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 - :المحتويـــــــات
 
 

 موضوع العطاء.  أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة .  ثانيا :  
 واالتفاقية  الكفاالتنماذج 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    

 .   والخاصة الشروط العامة :    رابعا   
 الشروط الخاصة بالعقد .    :     خامسا  
 .   : الخالصة النهائيةسادسا  

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

 
 -: وطريقة الدفع  موقع ومدة العمل-2

    
 موقع العمل :   – أ    

 سيتم ربط المواقع حسب المدرج ادناه :          
 من مديرية التخزين الى مبنى السلطة الرئيسي   -1
 من الشاطئ الجنوبي )اليمنية ( فندق الرينا بالزا الى مبنى السلطة الرئيسي   -2
  مبنى خدمات المدينة التابع للسلطة الى معبر جنوب وادي عربه )معبر ايالت( -3

 يجب تحديد فترة التركيب والتشغيل كتابًة وخالفه تعتبر فترة التوريد شهر على االكثر.  –ب    

المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه )غرامة    تأخراذا    التأخير: غرامة    - ج   

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

للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق االسعار  
 دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التأخير وفقا للصالحيات التالية : 

 لمدير الشؤون المالية السلطة. كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة    إذاأ.            
 .اللوازم واالشغال ب.اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة            

   
 طريقة الدفع: -د
يتم دفع قيمة المطالبة المالية بعد التوريد والتشغيل واالستالم االولي للنظام حسب األصول وبدون أي     

 - نواقص بحيث يتم الدفع على النحو التالي :
 % من القيمة السنوية للعقد بعد مرور ستة اشهر من كل عام عقدي  50 ❖

 % من القيمة السنوية عند انتهاء السنة العقدية  50 ❖

 -المتعهد : -3   
يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحححححححححة ع  الشححححححححركة ويفتححححححححل تقدي  كتالو ات ل عمال  

 المطلوبة للموضوع أعاله. 

  الخاص(  2022/ 29العطاء لوازم رق  )استدراج    م  خالل  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر    
  المواصفات والشروط حسب    ( سنوات3لمدة )  DARK Fiberبربط مواقع متفرقة بشبكة االلياف الضوئية  

 الواردة في وثائق العطاء.  
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 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
تعني كلمة السحححححححححححححلطة )حيثما وردت في  (ه التعليمات (: سحححححححححححححلطة منطقة العقبة االقتصحححححححححححححادية    -مالحظة:

 تدل القرينة على غير ذلك.الخاصة، ما ل  
ونفقته الخاصححة على    مسححلوليةينبغي على م  يرغب في االشححتراب ذه(ه المناقصححة أن يحصححل ذنفسححه وعلى 

 ميع المعلومات الالزمة له لتقدي  العرض وان يتفه  ويراعي كل األمور التي لها عالقة بالمناقصححححححة أو تلك 
 . هأسعار التي تلثر على وضع 

العرض على نموذج عرض المنححاقصحححححححححححححححة المححدرج في  حح(ا العطححاء ويقوم المنححاق  ذتعب ححة  يقححدم    -أ -1
 النموذج و داول الكميات واألسعار ويوقع ويلرخ وثائق العطاء في األماك  المحددة ل(لك .

 يشترط أن يكون تعب ة خانة أسعار الوحدة في  داول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح. -ب 
تعاديال على وئاائق العطااء من قبال المنااقص إ أماا إذا أراد المنااقص تقاديم    ال يجوز إدخاال أي -ج

عرض بديل أو إضاااافة بعض المالحظات إ فان باساااتطاعته أن يقدم ذلذ في مذكرة خاصاااة  
منفصاالة ترفق بالعرض إ شااريطة أن يتقدم بالعرض األصاالي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم 

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

المفوض بالتااااااوقيع عنها    للمسئولوضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة إ وكتاب التفويض   -أ
. 
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شايذ مصادق لصاالل السالطة وألمرها بالمبلم المحدد    -ب 

كدليل على حسان نية المناقص للدخول باسام المناقص أو الشاركة  في )ملحق عرض المناقصاة (  
في المناقصااة وعلى أن يكون ذلذ من مصاارف أو مؤسااسااة مالية مرخصااة للعمل في األردن 

( أيام  7الساالطة خالل )  تقررهلمناقصااين الذين لم يحال عليهم العطاء حساابما  وتعاد هذه الكفالة ل
من تااريخ قرار إحاالاة العطااء إ أماا المنااقص الاذي يحاال علياة العطااء فتعااد إلياة هاذه الكفاالاة بعاد 

 أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 
مي الاذي توجاه إلياه كاافاة  عنوان المنااقص الكاامال الرسااااامي في األردن ليعتبر عنواناه الرسااااا -ج

الرسااائل واعشااعارات وكل إشااعار أو رسااالة تبعث مسااجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد 
ساااالمت إليه أي معلومات أخرل يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضااااه إذا ورد لها 

 ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات .
المنااقص أماام أي بناد من البنود الواردة في جاداول الكمياات على أنهاا  تعتبر األساااااعاار التي يادونهاا   -3

القيمة الكاملة والشاااااملة لذلذ البند بصااااورة جاهزة للتسااااليم وأنها تشاااامل كذلذ أربا  المناقص 
 وتعويضه عن أي التزامات أخرل قد يتحملها وفقا لهذا العقد .

اذ حاجة لالساااتفساااار عن أي توضااايل  توضااايل االلتبا  : إذا كان هناذ أي التبا  أو كانت هن -4
لوئائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئي  مجل  المفوضين من اجل التوضيل  

( أياام ويتم توزيع  7وإزالاة االلتباا  في موعاد يسااااابق التااريخ المحادد لفتل العطااء بماا ال يقال عن )
 للعطاء   اعجابات على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين

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



 

رقم   عطاء لوازمالدعوة استدراج عروض 

46 -2022 
 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 -ايلول
ربط مواقع متفرقة بشبكة االلياف الضوئية بتقديم خدمة  الخاص

DARK Fiber 

 

 

 

 15 من 5 صفحة 

 واسخخخم المناقي ويودع في لخخخندوا العطاءاو ومعنو  إلى رلي  م ل  عطاءرقم واسخخخم ال  

  المفوضححححي  ت  يل  ويمكن لرئي  مجل  وذلك قبو الموعد والتاريخ المقرري  لإليداع  المفوضخخي 
حصححححلوا على    موعد تقدي  العروض بإشححححعار خطي يبع  به كلى كل م  المناقصححححي  ال(ي  كانوا قد 

  المحدد ل(لك كال كذا اقتنع رئيس العطاء ول  تنظر السحححلطة في أر عرض يصحححلها بعد الوق    وثائق
 مجلس المفوضي  ذو ود مبرر قور ل(لك الت خير 

  تقديمهوض : يعتبر العرض المقدم ملزما للمناق  وال يجوز سحححححححححححححححب  (ا العرض بعد كلزامية العر  -6
( يوما اذتداء م  آخر موعد ت  تحديده إليداع  90لفترة ) بهويظل العرض ملزما للمناق  ال(ر تقدم  

 العروض كال كذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول م   (ه المدة . 

شخخخاملة الضخخخريبة  غير    وفقاً ل دوو كمياو العطاءالمناقي تقديم صسخخخعارا بالدينار انردني  على   -7
 . على المبيعاو العامة

اقصاات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشاغال لسالطة عروض المن  تقييم العروض : يتم دراساة -8
( من قانون  56الصاادر بمقتضاى المادة  )  2001( لسانة  4منطقة العقبة االقتصاادية الخاصاة رقم )
وتعديالته والتعليمات الصاادرة بموجبة    2000( لسانة  32منطقة العقبة االقتصاادية الخاصاة رقم )

 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالذي يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

تكون علية    أنكذا و د في العرض خطا أو تناقض ذي  حسححححححححححاب  ملة أر مبل  وما يجب  -أ
سحلطة الحق ذتعديل  ملة المبل  بما يتفق وتطبيق سحعر ال (ه الجملة ذتطبيق سحعر الوحدة ف

 المبل  اإل مالي للعطاء . الوحدة وبالتالي يت  تعديل مجموع األسعار أو
 كذا وقع تباي  ذي  العدد الم(كور باألرقام والم(كور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب 

 الكلمات  ي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا ل(لك . -ت 

يت  تصحححححححححيح المجموع ويكون المجموع  ف نةكذا و د خط  في أر م  العمليات الحسححححححححاذية   - ج
 المصحح ملزما للمناق  .

ترفض عرضحة أو   أنلجنة  الكذا قام المناق  ذتسحعير ذند بصحورة مغلوطة أو مبال  فيها ، ف -د 
 أن تقوم ذتصحيح الغلط مست نسة ب سعار السوق الرائجة و أسعار المناقصي  اآلخري  . 

