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 - : المحتويـــــــات

 
 العطاء.  أوال: موضوع

 بالمناقصة. للمشتركين   التعليماتثانيا: 
 واالتفاقية الكفاالت 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.  المواصفات سادسًا: 
 . النهائية الخالصة  الكميات النهائي جدول سابعا: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ( صفحة 15عدد صفحات وثائق العطاء ) مالحظة:
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 العطاء أوال: موضوع 
 - المطلوبة: األعمال  -1

 

سلطة منطقة العقبة االقتصادية    مبنى  الرئيسية الموجودة داخلالخوادم  الرخص على  وتشغيل    توريد   يتم  -أ     
 السلطة. اللوازم واألشغال في    وقسمالمعلومات  مديرية أنظمة    بالتنسيق معفي مدينه العقبة و   الجديد   الخاصة

 .االكثر على  اسبوعينفترة التوريد  وخالفه تعتبر والتشغيل كتابة  فترة التوريد تحديد   ب يج –ب    
في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه )غرامة مالية(   المناقص   تأخراذا    غرامة التأخير :   -ج

في توريدها عن كل اسبوع او جزء   المناقص   تأخر%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي  5,0بنسبة ال تقل عن )  
في التنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق   التأخيرعن    الناشئمن االسبوع بصرف النظر عن الضرر  

المتعهد في توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم   تأخربفسخ العقد وشراء اللوازم التي  
 الحيات التالية : وفقا للص التأخيرفرض غرامة 

     السلطة.   لمدير الشؤون الماليةستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة    التأخيراذا كانت مدة  أ.               
 عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءات . التأخيرب.   اذا زادت مدة  

 طريقة الدفع:  - د    
 نواقص. حسب االصول وبدون أي  و   األولي واالستالم  والتشغيل    ة بعد التوريد يدفع قيمة المطالبة المال   يتم -1

 -: المتعهد-3   
والخبراء   نالذاتية للموظفي   وارفاق السيرة  يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة .1

( في هذا referencesمعها كمرجعية )  المتعاقدةوالمؤسسات والشركات  يعملون في الشركة    الذين
 المجال مدعمة بالوثائق. 

 الفني.لتقديم خدمات البيع والدعم  يجب على المتعهد ان يكون معتمد من الشركة االم .2

مع شركة   بالتعاقد   (45/2022)  رقم  لوازم  عطاءالمن خالل    غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر  
 المطلوبة  بحيث تشمل األعمال لنسخ االحتياطيارخص برامج لتجديد  متخصصة

  لمدة ثالث سنوات ( net backupveritas) تجديد رخص .1

 لمدة ثالث سنوات   (Veeam backup and replication) رخص تجديد .2

 خادم   100  المشمولةعلى ان يكون عدد الخوادم  
المواصفات الفنية والشروط والكميات الواردة في وثائق حسب    وذلكمن تاريخ انتهاء الرخص   اعتبارا

 العطاء.
 

         -: الدفعوطريقة   موقع ومدة العمل-2
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 15 من 4 صفحة 

 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث
: سلللللللللللللطة منطقة العقبة االقتصللللللللللللادية  التعليمات(كلمة السلللللللللللللطة )حيثما وردت في هذ    تعني  -مالحظة: 

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقته الخاصللة على    مسللؤوليةينبغي على من يرغب في االشللتراب بهذ  المناقصللة أن يحصللل بنفسلله وعلى  

كل األمور التي لها عالقة بالمناقصلللة أو تلك   جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي
 . أسعار التي تؤثر على وضع 

يقللدم العرض على نموذع عرض المنللاقصلللللللللللللللة المللدرع في هللذا العطللاء ويقوم المنللاقص بتعب للة    -أ -1
 النموذع وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك .

 نة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح.يشترط أن يكون تعب ة خا  -ب 
ال يجوز إدخاال أي تعاديال  وث وقاالع العطااق من قبال المنااقص ذ أماا إاا أراد المنااقص ت اديم   -د 

 رض بديل أو إضاااافة بعض المالح ا  ذ فان باساااتطا تق أن ي دم الذ في ماصر  خاصااة  
العرض األصاوي صما وو مطووب ولوجنة الووازم  منفصاوة ترفع بالعرض ذ شاريطة أن يت دم ب

 واألشغال في السوطة المختصة أن تن ر في  رضة البديل أو ترفضق .
 -يجب  وث المناقص أن ي دم البيانا  والمعووما  التالية :   -2

المفوض بالتاااوقيع  نها    لومسلولوضع منشا  المناقص فردا" صان أو شرصة ذ وصتاب التفويض   -أ
. 
يرفع مع العرض الم دم صفالة مالية أو شايذ مصادل لصاالل الساوطة وألمروا بالمبوم المحدد    -ب 

صدليل  وث حسان نية المناقص لودخول باسام المناقص أو الشارصة  في )موحع  رض المناقصاة    
اقصااة و وث أن يصون الذ من مصاار  أو م سااسااة مالية مرخصااة لوعمل في األردن  في المن

  أيام  7السااوطة خالل )  ت ررهوتعاد واه الصفالة لومناقصااين الاين لم يحال  ويهم العطاق حساابما  
من تااري  قرار إحاالاة العطااق ذ أماا المنااقص الااي يحاال  وياة العطااق فتعااد إلياة وااه الصفاالاة بعاد 

 لة حسن التنفيا ويوقع الع د . أن ي دم صفا
 نوان المنااقص الصاامال الرسااااامي في األردن ليعتبر  نواناق الرسااااامي الااي توجاق إلياق صاافاة   -ج

الرسااالل واعشااعارا  وصل إشااعار أو رسااالة تبعع مسااجوة  وث واا العنوان تعتبر وص نها قد 
ق إاا ورد لها  ساااوم  إليق أي معووما  أخرط يطوب إلث المناقص ت ديمها أو إرفاقها بعرضااا

 اصر في الشروط أو المواصفا  أو واه التعويما  .
تعتبر األسااااعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الوارد  في جداول الصميا   وث أنها   -3

ال يمة الصاموة والشااااموة لالذ البند بصاااور  جاوز  لوتساااويم وأنها تشااامل صالذ أربا  المناقص 
 التزاما  أخرط قد يتحموها وف ا لهاا الع د .وتعويضق  ن أي 

توضااايل االلتبا  : إاا صان وناذ أي التبا  أو صان  وناذ حاجة لالساااتفساااار  ن أي توضااايل   -4
لوقاالع العطااق فعوث المنااقص أن يت ادم بطواب خطي إلث رلي  مجو  المفوضاااااين من اجال 

  أيام ويتم  7لعطاق بما ال ي ل  ن )التوضيل وإزالة االلتبا  في مو د يسبع التاري  المحدد لفتل ا
 توزيع اعجابا   وث االستفسارا   وث جميع المناقصين المت دمين لوعطاق  

في ظرف مختوم    على نسخختي  مختومتي  صلخو ولخور   إيداع العروض: يقدم العرض متكامال"  -5
 -مكتوب علية م  الخارج :
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 15 من 5 صفحة 

 العطاءات ومعنو  إلى رئيس مجلسواسخخخم المناقي ويودع في لخخخندو    عطاءرقم واسخخخم ال  

  المفوضلللين تأجيل  ويمصن لرلي  مجو  وذلك قبو الموعد والتاريخ المقرري  لإليداع  المفوضخي 
حصللللوا على   موعد تقديم العروض بإشلللعار خطي يبعث به  لى كل من المناقصلللين الذين كانوا قد 

  لذلك  ال  ذا اقتنع رئيس  المحدد  العطاء ولن تنظر السللطة في أ  عرض يصللها بعد الوقت   وثائق
 مجلس المفوضين بوجود مبرر قو  لذلك التأخير 

  تقديمه لزامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سلللللللللللحب هذا العرض بعد   -6
( يومللا ابتللداء من مخر موعللد تم تحللديللد  90لفترة )  بللهويظللل العرض ملزمللا للمنللاقص الللذ  تقللدم  

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

 . وث المبيعا   غير شاموة الضريبة العامة وث المناقص ت ديم أسعاره بالدينار األردني  -7

ت ييم العروض : يتم دراساة  روض المناقصاا  وت ييمها بموجب ن ام الووازم واألشاغال لساوطة   -8
  من قانون  56الصاادر بم تضاث الماد   )  2001  لسانة  4منط ة الع بة االقتصاادية الخاصاة رقم )
وتعديالتق والتعويما  الصاادر  بموجبة    2000  لسانة  32منط ة الع بة االقتصاادية الخاصاة رقم )

