
 

 

 

 

 المــــادة المطــلــــوبة رقم الدعوة

لقبول اخر موعد  الكمية
 العروض

 الساعة الثانية 
 من مساء يوم

 اجنبي محلي

 الثالثةخليط كيك / منشأ أجنبي / توريد مستودعات / معاد للمرة  2019 /59
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الخميس  
2020/03/19 

 الثالثةصوصج / منشأ محلي / توريد مستودعات / معاد للمرة  2019 /61
الخميس  

2020/03/19 

72/ 2019 
حليب طويل األمد ) قليل الدسم / خالي الدسم / كامل الدسم منكهه( / 

 الثالثةمنشأ محلي / توريد أسواق / معاد للمرة 
الخميس  

2020/03/19 

 الثالثةمرتديال معلب / منشأ أجنبي / توريد مستودعات / معاد للمرة  2019 /76
الخميس  

2020/03/19 

 الثالثةمزيل شعر / منشأ محلي / توريد مستودعات / معاد للمرة  2019 /90
الخميس  

2020/03/19 

 زبدة حيوانية / منشأ أجنبي / توريد أسواق / معاد للمرة الثانية 2019 /116
الخميس  

2020/03/19 

 مربى / منشأ محلي / توريد مستودعات / معاد للمرة الثانية 2019 /118
الخميس  

2020/03/19 

119/ 2019 
ملح طعام )علب وأكياس( / منشأ محلي / توريد مستودعات / معاد 

 للمرة الثانية
الخميس  

2020/03/19 

 2020/03/22األحد    معاد للمرة الثانيةمشروبات غازية / منشأ محلي / توريد أسواق /  2019 /124

 2020/03/22األحد    أكياس شواء / منشأ محلي / توريد مستودعات / معاد للمرة الثانية 2019 /129

 2020/03/22األحد    بودرة أطفال / منشأ محلي / توريد أسواق / معاد للمرة الثانية 2019 /131

 2020/03/22األحد    توريد أسواق / معاد للمرة الثانيةزيت أطفال / منشأ محلي /  2019 /132

 2020/03/22األحد    صلصة بيتزا / منشأ أجنبي / توريد مستودعات / معاد للمرة الثانية 2019 /134

135/ 2019 
ملح طعام ) علب ،أكياس ( / منشأ أجنبي / توريد مستودعات / معاد 

 للمرة الثانية
 2020/03/22األحد   

136/ 2019 
أدوات منزلية ال يلتصق بها الطعام / منشأ محلي / توريد مستودعات / معاد 

 للمرة الثانية
 2020/03/22األحد   

 2020/03/22األحد    صابون بلدي / منشأ محلي / توريد مستودعات / معاد للمرة الثانية 2019 /137

 2020/03/23اإلثنين  أسواق عصير طبيعي /نكتار/شراب / منشأ محلي / توريد 2020 /1

 المؤسسة االستهالكية المدنية

 الرؤيا : "أن نكون الرواد في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا وانتشارنا الجغرافي

" 
 العطاءات

 إعالن طرح عطــــــــاءات

 تعلن المؤسسة االستهالكية المدنية عن طرح العطاءات المبينة أدناه فعلى الراغبين باالشتراك بها مراجعة .1

سارية  العطاءات بالمديرية العامة للمؤسسة عين غزال مصطحبين معهم صورة مصدقة عن رخصة المهنقسم 

  .المفعول غير مستردة



 2020/03/23اإلثنين  ويفرز / منشأ محلي / توريد أسواق 2020 /2

 2020/03/23اإلثنين  كغم / منشأ محلي / توريد مستودعات2زبدة نباتية معلبة لغاية  2020 /3

