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 -:المحتويـــــــات
 

 اء.موضوع العط 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 الصيانة4-ج
 نموذج االتفاقية 4-ج

 .والخاصةالشروط العامة   :   رابعا  
 ريد.شروط التو  :  خامسا  
 .المواصفات الفنية : سادسا  
 .جدول الكميات والخالصة النهائية : سابعا  

 
 

 

 

 

 

 
 .( صفحة16عدد صفحات وثائق العطاء ) مالحظة:
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 15 من 3 صفحة

 أوال: موضوع العطاء
 

 -المطلوبة: األعمال  -1
 

 

        -: الدفعوطريقة  موقع ومدة العمل -2

 

 واألشغالقسم اللوازم مع بالتنسيق و  في مدينه العقبةغيل الشاشة بالمطلوبة وتش وتركيب توريديتم  -أ    
 .ومختبرات العقبة الدولية السلطةفي 

 

فورية بر فترة التوريد وخالفة تعت كتابة   والتشغيل التوريد والتركيبديد موعد المتعهد تحعلى  –ب    
 األكثر أسبوع( على)
 

في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه ) غرامة  صالمناقتاخر اذا التأخير: غرامة  -ج 
في توريدها عن كل  المناقص%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تاخر 0ر5مالية ( بنسبة ال تقل عن ) 

اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشىء عن التاخير في التنفيذ وفي جميع االحوال 
ة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق االسعار دون للجن

 سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التاخير وفقا للصالحيات التالية :
 ليةلمدير الشؤون الماستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة  التأخيراذا كانت مدة أ.              
 السلطة.

عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة  التأخيرب.   اذا زادت مدة        
 العطاءات .

 
 

( 33/2018من خالل العطاء لوازم رقم ) غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر          
لعرض بيانات محطة  لتوريد وتركيب وتشغيل شاشة عرض خارجية اقد مع شركة متخصصةعتبال

الشروط المواصفات و حسب ذلك و الرصد المستمر واالنذار المبكر ومحطات الهواء في مدينة العقبة 
 . الواردة في وثائق العطاء
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 15 من 4 صفحة

 طريقة الدفع: -د    
 
حسيب االويول االولي   واالستالم  والتشغيل  يتم دفع قيمة المطالبة المالبة بعد التوريد والتركيب     

 .او مالحظات وبدون أي نواقص
 

 -المتعهد:  -3   
 يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة وخبراتها والتزاماتها. 

 
 

 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث
: سةةلطة منطقةةة العقبةةة االقتصةةادية التعليمةةات(تعنةةي كلمةةة السةةلطة )حيثمةةا وردت فةةي هةةذ   -مالحظةةة: 

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتةه الخاصةة  مسةؤوليةلةى مةن يرغةب فةي االشةتراه بهةذ  المناقصةة أن يحصةل بنفسةه وعلةى ينبغي ع

علةةةى جميةةةةع المعلومةةةةات الالزمةةةة لةةةةه لتقةةةةديم العةةةةرض وان يةةةتفهم ويراعةةةةي كةةةةل األمةةةور التةةةةي لهةةةةا عالقةةةةة 
 . أسعار بالمناقصة أو تلك التي تؤثر على وضع 

العطاء ويقوم المناقص بتعبئة  يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا -أ -1
 لذلك.النموذج وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة 

يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط  -ب
 واضح.

إذا أراد المناقص  أما المناقص،ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل  -د
فان باستطاعته أن يقدم ذلك ف  مذكرة  المالحظات،تقديم عرض بديل أو إضافة بعض 

شريطة أن يتقدم بالعرض األول  كما هو مطلوب  بالعرض،خاوة منفولة ترفق 
 ترفضه.وللجنة اللوازم واألشغال ف  السلطة المختوة أن تنظر ف  عرضة البديل أو 

وضع منشاة المناقص فردا" كان أو -التالية: قدم البيانات والمعلومات يجب على المناقص أن ي   -أ

 عنها.المفوض بالتـــوقيع  للمسئولوكتاب التفويض  شركة،
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 15 من 5 صفحة

يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مودق لوالح السلطة وألمرها بالمبلغ    -ب
حسن نية  كدليل علىباسم المناقص أو الشركة  المناقوة(المحدد ف  )ملحق عرض 

