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 -:المحتويـــــــات
 

 موضوع العطاء. أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة . ثانيا : 

 واالتفاقيةالكفاالت و نماذج المناقصة  /ثالثا
 عرض المناقصة 1-ج    

 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 نموذج كفالة الصيانة  4-ج    
 نموذج االتفاقية 5-ج    

 . والخاصة الشروط العامة :    رابعا   
  . الخاصة بالعقدالشروط   :   ا  خامس

 المواصفات الفنية. :    دسا  سا
 . الخالصة النهائية جدول الكميات النهائي:     سابعا  

 ( صفحة22مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

 

في مدينه العقبة  الجديد سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في مبنى هالمطلوبالرخص  توريد يتم -أ    
 قسم اللوازم واألشغال في السلطة .مديرية أنظمة المعلومات و  مع بالتنسيقو 

 . 31/12/2021و لغاية  1/1/2019توريد و تفعيل رخص مايكروسوفت من  –ب    
 اذا تاخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه  غرامة التأخير : -ج   

( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المناقص في %0ر5)غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن )      
توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ 

عهد في توريدها وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المت
 وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التأخير وفقا للصالحيات التالية :

 
 أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤون المالية السلطة.         
 ا تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءات.ب.  اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوم         

 طريقة الدفع: -د    
االصغغغغغول وبدون أ   األولي حسغغغغغبواالسغغغغغتالم والتشغغغغغغيل  ة بعد التوريدييتم دفع قيمة المطالبة المال     

 . من خالل االتفاقية  بداية كل عام عقد  و نواقص

 -المتعهد : -3  
واضحة عن الشركة وارفاق السيرة الذاتية يجب على المتعهد أن يقدم معلومات  •

للموظفين والخبراء الذين يعملون في الشركة والمؤسسات و الشركات المتعاقدة معها 
 ( في هذا المجال مدعمة بالوثائق.referencesكمرجعية )

  LSP شركة مايكروسوفتمن يجب ان يكون المتقدم شركة معتمدة  •

من خالل  بالتعاقد مع شركة متخصصةمن خالل العطاء  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
المواصفات  حسب  Microsoft  ترمجيابرخص توريد اتفاقية لتجديد ( 2018-80 العطاء لوازم رقم )

 ثالث سنوات. ةلمد و العطاءالفنية والشروط والكميات الواردة في وثائق 
 
        -: وطريقة الدفع موقع ومدة العمل-2



 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018/  80رقم  عطاء لوازمال

 2018 –تشرين ثاني 
 

 ( سنوات3لمدة )  تجديد اتفاقية ترخيص برمجيات مايكروسوفت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 23 من 4 صفحة

 
 بالمناقصةانيا :  التعليمات للمشتركين ث

تعني كلمة السللللللللللللللطة )حيذما وردت في هذ: التعليمات (: سللللللللللللللطة منطقة العقبة االقتصلللللللللللللادية  -مالحظة:
 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ونفقته الخاصللة على  مسللؤوليةينبغي على من يرغب في االشللتراب بهذ: المناقصللة أن يحصللل بنفسلله وعلى 
جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كل األمور التي لها عالقة بالمناقصلللة أو تلك 

 .:أسعار التي تؤثر على وضع 
يقللدم العرض على نموذع عرض المنللاقصللللللللللللللللة المللدرع في هللذا العطللاء ويقوم المنللاقص بتعب للة  -أ -1

 وقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك .النموذع وجداول الكميات واألسعار وي

 يشترط أن يكون تعب ة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح. -ب
ال يجوز إدخال أ  تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص تقديم  -ج

باسغغغغتطاعته أن يقدم ذل  في مذكرة خاصغغغغة  عرض بديل أو إضغغغغافة بعض المالحظات ، فان
منفصغغلة ترفق بالعرض ، شغغريطة أن يتقدم بالعرض األصغغلي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم 

 واألشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفضه .
 -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -2

المفوض بالتـــوقيع عنها  للمسئولوضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التفويض  -أ
. 
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شي  مصدق لصالح السلطة وألمرها بالمبلغ المحدد    -ب

كدليل على حسن نية المناقص للدخول باسم المناقص أو الشركة في )ملحق عرض المناقصة ( 
اقصغغغة وعلى أن يكون ذل  من مصغغغرف أو مؤسغغغسغغغة مالية مرخصغغغة للعمل في األردن في المن

( أيام 7السغغلطة خالل ) تقررهوتعاد هذه الكفالة للمناقصغغين الذين لم يحال عليهم العطاء حسغغبما 
من تاريخ قرار إحالة العطاء ، أما المناقص الذ  يحال علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد 

