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المقدمة
تعتبر الطوابع البريدية أعمال فنية تعبر عن تاريخ المممكة وتظير تطورىا الحضاري ،فيي رموز صغيرة تعبر عن
أىم األحداث واالنجازات الوطنية في مختمف المجاالت .وتقوم و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بصصدار
الطوابع البريدية سنويا بحيث تتعمق بمواضيع متنوعة وبما يتناسب مع السياسة العامة إلصدار الطوابع البريدية.
وعميو تدعو الو ازرة شركات التصميم والمصممين والفنانين المؤىمين لممشاركة في ىذا العطاء المتعمق بتصميم الطوابع
البريدية لعام  ،2017وتقديم عروضيم الفنية والمالية وفقا لمحتوى وثائق العطاء أدناه.
التعميمات العامة لتصميم الطوابع البريدية
 يطمب من المناقصين أن يكونوا خالقين ومبدعين في اختيار شكل وحجم الطابع أو البطاقة البريدية وتطوير
التصاميم ،آخذين بعين االعتبار األىداف التي اختيرت ليا والموضوعات التي تعبر عنيا وتركز عمييا .وحيث
أن التصميم المقترح ستتم طباعتو عمى حجم مصغر حسب حجم الطابع ،لذا فمن الضروري االنتباه إلى تفاصيل
التصميم وكيف ستظير عمى الطابع بحجمو الحقيقي.
 يحتوي الطابع البريدي عمى معمومات أساسية محددة وىي :اسم البمد وسعر الطابع (الفئة).
 يشتمل اإلصدار الواحد عمى عدد من الطوابع المنفردة (بفئات مختمفة) ،يضاف إلييا أحيانا بطاقة بريدية.
أ .النص المدرج عمى التصميم:
يجب أن يحتوي كل طابع أو بطاقة بريدية عمى النص التالي:
 -1اسم البمد بالمغتين العربية واالنجميزية" :األردن" و" ،" Jordanانظر النقطة (ب) أدناه.
 -2سنة اإلصدار." 2017 " :
 -3الفئة :وىي قيمة  /سعر الطابع بالعممة األردنية (تحدد فئات الطوابع المدرجة في ىذا العطاء
ضمن التعميمات الخاصة أدناه) .تستخدم الرموز التالية عمى الطابع لمتعبير عن العممة األردنية:
-

"القرش" يختصر عمى النحو التالي "ق."Pt/

-

"الدينار" يختصر عمى النحو التالي "دأ."JD/
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 -4اسم اإلصدار :يوضع اسم اإلصدار بالمغتين العربية ثم المغة االنجميزية (تحدد أسماء إصدارات
الطوابع المدرجة في ىذا العطاء ضمن التعميمات الخاصة أدناه).
لممصمم مطمق الحرية في اختيار نوع الخط وحجمو وموقع النص عمى الطابع بشكل مبدع وبما يتناسب مع جمال
التصميم ،إال فيما يتعمق باسم البمد حيث يتوجب استخدام الخط الموضح أدناه في النقطة "ب".

ب .اسم البمد:
يجب استخدام الخط الموضح تاليا لمتعبير عن اسم البمد ،ويترك حجمو ولونو وموقعو عمى التصميم الختيار المصمم
( مرفق مع الوثائق):

مالحظة  :ستقوم و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بتوفير تصميم "اسم البمد" لمميتمين بالتقدم بعروضيم الفنية
والمالية عمى قرص مدمج داخل ممف من نوع .AI
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ج .حجم الطابع:
بالرغم من أن األحجام المتعارف عمييا ىي ( 4.00×3.50سم) أو( 4.50×3.50سم) لمطابع البريدي
و( 9.00×7.00سم) لمبطاقة البريدية ،إال أنو لممناقصين كامل الحرية في اختيار الحجم والشكل المذان يتناسبان
مع التصميم المقترح ،وال توجد أي قيود لاللتزام باألحجام المذكورة أعاله وىي لمتوضيح فقط.

د .الصور واألعمال الفنية:
في حال تم توفير االعمال الفنية والصور التي ستستخدم في التصميم من قبل و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات ،واذا قام المناقص باختيار أعمال فنية أو صور مقدمة من الو ازرة ،فعميو االلتزام بالشروط التالية:


لممناقصين الميتمين بالعطاء الحق في استخدام االعمال الفنية والصور المقدمة من الو ازرة فقط
لغايات تطوير التصاميم وفقا لمتعميمات الواردة في وثائق العطاء واعداد المشتقات من ىذه
الصور واالعمال.



ال يحق لممناقص عمل نسخ ،أو توزيع ،أو نشر ،أو تجميع ،أو طباعة أو إعادة طباعة ،أو بيع
الصور واالعمال الفنية التي توفرىا الو ازرة بأي طريقة كانت.



