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 -: المحتويـــــــات
 

 العطاء. أوال: موضوع
 بالمناقصة.للمشتركين  التعليماتثانيا: 
 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    

 العامة. الشروطرابعًا:  
  بالعقد.الخاصة  الشروطخامسًا: 
 الفنية. المواصفاتسادسًا: 
 .النهائيةالخالصة  الكميات النهائي جدول سابعا:

 ( صفحة17مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 العطاءأوال: موضوع 
 

 -المطلوبة: األعمال  -1

 

المعلومات مديرية أنظمة  بالتنسيق معفي مدينه العقبة و  المطلوبة لمستودعات السلطةالمواد  توريد يتم -أ    
 السلطة.اللوازم واألشغال في  وقسم

 .االكثر على شهرفترة التوريد  وخالفه تعتبر كتابة  فترة التوريد تحديد  بيج –ب    
غرامة التأخير : اذا تأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه  -ج   

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

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

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

 
 طريقة الدفع: -د    
 نواقص.وبدون أي  األصولحسب و األوليواالستالم  ة بعد التوريديدفع قيمة المطالبة المال يتم-1

 -: المتعهد-3   
والخبراء  االذاتية للموظفي وارفاق السححيرة يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحححة عا الكححركة .1

( في هذا referencesمعها كمرجعية ) والمؤسححسححات والكححركات المتعاقدةيعملون في الكححركة  الذيا
 المجال مدعمة بالوثائق.

( او ما  golden and silver partner) األميكون معتمد ما الكحححححححححححححركة  أنيجب على المتعهد  .2
 ا .ميوازيه

 

     بالتعاقد مع   (2019/ 12 لوازم ) عطاءالما خالل  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر  
المواصفات الفنية وذلك حسب  و أجهزة شبكة داخليه و أجهزة حاسوب ةيرئيسخوادم لتوريد  متخصصةشركة 

 العطاء.والكروط والكميات الواردة في وثائق 
 
        -: الدفعوطريقة  موقع ومدة العمل-2
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 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث

: سحححححححححححححلطة منطقة العقبة االقتصحححححححححححححادية التعليمات(كلمة السحححححححححححححلطة )حيثما وردت في هذ   تعني -مالحظة: 
 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ونفقته الخاصححة على  مسححؤوليةينبغي على ما يرغب في االشححتراب ذهذ  المناقصححة أن يحصححه ذنفسححه وعلى 
جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كه األمور التي لها عالقة بالمناقصحححة أو تلك 

 . أسعار التي تؤثر على وضع 
في هححذا العطححاء ويقوم المنححاقئ ذتعب ححة  يقححدم العرض على نموذع عرض المنححاقصححححححححححححححححة المححدرع -أ -1

 النموذع وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكا المحددة لذلك .

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

عرض بديل أو إضااااافة بعض المالح،اف ، فان باسااااتطاعتم أن يقدم ذلر في مذ ر  خاصااااة 
منفصاالة ترفق بالعرض ، يااريطة أن يتقدم بالعرض األصاالي  ما وو مطلوب وللجنة اللوازم 

 واأليغال في السلطة المختصة أن تن،ر في عرضة البديل أو ترفضم .
 -المناقص أن يقدم البياناف والمعلوماف التالية :يجب على    -2

المفوض بالتـــوقيع عنها  للمسئولوضع منيا  المناقص فردا"  ان أو ير ة ، و تاب التفويض  -أ
. 
يرفق مع العرض المقدم  فالة مالية أو يير مصدق لصالح السلطة وألمروا بالمبلغ المحدد    -ب

 دليل على حسن نية المناقص للدخول باسم المناقص أو الير ة في )ملحق عرض المناقصة ( 
في المناقصاااة وعلى أن ي ون ذلر من مصااارؤ أو ماساااساااة مالية مرخصاااة للعمل في األردن 

( أيام 7الساالطة خالل ) تقررهوتعاد وذه ال فالة للمناقصااين الذين لم يحال عليهم العطاء حساابما 
قص الذي يحال علية العطاء فتعاد إلية وذه ال فالة بعد من تاريخ قرار إحالة العطاء ، أما المنا
 أن يقدم  فالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 

عنوان المناقص ال امل الرسااااااامي في األردن ليعتبر عنوانم الرسااااااامي الذي توجم إليم  افة  -ج
الرسااائل واعيااعاراف و ل إيااعار أو رسااالة تبعع مسااجلة على وذا العنوان تعتبر و  نها قد 

ف إليم أي معلوماف أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضااااام إذا ورد لها سااااالم
 ذ ر في اليروط أو المواصفاف أو وذه التعليماف .