 لة حسن التنفيذ ويوقع العقد . أن يقدم كفا
عنوان المناقص الكامل الرسغغغغغغغمي في األردن ليعتبر عنوانه الرسغغغغغغغمي الذ  توجه إليه كافة  -ج

الرسغغائل واعشغغعارات وكل إشغغعار أو رسغغالة تبعع مسغغجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد 
ه إذا ورد لها سغغغغغلمت إليه أ  معلومات أخرب يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضغغغغغ

 ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات .
تعتبر األسغغغغغغغعار التي يدونها المناقص أمام أ  بند من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها  -3

القيمة الكاملة والشغغغغغاملة لذل  البند بصغغغغغورة جاهزة للتسغغغغغليم وأنها تشغغغغغمل كذل  أربا  المناقص 
 ت أخرب قد يتحملها وفقا لهذا العقد .وتعويضه عن أ  التزاما

توضغغغغيح االلتباإ : إذا كان هنا  أ  التباإ أو كانت هنا  حاجة لالسغغغغتفسغغغغار عن أ  توضغغغغيح  -4
لوثغغائق العطغغاء فعلى المنغغاقص أن يتقغغدم بطلغغب خطي إلى رئيإ مجلإ المفوضغغغغغغغين من اجغغل 

( أيام 7ما ال يقل عن )التوضغغغغغغيح وإزالة االلتباإ في موعد يسغغغغغغبق التاريخ المحدد لفتح العطاء ب
 ويتم توزيع اعجابات على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء  

في ظرف مختوم  على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مكتوب علية من الخارج :



 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018/  80رقم  عطاء لوازمال

 2018 –تشرين ثاني 
 

 ( سنوات3لمدة )  تجديد اتفاقية ترخيص برمجيات مايكروسوفت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 23 من 5 صفحة

 ومعنون إلى رئيس مجلسواسممممم المناقو ويودع في صممممندوا العطاءا   عطاءرقم واسممممم ال 

 المفوضلللين تلجيل ويمكن لرئيإ مجلإ وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضممين
حصللللوا على  موعد تقديم العروض بإشلللعار خطي يبعه به  لى كل من المناقصلللين الذين كانوا قد

  ذا اقتنع رئيس المحدد لذلك  ال العطاء ولن تنظر السللطة في أ  عرض يصللها بعد الوقت وثائق
 مجلس المفوضين بوجود مبرر قو  لذلك التلخير 

 تقديمه لزامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سلللللللللللحب هذا العرض بعد  -6
( يومللا ابتللداء من مخر موعللد تم تحللديللد: 90لفترة ) بللهويظللل العرض ملزمللا للمنللاقص الللذ  تقللدم 

 عوة العطاء مدة التزام أطول من هذ: المدة . إليداع العروض  ال  ذا حدد في د

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  -7
تقييم العروض : يتم دراسغغة عروض المناقصغغات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشغغغال لسغغلطة  -8

( من قانون 56الصادر بمقتضى المادة  ) 2001( لسنة 4منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
سنة 32منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ) وتعديالته والتعليمات الصادرة بموجبة  2000( ل

 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنلذ  يفترض وا

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

تكون علية  أن ذا وجد في العرض خطا أو تناقض بين حسللللللللاب جملة أ  مبلب وما يجب  -أ
سلللللللللللللطة الحق بتعديل جملة المبلب بما يتفق وتطبيق الهذ: الجملة بتطبيق سللللللللللللعر الوحدة ف
 ع األسعار أو  المبلب اإلجمالي للعطاء .سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديل مجمو 

  ذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك .

يتم تصلللللللحيح المجموع  فلنة ذا وجد خطل في أ  من العمليات الحسلللللللابية  -ت
 اقص .ويكون المجموع المصحح ملزما للمن

 أنلجنة ال ذا قام المناقص بتسلللللعير بند بصلللللورة مغلوطة أو مبالب فيها ، ف -ث
ترفض عرضلللللة أو أن تقوم بتصلللللحيح الغلط مسلللللتلنسلللللة بلسلللللعار السلللللوق 

 الرائجة و أسعار المناقصين اآلخرين . 

