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 المقدمة  .1

كة مساهمة خاصة مملوكة للحكومة االردنية بشكل كامل، حيث   كة اللوجستية االردنية للمرافق النفطية، وهي شر الشر

ن  تقوم   ن واإلقليميير كه بتقديم خدمات التخزين والمناولة ونقل المشتقات النفطية عىل مستوى عالمي للعمالء المحليير الشر

ي للحكومة االردنية.  اتيج   وإدارة المخزون اإلسير

 تمهيد  1.1

النفطية   للمرافق  الردنية  اللوجستية  كة  الشر ي  تدعو 
فن المتخصصة  كات  توريد وتركيب لوحات   تصميم و    خدماتالشر

العطاءلارشادية   بوثيقة  المدرجة  الشروط  يتوافق مع  الفنية والمالية بما    توريد وتركيب شواخص لتصميم و    لتقديم عروضها 

اتيجية )لمرافق  ارشادية ي هذه ال  ( النفطية و مرافق العقبةعمان االستر
 
 . وثيقةوكما هو موضح ف

 اإلتصال  جهة 1.2

كة اللوجستية    عن( هي وثيقة صادرة  RFP)  للعطاء  هذه الدعوة   كات  دعوةالردنية للمرافق النفطية ل الشر   لمهتمة ا   الشر

الموضحة أدناه. الرجاء قراءة جميع محتويات هذه الوثيقة بشكل جيد كونها تحتوي عىل معلومات هامة    عروضلتقديم ال

 حول كيفية تقديم تقديم العروض. 

بفريق   ي 
ونن اإللكير يد  الي  االتصال فقط عن طريق  باإلمكان  الدعوة،  استفسارات حول هذه  أو  أسئلة  أية  ي حال وجود 

فن

يات  ونية.  (Procurement@jotc.com.jo)المشير  أو تقديم السئلة عىل منصة التقديم االلكير

واإلستفسارات    السئلة  عىل  الرد  يتم  الم سوف  كات  الشر عىل   بالعطاء    هتمةلكل  الرد   . ي
ونن اإللكير يد  الي  طريق  عن 

كات المدعوة   كات الخرى المدعوة    للعطاء  إستفسارات و أسئلة الشر أن   لتأكد من، ل للعطاء   سوف يتم مشاركتها مع كل شر

كات تمتلككل ال  نفس المعلومات المتوفرة.   شر

 العروض  تقديم 1.3

ي المشاركة بالعطاء تقديم عروضها  
 
كة اللوجستية األردنية للمرافق النفطية  عىل الجهات المهتمة ف للشر

 :  عىل النحو التالي

ونيا قبل الساعة   كة اللوجستية الردنية للمرافق النفطية الكير     الثالثة يتم تقديم العروض للشر
ً
الحد    -من يوم عرصا

 9/4/2023الموافق 

ي  الجدول  1-1 الجدول 
 العطاء    لدعوة  الزمن 

 الوصف  التاريخ 

 للعطاء   صدار الدعوة إ 14/3/2023

 آخر موعد لبيع وثائق العطاء  21/3/2023

 ستفسارات إستالم األسئلة و اال  26/3/2023

 اإلجابة عن األسئلة و اإلستفسارات 30/3/2023

 إستالم العروض  9/4/2023

ي حينه. 
 
 التاري    خ المتوقع لتحديد العرض الفائز سيتم اإلعالن عنه ف
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 المالحق  1.4

للدعوة   إصدار مالحق  يتم  أن  الممكن  و    العطاء   خالل مدة    للعطاء   من  إستجابة لإلستفسارات  و ذلك 

المالحق مكتوبة لكل   يتم إرسال  المستلمة. سوف  المشمولة بهذا  الالسئلة  كات  المالحق  العطاء   شر . كل 

ن اإلعتبار عند تقديم العروض و إعتبارها جزء ال يتجزأ من دعوة   الصلية.  العطاء يجب أخذها بعير

 

 آلية العمل   .2

تحذيرية    رشادية و ا  تركيب لوحات  وريد و ت بتصميم و    الفريق الول يرغب بأن تقوم إحدى الجهات المختصة 

