
 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018/  76  عطاء لوازمال

 2018 - ثانيتشرين 
 

 قة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منط
  ( حصان115محرك قارب بحري قدرة ) وتشغيل  وتركيبتوريد 

 (2عدد )

 

 

 14 من 1 صفحة
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محرك  وتشغيل وتركيبتوريد ب الخاص (76/8201) رقم لوازم  اءالعط
 للمرة الثانية – (2عدد ) ( حصان115قارب بحري قدرة )
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 14 من 2 صفحة

 -:ــاتالمحتويـــــ
 

 موضوع العطاء. أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة . ثانيا : 
 الكفاالت واالتفاقية نماذج المناقصة و /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    

 .والخاصةالشروط العامة  :    عا  راب 
  .المواصفات الفنية  :   ا  خامس
 .الشروط االضافية :    دسا  سا

 . الخالصة النهائيةجدول الكميات النهائي و :     سابعا  
 
 
 

 ( صفحة14مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 14 من 3 صفحة

 

 

 

 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

  غرامة التأخير : اذا تاخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه -ب   

المناقص في توريدها  %( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تاخر0ر5)غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن )      
عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشىء عن التاخير في التنفيذ وفي جميع 
االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق 

 وفقا للصالحيات التالية : االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التاخير
 

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

او  حسعب االصعول وبعدون أو نعواقص واالسعتالم اوولعي ة بععد التوريعديعيمعة المطالبعة الماليتم دفعع ق     
 .مالحظات

 

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

 
 

 

بالتعاقد مع شركة  (47/2017لوازم ) من خالل العطاء سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةغب تر 
حسب المواصفات الفنية والشروط  (2عدد ) محرك قارب بحرووتركيب وتشغيل لتوريد  متخصصة

 الواردة في وثائق العطاء.

 
      -: التوريد وغرامة التأخير طريقة الدفع مدة – 2

   

 على االكثر. أسبوعيجب تحديد فترة التوريد كتابةً وخالفه تعتبر فترة التوريد يد: التور مدة-أ 
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 14 من 4 صفحة

 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
لطة منطقععة العقبععة تعنععي كلمععة السععلطة )حيثمععا وردت فععي هععذ( التعليمععات (: سعع -مالحظععة: -ج

 االقتصادية الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتعه  مسعؤوليةينبغي على من يرغب في االشتراك بهذ( المناقصة أن يحصل بنفسعه وعلعى  -ح

الخاصة على جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كل اومور التعي 
 . أسعار(تي تؤثر على وضع لها عالقة بالمناقصة أو تلك ال

يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا العطاء ويقعوم المنعاقص بتعبئعة  -أ -خ
 النموذج وجداول الكميات واوسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في اوماكن المحددة لذلك .

لكلمعات بخعط يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحعدة فعي جعداول الكميعات باورقعام وا -ب -د
 واضح.

ال يجوز إدخال أو تعديل على وثائق العطاء من قبل المنعاقص ، أمعا إذا أراد المنعاقص تقعديم  -ذ
عرض بديل أو إضافة بعض المالحظعات ، فعان باسعتطاعته أن يقعدم ذلعك فعي معذكرة خاصعة 
منفصلة ترفق بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض اوصلي كما هو مطلوب وللجنعة اللعوازم 

 شغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفضه .واو
 -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -1

المفعوض بالتــعـوقيع  للمسعئولوضع منشعاة المنعاقص فعرداا كعان أو شعركة ، وكتعاب التفعويض  -أ
 عنها .

سلطة وومرها بالمبلغ المحدد يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح ال   -ب
كدليل على حسن نية المناقص للدخول باسم المناقص أو الشركة في )ملحق عرض المناقصة ( 

في المناقصة وعلعى أن يكعون ذلعك معن مصعرف أو مؤسسعة ماليعة مرخصعة للعمعل فعي اوردن 
( أيعام 7خعالل )السعلطة  تقعرر(وتعاد هذ( الكفالة للمناقصين الذين لم يحال عليهم العطاء حسبما 

من تاريخ قرار إحالة العطاء ، أما المناقص الذو يحال علية العطاء فتعاد إليعة هعذ( الكفالعة بععد 
 أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 

عنععوان المنععاقص الكامععل الرسععمي فععي اوردن ليعتبععر عنوانععه الرسععمي الععذو توجععه إليععه كافععة  -ج
رسالة تبعث مسعجلة علعى هعذا العنعوان تعتبعر وكأنهعا قعد الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو 

سلمت إليه أو معلومات أخرى يطلعب إلعى المنعاقص تقعديمها أو إرفاقهعا بعرضعه إذا ورد لهعا 
 ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذ( التعليمات .

