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 دعوة العطاء  . 1
ــــــادة  ــــ ة الســـــــ اء املركز ر ـــــة توليد الك ـ ـــ ـ ــ ـ ــــــو شــركــ ــــ ــ لتدعـــ ــ م شــروط   نامل بوزارة الصــناعة والتجارة وال تنطبق عل

الت  العطاء م تـقديم عـر ) املقاول (مؤ   ع ضـ

يع أرا –) 1096- 23عطاء رقم ( ق و سو   خدمات 

ن لليمكن   العطاءشراء  التقدم ل  شراءالب  راغب علـى   ،تقديم عرض أسعار حسب األصول و األرا  معاينة  و   ة  نـاًء  و

ات بالنمـاذج املقـررة لـذلك.   و ومرفقاته  العطـاء    وشروطالتعليمـات   م الشر موقع ومختوم    العرض املا والف تقـديم  تل

ان العطـاءات فـي موعـد أقصـاه السـاعـة    بختم الشركة ن سر  ـر يـوم  الثانية  حسب األصـول باليد ألم عد ظ ن  من  االثن

  علـى العنـوان التالـي:17/4/2023 ملـوافق:

  

اء شـركة  ر ة. توليد الك  املركز

ن لألعمال    بجانب املدينة الطبية  –شارع امللك عبد هللا –دوار الشعب   –مجمع امللك حس

  الطابق األول   - 16مب رقم 

  )0096265340800رقم: (  ) فاكس0096265340008اتف رقم: ( 

  االردن  –  11953) عمان 2564ص.ب ( 

  

 : المقاول مؤهالت  . 2
ا  وثائق العطاء: املقاول يجب ان تتوفر ب    الشروط التالية باإلضافة ا أي شروط اخرى تم االشارة ل

ادة   2.1 ن ع ش ن وحاصل ونوا مرخص دمة بأن  ي ذه ا ن لتقديم  ة املتقدم اتب العقار ات وامل ط بالشر ش

نة  يل. مزاولة امل ادة   وش

ادات   2.2 ال وتقديم األوراق والش ذا ا نية العملية   ة واملعرفة امل ن توفر القدرة وا ط باملتقدم ش

ات ال تو ذلك.    وا

  : المقاول  بيانات . 3
 ..................................................................................................................................................................................................:.سم إل ا 3.1

 ...............................................................................................................................................................:العنوان املعتمد للمراسالت 3.2

 ................................................................................................................................................................................................:العنوان 3.3

ص  3.4 عة: ........................................................................................................... اسم ال  .............................................املفوض باملتا

تم:..................................................................... 3.5  ................................................................................................................التوقيع وا

  نسخ العطاء:  شراء  . 4
ة وثائق العطاء ( 4.1 يدينار ) 50ثمن  دة  أرد ا غ مس بة مبيعات16يضاف ال  . % ضر

ة العطاء  آ 4.2 ن   يومعصر  الثانيه منالساعة  خر موعد لشراء   27/4/2023 املوافقاالثن

الساع آ 4.3 العطاءات  صندوق  العروض   إليداع  موعد  يوم  خر  ر  ظ عد  من  الثانية  ن  ة  املوافق    االثن

17/4/2023 
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  مراحل طرح العطاء وتقديم العروض. تحكمال التعليمات والشروط  .5

ص املفوض من    يتم 5.1 ــ قدم عرض األســعار من ال ة العطاء و ــ ــ    رســميا  املقاول شــراء  و مو وخطيا وكما 

امل الغايات سواء داخل او خارج الشركة. ة املسؤولة امام الشركة ل و ا صية و  ومرفق اثبات 
ً
 سابقا

م  5.2  .تقديم عرض الشراء بموجب الشروط والتعليمات الواردة  وثائق العطاء املقاول يل

و أو التعديل  فقط يجب أن تقدم العروض مطبوعة   5.3 ة خالية من ا ــ وع ورق يحمل    اإلضــافة وابصــورة وا

ـــــعار واســــــم الشــــــركة   كة بالعطاءاملقاولشـ ــــ ة ال تقبل العروضو   ،ة واملشــ ــــب  بخط اليد أو    املكتو غ املوقعة حســ