اتيجية ومرافق مرافق عمان ل  والصحة المهنيةخاصة بالسالمة ال  : وتشمل الماكن التاليةالنفطية العقبة اإلسير

 مناطق الدخول والخروج الخاصة بالصهاري    ج .  •

 . مناطق التخزين الخاصة بالمشتقات النفطية   •

 ت التحميل والتفري    غ الخاصة بالصهاري    ج . امنطقة منص •

ن والمركبات مدخل المرافق و  • ة . منطقة دخول الموظفير  الصغير

 منطقة اصطفاف الصهاري    ج .  •

ي الموجودة داخل حرم المرافق.  •
 جميع المبانن

 

 االرشادية   المواصفات الفنية للوحات .3
 

  Engineering Gradeالممتاز المقاوم لظروف الجوية ي    تم اس    تخدام ورق ع    اكس م    ن الن    وع  .1

  UV Print protectionان يتم طباعة اللوحات بخاصية  .2

اء لالفالم االصلية    3Mعىل افالم   LATEXاستخدام احبار  .3 ورة ابراز فاتورة الشر العاكسة مع ضن

 المستخدمة اثناء عملية التنفبيذ  

كة  Brandingل نوع الخط المطلوب حسب  د تحدي  .4    الشر

 الطباعة  يجب أن  .5
ن
  weather proofتكون محمية من العوامل الخارجيةالمواد المستخدمة ف

 ملم.  1.8يجب ان تكون سماكة الصاج ,اللوحات االرشادية المصنوعة من الصاج المجلفن  .6

 يجب ان يكون الصاج / اللوحات خالية من العيوب, االنبعاجات و النتواءات .  .7

مت   ر م   ن   3م   م بط  ول ال يق   ل ع   ن   2بوص   ة س  مك  3ي   تم تثبي  ت اللوح   ات عل   ى أعم   دة حديدي   ة قط   ر .8

 رض. االالح   د الس      فىل للعالمة حت      ى الس     طح 

  250س     م ذات محت    وى أس    نمتر ال يق    ل ع    ن60س    م ×  60س    م ×  60أبع     اد القاع     دة الخرس     انية  .9

 .2كجم / سم  250ش ال يقل عن وجهد ك 3م / كج    م 

م    م( مدهون    ة   5س    م ×  5س    م ×  5ي    تم ت    دعيم اللوح    ات م    ن الخل    ف بشاس    يه م    ن قط    اع حدي    د ) .10

 باللون الرمادي 

   ولحامه بها جيدا من الخلفيتم عمل الشاسيه الخاصة باللوحة ووضع مسطحات الصاج عليه  .11

كيب  ذات جودة عالية  يتم دهان كافة االجزاء الحديدية بدهان بريمر   .12 ي أعمال الير
 قبل البدء فن

الش     كل الع     ام   ث ع     اد الخاص     ة باللوح     ة يج    ب أن يك    ون متناس      ق م     ن حي     البالتص     ميم الع     ام وا .13

ية . لاالسطر ويتم كتابتها بالوعدد  البعاد ويراع     ى ا ن ن العربية و االنجلير  غتير

 .  PVCالبالستيك يجب ان تكون مصنوعة من مادة المصنوعة من  اللوحات االرشادية   .14
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 باستخدام مادة السيليكون المقاوم للعفن .  PVCيتم تثبيت اللوحات البالستيكية  .15

م مقدم العطاء بتقديم عينة للفحص  .16 ن  قبل البدء باعمال الطباعة و التصميم  يلير

ي ودائم ومستقر ومقاوم للرياح  .17
 يتم تركيب اللوحة بطريقة هندسية خالية من الميالن وبشكل فتن

 . االعمال المطلوبة  4

كة لالطالع عىل اللوحات المعتمدة فن المراف .1 ن زيارة مرافق الشر ق لتنفيذ عىل غرارها و  يتوجب عىل المناقصير

