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 -:المحتويـــــــات
 

 طاء.موضوع الع 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    

 .خاصةوالالشروط العامة  :    رابعا   
  .المواصفات الفنية  :   ا  خامس
 .الشروط االضافية :    دسا  سا

 . الخالصة النهائيةجدول الكميات النهائي و :     سابعا  
 
 
 

 ( صفحة15مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

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

توريدها  المناقص في تأخر%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي 0ر5)غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن )      
في التنفيذ وفي جميع  التأخيرعن  الناشئعن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر 
المتعهد في توريدها وتحميله فروق  تأخراالحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي 

 يات التالية :وفقا للصالح التأخيراالسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة 
 

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

او  حسعب االصعول وبعدون أو نعواقص واالسعتالم اوولعي ة بععد التوريعديعالماليتم دفعع قيمعة المطالبعة      
 .مالحظات

 

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

 

بالتعاقد مع  (77/2018لوازم ) من خالل العطاء قتصادية الخاصةغب سلطة منطقة العقبة االتر        
المواصفات الفنية األصناف والكميات و حسب  قطع غيار إشارات ضوئية متنوعة لتوريد شركة متخصصة

 .والشروط الواردة في وثائق العطاء
 
      -: وغرامة التأخير طريقة الدفع التوريدمدة – 2

   

 على االكثر. أسبوعيد فترة التوريد كتابةً وخالفه تعتبر فترة التوريد يجب تحدالتوريد:  مدة-أ 
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 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
ة االقتصةةةادية تعنةةةي كلمةةةة السةةةلطة )حيفمةةةا وردت فةةةي :ةةةطة التعليمةةةات (  سةةةلطة منطقةةةة العقبةةة -مالحظةةةة 

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتة  الخاصةة علةى  مسةووليةينبغي على من يرغب في االشتراك بهطة المناقصة أن يحصل بنفسة  وعلةى 

جميع المعلومات الالزمة ل  لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كل األمور التي لها عالقة بالمناقصة أو تلك 
 . ةأسعار  التي توثر على وضع

يقةةةدم العةةةرض علةةةى نمةةةوذص عةةةرض المناقصةةةة المةةةدرص فةةةي :ةةةطا العطةةةاء ويقةةةوم المنةةةاق  بتعب ةةةة  -أ -1
 النموذص وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويورخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لطلك .

يشةةةترط أن ي ةةةون تعب ةةةة خانةةةة أسةةةعار الوحةةةدة فةةةي جةةةداول الكميةةةات باألرقةةةام والكلمةةةات بخةةة   -ب
 .واضح

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

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

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

لمبلغ المحدد يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيم مصدق لصالح السلطة وومرها با   -ب
كدليل على حسن نية المناقص للدخول باسم المناقص أو الشركة في )ملحق عرض المناقصة ( 

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

ن تاريخ قرار إحالة العطاء   أما المناقص الذو يحال علية العطاء فتعاد إليعة هعذه الكفالعة بععد م
 أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 

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

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

تعتبر اوسعار التي يدونها المناقص أمام أو بند من البنود الواردة في جعداول الكميعات علعى أنهعا  -3
الكاملععة والشععاملة لععذلم البنععد بصععورة جععاهزة للتسععليم وأنهععا تشععمل كععذلم أربععا  المنععاقص  القيمععة

 وتعويضه عن أو التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .
توضععيح االلتبععاإ : إذا كععان هنععام أو التبععاإ أو كانععت هنععام حاجععة لالستفسععار عععن أو توضععيح  -4

خطععي إلععى رئععيإ مجلععإ المفوضععين مععن اجععل  لوثععائق العطععاء فعلععى المنععاقص أن يتقععدم بطلععب
( 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  ورةعلى نسختين مختومتين أصل وص إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مكتوب علية من الخارج :
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 واسم المنااق  وياودع فاي صاندوع العطااءان ومعناون إلاى رساي  م لا  عطاءرقم واسم ال 

 المفوضةين تججيةل ويمكن لرئيإ مجلإ وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين
حصةلوا علةى  الةطين كةانوا قةدموعد تقديم العروض بإشعار خطي يبعث ب  إلى كل مةن المناقصةين 

 المحدد لطلك إال إذا اقتنع رئةي  العطاء ولن تنظر السلطة في أي عرض يصلها بعد الوقت وثائق
 مجل  المفوضين بوجود مبرر قوي لطلك التجخير 

 تقديمة إلزامية العروض   يعتبر العةرض المقةدم ملزمةا للمنةاق  وال يجةوز سةحب :ةطا العةرض بعةد  -6
( يومةةا ابتةةداء مةةن عخةةر موعةةد تةةم تحديةةدة 90لفتةةرة ) بةة لمنةةاق  الةةطي تقةةدم ويظةةل العةةرض ملزمةةا ل

 إليداع العروض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من :طة المدة . 

