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 (16/2022دعوة االستدراج رقم )

 

                                               هايبرد )هجين (  مركبةشراء :   اللوازم المطلوبة
 

 .                                                            :     السادة / السيد

 . 2022( لسنة  8هـ( من نظام المشتريات الحكومية رقم ) /39أ ( والمادة )/21استنادا ألحكام المادة )

لدائرة المكتبة الوطنية  ، وذلك  هايبرد )هجين ( مركبةأرجو تزويدي بسعركم ) بالظرف المختوم ( لشراء وتوريد 

  الشروط والمواصفات المرفقـــةحسب 

 

 وأقبلوا االحترام ،،،

 

 المديـــــر العـــــــــــــام                                                                     

 

 براهيم األحمدإأ . د نضال   

 

 

 

 مالحظات

 .ثمن النسخة : مجانا 

 المرفقات

 صفحات( سبع ) مكونة من  الفنية الشروط والمواصفات 
 الساعة الثانية عشر ظهرا 6/7/2022الموافق  االربعاءموعد الستالم العروض  يوم  اخر 
  الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا 6/7/2022  الموافق االربعاءموعد فتح العروض يوم 
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 الشروط والمواصفات الخاصة

 ( 2022/  16رقم ) االستدراجبدعوة 

  شراء مركبة هايبرد )هجين اوكهرباء( لدائرة المكتبة الوطنية وتوريد بشراءالمتعلق 

 

 :  الشروط العامة

( 8نظام المشتريات الحكومية رقم ) يعتبر عرض المناقص التزاما منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد مواد  -1

 هوالتعليمات الصادرة بموجب .2022لسنة 

سوم التسجيل ر وشامال للرسوم الجمركية و كافة الضرائب  بالدينار االردني يلتزم المناقص بتقديم السعر -2

 اخرى  عوائد حكوميةواي والتنازل و الطوابع والترخيص 

 .كس والهاتفواالسم بشكل واضح والعنوان ورقم صندوق البريد ورقم الفا للمنشأ الضريبييجب ذكر الرقم  -3

 تقدم جميع الضمانات المذكورة باسم عطوفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية باإلضافة لوظيفته. -4

 بدفع رسوم الطوابع وحسب النسب او القيمة المحددة باألنظمة والقوانين سارية المفعول  ناقصيلتزم الم -5

 مع العرض المقدم.و رخص المهن على المناقص ارفاق نسخة من السجل التجاري  -6

ما لم يتم التوريد خالل مدة التسليم  من اللوازم المحالة عليه %10يلتزم المناقص بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة  -7

 المحددة

 يلتزم المناقص المحال عليه العطاء باحضار تعهد عدلي لسوء المصنعية -8

وللجنة  ( 2022/ 16 )رقم  االستدراجناقص التزاما تاما بجميع البنود والشروط الواردة في دعوة ميلتزم ال -9

 الشراء المحلية  حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل او بأحد بنود وشروط الدعوة .

 ( لسنة 8)إذا طرأت أي حالة لم يعلن عنها في العقد فيعود أمر معالجتها إلى نظام المشتريات الحكومية رقم  -10

 في المملكة األردنية الهاشمية وأية تعليمات صادرة بموجبه. المعمول به  2022

تطبق القوانين واألنظمة والتعليمات السارية المفعول في المملكة األردنية الهاشمية عند نشوء نزاع حول تطبيق  -11

 هذه الشروط.

أية مرحلة من مراحلها ودون ابداء األسباب يحق للدائرة رفض العروض المقدمة أو الغاء اجراءات العطاء في  -12

 . ودون تحمل أية مسؤولية قانونية أو مالية
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 :الخاصةالشروط 

 اشميةان تكون المركبة متوافقة مع متطلبات دائرة السير و ظروف النقل في المملكة االردينة اله .1

  2022 عن سنة موديل المركبةان ال يقل  .2

 من تاريخ تبلغ قراراالحالة . المدة المحددة للتوريدتوريد خالل اليلتزم المناقص ب .3

تحدده  يتم تسليم المركبة مع البيان الجمركي و نموذج الترخيص مصدقة حسب االصول في المكان الذي .4