 يصون المناقص  وث اطالع ومعرفة بها  أنلاي يفترض وا

 -أسووب تدقيع العروض :   -9

تكون علية    أن ذا وجد في العرض خطا أو تناقض بين حسلللللللاب جملة أ  مبلج وما يجب  -أ
سلللللللللللللطة الحق بتعديل جملة المبلج بما يتفق وتطبيق  الهذ  الجملة بتطبيق سللللللللللللعر الوحدة ف
 للعطاء.اإلجمالي  أو المبلجع األسعار سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديل مجمو 

 ذا وقع تبللاين بين العللدد المللذكور بللاألرقللام والمللذكور كتللابللة بللالكلمللات فتعتبر كتللابللة   -ب 
 لذلك.الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا 

يتم تصلللللللللللحيح المجموع ويكون المجموع   فأنة ذا وجد خطأ في أ  من العمليات الحسلللللللللللابية   -ت 
 المصحح ملزما للمناقص .

ترفض عرضلللة أو   أنلجنة  ال ذا قام المناقص بتسلللعير بند بصلللورة مغلوطة أو مبالج فيها ، ف -ث 
 أن تقوم بتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة و أسعار المناقصين اآلخرين . 

ــلطـة بحقهـا  ي ض مـال أ  عرض    -10  غير متقـيد بكـم مـا ورد  ي  ـذت التعليمـات كمـاتحتفظ الســـــــ
ترات  تحتفظ بحقها  ي ر ض أ  عرض دون بيان األســـباب ويحق للســـلطة اختيار العرض الذ  

مناســباو و ضحالة العطاء دون التقيد بلقم العروض قيمة ك كما يحق للســلطة ضحالة العطاء ج ئيا  
منـاقص لم يف  بـالعطـاء أ  حق  ي  وعلى أكثر من منـاقص ويتم كـم ذلـو دون أن يكون أل    

 . مطالبة السلطة  بل  تعويض

السلللللللللطة لتوقيع العقد خالل فترة    لىيتقدم    أنكفالة حسللللللللن التنفيذ : على المناقص الفائز بالعطاء   -11
يقدم للسلللللللللللطة  كفالة حسللللللللللن    أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقص   أبالغة( يوم  من تاريخ  14)

% من قيمة العقد وذلك ضلللللللللماناا لتنفيذ العقد تنفيذاا  10االتفاقية ( بمبلج  التنفيذ )قبل توقيع نموذع  
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 15 من 6 صفحة 

رفض   أواسللللللللللللللتنكف   أوتلأخر المنلاقص    وإذاتلاملا وللدفع ملا يترتلب على التعهلد وفلاء ألغراض العقلد  
عجز عن تقديم كفالة حسللن التنفيذ المطلوبة فعندها يحق للسلللطة مصللادرة كفالة   أوتوقيع االتفاقية  

  أولمطالبة بها المناقصلة المرفقة بعرضله دون الرجوع  لى القضلاء وال يكون للمناقص أ  حق في ا
 .بأ  تعويض بشأنها

 

 -:إرسال العرض إلى العنوان التالي . يجب -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن 77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا 

 المناقصةعرض  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 
بعد أن قمنا بدراسللللللة دقيقة للشللللللروط ومواصللللللفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات   -1

 بتوريد................................................المناقصة الخاصة 
المللذكورة أعال  وتفهمنللا مللاهيتهللا وجميع الظروف المحيطللة بهللا وغيرهللا من األمور التي لهللا عالقلة  
بها فأننا نحن الموقعين أدنلا  نعرض بللان نقوم بتوريللد هذ  اللوازم وفقاا لشروط ومواصفللات العطلاء 

أو أ  مبلج مخر يصللللبح   درة دينار أردنيقورة في جداول الكميات بمبلج  جمالي و وباألسللللعار المذك
 مستحقا بموجب شروط هذا العطاء .

خللللالل المدة التي      ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن نللللورد ونسلم اللوازم المشمولللللة في العقد  -2
 نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .

تعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن التنفيذ من مصرف أو مؤسسة مالية  ون -3
%( من قيمة العطاء المذكور أعال  ووفقا  10مسلللجلة في األردن ومقبولة لديكم وذلك بمبلج يعادل )

 لنموذع الكفالة المرفقة .

يخ المحلدد لفتح العطلاء ويبقى هلذا يوم ابتلداء من التلار  90ونوافق على أن نلتزم بهلذا العرض لملدة   -4
 العرض ملزما لنا طيلة هذ  المدة .

والى أن يتم  عداد اتفاقية العقد الرسلللللللمية والتوقيع عليها فان عرضلللللللنا هذا مع قرار اإلحالة يشلللللللكل  -5
 عقدا ملزما بيننا .

ء أسباب  ونعلمكم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقل األسعار وإنكم غير ملزمين بإبدا -6
 ذلك . 

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

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

 ...... .....التوقيع. ............................. االسملشاهد : ......................العنوان
 ........................................................... .......... وعنوانه مكان عملة
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 15 من 8 صفحة 

 

 
 2  – ج 

 نموذج كفالة المناقلة 
Form of Tender Guarantee 

 
 المشروع: ......................................... العطاق رقم: ........................... 

إلث السااااااد  )صااااااحاب العمال : ........................................................... ل اد تم إ المناا أن  
المنااقص شااااارصاة: ......................................................................... سااااايت ادم بعرض 

قذ ولما صان  شااروط العطاق تنص  وث أن  لومناقصااة لومشااروع المنوه  نق أ اله اسااتجابة لد و  العطا
مصااااارفاناااا:   فااا ن  طاواباااقذ  وبانااااق  اواث  ماع  ارضاااااااقذ  مانااااقصاااااااة  باصافاااالاااة  الامانااااقاص   ياتا ااادم 
بناذ ........................................................................ يصفال بتعهاد ال رجعاة  ناق أن يادفع 

............  ناد ورود أول طواب خطي منصم وبحياع يتضاااامن  لصم مبوم: .................................... 
 الطوب ما يوي:

 
أن المناقصذ بدون مواف ة منصمذ قام بسحب  رضق بعد ان ضاق آخر مو د لت ديم العروض أو قبل       -أ 

   يوماذ أو 90ان ضاق صالحية العرض المحدد  با)
  من شروط  6/ 1إبرام اتفاقية الع د بموجب الماد  )أنصم قد قمتم ب حالة العطاق  ويقذ ولصنق أخفع في       -ب 

 الع دذ أو 
  من  4/2) أنصم قد قمتم ب حالة العطاق  ويق ذ ولصنق أخفع في ت ديم ضمان األداق بموجب الماد         -ج

 شروط الع د. 
 

صما أن واه    يوما ويتعين إ ادتها إليناذ  90و وث أن يصونا الطوب قبل ان ضاق مد  صالحية الصفالة البالغة ) 
 الصفالة تحصمها ال وانين المعمول بها في األردن. 

 
 توقيع الصفيل / البنذ: ...........................................

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

 ...........................................             التاري :
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 15 من 9 صفحة 

 

 

 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتلادية الخالة 

 تجدد تلقائيا  نموذج ضما  األداء )كفالة حس  التنفيذ( 

Performance Guarantee 
.................................................................................... يسرنا إ المصم  إلث الساد :  

 ب ن مصرفنا: ...................... قد صفل بصفالة ماليةذ الم اول: ............................. 

............................. بمبوم: )  المتعوع بمشااروع: ...........         /         بخصااوص العطاق رقم )

والاذ لضاااااماان تنفياا العطااق المحاال  وياق     ........................   ديناار أردني............................ 

بمجرد ورود أول طوب خطي    –حساب الشاروط الوارد  في وقالع   د الم اولةذ وأننا نتعهد ب ن ندفع لصم  

مع اصر األساااباب الدا ية لهاا   –و أي جزق تطوبونق منق بدون أي تحف  أو شااارط  منصم المبوم الماصور أ

والذ بصار  الن ر  ن   –الطوب ب ن الم اول قد رفض أو أخفع في تنفيا أي من التزاماتق بموجب الع د  

أي ا تراض أو م اضااا  من جانب الم اول  وث إجراق الدفع.وتب ث واه الصفالة سااارية المفعول من تاري   

صاداروا ولحين تساوم األشاغال المنجز  بموجب الع د المحدد مبدليا بتاري  ........... شاهر ...............  إ

 من  ام ................ ما لم يتم تمديدوا أو تجديدوا بناق  وث طوب صاحب العمل.