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار اوردني  -7

ات وتقييمها بموجب نظام اللعوازم واوشعغال لسعلطة تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقص -8
( من قعانون 56الصادر بمقتضى المادة  ) 2001( لسنة 4منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
وتعديالته والتعليمعات الصعادرة بموجبعة  2000( لسنة 32منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 معرفة بها يكون المناقص على اطالع و أنوالذو يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

تكةون عليةة  أنإذا وجد في العرض خطا أو تناقض بين حساب جملةة أي مبلةو ومةا يجةب  -أ
سةةلطة الحةةق بتعةةديل جملةةة المبلةةو بمةةا يتفةةق وتطبيةةق ال:ةةطة الجملةةة بتطبيةةق سةةعر الوحةةدة ف

 .سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو  المبلو اإلجمالي للعطاء 
 إذا وقع تباين بين العدد المطكور باألرقام والمطكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 الكلمات :ي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لطلك .

يةةتم تصةةحيح المجمةةوع  فجنةةةإذا وجةةد خطةةج فةةي أي مةةن العمليةةات الحسةةابية  -ت
 وي ون المجموع المصحح ملزما للمناق  .

 أنلجنةة الة مغلوطةة أو مبةالو فيهةا ، فإذا قام المناق  بتسةعير بنةد بصةور  -ث
تةةةةرفض عرضةةةةة أو أن تقةةةةوم بتصةةةةحيح الغلةةةة  مستجنسةةةةة بجسةةةةعار السةةةةو  

 الرائجة و أسعار المناقصين اآلخرين . 

 تحــتفا الســلطة بحقهــا فــي إعمــال أم عــرض غيــر متقيــد ب ــت مــا ورد فــي عــذ  التعليمــات كمــا  -10
تـرا   سلطة اختيار العـرض الـذم تحتفا بحقها في رفض أم عرض دون بيان األسباب ويحق لل

مناسبا" و إحالة العطاء دون التقيد بأقت العروض قيمة ، كما يحق للسلطة إحالة العطـاء جئئيـا 
وعلى أكثر من مناقص ويتم كت ذلـ  دون أن ي ـون ألم  منـاقص لـم يفـئ بالعطـاء أم حـق فـي 

 . مطالبة السلطة  بأم تعويض

السةةلطة لتوقيةع العقةد خةالل فتةةرة  إلةىيتقةدم  أنائز بالعطةاء كفالةة حسةن التنفيةط   علةى المنةةاق  الفة -11
يقةةدم للسةةلطة  كفالةةة حسةةن  أنبإحالةةة العطةةاء عليةةة وعلةةى المنةةاق   أبالغةةة( يةةوم  مةةن تةةاري  14)
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% من قيمةة العقةد وذلةك ضةمانان لتنفيةط العقةد تنفيةطان 10التنفيط )قبل توقيع نموذص االتفاقية ( بمبلو 
رفةةض  أواسةةتنك   أوتةةجخر المنةةاق   وإذاالتعهةةد وفةةاء ألغةةراض العقةةد  تامةةا ولةةدفع مةةا يترتةةب علةةى

عجز عن تقديم كفالة حسن التنفيط المطلوبة فعند:ا يحق للسةلطة مصةادرة كفالةة  أوتوقيع االتفاقية 
 أولمطالبة بهةا المناقصة المرفقة بعرض  دون الرجوع إلى القضاء وال ي ون للمناق  أي حق في ا

 .بجي تعويض بشجنها

( %100تأخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12
وبأسعار معقولة على أن ال تئيد أسعار المواد المصنعة محليا  عن أسعار المناقصين اآلخرين عن 

 %( استنادا  لقرار مجلس الوزراء.15)
 -: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

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   

 

 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 المناقصة عرض 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 رئي  مجل  المفوضين
دقيقةةة للشةةروط ومواصةةفات وجةةداول الكميةةات وجميةةع وثةةائق العطةةاء وتعليمةةات بعةةد أن قمنةةا بدراسةةة  -1

 المناقصة الخاصة بتوريد................................................
المطكورة أعالة وتفهمنةا ما:يتهةا وجميةع الظةروف المحيطةة بهةا وغير:ةا مةن األمةور التةي لهةا عالقةة 

رض بةةةةةان نقةةةوم بتوريةةةةةد :ةةةطة اللةةةوازم وفقةةةان لشةةةروط ومواصفةةةةةات بهةةةا فجننةةةا نحةةةن المةةةوقعين أدنةةةةاة نعةةة
أو أي مبلةو عخةر  درة دينار أردنيقالعطةاء وباألسعار المطكورة في جداول الكميات بمبلو إجمالي و 

