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بعقد صيانة أجهزة الخوادم الرئيسية    ( الخاص2022/ 47 لوازم رقم)العطاء 
parcSracle O  ت  لمدة ثالث سنوا 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 الشؤون المالية  مديرية األردنية الهاشمية  ةالمملك 2022-47 رقم  لوازمء عطاال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - أيلول
في   Oracle Sparcالرئيسية الخوادم عقد صيانة أجهزة 

 وات لمدة ثالث سن السلطة
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 -:يـــــــاتحتو الم
 

 اء. عطال موضوع   : أوالا 
 بالمناقصة. للمشتركين  التعليمات  : ثانياا 
 واالتفاقية  الكفاالتو نماذج المناقصة     :ثالثاا 
 عرض المناقصة 1-ج    

 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ  3-ج    

 نموذج كفالة الصيانة  4-ج    
 نموذج االتفاقية  5-ج    

 . ة امالع الشروط  رابعاا: 
    اإلضافية. خامساا: الشروط

 . فنيةفات الالمواص سادساا:
 . الخالصة النهائيةجدول الكميات النهائي   : سابعاا 

 ( صفحة 17مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أوال: موضوع العطاء 
 

 -األعمال المطلوبة : -1
 

تعاقد ل اب (2022/ 47قم )ر  مز لوا اءلعطل اال خ نم  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
قديم  ت و   Oracle Sparcوالخاص بعقد صيانة أجهزة الخوادم الرئيسية  متخصصة جهة أو ةمع شرك

المشمولة في  واألجهزة سب المتطلبات الفنية ح Sun Solaris التشغيل  خدمات الدعم الفني لنظام
 عقد الصيانة والواردة في وثائق العطاء.

 
   -التأخير:  غرامة  و الدفعيقة  وطر  مولة بالعقدمواد المشعقد واللامدة  -2

 مدة العقد:  -أ    

من خالل    (2022  / 02/10)  من تاريخ اعتباراميالدية ثالث سنوات ( 3  -  1البنود من )  -
 . 3عدد  ,Sun Solaris   التشغيل  أنظمة شامال  المحلي الوكيل 

 المشمولة بالعقد: األجهزة –ب    
 

Number Description Machine Type Serial Number 

1.  Oracle SPARC S7 SPARC S7-2L 1931NNTAXR 

2.  Oracle SPARC S7 SPARC S7-2L 1931NNTC1R 

3.  Oracle SPARC S7 SPARC S7-2 1930NNTAWP 

 
    

:   -ج    التأخير  المشرف   وأ قد عال  يذ تنف  في المتعهد    تأخر اذا    غرامة  المهندس  من  ترد  مالحظة    أي 

دين (  50)  بقيمة   مالية مة  ارغيه  ض عل فتفر %( من  15وبحد اعلى )   تأخير يوم    عن كل    ار خمسون 
و العقد  غرامة  قيمة  فرض  الم  التأخيراليحول  فد  هع تعلى  السلطة  حق  فيمن  المطالبة  العطل      ي 

     .العقد  ذ يتنفالناشئ عن التأخير في  رر الضو
 

 طريقة الدفع: -د    

 . كل عام عقديمن  أشهر بعد مرور ستة لي ة المحن االصي عقد من قيمة  % 50يتم دفع     •

 .يةد عقاله السن بعد انتهاء ة المحلينالصيا عقد من قيمة  %50يتم دفع     •
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  األجهزةلجميع    كيل رسمي معتمد من الشركة االمان يكون و  يجب على المتعهد -المتعهد:   -3
  بالعقد  المشمولة

 
 ركين بالمناقصةمات للمشتالتعلي  : انياث

ف  ي ه  لت التعليم  ات (: س  لطة منطق  ة العقب  ة االقتص  ادية الس  لطة )حيام  ا وردت م  ة كل عن  يت -ة:مالحظ  
 على غير ذلك. ةالخاصة، ما لم تدل القرين

 ةونفقت    الخاص   مس  لوليةعل  ى يحص  ل ذنفس    و ش  تراب ذه  لت المناقص  ة أن ينبغ  ي عل  ى م  ن يرغ  ب ف  ي اال
ألم    ور الت    ي له    ا عالق    ة ي ك    ل اهم ويراع    لتق    ديم الع    رف وان ي    تف الزم    ة ل     م    ات الو لعل    ى جمي    ع المع