علعى أنهعا تعتبر اوسعار التي يدونها المناقص أمام أو بند من البنود الواردة في جعداول الكميعات  -2
القيمععة الكاملععة والشععاملة لععذلك البنععد بصععورة جععاهزة للتسععليم وأنهععا تشععمل كععذلك أربععاح المنععاقص 

 وتعويضه عن أو التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .
توضععيح االلتبععاإ : إذا كععان هنععاك أو التبععاإ أو كانععت هنععاك حاجععة لالستفسععار عععن أو توضععيح  -3

ص أن يتقععدم بطلععب خطععي إلععى رئععيإ مجلععإ المفوضععين مععن اجععل لوثععائق العطععاء فعلععى المنععاق
( أيعام 7التوضيح وإزالة االلتباإ في موعد يسعبق التعاريخ المحعدد لفعتح العطعاء بمعا ال يقعل ععن )

 ويتم توزيع اإلجابات على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء  

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

 واسم المنااق  وياودع فاي صاندوع العطااءان ومعناون إلاى رساي  م لا  عطاءرقم واسم ال 

 المفوضينن أجيني  ويمكن لرئيإ مجلإ وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين
حييلوا عليى    مين المااصيينن الي ين كياقوا صيدموعد أقديم العروض بإشعار خطي يبعث به إلى ك
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 14 من 5 صفحة

 المحدد ل لك إال إذا اصتاع رئين  العطاء ولن أاظر السلطة في أي عرض ييلها بعد الوصت وثائق
 مجل  المفوضنن بويود مبرر صوي ل لك التجخنر 

 أقديميهإلزامنة العروض : يعتبر العيرض المقيدم ملزميا للماياص  وال يجيو  ذيحب عي ا العيرض بعيد  -5
( يومييا ابتييداء ميين عخيير موعييد أييم أحديييد  90لفتيير)   بييه  العييرض ملزمييا للمايياص  اليي ي أقييدم ويظيي

 إليداع العروض إال إذا حدد في دعو) العطاء مد) التزام أطول من ع   المد) . 

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعار( بالدينار اوردني  -6

سة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللعوازم واوشعغال لسعلطة تقييم العروض : يتم درا -7
( من قعانون 56الصادر بمقتضى المادة  ) 2001( لسنة 4منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
وتعديالته والتعليمعات الصعادرة بموجبعة  2000( لسنة 32منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 اقص على اطالع ومعرفة بها يكون المن أنوالذو يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -8

أكيون علنية  أنإذا ويد في العرض خطا أو أااصض بنن حساب يملية أي مبليو وميا يجيب  -أ
سييلطة الحييق بتعييدي  يمليية المبلييو بمييا يتفييق وأطبنييق العيي   الجمليية بتطبنييق ذييعر الوحييد) ف

 إليمالي للعطاء .ذعر الوحد) وبالتالي يتم أعدي  مجموع األذعار أو  المبلو ا
 إذا وصع أباين بنن العدد الم كور باألرصام والم كور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 الكلمات عي الملزمة وأيحنح القنمة أبعا ل لك .

يييتم أيييحنح المجمييوع  فجقييةإذا ويييد خطييج فييي أي ميين العملنييات الحسييابنة  -ت
 ويكون المجموع الميحح ملزما للمااص  .

 أنلجاية البتسيعنر بايد بييور) مطلوطية أو مبيالو فنهيا   فإذا صام المااص   -ث
أييييرفض عرضيييية أو أن أقييييوم بتيييييحنح الطلييييو مستجقسيييية بجذييييعار السييييو  

 الرائجة و أذعار المااصينن اآلخرين . 

