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 -:المحتويـــــــات
 

 موضوع العطاء. 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 االتفاقية 4-ج    

 الشروط الخاصة:     رابعا  
   . اإلضافيةالشروط  :    خامسا  
 .واصفات الفنيةالم:   سادسا  
 .الخالصة النهائيةجدول الكميات النهائي  :   ا  سابع
 
 
 

 صفحة (21)مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء 
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 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -: وطريقة الدفعموقع طرقة و -2

 

الى مختبرات وعلى مدار العام  إصدارات(يتم التوريد حسب حاجة السلطة وبموجب ) -أ    
 قسم اللوازم واألشغال في السلطة.بالتنسيق مع في مدينه العقبة و  انالعقبة الدولية بن حي

 

فورية)أسبوع(على بر فترة التوريد وخالفة تعت ديد موعد التسليم كتابة  المتعهد تحعلى  –ب    
 .األكثر

اذا تأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض  غرامة التأخير : -ج   

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر 0ر5غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن ) عليه )
المناقص في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ 
عن التأخير في التنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم 

توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض  التي تأخر المتعهد في
 غرامة التأخير وفقا للصالحيات التالية :

 
أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤون          

 المالية السلطة.
الصالحيات في فرض الغرامة للجنة  ب.  اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون         

 العطاءات.
 
 طريقة الدفع: -د    
بي  ا اعتتع بة يديتتع يبم تت  د ص تتو بمنتتي  ياتتعي      تتيب  يتتيتت د ع تتم  يلتتا بةلالةاتتا بةللة 

 .ل صظلت

 .بم فل يال   لديخ  ي يم  بع الدبعلد لي ع  كلل  مدة االتفاقية : -ه

 -المتعهد : -3  
يقبببدم معلومبببات وا بببحة عبببن القبببركة ويفاببب  تقبببديم كتالوجبببات  يجبببب علبببى المتعهبببد أن

 لألعمال المطلوبة للمو وع أعاله. 

التعاقد مع ب (5/2019لوازم رقم ) من خالل العطاء غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
المواصفات  حسبلمدة عام ميالدي كام   ريد مواد كيميائية ولوازم مخبريةة متخصصة لتو شرك

 الفنية والقروط الواردة في وثائق العطاء . 



 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2019-5رقم  عطاء لوازمال

 توريد وتزويد مواد كيميائية ولوازم مخبرية  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 -كانون ثاني 

 

 

 

 21 من 4 صفحة

 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
تعني كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطقبة العقببة االقتصبادية  -مالحظة:

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتبببه  مسبببيوليةلبببى مبببن يرغبببب فبببي االشبببترا  بهبببذه المناقصبببة أن يحصببب  بنفسبببه وعلبببى ينبغبببي ع

الخاصببة علببى جميببع المعلومببات الالزمببة لببه لتقببديم العببرع وان يببتفهم ويراعببي كبب  األمببور التببي لهببا 
 . هأسعار عالقة بالمناقصة أو تلك التي تيثر على و ع 

ا العطببباء ويقبببوم المنببباق  يقبببدم العبببرع علبببى نمبببوذص عبببرع المناقصبببة المبببدرص فبببي هبببذ -أ -1
بتعبئة النموذص وجداول الكميات واألسعار ويوقع وييرخ وثائق العطاء في األمباكن المحبددة 

 لذلك .

يقترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمبات بخب   -ب
 وا ح.

 لل إذب  دبع بةل ل   م يجيز إعخل      ععي  على يثلئق بةعالء ل   ا  بةل ل   ،  -ج
 قتتعيد عتتدي اتتعي   ي إعتتل ا اعتتي بةل صظتتلت ،  تتل  ال تت الع      يقتتعد ذةتت   تت  
لذكدة خلنا ل فنلا  د ق الةعدي ، شتدياا    ي قتعد اتلةعدي بينتل  كلتل  تي 
لاليو يةلج ا بةليبزد يبيشغل     بة لاا بةلخ نا      ظد    عدعا بةاتعي   ي 

  د ع  .
 -     يقعد بةايل لت يبةلعليللت بة لةيا :يجو على بةل ل    -2

بةلفتتيي  ةلل تتئي يعتتم ل شتتلة بةل تتل    تتدعب  كتتل   ي شتتدكا ، يك تتلو بة فتتييي  - 
 الة ـــي يم ع هل .