 . تأسعار وضع  بالمناقصة أو تلك التي تلثر على
من  اقب ذتعب   ة ء ويق  وم الالمناقص  ة الم در  ف  ي ه  لا العط  ا يق دم الع  رف عل  ى نم  وذ  ع  رف  -أ .1

 لمحددة لللك .ماكن األئق العطاء في اايوقع ويلرخ وثواألسعار و  داول الكميات النموذ  وج

باألرق  ام والكلم  ات بخ    س  عار الوح  دة ف  ي ج  داول الكمي  ات خان  ة أن تعب   ة يش  ترأ أن يك  و  -ب 
 واضح.

اقأ مناطااء مان قبال المنااقأ ا أماا إذا أراد العال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق ال -ج
رة كذ يقدم ذلا  فاي ما  نن باستطاعته أالحظات ا فاضافة بعض المتقديم عرض بديل أو إ

صالي كماا  او مطلاو  ض األباالعر  مأن يتقاد شاريطة    ة منفصلة ترفق باالعرض اخاص
 ضه .فوللجنة اللوازم واألشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو تر

 -ت والمعلومات التالية :يج  على المناقأ أن يقدم البيانا   .2
المفاوض بالتااااوقيع   لللمسائو  ض وكتا  التفوي  شركةا" كان أو  لمناقأ فرداوضع منشاة ا -أ

 عنها .
الية أو شاي  مصادل لصاالل السالطة وألمر اا باالمبل  المقدم كفالة م  العرض يرفق مع     -  

ة كادليل علاى حسان نياسام المنااقأ أو الشاركة  ابالمحدد في )ملحاق عارض المناقصاة (  
 سة مالياة مرخصاةسمن مصرف أو مؤن يكون ذل   ناقصة وعلى أالمناقأ للدخول في الم

 تقاررهال علايهم العطااء حسابما  لم يحالذين  ا  مناقصينفالة للي األردن وتعاد  ذه الكللعمل ف
أ الذي يحال علية العطااء ق( أيام من تاريخ قرار إحالة العطاء ا أما المنا7السلطة خالل )
 لعقد . فيذ ويوقع االة حسن التنالكفالة بعد أن يقدم كف فتعاد إلية  ذه

ياه كافاة لجاه إي الاذي توعنوانه الرسم  في األردن ليعتبرالرسمي    أ الكاملالمناق  عنوان -ج
ى  ذا العنوان تعتبر وكأنها قد الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة عل

ها ضه إذا ورد لتقديمها أو إرفاقها بعر  إليه أي معلومات أخرى يطل  إلى المناقأ   ت سلم
 ليمات.التعصفات أو  ذه الشروط أو الموذكر في ا

لاى بند من البنود الواردة فاي جاداول الكمياات ع  م أيلمناقأ أماتعتبر األسعار التي يدونها ا .3
زة للتساليم وأنهاا تشامل كاذل  أرباا   أنها القيمة الكاملة والشاملة لاذل  البناد بصاورة جاا

 العقد.لهذا  تحملها وفقاات أخرى قد يقأ وتعويضه عن أي التزامالمنا
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ار عان أي توضايل تفسالالس  حاجة انت  ناان  نا  أي التباس أو ك: إذا ك  توضيل االلتباس .4
ئيس مجلس المفوضين مان اجال لوثائق العطاء فعلى المناقأ أن يتقدم بطل  خطي إلى ر

( 7ن )بما ال يقال عاريخ المحدد لفتل العطاء  وضيل وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاتال
  للعطاء تقدمين على جميع المناقصين المسارات فتجابات على االسويتم توزيع اإلأيام 

فىي ظىر   على  نسىختين مختىومتين أوىل ووىورة وض: يقدم العرض متكامال" العر  عداإي .5
 -: مختوم مكتوب علية من الخارج