 ة.متأخرة وال ينظر بالعروض الناقص  األصول أو ال ترد

  .لنوع العملة باإلضافةوكتابة واالسعار رقما  تو القيمان  5.4

ق         5.5 ــــــركة ا بعادللشـ ــــــ او يحتمل    باســـــــ ـ ــــــروط العطاء  أكاي عرض غ وا شـ م  ــــــ او غ مل ي أو من تفسـ

  .وقت او مرحله من مراحل العطاء

توم 5.6 ـــــــــركة،ع عنوان    تقدم العروض بالظرف ا ــ كتب عليه  الشــ ــــم  و )  1032-23عطاء رقم (: و ورقم   املقاول اســـــــــ

اتف  م،  ال
ً
ــــــمرفقا ـــــ ــ ـ ــــــع العــ ـــــ ــ ـ ــــــــــرض كفالة بنكيــ ي  1000بقيمة (  من بنك مح  ةــــــ ن   من قيمة العرض  )دينار أرد كتأم

ــاعـــة   ــ ـــ ــــ ــ ــاه الســ ــ ـــــــ ر يوم    عـــد  من  الثـــانيـــةللـــدخول  العطـــاء  موعـــد أقصــــ ن.ظ خ   17/4/2023املوافق  االثن ("تـــار

ماإلغالق")  ل ـــــــالحيـة  ناملقـاول  ، و ـــــ ــــعـار ملـدة (  بصـ ـ ــ ــ ــ ـ خ االغالق، وال تقبـل ايـة  120ـذه االسـ  من تـار
ً
ـات  ) يومـا ـــــــي ــ ــ ـ شـ

ية ات البنكية املصدقة فقط.مكت   . تقبل الشي

عـد   5.7 ـاب من العطـاء  ـــــــ ــ ــ ـ ـ خ اإلغالقال يحق للمزاود اال عـد  املقـاولو حـال قرر أي من    .تـار ـاب  ـــــــــ ــــ خ ن اال تـار

ضــــــا اإلغالق    عن قيمة كفالة الدخول  العطاء وتفو
ً
عت تنازال ابه  ــــــ ـــــركة فان ا ـــــادرة  رجعة  الللشـ فيه بمصـ

 للشركة بخصوص ذلك املبلغ ذه الكفالة
ً
 وشامال

ً
 وتاما

ً
 عاما

ً
براءا  .و

ع  املقــاولمن أي من    العرضعنــد تقــديم   5.8  ن؛ فــإن ذلــك 
ً
ــامــل شـــــــــــــروط العطــاء دون   حكمــا موافقــة املتقــدم ع 

ذه الشروط ة ل امه التام بالتبعات القانونية واملادية واملعنو ل ناء و  .إست

5.9 . ا بختم الشركة الرس ا  حال لم يتم ختم عت وثائق العطاء رسمية وال يحق للمزاود إستخدام  ال 

افة مع عرض األســـــعار و حال لم  يحق للشـــــركة أال  5.10 عتمد عرض األســـــعار  حال لم يتم إرفاق وثائق العطاء 

ا بختم   الرس وتوقيع املفوض. املقاول يتم ختم

   املقاول من    عت السعر املقدم 5.11
ً
عت الله وال يجوز العودة عنه بأي حال من األحوال    ملزما غ مسؤوله    ةشركو

ض او  االحالةعد  عو ق  خسارةعن أي  انت  املقاول بت ما    .االسبابم

يجة تقديراته لقيمة  للمقاول ال يحق   5.12  .األصول املطالبة بأية فروقات أو مستحقات مستقبال ن
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ن  عرضــه عنوانا ثابتا يرســل عليه جميع   املقاول ع  5.13 املتعلقة بالعطاء وعليه أن يبلغ الشــركة    املراســالتأن يب

ال فــان   عــديــل  عنوانــه، و غي أو  ــــركــة  العن أي  ـ ــ ـــــ عت جميع   غشـ ــذا التغي أو التعــديــل و ملزمــة بمراعــاة 

ك له  ا  املراســـالت العنوان الســـابق ال ت ا وصـــلت فعال وســـلمت  حي أ ل و ـــ يد امل ور أو ترســـل بال   املذ

 وملزمة له.