يد ق لم بةعدي بةلقعد كفلةا للةيا  ي شي  لنعق ةنلةح بة لاا ييلد ل الةلالغ    -و
كتعةي  علتى ص ت   يتا  ال تد بةل تل    ي بةشتدكابةلصعع    )للصق عدي بةل ل نا ( 

بةل تتل   ةلتتعخي   تت  بةل ل نتتا يعلتتى    يكتتي  ذةتت  لتت  لنتتد   ي ل   تتا للةيتتا 
لدخنا ةلعل     بيدع  ي عتلع  تذا بةكفلةتا ةلل ل نتي  بةتذي  ةتد يصتل  علتيهد بةعاتلء 

(  يلد ل   لديخ  دبد إصلةا بةعاتلء ،  لتل بةل تل   بةتذ  7بة لاا خ   )  قدداص الل 
 لء   علع إةيا  ذا بةكفلةا اعع    يقعد كفلةا ص   بة  فيذ ييي م بةعقع . يصل  عليا بةعا

ع يب  بةل ل   بةكللت  بةد تل   ت  بيدع  ةيع اتد ع يب ت  بةد تل  بةتذ   يجت  إةيت   -ج
كل ا بةد لئ  يبإلشعلدبت يك  إشعلد  ي د لةا  اعث ل جلا على  ذب بةع يب   ع اتد 

يالتتو إةتتى بةل تتل    قتتعيلهل  ي إد ل هتتل  يكأ هتتل  تتع  تتللت إةيتت     لعليلتتلت  ختتد 
 اعدع  إذب يدع ةهل ذكد    بةشديا  ي بةليبنفلت  ي  ذا بة عليللت .

 ع اد بي علد بة   يتعي هل بةل تل    لتلد    ا تع لت  بةا تيع بةتيبدعة  ت  جتعبي  بةكليتلت  -3
كذة   دالح  على   هل بةقيلا بةكلللا يبةشلللا ةذة  بةا ع انيدة جل زة ةل  ليد ي  هل  شل 

 بةل ل   ي عييع  ع     بة زبللت  خد   ع ي صللهل ي قل ةهذب بةعقع .
 يعتتيح بمة اتتلإ : إذب كتتل    تتل     بة اتتلإ  ي كل تتت   تتل  صلجتتا ة   ف تتلد عتت      -4

 يعيح ةيثلئق بةعالء  على بةل ل      ي قعد االو خا  إةى دئتيإ لجلتإ بةلفيعتي  
   ليعع ي اق بة لديخ بةلصعع ةف ح بةعاتلء التل م يقت  ل  بج  بة يعيح يإزبةا بمة الإ 
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(  يلد ييت د  يزيتم بإلجلاتلت علتى بم  ف تلدبت علتى جليتم بةل ل نتي  بةل قتعلي  7ع  )
 ةلعالء  

في ظرف  على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مختوم مكتوب علية من الخارج :

اسام المنااقص وياودع فاي صاندوق العطااءات ومعناون إلاى رئاي  و عطااءرقم واسم ال 
 ييلكت  ةتدئيإ لجلتإ وذلك قبل الموعاد والتااريخ المقاررين لاياداع المفوضين مجل 

موعببد تقببديم العببروع بخشببعار خطببي يبعببم بببه إلببى كبب  مببن المناقصببين  المفو ببين تيجيبب 
عببرع يصببلها بعببد  العطبباء ولببن تنظببر السببلطة فببي أي حصببلوا علببى وثببائق الببذين كببانوا قببد

 مجلس المفو ين بوجود مبرر قوي لذلك التيخير  المحدد لذلك إال إذا اقتنع رئيس الوقت
إلزامية العروع : يعتبر العبرع المقبدم ملزمبا للمنباق  وال يجبوز سبحب هبذا العبرع بعبد  -6

( يومبا ابتبداء مبن  خبر موعبد 90لفتبرة ) ببهويظ  العرع ملزما للمناق  الذي تقبدم  تقديمه
 حديده إليداع العروع إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة . تم ت

 علتى بةلايعتلت غيتد شتلللا بةعتدياا بةعللتاعلى بةل ل    قعيد   علدا الةعي لد بيدع ت   -7
16. % 

 قييد بةعديي : ي د عدب ا عديي بةل ل نلت ي قييلهل اليجو  ظلد بةلتيبزد يبيشتغل   -8
بةنتلعد الق عتى بةلتلعة   2001( ة ت ا 4عقاتا بم  نتلعيا بةخلنتا د تد )ة لاا ل اقتا بة

ي ععي  تت   2000( ة تت ا 32( لتت   تتل ي  ل اقتتا بةعقاتتا بم  نتتلعيا بةخلنتتا د تتد )56)
 يكي  بةل ل   على با ع يلعد ا اهل    يبة عليللت بةنلعدة اليجاا يبةذ  يف دي 

 -  ليو  ع يق بةعديي :   -9

 أنا أو تنببباقي ببببين حسببباب جملبببة أي مبلببب  ومبببا يجبببب إذا وجبببد فبببي العبببرع خطببب -أ
سلطة الحق بتعدي  جملة المبل  بما التكون علية هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة ف

يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعدي  مجموع األسعار أو  المبل  اإلجمالي 
 للعطاء .