 2020/03/23اإلثنين  معكرونة وشعيرية / منشأ محلي / توريد مستودعات 2020 /4

 2020/03/23اإلثنين  طحين / منشأ محلي / توريد مستودعات 2020 /5

 2020/03/23اإلثنين  سميد ناعم وخشن / منشأ محلي / توريد مستودعات 2020 /6

 2020/03/23اإلثنين  دبس التمر / منشأ محلي / توريد مستودعات 2020 /7

 2020/03/23اإلثنين  مستودعاتشراب أعشاب ميداليات / منشأ محلي / توريد  2020 /8

 2020/03/24الثالثاء معمول بالتمر / منشأ محلي / توريد أسواق 2020 /9

 2020/03/24الثالثاء معمول بالتمر / منشأ أجنبي / توريد أسواق 2020 /10

 2020/03/24الثالثاء جبنة كشكوان / منشأ أجنبي / توريد أسواق 2020 /11

 2020/03/24الثالثاء /نكتار/شراب / منشأ أجنبي / توريد أسواق عصير طبيعي 2020 /12

13/ 2020 
مبيد حشرات )سبري/أقراص/سائل/بودرة( وأجهزة طعم قاتل الناموس 

 منشأ محلي / توريد أسواق /
 2020/03/24الثالثاء

 2020/03/24الثالثاء فوط نسائية / منشأ محلي / توريد أسواق 2020 /14

15/ 2020 
قطع( / منشأ 4وسلكة جلي )على ان ال يزيد عدد قطع االسفنج عن ليف 

 محلي / توريد مستودعات
 2020/03/24الثالثاء

 2020/03/24الثالثاء فوط أطفال / منشأ محلي / توريد أسواق 2020 /16

 

 

 يتوفر فرص استثمار في المواد أدناه : 

 المادة المطلوبة

 
 وشوك صغيرة كوسا،مالعق حفارة+بطاطا قشارة(,)بسكويت/مربى/عسل السكري لمرضى مواد)،(ومجدلة حلوم أجبان)

 بقع مزيل(,)غلي صفار إبريق(,)شاي إبريق,شاي كاسات(,)وخشب بالستيك كبيرة،مغارف سكاكين,علب فتاحة(,)س.س
 ( . أجنبي منشأ/ الطعام بها يلتصق ال صواني(,)نفتالين حمامات معطر حجر(,)بودرة/سبري

 

 

 

 .مسترده غير دنانير عشرة المحلية الصناعة من العطاء نسخة ثمن. 2

 .مسترده غير دينارا عشر خمسة األجنبية الصناعة من العطاء نسخة ثمن. 3 

 على الحصول سابقا بها وتقدموا العطاءات هذه من نسخة اشتروا الذين للسادة يمكن(  المعادة)  أعاله المبينة العطاءات. 4 

 .مجانا   نسخة

 : التالي النحو وعلى العطاء لدخول مصدق شيك أو/  بنكية كفالة بتقديم االلتزام للعطاءات المتقدمة الشركات جميع على. 5

 شكل على العروض لتقديم موعد آخر تاريخ من يوم( 90) لمدة صالحا   ماليا   تأمينا   بعرضه يرفق أن المناقص على .1

 أو االردني بالدينار المملكة في والعاملة المالية المؤسسات أو البنوك أحد عن صادر مصدق شيك أو  بنكية كفالة

(  لوظيفته باالضافة المدنية االستهالكية للمؤسسة العام المدير)  لحساب للتحويل  القابلة بالعمالت يعادلها ما

           -:  عن تقل ال بقيمة

   .    الكمية محددة كانت إذا بالعرض الواردة البضائع قيمة من% 3 -أ 



 .   الكمية محددة غير بالعرض الواردة البضائع كانت إذا دينار ألفي( 2000) -ب

 . بالعطاء الواردة المادة ومسمى العطاء ورقم الشركة اسم الشيك أو الكفالة تتضمن أن يجب -2      

 .االلكتروني المؤسسة موقع على نشرها تم أعاله العطاءات كافة. 6 

 .لالستالم المحدد الوقت انتهاء بعد عطاء نسخة أي استالم يتم لن.  7 

 .للمنتج تفصيلية ميزة أي أو الفعالة المادة نسبة تحديد يتم أن. 8 

 .للمصنعين بالشراء األولوية إعطاء. 9 

 .الشركات قبل من العطاء بنسخة للمواد التعبئة بذكر االلتزام. 10 

 . 122/   168 فرعي 4894159 واالستفسار للمراجعة. 11 

 

 www.jcscc.gov.jo االنترنت شبكة على المؤسسة عنوان

 info@jcscc.gov.jo االلكتروني البريد

 

 المدير العام      

  سلمان محمد القضاه 

http://www.jcscc.gov.jo/

