
Question Answer

Is is mandatory to offer 90% from the three categories?! or we can 

offer 90% of one category for example?

As mentioned in the RFP document page #8 : The bidder must quote for at 

least 90% of the items (262 line items out of 291 required items) for each 

single category in order to be considered in financial evaluation, MC 

consider this number as an evidence/indicator of the company capacity. 

However, any company quotes for less than 90% of the items each single 

category (European, Chinese or other country origin) will be disqualified 

from the competition. 786 line items out of 873 for all three countries of 

origins must be priced at least by the bidder.

Regarding the tender bond, is it mandatory to be submitted along 

with the offer?! or we can provide a performance bond if we win the 

tender? 

It is mandatory to submit the tender bond.

Reference to section 3.2 Spfecific Eligibility Criteria in RFP : Eligibility 

criteria must be met and the corresponding supporting documents listed 

below under “Tender Submittals” must be submitted with offers. Offerors 

who do not submit these documents may be disqualified from any further 

technical or financial evaluation.

Will you accept catalogs of some items without samples? because 

some items will be imported upon request or upon order. 

Reference to section 3.1 Contract Terms in RFP : 

The awarded supplier will be requested to submit samples for all items 

before contract awarding.The sample can be in form of pictures, physical 

sample, brand name or any other form MC decides.

The samples will be checked and approved by MC team before start the 

contract implementation. However, MC will keep the approved physical 

samples (in case of requesting) in its custody and the supplier must use 

the approved stationary items during the provision of the supplies.

Is the tender bond value 25,000 JOD Yes 

الجواب السؤال

 : 8كما هو مذكور بورقة حزمة العطاء صفحة رقم 

 262)من مجموع البنود المطلوبة كحد ادنى  لكل بلد منشأ  % 90يجب عىل المورد تسعيير 

سي . ليتم اعتبار العرض مؤهل للتقييم المالي  ( بند مطلوب 291من اصل  تعتير منظمة مير

% 90اي مورد يسعر عدد اقل من , عىل كل حال. كور هذا الرقم كمؤشر عىل قدرة المورد

ي)من البنود لكل بلد منشأ مطلوب  ي  و بلد منشأ اخر, اورونر
سيتم اخراجه من التقييم  (صينى

.المالي لهذا العطاء

بند  ( بلدان منشأ3 * 291 ) 873 بند من اصل  786يجب عىل المورد  تسعيير عىل االقل  

.مطلوب لجميع بلدان المنشأ ليتم تأهيله للتقييم المالي

من البنود كحد ادنى للثالث فئات؟ هل من الممكن تسعيير % 90هل من الملزم انه يتم تسعير 

 من البنود لفئة واحدة عىل سبيل المثال؟90%

 معايير األهلية المحددة  2.3 تقديم كفالة دخول العطاء متطلب ملزم و بالرجوع لبند

يجب استيفاء معايير األهلية و تقديم المستندات الداعمة المناظرة : بورقة حزمة العطاء 

قد يتم . ويجب ان تقدم مع العروض" تقديم العطاءات"المذكورة أدناه تحت عنوان 

ي أو مالي بعد ذلك
.استبعاد مقدمي العروض الذين ال يقدمون هذه الوثائق من أي تقييم تقنى

هل من الملزم تقديمها مع العرض؟ هل من الممكن تزويد كفالة , بالنسبة لكفالة دخول العطاء

حسن اداء عند الفوز بالعطاء؟

وط العقد بورقة حزمة العطاء3.1بالرجوع للبند رقم  :  شر

.سيتم الطلب من المورد الفائز بالعطاء تقديم عينات لجميع البنود قبل احالة العقد• 

ماركة تجارية او اي شكل اخر , عينات ملموسة, العينات ممكن ان تكون عىل شكل صور• 

سي كور . تقرره منظمة مير

سي كور قبل البدا بتنفيذ •  سيتم فحص العينات و الموافقة عليها من قبل منظمة مير

سي كور ستحتفظ بالعينات الملموسة  الموافق عليها , عىل اي حال. العقد ي  )منظمة مير
ى
ف

ام بتوريد المواد بناءا عىل العينات  (حال طلبها ى بعهدتها و يجب عىل المورد الفائز االلي 

.الموافق عليها اثناء تنفيذ العقد

هل من الممكن القبول ب كتالوج لبعض البنود بدون عينات ملموسة؟ النه بعض البنود سوف 

تستورد بناءا عىل الطلب فقط

ي25,000كفالة دخول العطاء , نعم
ي ؟؟؟؟؟ دينار اردنى

ون الف دينار اردنى نود االستفسار منكم اذا كانت كفالة العطاء خمسة وعشر
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