 ابة بالكلمات فتعتبر كتابة إذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كت -ب

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك . -ت

يببتم تصببحيح المجمببوع ويكببون  فينببةإذا وجببد خطببي فببي أي مببن العمليببات الحسببابية  -ص
 المجموع المصحح ملزما للمناق  .

تببرفي  أنلجنببة الإذا قببام المنبباق  بتسببعير بنببد بصببورة مغلوطببة أو مبببال  فيهببا ، ف -د
وم بتصبببحيح الغلببب  مستينسبببة بيسبببعار السبببوا الرائجبببة و أسبببعار عر بببة أو أن تقببب

 المناقصين اآلخرين . 

تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عـرض ييـر متقيـد بمـ  مـا ورد فـي هـذي التعليمـات   -10
تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيـار العـرض  كما
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ن التقيـد بققـ  العـروض قيمـة ا كمـا يحـق للسـلطة تراي مناسبا" و إحالة العطاء دو الذي 
إحالة العطاء جزئيا وعلى أكثر من مناقص ويتم ك  ذلك دون أن يمون ألي  منـاقص لـم 

 . يفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة  بقي تعويض
 

السلطة لتوقيع العقد خبالل  إلىيتقدم  أنكفالة حسن التنفيذ : على المناق  الفائز بالعطاء  -11
يقببدم للسبببلطة   أنبخحالبببة العطبباء عليببة وعلببى المنبباق   أبالغببة( يببوم  مببن تبباري  14ة )فتببر 

% من قيمة العقبد وذلبك  بمانا  10كفالة حسن التنفيذ )قب  توقيع نموذص االتفاقية ( بمبل  
تببببيخر  وإذالتنفيببببذ العقببببد تنفيببببذا  تامببببا ولببببدفع مببببا يترتببببب علببببى التعهببببد وفبببباء ألغببببراع العقببببد 

عجبببز عبببن تقبببديم كفالبببة حسبببن التنفيبببذ  أورفبببي توقيبببع االتفاقيبببة  أو اسبببتنك  أوالمنببباق  
المطلوبببة فعنببدها يحببق للسببلطة مصببادرة كفالببة المناقصببة المرفقببة بعر ببه دون الرجببوع إلببى 

 .بيي تعويي بقينها أولمطالبة بها القااء وال يكون للمناق  أي حق في ا
مطابقــة للمواصــفات  تقخــذ اللةنــة بعــين االعتبــار الصــناعات المحليــة عنــدما تكــون  -12

%( وبقســـعار معقولـــة علـــى أن ال تزيـــد أســـعار المـــواد المصـــنعة محليـــا  عـــن أســـعار 100)
  .( استنادا  لقرار مةلس الوزراء%15المناقصين اآلخرين عن )

 

 -: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

 عرض المناقصة 1-ج    



 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2019-5رقم  عطاء لوازمال

 توريد وتزويد مواد كيميائية ولوازم مخبرية  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 -كانون ثاني 

 

 

 

 21 من 7 صفحة

 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 ج كفالة حسن التنفيذنموذ 3-ج    
 نموذج االتفاقية4-ج    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفو ين
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بعبببد أن قمنبببا بدراسبببة دقيقبببة للقبببروط ومواصبببفات وجبببداول الكميبببات وجميبببع وثبببائق العطببباء  -1
 مات المناقصة الخاصة بتوريد................................................وتعلي

المذكورة أعاله وتفهمنا ماهيتهبا وجميبع الظبرول المحيطبة بهبا وغيرهبا مبن األمبور التبي لهبا 
عالقببة بهببا فيننببا نحببن المببوقعين أدنببباه نعببرع بببببان نقببوم بتوريببببد هببذه اللببوازم وفقببا  لقببروط 