ام تام بالشروط الواردة فيه. املقاول توقيع/ختم عت  5.14 ل  ع صفحات وثائق العطاء بمثابة قبول و

 

 فتح العروض والتقييم واإلحالة:مراحل  تحكمالتعليمات والشروط ال  .6

نة العطاءات   6.1 يجة فض العروض   الشركة،يتم فض العروض من خالل  ق  اعالن ن نة ا ،  ه من عدمول

احق و كما  س   .للشركة اعتماد معاي لتقييم العروض واختيار ا

ــــــــــــركــة إلغــاء العطــاء أو إعــادة طرحــه   6.2 ون ألي من     أي وقــت ويحق للشـ اض ع قرار  بــق ان  املقــاولال ي االع

تب ع الشـــركة اي تبعات مالية او  شـــأ عن قرار الشـــركة، وال ي جاع ثمن   وللمقاول   ا.قضـــائية قد ت ق باســـ ا

 ة العطاء وكفالة الدخول بالعطاء.

ـت  تقـديم بيـانات   املقـاول ع  6.3 امات ومتطلبـات العطـاء، تث ته ومقـدرته املاليـة للتـأكد من قدرته ع الوفاء بال خ

ــــــعار،وعليه تقديم ذلك  ة عرض االســ ــــ ــــ ــــمن  ــ ـ ـــــــركةيحق  خالف ذلك و   ضـ بعاد العرض املقدم منه للشـ ــــ   إذا  اســــ

 .ارتأت ذلك

ون ألي من  6.4 ـا دون أن ي عض العروض املقـدمـة إل ـل أو  ق  أن ترفض  ـــــركـة ا ــ ـــــ ق  الرجوع  املقـاولللشـ ن ا

م باإلحالة ع  ا ال تل ا بأي خسارة أو ضرر نا عن تقديم عرضه، كما أ  .األسعار أفضلعل

ــــلصـــــاحب  يحق للشـــــركة االحالة ع  6.5 ـــــ أو التجزئة العروض  أفضـ امل األرا ــــواء ل ــــدر االحاال سـ حســـــب    ت، وتصـ

ن/املقاول اسم  ن  املقاول ن   العرض املقدم منه.املب

ا إ العطاء  الدخول  تأمينات عاد 6.6  :ي ملا وفًقا ناملقاول من مقدم

م تتم اإلحالة  لم الذين 6.6.1  . كتاب االحالة صدور  عد عل

ت الذين  6.6.2 ان  مدة ان م سر ا يرغبوا ولم  عروض طي  ع بناءً  بتمديد م ا  .طل

م  اإلحالة تمت  الذين 6.6.3  . التنفيذ حسن  كفالة  تقديم عد عل

  املقاول يوافق  6.7
ً
ل مع وثائق العطاء عقدا ش   الذي يرسو عليه العطاء ع أن اإلحالة 

ً
ن. ملزما   لكال الطرف

 مرحلة تنفيذ اإلحالة للعطاء:  تحكمالتعليمات والشروط ال  .7

نكف   حال   7.1 ـــ ــــ ــ ان    ألي لعطاءعن تنفيذ إحالة ا  املقاول اســ ب  ــــــــ ــ ــــــركةإن فسـ ـ ـــ ة توليد  لشـ اء املركز ر ق    الك   ا

ــــادرة ــ ـ يع  عالكفاالت والتأمينات املقدمة   مصـ ، وال    األصــــــــول ذا العطاء و
ً
ــــبا ــ ـ قة والســــــــعر الذي تراه مناسـ بالطر

ذا االجراء للمقاول يحق  اض ع  ض مادي أو معنوي. االع عو  و (أو) طلب أي 
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ـاء 7.2 ر ــــركـة توليـد الك ــــ ـ ــ ـ ـة يحق لشـ ــــــادر كفـالـة الـدخول   املركز ــــ ــ ـــــبـاب وال  العطـاء  مصــ ــــ ـــ  للمزاوديحق   دون ابـداء االسـ

