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( الخاص بتقديم خدمات اعمال صيانة 43/2022العطاء لوازم رقم )
ونظام الدخول  نظام االنذار والحريق وتبديل بعض مكونات وتشغيل 

 الدولية )بن حيان( في مختبرات العقبه    والخروج
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 موضوع العطاء.  أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة .  نيا :  اث

 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا 
 عرض المناقصة 1-ج    

 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 تنفيذ كفالة حسن ال نموذج 3-ج    
 نموذج كفالة الصيانة  4-ج     
 ية تفاقج اال نموذ 5-ج    

 . والخاصة الشروط العامة :     رابعا  
 خامسا  : المتطلبات الفنية

 جدول الكميات النهائي والخالصة النهائية.  سادسا  : 
 

 ( صفحة 16)ق العطاء ات وثائمالحظة : عدد صفح
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 اء طالعأوال: موضوع 
 -بة:المطلو األعمال  -1

 

        -: وطريقة الدفع  موقع ومدة العمل-2

الدولية )بن حيان(مبنى  ب  والصيانة  والتركيب والتشغيل  توريد لايتم    -أ      العقبة  العقبة  في    مختبرات  مدينة 
 ألشغال. وازم واقسم اللبالتنسيق مع و 

 

 فورية )أسبوع( على األكثر  التنفيذاقص تحديد موعد التسليم كتابة  وخالفة تعتبر فترة المنعلى  –ب    
 
فتفرض  المناقص    خرأ تاذا    تأخير: لاغرامة    -ج    بالعقد  المحدد  الموعد  في  به  التزم  ما  تنفيذ  عليه  في 

  ( عن  تقل  ال  بنسبة  مالية(  بالم0,5)غرامة  نصف  تأخر  %(  التي  اللوازم  قيمة  من  في  ائة  المناقص 
في التنفيذ  شئ عن التأخير  بوع بصرف النظر عن الضرر النااو جزء من االس  توريدها عن كل اسبوع

جميع و العواالح   في  للجنة  المتعال  تأخر  التي  اللوازم  وشراء  العقد  بفسخ  الحق  توريدها  طاءات  في  هد 
 فقا للصالحيات التالية : على ان يتم فرض غرامة التأخير ووتحميله فروق االسعار دون سابق انذار و 

اقمدة    كانت   إذاأ.             او  يوما  ستين  فالتأخير  صالحية  فان  لل  الغرامة  الرض  لمالية  اشؤون  مدير 
 ة. السلط
تك            يوما  ستين  عن  التأخير  مدة  زادت  للجنة  ب.اذا  الغرامة  فرض  في  الصالحيات  اللوازم  ون 

 . واالشغال 
    
 طريقة الدفع: -د 
 

أو   ص حسدب االصدول وبددون أو ندواقولدي  واالسدتالم االالتوريدد  ة بعدد  يدفع قيمة المطالبة المالم  يت     
 .مالحظات 

 

 -د :تعهالم -3    
لألعمببال قببدم معلومببات واعببحة عببن الشببركة ويفتببل اقببديم كتالو ببات عهببد  ن يى المتلببيجببب ع

 المطلوبة للموعوع  عاله. 
 

بالتعاقد مع (  43/2022لوازم رقم )العطاء  من خالل غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةار    
ونظام  نظام االنذار والحريق وابديل بعض مكونات واشغيل بتقديم خدمات اعمال صيانة   هه متخصصة
والشروط والمتطلبات  الفنية المواصفات حسب  في مختبرات العقبة الدولية )بن حيان(  الدخول والخروج

   ثائق العطاء.و ة في د ار الو 
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 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث

تصببببادية مببببات (: سببببلطة منطقببببة العقبببببة االقاعنببببي كلمببببة السببببلطة )حيهمببببا وردت فببببي  ببببذه التعلي -مالحظببببة:
 ير ذلك.غرينة على القدل لم اما  الخاصة،

ونفقتبه الخاصبة علبى  مسبووليةسبه وعلبى على من يرغب في االشتراك بهبذه المناقصبة  ن يحصبل بنفينبغي  
و البك ان يتفهم ويراعي كل األمور التي لهبا عالقبة بالمناقصبة   ميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض و 

