الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم (/3عطاءات محلية)8102/
املسح "مدى تفش ي ظاهرة الواسطة واملحسوبية في القطاع العام ألاردني"
 تطب ــق أحكام نظام اللوازم رقم ( )23لسنة  3992وتعديالته والتعليمات الصادرة بموجبه وتكون ملزمة للمناقصين ،وللجنةً
اللوازم حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد هذه الشروط ويعتبر تقديم العرض من قبل املناقص التزاما منه
بأنه موافق على جميع الشروط الخاصة بدعوة العطاء.

ً
أوال  :الشروط العامة
 .0تعتبر هذه الشروط مكملة للعطاء رقم (/2عطاءات محلة ،)3132/وتكون هذه الشروط ملزمة للمتنافسين ،وللجنة
العطاءات املحلية الحق في إهمال أي عرض غير ملتزم بأي من هذه الشروط.
 .8في حالة وجود أي اعتراض أو عدم موافقة املناقص على شرط من الشروط الخاصة بالعطاء فعلى املناقص أن يذكر ذلك
ً
صراحة وإال يعتبر موافقا على جميع الشروط.
 .3تقوم الهيئة بمنح املناقص كتاب تسهيل مهمة.

ً
ثانيا  :أهلية املناقص
 .3يجب أن يتوفر في املناقص خبرة ال تقل عن خمس سنوات في املجاالت التالية:
أ .إعداد الدراسات الكمية والنوعية وألابحاث امليدانية وأوراق السياسات في مجال الدراسات الاجتماعية ،الاقتصادية
والسياسية.
ب .القيام بأعمال املسح امليداني وإعداد الاستبانات الورقية  /الالكترونية.
ج .تحليل نتائج الدراسات والخروج بقراءات وتوصيات عملية سليمة.
 .3أن ال يكون قد سبق وأن تمت مصادرة كفاالت حسن التنفيذ للعطاءات التي سبق تنفيذها مع أي جهة حكومية ،وعلى
املتقدم أن يقوم باإلفصاح عن أي مشاكل سابقة من هذا القبيل تحت طائلة املسؤولية.

ً
ثالثا :التزامات املناقص
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يلتزم املناقص بدفع رسوم الطوابع حسب النسب أو القيمة املحددة باألنظمة والقوانين سارية املفعول وذلك قبل تبلغ قرار
ً
إلاحالة ووفقا للمهلة املحددة له بكتاب إشعار إلاحالة.
يلتزم املناقص أن يقدم ضمن عرضه شهادات الخبرة املطلوبة مصدقة حسب ألاصول من الجهات التي عمل لديها وبراءة
ذمة من الضمان الاجتماعي ومن ضريبة الدخل واملبيعات إن اقتض ى ألامر.
يلت ــزم املن ــاقص بتنفي ــذ العط ــاء بنفس ــه ،وال يج ــوز تنفي ــذه عب ــر ط ــر ،وال ــل م ــن الب ــاطن ،وب ــال ،ذل ــك يح ــق للهيئ ــة فسـ ـ
الاتفاقيــة ومصــادرة قيمــة كفالــة حســن التنفيــذ كاملــة وإحالــة العطــاء علــى مــن يليــه أو إعــادة طــرح العطــاء مــع تحميلــه فــرق
ألاسعار في أي من الحاالتين.
يلتزم املناقص بتقديم ووائق عن موظفيه كما هو مقرر في البند خامسا من أسس التقييم.
يلتزم املناقص بعدم تقديم أية مالحق إضافية مع العرض.
مدة العطاء 120يوما تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية بين الهيئة واملناقص.
يلتزم املناقص بأخذ املوافقات الالزمة من الجهات صاحبة العالقة لتنفيذ املسح امليداني.
يلتزم املناقص بتوقيع اتفاقية مع الهيئة ب صوص موضوع العمل.
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ً
رابعا :منهجية العمل
أ .تتمث ــل من جي ــة العم ــل بمع ــداد دراس ــة ميداني ــة ح ــول (م دددى تفشد د ي ظ دداهرة الواسد دطة واملحس ددوبية ف ددي القط دداع الع ددام
ألاردني) ،وبأن تعمل على تحقيق ألاهدا ،التالية:
 الهد ،ألاول  :التعر ،على قيمة ألاساس لعام  3132حول مدى تفش ي ظاهرة الواسطة واملحسوبية.
 الهد ،الثاني :توعية املوظف العام ب طورة هذه الظاهرة وألاضرار الناتجة عنها على مستوى الوطن والفرد.
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 الهــد ،الثالــل :الخــروج بنتــائج واســتنتاجات تتعلــق بأســباب تفش ـ ي ظــاهرة الواســطة واملحســوبية فــي القطــاع العــام
ألاردني والتوصيات املقترحة بهذا الشأن.
يجب على املناقص تقديم ما يوضح املن جية التي سيعتمدها لتنفيذ املسح املطلوب واملجاالت التي ستغطيها الدراسة.
كمــا يجــب علــى املن ــاقص أن يقــدم خطــة عمــل واض ــحة تحــدد املســار الزمبــي لحعم ــال املطلوبــة ومراحــل التنفيــذ ،وجم ــع
البيانات والنتائج وامل رجات لكل مرحلة
علــى املن ــاقص أن يق ــدم خط ــة العمــل وإدارة الفري ــق وتوزي ــع امله ــام واملســؤليات ب ــين أعض ــاء الفري ــق ،بمــا ف ــي ذل ــك الهيك ــل
التنظيمي لفريق العمل (الوظائف وألاسماء) ،شهادات عدم محكومية وصور شخصية للباحثين.
ً
على املناقص أن يتم إنجاز الدراسة خالل مدة  331يوما شاملة كافة الاجراءات بما فيها تسليم النسخة النهائية من
الدراسة منقحة حسب ألاصول.
سـيتم تحكــيم مســودة الاســتبانة املعــدة مــن املنــاقص مــن قبــل جهــة تقررهــا الهيئــة فــي حينــه وذلــك خــالل أســبوع مــن تــاريخ
تسلمها.
على املناقص أن يباشر السير وعلى الفور باجراءات توزيع الاستبانة بعد تحكيمها واملوافقة عليها خطيا.
يجب أن يتكون مجتمع الدراسة من موظفي القطاع العام ،بحيل يلتزم املناقص بمراعاة التمثيل الجغرافي لكافة
املحافظات عند اختيار العينة.
يجب أن ال يقل عدد الاستبانات املكتملة (التامة) عن  3111استبانة تكون ممثلة لكافة املحافظات.
يلتزم املناقص بتقديم نسخة أولية من الدراسة ليتم تحكيمها من قبل الجهة امل تصة التي تحددها الهيئة في حينه،
بحيل يكون ملزما باألخذ بعين الاعتبار جميع املالحظات التي سترد على تلك النسخة.
يجب على املناقص تقديم نسخة نهائية من الدراسة منقحة وسليمة من ألاخطاء الطباعية والقواعدية وباللغتين العربية
وإلانجليزية ورقيا والكترونيا (  2ورقي و 2قرص مدمج).
يلتزم املناقص بأن يقوم بعقد ورشة عمل تدريبية على ضوء النتائج املست لصة ،على أن تعقد في مببى الهيئة وخالل
اسبوع من تاريخ اعتماد النتائج ،علما بأن الهيئة ستحدد الشروط وألاحكام الخاصة بعقد تلك الورشة في حينه.