تعتبر األساااااااعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الوارد  في جداول ال مياف على أنها  -3
وز  للتساااااليم وأنها تيااااامل  ذلر أربا  المناقص القيمة ال املة واليااااااملة لذلر البند بصاااااور  جا

 وتعويضم عن أي التزاماف أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .
توضاااايح االلتباإ : إذا  ان ونار أي التباإ أو  انف ونار حاجة لالسااااتفسااااار عن أي توضاااايح  -4

لوثااائق العطاااء فعلى المناااقص أن يتقاادم بطلااب خطي إلى رئيإ مجلإ المفوضاااااااين من اجاال 
( أيام ويتم 7توضيح وإزالة االلتباإ في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )ال

 توزيع اعجاباف على االستفساراف على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء  

في ظرف مختوم  على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مكتوب علية من الخارج :
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 واسممممم المناقص ويودع في صممممندوق العطاءات ومعنون إلى رئي  مجل  عطاءرقم واسممممم ال 

 المفوضحححيا تلجيه ويم ن لرئيإ مجلإ وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضممين
حصحححلوا على  الذيا كانوا قدموعد تقديم العروض بإشحححعار خطي يبعه به  لى كه ما المناقصحححيا 

 المحدد لذلك  ال  ذا اقتنع رئيس العطاء ولا تنظر السحلطة في أ  عرض يصحلها بعد الوق  وثائق
 مجلس المفوضيا ذوجود مبرر قو  لذلك التلخير 

 تقديمه لزامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقئ وال يجوز سححححححححححححب هذا العرض بعد  -6
( يومححا اذتححداء ما مخر موعححد تم تحححديححد  90لفترة ) بححهلمنححاقئ الححذ  تقححدم ويظححه العرض ملزمححا ل

 إليداع العروض  ال  ذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول ما هذ  المدة . 

 .على المبيعاف غير ياملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  -7

تقييم العروض : يتم دراسااة عروض المناقصاااف وتقييمها بموجب ن،ام اللوازم واأليااغال لساالطة  -8
( من قانون 56الصادر بمقتضى الماد   ) 2001( لسنة 4منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
وتعديالتم والتعليماف الصااادر  بموجبة  2000( لساانة 32منطقة العقبة االقتصااادية الخاصااة رقم )

 ي ون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنلذي يفترض وا

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

تكون علية  أن ذا وجد في العرض خطا أو تناقض ذيا حسححححححححاب جملة أ  مبلب وما يجب  -أ
سححححححححححححلطة الحق ذتعديه جملة المبلب بما يتفق وتطبيق الهذ  الجملة ذتطبيق سححححححححححححعر الوحدة ف
 ع األسعار أو  المبلب اإلجمالي للعطاء .سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديه مجمو 

  ذا وقع تبايا ذيا العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك .

يتم تصحححححححححححححيح المجموع ويكون المجموع  فانة ذا وجد خطل في أ  ما العمليات الحسححححححححححححاذية  -ت
 اقئ .المصحح ملزما للمن

ترفض عرضحححة أو  أنلجنة ال ذا قام المناقئ ذتسحححعير ذند بصحححورة مغلوطة أو مبالب فيها ، ف -ث
 أن تقوم ذتصحيح الغلط مستلنسة بلسعار السوق الرائجة و أسعار المناقصيا اآلخريا . 

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

مناســباو و عحالة العطاء دون التقيد بلقف العروض قيمة ك كما يحق للســلطة عحالة العطاء جزئيا 
وعلى أكثر من مناقص ويتم كف ذلك دون أن يكون أل   مناقص لم يفز بالعطاء أ  حق أي 

 . طة  بل  تعويضمطالبة السل

السححححححححلطة لتوقيع العقد خالل فترة   لىيتقدم  أنكفالة حسححححححححا التنفيذ : على المناقئ الفائز بالعطاء  -11
يقدم للسححححححححححلطة  كفالة حسححححححححححا  أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقئ  أذالغة( يوم  ما تاريخ 14)

% ما قيمة العقد وذلك ضححححححححححمانال لتنفيذ العقد تنفيذال 10التنفيذ )قبه توقيع نموذع االتفاقية ( بمبلب 
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رفض  أواسححححححححححححححتنك   أوتلخر المناقئ  وإذاتاما ولدفع ما يترتب على التعهد وفاء ألغراض العقد 
لوبة فعندها يحق للسححلطة مصححادرة كفالة عجز عا تقديم كفالة حسححا التنفيذ المط أوتوقيع االتفاقية 