يجة ذلك. اض او رفع دعاوي ن  االع

ع، بحيـث   7.3 ـــــوم والطوا ـــ ـ ــ ـ ــــــــــــع اإلحـالـة لقـانون الرسـ م  تخضـ ــــــدر   املقـاول يل ـــ ـ ـــ ـذه قرار اإلحـالـة بـلـه  الـذي صـ دفع قيمـة 

ع إ صندوق وزارة املالية   حسب األصول.الرسوم والطوا

م املقــاول  7.4 ـــــن تنفيــذ  بتقــديم يل ــ ــ ــ ـ خ    ايـام  ) 10( خالل  وذلـك    دينــار)  1000(  بقيمــةكفــالـة حسـ ـــدور من تـار ـــــــــ ـ كتــاب    صـ

تب ع عدم  اإلحالة ذه الكفالة و  ومصادرة كفالة الدخول  العطاء.إلغاء قرار اإلحالة تقديم 

بة املبيعات واية رسوم وضرائب  املقاول يتحمل  7.5 يجة أضر شأ ن ذا العطاء.خرى قد ت  عن اإلحالة موضوع 

ـــركة توليد  7.6 ــ ا  شــ ـــروط واألنظمة والتعليمات املعمول  ــ ذا العطاء للشــ ـــع  ـــ ا يخضـ ة وما يجري عل اء املركز ر الك

عديالت  .من 

ن واألنظمة   7.7 ذا العطاء للقوان ا تلك ال تتعلقيخضــع  اشــمية بما ف ــ  يع ب النافذة  اململكة األردنية ال األرا

بة او واية رسوم اووالعقارات  ومة  ضر ون مستحقات مالية قد تفرض من قبل ا  . املقاول من مسؤولية ت

تلفة ان لزم  الالزمة مناخذ املوافقات  املقاول ع  7.8 ومية ا ات ا  ذلك.ا

وحدة واحدة.   إن وجدت  عت مالحق العطاء 7.9  جزء ال يتجزأ من شروط العطاء واالحالة وتقرأ 

 

  األسعـــــــــار:  . 8

عد موعد االغالق.  تخفيضائية وال يحق له طلب  املقاول عت االسعار املقدمة من  8.1  ذه االسعار 

ي ولن يقبل غ ذلك. 8.2 ون بالدينار االرد سع يجب ان ت  عملية ال

ددة  لألصول البيع  8.3   العطاء.ا

ذا العطاء. 8.4 ام  ون بكتاب منفصل وفق اح  عرض السعر ي
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  عيه  جالشروط املر  -9

ق قطع أرا الشركة:  سو ة الستقطاب عروض ل اتب العقار ات وامل ا بالشر   الشروط املرجعية الفنية الواجب توافر

ا أدناه  مناطق   ق قطع ارا الشركة املو تفاصيل سو إشارة ا املوضوع أعاله تتجه النية الستقطاب عروض ل

ن من ارا العاصمة عمان ا واملقابل افظة   مار عة  اشمية التا وأرا منطقة رحاب من محافظة املفرق وأرض  ال

دمة الشروط التالية: ذه ا ن ل ة املتقدم اتب العقار ات وامل شمل العرض املقدم من قبل الشر   الزرقاء، ع أن  

ونوا مرخص   .1 دمة بأن  ي ذه ا ن لتقديم  ة املتقدم اتب العقار ات وامل ط بالشر ادة  ش ن ع ش ن وحاصل

يل.  ادة  نة وش   مزاولة امل

ادات    .2 ال وتقديم األوراق والش ذا ا نية العملية   ة واملعرفة امل ن توفر القدرة وا ط باملتقدم ش

ات ال تو ذلك.    وا

نية املتبعة  الشركة.  .3 ة امل شروط السالمة وال ام  ن االل   يتوجب ع املتقدم

شتمل    .4 ، ع أن  ل وا ش م  دمة تقديم عرض ذه ا ة املتقدمة لتقديم  اتب العقار ات وامل ط بالشر ش