تحـتفظ  تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كمـا  -9
تراه مناسبا"  األسباب ويحق للسلطة اختيار العرض الذي بحقها في رفض أي عرض دون بيان 

و إحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ، كمـا يحـق للسـلطة إحالـة العطـاء جوئيـا وعلـ  
أكثر من مناقص ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي  مناقص لم يفو بالعطاء أي حـق فـي مطالبـة 

 . السلطة  بأي تعويض
السييلطة لتوصنيع العقيد خيرل فتيير)  إليىيتقيدم  أنعليى المايياص  الفيائز بالعطياء كفالية حسين التافني  :  -10

يقييدم للسييلطة  كفاليية حسيين  أنبإحاليية العطيياء علنيية وعلييى المايياص   أبرغيية( يييوم  ميين أيياري  14 
% من صنمية العقيد وذليك ضيماقان لتافني  العقيد أافني ان 10التافن   صب  أوصنع قموذج االأفاصنة ( بمبلو 

رفييض  أواذييتاك   أوأييجخر المايياص   وإذافع مييا يترأييب علييى التعهييد وفيياء ألغييراض العقييد أامييا ولييد
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 14 من 6 صفحة

عجز عن أقديم كفالة حسن التافن  المطلوبة فعادعا يحق للسيلطة مييادر) كفالية  أوأوصنع االأفاصنة 
 أولمطالبة بهيا المااصية المرفقة بعرضه دون الريوع إلى القضاء وال يكون للمااص  أي حق في ا

 .أعويض بشجقها بجي
( %100تأخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12

وبأسعار معقولة عل  أن ال تويد أسعار المواد المصنعة محليا  عن أسعار المناقصين اآلخرين عن 
 %( استنادا  لقرار مجلس الوزراء.15)

 -:الييجب إرسال العرض إلى العنوان الت. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   

 

 قيةواالتفا 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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 (2عدد )

 

 

 14 من 7 صفحة

 1-ج 
 عرض المناقصة

 عطاء : ....................................................
 معالي رئيإ مجلإ المفوضين

عد أن قمنا بدراسة دقيقة للشروط ومواصفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات المناقصة ب
 الخاصة بتوريد................................................

المذكورة أعال( وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة بها وغيرها من اومور التي لها عالقة بها فأننا 
المععوقعين أدنععـا( نعععرض بـععـان نقععوم بتوريـععـد هععذ( اللععوازم وفقععاا لشععروط ومواصفـععـات العطععـاء نحععن 

أو أو مبلغ آخر يصبح مسعتحقا  درة دينار أردنيقوباوسعار المذكورة في جداول الكميات بمبلغ إجمالي و
 بموجب شروط هذا العطاء .

خـعـالل المعدة التعي     المشمولـعـة فعي العقعد ونتعهد في حالة قبول عرضعنا هعذا أن نـعـورد ونسعلم اللعوازم 
 نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .

ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن التنفيذ من مصرف أو مؤسسة مالية مسجلة 
كور أعال( ووفقا لنموذج الكفالة ( من قيمة العطاء المذ%10في اوردن ومقبولة لديكم وذلك بمبلغ يعادل )

 المرفقة .

يوم ابتداء من التاريخ المحدد لفتح العطاء ويبقى هذا العرض  90ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة 
 ملزما لنا طيلة هذ( المدة .

دا والى أن يتم إعداد اتفاقيعة العقعد الرسعمية والتوقيعع عليهعا فعان عرضعنا هعذا معع قعرار اإلحالعة يشعكل عقع
 ملزما بيننا .

 ونعلمكم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقل اوسعار وإنكم غير ملزمين بإبداء أسباب ذلك . 

 حرر في هذا اليوم ...........................................من شهر .....................
 وخاتمة................ توقيعه........اسم المناقص .........................................