 أولمطالبة ذها المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع  لى القضاء وال يكون للمناقئ أ  حق في ا
 .بل  تعويض بكلنها

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

 استنادًا 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 

العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة   

2565ص. ب.:   

، 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 المفوضيا
بعد أن قمنا ذدراسحححححححححة دقيقة للكحححححححححروط ومواصحححححححححفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء  -1

خوادم رئيسححححححية  وملحقاتها و أجهزة شححححححبكة داخليه و أجهزة   ذتوريدوتعليمات المناقصححححححة الخاصححححححة 
المذكورة أعال  وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة ذها وغيرها ما األمور التي لها  حاسحححححوب

حد هذ  اللوازم وفقال لكروط ومواصفححات  حان نقوم ذتوريح عالقة ذها فلننا نحا الموقعيا أدنحا  نعرض ذح
أو أ  مبلب مخر  درة دينار أردنيقالمذكورة في جداول الكميات بمبلب  جمالي و العطحححححاء وباألسعار 

 يصبح مستحقا بموجب شروط هذا العطاء .
خححالل المدة التي     ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن نححورد ونسلم اللوازم المكمولححة في العقد  -2

 . نحددها في عرضنا اعتبارا ما تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة
ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسا التنفيذ ما مصرف أو مؤسسة مالية  -3

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

التاريخ المحدد لفتح العطاء ويبقى هذا يوم اذتداء ما  90ونوافق على أن نلتزم ذهذا العرض لمدة  -4
 العرض ملزما لنا طيلة هذ  المدة .

والى أن يتم  عداد اتفاقية العقد الرسحححححححمية والتوقيع عليها فان عرضحححححححنا هذا مع قرار اإلحالة يكحححححححكه  -5
 عقدا ملزما ذيننا .

بإذداء أسباب ونعلمكم كذلك بلنكم غير ملزميا بإحالة العطاء على اقه األسعار وإنكم غير ملزميا  -6
 ذلك . 

 حرر في هذا اليوم ...........................................ما شهر .....................
 وخاتمة................ توقيعهاسم المناقئ .................................................

 ....................................................................................باعتبار  
 ومفوضا رسميا لتوقيع هذا العرض ونيابة عا المناقئ .

 ...........التوقيع. ............................. االسملكاهد : ......................العنوان
 ..................................................................... وعنوانه مكان عملة
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  داخليه و أجهزة حاسوبخوادم و أجهزة شبكة توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 17 من 8 صفحة

 

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

 الميروع: ......................................... العطاء رقم: ...........................

إلى السااااااااد  )صااااااااحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمنا أن 
المناااقص يااااااار ااة: ......................................................................... سااااااايتقاادم بعرض 

ء، ولما  انف ياااروط العطاء تنص على أن للمناقصاااة للمياااروع المنوه عنم أعاله اساااتجابة لدعو  العطا
مناااااقص ب فااااالااااة مناااااقصااااااااااة مع عرضاااااااااام، وبناااااء على طلباااام، فاااا ن مصاااااااارفنااااا:  ل تقاااادم ا  ي
بنر ........................................................................ ي فل بتعهد ال رجعة عنم أن يدفع 

............ عند ورود أول طلب خطي من م وبحيع يتضااااااامن ل م مبلغ: ....................................
 الطلب ما يلي:

 
أن المناقص، بدون موافقة من م، قام بسحب عرضم بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل      -أ 

 ( يوما، أو90انقضاء صالحية العرض المحدد  بـ)
( من يروط 1/6إبرام اتفاقية العقد بموجب الماد  )أن م قد قمتم ب حالة العطاء عليم، ول نم أخفق في     -ب

 العقد، أو
( من 4/2) أن م قد قمتم ب حالة العطاء عليم ، ول نم أخفق في تقديم ضمان األداء بموجب الماد       -ج

 يروط العقد.
 

 ما أن وذه ( يوما ويتعين إعادتها إلينا، 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مد  صالحية ال فالة البالغة )
 ال فالة تح مها القوانين المعمول بها في األردن.

 
 توقيع ال فيل / البنر: ...........................................

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

 ...........................................             التاريخ:
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  داخليه و أجهزة حاسوبخوادم و أجهزة شبكة توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 17 من 9 صفحة

 3-ج
 

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

Performance Guarantee 
إلى الساد : .................................................................................... يسرنا إعالم م 

 قد  فل ب فالة مالية، المقاول: .............................ب ن مصرفنا: ...................... 

(المتعلق بميااااروع: ........................................ بمبلغ: )        /        بخصااااوص العطاء رقم )

حال عليم وذلر لضااااااامان تنفيذ العطاء الم  ........................ ( دينار أردني............................