  األمور التالية:  

عد املعاينة ع أرض الواقع.  • ق لقطع األرا   سو قة عمل ال ية املب عليه طر   االسلوب واملن

ات أو األفراد املس  • شمل ا ق  سو م مع إطار زم إلتمام عملية البيع. تقديم خطة  ق األرض لد سو ن ل   دف

م.   • قية للمحال عل سو ل أرض ع حدا) من خالل القنوات ال   تقديم السعر املتوقع لبيع قطع األرا (

ة  حال اتمام عملية البيع لق  • اتب العقار ات وامل ل أرض ع حدا من قبل الشر ة ل   .طع االراتحديد العمولة املطلو

ا السوقية.  • ذه القطع ورفع قيم د من فرص بيع  احات املناسبة والقابلة للتطبيق ال تز   تقديم االق

يل املثال ال    .5 شتمل ع س ا  حينه ع أن  ا بتوقيع إتفاقية يتم اإلتفاق ع بنود ال عل م الشركة ا تل

ن  صر معدل األسعار املقبولة لدى الطرف امات  ا ر وحصة شركتنا ومسؤوليات وحقوق وال لعقد صفقة البيع/التطو

  ل طرف. 

       

  طرق البيع املطروحة:   

ي عند التنازل. -1 ا من قبل املش ا ودفع ثم ا ا   بيع األرا ع وضع

ر مقابل   -2 لف التطو ك يتحمل أعباء و يع األرض مع شر ية ب ر من عد  إبرام إتفاقية تطو اح الصافية  سبة من األر

ة لتج البيع   تبة واالجراءات املطلو لف امل امل ال نا  ر  لف وأعباء التطو قصد ب ن، و ر باتفاق الطرف التطو

ط تقديم آلية   ش ا.  غي صفة استعمال صر افراز األرض و يل املثال ال ا ر ع س عد التطو ديدة  بالصفة ا

ر وحقوق وال ل طرف لتخضع ملوافقة شركتنا. التطو   امات 
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ا   -10 ق سو  االرا املنوي 

 نطقة املفرق رحاب  مرا با - 1

القيمة (دينار)  
تخمين دائرة  

 االراضي 

سعر المتر 
المربع 
  (دينار) 

  نوع األرض  الحصص 
اسم   المساحة

الحوض  
  ورقمه

رقم  
  القطعة

  المدينة/القرية

  متر مربع  دونم 
 البويضة 9 28أبو حية  178 26  ملك كامال  
 البويضة 25 28أبو حية  340 53  ملك كامال  

 البويضة 35 28أبو حية  783 0  ملك كامال  

 اارا بمنطقة عمان مار  - 2

القيمة (دينار)  
تخمين دائرة  

 االراضي 

سعر المتر 
المربع 
  (دينار) 

  نوع األرض  الحصص 
اسم   المساحة

الحوض  
  ورقمه

رقم  
  القطعة

  المدينة/القرية

  متر مربع  دونم 
 النويجيس  6178 خنيفسه 3 438 58  ملك كامال  

ن را بمنطقة عمان املقا - 3  ابل

القيمة (دينار)  
تخمين دائرة  

 االراضي 

سعر المتر 
المربع 
  (دينار) 

  نوع األرض  الحصص 
اسم   المساحة

الحوض  
  ورقمه

رقم  
  القطعة

  المدينة/القرية

  متر مربع  دونم 

 442 9  ملك كامال  
أبو  5

 الغزالن 
420 

ام القصر  
 والمقابلين 

اشميه  - 4 ول /ال  ارا بمحافظ الزرقاء مقابل مصفاة الب

القيمة (دينار)  
تخمين دائرة  

 االراضي 

سعر المتر 
المربع 
  (دينار) 

  نوع األرض  الحصص 
اسم   المساحة

الحوض  
  ورقمه

رقم  
  القطعة

  المدينة/القرية

  متر مربع  دونم 

 خو 61 ) 3األطرم ( 176 17  ملك كامال  

 