تحتفظ    تقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كماتحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير م  -10
تراه مناسـبا    بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسـباب ويح  للسـلطة اختيار العرض الذي  

ــلـطة إـحاـلة العـطاء   ئـيا وعل   و إـحاـلة العـطاء دون التقـيد ـبلـقل العروض قيـمة ح كـما يح  للســـــــ
أكثر من مـناق  ويتم ـكل ذـلو دون أن يكون ألي  مـناق  لم يف  ـبالعطـاء أي ح  في مطـالـبة 

 . السلطة  بلي تعويض
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السحححححححححلطة لتوقيع العقد خالل فترة   لىكيتقدم    أنكفالة حسححححححححح  التنفي( : على المناق  الفائز بالعطاء   -11
يقدم للسحححححححححححلطة  كفالة حسححححححححححح     أنبإحالة العطاء علية وعلى المناق    أذالغة( يوم  م  تاريخ  14)

% م  قيمة العقد وذلك ضححححححححححححماناق لتنفي( العقد تنفي(اق  10التنفي( )قبل توقيع نموذج االتفاقية ( بمبل   
رفض   أواسححححححححححححححتنك    أوتح خر المنحاق     وإذاعقحد  تحامحا ولحدفع محا يترتحب على التعهحد وفحاء ألغراض ال

عجز ع  تقدي  كفالة حسححح  التنفي( المطلوبة فعند ا يحق للسحححلطة مصحححادرة كفالة   أوتوقيع االتفاقية  
 أولمطالبة ذها  المناقصححة المرفقة بعرضححه دون الر وع كلى القتححاء وال يكون للمناق  أر حق في ا

 .ب ر تعويض بش نها

 
 -:العرض إلى العنوان التالييجب إرسال . -12

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   
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 واالتفاقية 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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 1- ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضي  
بعد أن قمنا ذدراسحححححححة دقيقة للشحححححححروط ومواصحححححححفات و داول الكميات و ميع وثائق العطاء وتعليمات   -1

 المناقصة الخاصة ذتوريد................................................
ما يتها و ميع الظروف المحيطة ذها وغير ا م  األمور التي لها عالقة ذها الم(كورة أعاله وتفهمنا  

ف ننا نح  الموقعي  أدنححححاه نعرض ذححححححححان نقوم ذتوريححححححححد  (ه اللوازم وفقاق لشروط ومواصفححححححححات العطححححاء  
أو أر مبل  آخر يصحححححبح   درة دينار أردنيقوباألسحححححعار الم(كورة في  داول الكميات بمبل  ك مالي و 

 بمو ب شروط  (ا العطاء . مستحقا
خححححالل المدة التي      ونتعهد في حالة قبول عرضنا  (ا أن نححححورد ونسل  اللوازم المشمولححححة في العقد  -2

 نحدد ا في عرضنا اعتبارا م  تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .
ملسحسحة مالية  ونتعهد في حالة قبول عرضحنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسح  التنفي( م  مصحرف أو  -3

%( م  قيمة العطاء الم(كور أعاله ووفقا 10مسححححححجلة في األردن ومقبولة لديك  وذلك بمبل  يعادل )
 لنموذج الكفالة المرفقة .

يوم اذتحداء م  التحاريخ المححدد لفتح العطحاء ويبقى  ح(ا   90ونوافق على أن نلتزم ذهح(ا العرض لمحدة   -4
 العرض ملزما لنا طيلة  (ه المدة .

يت  كعداد اتفاقية العقد الرسمية والتوقيع عليها فان عرضنا  (ا مع قرار اإلحالة يشكل عقدا والى أن  -5
 ملزما ذيننا .

ونعلمك  ك(لك ب نك  غير ملزمي  بإحالة العطاء على اقل األسحعار وإنك  غير ملزمي  بإذداء أسحباب   -6
 ذلك . 

 ...........................................م  شهر ..................... حرر في  (ا اليوم 
 وخاتمة................  توقيعهاس  المناق  .................................................

 باعتباره .................................................................................... 
 ومفوضا رسميا لتوقيع  (ا العرض ونيابة ع  المناق  .