ال يحق لممناقص استخدام الصور واالعمال الفنية منذ انتياء موعد تسميم العروض الفنية
والمالية لمعطاء ،وعمى المناقص إعادة جميع النسخ األصمية والمعدلة لمصور واالعمال الفنية
لو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عند انتياء موعد تسميم العروض.



يمكن لممناقصين استخدام كل أو جزء من الصور واألعمال الفنية المقترحة في تطوير خيارات
التصاميم المقدمة في العرض الفني.



ما لم يتم ذكر غير ذلك في التعميمات الخاصة ،تشجع الو ازرة المناقصين عمى البحث والحصول
عمى صور وأعمال فنية من مصادر أخرى لغاية استخداميا في تطوير التصاميم ،شريطة
االلتزام بما يمي:
 -1عمى المناقصين إتباع تعميمات التصميم المذكورة في وثائق العطاء.

-5-

 -2عمى المناقصين تقديم خيار تصميم واحد عمى األقل باستخدام الصور المقدمة من الو ازرة.
 -3عمى المناقص الفائز توقيع اتفاقية ترخيص استعمال واستغالل حقوق فكرية كما وردت في
الممحق ( )3من ىذه الوثائق بعد التوقيع عمى أمر الشراء (االتفاقية).
ىـ .النسق:
يمكن أن يصمم إصدار الطوابع البريدية بطريقتين:1
النسق األول :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة كل عمى حدة (أي كل فئة طوابع والبطاقة تكون عمى صفحة منفردة
لوحدىا)
النسق الثاني :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة عمى نفس الصفحة (أي أن تحتوي الصفحة عمى كافة الفئات المختمفة
والبطاقة معا وأن تعرض عمى خمفية فنية متناسبة مع التصميم)

1

لمطوابع والبطاقة تصاميم مختمفة في كال الحالتين
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التعميمات الخاصة لتصميم الطوابع البريدية
يتضمن ىذا العطاء إصدارات الطوابع البريدية التالية:
 .1اسم اإلصدار:

مؤتمر القمة العربية الثامن والعشرين

مناسبة اإلصدار:

انعقاد مؤتمر القمة العربية الثامن والعشرين في االردن.

الفئات:

 4فئات طوابع )10( :قروش )20( ،قرشاً )30( ،قرشاً )40( ،قرشاً.
بطاقة بريدية واحده )50( :قرشاً

االسم الرسمي لإلصدار:

مؤتمر القمة العربية الثامن والعشرين
The twenty-eighth Arab League summit

طريقة تقديم التصميم:

النسق األول :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة كل عمى حدة (أي كل فئة
طوابع والبطاقة تكون عمى صفحة منفردة لوحدىا)

الصور/األعمال الفنية:

لن يتم تزويد المصمم بأية صور او اعمال فنية
**************************************

 .2اسم اإلصدار:

طيور موطنيا األردن

مناسبة اإلصدار:

عرض ألىم أنواع الطيور التي تستوطن األردن

الفئات:

 6فئات طوابع )30( :قرشاً لكل فئة

االسم الرسمي لإلصدار:

طيور موطنيا األردن

طريقة تقديم التصميم:

النسق األول :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة كل عمى حدة (أي كل فئة

Birds habitat in Jordan

طوابع والبطاقة تكون عمى صفحة منفردة لوحدىا)
الصور/األعمال الفنية:

لن يتم تزويد المصمم بأية صور او اعمال فنية
**************************************
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 .3اسم اإلصدار:

العمالت االردنية المعدنية

مناسبة اإلصدار:

عرض لمعمالت المعدنية األردنية عبر ستة عقود من تاريخ المممكة.

الفئات:

 6فئات طوابع )40( :قرشاً لكل فئة.

االسم الرسمي لإلصدار:
طريقة تقديم التصميم:

Jordanian Coins

العمالت االردنية المعدنية

النسق األول :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة كل عمى حدة (أي كل فئة
طوابع والبطاقة تكون عمى صفحة منفردة لوحدىا)

الصور/األعمال الفنية:

لن يتم تزويد المصمم بأي صور أو اعمال فنية
**************************************

 .4اسم اإلصدار:

المباس العسكري األردني (الجيش العربي ،سالح الجو الممكي ،االمن العام،

قوات الدرك ،الدفاع المدني ،قوات البادية وحرس الحدود ،البحرية الممكية):
مناسبة اإلصدار:

عرض لمباس الرسمي لألجيزة األمنية األردنية بمناسبة عيد االستقالل.

الفئات:

 7فئات طوابع )30( :قرشاً لكل فئة.