المناقص للدخول ف  المناقوة وعلى أن يكون ذلك من مورف أو مؤسسة مالية مرخوة 
 تقررهللعمل ف  األردن وتعاد هذه الكفالة للمناقوين الذين لم يحال عليهم العطاء حسبما 

أما المناقص الذي يحال علية العطاء  العطاء،( أيام من تاريخ قرار إحالة 7السلطة خالل )
  العقد.ية هذه الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع فتعاد إل

عنوان المناقص الكامل الرسم  ف  األردن ليعتبر عنوانه الرسم  الذي توجه إليه كافة  -ج
الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها 

مناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا ورد قد سلمت إليه أي معلومات أخرى يطلب إلى ال
 التعليمات.لها ذكر ف  الشروط أو المواوفات أو هذه 

تعتبر األسعار الت  يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة ف  جداول الكميات على  -2
أنها القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بوورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك أرباح 

 العقد.لمناقص وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا ا
إذا كان هناك أي التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن أي توضيح  االلتباس:توضيح  -3

لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خط  إلى رئيس مجلس المفوضين من اجل 
( أيام 7تاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )التوضيح وإزالة االلتباس ف  موعد يسبق ال

 ويتم توزيع اإلجابات على االستفسارات على جميع المناقوين المتقدمين للعطاء  

في ظرف  على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -4
 -الخارج: مختوم مكتوب علية من 

 دع في صندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلسواسم المناقص ويو عطاءرقم واسم ال 

المفوضين  ويمكن لرئيس مجلس وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين
 موعد تقديم العروض بإشعار خطي يبعث به إلى كل من المناقصين الذين كانوا قد تأجيل

المحدد لذلك  الوقتالعطاء ولن تنظر السلطة في أي عرض يصلها بعد  حصلوا على وثائق
 مجلس المفوضين بوجود مبرر قوي لذلك التأخير  إال إذا اقتنع رئيس

يعتبةةةر العةةةرض المقةةةدم ملزمةةةا للمنةةةاقص وال يجةةةوز سةةةحب هةةةذا العةةةرض بعةةةد  العةةةروض:إلزاميةةةة  -5
( يومةا ابتةداء مةن  خةر موعةد تةم 90لفتةرة ) بةهويظل العرض ملزما للمناقص الةذي تقةدم  تقديمه

  المدة.روض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذ  تحديد  إليداع الع
 المبيعات.على  غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردن   -6

يييتم دراسيية عييروض المناقوييات وتقييمهييا بموجييب نظييام اللييوازم واألشييغال  العييروض:تقييييم  -7
( 56الميادة )الوادر بمقتضيى  2001( لسنة 4رقم )لسلطة منطقة العقبة االقتوادية الخاوة 

وتعديالتييه والتعليمييات  2000( لسيينة 32ميين قييانون منطقيية العقبيية االقتوييادية الخاويية رقييم )
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنالوادرة بموجبة والذي يفترض 

 -العروض: أسلوب تدقيق    -8

تكةةون  أنأي مبلةةو ومةةا يجةةب  إذا وجةةد فةةي العةةرض خطةةا أو تنةةاق  بةةين حسةةاب جملةةة -أ
سةةلطة الحةةق بتعةةديل جملةةة المبلةةو بمةةا يتفةةق الالوحةةدة ف رعليةةة هةةذ  الجملةةة بتطبيةةق سةةع
 المبلو اإلجمالي للعطاء  تالي يتم تعديل مجموع األسعار أووتطبيق سعر الوحدة وبال
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 15 من 6 صفحة

الكلمات هي إذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب
 لذلك.الملزمة وتصحيح القيمة تبعا 

المجموع  ويكون المجموع يتم تصحيح  فأنةإذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية -د            
 ص.المصحح ملزما للمناق

ترف  عرضة أو أن  أنلجنة الف فيها،إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالو -هة           
  اآلخرين. وأسعار المناقصينبتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة  تقوم
 تحتفظ السلطة بحقها فـ  هممـال أع عـرض  يـر متقيـد ب ـر مـا ورد فـ  مـذا التعليمـات كمـا  -9