 . ه سعار التي اوثر على وعع 
ذا العطببباء ويقبببوم المنببباق  بتعب بببة صبببة المبببدرج فبببي  بببقج عبببرض المناذ و نمبببعلبببى عبببرض يقبببدم ال -  -1

 المحددة لذلك . ميات واألسعار ويوقع ويورخ وثائق العطاء في األماكنالنموذج و داول الك

 رقام والكلمات بخط واعح.عب ة خانة  سعار الوحدة في  داول الكميات باأل ن يكون ايشترط  -ب 
أمدا إذا أراد المنداقص تقدديم   قبل المناقص ،  نطاء مائق العوث  على  عديلإدخال أو تجوز  ال ي -ج

اصدة المالحظات ، فان باسدتطاعته أن يقددم ذلدي فدي مدذكرة خ  عرض بديل أو إضافة بعض 
وازم صلي كما هو مطلوب وللجندة اللدشريطة أن يتقدم بالعرض األمنفصلة ترفق بالعرض ،  
 أو ترفضه . ديلالب عرضةصة أن تنظر في واألشغال في السلطة المخت

 -قص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :يجب على المنا   -2
ها المفوض بالتدددوقيع عن للمسئولاقص فردا" كان أو شركة ، وكتاب التفويض  اة المنوضع منش -أ

. 
المحددد لصالح السلطة وألمرها بالمبلغ يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيي مصدق     -ب 

كدليل على حسن نية المناقص للددخول ة و الشركمناقص ألباسم اقصة ( ض المناق عرفي )ملح
مدل فدي األردن لى أن يكون ذلي مدن مصدرف أو مؤسسدة ماليدة مرخصدة للعفي المناقصة وع

( أيدام 7السدلطة خدالل )  تقررهعليهم العطاء حسبما    الة للمناقصين الذين لم يحالوتعاد هذه الكف
طاء فتعاد إلية هدذه الكفالدة بعدد يحال علية الع  وذ المناقص ال  أماء ،  لعطاخ قرار إحالة امن تاري

 التنفيذ ويوقع العقد . أن يقدم كفالة حسن 
الرسدمي الدذو توجده إليده كافدة  عنوان المناقص الكامدل الرسدمي فدي األردن ليعتبدر عنوانده -ج

قدد هدا وكأنتبدر هدذا العندوان تعشعار أو رسالة تبعث مسجلة على  إالرسائل واإلشعارات وكل  
رد لهدا ى يطلب إلى المنداقص تقدديمها أو إرفاقهدا بعرضده إذا وأو معلومات أخر  هسلمت إلي

 ت .ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليما
الكميدات علدى أنهدا بند من البنود الواردة في جداول  ونها المناقص أمام أو  تعتبر األسعار التي يد  -3

ل كدذلي أربداا المنداقص سدليم وأنهدا تشدمتلورة جداهزة لبصد لبندد لي الدة والشداملة لدذ القيمة الكام
 قد يتحملها وفقا لهذا العقد .وتعويضه عن أو التزامات أخرى 

ندت هنداي حاجدة لالستفسدار عدن أو توضديح توضيح االلتباس : إذا كان هنداي أو التبداس أو كا -4
اجددل مدن ضدين لمفولدى رئديس مجلددس اى المندداقص أن يتقددم بطلدب خطددي إطداء فعلدلوثدائق الع

( أيام ويتم 7قل عن )في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال ي  إزالة االلتباسو  التوضيح
 قدمين للعطاء  ت على جميع المناقصين المتتوزيع اإلجابات على االستفسارا

ف مختووم ظر في تين مختومتين أصل وصورةنسخ على إيداع العروض: يقدم العرض متكامال"  -5
 -: الخارجمن لية وب عمكت
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 ئوي  مللو واسم المناقص ويودع فوي صوندوا العطواءام ومعنوون إلوى ر  عطاءاسم الم وقر 

 المفوعبين اج يبل لدسويمكن لرئيس مج وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع  المفوضين
 علبى حصبلوا قبد  كبانواببه للبى كبل مبن المناقصبين البذين موعد اقديم العروض بإشعار خطي يبعث 