االسم الرسمي لإلصدار:

المباس العسكري األردني

طريقة تقديم التصميم:

النسق األول :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة كل عمى حدة (أي كل فئة

Military Uniform In Jordan

طوابع والبطاقة تكون عمى صفحة منفردة لوحدىا)
الصور/األعمال الفنية:

لن يتم تزويد المصمم بأي صور أو اعمال فنية
*********************************

 .5اسم اإلصدار:
مناسبة اإلصدار:

مواقع التراث العالمي في االردن
عرض ألىم مواقع التراث العالمي في األردن (وادي رم ،البتراء ،قصر عمره،

أم الرصاص ،المغطس).
الفئات:

 5فئات طوابع )40( :قرشاً لكل فئة.
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االسم الرسمي لإلصدار:

مواقع التراث العالمي في االردن

طريقة تقديم التصميم:

النسق األول :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة كل عمى حدة (أي كل فئة

World Heritage Sites in Jordan

طوابع والبطاقة تكون عمى صفحة منفردة لوحدىا)
الصور/األعمال الفنية:

لن يتم تزويد المصمم بأية صور او اعمال فنية

********************************
 .6اسم اإلصدار:

حصول الالعب أحمد أبو غوش عمى الميدالية الذىبية في االلعاب االولمبية
ريو دي جانيرو في شير آب 2016

مناسبة اإلصدار:

بمناسبة مرور عام عمى حصول األردن عمى أول ميدالية ذىبية في تاريخو في
دورة األلعاب األولمبية.

الفئات:

 2فئات طوابع )30( :قرشاً  )50(،قرشاً.

االسم الرسمي لإلصدار:

الميدالية الذىبية في االلعاب االولمبية
Olympic Games Gold Medal

طريقة تقديم التصميم:

النسق األول :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة كل عمى حدة (أي كل فئة
طوابع والبطاقة تكون عمى صفحة منفردة لوحدىا)

الصور/األعمال الفنية:

لن يتم تزويد المصمم بأية صور او اعمال فنية

********************************
 .7اسم اإلصدار:
مناسبة اإلصدار:

السياحة العالجية في األردن
عرض ألىم مواقع السياحة العالجية في األردن (البحر الميت ،حمامات
ماعين ،حمامات عفرا ،الحمة األردنية).

-9-

الفئات:

 4فئات طوابع )40( :قرشاً لكل فئة.

االسم الرسمي لإلصدار:

السياحة العالجية في األردن

طريقة تقديم التصميم:

النسق األول :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة كل عمى حدة (أي كل فئة

Medical Tourism in Jordan

طوابع والبطاقة تكون عمى صفحة منفردة لوحدىا)
الصور/األعمال الفنية:

لن يتم تزويد المصمم بأية صور او اعمال فنية

********************************
 .8اسم اإلصدار:
مناسبة اإلصدار:

الفواكو الصيفية األردنية
عرض ألىم أنواع الفواكو الصيفية في األردن مثل العنب ،التين ،الصبر،
الرمان ،الشمام ،البطيخ ،الخوخ ،الدراق ،الفراولة ،التوت.

الفئات:

 10فئات طوابع )20( :قرشاً لكل فئة.

االسم الرسمي لإلصدار:

الفواكو الصيفية األردنية

طريقة تقديم التصميم:

النسق األول :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة كل عمى حدة (أي كل فئة

Summer Fruit of Jordan

طوابع والبطاقة تكون عمى صفحة منفردة لوحدىا)
الصور/األعمال الفنية:

لن يتم تزويد المصمم بأية صور او اعمال فنية

********************************
 .9اسم اإلصدار:
مناسبة اإلصدار:

اشجار أورو متوسطية
بناء عمى طمب اتحاد البريد العالمي باصدار طابع سنوي يعكس طبيعة
المنطقة األورو متوسطية .

الفئات:

 2فئات طوابع )30( :قرشاً  )50(،قرشاً.

- 11 -

Euro-Mediterranean Trees

االسم الرسمي لإلصدار:

اشجار أورو متوسطية

طريقة تقديم التصميم:

النسق األول :أن تكون فئات الطوابع والبطاقة كل عمى حدة (أي كل فئة
طوابع والبطاقة تكون عمى صفحة منفردة لوحدىا)

الصور/األعمال الفنية:

لن يتم تزويد المصمم بأية صور او اعمال فنية

********************************

ممخص اإلصدارات المطموبة
اسم اإلصدار

عدد فئات الطوابع

عدد البطاقات

مؤتمر القمة العربية الثامن والعشرين

 4فئات طوابع )10( :قروش )20( ،قرشاً)30( ،

بطاقة واحده

قرشاً )40( ،قرشاً.

( )50قرشاً

طيور موطنيا األردن

 6فئات طوابع )30( :قرشاً لكل فئة

ال يوجد

العمالت االردنية المعدنية

 6فئات طوابع )40( :قرشاً لكل فئة.