الـذع تحتفظ بحقها ف  رفض أع عـرض دون ييـان األسـباب ويحـس للسـلطة اختيـار العـرض 
كما يحس للسـلطة هحالـة العطـاء  قيمة،يد بأقر العروض دون التق وإحالة العطاءمناسبا"  تراا

لـم يفـز بالعطـاء أع  ألع منـاقصجزئيا وعلى أكثر من مناقص ويتم كـر ذلـد دون أن ي ـون 
 .تعويض السلطة بأعحس ف  مطالبة 

السةةلطة لتوقيةةع العقةةد خةةالل  إلةةىيتقةةدم  أنكفالةةة حسةةن التنفيةةذ : علةةى المنةةاقص الفةةائز بالعطةةاء  -10
يقةدم للسةلطة  كفالةة  أنوعلةى المنةاقص  هبإحالةة العطةاء علية هالغةإبمن تاريخ  ( يوم 14فترة )

% مةةن قيمةةة العقةةد وذلةةك ضةةمانا  لتنفيةةذ 10حسةةن التنفيةةذ )قبةةل توقيةةع نمةةوذج االتفاقيةةة ( بمبلةةو 
 أوتةةأخر المنةةةاقص  وإذاالعقةةد تنفيةةذا  تامةةا ولةةةدفع مةةا يترتةةب علةةةى التعهةةد وفةةاء ألغةةةراض العقةةد 

عجز عن تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبةة فعنةدها يحةق  أويع االتفاقية رف  توق أواستنكف 
للسةلطة مصةادرة كفالةة المناقصةةة المرفقةة بعرضةه دون الرجةوع إلةةى القضةاء وال يكةون للمنةةاقص 

 .بأي تعوي  بشأنها أولمطالبة بها أي حق في ا
 
 
 

 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 رض المناقصةع 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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 15 من 7 صفحة

 
 
 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضين
للشروط ومواصفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات  بعد أن قمنا بدراسة دقيقة -1

 المناقصة الخاصة بتوريد................................................
المةةذكورة أعةةال  وتفهمنةةةا ماهيتهةةا وجميةةع الظةةةروف المحيطةةة بهةةةا وغيرهةةا مةةن األمةةةور التةةي لهةةةا 

ةان نقةةةوم بتوريةةةةةد هةةةذ  اللةةةوازم وفقةةةا  لشةةةروط عالقةةةة بهةةةا فأننةةةا نحةةةن المةةةوقعين أدنةةةةا  نعةةةرض بةةةة
 درة دينةار أردنةيقةومواصفةةات العطةاء وباألسعار المذكورة فةي جةداول الكميةات بمبلةو إجمةالي و 

 العطاء.أو أي مبلو  خر يصبح مستحقا بموجب شروط هذا 
خةةةالل المةدة     ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن نةةورد ونسلم اللوازم المشمولةةةة فةي العقةد  -2

 اإلحالة.التي نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار 
ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالةة المطلوبةة بحسةن التنفيةذ مةن مصةرف أو مؤسسةة  -3

( مةن قيمةة العطةاء المةذكور %10مالية مسةجلة فةي األردن ومقبولةة لةديكم وذلةك بمبلةو يعةادل )
 المرفقة.كفالة أعال  ووفقا لنموذج ال

يوم ابتةداء مةن التةاريخ المحةدد لفةتح العطةاء ويبقةى  90ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة  -4
 المدة.هذا العرض ملزما لنا طيلة هذ  

والى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرسمية والتوقيع عليها فان عرضنا هذا مع قرار اإلحالةة يشةكل  -5
 بيننا.عقدا ملزما 

ك بةأنكم غيةر ملةزمين بإحالةة العطةاء علةى اقةل األسةعار وإنكةم غيةر ملةزمين بإبةداء ونعلمكم كةذل -6
  ذلك.أسباب 

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

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

 ...........التوقيع. ............................. االسم لشاهد:ا......................العنوان
 ....................................................................... عنوانهو  مكان عملة
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 15 من 8 صفحة

 
 
 
 2 –ج 

 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

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

....................................................... لقد تيم إعالمنيا أن إلى السادة )واحب العمل(: ....
المنيياقص شييركة: ......................................................................... سيييتقدم بعييرض 