 تحتفظ الســـــــــلطة بحقها في عرمال أ  عرض  ير متقيد بكف ما ورد في رذا التعليمات كما  -10
تراا  تحتفظ بحقها في رفض أ  عرض دون بيان األســـباب ويحل للســـلطة اختيار العرض الذ  

مناســباو و عحالة العطاء دون التقيد بلقف العروض قيمة ك كما يحل للســلطة عحالة العطاء ج ئيا 
وعلى أكثر من مناقص ويتم كف ذلك دون أن يكون أل   مناقص لم يف  بالعطاء أ  حل في 

 . طة  بل  تعويضمطالبة السل

السلللللللللطة لتوقيع العقد خالل فترة   لىيتقدم  أنكفالة حسللللللللن التنفيذ : على المناقص الفائز بالعطاء  -11
يقدم للسلللللللللللطة  كفالة حسللللللللللن  أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقص  أبالغة( يوم  من تاريخ 14)



 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018/  80رقم  عطاء لوازمال

 2018 –تشرين ثاني 
 

 ( سنوات3لمدة )  تجديد اتفاقية ترخيص برمجيات مايكروسوفت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 23 من 6 صفحة

من قيمة العقد وذلك ضلللللللللماناا لتنفيذ العقد تنفيذاا  %10التنفيذ )قبل توقيع نموذع االتفاقية ( بمبلب 
رفض  أواسللللللللللللللتنك   أوتلخر المناقص  وإذاتاما ولدفع ما يترتب على التعهد وفاء ألغراض العقد 

صللادرة كفالة عجز عن تقديم كفالة حسللن التنفيذ المطلوبة فعندها يحق للسلللطة م أوتوقيع االتفاقية 
 أولمطالبة بها المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع  لى القضاء وال يكون للمناقص أ  حق في ا

 .بل  تعويض بشلنها

( وبلسعار %100تلخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12
( %15عن أسعار المناقصين اآلخرين عن ) معقولة على أن ال ت يد أسعار المواد المصنعة محليا  

 استنادا  لقرار مجلس الوزراء.
 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ب.: ص.   

، األردن77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   

 

 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 نموذج كفالة الصيانة  4-ج    
 نموذج االتفاقية 5-ج    
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 1-ج 

 عرض المناقصة
 عطاء : ....................................................

 معالي رئيس مجلس المفوضين
بعد أن قمنا بدراسلللللللة دقيقة للشلللللللروط ومواصلللللللفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات  -1

 المناقصة الخاصة بتوريد................................................
ذكورة أعال: وتفهمنللا مللاهيتهللا وجميع الظروي المحيطللة بهللا وغيرهللا من األمور التي لهللا عالقلة الملل

بها فلننا نحن الموقعين أدنلا: نعرض بللان نقوم بتوريللد هذ: اللوازم وفقاا لشروط ومواصفللات العطلاء 
مبلب مخر يصللللبح أو أ   درة دينار أردنيقوباألسللللعار المذكورة في جداول الكميات بمبلب  جمالي و 

 مستحقا بموجب شروط هذا العطاء .
خللالل المدة التي     ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن نللورد ونسلم اللوازم المشمولللة في العقد  -2

 نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .
التنفيذ من مصري أو مؤسسة مالية ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن  -3

( من قيمة العطاء المذكور أعال: ووفقا %10مسللجلة في األردن ومقبولة لديكم وذلك بمبلب يعادل )
 لنموذع الكفالة المرفقة .

يوم ابتداء من التاريخ المحدد لفتح العطاء ويبقى هذا  90ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة  -4
 ذ: المدة .العرض ملزما لنا طيلة ه

والى أن يتم  عداد اتفاقية العقد الرسلللللللمية والتوقيع عليها فان عرضلللللللنا هذا مع قرار اإلحالة يشلللللللكل  -5
 عقدا ملزما بيننا .

ونعلمكم كذلك بلنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقل األسعار وإنكم غير ملزمين بإبداء أسباب  -6
 ذلك . 

 ...........................................من شهر .....................حرر في هذا اليوم 
 وخاتمة................ توقيعهاسم المناقص .................................................

 باعتبار: ....................................................................................
 ومفوضا رسميا لتوقيع هذا العرض ونيابة عن المناقص .

 ...........التوقيع. ............................. االسملشاهد : ......................العنوان
 ..................................................................... وعنوانه مكان عملة
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 2 –ج 
 المناقصةنموذج كفالة 

Form of Tender Guarantee 
 

 المشروع: ......................................... العطاء رقم: ...........................

