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 -:يـــــــاتالمحتو 
 

 موضوع العطاء. أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة . ثانيا : 

 نماذج المناقصة والكفاالت واالتفاقية /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  
 المواصفات الفنية : خامسا  

    الشروط االضافية. سادسا  :
  .والخالصة النهائية جدول الكميات النهائي:   ا  بعسا
 

 ( صفحة17مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 17 من 3 صفحة

 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -: وطريقة الدفع موقع ومدة العمل-2

قسم مديرية إدارة الشواطئ و بالتنسيق مع و  في مدينة العقبة والتركيب على الشاطئ الجنوبي دتورياليتم  -أ    
 اللوازم واألشغال.

 

 على المناقص تحديد موعد التسليم كتابة  وخالفة تعتبر فترة التوريد فورية )أسبوع( على األكثر. –ب    
 
م به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه المناقص في تنفيذ ما التز تأخراذا  التأخير:غرامة  -ج   

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المناقص في 0ر5)غرامة مالية( بنسبة ال تقل عن ) 
توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ 

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

كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤون المالية  إذاأ.          
 السلطة.
 ذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءات.ب.ا         
 طريقة الدفع: -د    

أو  حستتب االصتتول وبتتدون أص نتتواقصواالستتتالم االولتتي التوريتتد ة بعتتد يتتيتتم دفتتع قيمتتة المطالبتتة المال     
 .مالحظات 

 

 -المتعهد : -3   
ة عببا الشببركة ويفقببم كقببديم كتالواببات ل عدببال يجببب علببى الدتعنببد م  يقببدم معلومببات وا ببح

 الدطلوبة للدو وع معاله. 
 
 
 

 انهالتعاقد مع ب( 6/2019رقم ) لوازمالعطاء ما خالل  نطقة العقبة االقتصادية الخاصةغب سلطة مكر 
الشروط  حسب ( 100عدد ) توريد وكركيب غطاء مظالت شاطئية مصنوع ما الفايبر غالسلمتخصصة 

 والكديات الواردة في وثائق العطاء. 



 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2019-6رقم  عطاء لوازمال

 توريد وتركيب غطاء مظالت شاطئية مصنوع من الفايبر غالس ية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصاد 2019 -الثانيكانون 
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 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
كعنببببي كلدببببة السببببلطة )حيهدببببا وردت فببببي ةببببقه التعليدببببات (: سببببلطة منطقببببة العقبببببة االقتصببببادية  -مالحظببببة:

 الخاصة، ما لم كدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتبه الخاصبة علبى  مسبووليةالشتراك بنبقه الدناقصبة م  يحصبم بنفسبه وعلبى ينبغي على ما يرغب في ا

اديع الدعلومات الالزمة له لتقديم العرض وا  يتفنم ويراعي كم األمور التي لنا عالقبة بالدناقصبة مو كلبك 
 . همسعار التي كوثر على و ع 

الدنببباقت بتعبئبببة يقبببدم العبببرض علبببى ندبببوذص عبببرض الدناقصبببة الدبببدرص فبببي ةبببقا العطببباء ويقبببوم  -م -1
 الندوذص واداول الكديات واألسعار ويوقع ويورخ وثائق العطاء في األماكا الدحددة لقلك .

 يشترط م  يكو  كعبئة خانة مسعار الوحدة في اداول الكديات باألرقام والكلدات بخط وا ح. -ب
منتاقص تقتديم ال يجوز إدخال أص تعديل على وثائق العطاء متن قبتل المنتاقص م أمتا إذا أراد ال -ج

عرض بديل أو إضتافة بعتض المالحظتات م فتان باستتطاعته أن يقتدم ذلتك فتي متذكرة خاصتة 
منفصلة ترفق بالعرض م شريطة أن يتقدم بالعرض األصلي كما هو مطلتوب وللجنتة اللتوازم 