ال يوجد

المباس العسكري األردني

 7فئات طوابع )30( :قرشاً لكل فئة.

ال يوجد

مواقع التراث العالمي في االردن

 5فئات طوابع )40( :قرشاً لكل فئة.

ال يوجد

الميدالية الذىبية في االلعاب االولمبية

 2فئات طوابع )30( :قرشاً  )50(،قرشاً.

ال يوجد

السياحة العالجية باألردن

 4فئات طوابع )40( :قرشاً لكل فئة.

ال يوجد

الفواكو الصيفية األردنية

 10فئات طوابع )20( :قرشاً لكل فئة.

ال يوجد

اشجار أورو متوسطية

 2فئات طوابع )30( :قرشاً  )50(،قرشاً.

ال يوجد
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المجموع

 46فئة
وبطاقة واحده

الشروط الخاصة لمعطاء
 -1يتوجب عمى المناقصين المتقدمين بعروضيم االلتزام بما يمي:
أ .تقديم ثالثة خيارات مختمفة لمتصميم لكل إصدار ،بحيث يحتوي كل خيار/تصميم عمى كافة فئات
الطوابع والبطاقة إن وجدت ليذا اإلصدار وفقا لمعطيات وثائق العطاء.
ب .اخذ التعميمات العامة والخاصة الواردة في وثائق العطاء بعين االعتبار عند اعداد خيارات التصميم.
ج .تقديم كافة فئات الطوابع والبطاقة عمى صفحة واحدة وبحجميا الحقيقي لكل اصدار.
د .تقديم كل فئة طوابع وبطاقة لكل اصدار بحجم مكبر الظيار تفاصيل التصميم ،وتترك لممناقص حرية
اختيار درجة التكبير عمى أن ال تزيد عن حجم صفحة .A4
ىـ .تسمية أو ترقيم كل خيار /تصميم لكل اصدار في العرض الفني لتمييزه عن الخيارات/التصاميم األخرى.
ز .عمى المناقص كتابة اسمو بوضوح عمى التصميم المقترح.
 -2عمى المناقصين تقديم سعر كل خيار/تصميم لكل اصدار عمى حدة و اذا رغب المناقص في استخدام صور أو
اعمال فنية من مصادر اخرى في تطوير التصاميم ،فعميو ان يشمل رسوم ترخيص و شراء حق استخدام الصور
و االعمال الفنية من مصادر اخرى و كمفة حقوق الممكية و غيرىا ضمن ىذا السعر  ،وعمى أن يكون العرض
المالي لكل منيم مختوم بظرف منفصل مبين عميو اسم اإلصدار واسم الخيار/التصميم كما ىو مذكور في
العرض الفني.
 -3تقدم االسعار بالدينار االردني شاممة جميع الرسوم والضرائب إضافة إلى الضريبة العامة عمى المبيعات
لممناقصين المسجمين في دائرة الضريبة العامة عمى المبيعات ،عمى ان يتم تحديدىا بشكل واضح ومنفصل
واال فإنيا ستعتبر كجزء من القيمة اإلجمالية لمعرض المالي.
 -4لمو ازرة الحق باحالة العطاء ككل عمى مناقص واحد أو كل جزء عمى حدة لعدة مناقصين.
 -5لمو ازرة الحق باقتراح تعديالت عمى التصميم الفائز أو قبولو كما ورد في العرض الفني.
 -6لمو ازرة الحق برفض أي عرض دون تقديم أي مبررات لذلك.
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 -7سيتم اختيار التصاميم الفائزة واإلحالة عمى أساس األفضل فنياً ،وذلك بعد إجراء المفاضمة الفنية بين العروض
وفقا لمبنود المبينة أدناه من قبل المجنة المختصة:
أ .صمة التصميم باإلصدار المطموب
ب .أصالة التصميم
ج .تناسب وتناسق درجات األلوان
د .وضوح التفاصيل