درة دينبببار قببطببباء وباألسببعار المببذكورة فببي جبببداول الكميببات بمبلبب  إجمببالي و ومواصفببببات الع
 أو أي مبل   خر يصبح مستحقا بموجب شروط هذا العطاء . أردني

خببببالل     ونتعهببد فببي حالببة قبببول عر ببنا هببذا أن نببببورد ونسببلم اللببوازم المقمولببببة فببي العقببد  -2
 نا قرار اإلحالة .المدة التي نحددها في عر نا اعتبارا من تاري  تبلغ

ونتعهبببد فبببي حالبببة قببببول عر بببنا أن نقبببدم الكفالبببة المطلوببببة بحسبببن التنفيبببذ مبببن مصبببرل أو  -3
( مبببن قيمبببة %10ميسسبببة ماليبببة مسبببجلة فبببي األردن ومقبولبببة لبببديكم وذلبببك بمبلببب  يعبببادل )

 العطاء المذكور أعاله ووفقا لنموذص الكفالة المرفقة .

يببوم ابتببداء مببن التبباري  المحببدد لفببتح العطبباء  90ونوافببق علببى أن نلتببزم بهببذا العببرع لمببدة  -4
 ويبقى هذا العرع ملزما لنا طيلة هذه المدة .

والببى أن يببتم إعببداد اتفاقيببة العقببد الرسببمية والتوقيببع عليهببا فببان عر ببنا هببذا مببع قببرار اإلحالببة  -5
 يقك  عقدا ملزما بيننا .

نكببم غيببر ملبببزمين ونعلمكببم كببذلك بببينكم غيبببر ملببزمين بخحالببة العطببباء علببى اقبب  األسبببعار وإ -6
 بخبداء أسباب ذلك . 

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

 ....................................................باعتباره ................................
 ومفو ا رسميا لتوقيع هذا العرع ونيابة عن المناق  .

 ...........التوقيع. ............................. االسملقاهد : ......................العنوان
 ..................................................................... وعنوانه مكان عملة

 

 

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

 بةلشديع: ......................................... بةعالء د د: ...........................
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.. ةقع  د إع ل تل إةى بة لعة )نلصو بةعل (: .........................................................
   بةل تتتل   شتتتدكا: .........................................................................  تتتي قعد 
اعدي ةلل ل نا ةللشديع بةل يا ع    عت ا ب ت جلاا ةتععية بةعاتلء، يةلتل كل تت شتديا بةعاتلء 

 الاتت ،  تتص  لنتتد  ل:   تت   علتتى    ي قتتعد بةل تتل   اكفلةتتا ل ل نتتا لتتم عدعتت ، يا تتلء علتتى
ا   ........................................................................ يكف  ا عهع م دجعا ع      
يتتع م ةكتتد لالتتغ: ................................................ ع تتع يديع  ي  التتو خاتت  لتتت كد 

 ياصيث ي عل  بةالو لل يل :
 
  ، اعي  ليب قا ل كد،  لد ا صو عدع  اعع ب قعلء آخد ليعع ة قعيد    بةل ل     -  

 ( ييلل،  ي90بةعديي  ي  ا  ب قعلء ن صيا بةعدي بةلصععة اـ)
( 1/6  كد  ع  ل د اصصلةا بةعالء علي ، يةك    خفق    إادبد ب فل يا بةعقع اليجو بةللعة )    -و

 ل  شديا بةعقع،  ي
ا بةعالء علي  ، يةك    خفق     قعيد علل  بيعبء اليجو بةللعة   كد  ع  ل د اصصلة     -ج

 ( ل  شديا بةعقع.4/2) 
 

( ييلل يي عي  إعلع هل إةي ل، 90يعلى    ينل ل بةالو  ا  ب قعلء لعة ن صيا بةكفلةا بةالةغا )
 كلل     ذا بةكفلةا  صكلهل بةقيب ي  بةلعلي  اهل    بيدع .

 
 .......................................... ي يم بةكفي  / بةا  : .

 .........................................     بةلفيي الة ي يم:

 ...........................................             بة لديخ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 تنفيذ(نموذج ضمان األداء )كفالة حسن ال
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Performance Guarantee 
إةى بة لعة: .................................................................................... ي د ل 

إع لكد اأ  لند  ل: ......................  ع كف  اكفلةا للةيا، بةلقلي : 

............................. 

(بةل علتتق الشتتديع: ........................................        /        اخنتتي  بةعاتتلء د تتد )

يذة  ةعلل    فيذ بةعالء   الالغ: ) ........................ ( عي لد  دع  ............................