 ئبي المحبدد لبذلك لال لذا اقتنبع ر  ي عرض يصلها بعد الوقت  ظر السلطة في نالعطاء ولن ا  وثائق
 مجل  المفوعين بو ود مبرر قوي لذلك التجخير 

 مببهدياقيجبوز سبحب  بذا العبرض بعبد ض المقبدم ملزمبا للمنبباق  وال للزاميبة العبروض : يعتببر العبر  -6
احديده إليداع ن آخر موعد ام  م يوما ابتداء( 90ة )لفتر  بهالذي اقدم   ويظل العرض ملزما للمناق  

 دة التزام  طول من  ذه المدة . العروض لال لذا حدد في دعوة العطاء م

 شواملة الضوريبة العاموة قاً للدول كميام العطاءفوالمناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني على   -7
 والرسوم اللمركية  بيعامعلى الم

ة تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشدغال لسدلط -8
( من قدانون 56ى المادة  )الصادر بمقتض  2001نة  ( لس4االقتصادية الخاصة رقم )  منطقة العقبة

ادرة بموجبدة صدلتعليمدات الوا التهتعديو 2000( لسنة 32لخاصة رقم )عقبة االقتصادية امنطقة ال
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالذو يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

 اكبون عليبة  نومبا يجبب انباقض ببين حسباب  ملبة  ي مبلب   طا  وي العرض خلذا و د ف - 
عر يق سبما يتفق واطب سلطة الحق بتعديل  ملة المبل لاة بتطبيق سعر الوحدة ف ذه الجمل

 المبل  اإل مالي للعطاء . يتم اعديل مجموع األسعار  و دة وبالتاليلوحا
 بالكلمات فتعتبر كتابة المذكور كتابة لذا وقع اباين بين العدد المذكور باألرقام و  -ب 

 القيمة ابعا لذلك .لزمة واصحيح  ي الم الكلمات  -ت 

جمببوع المون ويكبب جمببوعيببتم اصببحيح الم فجنببةت الحسببابية  ي مببن العمليببا لذا و ببد خطببج فببي -ج
 حح ملزما للمناق  .المص

ة  و ارفض عرعب  نلجنة اللذا قام المناق  بتسعير بند بصورة مغلوطة  و مبال  فيها ، ف -د 
 المناقصين اآلخرين . وق الرائجة و  سعار تصحيح الغلط مستجنسة بجسعار السقوم ب ن ا

 تعليمــات كمــاال هــذ  د فــيتقيــد بكــل مــا ور إهمــال أع عــرض ميــر مة بحقهــا فــي تحــتفا الســلط  -10
تـرا   تحتفا بحقها في رفض أع عرض دون بيان األسباب ويحق للسـلطة اختيـار العـرض الـذع 

اء جزئيـا ق للسـلطة إحالـة العطـتقيد بأقل العروض قيمة ، كما يحالعطاء دون ال  مناسبا" و إحالة
فـي حـق  ء أعالـم يفـز بالعطـ  ون ألع  منـاقصكـل ذلـد دون أن يكـوعلى أكثر من مناقص ويتم  

 . ة  بأع تعويضطمطالبة السل
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د خببالل فتببرة السببلطة لتوقيببع العقبب للببىيتقببدم   نكفالببة حسببن التنفيببذ : علببى المنبباق  الفببائز بالعطبباء  -11
يقببدم للسببلطة  كفالببة حسببن   نلمنبباق  عليببة وعلببى ا العطبباء بإحالببة  بالغببة( يببوم  مببن ابباري  14)

عبمانا  لتنفيبذ العقبد انفيبذا  ذلبك العقبد و  مبن قيمبة% 10( بمبلب     فاقيبةاالا  التنفيذ )قبل اوقيع نموذج
رفببض   واسببتنك    و اببجخر المنبباق   وإذااامببا ولببدفع مببا يتراببب علببى التعهببد وفبباء ألغببراض العقببد 

كفالبة صبادرة سبلطة منفيذ المطلوببة فعنبد ا يحبق للالة حسن التاقديم كفعجز عن     واوقيع االافاقية  
  ولمطالببة بهبا للمناق   ي حبق فبي ا اء وال يكون لقتلى اوع لبعرعه دون الر المناقصة المرفقة  