بمجرد ورود أول طلب خطي  –حسااب اليااروط الوارد  في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد ب ن ندفع ل م 

مع ذ ر األساااااباب الداعية لهذا  –من م المبلغ المذ ور أو أي جزء تطلبونم منم بدون أي تحف، أو يااااارط 

وذلر بصاارؤ الن،ر عن  –العقد  الطلب ب ن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماتم بموجب

وذه ال فالة سارية المفعول من تاريخ  ىالدفع. وتبقأي اعتراض أو مقاضا  من جانب المقاول على إجراء 

إصداروا ولحين تسلم األيغال المنجز  بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... يهر ............... 

 تمديدوا أو تجديدوا بناء على طلب صاحب العمل.من عام ................ ما لم يتم 

 توقيع ال فيل / مصرؤ: ..............................

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

 التاريخ: ..............................................
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 17 من 10 صفحة

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

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

 
 

إلى الساد : ....................................................................... يسرنا إعالم م ب ن مصرفنا: 

 .................................. قد  فل ب فالة مالية، المقاول: ........................

 (       /        خصوص العطاء رقم )

لمتعلق بميااااااروع:......................بمبلغ:) ................. ( دينار أردني ........................ وذلر 

فيذ جميع التزاماتم فيما يخص أعمال اعصااالحاف والصاايانة بموجب أح ام عقد ضاامانا اللتزام المقاول لتن

ن المبلغ المذ ور أو أي جزء  –بمجرد ورود أول طلب خطي من م  –نتعهد ب ن ندفع ل م  االمقاولة. وإن

تطلبونم منم بدون أي تحف، أو يرط، مع ذ ر األسباب الداعية لهذا الطلب ب ن المقاول قد رفض أو أخفق 

ي تنفيذ التزاماتم فيما يخص أعمال اعصااالحاف والصاايانة بموجب العقد، و ذلر بصاارؤ الن،ر عن أي ف

وذه ال فالة ساااااارية المفعول من تاريخ  ىالدفع. وتبقاعتراض أو مقاضاااااا  من جانب المقاول على إجراء 

واعصاااااالحاف  إصاااااداروا ولحين التسااااالم النهائي لبياااااغال بموجب العقد وقيام المقاول ب  مال النواقص

 المطلوبة ما لم يتم تمديدوا أو تجديدوا بناء على طلب صاحب العمل.          

 توقيع ال فيل / مصرؤ: ...........................                                        

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

 ............................................التاريخ: 
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 17 من 11 صفحة

 5-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2019لسنة ............... شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئي  مجل  المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" على اعتبارهالمقاول السادة ............................ويمثلها ................................. 
كان قد قبل بعرض المناقصااة الذت تقدم به  ولما، بتنفيذ المشااروأ أه   كان صاااحب العمل راابا في أن يقوم المقاول  لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروأ وانجازها وإص ح أية هيوب فيها المقاول 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
 
المشار إليها فيما  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  المعاني المحددة لها في شروط  للكلمات 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 ذات األ مالحق -ج
 (: ...................................................لعامةالعقد )الخاصة وا شروط -د
 : ......................................................................المواصفات -ه
 (:.............................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

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

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

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

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

 .بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصةو االلتزام  وفقا ألحكام العقد
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  داخليه و أجهزة حاسوبخوادم و أجهزة شبكة توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 17 من 12 صفحة

 
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 يهد على ذلر :       -وقد يهد على ذلر:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الو،يفة:

 
 مدير الياون المالية

 
 
 

 
 -الو،يفة:

 
 رئيإ قسم اللوازم واعيغال
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 17 من 13 صفحة

 

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

العقبة االقتصادية الخاصة السارية ذتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها ما تعليمات شروطا  عامة 
بجميع  لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقئ يعتبر التزاما  منه بلنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبهوخاصة 
 ذنودها.

 
 

 -: بالعقد الخاصة:الشروط  خامساً 
 
 .على المبيعات العامةاألسعار بالدينار األردني غير شامه الضريبة  .1
الكفالة ما الكركة تكون  أنعلى  و تاريخ التوريدما  هميالدي ثالث سنواتكفالة الصيانة المجانية لمدة  .2

 .الصانعة )الكركة األم(

 الكركة األم  ام  Certified partnerيجب أن تكون الكركة المتقدمة شريك رسمي  .3

 أخرى واية اثمان وثما الرخئ والقطع  لثما األجهزةتفصيه العرض المالي  .4

 األم.الرقم المتسلسه ما الكركة  عالفنية( م تما البنود الواردة سادسا )المواصفاارفاق ما يثب  لكه ذند  .5