دع الجت –بةلصل  علي  ص و بةشديا بةيبدعة    يثلئق عقتع بةلقليةتا، ي   تل   عهتع اتأ   تع م ةكتد 

 –يديع  ي  الو خا  ل كد بةلالغ بةلذكيد  ي    جزء  الاي ت  ل ت  اتعي      صفتظ  ي شتدا 

لم ذكد بي الو بةعبعيتا ةهتذب بةالتو اتأ  بةلقتلي   تع د تي  ي  خفتق  ت    فيتذ    لت  بة زبلل ت  

يذة  اند  بة ظد ع     بع دبي  ي لقلعلة ل  جل و بةلقتلي  علتى إجتدبء  –اليجو بةعقع 

 اقى  ذا بةكفلةا  لديا بةلفعي  ل   لديخ إنعبد ل يةصي    لد بيشغل  بةل جتزة اليجتو بةع م.ي

بةعقع بةلصعع لاعئيل ا لديخ ........... شهد ............... ل  علد ................ لل ةد ي د  لعيع ل 

  ي  جعيع ل ا لء على الو نلصو بةعل .

 ............. ي يم بةكفي  / لند : .................

 بةلفيي الة ي يم: .....................................

 ...............................بة لديخ: ...............

 
 
 
 

 

 

 

 4-ج  
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 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2019لسنة ............... شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئي  مجل  المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" دة ............................ويمثلها ................................. على اعتبارهالمقاول السا
كان قد قبلل بعلرض المناقصلة اللذ   ولما، بتنفيذ المشروع أعاله كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول  لما

 وفقا لشروط العقد، أية عيوب فيها لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح تقدم به المقاول 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
 
المشار  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  المعاني المحددة لها في شروط  للكلمات يكون - 1

 إليها فيما بعد.
 
 هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .....................................................:  "عرض المناقصة كتاب" -ب
 .....................رقام: ...............................مناقصة ذات األال مالحق -ج
 ...................(: ................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..............: ........................................................المواصفات -ه
 .........(:....................األخرى والجداولول الكميات المسعرة )جدا الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

......... وصل رسوم طوابع رقم...............
 .....................وصل جامعـــة رقم ..

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

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

 
 
 األشغالة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ صاحب العمل بدفع الدفعات المستحق قيام إزاء – 4

 .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة وإنجازها وفقا ألحكام العقد
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بأن  العملالمقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب  قيام إزاء - 5

 العقد. فيلعقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد يدفع إلى المقاول قيمة ا
 

االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا  هذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما  على وبناءا
 للقوانين المعمول بها.

 
 

 بيي  )نلصو بةعل ( بةفديق

 
 بةثل   )بةلقلي ( بةفديق

 

 
 دئيإ لجلإ بةلفيعي :     بم د
 

 : ..................................  بة ي يم
 

 
 :   بم د
 

 : .................................... بة ي يم

 
 

 

 -ي ع شهع على ذة  :       -ي ع شهع على ذة :

 
 -بة ي يم:

 
 
 
 
 

 
 -بة ي يم:

 

 
 -بةيظيفا:

 
 لعيد بةش ي  بةللةيا

 
 
 

 
 -بةيظيفا:

 
 د بةليبزد يبإلشغل دئيإ   

 
 
 

 
 

 الخاصةالعامة  : الشروط رابعا  
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في سلطة منطقة  2001( لسنة 4الخاصة في نظام اللوازم واألشغال رقم )العامة و تعتبر القروط     
العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاري  طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطا  

تقديم عرع المناق  يعتبر التزاما  منه بينه قد طلع ليها وتفهمها وقب  خاصة لهذا العطاء، وان 
 العطاء.بجميع بنودها إ افة إلى ما سيرد من القروط الخاصة اإل افية لهذا 

 
 -: اإلضافية : الشروطخامسا  

 

 % .16على المبيعات  العامةالاريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1
  في مدينة العقبة. حيان بن - الدولية العقبة اتمختبر  مبنى التسليم في .2
 .مادة ك  تسليم عند والمنقي الجودة بقهادات المختبر تزويد يتم .3
 .المورد تغريم مع للمواصفات مطابقة غير مادة أي رفي يتم .4
 المورد، لدى التخزين أو النق  سوء عن ناجمة أربا  أو خسائر أية حدوث حال في التسليم يكون  .5

 .الخسائر ردالمو  يتحم 
للعالمات التجارية غير ) في حال الطلب الجودةالتحقق من  لغايات المواد من عينة توريد يتم أن .6