 مجلىسون إل  رئيس  في وندوق العطاءات ومعن  واسم المناقص ويودع  عطاءرقم واسم ال 

ن فوض يالم ويمكان لارئيس مجلاس لإليىداع قىررينملايخ موعد والتىارلوذلك قبل ا  المفوضين
 تق  ديم الع  روف برش  عار خط  ي يبع  ل ب    مل  ى ك  ل م  ن المناقص  ين ال  لين ك  انوا ق  د  ع  د مو  تأجي  ل

المح دد ل للك  وق   ر الس لطة ف ي أع ع رف يص لها بع د الول ن تنظ   العط اء  حصلوا عل ى وث ائق
  ريقوع لللك التأخ مجلس المفوضين ذوجود مبرر اقتنع رئيس مال مذا

قب وال يج   وز س   حب ه   لا الع   رف بع   د من   ادم ملزم   ا للالع   روف : يعتب   ر الع   رف المق   مي   ة ملزا .6
ت داء م ن رخ ر موع د ذ( يوم ا ا90لفت رة ) ب  ويظل الع رف ملزم ا للمن اقب ال لع تق دم   تقديم 

  .من هلت المدة لتزام أطول العطاء مدة اوف مال مذا حدد في دعوة تحديدت إليداع العر  تم

% 16  على المبيعات   امةالعيبة  لة الضرغير شامي  عاره بالدينار األردنديم أسقتعلى المناقأ   .7
. 

 2019( لسانة  28نظام المشتريات الحكومياة رقام )العروض وفقاً ل  مييتقيتم    تقييم العروض : .8
يكاون  أنيفتارض موجباة والاذي والتعليماات الصاادرة با العطاء  ذ  بتاريخ طر     الساري

 اهباطالع ومعرفة  ىالمناقأ عل

 -تدقيق العروض : لو  أس   .9

تك  ون  أناب جمل  ة أع مبل  ا وم  ا يج  ب تن  اقب ذ  ين حس   وأ ط  اي الع  رف خمذا وج  د ف   -أ
ة المبل  ا بم  ا يتف  ق ذتع  ديل جمل  س  لطة الح  ق العلي  ة ه  لت الجمل  ة ذتطبي  ق س  عر الوح  دة ف

 لعطاء .لالمبلا اإلجمالي  سعار أويل مجموع األوتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعد 
 بر كتابة ات فتعتالكلمب ةلملكور كتابباألرقام وا كورذين العدد المل ن تباي عمذا وق -ب 

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لللك . -ت 

ي    تم تص    حيح المجم    وع ويك    ون  فأن    ةلي    ات الحس    اذية مذا وج    د خط    أ ف    ي أع م    ن العم - 
 ا للمناقب .المجموع المصحح ملزم

ت    رفب  أنلجن    ة اليه    ا ، فا فأو مب    ال د بص    ورة مغلوط    ةن    مذا ق    ام المن    اقب ذتس    عير ذ -د 
ستأنس     ة بأس     عار الس     وا الرائج     ة و أس     عار ص     حيح الغل       مذت مأو أن تق     و  عرض     ة

 المناقصين اآلخرين . 

بكـ  مـا ورد فـي هـذت التعليمـات   إهمـال أ  عـرض ريـر متقيـدتحتفظ السلطة بحقها فـي    .10
ض ر العـر ايـيحـ  للسـلطة اختو رض دون بيان األسباب  أ  عرفض  حقها في  تحتفظ ب  كما
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روض قيمـة   كمـا يحـ  للسـلطة قيـد بققـ  العـالتعطـاء دون  الة  با" و إحالـترات مناس  الذ   
أن يكـون أل   منـاقص لـم إحالة العطاء جزئيا وعلى أكثر من مناقص ويتم ك  ذلـ  دون  

 . تعويضيفز بالعطاء أ  ح  في مطالبة السلطة  بق  

 
ل خ ال لعق د لتوقي ع االس لطة  مل ىيتقدم  أناء طعاقب الفائز بالنحسن التنفيل : على الملة  كفا .11

يق   دم للس   لطة   أنبرحال   ة العط   اء علي   ة وعل   ى المن   اقب  أذالغ   ةريخ ( ي   وم  م   ن ت   ا14)فت   رة 
م ن قيم ة العق د وذل ك ض مانا   %10ل توقيع نموذ  االتفاقي ة ( بمبل ا كفالة حسن التنفيل )قب