 .............................. توقيع الصفيل / مصر :  

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

 التاري : .............................................. 
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 15 من 10 صفحة 

 

 

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتلادية الخالة  

 نموذج ضما  إلالح العيوب )كفالة إلالح العيوب( 
Defects Liability Guarantee 

 

إلث السااد : ....................................................................... يسارنا إ المصم ب ن مصارفنا:  

 .................................. قد صفل بصفالة ماليةذ الم اول: ........................

         /        )خصوص العطاق رقم 

لمتعوع بمشااااروع:......................بمبوم:) .................   دينار أردني ........................ والذ 

ضامانا اللتزام الم اول لتنفيا جميع التزاماتق فيما يخص أ مال اعصاالحا  والصايانة بموجب أحصام   د  

المبوم المااصور أو أي جزق   –مجرد ورود أول طواب خطي منصم  ب  –الم ااولاة.وإنناا نتعهاد با ن نادفع لصم  

تطوبونق منق بدون أي تحف  أو شارطذ مع اصر األساباب الدا ية لهاا الطوب ب ن الم اول قد رفض أو أخفع  

في تنفيا التزاماتق فيما يخص أ مال اعصاالحا  والصايانة بموجب الع دذ وصالذ بصار  الن ر  ن أي 

جانب الم اول  وث إجراق الدفع.وتب ث واه الصفالة سااااارية المفعول من تاري     ا تراض أو م اضااااا  من

إصاااداروا ولحين التساااوم النهالي لبشاااغال بموجب الع د وقيام الم اول ب صمال النواقص واعصاااالحا   

 المطووبة ما لم يتم تمديدوا أو تجديدوا بناق  وث طوب صاحب العمل.          

 توقيع الصفيل / مصر : ...........................                                        

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

 التاري : ............................................ 
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 15 من 11 صفحة 

 

 5-ج
 

 
 اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2022لسنة ............... شهر  ......... م ..........ذا اليوم خي هخة ف خيخاالتفاق  ذهخه حررت

 
 بي 

 األوو" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضي   سلطة منطقة العقبة االقتلادية الخالةالعمو  لاحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاوو الساد  ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
كان قد قبل بعرض المناقصااة الذت تقدم ب    ولما، بتنفيذ المشااروأ  هال  كان صاااحا العمل راابا في  ن يقوم المقاول   لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ  شغال المشروأ وانجازها وإصالح  ية هيوب فيها المقاول  

                             

 بي  الفريقي  على ما يلي: االتفا تم  فقد
 
المشار إليها فيما    العقد د  لها في شروط  والتعابير الوارد  في هذه االتفاقية نفس المعاني المحد  للكلمات  يكو  - 1

 بعد.
 
 هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه اللور :   م الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزص  تعتبر - 2

 .............................................................  رقم  :القبوو"  كتاب" -ص
 ..................................................... :  " عرض المناقلة كتاب" -ب
 رقام: .................................................... المناقلة ذات األ مالحق -ج
 ........................................... (: ........العقد )الخالة والعامة شروط - د
 : ...................................................................... الموالفات - ه
 (:............................. األخرى والجداووالمسعر  )جداوو الكميات  الجداوو -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .............. اإلنجاز" ......................................................... مد " ▪
 ............................. غرامة التأخير ......................................... ▪

 

.........  ولو رسوم طوابع رقم...............
 ..................... ولو جامعخخخة رقم ..

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

وإنجازها    األشغاولاحب العمو بدفع الدفعات المستحقة للمقاوو وفقا للشروط، يتعهد المقاوو بتنفيذ    قيام  إزاء –  4

 .و االلتزام بالقواني  المرعية داخو حدود المنطقة الخالة وفقا ألحكام العقد
 
بأ  يدفع إلى    لعمواالمقاوو بتنفيذ األشغاو وإنجازها وإلالح صية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد لاحب    قيام  إزاء - 5

 العقد.  فيالمقاوو قيمة العقد بموجب صحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
 

االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد صعاله وذلك وفقا للقواني     هذهتقدم فقد اتفق الفريقا  على إبرام    ما   على  وبناءا
 المعموو بها.