 (.المعرفة لدى المختبرات

 %.25الكميات الواردة في وثائق العطاء قابلة للزيادة والنقصان بنسبة.7
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المواصفات الفنية   -: ا  دسسا
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No  
Item Full Name and special specifications, 
(Grade, Purity,…) 

Quality(Grade) 

1 

  304 Stainless Steel Spatula, 6" (15 Cm),     One 
End Flat, One End Tapered 

  

2 

 2ml clear Deactivated < Silanized > Glass  HPLC 
and GC vial with Marking (graduated) : wide 
opening  screw cap  for  ,10-425 +10-425 vial cap 
with PTFE/silicone septa 

box of 100 pieces each 

3 1-Propanol 99%  HPLC-glass botteled  

4 

2ml wide opening clear screw cap HPLC and GC vial 
,10-425 +10-425 vial cap with PTFE/silicone septa 

Packet of 100 pieces each 

5 2-Propanol 99%   HPLC-glass botteled  

6 

304 Stainless Steel Spatula, 4" (10 Cm), One End 
Flat, One End Bent 

  

7 Acetic Acid, Analytical Grade ≥ 99.5%   

8 Acetone HPLC 

9 Acetone Pesticide 

10 Acetone (Commercial)   

11 Acetonitrile HPLC 

12 Ammonium hydroxide  AR assay(24%-30%) w/w          

13 Amomium Acetate  extra pure 

14 Anti foam for Kjeldahl digestion    

15 Beaker 100 ml   

16 Beaker 25 ml   

17 Beaker 50 ml   

18 Bulk Sorbant C18(EC)octadecyl Endcapped   

19 

Bulk Sorbant PSA bonded silica -Primary Secondary 
Amine  

  

20 Chloroform, stabilazed by ethanol HPLC 

21 Cyclohexane > 99.5/ 2.5 L A.R grade 

22 Diamond-shaped plastic weighing boats 5 ml   

23 Dichloromethane Pesticide 

24 disposable syringe 5ml    

25 Ethanol absolute 
 HPLC  

26 
Ethanol absolute C2H5OH analytical grade assay 
>99.5 /2.5 L 

A.R grade 

27 Ethyl acetate HPLC 

28 filter  paper general purepose(15 cm)pk 100   

29 Formic acid >99%  HPLC grade 
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30 

GHP  Syringe filters with polypropylene membrane 
(hydrophobic)    pore size 0.45 µm ,25mm iD,  
allows higher flow rates than small pore filters, 

box of 100 pieces each 

31 

glass Buchner Funnel with fritted disc,                    
Size:  75-80 ml ,ID :40 mm,Porosity: fine ,            
Pore size:4 to 5.5µm 

  

32 
glass filter crucible of grade P16(pore size 10 μm to 
16 μm )diameter 40 mm, of capacity 50 ml,G4 

  

33 

Glass vacuum filtration unit 
borosilicate glass (funnel), stainless 
steel (clamp), Erlenmeyer flask 1000 

ml 

34 glass Weighing bottles(50*30 mm) for oil   

35 

Glass Weighing Funnels with Flat bottom :    Neck 
ID:  11 mm 

  

36 

Glass Weighing Funnels with Flat bottom :    Neck 
ID:  8 mm 

  

37 

graduated poly problene centrifuge tube with cap 
15 ml 

  

38 

graduated poly problene centrifuge tube with cap 
50 ml 

self-satnding  

39 Hydrochloric acid 37% Analytical grade, european origin 

40 Lab Glassware's Cleaning Brushes  Multi Sizes  

41 

Lab Spoon/Spatula, 304 SS, 12"L, 5 mL, 1-1/2"W 
spoon end, 1-3/16"W spatula end 

  

42 

Lab Wire Gauze Ceramic Plates Iron Wire And 
Square Shape Ceramic Centers Contains No 
Asbestors 16 x16cm 

  

43 laboratory Parafilm   

44 Latex Gloves medium size (powder free) Latex\ Powder free 

45 Magnesium sulphate anhydrous fine powder extra pure 

46 Methanol HPLC 

47 

Micro Lab Spatula w/ One Squared End,    304 
Stainless Steel  7.25" L, 

  

48 Micropipette  Pipette Tips, 1ml   

49 Micropipette tips 0.5-5 ml   

50 Micropipette tips 1-10 ml   

51 n-Hexane HPLC 

52 n-Hexane Pesticide 

53 n-Hexane / 2.5 L A.R grade 

54 Nitric Acid Analytical grade, european origin 

55 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Large Size 
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56 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Medium Size 