 .بجي اعويض بشجنها

 
 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -12

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

صةقة العقبة االقتصادية الخامنط سلطة  

2565 .:ب .ص  

ردن ، األ77110العقبة،   

األشغالم و قسم اللواز  
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 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ا لثثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 ناقصة  كفالة الم نموذج 2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ  3-ج    

 انة نموذج كفالة الصي 4-ج    
 ة نموذج االتفاقي 5-ج    
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 1-ج 

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

 معالي رئي  مجل  المفوعين 
ول الكميببات و ميببع وثببائق العطبباء واعليمببات ومواصببفات و ببدا يقببة للشببروطبعببد  ن قمنببا بدراسببة دق -1

 ..................................لخاصة بتوريد..............المناقصة ا
ي لها عالقة بها لظروف المحيطة بها وغير ا من األمور التو ميع ا  وافهمنا ما يتهامذكورة  عاله  لا

اللببوازم وفقببا  لشببروط ومواصفببببات العطببباء  م بتوريببببد  ببذهبببببان نقببو  فجننببا نحببن المببوقعين  دنببباه نعببرض 
ح لب  آخبر يصببي مب و   درة دينبار  ردنبيقبل مبالي و بمبلب   المذكورة في  داول الكميبات   وباألسعار

 العطاء . ط  ذامستحقا بمو ب شرو 
التبي  المبدة خبببالل    ونتعهد في حالة قبول عرعنا  ذا  ن نببورد ونسلم اللوازم المشمولببة في العقد  -2

 ة .دد ا في عرعنا اعتبارا من ااري  ابلغنا قرار اإلحالنح
  و موسسة ماليبةتنفيذ من مصرف نقدم الكفالة المطلوبة بحسن العنا  ن  ونتعهد في حالة قبول عر  -3

%( من قيمة العطباء المبذكور  عباله ووفقبا 10األردن ومقبولة لديكم وذلك بمبل  يعادل )  مسجلة في
 المرفقة . ذج الكفالةلنمو 

 بذا  ء ويبقبىالتباري  المحبدد لفبتح العطبا يوم ابتبداء مبن 90افق على  ن نلتزم بهذا العرض لمدة ونو  -4
 المدة . لنا طيلة  ذه العرض ملزما

ان عرعنا  ذا مع قرار اإلحالة يشكل عقدا عقد الرسمية والتوقيع عليها فم لعداد اافاقية ال ن يتوالى  -5
 ملزما بيننا .

بإبداء  سباب  ين بإحالة العطاء على اقل األسعار وإنكم غير ملزمينمبجنكم غير ملز م كذلك  لمكونع -6
 ذلك . 

 .......... .....من شهر ........... ...............................ليوم .......ا ي  ذاحرر ف
 ....... ....ة.....وخاام اوقيعهاسم المناق  .................................................

 ..... .................................ره .............................................. باعتبا
 عن المناق  .العرض ونيابة   ومفوعا رسميا لتوقيع  ذا

 ...... .....التوقيع. ............................. االسملشا د : ......................العنوان
 ............. ........................................................ وانهعنو  ان عملةكم
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 2  –ج 
 المناقصة  الةج كفنموذ 

Form of Tender Guarantee 
 

 م: ........................... .................... العطاء رق................ : ..... المشروع

منددا أن ..................................... لقددد تددم إعال..............: ........إلددى السددادة )صدداحب العمددل(
دم بعدددرض .................. سددديتق...........................................المنددداقص شدددركة: ............

أن يتقدم ء تنص على  ء، ولما كانت شروط العطالدعوة العطاللمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة  
 فنا: قص بكفالددددددة مناقصددددددة مددددددع عرضدددددده، وبندددددداء علددددددى طلبدددددده، فدددددد ن مصددددددرالمنددددددا

عة عنده أن يددفع ...... يكفل بتعهد ال رج...........................................بني .......................
ضدمن مدنكم وبحيدث يت  ............ عند ورود أول طلب خطي...........لكم مبلغ: .........................