 

 
 

 األول )صاحب العمل  الفريع

 
 القاني )الم اول   الفريع

 

 
 رلي  مجو  المفوضين :      االسم 

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

 

 
 :     االسم 

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

 
 

 

 -وقد شهد  وث الذ :       -وقد شهد  وث الذ:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الو يفة:

 
 مدير الش ون المالية 

 
 
 

 
 -الو يفة:

 
 رلي  قسم الووازم واعشغال
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 15 من 13 صفحة 

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

العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطا  عامة  
عليها وتفهمها وقبل بجميع    لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاما  منه بأنه قد اطلعوخاصة  
 بنودها. 

 -: بالعقد الخاصة:الشروط  خامساً 
 . على المبيعات   العامةاألسعار بالدينار األردني غير شامل الضريبة  .1
لمدة   .2 المجانية  التوريد من    هميالدي  ثالث سنوات كفالة الصيانة  تكون    والتركيب والتشغيل  تاريخ  وعلى ان 

 المتقدمة. ومن الشركة  )الشركة األم(الكفالة من الشركة الصانعة  

وتقديم ما يثبت لتقديم خدمات البيع والدعم  الشركة األم  من يجب أن تكون الشركة المتقدمة شريك رسمي .3
   .الفني

 .أخرى واية اثمان ثمن الرخص لتفصيل العرض المالي  .4

 األم.من الشركة الفنية(  ت من البنود الواردة سادسا )المواصفاارفاق ما يثبت لكل بند  .5

 .خالل مدة العقد  والسماح به عن بعد تقديم الدعم الفني  .6

 % على العرض المالي بعد المطابقة الفنية. 100 والتوزيعسيتم دراسة العروض  .7

 

 

 العطاء.او يستثنى من  العطاءمالحظة: يجا تقديم األوراق التي تثبت النقاط السابقة مع 
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 15 من 14 صفحة 

 سادسا: الموالفات الفنية 

 
1- VERITAS Net Backup Renewal 
 

VERITAS Net Backup Renewal QTY (5) for 3 years 

Quantity  Description 
Compliance 

Notes 
Yes No 

5 NetBackup Platform 1TB Renewal for three years. 
   

     

 

 

 
2- Veeam Migration License QTY (10) 

                      

Veeam Migration License QTY (10) for 3 years support  

Quantity Description 
Comply  

Note 
 YES NO 

10 

Veeam Migration from Veeam Availability Suite Enterprise 
Plus Socket-Based with Basic Support to Veeam 

Subscription Universal License) QTY (10) (VUL)for three 
years support. 

 t’sinstan/should cover 100 virtual machine  These licenses 

   

 
 

 
 

 

 

Terms and conditions: 
 

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

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

• The bidder should be certified partner from the product offered 

• SW support: Three years SW support  partner and vendor, include updates, 
upgrade, licenses, and others, on-site with labor. 

•  Prices include installation operation and maintenance of all offered SW   

• This bid cannot be divided .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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 15 من 15 صفحة 

 

 . والخاللة النهائية الكميات النهائيجدوو  -  :سابعا
 

 -: العطاءحسب الموالفات الفنية الوارد  في وثائق  االحتياطيتجديد رخي برامج النسخ  :المشروع
 

 ( يوماً                     )  :ةالفعلي والتركيب والتشغيم مدة التوريد 

 

 

 

 الكمية  الوحدة وصف البند  الرقم

 سعر الوحدة 
 المبلغ اإلجمالي 

 

 فلس دينار  فلس
 
 دينار 
 

1 VERITAS Net Backup Renewal   TB 5     

2 
Veeam Migration License 

Supported 100 instant’s    
VUL 10     

* 
 ( %        )       الخلم:نسبة 

 %(    نسبة الزياد  :     )      
      

   المجموع النهائي فقط: *

 ____ ___________________________________ئي كتابة:   ___________ المجموع النها
 __ __________________________________________ :  ______  قص لللللاللللللللللللللللللللللللللللللللللل ناسم الم

 __  _________________________________________لللللخ :   _______للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتاريللا
 ____ ________ __________________________ ة:   ____________للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللشركلللللختم ال

 ______________ ______خلو  _____________________هاتف الشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة : ______ 

 ____________________________________________ لشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة: _________ فاكس ا