ر المن اقب أخت وإذاغراف العقد وفاء أل رتب على التعهد تا ولدفع ما يتنفيلا  تام  لتنفيل العقد 
عجز عن تقديم كفالة حسن التنفيل المطلوب ة فعن دها  أوتفاقية توقيع اال  فب ر   وأاستنكف    أو

المناقص  ة المرفق  ة بعرض    دون الرج  وع مل  ى القن  اء وال يك  ون  يح  ق للس  لطة مص  ادرة كفال  ة
 .شأنهاببأع تعويب  أوطالبة ذها ملأع حق في ا للمناقب 

 

 

%( 100) واصــفاتقــة للممطاب ن عنــدما تكــو ات المحليــةاعن االعتبــار الصــنة بعــيلجنــلاتقخــذ  .12
ناقصـــين وبقســـعار معقولـــة علـــى أن ال تزيـــد أســـعار المـــواد المصـــنعة محليـــاا عـــن أســـعار الم

  .%( استناداا لقرار مجلس الوزراء15اآلخرين عن )
 

 -:العنوان التاليض إلى ل العرإرسايجب . -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 77110عقبة، لا  

واألشغالقسم اللوازم   
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 فاقيةتواال  والصيانة الكفاالتج المناقصة و اذنم /ثالثا 

 المناقصة ض عر  1-ج    
 اقصة  ج كفالة المننموذ 2-ج    
 حسن التنفيذ الة  كفذج نمو  3-ج    

 نموذج كفالة الصيانة  4-ج    
 نموذج االتفاقية  5-ج    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الشؤون المالية  مديرية األردنية الهاشمية  ةالمملك 2022-47 رقم  لوازمء عطاال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - أيلول
في   Oracle Sparcالرئيسية الخوادم عقد صيانة أجهزة 

 وات لمدة ثالث سن السلطة

  

 

 

 17 من 8 صفحة 

 1-ج 

 
 عرض المناقصة

 .......... ...عطاء : .......................................
 س المفوضين ئيس مجلمعالي ر 

وجميع وث ائق العط اء وتعليم ات كميات ات وجداول الدقيقة للشروأ ومواصف  ذدراسة  مناق  نأبعد   -1
 ..........لخاصة ذتوريد......................................المناقصة ا

القة مور التي لها عاأل من الملكورة أعالت وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة ذها وغيرها
ق  ا  لش  روأ ومواصف    ات ازم وف    د ه  لت الل  و رف ذ    ان نق  وم ذتوريع  دن   ات نعين أقو ذه  ا فأنن  ا نح  ن الم  

أو أع مبل  ا  ر أردن يدرة دين اق الم لكورة ف ي ج داول الكمي ات بمبل ا مجم الي و  وباألس عار العط  اء
 رخر يصبح مستحقا بموجب شروأ هلا العطاء .

خ   الل الم دة     د ق عف ي ال ول   ةمش ورد ونس لم الل وازم الما أن ن  عرضنا ه ل ول قب  ونتعهد في حالة -2
 ة .اإلحال رارنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قي عرضفالتي نحددها 

لوب ة بحس ن التنفي ل م ن مص رف أو ملسس ة ونتعهد في حالة قب ول عرض نا أن نق دم الكفال ة المط -3
 م  ن قيم  ة العط  اء الم  لكور%( 10ل  ا يع  ادل )بمبل  ك ف  ي األردن ومقبول  ة ل  ديكم وذ  مالي  ة مس  جلة

 ة .موذ  الكفالة المرفقنووفقا لأعالت 

الت اريخ المح دد لف تح العط اء ويبق ى  اذت داء م ن ي وم 90رف لم دة نلتزم ذهلا الع لى أن  ونوافق ع -4
 لنا طيلة هلت المدة .هلا العرف ملزما 

رار اإلحال ة يش كل عرض نا ه لا م ع ق  فانها والى أن يتم معداد اتفاقية العقد الرسمية والتوقيع علي -5
 يننا .زما ذلمعقدا 

برذ  داء  غي  ر مل  زمينلعط  اء عل  ى اق  ل األس  عار وإنك  م حال  ة اي  ر مل  زمين برعلمك  م ك  للك ب  أنكم غنو  -6
 أسباب ذلك .  