 دائرة المكتبة الوطنية دون تحمل اي اعباء مالية 

ات العاملة في دوائرة والمؤسسلدى الدوائر الحكومية مع بيان اسماء التكون المركبة من ماركة معروفة  ان .5

 لمدة ال تقل عن خمس سنوات مثل هذا النوع من السيارات

 ية اي مواصفات فنية اضافية لم تذكر في وثائق الشراء ستوخذ بعين االعتبار عند الدراسة الفن .6

 

 مدة التوريد :

 

 من تاريخ تبلغ قراراالحالة اربع اسابيع 

 

 

 :  طريقة الدفع

 
  في الدائرة كاملة بعد االستالم النهائي المركبة "" تدفع قيمة 
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 المواصفات الفنية:
 

A:                                           Vehicle Specifications Comply or 
Non 

1.  Application On road   

2.  Wheel base Short wheel base  

3.  
Seating 

capacity 
(5) Seats (including the driver) 

 

4.  Driving system 2 wheel drive  

5.  Color Black   

6.  Model 2022 or later  

7.  Engine 

  Hybrid car, 4 strokes, water cooled, displacement 
between 1800-2000 cc , with horse power not 

less than 180 

 

8.  
Transmission 

and transfer 
Automatic transmission  

 

9.  
Make and 

Origin 
Car preferable to be well – known  

 

10.  Steering L.H.D power steering, leather wrapped steering wheel  

11.  Brakes 

Dual circuit, power assisted, ventilated brakes, ABS 
(anti-lock brake system) and EBD (electronic brake 
distribution) are required 

 

12.  Tires 

On road, Tubeless, Radial, high-speed type tires, Also 
tires should provide smooth performance and good 
stabilities on highways, and all season performance  
Rims to be of light alloy 

 

13.  Cab 
- 5 doors cab  
- Seats preferable to be of leather 
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- Speed control 
- Front / rear, three points automatic seat belt 
- Head restrains 
- Air Coediting System 
- Warm / cool ventilation system 
- Multi speed wiper with jet washer and intermittent 
operation 
- Rear window wiper 
- Rear window defogger 
- Two sun visor 
- Head lamps- halogen or led, with leveling system 
- FOG lamps 
- Mirrors, as the following: 
  *Two side view mirrors and center rear view mirror  
  * Power door mirrors, heated, folding 
- Keyless entry system 
- Central door locking system 
- Power, speed, sensitive locking 
- Sentry key – antitheft engine immobilizer 
- Anti – theft alarm system 
- Power windows 
- Airbags as the following: 
 * Driver and front passenger side  
 * Driver and front passenger headrest 
 * Rear passenger headrest 
- Front armrest 
- Rear armrest with cup holders 
- Floor console with cup holders 
- Front seatback pocket 
- Rear room lamp 
- Interior dome and front reading 
- Removable, rechargeable LED flashlight cargo area 
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- Cool box with leather lid 
- Power accessory – 12v auxiliary power outlet, 

located on center console 
- Tire pressure less warning system 
- Assist handles- front, passenger-side, rear, outboard 
seating positions 
- AM / FM radio with single – disk CD player, RDS 
- DVD/ LCD screen (front and rear) which applicable 
for navigation system 

14.  Miscellaneous 

- Spare wheel and tire 
- Wheel changing tools 
- Standard tool kit 
 - Hydraulic jack 
- Tire inflation device 
- Snow chains  
- Fire extinguisher 
- Reflector 
- Mudguards 
- Owner manual 
- Spare parts manual   
- Workshop manual 
* Above manual should be original (not copy) Arabic 

language and in English language  

 

15.  General 

- Vehicle should be complete whit all standard 
accessories and attachments whether specified in or 
not 
- Vehicle should be known origin  
- Manufacturer should have a local agency in Jordan 
with workshop for service and maintenance 
- Agent should be able to supply spare parts 
- One of dealers technical staff should be available at 
our site at final receiving time 
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16.  Prices 

Prices shall  include customs , movement tax, 
Insurance  and  all fees, , registration and licensing and 
other fees 

 

17.  Delivery Department Of The National Library Site / Amman  

18.  Warranty Not less than Two years   

19.  Guarantee Should be given  

Note:  Any specification available in any offer and not mentioned in our specifications will be taken into account for comparison 

between offers depending on its importance. 

DONL has right to choose any offer which is set to the scope work. 
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