وة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص عليى أن للمناق
 يتقييييييدم المنييييييياقص بكفاليييييية مناقوييييييية ميييييييع عرضييييييه، وبنييييييياء عليييييييى طلبييييييه، فييييييي ن مويييييييرفنا: 
بنيك ........................................................................ يكفييل بتعهييد ال رجعيية عنييه أن 

لكم مبلغ: ................................................ عند ورود أول طلب خطي  مينكم وبحييث  يدفع
 يتضمن الطلب ما يل :

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

 ( يوما، أو90قبل انقضاء والحية العرض المحددة بـ)
( من 1/6أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق ف  إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )    -ب

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

 شروط العقد.
 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما 90فالة البالغة )وعلى أن يولنا الطلب قبل انقضاء مدة والحية الك
 أن هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها ف  األردن.

 
 توقيع الكفيل / البنك: ...........................................

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

 ...........................................             التاريخ:
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 15 من 9 صفحة

 3-ج
 

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

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

 إعالمكم بأن مورفنا: ...................... قد كفل بكفالة مالية، المقاول: .............................

(المتعلق بمشروع: ........................................ بمبلغ:        /        بخووص العطاء رقم )

وذلييك لضييمان تنفيييذ العطيياء المحييال   ............دينييار أردنيي ................ )........................(

بمجيرد ورود أول  –عليه حسب الشروط الواردة ف  وثائق عقيد المقاولية، وأننيا نتعهيد بيأن نيدفع لكيم 

مع ذكر األسباب  –طلب خط  منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط 

وذليك  –فض أو أخفيق في  تنفييذ أي مين التزاماتيه بموجيب العقيد الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد ر

هيذه الكفالية  ىاليدفع. وتبقيبورف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول عليى إجيراء 

سارية المفعول من تاريخ إودارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحيدد مبيدئيا بتياريخ 

...... من عام ................ ما لم ييتم تمدييدها أو تجدييدها بنياء عليى طليب ........... شهر .........

 واحب العمل.

 توقيع الكفيل / مورف: ..............................

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

 ...............................التاريخ: ...............
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 15 من 10 صفحة

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

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

 

إليييى السيييادة: ....................................................................... يسيييرنا إعالمكيييم بيييأن 

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

 (       /        خووص العطاء رقم )

بمبلييغ:) .................( دينييار أردنيي  ........................ .لمتعلييق بمشييروع: .....................

خيص أعميال اإلويالحات والوييانة بموجيب وذلك ضمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما ي

المبلغ الميذكور  –بمجرد ورود أول طلب خط  منكم  –نتعهد بأن ندفع لكم  اأحكام عقد المقاولة. وإنن

أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط، مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد 

ص أعميال اإلويالحات والوييانة بموجيب العقيد، وكيذلك رفض أو أخفق في  تنفييذ التزاماتيه فيميا يخي

هيذه الكفالية  ىبورف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول عليى إجيراء اليدفع. وتبقي

سارية المفعول من تاريخ إودارها ولحين التسلم النهائ  لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول ب كميال 

 م يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب واحب العمل.          النواقص واإلوالحات المطلوبة ما ل

                                        

. توقيع الكفيل / مورف: ..................................

 المفوض بالتوقيـــــــــع: ..................................

 

 التاريــــــــــــــــــــــــخ: ..................................
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 15 من 11 صفحة

 5-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                          المشروع: 
                   
 

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

 
 بين

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

 الثاني" الفريق" .......................ويمثلها ................................. على اعتبارهالمقاول السادة .....
كان قد قبل بعررض المناقصرة الرذق تقردم  ولما بتنفيذ المشروع أعاله،كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول  لما

 لشروط العقد، فيها وفقالتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب به المقاول 

                             

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

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

 .................................................................................. م:ـــــرقول" ـــبـقـال ابـــــــتــك" -أ
 ..................................................................................": ةــــــعرض المناقص ابــتـك" -ب
 ............................................................رقام: ...................ة ذات األـصـاقـمنـال مالحق -ج
 ....................................................................(: ..............العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ...............................................: ...................................اتــــــــــــــــــــفــواصــــــمـــال -ه
 ..............................(: ............................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  ة"العقد المقبول قيمة       -3

اإلنجاز"  مدة" ▪
.................................................................................................. 