 ..من شهر ..................... .............................حرر في هلا اليوم ............
 ............... تمة.اوخ ع قيتو ................................................اسم المناقب .

 ...................................... .......... ........... .......................باعتبارت ..
 ا العرف ونيابة عن المناقب .ا لتوقيع هل ومفوضا رسمي

 . ..........عيقو الت. ............................. االسم:  لشاهد ......................العنوان
 ............. ........................................................ وعنوان  مكان عملة
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 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2022 - أيلول
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 17 من 9 صفحة 

 

 

 2  –ج 
 نموذج كفالة المناقوة 

Form of Tender Guarantee 
 

 م: ........................... رق  طاءالمشروع: ......................................... الع

مناا أن قد تام إعال.......................... ل..................ل(: ...............ماح  العة )صد اسال  إلى
......................... ساايتقدم بعاارض ...................المناااقأ شااركة: .............................

طاء تنأ علاى أن عشروط الانت  ولما كه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاءا  منوال  للمناقصة للمشروع
 فنا: ها فااااصن مصاااارناقصااااة مااااع عرضااااها وبناااااء علااااى طلباااافالااااة مم المناااااقأ بكيتقااااد 

............. يكفال بتعهاد ال رجعاة عناه أن ...................بن  ........................................
بحياث أول طل  خطاي مانكم و د عند ورو......... .....................................يدفع لكم مبل : ..

 ا يلي:لطل  ميتضمن ا
 
لعروض أو  ة منكما قام بسح  عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم اأن المناقأا بدون موافق      -أ  

 ( يوماا أو 90صالحية العرض المحددة با)  قبل انقضاء
( من  6/ 1موج  المادة ) بالعقد    ام اتفاقية ولكنه أخفق في إبر  أنكم قد قمتم بصحالة العطاء عليها      -  

 شروط العقدا أو 
(  4/2)  ا ولكنه أخفق في تقديم ضمان األداء بموج  المادة  كم قد قمتم بصحالة العطاء عليه  أن      -ج

 من شروط العقد. 
 

  ( يوما ويتعين إعادتها إليناا كما 90حية الكفالة البالغة )وعلى أن يصلنا الطل  قبل انقضاء مدة صال
 كمها القوانين المعمول بها في األردن. ح كفالة تأن  ذه ال

 
 ............................لكفيل / البن : ...............توقيع ا

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

 ...........................................             التاريخ:
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 17 من 10 صفحة 

 3-ج
 

 
 ة العقبة االقتوادية الخاوة نطقم سلطة 

 اء )كفالة حسن التنفيذ( مان األدنموذج ض

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

 .. ...........................  مقاول: ال ا ة ماليةكفل بكفال إعالمكم بأن مصرفنا: ...................... قد 

تعلق بمشروع: ........................................ بمبل : الم(        /         العطاء رقم )  بخصوأ 

ل وذل  لضمان تنفياذ العطااء المحاا   .............................................. ( دينار أردني...) ...

بمجارد ورود أول  –ن نادفع لكام نتعهاد باأاردة في وثائق عقد المقاولةا وأنناا الو  الشروط  عليه حس  

مع ذكر األسبا   –طي منكم المبل  المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط   خطل

  وذلا –لعقاد المقاول قد رفض أو أخفق في تنفياذ أي مان التزاماتاه بموجا  ا الداعية لهذا الطل  بأن

لاة لاى إجاراء الادفع.وتبقى  اذه الكفالمقااول عر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جان  النظابصرف  

عقد المحادد مبادئيا بتااريخ سارية المفعول من تاريخ إصدار ا ولحين تسلم األشغال المنجزة بموج  ال

علاى طلا  اء نادياد ا بياد ا أو تجهر ............... من عام ................ ما لم يتم تمد ........... ش

 صاح  العمل.