ه .االبتكار والحداثة في التصميم
و .جمالية التصميم بشكل كامل
ز .تناسب الخط والكممات وأية أرقام أو رموز أخرى عمى التصميم مع الشكل الكامل لمتصميم
 -8لمو ازرة الحق بصلغاء العطاء دون تقديم اي مبررات ودون تحمل اي مسؤولية قانونية أو مالية تجاه المناقصين
المتقدمين لمعطاء.
 -9عمى المناقصين تحمل كافة تكاليف تحضير وتقديم عروضيم الفنية والمالية ،وال تتحمل الو ازرة مسؤولية اي من
ىذه التكاليف في أي حال بغض النظر عن نتيجة العطاء.
 -10عمى المناقص المشارك بيذا العطاء تقديم كفالة المناقصة و كفالة حسن التنفيذ ضمن كفالة واحدة عمى أن
يذكر ذلك صراحة في الكفالة ،و ذلك لتأمين قيامة بالتزاماتو كمناقص متقدم لمعطاء المذكور  ،وفقا" لمشروط
المتعمقة بذلك والتي دخل المناقصـة المذكورة عمى أساسيا و ضمانا لتقديمو االعمال المطموبة و كذلك قيامة
بكامل التزاماتو بموجب االتفاقية و تكون قيمة ىذه الكفالة  %10من قيمة العرض المالي اإلجمالي المقدم منو و
حسب النموذج الموضح في الممحق رقم ( )1و إرفاقو ضمن عرضو عمى ان تكون سارية المفعول لمدة ()90
تسعون يوم من تاريخ إيداع العروض و تحتفظ الو ازرة بحق تمديد الكفالة حسب الحاجة ،وفي حال تعذر الجمع
بين الكفالتين يحق لممناقص الفصل بين الكفالتين ،بحيث تقدم كفالة دخول العطاء بقيمة ( )%3من القيمة
اإلجمالية لمعرض المالي عند تقديم العروض ،وتقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة ( )%10قبل توقيع أمر
الشراء.
 -11عمى المناقص الفائز تعديل التصميم وفقا لتوصيات لجنة الطوابع البريدية ،واعداد التصميم النيائي بحيث يكون
جاى از لمطباعة ،اضافة الى تسميم التصاميم النيائية لالصدارات عمى ثالثة أقراص مدمجة وبثالثة أنواع ممفات
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( )PSD, JEPG, AIوتسميم ثالثة نسخ مطبوعة بألوان التصاميم الحقيقية خالل فترة ال تزيد عن  10أيام من
تاريخ تبميغو بالتعديالت المطموبة .تعتبر تكاليف التعديل والتسميم النيائي مشمولة ضمن سعر المناقص في
عرضو المالي.
 -12المناقص الفائز غير ممزم باإلشراف عمى عممية الطباعة ،وانما يتوجب عميو توضيح أي امور فنية قد تؤثر
عمى نوعية التصميم ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار في عممية الطباعة.
 -13سيتم دفع كامل قيمة التصميم عند تسميم التصاميم النيائية وقبوليا رسمياً وبعد االستالم النيائي من قبل الو ازرة.
 -14تنتقل جميع حقوق الممكية الفكرية ألعمال التصاميم المقدمة من المناقص الفائز لمو ازرة عند صدور قرار احالة
العطاء بشكل تمقائي ،وتعتبر أية تعديالت متعمقة بالتصميم الفائز بعد ذلك ممكاً لمو ازرة وحقوق استخداميا
محفوظة وفقا لقوانين الممكية الفكرية.
 -15عمى المناقص الفائز توقيع أمر الشراء (ممحق  )4بعد اصدار قرار االحالة والتبميغ حسب االصول.
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تسميم العروض
 .1عمى الميتمين من شركات التصميم بالتقدم لمعطاء تقديم نسخة مصدقة عن رخصة مين سارية المفعول تخول
المناقص تصميم أو صناعة أو بيع أو توريد الموازم المطموبة أو االتجار بيا أو شيادة التسجيل في الصناعة
والتجارة ونسخة من شيادة التسجيل في دائرة ضريبة المبيعات ،والميتمين من المصممين والفنانين المؤىمين تقديم
وثيقة اعتماد مثل عضوية نقابة الفنانين ..الخ .وعمى المناقص المعفى من رخص المين أو التسجل بموجب
القانون تقديم شيادة من المرجع المختص تثبت إعفاؤه.
 .2عمى كافة الميتمين بالتقدم لمعطاء توقيع نموذج "إبداء اىتمام" المرفق في الممحق ( )2لوثائق العطاء وتسميمو
وبناء عمى ذلك يحصل الميتمون عمى قرص مدمج يحتوي عمى
الى سكرتير لجنة المشتريات عند شراء الوثائق
ً
نسخ من األعمال الفنية والصور التي سيستخدمونيا في اعداد التصاميم باإلضافة الى تصميم كممة "االردن"
المعتمد عمى شكل ممف .AI
 .3تقبل االستفسارات حول ىذا العطاء في موعد أقصاه يوم  -------عمى العنوان المبين أدناه ،وترسل نسخة
من كافة االستفسارات الى البريد االلكتروني  .stamps@moict.gov.joعمماً بأن آخر موعد لمرد عمى ىذه
االستفسارات ىو نياية يوم عمل .---------------
 .4تقدم كفالة دخول المناقصة وكفالة حسن التنفيذ ضمن كفالة واحدة عمى أن يذكر ذلك صراحة في الكفالة،
وفقا لمنموذج الموضح في الممحق ( )1أو عمى شكل شيك مصدق من بنك محمي عامل في األردن بنسبة
( )%10من قيمة العرض المالي الذي يتقدم بو المناقص بمغمف مغمق منفصل باسم معالي وزير االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات باإلضافة لوظيفتو عمى أن تكون سارية المفعول لمدة ( )90يوماً من تاريخ إيداع
العروض ،وفي حال تعذر الجمع بين الكفالتين يحق لممناقص الفصل بين الكفالتين ،بحيث تقدم كفالة دخول
العطاء بقيمة ( )%3من القيمة اإلجمالية لمعرض المالي عند تقديم العروض ،وتقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة
( )%10قبل توقيع أمر الشراء.
 .5يجب أن تكون العروض الفنية والمالية سارية المفعول لمدة  90يوما من تاريخ الموعد النيائي لتسميم العروض.
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 .6تقدم العروض عمى العنوان المبين أدناه في موعد أقصاه الساعة  12:00ظي ار من يوم --------------
عمى نسختين متطابقتين منفصمتين في ثالثة مغمفات مغمقة ومنفصمة ومعنونة بوضوح وعمى النحو التالي:
أ .المغمف األول يحتوي عمى العرض المالي.
ب .المغمف الثاني يحتوي عمى العرض الفني إضافة الى التصاميم المقترحة من قبل المناقص (بحيث
تكون التصاميم ممونة وتظير بألوانيا الحقيقية).
 .7المغمف الثالث يحتوي عمى كفالة دخول المناقصة أو كفالة دخول العطاء وتنفيذه