 الطلب ما يلي:
 
  موعد لتقديم العروض أو قبل   آخراء  ة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضأن المناقص، بدون موافق      -أ  

 وما، أو ( ي 90العرض المحددة بد) انقضاء صالحية
في       -ب  أخفق  ولكنه  عليه،  العطاء  ب حالة  قمتم  قد  المادة  أنكم  بموجب  العقد  اتفاقية  من  1/6)إبرام   )

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

 العقد. شروط 
 

كما أن  ( يوما ويتعين إعادتها إلينا،  90)ء مدة صالحية الكفالة البالغة  ا الطلب قبل انقضان يصلنوعلى أ
 في األردن. ن المعمول بها هذه الكفالة تحكمها القواني

 
 ............................توقيع الكفيل / البني: ...............

 .........................................     التوقيع:وض بالمف

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

 
 اصة االقتصادية الخسلطة منطقة العقبة 

ً  نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(   تلدد تلقائيا

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

 ............. ..............لمقاول: .. .............. قد كفل بكفالة مالية، ابأن مصرفنا: ........

: ) ..................... بمبلدغ..المتعلدق بمشدروع: .................(       /        بخصوص العطاء رقم )

ل عليده نفيدذ العطداء المحداوذلي لضمان ت   أردني.......................................... ( دينار  ..........

ب خطدي بمجرد ورود أول طل  –ولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم  ثائق عقد المقاحسب الشروط الواردة في و

األسدباب الداعيدة لهدذا   رمدع ذكد  –و شرط  دون أو تحفظ أزء تطلبونه منه بمنكم المبلغ المذكور أو أو ج

وذلي بصرف النظر عن   –زاماته بموجب العقد  التلطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أو من  ا

لة سارية المفعول مدن تداريخ ة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذه الكفاعتراض أو مقاضاأو ا

...... شدهر ............... حدد مبدئيا بتاريخ .....مموجب العقد الغال المنجزة بولحين تسلم األش  إصدارها

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

 يع الكفيل / مصرف: .............................. توق

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

 ........... .................... ... .......: .....التاريخ
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 قتصادية الخاصة  سلطة منطقة العقبة اال

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

 
 

مكم بأن مصرفنا: ... يسرنا إعال..............................................................إلى السادة: ...... 

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

 (       /        خصوص العطاء رقم )

وذلدي ............  دندي ............لغ:) ................. ( دينار أرلمتعلق بمشروع:......................بمب

موجب أحكدام عقدد ع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بتزام المقاول لتنفيذ جميضمانا الل

المبلدغ المدذكور أو أو جدزء  –أول طلدب خطدي مدنكم  بمجدرد ورود  –المقاولة.وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

قد رفض أو أخفق ية لهذا الطلب بأن المقاول كر األسباب الداعونه منه بدون أو تحفظ أو شرط، مع ذ تطلب

جب العقد، وكذلي بصرف النظدر عدن أو التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموفي تنفيذ  

عدول مدن تداريخ قاول على إجراء الددفع.وتبقى هدذه الكفالدة سدارية المفاعتراض أو مقاضاة من جانب الم

ات بموجدب العقدد وقيدام المقداول ب كمدال الندواقص واإلصدالح النهدائي لششدغال  إصدارها ولحدين التسدلم

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

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

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

 .............. التاريخ: .............................. 
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 لعقد اتفاقية ا نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2022لسنة ............... رشه  ......... من..........ذا اليوم وي هوة ف ويوتفاق اال ذهوه حررم

 
 بين

 األول" الفريقى اعتباره "علويمثلها رئي  ملل  المفوضين  منطقة العقبة االقتصادية الخاصة سلطةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" ............. على اعتباره.....................................ويمثلها ....المقاول السادة .......
كان قد قبل بعرض المناقصةةة الةةذد تقةةدم بةة    ولما،  روع أعاله  بتنفيذ المشصاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول  كان    لما

 وفقا لشروط العقد، يها لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب ف ل  المقاو

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفااتم  فقد
 
المشار إليها فيما    العقدف  المعاني المحددة لها في شروط  والتعابير الواردة في هذه االتفاقية ن  للكلمام  ونيك - 1

 بعد.
 