 لغايات توحيد الصنف  

كة اللوجستية قبل عملية الطباعة .2  اعداد التصميم للوحات المطلوب و اخذ الموافقات من الشر

هم و حسب المواصفات الفنية المذكورة   .3 ن  طباعة اللوحات و تجهير

ن االعتبار عدم تعرضها للتلف والرصن  .4 كة مع االخذ بعير    ر خالل عملية النقل نقل اللوحات اىل مرافق الشر

كةالموارد الالزمة لعملية تركيب اللوحات  و   االدوات  ,توفير جميع المواد   .5 ي مرافق الشر
 ذلك توفير ونش    فن

بما فن

كيب بشكل امن    اذا استدعت الحاجة التمام عملية الير

كة اللوجستسة  .6 ورة توفير االيدي العاملة  تركيب اللوحات بطريقة هندسية و حسب متطلبات الشر مع ضن

 التمام العمل بشكل الصحيح و االمن  الالزمة  

ي مع المواصفات الفنيةالقيام باالعمال المدنية الخاصة باللوحات  .7
   المذكورة بما يتماشر

ن  –عىل المقاول وبعد االنتهاء من تنفيذ االعمال المطلوبة  .8 تيب الالزمير  .  القيام باعمال النظافة و الير
ام بتعليمات و قواعد السالمة  الخاصة بالمرا .9 ن ن   و توقير معدات الوقاية الشخصية الالزمةفق  االلير   للموظفير

 اثناء تنفيذ العمل  

 

وط ال .4  خاصة بالعطاء  الشر
 

المناقص   .1 يمتلك  االعالن عن  ان  و  الطباعة  المجال  تجاري و شهادة تصنيق فن  رخصة مهن و سجل 

   الجهات المختصة و سارية المفعول  

ة  التقل عن  .2  سنة فن مجال الطباعة و االعالن   15ان يمتلك المناقض خي 
ك    مشاري    ع عىل االقل  3)    ا ان يكون المناقص قام باعداد مشاري    ع مشابه .3 ات ( و تقديم الشهادات من الشر

ي 
ة التنفيذ تاكد التنفيذ و جودة العمل   و التر  خالل فير

ام بتقديم كفالة  خطية و لمدة   .4 ن كيب   3الير  سنوات تشمل جميع االعمال دون استثناء ) اعمال ما بعد الير
 و تشمل جميع المراحلصدار أمر االحالة امن تاري    خ  ينشهر   مدة التنفيذ  .5

م المقاول ب .6 ن تنفيذ و طباعة اللوحات حسب االتفاق و فن حال وجود اي خطأ فن الطباعة تعاد  يلير

 اللوحات للمقاول لتعديلها عىل نفقته الخاصة بشكل كامل . 
 

 الفائز  العرض .5

ي حال تم تحديد العرض الفائز ب 
كة ذات العرض الفائز يفيد بأن  العطاء فن ، سوف يتم إرسال إشعار خطي للشر

كة اللوجستية للمرافق النفطية   .التعاقد معها عىل  توافققد إدارة الشر

 ض  العرو  تقييم معايت   .6
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ي  -1
ط فن وط ال  يشير ي الشر وط الخاصه بالعطاء    سابقةالعروض المقدمة أن تلت  ) المتطلبات الفنية ، الشر

ي .   لكي تخضع للتقييم ( 
 الفتن

 لوثائق دعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الوثائق، ويتفهم جميع ما ورد فيها،    العرض المناقص  يعد   -2
ً
وفقا

كة، ويتحمل   الشر الناقصة من  الوثيقة  فيها فعليه طلب   
ً
نقصا إذا وجد  أو  الوثائق كاملة  تكن  لم  وإذا 

تبة عىل عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.   النتائج المير

ي    العرض المناقص  يعد   -3
، ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن  شكل واضح والماىلي بالفتن

يرغب  له  ويحق    العرض كاملة،  معلومات  أو  وثائق  أي  يضيف  أن  العطاء  دعوة  وثائق  إىل  باإلضافة 