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

 فوض بالتوقيع: ..................................... الم

 ... ...................................... التاريخ: .....
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 17 من 11 صفحة 

 4-ج   

 

 سلطة منطقة العقبة االقتوادية الخاوة 

 )كفالة إوالح العيوب(  يوبوالح العوذج ضمان إنم
Defects Liability Guarantee 

 
 

ا إعالمكاام بااأن ن............................................................. يساار......إلااى السااادة: ....

 ................................... قد كفل بكفالة ماليةا المقاول: .......مصرفنا: ................

 (       /        أ العطاء رقم )خصو

................. ( دينااار أردنااي ........................  مبل :)بمشااروع:......................بلمتعلااق 

ته فيما يخأ أعماال اإلصاالحات والصايانة بموجا  نا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزامااوذل  ضم

المبلا  الماذكور  – ل طل  خطي مانكمأو بمجرد ورود  –ندفع لكم   بأنا نتعهد  قاولة.وإننأحكام عقد الم

قاول قد ممنه بدون أي تحفظ أو شرطا مع ذكر األسبا  الداعية لهذا الطل  بأن اللبونه  أو أي جزء تط

فيما يخاأ أعماال اإلصاالحات والصايانة بموجا  العقادا وكاذل    رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته

دفع.وتبقى  اذه الكفالاة ل علاى إجاراء الاقااوأو مقاضاة من جان  الم  راض ن أي اعترف النظر عبص

مقاول بصكماال لمن تاريخ إصدار ا ولحين التسلم النهائي لألشغال بموج  العقد وقيام امفعول  سارية ال

           بة ما لم يتم تمديد ا أو تجديد ا بناء على طل  صاح  العمل.النواقأ واإلصالحات المطلو

 

 .........فيل / مصرف: ..................توقيع الك                                              

 لمفوض بالتوقيع: .................................. ا

 ..... ....................................... التاريخ: 
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 17 من 12 صفحة 

 5-ج

 

 
 اتفاقية العقد  موذج ن

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :عروشالم 

                   
 

 
 2022لسنة ............... شهر  ......... من.......... ذا اليومىي هىة ف ىيىاالتفاق  ذهىه حررت

 
 بين

 "األول يقالفرعل  اعتباره "ئيس مجلس المفوضين ر  امثلهوي الخاوة سلطة منطقة العقبة االقتواديةالعمل  واحب
 و

 الثاني" فريقال" ه...............ويمثلها ................................. عل  اعتبار..المقاول السادة ...........
الذذذت دقذذدم  صةق لمناقبل بعرض اكان قد  ولما،  بتنفيذ المشروع أعاله  في أن يقوم المقاول  كان صاحب العمل راغبا    لما

 فقا لشروط العقد،و وانجازها وإصالح أية عيوب فيها  المشروع لتنفيذ أشغال به المقاول 

                             

 ن عل  ما يلي:فريقيبين ال االتفاقتم  فقد
 
ار إليها  مشلا   قدالع ي شروط  بير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها ف والتعا  للكلمات  يكون - 1

 فيما بعد. 
 
 تفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الوورة: االهذه   منجة تاليا جزءا ال يتجزأ ئق المدرالوثا  تعتبر - 2

 . .................... .... ................................. ... رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .. ......................... .......... ................ :  " عرض المناقوة كتاب" -ب
 .. ............. .............رقام: ........................ذات األ المناقوة مالحق -ج
 ... .....................................(: ...........العقد )الخاوة والعامة شروط -د
 .. ...... ................. : .............................................مواوفاتال -ه
 .. .. .........(:................األخرى جداولوالميات المسعرة )جداول الك الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .............. ................................................اإلنجاز" ......... مدة" ▪
 ............................. ....... .............. غرامة التأخير .................... ▪

 

..  .......طوابع رقم............... وول رسوم
 ..................... وول جامعىىىة رقم ..