ً
خامسا :أسس التقييم
علــى املنــاقص تضــمين العــرض املقــدم مــن قبلــه املعلومــات والووــائق املبينــة أدنــاه ،حيــل ســيتم اج ـراء تقيــيم ملــدى إلالت ـزام بــدعوة
العطاء والتقييم الفبي للعروض وللمناقصين املتقدمين لهذا العطاء قبل فتح العروض املالية وحسب ألاسس التالية:
 .3استبعاد العروض امل الفة من قبل لجنة العطاءات املحلية في أي من الحاالت التالية:
أ .عدم تقديم كفالة دخول عطاء  -للجهات العاملة في القطاع الخاص. -
ب .عدم فصل العرض الفبي واملالي والكفاالت في مغلفات منفصلة.
ج .عدم مطابقة العرض لكافة املواصفات واملن جية املطلوبة.
 .8يتم احتساب أوزان العالمات على النحو التالي:
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أ .املشاريع للمسوحات املشابهة :تشمل الخبرات املت صصة للمناقص وذلك ببيان املسوحات املشابهة التي سبق وأن قام
بها في آخر  2سنوات وارفاق الشهادات الثبوتية بذلك من الجهات ذات العالقة .وتعطى وزن  %81من العالمة الفنية.
ب .املؤهالت والخبرات للكادر الذي سينفذ املسح ،وتعطى وزن  %31من العالمة الفنية وتشمل:
 مجــال الخبــرة لكــل فــرد مــن الكــادر فــي املشــاريع /املســوحات الســابقة التــي شــارك فيهــا مــع توضــيح الخبـرات املت صصــة
لكل فرد من أفراد الجهاز التنفيذي في ألاعمال املطلوبة للعطاء.
 تقديم السير ة الذاتية مفصلة لكل فرد من أفراد الجهاز الفبي.
 الشــهادات العلميــة والخب ـرات العمليــة مووقــة حســب ألاصــول والت ـي تــدعم مــا جــاء بالســيرة الذاتيــة لكــل فــرد وم ــدى
التدريب الذي يمتلكه ألافراد ،علما أنه سيتم استبعاد ألافراد الذين قدمهم املناقص دون توويق للشهادات العلمية
والعملية.
ً
 يتحمــل املنــاقص وفريــق التنفيــذ مســؤولية دقــة واــحة املعلومــات املقدمــة ،علمــا أن للجنــة العطــاءات املحليــة الحــق
في الطلب من املناقص تقديم الووائق الالزمة للتأكد من احة املعلومات املقدمة.
ج .إعددداد تسددت انة ورقيددا /الكترونيددا ،بحيــل تغطــي كافــة أهــدا ،الدراســة وبيــان آليــة التوزيــع لتمثيــل كافــة املحافظــات وتعطددى
وزن  %01من العالمة الفنية.

ً
سادسا :السرية
أ .يلتــزم املنــاقص و شــكل كامــل ب ـاحترام ســرية البيانــات واملعلومــات التــي تشــير إلــى هويــة أو عنــوان أف ـراد العينــة ،كمــا وتعتبــر
كافة البيانات واملعلومات التي يحصل عليها املناقص نتيجة ألعمال العطاء سرية ،ال يجوز لـه أو ألي مـن العـاملين لديـه -
ً
وتحــت طائلــة املســؤولية القانونيــة  -اطــالع أي شــخص أو جهــة عامــة أو خاصــة عليهــا أو الكشــف عنهــا ،كليــا أو جزئيــا ،أو
است دامها ألي غرض مهما كان .وتعتبر جميع هـذه البيانـات واملعلومـات ملكـا للهيئـة ،ويلتـزم املنـاقص بتوقيـع تعهـد خطـي
باحترام مبدأ السرية.
ب .أن يتم تسليم الاستبانات بعد الانتهاء من الدراسة وجميع ألاوراق واملسودات للهيئة وعدم الاحتفاظ بأي نس أو بيانات
– ورقية أو إلكترونية  -متعلقة بموضوع الدراسة وذلك تحت طائلة املسؤولية القانونية.
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