عنوان و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات:
و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات – الدوار الثامن
قسم العطاءات والمشتريات– الطابق الثالث
ص.ب  9903عمان  11191األردن
تمفون 962 6 5805741
فاكس 962 6 5861059
 .8عمى المناقصين تقديم عروضيم لواحد أو أكثر من اإلصدارات المدرجة في وثائق العطاء ،و لن يتم رفض أي
عرض ال يغطي كافة اإلصدارات.
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ممحق ()1
سند كفالة دخول عطاء و تنفيذه
سند كفالة دخول عطاء و تنفيذه
البنـــــك ...............................................................
السادة  :معالي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات باالضافة لوظيفتو
الفـــــرع :
التـاريـــخ :

/

20 /م
تاريخ االستحقاق :
رقـم الكفالـة :

تحيـة وبعـد،
يكفل البنك  .................................................فرع ....................................
السادة  /المناقص...............................................................................
بمبمغ (

) دينار فقط ................................................

سارية المفعول لغاية ................................
وذلك لدخول وتنفيذ العطاء رقم ( )2016/...../....وفقا لشروط االتفاقية التي ستوقع معو و الخاصو بشراء
.............................................................................................................
ويتعيد البنك بتمديد سريان الكفالة لتغطي مدة سريان العرض و مدة االتفاقية وبدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منيا عند أول مطالبة خطية
منكم ،وذلك خالل فترة سريانيا ،عمماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد إستحقاقيا ،وتصبح الكفالة ممغاة بعد إنتياء

مدتيا.

توقيع الكفيل  /مصرف .................................
المفوض بالتوقيع .......................................
التاريخ .................................................
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ممحق( )2نموذج إبداء االىتمام
معالي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
صندوق بريد  9903عمان  11191األردن

معالي الوزير،
نحن ،............................................................................... ،نود أن نعممكم باىتمامنا
بتقديم عروضنا الفنية والمالية لمعطاء رقم )2016/...../....( :المتعمق بتطوير تصاميم الطوابع البريدية التالية*:
 .1مؤتمر القمة العربية الثامن والعشرين
 .2طيور موطنيا األردن
 .3العمالت االردنية المعدنية
 .4المباس العسكري األردني
 .5مواقع التراث العالمي في االردن
 .6الميدالية الذىبية في األلعاب االولمبية
 .7السياحة العالجية في األردن
 .8الفواكو الصيفية األردنية
 .9اشجار أورو متوسطية
وعميو يرجى التكرم بتزويدنا بنسخ عن الصور والرسومات وأية مواد أخرى ترغبون باستخداميا لتطوير تصاميم
إصدارات الطوابع البريدية المبينة أعاله ،حيث نؤكد لكم تفيمنا واق اررنا بأن جميع الصور والرسومات والمواد التي
تزودوننا بيا ليا حقوق طبع وممكية فكرية ،وبأنيا محمية بموجب القوانين سارية المفعول ،وأن حقوق االستخدام
محفوظة ما لم تكن ممنوحة لممناقصين صراحة في وثائق العطاء.
ونتعيد في ىذا الخطاب بااللتزام بالحقوق الممنوحة لنا في وثائق العطاء باستخدام الصور والرسومات والمواد المتعمقة
باإلصدارات فقط لغايات تطوير التصاميم وفقا لمشروط الواردة في وثائق العطاء والمحددة بالتعديل واعداد المشتقات
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من ىذه الصور والرسومات والمواد األخرى .إضافة إلى ذلك ،فصننا نتعيد بعدم عمل نسخ ،أو توزيع ،أو نشر ،أو
تجميع ،أو طبا عة أو إعادة طباعة ،أو بيع الصور بأي طريقة ممكنة ،سواء تمت إحالة العطاء عمينا أم ال.
* عمى المناقص اختيار اإلصدارات التي يرغب بالمشاركة في تطويرىا