  
ً
ي عرضه متضمنا

ورية لتوضيح عرضه، وعليه أن يكتب عنوانه الكامل والدقيق فن إضافتها ويرى أنها ضن

ي  الي  المتعلقة  رقم صندوق  المراسالت  إليه  سل  لير وجد،  إن  ي 
ونن اإللكير يد  والي  والفاكس  والهاتف  د 

 وسلمت حينها. 
ً
ي ترسل اىل  العنوان المذكور كأنها وصلت فعال

 بالعطاء، وتعتي  جميع المراسالت التر

 بالحي  الجاف أزرق اللون بخط واضح خال من    واحدة   ةنسخ  من    العرضيعد   -4
ً
 أو مكتوبا

ً
المحو  مطبوعا

التوقيع بالحي      مقدم العرضأو التعديل أو الشطب أو اإلضافة، وإذا اقتضت الظروف ذلك فيجب عىل 

الجاف الزرق بجانب المحو أو التعديل أو الشطب أو اإلضافة وعليه كتابة السعر بالرقم والحروف،  

بند، وكذلك السعر  كذلك أن يذكر السعر اإلفرادي للوحدة ولمجموع الوحدات لكل مادة أو ال  وعليه

كة أن تهمل العرض.   اإلجماىلي للعرض )لجميع المواد أو البنود المقدم لها(، وبخالف ذلك يحق للشر

ي  -5
 ماىلي وفتن

ن ن و تقديم عرضير ن حسب الصول. منفصلير  موقعير

ي البند  تسليم العرض  -6
ي الموضح أعاله فن

 . 1.1وفقا للجدول الزمتن

وط سوف يتم تقيي  -7 م بهذه الشر ن ي تلير
 العروض التر

ً
   مها فنيا

ً
ي    . محددةبناء عىل معايير    وماليا

) العروض التر

ي حال نجاح العرض فنيا  
ن
ي وف

وط الخاصه سيتم تأهيلها للتقييم الفتن تحقق المتطلبات الفنية و الشر

 سيت تقييمه ماليا (  

 العرض الفائز بناءا عىل أساس العرض  سيتم إختيار  -8
ً
  الفضل فنيا

ً
 .  و ماليا

. يتوجب عىل العروض الفنية ان تحقق كافة المتطلبات ليتم تاهيلها فني -9
ً
 ا

ي الحاالت التالية:  -10
وط دعوة العطاء وبخاصة فن  ال تقبل العروض المخالفة لشر

ي العطاء.  -
ن
 عدم إرفاق كفالة الدخول ف

وط العطاء.  - وط مخالفة لشر  وجود تحفظات او شر

 وجود شطب او اضافة او إلغاء يؤدي اىل الغموض وعدم الوضوح.  -

 



 

7 
 

كات المشاركة ب  -11 كة اللوجستية    ةلحضور مقابلة مخترص   العطاء من الممكن أن يتم دعوة الشر ي مقر الشر
فن

سوف يتم    الذي  المبيعات  مدير   عىل القل  يجب أن يحرصن .  لمناقشة العرض  الردنية للمرافق النفطية

كةالقبل  من  تسميته كة اللوجستية الردنية للمرافق النفط الفائزة شر  . يةللتواصل المباشر مع الشر

 

مصفوفة عالمات تقييم العروض    1-7جدول   

 

 المعيار   العالمة  

ي ) -1
 % ( 50تقييم العرض الفن 

04 ام  .1  وط الخاصة  التر   بالشر

10 

الجهات    عن  االعالن  و  الطباعة  المجال  فن  تصنيق  شهادة  و  تجاري  سجل  و  مهن  رخصة 
 ) المختصة و سارية المفعول  

 % 10وجود رخصة مهن و سجل تجاري  ▪
 0عدم وجود رخص مهن و سجل تجاري  ▪

 

10 

ة  التقل عن   سنة فن مجال الطباعة و االعالن   15ان يمتلك المناقض خي 
ة  ▪  % 10سنة   15امتالك خي 
ة اقل من  ▪  % 0سنة  15خي 
 