إلى السغغغغغغغادة )صغغغغغغغاحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمنا أن 
المنغغاقص شغغغغغغغركغغة: ......................................................................... سغغغغغغغيتقغغدم بعرض 

ء، ولما كانت شغغغروط العطاء تنص على أن للمناقصغغغة للمشغغغروع المنوه عنه أعاله اسغغغتجابة لدعوة العطا
كفغغغغالغغغغة منغغغغاقصغغغغغغغغغغة مع عرضغغغغغغغغغغه، وبنغغغغاء على طلبغغغغه، فغغغغ ن مصغغغغغغغغرفنغغغغا:  منغغغغاقص ب ل تقغغغغدم ا  ي
بن  ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع 

............ عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيع يتضغغغغغغغمن لكم مبلغ: ....................................
 الطلب ما يلي:

 
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل      -أ 

 ( يوما، أو90انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( من شروط 1/6إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في     -ب

 العقد، أو
( من 4/2) أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب المادة      -ج

 شروط العقد.
 

كما أن هذه ( يوما ويتعين إعادتها إلينا، 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

 
 توقيع الكفيل / البن : ...........................................

 .........................................     المفوض بالتوقيع:

 ...........................................             التاريخ:
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 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
إلى السادة: .................................................................................... يسرنا إعالمكم 

 قد كفل بكفالة مالية، المقاول: .............................بأن مصرفنا: ...................... 

(المتعلق بمشغغغغروع: ........................................ بمبلغ: )        /        بخصغغغغوص العطاء رقم )

حال عليه وذل  لضغغغغغغغمان تنفيذ العطاء الم  ........................ ( دينار أردني............................

بمجرد ورود أول طلب خطي  –حسغغب الشغغروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

مع ذكر األسغغغغغباب الداعية لهذا  –منكم المبلغ المذكور أو أ  جزء تطلبونه منه بدون أ  تحفظ أو شغغغغغرط 

وذل  بصغغرف النظر عن  –العقد  الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أ  من التزاماته بموجب

أ  اعتراض أو مقاضغغاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذه الكفالة سغغارية المفعول من تاريخ 

إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شهر ............... 

 مديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.من عام ................ ما لم يتم ت

 توقيع الكفيل / مصرف: ..............................

 المفوض بالتوقيع: .....................................

 التاريخ: ..............................................
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 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 نموذج ضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح العيوب(
Defects Liability Guarantee 

 

إلى السادة: ....................................................................... يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا: 

 قد كفل بكفالة مالية، المقاول: ........................ ..................................

 (       /        خصوص العطاء رقم )

لمتعلق بمشغغغغغغروع:......................بمبلغ:) ................. ( دينار أردني ........................ وذل  

اعصغغالحات والصغغيانة بموجب أحكام عقد ضغغمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال 

ندفع لكم  بأن  نا نتعهد  قاولة.وإن مذكور أو أ  جزء  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –الم المبلغ ال

تطلبونه منه بدون أ  تحفظ أو شرط، مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق 

صغغالحات والصغغيانة بموجب العقد، وكذل  بصغغرف النظر عن أ  في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اع

اعتراض أو مقاضغغغغغغغاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذه الكفالة سغغغغغغغارية المفعول من تاريخ 

إصغغغغغدارها ولحين التسغغغغغلم النهائي لبشغغغغغغال بموجب العقد وقيام المقاول ب كمال النواقص واعصغغغغغالحات 

 ها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.          المطلوبة ما لم يتم تمديد

 توقيع الكفيل / مصرف: ...........................                                        

 المفوض بالتوقيع: ..................................

 التاريخ: ............................................
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 5-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2018لسنة ............... شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حرر 

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
كان قد قبل بعرض المناقصااة الذت تقدم ب   ولما، بتنفيذ المشااروأ  ه   كان صااا ب العمل راابا في  ن يقوم المقاول  لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ  شغال المشروأ وانجازها وإص ح  ية هيوب فيها المقاول 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفااتم  فقد
 
المشار إليها فيما  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط  للكلما  يكون - 1

 بعد.
 
 هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .....................................................:  "عرض المناقصة كتاب" -ب
 رقام: ....................................................المناقصة ذا  األ مالحق -ج
 ...........................................(: ........العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 : ......................................................................المواصفا  -ه
 (:.............................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميا   الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .................................................................اإلنجاز" ...... مدة" ▪
 .............................غرامة التأخير ......................................... ▪

 

......... وصل رسوم طوابع رقم...............
 .....................وصل جامعـــة رقم ..

 .........................التاريخ...................القيمة 
 القيمة .........................التاريخ...................