 ...... .....التوقيع. ............................. االس لشا د : ......................العنوان
 .....................................................................  وعنوانه مكان عملة
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 15 من 9 صفحة 

 

 

 2  – ج 
 المناقلة نموذج كفالة 

Form of Tender Guarantee 
 

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

إلى الساااااادة )صااااااحاب العمال(: ........................................................... لقاد تم إعالمناا أن 
............................................................ سااااايتقادم بعرض المنااقص شاااااركاة: ............. 

للمناقصاة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاءإ ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم  
مصاااااارفاانااا:   فااا ن  طاالااباااهإ  عاالااى  وباانااااء  عاارضاااااااهإ  مااع  ماانااااقصاااااااة  بااكاافاااالاااة   الااماانااااقااص 

................................................ يكفال بتعهاد ال رجعاة عناه أن يادفع بناذ ........................
لكم مبلم: ................................................ عناد ورود أول طلاب خطي منكم وبحياث يتضاااامن  

 الطلب ما يلي:
 
انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل  أن المناقصإ بدون موافقة منكمإ قام بسحب عرضه بعد        -أ  

 ( يوماإ أو 90انقضاء صالحية العرض المحددة با)
( من شروط  6/ 1أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليهإ ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )     -ب 

 العقدإ أو 
( من  2/ 4)  األداء بموجب المادة    أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه إ ولكنه أخفق في تقديم ضمان       -ج

 شروط العقد. 
 

( يوما ويتعين إعادتها إليناإ كما أن هذه  90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة ) 
 الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن. 

 
 ..توقيع الكفيل / البنذ: .........................................

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

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

 

 

 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتلادية الخالة 
 نموذج ضما  انداء )كفالة حس  التنفيذ( 

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

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

بمشاااروع: ........................................ بمبلم: ) (المتعلق          /         بخصاااوص العطاء رقم )

وذلاذ لضاااااماان تنفياذ العطااء المحاال علياه     ........................ ( ديناار أردني............................ 

بمجرد ورود أول طلب خطي    –حسااب الشااروط الواردة في وئائق عقد المقاولةإ وأننا نتعهد بأن ندفع لكم  

مع ذكر األسااااباب الداعية لهذا   –كم المبلم المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شاااارط  من

وذلذ بصاارف النظر عن   –الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد  

المفعول من تاريخ    أي اعتراض أو مقاضاااة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذه الكفالة سااارية

إصادارها ولحين تسالم األشاغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شاهر ...............  

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

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

 التوقيع: ..................................... المفوض ب

 ............................... التاريخ: ............... 
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 15 من 11 صفحة 

 

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتلادية الخالة  

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

 

....................................................................... يسارنا إعالمكم بأن مصارفنا:  إلى الساادة: 

 .................................. قد كفل بكفالة ماليةإ المقاول: ........................

 (       /        خصوص العطاء رقم )

...بمبلم:) ................. ( ديناار أردني ........................ وذلاذ لمتعلق بمشاااااروع:................... 

ضاامانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اعصااالحات والصاايانة بموجب أحكام عقد 

زء المبلم الماذكور أو أي ج  –بمجرد ورود أول طلاب خطي منكم    –نتعهاد باأن نادفع لكم    االمقااولاة. وإننا

تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شارطإ مع ذكر األساباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق 

في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اعصااالحات والصاايانة بموجب العقدإ وكذلذ بصاارف النظر عن أي 

رية المفعول من تاريخ  هذه الكفالة سااااا  ىاعتراض أو مقاضاااااة من جانب المقاول على إجراء الدفع. وتبق

إصااادارها ولحين التسااالم النهائي لبشاااغال بموجب العقد وقيام المقاول ب كمال النواقص واعصاااالحات  

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

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

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

 التاريخ: ............................................ 
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 15 من 12 صفحة 

 

 5-ج

 

 
 اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2022لسنة ............... شهر  ......... م ..........ذا اليوم خي هخة ف خيخاالتفاق  ذاخه حررو
 

 بي 
 انوو" الفريقعلى اعتبارا "ويمثلها رلي  م ل  المفوضي   سلطة منطقة العقبة االقتلادية الخالةالعمو  لاحب

 و
 الثاني" الفريق" المقاوو الساد  ............................ويمثلها ................................. على اعتبارا

كان قد قبل بعرض المناقصااة الذت دقدم ب   ولما، بتنفيذ المشااروأ  ع   كان صااا ب العمل راابا في  ن يقوم المقاول   لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ  شغال المشروأ وانجازها وإص ح  ية عيوب فيها المقاول  

                             

 بي  الفريقي  على ما يلي: االتفااتم  فقد
 
المشار إليها فيما    العقدوالتعابير الوارد  في هذا االتفاقية نف  المعاني المحدد  لها في شروط    للكلماو  يكو  - 1

 بعد.
 