كما نؤكد عمى أن حقوق استخدام الصور والرسومات والمواد األخرى المتعمقة باإلصدارات الممنوحة لنا تنتيي بانتياء
م وعد تسميم العروض الفنية والمالية لمعطاء ،ونمتزم بصعادة جميع النسخ األصمية والمعدلة لمصور والرسومات والمواد
األخرى لو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بانتياء ىذه الحقوق.

نحن ممتزمون بما ورد أعاله ونتعيد بالمحافظة عمى حقوق الممكية الفكرية ليذه المواد من أي اعتداء يقع عمييا من
الغير أثناء حيازتنا ليا.

المفوض بالتوقيع:

االسم:

.........................................

التوقيع................................. :

التاريخ......................................... :
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ممحق (( :)3اتفاقية ترخيص استعمال واستغالل حقوق فكرية)
الفريق األول:

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ويشار إلييا فيما بعد بـ " المرخص لو"

ويمثمو  -:أمين عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
الفريق الثاني:

 ................................................................ويشار إليو فيما بعد بـ
"الفريق الثاني" أو "المرخص"

ويمثمو ........................................................................ -:
لما كان الفريق األول راغباً في الحصول عمى حق استعمال واستغالل األعمال الفكرية أو المصنفات المرفق نسخا
عنيا باالتفاقية والتي تعتبر جزءا ال يتج أز من ىذه االتفاقية ،ولما كان الفريق الثاني قد قبل بطمب المرخص لو فقد
تم االتفاق بين الفريقين عمى ما يمي:

المادة ( :)1التعريفات:
المصنف المرخص :المصنف الممموك لمفريق الثاني او لو حق التصرف الكامل بو بما في ذلك حق التنازل عنو
ومنح حقوق االستعمال واالستغالل وىو عبارة عن صور فوتوغرافية أو الكترونية  digitalأو رسومات فنية -
المرفق باالتفاقية نسخا عنيا.

المادة (:)2
يقر الفريق الثاني بأنو مالك المصنف موضوع ىذه االتفاقية أو مبتكره ولو حق التصرف الكامل بو.
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المادة (:)3
يسمح الفريق الثاني لممرخص لو استعمال واستغالل حقوق الفريق الثاني في المصنف المرخص استعماال غير
حصري وقابل لمنقل ولمدة غير محدودة ،بحيث يحق لممرخص لو استعمال المصنف المرخص عمى الطوابع
البريدية التي يتم إصدارىا في المممكة األردنية الياشمية ،ومما يحق لممرخص لو:
أ .استنساخ المصنف المرخص بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التصوير
الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي االلكتروني ولعدد غير محدود.
ب .نشر وتوزيع وتخزين المصنف المرخص عمى أية وسائل سواء الكترونية أو غيرىا.
ج .إصدار وطباعة عدد غير محدود من الطوابع البريدية التي تحتوي المصنف المرخص بأي شكل كان
وبيعيا دون أن يكون لمفريق الثاني أي حقوق في عوائد البيع أو أية عوائد تتحقق لمفريق األول نتيجة
حق االستعمال واالستغالل.
د .إجراء أي تعديل عمى المصنف المرخص تقتضييا متطمبات التصميم.
ه .ترويج الطوابع البريدية التي تحتوي المصنف المرخص بأي وسيمة من وسائل اإلعالم والدعاية واستعمال
المصنف المرخص في أية مواد دعائية متعمقة بطوابع البريدية أو نشرىا في كتيبات أو عمى المواقع
االلكترونية.
و .وضع ما يشاء من عبارات عمى الطوابع البريدية وال يشترط وضع اسم الفريق الثاني عمى المصنف
المرخص أو نسبة الصور إليو.
ز .اختيار واعتماد تصميم الطابع البريدي وفق متطمبات المرخص لو دون الحاجة لموافقة الفريق الثاني.