  

57 
Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Small Size 

  

58 

Nylon  membrane filter paper pore size 0.45um, 
diameter 47mm, 100 piece per packet  

  

59 
Petrolium ether spirit 40-60 °Canalytical grade 
,Peroxide free /2.5L 

A.R grade 

60 
plastic droppers raduated up to 3 ml,full capacity 7 
ml 15MM Length (Pk 500 piece)   

61 
Plastic Weighting boat 

Diamond-shaped plastic weighing 
boats 20 ml 

62 
Plastic Weighting boat 

Diamond-shaped plastic weighing 
boats 5 ml 

63 Plastic Weighting boat  Square plastic weighing boats 100 ml 

64 Potassium Iodide KI assay ≥99.8%/1 Kg A.R grade 

65 

PTFE membrane filter paper pore size 0.45um, 
diameter 47mm, 100 piece per packet  

  

66 
Round bottom flask 100 ml with quick fit. 

borosilicate glass flask round bottom   
  Joint: 29/32  

67 
Round bottom flask 50 ml with quick fit. 

borosilicate glass flask round bottom   
  Joint: 29/32  

68 Sodium azide NaN3 / 100 g A.R grade 

69 Sodium Chloride >99.5 AR 

70 Sodium Hydroxide pellets ≥97.0%/1 Kg A.R grade 

71 Sodium phosphate monobasic dihydrate   

72 Sodium sulphate anhydous  extra pure 

73 Sulfuric Acid conc. ≥98% w/w AR   

74 Toluene HPLC 

75 Toluene AR /2.5 L A.R grade 

76 urine cub 150 ml   

77 washing bottles(500 ml)   

 
 

 
 
 
 

 .والخالصة النهائية ت  النهائيجدول الكمياسابعاً :
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حساب المواصافات الفنياة  وتزوياد ماواد كيميائياة ولاوازم مخبرياة لمادة عاام دتوريا :المشاروع

 -:الواردة في وثائق العطاء

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم
 ةسعر الوحد

 المبلغ اإلجمالي
 

 دينار فلس دينار فلس

1 

  304 Stainless Steel Spatula, 6" (15 Cm),     One 
End Flat, One End Tapered 

Pcs 

10     

2 

 2ml clear Deactivated < Silanized > Glass  HPLC 
and GC vial with Marking (graduated) : wide 
opening  screw cap  for  ,10-425 +10-425 vial 
cap with PTFE/silicone septa 

box 

50      

3 
1-Propanol 99%  

1 L 
10      

4 

2ml wide opening clear screw cap HPLC and GC 
vial ,10-425 +10-425 vial cap with PTFE/silicone 
septa 

box 50      

5 2-Propanol 99%   

2.5 L 

8  
    

6 

304 Stainless Steel Spatula, 4" (10 Cm), One End 
Flat, One End Bent 

Pcs 
10     

7 Acetic Acid, Analytical Grade ≥ 99.5% 

2.5 L 

16  
    

8 Acetone 

2.5 L 

4 
    

9 Acetone 

2.5 L 

8   
    

10 Acetone (Commercial) 

20 L 

9   
    

11 Acetonitrile 

2.5 L 

48   
    

12 Ammonium hydroxide  AR assay(24%-30%) w/w        

2.5 L 

3   
    

13 Amomium Acetate  
 

1 Kg 
    

14 Anti foam for Kjeldahl digestion  

1000 
tablets 5   

    

15 
Beaker 100 ml Pcs 10       

16 
Beaker 25 ml Pcs 10       
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17 
Beaker 50 ml Pcs 10       

18 
Bulk Sorbant C18(EC)octadecyl Endcapped 100g 12     

19 

Bulk Sorbant PSA bonded silica -Primary 
Secondary Amine  

100g 12     

20 Chloroform, stabilazed by ethanol 
2.5L 

4  
    

21 Cyclohexane > 99.5/ 2.5 L 
2.5 L 

2   
    

22 
Diamond-shaped plastic weighing boats 5 ml Pcs 500     

23 Dichloromethane 
2.5  L 

8 
    

24 
disposable syringe 5ml  

Box  
pk of 
100 

10      

25 Ethanol absolute 
2.5 L 

8 
    

26 
Ethanol absolute C2H5OH analytical grade assay 
>99.5 /2.5 L 

2.5 L 
13  

    

27 Ethyl acetate 
2.5 L 

6  
    

28 filter  paper general purepose(15 cm)pk 100 

Box 
pk of 
100  20 

    