 ....التاريخ................... .....القيمة ................
 .........................التاريخ................... القيمة 
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 17 من 13 صفحة 

 
 
للمقوا  قيام  إزاء – 4 المستحقة  الدفعات  بدفع  العمل  وفقاحب  بتنفيذ    اول  المقاول  يتعهد    شغال األللشروط، 

 . المنطقة الخاوةحدود و االلتزام بالقوانين المرعية داخل  وإنجازها وفقا ألحكام العقد
 
بأن يدفع  لعم لاحب ، يتعهد وابتنفيذ األشغال وإنجازها وإوالح أية عيوب فيها وتسليمها  المقاول قيام إزاء - 5

 العقد.  فيلمحدد ا ام العقد في المواعيد وباألسلوبموجب أحكإل  المقاول قيمة العقد ب
 

إبرام    ما   عل   وبناءا عل   الفريقان  اتفق  فقد  أعالهاال  ههذتقدم  المحدد  الموعد  في  وتوقيعها  وفقا   تفاقية  وذلك 
 للقوانين المعمول بها.

 
 

 العمل(األول )صاح   الفريق

 
 ثاني )المقاول( ال فريقال

 

 
 وضين جلس المف رئيس م :      االسم 

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

 

 
 :     االسم 

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

 
 

 

 -د شهد على ذل  :وق       -وقد شهد على ذل :

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -:الوظيفة

 
 لمالية ا ن لشؤومدير ا

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 شغالازم واإلرئيس قسم اللو
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 17 من 14 صفحة 

   . امةالع : الشروطرابعاا 
     ( رقم  الحكومية  المشتريات  نظام  في  الشروأ  لسنة  28تعتبر  هلا السا  2019(  طرح  ذتاريخ  رية 

وجميع يتب  العطاء  اما  عرف  تقديم  وأن  العطاء  لهلا  عامة  شروطًا  تعليمات  من  يعت عها  بر  لمناقب 
 يع ذنودها.مًا من  بأن  قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجمزاتال
 

 -:  فيةاإلضا:الشروط  خامساا 

 

 % . 16ت  على المبيعا  العامةالنريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1
 ة االقتصادية الخاصة الجديد.مكان العمل مبنى سلطة منطقة العقب  .2

 ئة ذنود العطاء ال يمكن تجز  .3

 العقد  البنود من ضمنلكافة  تفصيلي  أسعاركشف  .4
 

 
   : الشروط الفنية للعقد  -: ا  دسسا
 

 Platinum بحيل تكون  الشركة المتقدمة للعطاء وكيل معتمد من الشركة االم  يجب ان تكون  .1

or Gold or Silver  وتقديم ما ياب  ذلك 

 و  ل اعتياديةتشغي حالة يف وإبقائها الجدول المرفق في الواردة زةاألجه  الشركة بصيانة تقوم .2

 .عليها المتعارف المقاييس وفق الصيانة خدمات  تقديم .3

 .أشهر ثالثة كل واحدة زيارة ذواقع  لألجهزة الوقائية الصيانة زيارات  رجراءالشركة ب تقوم .4

أيام   طيلة الملحق  في الواردة لحقاتهاوم األجهزة  بصيانة األول الفريق طلبات  الشركة ملى تستجيب  .5
 24/7سبوع على اساس اال

 ذللك وتحديد   لحظة تبليغ  من واحدت  ساعةخالل مدة أقصاها  باالستجابة الاانيفريق ال يلتزم .6
 ساعات.األعطال خالل ثمان 

ذلك يجب توفير ذديل   وإذا تعلرساعة من ذدء العمل في   24ان يتم حل المشكلة خالل  يجب  .7
     .تصليحهااب  للقطعة المعطلة لحين مش

 المشمولة األجهزة إلصالح والعملوغيرها  ، واالقامةالتنقالت  اليفتك  كافة عقد الصيانة يغطي .8

 .مضافية تكاليف السلطة أع حملتت وال بالعقد 
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 17 من 15 صفحة 

 
عن   تقاعس  /وتقصيرت في حالة عدم استجابة الفريق الااني لطلب الفريق االول برصالح العطل  .9

 إلصالحوغيرهم مهندسين  / فنيين /قدام خبراءيحق للفريق األول ان يقوم باست فانةذلك 
 .ى الشركة ذللكاشعار ال/العطل على نفقة الفريق الااني دون الحاجة إلرسال كتاب 

مع ارفاا الشهادات التي تاب  ذلك  توفير الموظفين المدربين لتنفيل جميع أعمال الصيانة  .10
 ي هلا المجال ال تقل عن سنتين. مع خبرة عملية ف