المادة (:)4
تبقى حقوق الممكية في المصنف المرخص لمفريق الثاني ويتم إرجاع الصور األصمية إليو فور االنتياء من
أعمال النسخ الالزمة لتحقيق المرخص لو لحقو في االستعمال .تأول حقوق الممكية الفكرية لمطوابع البريدية
او أي ناتج أخر تم استخدام المصنف المرخص فيو لممرخص لو ،باإلضافة الى ما يتعمق بما ينتج عن أعمال
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التطوير والتصميم عمى المصنف المرخص التي يقوم بيا المرخص لو وكذلك ما يتعمق بتصميم الطوابع
البريدية ككل.

المادة (:)5
في حالة أن المصنف المرخص يمثل أشخاص ليسوا من الرجال الرسميين أو ليسوا أشخاص يتمتعون بشيرة
عامة ،فعمى الفريق الثاني إحضار موافقة خطية من الشخص موضوع الصورة.

المادة (:)6
يتعيد الفريق الثاني بالرد عمى نفقتو عمى أي ادعاءات أو دعاوى تصدر من الغير وتتعمق بحقوق الممكية
الفكرية لممصنف المرخص وفق ىذه االتفاقية أو حقوق االستعمال المقررة لمفريق األول بموجب ىذه
االتفاقية وحتى بعد انتياء االتفاقية.

المادة (:)7
يقر الفريق الثاني بأنو اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ليكون ترخيص استعمال واستغالل
الصور إلى المرخص لو قانونيا ومتفقا وأحكام القانون ،ويقر أنو مخول قانونيا لمقيام بإعطاء حق االستعمال
واالستغالل ويتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق لمفريق األول نتيجة عدم التزامو بذلك.

المادة (:)8
يستوفي المرخص المبمغ المحدد في عرضة المالي المرفق والذي يعتبر ج أر ال يتج أز من ىذه االتفاقية مقابل
الحقوق الممنوحة ضمن ىذه االتفاقية وال يحق لممرخص المطالبة بأي مبالغ أخرى.
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المادة (:)9
ال يحق لممرخص منح أي ترخيص باستعمال أو استغالل المصنف المرخص ألغراض طبعيا عمى طوابع
بريدية او مواد متعمقة الطوابع البريدية.

المادة (:)10
يحق لممرخص لو أن ينقل كل أو بعض حقوقو المقررة في ىذه االتفاقية الى أي جية يراىا مناسبة وبالطريقة
التي يراىا مناسبة.

المفوض بالتوقيع:

االسم:

.........................................

التوقيع................................. :

التاريخ......................................... :
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ممحق رقم ()4
االتفاقية  /أمــر شــراء
)

رقـم (

السادة  .........................................:المحترمين
ص.ب (
ىاتف (

)
)

اسم المدينة (
فاكس (

بناء عمى قرار لجنة العطاءات المختصة رقم (
ً

)
)

المنطقة (

)
)

الرمز البريدي (

 )200 /المرفق طياً صورة عنو والخاص بدعوة العطاء رقم (

 )200أرجو توريد وتسميم أو تقديم الخدمات المطموبة (

/

) المحالة عميكم والمبينة تفصيالتيا
) فقط (

وأثمانيا عمى جدول المواد المرفق بقرار اإلحالة والبالغة قيمتيا اإلجمالية (
العطاءات والمشتريات في و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
واقبمـوا االحترام ،،،
التاريخ:

/ /

م

أمين عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

اسم المفوض بالتوقيع :
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) إلى قسم

السادة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات :
أتعيد بتوريد الموازم المحالة عمينا وفقاً لمواصفات وشروط قرار اإلحالة المشار إليو أعاله والوثائق المعتمدة المتعمقة بو وىي
(دعوة العطاء ،وثائق العطاء ،المالحق ،عرض المناقصة ،عرض المتعيد ،الكتالوجات ،المراسالت ،والتعميمات لممشتركين في
المناقصة) ،وااللتزام بأحكام نظام الموازم رقم ( )32لسنة 1993م وتعديالتو والتعميمات الصادرة بموجبو.
تعتبر ىذه االتفاقية (أمر الشراء) وقرار اإلحالة وكتاب القبول والوثائق المعتمدة المتعمقة بيم وىي (دعوة العطاء ،وثائق العطاء،
المالحق ،عرض المناقصة ،عرض المتعيد ،الكتالوجات ،المراسالت الموافق عمييا ،والتعميمات لممشتركين في المناقصة)
المذكورة عقدا ممزما لمطرفين.
إسـم المتعيـــد:
إسم المفوض بالتوقيع:
التوقيع والخاتــم:
التــاريـــخ:

نسخة  /قسم العطاءات والمشتريات /ضابط الشراء أو سكرتير المجنة المعنية
نسخة  /الدائرة ذات الشأن (الجية الطالبة لمشراء)
)

نسخة  /الضريبة العامة عمى المبيعات  /الرقم الضريبي (
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 --------نياية وثائق العطاء --------
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