29 Formic acid >99% 
1 L 

6  
    

30 

GHP  Syringe filters with polypropylene 
membrane (hydrophobic)    pore size 0.45 µm 
,25mm iD,  allows higher flow rates than small 
pore filters, 

box 25      

31 

glass Buchner Funnel with fritted disc,                    
Size:  75-80 ml ,ID :40 mm,Porosity: fine ,            
Pore size:4 to 5.5µm 

Pcs 24     

32 

glass filter crucible of grade P16(pore size 10 
μm to 16 μm )diameter 40 mm, of capacity 50 
ml,G4 

Pcs  

30  
    

33 
Glass vacuum filtration unit 

pcs 
3      

34 glass Weighing bottles(50*30 mm) for oil 

Pcs  

30 
    

35 

Glass Weighing Funnels with Flat bottom :    
Neck ID:  11 mm 

pcs 12     

36 

Glass Weighing Funnels with Flat bottom :    
Neck ID:  8 mm 

pcs 12     
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37 

graduated poly problene centrifuge tube with 
cap 15 ml 

pcs 4000      

38 

graduated poly problene centrifuge tube with 
cap 50 ml 

pcs 5500      

39 Hydrochloric acid 
2.5L 13     

40 
Lab Glassware's Cleaning Brushes pcs 30     

41 

Lab Spoon/Spatula, 304 SS, 12"L, 5 mL, 1-1/2"W 
spoon end, 1-3/16"W spatula end 

pcs 10     

42 

Lab Wire Gauze Ceramic Plates Iron Wire And 
Square Shape Ceramic Centers Contains No 
Asbestors 16 x16cm 

pcs 

20  
    

43 
laboratory Parafilm packet 15      

44 Latex Gloves medium size (powder free) 
packet 50      

45 Magnesium sulphate anhydrous fine powder 
1 Kg 

6 
    

46 Methanol 
2.5 L 

60  
    

47 

Micro Lab Spatula w/ One Squared End,    304 
Stainless Steel  7.25" L, 

pcs 10     

48 Micropipette  Pipette Tips, 1ml 

Packet 
pack 

of 500  

16 
pack of 

500 
    

49 Micropipette tips 0.5-5 ml 

Packet 
pack 

of 500  

15 
pack of 

500 
    

50 Micropipette tips 1-10 ml 
Pcs 

500 
pcs 

    

51 n-Hexane 
2.5 L 

4 
    

52 n-Hexane 
2.5 L 

4 
    

53 n-Hexane / 2.5 L 
2.5 L 

40 
    

54 Nitric Acid 
2.5 L 16      

55 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Large Size 

Box 90       

56 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Medium Size 

Box 
30       

57 
Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Small Size 

Box 

100   
    

58 

Nylon  membrane filter paper pore size 0.45um, 
diameter 47mm, 100 piece per packet  

Box 
20       
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59 
Petrolium ether spirit 40-60 °Canalytical grade 
,Peroxide free /2.5L 

2.5L 

60 
    

60 
plastic droppers raduated up to 3 ml,full 
capacity 7 ml 15MM Length (Pk 500 piece) 

Packet 
pack 

of 500  7    
    

61 
Plastic Weighting boat 

pcs 
2000        

62 
Plastic Weighting boat 

pcs 
3000        

63 
Plastic Weighting boat  pcs 2000        

64 Potassium Iodide KI assay ≥99.8%/1 Kg 
1 Kg 

20    
    

65 

PTFE membrane filter paper pore size 0.45um, 
diameter 47mm, 100 piece per packet  

box 20      

 
66 

Round bottom flask 100 ml with quick fit. Pieces 40      

67 
Round bottom flask 50 ml with quick fit. Pieces 40      

68 Sodium azide NaN3 / 100 g 
100g 

5    
    

69 Sodium Chloride >99.5 
1kg 

12 
    

70 Sodium Hydroxide pellets ≥97.0%/1 Kg 
1 Kg 

40  
    

71 Sodium phosphate monobasic dihydrate 
1Kg 2     

72 
Sodium sulphate anhydous  1 kg 19      

73 Sulfuric Acid conc. ≥98% w/w AR 
2.5 L 

18 
    

74 Toluene 
2.5 L 

80  
    

75 Toluene AR /2.5 L 
2.5L 

50  
    

76 
urine cub 150 ml 

box 

pack 
of 250  

3     

77 washing bottles(500 ml) 
pcs 

15   
    

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
    

   المجموع النهائي فقط: *
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