 هذا االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذا اللور :   م الوثالق المدر ة تاليا  زءا ال يت زص  تعتبر - 2

 . ..................... ....................................... رقم  :القبوو"  كتاب" -ص
 .. ...................................................:  " عرض المناقلة كتاب" -ب
 .. ............. ......رقام: ...............................المناقلة ذاو ان مالحق -ج
 ... ................................................(: العقد )الخالة والعامة شروط - د
 .. ....... .....: ........................................................الموالفاو - ا
 .. .. .....(:....................انخرى وال داووالمسعر  ) داوو الكمياو  ال داوو -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .............. اإلن از" ......................................................... مد " ▪
 ............................. غرامة التأخير ......................................... ▪
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 15 من 13 صفحة 

.........  ولو رسوم طوابع رقم...............
 ..................... ولو  امعخخخة رقم ..

 ة .........................التاريخ................... القيم
 القيمة .........................التاريخ................... 

 
 
وإن ازها   انشغاوبتنفيذ  المناقيوفقا للشروط، يتعهد  للمناقيلاحب العمو بدفع الدفعاو المستحقة  قيام إزاء –  4

 .و االلتزام بالقواني  المرعية داخو حدود المنطقة الخالة وفقا نحكام العقد
 
بأ  يدفع إلى   العموالمقاوو بتنفيذ انشغاو وإن ازها وإلالح صية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد لاحب    قيام  إزاء - 5

 العقد.  في قيمة العقد بمو ب صحكام العقد في المواعيد وبانسلوب المحدد المناقي
 

االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد صعالا وذلك وفقا للقواني     هذا تقدم فقد اتفق الفريقا  على إبرام    ما   على  وبناءا
 المعموو بها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 ( المناقص الئاني ) الفريق

 

 
 رئي  مجل  المفوضين :      االسم 
 

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

 
 :     االسم 
 

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذلذ :       -وقد شهد على ذلذ:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية 

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئي  قسم اللوازم واعشغال
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 15 من 14 صفحة 

 
 

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

العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طر  هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً  
لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاماً منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها    وخاصة   عامة 

 .   وقبل بجميع بنودها
 

 -بالعقد: الخاصة: الشروط خامسا  
 . على المبيعات   التريبة العامة ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1
 مدة االتفاقية ثالث سنوات   .2
 والتوريد والتشغيل وعلى نفقة الشركة.  ب المتعلقة بالتركيالعرض شامل كافة األمور  .3

 خطة زمنية واضحة لكافة مراحل المشروع  .4

 ( SLAمسودة اتفاقية مستولى الخدمة ) .5

 لي االحالة  ا ما% م  5يمتها سنوات اعتبارًا م  تاريخ التنفي( والتشغيل ق 3ة صيانة لمدة تقدي  كفال .6
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 15 من 15 صفحة 

 

 

 

 

 

 

ربط مواقع متفرقة بشبكة االلياف  بتقديم خدمة  الخاص  النهائية  والخالصة النهائي الكميات دول:   سادسا      

 :  حسب الشروط والمتطلبات الفنية الواردة في وثائق العطاء  ( سنوات3الضوئية لمدة ) 

 

 

 

 

 المبلغ االفرادي المبلغ اإل مالي 
البند  وصف  الوحدة  الكميــة   الرق   

 فلس  دينار فلس  دينار

  

  
 ا ور 1

  ( سنوات 3ربط مواقع متفرقة بشبكة االلياف الضوئية لمدة )

 1.1 والمتطلبات الفنية الواردة في وثائق العطاءحسب الشروط 

  
  

  
 ( %           الخصم )        نسبة 
 * ( %         الزيادة )          نسبة 

  
  

 *  :كتابة فقط النهائي  المجموع

 ____ ___________________________________المجموع النهائي كتابة:   ___________ 
 __ __________________________________________ :  ______  ق  حححححانححححححححححححححححححححححححححححححححححاس  الم

 __  _________________________________________حححححخ :   _______حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححالتاريحح
 ____ ________ __________________________ ة:   ____________ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححخت  الشركححححح

 ________________ فاكس  ات  الشركححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة : ______________خلور _______________