 القطع  تصبح االستبدال حالة وفي استبدالها، أو ةالمتعطل واألجهزة القطع مصالح لشركةل يحق .11

األجهزة   مواصفات  تماثل األجهزة أو القطع تكون  أن على ركة،للش ملكاً  واستبدل   تعطل   التي
تتحمل السلطة أع تكاليف  والكلف االستبدال على الشركة  وتكون األقل  على األصلية

 بديل القطع التالفة.  اضافي  جراء ت
 سبيل على منها والمستهلكات  االستخدام  سوء عن الناتجة األعطال لعقد ا هلا من يستاني .12

 :لحصرا ال الماال

 .األجهزة  في شاذهها ما أو الدباذيس دخول أو السوائل سكب  -أ

 .الخارجية الكهربائية التغلية الناتجة األعطال -ب 

 .البطاريات  - 

 ل  اوماثل الشركة استبدال  بجهاز م علىالمعطل يتوجب في حال تعلر اصالح الجهاز  .13
 من ناحية المواصفات دون ان تتحمل السلطة اع كلف اضافية.  أحدث 

( من  firmware and batch updateدة بالعقد )ى األجهزة الموجو أع تحدياات عل .14
 األول.ق مسلولية الفري

في مبنى   اما من خالل التواجد  Sun Solaris ,تقديم خدمات الدعم الفني لنظامي التشغيل .15
(  و التأكد من نظامي التشغيل وعملهم   remotelyخالل الشبك عن بعد ) السلطة او من 

 . بطريقة سليمة
 (. System Logsم )مراجعة سجالت النظا  .16
 صيانة وقائية دورية مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل .17
ة ويتم  تكون مغطاة بعقد الصيان سوف االم شركةالالتي تصدر من  Patchesجميع أل  .18

 اجة مليها.تركيبها حين الح
وحسب حاجة سلطة منطقة العقبة   تنزيل اية ذرامج او تعريفات او اية خدمات أخرى  .19

 االقتصادية الخاصة. 
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 17 من 16 صفحة 

خالل مدة العقد القيام برعادة فرز    ( أشهر6)  ستة وكلالخاصة لسلطة منطقة العقبة يحق  .20
مزالة أجهزت  و أأجهزة جديدة  ضافةم,  المحلي ةنالصيا عقد ت وتقييم لألجهزة المشمولة بخدما

لتكون مبنية على القائمة الجديدة وبحسب  سنويةالنصف من القائمة وتعديل قيمة الدفعة 
اول زيادة هلت األسعار  األسعار الفردية المقدمة لألجهزة والمابتة عند اإلحالة وال يحق للمق 

 بعد اإلحالة.   
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 17 من 17 صفحة 

 : -سابعا  : الخالوة النهائية 

 
 ( يوماا            )التشغي  لتوريد والتركيب و مدة ا

 

 

مالرق  الكمية  الوحدة وصف البند  
 دة حسعر الو

بلغ  الم
 اإلجمالي

 

 دينار  فلس دينار  فلس

1 

ي عقىىد وىىيانة أجهىىزة الخىىوادم الرئيسىىية فىى
 خىىدمات الىىدعم الفنىىي ألنظمىىةتقىىديم  السىىلطة 
مىىن خىىالل الوكيىىل  ,Sun Solarisالتشىىغيل 

 ث سنوات المحلي لمدة ثال

     3 ددع

* 
 ( %    نسبة الخوم :     )        

 %(       )         دة :  نسبة الزيا
 

 
    

   المجموع النهائي فقط: *

 ____ _____ __________ ___________ ___________ _______:   ____ ئي كتابةع النهالمجمو ا
 __ _____________________________________ ________:  _____  قصــــاــــــــــــــــــــــــناسم الم
 __ _ ______ ___________________________ __ ______________ ـــخ :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريــــ

 ____ _____ ____________ _ _______ _____ ____________ ــة:   ______ــــــــــــــــــــــــــتم الشركـــخ

 _____ _____________ ____________خلو  _________________ : __ ـةـــــــــــــــــــــاتف الشركـــه

 ________ ___________________ ______________________ _____ :ــةـــــــــــــــــــلشركــفاكس ا