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

المفوض بالتـــوقيع عنها  للمسئولوضع منشاة المناقص فردا" كان أو شركة م وكتاب التفويض  -أ
. 
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح السلطة وألمرها بتالمبل  المحتدد    -ب

نية المناقص للتدخول كدليل على حسن باسم المناقص أو الشركة في )ملحق عرض المناقصة ( 
فتي المناقصتة وعلتى أن يكتون ذلتك متتن مصترف أو مؤسستة ماليتة مرخصتة للعمتل فتتي األردن 

( أيتام 7الستلطة ختالل ) تقتررهوتعاد هذه الكفالة للمناقصين الذين لم يحال عليهم العطتاء حستبما 
ذه الكفالتة بعتد من تاريخ قرار إحالة العطاء م أما المناقص الذص يحال علية العطاء فتعتاد إليتة هت

 أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 
عنتتوان المنتتاقص الكامتتل الرستتمي فتتي األردن ليعتبتتر عنوانتته الرستتمي التتذص توجتته إليتته كافتتة  -ج

الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعت  مستجلة علتى هتذا العنتوان تعتبتر وكأنهتا قتد 
قص تقتديمها أو إرفاقهتا بعرضته إذا ورد لهتا سلمت إليه أص معلومتات أختري يطلتب إلتى المنتا

 ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه التعليمات .
تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام أص بند من البنود التواردة فتي جتداول الكميتات علتى أنهتا  -3

نتتاقص القيمتتة الكاملتتة والشتتاملة لتتذلك البنتتد بصتتورة جتتاهزة للتستتليم وأنهتتا تشتتمل كتتذلك أربتتا  الم
 وتعويضه عن أص التزامات أخري قد يتحملها وفقا لهذا العقد .

توضتتيح االلتبتتاإ : إذا كتتان هنتتاك أص التبتتاإ أو كانتتت هنتتاك حاجتتة لالستفستتار عتتن أص توضتتيح  -4
لوثتتائق العطتتاء فعلتتى المنتتاقص أن يتقتتدم بطلتتب خطتتي إلتتى رئتتيإ مجلتتإ المفوضتتين متتن اجتتل 

( أيام ويتم 7تاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )التوضيح وإزالة االلتباإ في موعد يسبق ال
 توزيع اإلجابات على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء  

في ظرف مختووم  على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مكتوب علية من الخارج :
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 دع فوي صوندوا العطوا ام ومعنوون إلوى رجوي  م لو واسوم المنواقو ويوو عطوا رقم واسم ال 

 الدفو بيا كجايبم ويمكن لرئيإ مجلتإ وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين
حصبلوا علبى  موعد كقديم العروض بإشعار خطي يبعث ببه إلبى كبم مبا الدناقصبيا البقيا كبانوا قبد

 الدحبدد لبقلك إال إذا اقتنبع رئبي  الوقتالعطاء ولا كنظر السلطة في مي عرض يصلنا بعد  وثائق
 مجل  الدفو يا بواود مبرر قوي لقلك التجخير 

 كقديدببهإلزاميبة العبروض : يعتببر العبرض الدقبدم ملزمبا للدنبباقت وال يجبوز سبحب ةبقا العبرض بعبد  -6
( يوما ابتداء ما آخر موعد كم كحديده إليداع 90لفترة ) بهويظم العرض ملزما للدناقت القي كقدم 

 عروض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام مطول ما ةقه الددة . ال

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  -7

تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظتام اللتوازم واألشتغال لستلطة  -8
( متن قتانون 56الصادر بمقتضى المتادة  ) 2001( لسنة 4صة رقم )منطقة العقبة االقتصادية الخا

وتعديالتته والتعليمتات الصتادرة بموجبتة  2000( لسنة 32منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالذص يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

ككبو  عليبة  م ادلبة مي مبلبو ومبا يجبب إذا واد في العرض خطا مو كنباق  ببيا حسباب  -م
سلطة الحق بتعديم ادلة الدبلو بدا يتفق وكطبيق سعر الةقه الجدلة بتطبيق سعر الوحدة ف