10 

  ( مشابها  باعداد مشاري    ع  قام  المناقص  يكون  االقل   3ان  من     مشاري    ع عىل  الشهادات  تقديم  و   )
ة التنفيذ ي تاكد التنفيذ و جودة العمل خالل فير

كات و التر  الشر

 % 10مشاري    ع  3منفذ  ▪
 % 0غير منفذ المشاري    ع  ▪
 

10 

ام بتقديم كفالة  خطية و لمدة   ن سنوات تشمل جميع االعمال دون استثناء ) اعمال ما    3الير
كيب   بعد الير

 %  10تقديم كفالة  ▪
 غت  مؤهل   -% 0عدم تقديم كفالة  ▪

 

ام ب .2 30 ن  االرشادية   المواصفات الفنية للوحاتااللير

ام باالعمال المطلوبة   .3 10 ن  الير

 % (  20تقييم العرض المالي )  -2

 التكلفة    20%
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وط العامة   .7  الشر

 
فيها طلب   -1 بما  تراها مناسبة  ي 

التر بالطريقة  ن  المناقصير المقدمة من  الوثائق  التحقق من  كة  يحق للشر

الوثائق   كافة  صحة  عن  المسؤولية كاملة  المناقص  ويتحمل  الالزمة  االصلية  والوثائق  المعلومات 

ي عرضه  للعطاءوالمعلومات المقدمة  
 . فن

م المناقص المحال عليه    -2 ن ائب واالجور المقررة دون    العطاء  يلير بكافة إجراءات النقل ودفع الرسوم والرصن

 .أي مطالبة إضافية

ي   -3
   . ان تكون االسعار بالدينار االردنن

ي حال تم الغاء   -4
ئ عن تقديم عرضه فن ر ناشر كة بأي خسارة أو ضن ي    العطاء  ال يحق للمورد الرجوع للشر

فن

 .أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر السباب

تقبل -5 يد    ال  الي  او  بالفاكس  ترد  ي 
التر وكذلك   ، ن المناقصير قبل  من  والمختومة  الموقعة  غير  العروض 

 . ي
ونن  االلكير

ملزمة   -6 غير  كة  العرض    باإلحالةالشر صاحب  المناقص  مفاوضة  كة  للشر ويحق  االسعار كما  اقل  عىل 

 الفضل. 

 أنه    العقد خمسة باللف من قيمة    0.005خير  تطبق غرامة التأ  -7
ً
ي حال  عن كل يوم تأخير ، علما

لم  وفن

يعفن المتعهد من الغرامة، وإذا تجاوزت سبعة أيام تحتسب الغرامة من   ،تتجاوز مدة التأخير سبعة أيام 

 ،  . %( من قيمة العقد 15)وبسقف أول يوم تأخير
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 الكفاالت   .8
ن يل -1 % من قيمة  3بنسبة ( قمصد  شیك أو    يةبنك  لة كفا) العطاء    لخو د   لةكفا   تقدیم  للعطاء  يتقدم م  من  ير

يوما    120المفعول لمدة    یةر كفالة الدخول سا   تبفر أن    عىل  بمغلف منفصل عن العرض الماىلي   العقد 

 .  من تاري    خ اخر موعد اليداع العروض

ي  -2
م الفريق الثانن ن % ( من القيمة اإلجمالية  10بتقديم كفالة حسن تنفيذ بواقع )  الذي يحال عليه العطاء   يلير

 يلة مدة العقد. صالحة ط للعطاء

 التفاوض  .9

النفطية    ستقوم للمرافق  اللوجستية  كة  الفائز   إشعار ب الشر العرض  كة صاحبة  ب   الشر بفوزها    ،العطاء خطيا 

ب و  بنود دعوة    مناقشة عرضها ها لت دعو سوف تقوم  ي عىل 
إ  العطاءالمبتن العروض  قبل  نتهاء مدة صالحية 

للمرافق  المقدمة اللوجستية  كة  الشر تحتفظ  الشر .  دعوة  بحق  عرض  النفطية  ي 
ثانن أفضل  صاحبة  كة 

  . حول عرضها   نقاشال و  لتفاوضل
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