 يصبح مستحقا بموجب شروط :طا العطاء .
خةةالل المدة التي     د ونتعهد في حالة قبول عرضنا :طا أن نةةورد ونسلم اللوازم المشمولةةة في العق -2

 نحدد:ا في عرضنا اعتبارا من تاري  تبلغنا قرار اإلحالة .
ونتعهةةد فةةي حالةةة قبةةول عرضةةنا أن نقةةدم الكفالةةة المطلوبةةة بحسةةن التنفيةةط مةةن مصةةرف أو موسسةةة  -3

( من قيمة العطاء المطكور أعةالة %10مالية مسجلة في األردن ومقبولة لدي م وذلك بمبلو يعادل )
 موذص الكفالة المرفقة .ووفقا لن

يوم ابتداء من التاري  المحدد لفةتح العطةاء ويبقةى :ةطا  90ونوافق على أن نلتزم بهطا العرض لمدة  -4
 العرض ملزما لنا طيلة :طة المدة .

والةةى أن يةةتم إعةةداد اتفاقيةةة العقةةد الرسةةمية والتوقيةةع عليهةةا فةةان عرضةةنا :ةةطا مةةع قةةرار اإلحالةةة يشةة ل  -5
 عقدا ملزما بيننا .

نعلم ةةةم كةةةطلك بةةةجنكم غيةةةر ملةةةزمين بإحالةةةة العطةةةاء علةةةى اقةةةل األسةةةعار وإنكةةةم غيةةةر ملةةةزمين بإبةةةداء و  -6
 أسباب ذلك . 

 حرر في :طا اليوم ...........................................من شهر .....................
 تمة................وخا توقيع اسم المناق  .................................................

 باعتبارة ....................................................................................
 ومفوضا رسميا لتوقيع :طا العرض ونيابة عن المناق  .

 ...........التوقيع. ............................. االسملشا:د   ......................العنوان
 ..................................................................... وعنوان  م ان عملة
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 توريد قطع غيار إشارات ضوئية متنوعة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 15 من 8 صفحة

 

 

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

............................................. لقععد تععم إعالمنععا أن عمععل(: ..............إلععى السععادة )صععاحب ال
المنععععاقص شععععركة: ......................................................................... سععععيتقدم بعععععرض 
للمناقصة للمشروع المنوه عنه أععاله اسعتجابة لعدعوة العطعاء  ولمعا كانعت شعروط العطعاء تعنص علعى أن 

 دم المنعععععععاقص بكفالعععععععة مناقصعععععععة معععععععع عرضعععععععه  وبنعععععععاء علعععععععى طلبعععععععه  فععععععع ن مصعععععععرفنا: يتقععععععع
بنم ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يعدفع 

وبحيعث يتضعمن لكم مبلغ: ................................................ عند ورود أول طلب خطعي معنكم 
 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 ( 1/6أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه  ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )    -ب

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

 شروط العقد.
 

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

 
 توقيع الكفيل / البنم: ...........................................

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

 ...........................................             التاريخ:
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 توريد قطع غيار إشارات ضوئية متنوعة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 15 من 9 صفحة

 
 

 

 3-ج
 

 
 صادية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقت

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

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

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

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

وذلم لضعمان تنفيعذ العطعاء المحعال عليعه   ........................ ( دينار أردني............................

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

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

وذلم بصرف النظر عن  –الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أو من التزاماته بموجب العقد 

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

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

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

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

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

 التاريخ: ..............................................
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 توريد قطع غيار إشارات ضوئية متنوعة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 15 من 10 صفحة

 

 

 

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

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

 

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

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

 (       /        رقم )خصوص العطاء 

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

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

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 

في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد  وكذلم بصرف النظعر ععن أو 

ة من جانب المقعاول علعى إجعراء العدفع.وتبقى هعذه الكفالعة سعارية المفععول معن تعاريخ اعتراض أو مقاضا

إصععدارها ولحععين التسععلم النهععائي لوشععغال بموجععب العقععد وقيععام المقععاول ب كمععال النععواقص واإلصععالحات 

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

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

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

 التاريخ: ............................................
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 توريد قطع غيار إشارات ضوئية متنوعة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 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 حررن

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ل  المفوضين ويمثلها رسي  م  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
تقردم بر  كان قد قبل بعررض المناقصرة الرذ   ولما، بتنفيذ المشروع أعاله كان 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
 
ها فيما المشار إلي العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  المعاني المحددة لها في شروط  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
 .....................................................:  "عرض المناقصة 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" ▪
 .............................غرامة التأخير ......................................... ▪

 

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

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

 القيمة .........................التاريخ...................
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 توريد قطع غيار إشارات ضوئية متنوعة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 15 من 12 صفحة

 
وإن ازها  األشغالمل بدفع الدفعان المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ صاحب الع قيام إزاء – 4

 .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة وفقا ألحكام العقد
 
يدفع بأن  العملالمقاول بتنفيذ األشغال وإن ازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب  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
 المعمول بها.