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

 ...........التوقيع..............................  االسملشاهد : ......................العنوان
 ..................................................................... وعنوانه مكان عملة
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 2018 - ثانيتشرين 
 

 قة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منط
  ( حصان115محرك قارب بحري قدرة ) وتشغيل  وتركيبتوريد 

 (2عدد )

 

 

 14 من 8 صفحة

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

إلععى السععادة )صععاحب العمععل(: ........................................................... لقععد تععم إعالمنععا أن 
المنععععاقص شععععركة: ......................................................................... سععععيتقدم بعععععرض 

دعوة العطعاء، ولمعا كانعت شعروط العطعاء تعنص علعى أن للمناقصة للمشروع المنو( عنه أععال( اسعتجابة لع
 يتقعععععععدم المنعععععععاقص بكفالعععععععة مناقصعععععععة معععععععع عرضعععععععه، وبنعععععععاء علعععععععى طلبعععععععه، فعععععععإن مصعععععععرفنا: 
بنك ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يعدفع 

...................... عند ورود أول طلب خطعي معنكم وبحيعث يتضعمن 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 1/6ه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكن    -ب

 شروط العقد، أو
( من 4/2) أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان اوداء بموجب المادة      -ج

 شروط العقد.
 

ها إلينا، كما أن ( يوما ويتعين إعادت90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 هذ( الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في اوردن.

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

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

 ...........................................             التاريخ:
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 2018 - ثانيتشرين 
 

 قة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منط
  ( حصان115محرك قارب بحري قدرة ) وتشغيل  وتركيبتوريد 

 (2عدد )

 

 

 14 من 9 صفحة

 

 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: ...........

(المتعلعق بمشعروع: ........................................ بمبلعغ: )        /        بخصوص العطاء رقم )

ذ العطعاء المحعال عليعه وذلك لضعمان تنفيع  ........................ ( دينار أردني............................

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

معع ذكعر اوسعباب الداعيعة لهعذا  –منكم المبلغ المذكور أو أو جزء تطلبونه منه بدون أو تحفعظ أو شعرط 

وذلك بصرف النظر عن  –زاماته بموجب العقد الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أو من الت

أو اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذ( الكفالة سارية المفعول من تعاريخ 

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

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

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

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

 التاريخ: ..............................................
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 2018 - ثانيتشرين 
 

 قة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منط
  ( حصان115محرك قارب بحري قدرة ) وتشغيل  وتركيبتوريد 

 (2عدد )

 

 

 14 من 10 صفحة

 

 4-ج
 القتصادية الخاصة سلطة منطقة العقبة ا

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

 

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

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

 (       /        خصوص العطاء رقم )

لمتعلق بمشروع:......................بمبلغ:) ................. ( دينار أردنعي ........................ وذلعك 

موجب أحكعام عقعد ضمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة ب

المبلعغ المعذكور أو أو جعزء  –بمجعرد ورود أول طلعب خطعي معنكم  –المقاولة.وإننا نتعهد بأن نعدفع لكعم 

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

جب العقد، وكذلك بصرف النظعر ععن أو في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بمو

اعتراض أو مقاضاة من جانب المقعاول علعى إجعراء العدفع.وتبقى هعذ( الكفالعة سعارية المفععول معن تعاريخ 

إصععدارها ولحععين التسععلم النهععائي لوشععغال بموجععب العقععد وقيععام المقععاول بإكمععال النععواقص واإلصععالحات 

 لى طلب صاحب العمل.          المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء ع

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

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

 التاريخ: ............................................
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 2018 - ثانيتشرين 
 

 قة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منط
  ( حصان115محرك قارب بحري قدرة ) وتشغيل  وتركيبتوريد 

 (2عدد )

 

 

 14 من 11 صفحة

 

 5-ج

 
 العقداتفاقية  نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

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

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رسي  م ل  المفوضين  ة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
كان قد قبل بعررض المناقصرة الرذي تقردم بر   ولما، شروع أعاله بتنفيذ المكان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول  لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها المقاول 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاعتم  فقد
 
المشار إليها فيما  العقدنف  المعاني المحددة لها في شروط والتعابير الواردة في هذه االتفاقية  للكلمان يكون - 1

 بعد.
 
 هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: منالوثاسق المدر ة تاليا  زءا ال يت زأ  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .....................................................:  "ناقصةعرض الم كتاب" -ب
 رقام: ....................................................المناقصة ذان األ مالحق -ج
 (: ...................................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..................................................: ....................المواصفان -ه
 (:.............................األخرى وال داولالمسعرة ) داول الكميان  ال داول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 ..............اإلن از" ......................................................... مدة" ▪
 .............................أخير .........................................غرامة الت ▪

 

......... وصل رسوم طوابع رقم...............
 .....................وصل  امعـــة رقم ..

 القيمة .........................التاريخ...................
 ريخ...................القيمة .........................التا
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 2018 - ثانيتشرين 
 

 قة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منط
  ( حصان115محرك قارب بحري قدرة ) وتشغيل  وتركيبتوريد 

 (2عدد )

 

 

 14 من 12 صفحة

وإن ازها  األشغالصاحب العمل بدفع الدفعان المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ  قيام إزاء – 4

 .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة وفقا ألحكام العقد
 
بأن يدفع  العملح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب المقاول بتنفيذ األشغال وإن ازها وإصال قيام إزاء - 5

 العقد. فيإلى المقاول قيمة العقد بمو ب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
 

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

 
 

 اوول )صاحب العمل( الفريق

 
 الثاني )المقاول( الفريق

 

 
 رئيإ مجلإ المفوضين:     االسم

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

 

 
 :   االسم

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيإ قسم اللوازم واإلشغال
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 2018 - ثانيتشرين 
 

 قة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منط
  ( حصان115محرك قارب بحري قدرة ) وتشغيل  وتركيبتوريد 

 (2عدد )

 

 

 14 من 13 صفحة

 والخاصة رابعا: الشروط العامة
 

في سلطة منطقة العقبة االقتصادية  2001( لسنة 4تعتبر الشروط نظام اللوازم واألشغال رقم )      

ً عامة لهذا العطاء وأن الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العط اء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطا

 تقديم عرض المناقص يعتبر التزاماً منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها .
 

 
 -:المواصفان الفنيه : خامسا  

 
 محرك جديد- 

 ( حصان115قدرة ) -

 ساق طويلة -

 يعمل بالبنزين -

 ( اشواط 4) -

 2017: ال تقل عن سنة الصنع  -

توريد و تركيب المحركات على قارب واحد شامالً جميع ما يلزم من مستلزمات واكسسوارات  -

 ومجموعة الستيرنغ.

 

  -:الشروط المطلوبة : دسا  سا  

 

 كفالة الصيانة المطلوبة هي لمدة عام من تاريخ االستالم االولي. .1

 .ة على المبيعاتالعاماألسعار بالدينار األردني غير شامل الضريبة  .2

  مدينة العقبة.في والتركيب والتشغيل  توريدال .3
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 2018 - ثانيتشرين 
 

 قة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منط
  ( حصان115محرك قارب بحري قدرة ) وتشغيل  وتركيبتوريد 

 (2عدد )

 

 

 14 من 14 صفحة

 .النهائي والخالصة النهائية تجدول الكميا - : سابعا

 
حساب المواصافان الفنياة  ( حصاان115محارك قاارب بحارد قادرة) وتشاغيل وتركياب توريد: المشروع

 -:الواردة في وثاسق العطاء

 

 
 الفعلية : )             ( يوما   والتركيب والتشغيل دة التوريدم

 

 

 يةالكم الوحدة وصف البند الرقم

 سعر الوحدة
 المبلغ اإلجمالي

 

 فلس دينار فلس
 
 دينار
 

1 

محرك قارب بحري وتشغيل  وتركيب  توريد

حسب المواصفات الفنية الواردة في وثائق 

.العطاء  

2      

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

      

   الم موع النهاسي فقط: *

 ___________________________________________ئي كتابة:   المجموع الاها
 _____________________________________:  ______ اص ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييااذم الم
 __ __________________________________ييييي  :   _______ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلتاريييا

 _______________________________ة:   ____________ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييشركيييييختم ال

 ____________________خلوي ________________عاأ  الشركيييييييييييييييييييييييييييييييييييييية : ____

 ____________________________________لشركيييييييييييييييييييييييييييييييييييييية: _________فاك  ا