 

 

 العطاء.او يستثنى من  العطاءم حظة: يجب تقديم األوراق التي تثبت النقاط السابقة مع 
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 17 من 14 صفحة

 الفنية :: المواصفات  سادسا
 

 

Servers: QTY (4) 
                      

  Servers, QTY (4) 

Item Description 

Comply  Remarks 

 
YES 

NO 
 

Processor Type • 2 X Intel Xeon Silver 4114T (10-core, 2.2GHZ,13.75 
MB Cache)    

Memory • 32 GB RAM 
 

 
 

Storage • 4 x 600GB 15Krpm SAS 

• (support Raid 0,1,5,6,10) 
 

 
 

I/O Interconnect • 4 x 1 Gigabit Ethernet Port 

• Min. 4 USB2.0 Ports or Higher for Local Human 
Interface 

 

 

 

OS Supported • Windows server 2016 

• Windows server 2012 R2 

• Linux Red Hat (32/64 bit) 

• Virtualization (VMware, Hyper-V) 

 

 

 

Removable media • DVD+/-RW 
 

 
 

Power • Host Swap fully redundant power Supplies and Fans 
 

 
 

Drivers and Utilizes • All Drivers and management utilities must be 
included  

 
 

From Factor • Rack Mount (1U is not accepted) 
 

 
 

Warranty • 3 years Warranty 
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 17 من 15 صفحة

Network: 
 

 Firewall, QTY (2) 

Item Description 
Comply  

Remarks 
 YES NO 

Form Factory 
• Next generation firewall (FortiGate 201E0) with 

Advance Threat Protection 
   

Support & Warranty 
• 3 Years 

 
 

 

 

 

 

 switches, QTY (3) 

Item Description 
Comply  

Remarks 
 YES NO 

Form Factory • Aruba HPE 2930f-24 or cisco C9200L-24T-4G-E      

Support & Warranty 
• 3 Years 

   

 

 

 SFP, QTY (4) 

Item Description 
Comply  

Remarks 
 YES NO 

Form Factory • 1G LX single mode    

Support & Warranty • 3 Years    
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 17 من 16 صفحة

 

PC: QTY (10) 
 

 PC, QTY (10) 

Item Description 
Comply  

Remarks 
 YES NO 

Processor Type • Core-i7 8 Generation 
   

Memory • 8GB RAM 
 

 
 

Storage • 500GB or 1 TB   SATA 
 

 
 

Support & Warranty • 1 Years  
 

 

 

 

 

 

 

 

Terms and conditions: 
 

In this RFP, Bidder, Contractor, Vender are referred to the same term and are used 
interchangeably.  

 

• All equipment proposed by Bidders shall meet the following specifications:  

• Bidders must ensure that the equipment’s they are proposing are of the latest 
production line and factory sealed.  ASEZA will evaluate this information to 
avoid procurement of sub-standard sub-components that have been used to 
replace factory standard sub-components. 

• Bidder must be in business and a registered company for at least 5 years  

• The bidder should be certified partner from the product offered 

• HW support and warranty: One / Three years’ warranty onsite with labor, 
include updates, upgrade, licenses if needed depend on specifications on the 
table above and others, on-site with labor. 
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  داخليه و أجهزة حاسوبخوادم و أجهزة شبكة توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 17 من 17 صفحة

 .والخالصة النهائية ت  النهائيجدول الكميا - :سابعا

حسممب المواصممفات الفنية الواردة في  داخليه وأجهزة حاسمموبتوريد خوادم و أجهزة شممبكة  :المشممروع
 - العطاء:وثائق 
 

 ( يوماً                       )  :ةالفعلي مدة التوريد

 

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 سعر الوحدة
 المبلغ اإلجمالي

 

 فلس دينار فلس
 
 دينار
 

       4توريد خوادم عدد  1

       2عدد  firewallتوريد  2

       3عدد Switchesتوريد  3

       4عدد  SFPsتوريد  4

       10توريد أجهزة حاسوب عدد  5

* 
 ( %        )       الخصم:نسبة 

 %(    نسبة الزيادة :     )      
      

   المجموع النهائي فقط: *

 _______________________________________ئي كتابة:   ___________المجموع النها
 ____________________________________________حححححاول :  ______ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححاسم المق

 __ _________________________________________حححححخ :   _______حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححلتاريححا
 ______________________________________ة:   ____________ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححكركحححححختم ال

 ____________________خلو  _____________________هات  الكركححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة : ______

 ____________________________________________لكركححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة: _________فاكس ا