غرامة التأخير  ▪
.................................................................................................. 

 

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

 .................القيمة .........................التاريخ.......
 ..................القيمة .........................التاريخ......
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 15 من 12 صفحة

 
 األشغالمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة لل قيام إزاء – 4

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

 العقد. فيبموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد يدفع إلى المقاول قيمة العقد 
 

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

 
 

 األول )واحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثان  ) الفريق

 

 
 المفوضينرئيس مجلس  :االسم
 

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

 
 ............................................... االسم:

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذلك:       -وقد شهد على ذلك: 

 
 -التوقيع: 

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع: 

 

 
لوظيفييييية: ا
- 

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
الوظيفييييية: 

- 

 
 رئيس قسم اللوازم واإلشغال
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 15 من 13 صفحة

 

 والخاصة رابعا: الشروط العامة
 

ف  سلطة  2001( لسنة 4ف  نظام اللوازم واألشغال رقم )والخاوة  تعتبر الشروط العامة      
اوة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات منطقة العقبة االقتوادية الخ

ً منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها  ً عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاما شروطا
 .بنودهاوقبل بجميع 

 

 -: التوريدشروط  :خامسا  

 
 يعات. االسعار بالدينار االردن  غير شاملة الضريبة العامة على المب •

قسم اللوازم واألشغال بالتنسيق مع يتم توريد وتركيب وتشغيل الشاشة المطلوبة في مدينه العقبة و  •
 في السلطة ومختبرات العقبة الدولية.
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 15 من 14 صفحة

  الفنية:المواصفات  :ا  ادسس
 

OUTDOOR DISPLAY SPECIFICATION 
1. DIMENSIONS (2 x 3) METER 

2. DISPLAY SPECIFICATION 

Color: full color 

Resolution: 400 pixels (H) ×360 pixels (W) 

Grey level: 16bit 

Frame frequency (Hz): >60 

Refresh frequency (Hz): >1920 
3. CABINET AND DISPLAY SPECIFICATION 

Display density 24.414 pixels/m2 

Brightness: ≥ 6000 cd/m2 

Viewing angle 140⁰/100⁰/70⁰ 
4. Material: aluminum sheet for heat dissipation and aluminum section bar for frame 

Ambient temperature 20-50⁰C – considering we have a very high temperature in 

summer 

Ambient humidity 10%-95% 

Nominal work life up to 100000 hours 
5. ELECTRICAL SPECIFICATION 

Max power consumption (5000nit): 500W 

Average power consumption: 150W 

Power required AC 110V / 220V ±15% 
6. CONTROL SYSTEM: 

Control mode: synchronous and Asynchronous control 

Software: ANY MANAGING SOFTWARE ON EMBEDDED COMPUTER  

Communication: optic fiber OR ethernet 

Compatible signal input RS232, RS485, 10M/100M/1000M Ethernet, USB 
7. ACCESSORIES: 

Temperature sensor  
8. WARRANTY: 

At least 3 years 
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 15 من 15 صفحة

 :الكميات والخالصة النهائية سابعا : جدول

 -: ءالعطاحسب الشروط الواردة في وثائق  وتشغيل شاشة عرض خارجية وتركيبتوريد 
 

 

 : )                         ( يوما   ةالفعليوالتشغير  والتركيب مدة التوريد

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم
 سعر الوحدة

 المبلغ اإلجمالي
 

 دينار فلس دينار فلس

* 
 وتشددغيل شاشددة عددرض خارجيددة توريددد وتركيددب

  .في وثائق العطاءالواردة  المواصفاتحسب 
 عدد

1 

     

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
    

   المجموع النهائي فقط: *

 _____________________________________________:   _____________ بةـاـــــــالمجموع النهائ  كت

 _____________________________________________________:  _____ قــــــــــــــصـــاـــــــــــــــــــــناسم الم

 __ _________________________________________ريـــــــخ :   ______________ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

 _______________________________________________ة:   __________ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــختم الشركـــــ

 _____________________________خلوع ________________: _________  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــماتف الشرك

 _________________________________________:__________________ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاكس الشرك