 
 
وإنجازها  األشغالصاحب العمل بدفع الدفعا  المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ  قيام إزاء – 4

 .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة وفقا ألحكام العقد
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بأن يدفع إلى  العملالمقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب  قيام إزاء - 5

 العقد. فيالمقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
 

االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين  هذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما  على وبناءا
 المعمول بها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 الثاني )المقاول( الفريق

 

 
 رئيإ مجلإ المفوضين:     االسم
 

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

 
 :   االسم
 

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذل  :       -وقد شهد على ذل :

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيإ قسم اللوازم واعشغال
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 والخاصة رابعا: الشروط العامة
في سلطة منطقة  2001( لسنة 4نظام اللوازم واألشغال رقم )العامة والخاصة في تعتبر الشروط       

العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا عامة لهذا 
 وتفهمها وقبل بجميع بنودها . العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزامًا منه بلنه قد اطلع عليها

 
 

 -: بالعقد الخاصة:الشروط  خامسا  
 .العامة على المبيعاتالضريبة  هغير شاملو األسعار بالدينار األردني  .1
  .مديرية أنظمة المعلومات  /سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ل الرخص  توريد .2
 بعد االستالم من خالل االتفاقية و  عام داية كل بيتم دفع اثمان الرخص سنويا  .3

  مايكروسوفتالشركة األم دة من ممعتالمتقدمة يجب أن تكون الشركة  .4

  true-upواثمان  والذاله  ياألول، الذانعام للللرخص العرض المالي وتذبيت وتحديد  تفصيل .5
 . خالل مدة االتفاقية  للرخص بجدول الكميات

 عن الرخص. مجانية بشكل منفصلالأسعار الخدمات الفنية اإلضافية  تقديم .6

 المقدم من شركة مايكروسوفت   software assurance benefitsتفصيل  .7

وحسب شروط شركة مايكروسوفت اذا وجد من خالل شركة مايكروسوفت يحق للسلطة تغير الوكيل  .8
  خالل مدة االتفاقيةالمقدمة ان هنالك تقصير في مستوى الخدمات 

 1/1/2019( سنوات من تاريخ 3.كفالة الصيانة المطلوبة لمدة )10

 

 العطاء.م  ظة: يجب تقديم األوراق التي تثبت النقاط السابقة مع 
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 :الفنيةالمواصفا   -ا :سادس

 

ADMINISTRATIVE SECTION 

 
Affiliate More Details 

ADC Aqaba Development Company 

  

  

 

DEFINITIONS 
Term Description 

ASEZA Aqaba Special Economic Zone Authority 

GoJ Government of Jordan 

EA Enterprise Agreement 

O365 Microsoft Office 365 

LSP Microsoft Authorized Licensing Solution Provider 

sfb Skype for business  

 

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS 
• All bidders should be Authorized LSPs Microsoft Licensing Solution Providers 

• ASEZA preserves the right to replace a Professional Services listed in the successful bidder’s proposal 

with services equivalent in effort throughout the 3-Year Agreement Lifespan 

• Proposals should be valid for the period of 90 Calendar Days from the date of Submission  

• ASEZA preserves the right to award based on some or all value added service(s) provided by bidders or 

exclude them all, and maintains the right to change the nature of services delivered providing that the 

number of man-days allocated for this agreement is the same. 

• ASEZA expects all short-listed bidders to participate in negotiations on Prices and Value Added Services 

 

 

 

 

TERMS OF REFERENCE 
ASEZA invites proposals from Microsoft Authorized Licensing Solution Providers (LSPs) for the supply of a 

RENEWED Microsoft Enterprise Software Agreement, and Value Added Services as detailed in this section. 

Material and Services to be supplied to ASEZA include: 

1. A Microsoft Enterprise Software Agreement to capitalize on ASEZA’s current licenses, and procure 

licenses for new Desktops and Servers as well as cater for future growth of ASEZA and its affiliates 

based on a three years’ agreement term 

2. A Set of Value Added Services as detailed in the respective section. 
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LICENSES 
Bidders should include the Licenses listed in Table I below in their offers as SA, and they should provide the price 

of ADDED AT SIGNING, and True Up Years One, Two and Three for the products listed in Table II 

Table I – Licenses included in the Agreement 

 

 

 

 

 

PRODUCT DESCRIPTION 

PART 

NUMBER 

(SKU) 