 
 

 اوول )صاحب العمل( الفريق

 
 المقاول(الثاني ) الفريق

 

 
 رئيإ مجلإ المفوضين:     االسم
 

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

 
 :   االسم
 

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذلم :       -وقد شهد على ذلم:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيإ قسم اللوازم واإلشغال
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 توريد قطع غيار إشارات ضوئية متنوعة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 15 من 13 صفحة

 والخاصة رابعا: الشروط العامة
 

في سلطة منطقة العقبة االقتصادية  2001( لسنة 4تعتبر الشروط نظام اللوازم واألشغال رقم )      
لعطاء وأن الخاصة السارية بتاري  طرح :طا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا عامة لهطا ا

 تقديم عرض المناق  يعتبر التزامًا من  بجن  قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع بنود:ا .
 

 
 -:المواصفان الفنيه : خامسا  

 
• Low maintenance cost 

• Life cycle of led part > 5years  

• Little energy consumption; high luminance 

• Highest phantom performance 

• Uniform signal appearance ; no visible LED spot lights 

• Optimum light distribution due to central light source  

• Available as retrofit unit for easy replacement 

• Compatible with all standard – conforming signal head housings 

 For ambient temperature range between-40c and +60c 

• Catalog from manufacture  

 

  -:الشروط المطلوبة : دسا  سا  

 

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

 .العامة على المبيعاتاألسعار بالدينار األردني غير شامل الضريبة  .2

  ./ مستودعات السلطة مدينة العقبةل توريدال .3
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 توريد قطع غيار إشارات ضوئية متنوعة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 15 من 14 صفحة

 :النهائي والخالصة النهائية تجدول الكميا - : سابعا

 
حسااب المواصاافان الفنيااة الااواردة فااي وثاااسق  توريااد قطااع غيااار إشاااران ضااوسية متنوعااة: المشااروع
 -:العطاء

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 سعر الوحدة
 المبلغ اإلجمالي

 

 فلس دينار فلس
 
 دينار
 

1 

حسب المواصفات الفنية  ملم300ياس وحدة دايود لون أحمر ق

 الواردة في وثائق العطاء

 25 عدد

    

2 

حسب المواصفات الفنية  ملم300وحدة دايود لون أصفر قياس 

 الواردة في وثائق العطاء

 35 عدد
    

3 

حسب المواصفات الفنية  ملم300وحدة دايود لون أخضر قياس 

 الواردة في وثائق العطاء

 21 عدد
    

4 
حسب المواصفات الفنية  ملم200دايود لون أحمر قياس  وحدة

 الواردة في وثائق العطاء

 100 عدد
    

5 

حسب المواصفات الفنية  ملم200وحدة دايود لون أصفر قياس 

 الواردة في وثائق العطاء

 70 عدد
    

6 

حسب المواصفات الفنية   ملم200وحدة دايود لون أخضر قياس 

 الواردة في وثائق العطاء

 30 عدد
    

7 

حسب المواصفات   ملم200وحدة دايود لون أحمر مشاة قياس 

 الفنية الواردة في وثائق العطاء

 41 عدد
    

8 
حسب المواصفات   ملم200وحدة دايود لون أخضر مشاةقياس 

 الفنية الواردة في وثائق العطاء

 31 عدد
    

9 

فنية حسب المواصفات ال ملم100وحدة دايود لون أحمر قياس 

 الواردة في وثائق العطاء

 40 عدد
    

10 

حسب المواصفات الفنية  ملم100وحدة دايود لون أصفر قياس 

 الواردة في وثائق العطاء

 21 عدد
    

11 

حسب المواصفات الفنية  ملم100قياس  أخضروحدة دايود لون 

 الواردة في وثائق العطاء

 21 عدد
    

 
 % نسبة الخصم :     )           (

 نسبة الزيادة :     )           ( %
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 توريد قطع غيار إشارات ضوئية متنوعة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 

 15 من 15 صفحة

 
 مدة التوريد الفعلية : )             ( يوما                               

 

 

   الم موع النهاسي فقط: *

 _______________________________________ئي كتابة    ___________المجموع النها
 __________________________________________   ______ ق ةةةةةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناسم الم

 __ _____________________________________ةةةةة      _______ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلتاريةةا
 ____________________________________    ____________ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشركةةةةةختم ال

 ____________________خلوي ____________________:ات  الشركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ______

 _________________________________________لشركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  _________فاك  ا