 ها بهذه الصورة: هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسير  منالوثائق المدرلة تاليا لزءا ال يتلزأ  تعتبر - 2

 . ........................ .................................... رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .. ...................................................:  " اقصةعرض المن كتاب" -ب
 .. ............. .................رقام: ....................المناقصة ذام األ مالحق -ج
 ... ................(: ................................صة والعامةالعقد )الخا شروط -د
 .. ....... ........................................: ..................... المواصفام -ه
 .. .. .............(:............األخرى واللداولسعرة )لداول الكميام الم اللداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .............. ......................اإلنلاز" ...................................  مدة" ▪
 ............. ................خير .........................................غرامة التأ ▪

 

........  . وصل رسوم طوابع رقم...............
 ................ .....وصل لامعوووة رقم ..

 ......... القيمة .........................التاريخ..........
 يخ................... القيمة .........................التار
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الدفعا  قيام  إزاء – 4 بدفع  العمل  المستحقة  صاحب  يتعهد    للمناقصم  للشروط،   األشغال فيذ  بتن  المناقص وفقا 

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

 العقد.  فيسلوب المحدد قيمة العقد بمولب أحكام العقد في المواعيد وباأل قصالمنا
 

موعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين  االتفاقية وتوقيعها في ال  هذه فق الفريقان على إبرام  تقدم فقد ات  ما   على  وبناءا
 ا.المعمول به

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 ( المناقص الثاني ) الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين :      سم اال
 

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

 
 :     االسم 

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذلي :       -لى ذلي:وقد شهد ع

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية 

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيس قسم اللوازم واإلشغال
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 -:والخاصة العامةرابعا: الشروط 
 

الش       العامة تعتبر  اللوافي    والخاصة   روط  ) نظام  لسنة  4زم واألشغال رقم  في سلطة منطقة    2001( 
  يخ طرا هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً عامة االقتصادية الخاصة السارية بتار   العقبة

ً   ة وخاص  وقبل بجميع  لع عليها وتفهمها   منه بأنه قد اطلهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاما
 .  بنودها 

 

 -خامساً : الشروط االضافيه :
 االردني  االسعار بالدينار  -1

 مدينة العقبة في مختبرات العقبة الدولية )بن حيان( التنفيذ في  -2

 كامالً ولمدة سنة واحدة  تقديم كفالة صيانة على النظام  -3

 
 ً  -الفنية: المتطلبات : سادسا

 ختبرات بن حيان  لنظام االطفاء والحريق ونظام التحكم باالبواب في م عمل صيانة كاملة .1

 Honeywellالنظام من نوع   .2

 اً في النظام  الموجوده حالي ونات الصالحة المك طلوبة في النظام وصيانة الم المكونات التنفيذ يشمل توريد  .3

 يشمل العمل مايلي:   .4
  ( 1)  عدد   لوحة االنذار الحريقمع مكرر اشارة    (1عدد )   لوحة انذار حريقوتشغيل  توريد وتركيب   -أ

 . ذار والحريق  لنظام االن( 3وكاشف حريق عدد )  ( و 4)  عدد  يسية لشبواب وقابضات مغناط

 جديده  والخروج لشبواب القديمة والتوريد لوحة تحكم لنظام الدخول   -ب 

 ( حسب المطلوب . 132ق عدد ) عمل صيانة شاملة لكاشفات الحري -ج

 4.9االصدار   ية التحكم بالنظامبرمج   تطوير -د 

 (  13( وصيانة القديمه وعددها)8عدد )ارئات الكروت  بقتوريد وتركيب وتشغيل لوحة التحكم   -ه

 (  4( ومزود طاقة لشقفال الكهربائية عدد ) 12توريد وتركيب وتشغيل مزود اشارة للمتحكمات عدد ) -و

 (  8لشقفال القديمه وعددها ) ( وعمل صيانة 13د ) توريد وتركيب وتشغيل قفل كهربائية عد  -ز

 (  8( وعمل صيانة للقارئات القديمه وعددها ) 13) تشغيل قارئات كروت عدد توريد وتركيب و  -ا

 (  7ددها ) ( وصيانة كبسات الخروج القديمه وع14ركيب وتشغيل كبسات الخروج عدد )توريد وت -ط

ا اال -و جميع  تشمل  وال عما سعار  والتركيب  التمديد  حسب  ل  النظام  لتشغيل  الالزمة  والصيانة  تشغيل 
 .  طلوب الم

مدنية   -ي أعمال  أية  السعر  يشمل  أن  بكافة  يجب  المستعاره  األسقف  تركيب  وإعادة  في  وأعمال  تلزم 
 أنواعها وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه. 