FOR THE SA 

LICENSE 

QUANTITY 
FOR 

NOTE 

Total ASEZA ADC 

OFFICEPROPLUS SNGL SA MVL 269-12442 85 85 0  

O365PROPLUSFROMSA SHRDSVR ALNG SUBSVL 

MVL PERUSR 
D7U-00002 

868 715 153  

WINENTPERDVC ALNG SA MVL PLTFRM KV3-00353 953 800 153  

CORECAL SNGL SA MVL DVCCAL W06-01069 953 800 153  

EXCHGONLNP1ADDON SHRDSVR ALNG SUBSVL 

MVL ADDON TODVCEXCHSTDCAL/CORECAL 
6NM-00002 

930 930 0  

PRJCT SNGL SA MVL 076-01912 30 30 0  

PRJCTPRO SNGL SA MVL W1PRJCTSVRCAL H30-00238 5 0 5  

VISIOSTD SNGL SA MVL D86-01253 50 50 0  

VISIOPRO SNGL SA MVL D87-01159 3 0 3  

EXCHGSVRENT SNGL SA MVL 395-02504 2 0 2  

EXCHGENTCAL SNGL SA MVL USRCAL WSRVCS PGI-00270 153 0 153  

SHAREPOINTENTCAL SNGL SA MVL USRCAL 76N-02550 75 0 75  

SHAREPOINTSVR SNGL SA MVL H04-00268 2 1 1  

SQLSVRENTCORE SNGL SA MVL 2LIC CORELIC 7JQ-00343 13 12 1  

SQLSVRSTDCORE SNGL SA MVL 2LIC CORELIC 7NQ-00292 6 2 4  

SYSCTRCLTMGMTSTE SNGL SA MVL PERUSR 
MFF-00506 

500 500 0  

SYSCTRDATACTRCORE ALNG SA MVL 16LIC 

CORELIC 
9EP-00203 

7 5 2  

SYSCTRSTDCORE ALNG SA MVL 16LIC CORELIC 9EN-00195 32 32 0  

WINSVRSTD SNGL SA MVL 2PROC P73-05898 46 30 16  

WINSVRDCCORE ALNG SA MVL 16LIC CORELIC 9EA-00273 2 0 2  

DYN365FORCUSTMRSRVC ALNG SA MVL USRCAL EMT-00156 5 5 0  

 DYN365TEAMMEMBERS OLD ALNG SA MVL 

USRCAL 
EMJ-00156 

95 95 0  

SfBOnlnP2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr T3A-00005 23 0 23  
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Table II – license to be add to agreement ( Future Purchasing Prices) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT DESCRIPTION 

PART NUMBER 

(SKU) 

FOR THE LICENSE AND SA 

ADDING AT 

SIGNING 

ASEZA ADC 

EXCHGONLNP1ADDON SHRDSVR ALNG SUBSVL 

MVL ADDON TODVCEXCHSTDCAL/CORECAL 

6NM-00002 70 0 

SYSCTRDATACTRCORE ALNG LICSAPK MVL 16LIC 

CORELIC 

9EP-00201 7 0 

SYSCTRSTDCORE ALNG LICSAPK MVL 16LIC 

CORELIC 

9EN-00193 4 0 

WINSVRDCCORE ALNG SASU MVL 16LIC 

WINSVRSTDCORE CORELIC 

  9EA-00274 10 0 

DYN365FORCUSTMRSRVC ALNG LICSAPK MVL 

USRCAL 

EMT-00152 5 0 

DYN365TEAMMEMBERSOLD ALNG LICSAPK MVL 

USRCAL 

EMJ-00152 55 0 

AZUREMONETARYCOMMIT SHRDSVR ALNG 

SUBSVL MVL COMMIT 

6QK-00001 $18000 0 

AZURESPPRT SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL CMMT 

STD 

W6T-00003 $3600  0 
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VALUE ADDED SERVICES 
This sections lists the set of Value Added Services deemed as a minimum by ASEZA. It’s recommended that 

bidders present extra services they deem expedient to ASEZA. 

It’s imperative that the Value Added Services do not affect the price of licenses, and whatever discount given by 

Microsoft, should not be affected by these Services. 

ASEZA preserves the right to replace any Professional Services listed under this section in the successful bidder’s 

proposal with services equivalent in effort throughout the 3-Year Agreement Lifespan 

TRAINING AND WORKSHOPS 

On-The-Job Training or A Training Course on the following Subjects 

• Training courses on the Microsoft Products and Technologies as throughout the duration of the 

Enterprise Agreement. 

 

Training course  Number of 

attendance 

Number of course days 

Advanced Developer Training Course for 

Microsoft Dynamic CRM Covering:  

• CRM Architecture  

• Web Recourses  

• Understanding CRM web Services 

• Custom App Development 

• Ribbon, Sitemap Customization 

• SSRS Report Builder 

• Plugin Development 

• Custom WF Development 

• Advanced Plugin Topics 

• JavaScript Customization 

• Implementing WebAPI 

• Integration with Custom Apps 

 

10 30 

Microsoft VLSC Training 

Microsoft Azure cost management and billing 

2 4 

O365 Training Includes: 

• Exchange 

• OneDrive 

• SharePoint Online 

• MS Team 

4 10 

Enterprise Mobility and Security Training 4 10 

Microsoft Azure Infrastructure  4 6 

70-412 Configuring Advanced Windows Server 

2012 Services R2 

6 7 

End User Training (exchange online , one drive , 

Microsoft Team , SKFB, O365 ) 

- 2 
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• Fully Cover (Accommodation and Fees) 4 Persons cost to a Microsoft Ignite/Envision Event (or 

Equivalent) throughout the duration of the Enterprise Agreement. 

 

SUPPORT AGREEMENT FOR DEPLOYED MICROSOFT PRODUCTS 

 

Successful Bidder is expected will provide a Microsoft Infrastructure Support agreement for ASEZA, the 

agreement will be a first level support, with the following Order 

• Email Support 

• Phone Support 

• Remote Support 

• Onsite support - The Onsite Support is capped up to 30 Man-days  

 

• Yet, If the 30 man-days are not utilized for on-site support, ASEZA maintains the right to request of the 

winning bidder to replace those man-days with Maintenance 

- Training 

- Implementation 

- Upgrade  

 

PROJECT DEPLOYMENT SERVICES 

 

1- Full Migration on Prem Exchange server to Microsoft O365  

2- Cloud Service Enablement 

i. OneDrive  

ii. SharePoint Online (ASEZA need to enable Salary slip, 

Vacation balance, one drive and more component on share 

point online, leave request, training, handover) 

iii. Microsoft Team  

3- Deploy and enable EMS  

i. Right Management Service  

ii. Multi Factor Authentication  

iii. Mobile Device Management  

iv. Advanced Thread Analytics  

4- Health check and Remediation for  

i. Windows Servers (AD)  

ii. Hyper-V 
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RESPONSE FORMAT 
Proposals shall be structured in the following format.  

Bidders are free to add more sections as they see fit. 

COVER PAGE 
This Section should detail the following 

o Company Name and Address 

o Offer Validity Date 

o Bidder’s Contact Person and Contact Details including e-mail address(es), and Phone number(s) 

QUALIFICATION AND REFERENCES 
This section should detail the following 

o Expired Enterprise Agreements that the Bidder had, with Two References per Agreement, One 

in Procurement and one in the IT Department. 

o Valid Enterprise Agreements that the bidder runs with two contact persons per each customer, 

one in Procurement and one in the IT department 

o Company’s Financial Viability (Financial Statements issued for the past 24 months) 

o Resume(s) of the: 

▪ Account Manager who will be managing this Enterprise Agreement 

PROPOSED LICENSES 
Bidders are required to fill the below compliance sheets and may add new columns to the sheet as they 

see fit. 

I. Option one: 
Enterprise Agreement Initial Bill of Quantities  

Product Name Item Part # Count 

Price in 

JOD per 

Annum 

Notes 

OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm 269-12442 85   

O365ProPlusFromSA ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr 
D7U-00002 

868   

WINENTperDVC ALNG SA MVL Pltfrm KV3-00353 953   

CoreCAL ALNG SA MVL Pltfrm DvcCA W06-01069 953   

Prjct Std ALNG SA MVL 076-01912 30   

PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL H30-00238 5   

VisioStd SNGL SA MVL D86-01253 50   

VisioPro SNGL SA MVL D87-01159 3   

ExchgSvrEnt SNGL SA MVL 395-02504 2   

ExchgEntCAL SNGL SA MVL UsrCAL wSrvcs PGI-00270 153   

SharePointEntCAL ALNG SA MVL UsrCAL 76N-02550 75   

SharePointSvr SNsGL SA MVL H04-00268 2   

SQLSvrEntCore SNGL SA MVL 2Lic CoreLic 7JQ-00343 13   

SQLSvrStdCore SNGL SA MVL 2Lic CoreLic 7NQ-00292 6   

SysCtrDPMCltML ALNG SA MVL PerUsr TSC-00977 500    
SysCtrOpsMgrCltML ALNG SA MVL PerUsr 9TX-00005 500   
SysCtrOrchestratorSvr ALNG SA MVL PerUsr 3ZK-00196 500   
SysCtrSrvcMgrCltML ALNG SA MVL PerUsr 3ND-00528 500   
SysCtrDatactrCore ALNG SA MVL 16Lic 

CoreLic 
9EP-00203 

7   

SysCtrStdCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic 9EN-00195 32   

WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic 9EM-00267 46   
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WinSvrDCCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic 9EA-00273 2   