بشكل جيد بحيث يقوم   على األعمال المطلوب تنفيذها وتفهمها  واالطالععلى المناقص زيارة الموقع  -ل
 األعمال   بتقديم العرض المالي لشعمال بشكل تفصيلي وعلى شكل بنود وبأسعار إفراديه لكافة

 
 

 م االولياريخ االستالمن ت لمدة عام اعتباراً ظام للنصيانة  كفالة المناقص بتقديم يلتزم  •
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وتبديل بعض مكونات وتشغيل  بتقديم خدمات اعمال صيانة  :يةنهائلا والخالصة يائالنه كمياتال دولج: سابعا  
حسب المواصفات والشروط الواردة في   الدولية عقبةفي مختبرات ال ونظام الدخول والخروجنظام االنذار والحريق  

 وثائق العطاء  
 

 الكمية  الوحده  وصف المادة البيان  الرقم   
السعر 
 االفرادي

السعر 
 االجمال  
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 لوحة انذار حريق  1  ن

Notifier, New Fire Alarm Control 
Panel 

     1 عدد

2 
وحة انذار  مكرر اشارة لل

 الحريق 
Notifier, New Repeater Panel 1 عدد     

     4 عدد Door Holder قابضات مغناطسيسة لالبواب  3

 كاشف حريق  4
Notifier, Addressable Smoke 

Detector 
     3 عدد
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1 
لوحة تحكم لنظام الدخول  

خروج لالبواب القديمة  وال

 والجديده 

Honeywell, Access Control System 
Controller for new and old Doors 

     1 عدد

 برمجية التحكم بالنظام  2
New Access Control Software 

Version 4.9 
     1 عدد

     8 عدد Dual Reader Module لوحة التحكم بقارءات الكروت  3

     12 عدد Panel Power Supply للمتحكمات   مزود اشارة 4

     4 عدد Power Supply for Magnet Lock مزود طاقة لالقفال الكهربائي   5

     13 عدد Door Strike قفل كهربائي  6

     13 عدد Card Reader قارئات كروت  7

     14 عدد Push to Exit كبسات خروج  8
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يا
ص
 ال
ور
ج
ا

 

 يانة كاشف الحريق ص 1
Notifier, Addressable Smoke 

Detector 
     132 اجور 

2 
صيانة لوحة التحكم بقارءات  

 الكروت 
Dual Reader Module  13 اجور     

     8 اجور  Door Strike صيانة قفل كهربائي  3

     8 اجور  Card Reader صيانة قارئات كروت  4

     7 اجور  Push to Exit صيانة كبسات خروج  5

        

كيب والتشغيل والصيانة الخاصه بالنظام  االجور الخاصه  1      1 اجور  كامل بالتمديد والتر
 



 

 رية الشؤون المالية مدي ألردنية الهاشمية المملكة ا 2022-43رقم  عطاء لوازمال

 دية الخاصةاقبة االقتصقة العسلطة منط 2022 -أب

نظام  وتبديل بعض مكونات وتشغيل بتقديم خدمات اعمال صيانة 

  في مختبرات العقبة ونظام الدخول والخروجاالنذار والحريق 

 الدولية 

 

 

 

 16 من 16 فحة ص

 

 

 ____ ___________________________________المجموع النهائي كتابة:   ___________ 
 __ _________________________________ _________ _ :  _____  ق  بببببابببببببببببببببببببببببببببنببببببباسم الم

 __  _________________________________________ببببب  :   _______بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بببالتاريبب
 ____ ________ ________________ _______ ___ ة:   ____________بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ختم الشركببببب

 _______________ فاك  ة : ______________خلوي _______________ببببببببببببببببببببببببببب الشركببببببببببب اا  