DYN365FORCUSTMRSRVC ALNG SA MVL 

USRCAL 
EMT-00156 

5   

DYN365FORTEAMMEMBERS ALNG SA MVL 

USRCAL 
EMJ-00156 

95   

SfBOnlnP2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr T3A-00005 23   

ExchgOnlnP1AddOn ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL AddOn todvcExchStdCAL/CoreCAL 
6NM-00002 

1000   

SysCtrDatactrCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic 

CoreLic 
9EP-00201 

5   

SysCtrStdCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic 

CoreLic 
9EN-00193 

4   

WinSvrDCCore ALNG SASU MVL 16Lic 

WinSvrStdCore CoreLic 
9EA-00274 

10   

Dyn365ForCustmrSrvc ALNG LicSAPk MVL 

UsrCAL 
EMT-00152 

5   

Dyn365TeamMembersOld ALNG LicSAPk 

MVL UsrCAL 
EMJ-00152 

55   

AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL Commit 
6QK-00001 

$18000   

AzureSpprt ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Cmmt 

Std 
W6T-00003 

$3600   

 

 

 

o Future True-Up Prices 

Product Name Part # 

 

Count 
Added At 

Signing Price 

TUP 

Y1 

Price 

TUP 

Y2 

Price 

TUP 

Y3 

Price 
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II. Option two : Cloud : 

 

Product Description Part Number 
License 
Quantity 

ASEZA ADC 

CISSteDCCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic 9GS-00130 2 2 0 

CISSteDCCore ALNG SASU MVL 16Lic CISStdCore CoreLic 9GS-00131 10 8 2 

CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic W/OSysCtrSvrLic 
CoreLic 9GA-00064 14 

0 14 

CISSteStdCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic 9GA-00310 32 30 2 

Dyn365ForCustmrSrvc ALNG SA MVL UsrCAL EMT-00156 5 5 0 

Dyn365ForCustmrSrvc ALNG LicSAPk MVL UsrCAL EMT-00152 5 5 0 

Dyn365TeamMembersOld ALNG LicSAPk MVL UsrCAL EMJ-00152 55 55 0 

Dyn365TeamMembersOld ALNG SA MVL UsrCAL EMJ-00156 95 95 0 

SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 7JQ-00343 13 12 1 

SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 7NQ-00292 6 2 4 

M365 E3 FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr (Original) AAA-10726 953 800 153 

VisioOnlnP2FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 9K3-00002 3 0 3 

O365ATP ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr KF5-00002 5 5 0 

ProjOnlnEssntls ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 3Q2-00002 30 30 0 

ProjOnlnProfFromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 7MK-00002 5 0 5 

VisioOnlnP1FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr HWH-00002 50 50 0 

AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit 6QK-00001 $18,000 $18,000 0 

AzureSpprt ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Cmmt Std W6T-00003 $3,600 $3,600 0 

 

 

 

 

 

FINANCIAL OFFER 
• All costs and prices included in bidders’ offers should be valid for a minimum of 90 days. 

• Pricing to include all Shipping, Handing, and any other related costs 

• Prices shall be fixed and valid for three years from the date of signature of the Agreement 
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 .والخالصة النهائية ت  النهائيجدول الكميا -:  اسابع
 

حسب المواصفا  الفنية الواردة  تفاقية ترخيو برمجيا  مايكروسوف  لمدة ثالث سنوا اتجديد  المشروع:
 -:في وثائق العطاء

 : )                         ( يوما   ةمدة التوريد الفعلي 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 سعر الوحدة
 المبلغ اإلجمالي

 

 فلس دينار فلس
 
 دينار
 

1 

 

اخ ميععععععع       سن   خ   رخص سنويا سععععععل   أسعععععع

Option one 

      

2 
 أسرخص سنويا سنج ا ة مي       سن   خ 

Option one 
     

 
 

3 
 أسرخص سنويا سنج ا ة مي       سن   خ 

Option tow  
      

4 TRAINING AND WORKSHOPS       

5 PROJECT DEPLOYMENT SERVICES       

6 
SUPPORT AGREEMENT FOR DEPLOYED 

MICROSOFT PRODUCTS 
      

* 
 ( %   نسبة الخصم :     )        
 %(      نسبة الزيادة :     )      

      

   المجموع النهائي فقط: *

 __________________________________________________ئي كتابة:   المجموع النها
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 ____________________________________________لللللاول :  ______للللللللللللللللللللللللللللللللللللللاسم المق
 __ _________________________________________لللللخ :   _______للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتاريللا

 ______________________________________ة:   ____________للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللشركلللللختم ال

 ____________________خلو  _____________________هات  الشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة : ______

 ____________________________________________لشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة: _________فاكس ا