 الوحدة وبالتالي يتم كعديم مجدوع األسعار مو  الدبلو اإلادالي للعطاء .
 كتابة إذا وقع كبايا بيا العدد الدقكور باألرقام والدقكور كتابة بالكلدات فتعتبر  -ب

 الكلدات ةي الدلزمة وكصحيح القيدة كبعا لقلك . -ت

يببتم كصببحيح الدجدببوع ويكببو  الدجدببوع  فجنببةإذا واببد خطببج فببي مي مببا العدليببات الحسببابية  -ص
 الدصحح ملزما للدناقت .

كرف  عر بة مو  م لجنة الإذا قام الدناقت بتسعير بند بصورة مغلوطة مو مبالو فينا ، ف -د
 نسة بجسعار السوق الرائجة و مسعار الدناقصيا اآلخريا . م  كقوم بتصحيح الغلط مستج

 تحــتفا الســلطة بحقهــا فــي  عمــال أم عــرض غيــر متقيــد ب ــت مــا ورد فــي عــذ  التعليمــات كمــا  -10
تـرا   تحتفا بحقها في رفض أم عرض دون بيان األسباب ويحق للسـلطة اختيـار العـرض الـذم 

قيمة ، كما يحق للسـلطة  حالـة العطـاء جائيـا  مناسبا" و  حالة العطاء دون التقيد بأقت العروض
وعلى أكثر من مناقص ويتم كـت ذلـد دون أن ي ـون ألم  منـاقص لـم يفـا بالعطـاء أم حـق فـي 

 . مطالبة السلطة  بأم تعويض
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 17 من 6 صفحة

السببلطة لتوقيببع العقببد خببالل فتببرة  إلببىيتقببدم  م كفالببة حسببا التنفيببق : علببى الدنبباقت الفببائز بالعطبباء  -11
يقببدم للسببلطة  كفالببة حسببا  م بإحالببة العطبباء عليببة وعلببى الدنبباقت  مبالغببة ( يببوم  مببا كبباري 14)

% مبا قيدبة العقبد وذلبك  بداناف لتنفيبق العقبد كنفيبقاف 10التنفيق )قبم كوقيع ندوذص االكفاقيبة ( بدبلبو 
رفبب   مواسببتنك   موكببجخر الدنبباقت  وإذاكامببا ولببدفع مببا يتركببب علببى التعنببد وفبباء ألغببراض العقببد 

عجز عا كقديم كفالة حسا التنفيق الدطلوببة فعنبدةا يحبق للسبلطة مصبادرة كفالبة  موقية كوقيع االكفا
 مولدطالببة بنبا الدناقصة الدرفقة بعر ه دو  الراوع إلى الققاء وال يكو  للدناقت مي حبق فبي ا

 .بجي كعوي  بشجننا
( وبأسعار %100ت )تأخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفا- 12

( استنادا  %15معقولة على أن ال تايد أسعار المواد المصنعة محليا  عن أسعار المناقصين اآلخرين عن )
 لقرار مجلس الوزراء.

 
 -: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   
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 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

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

 نموذج كفالة الصيانة 4-ج    
 نموذج االتفاقية 5-ج    
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 17 من 8 صفحة

 1-ج 

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

 معالي رئي  مجل  الدفو يا
وثببائق العطبباء وكعليدببات  بعببد م  قدنببا بدراسببة دقيقببة للشببروط ومواصببفات واببداول الكديببات واديببع -1

 الدناقصة الخاصة بتوريد................................................
الدقكورة معاله وكفندنا ماةيتنا واديع الظروف الدحيطة بنا وغيرةا ما األمور التي لنا عالقة بنا 

شببروط ومواصفببببات العطببباء فجننببا نحببا الدببوقعيا مدنببباه نعببرض بببببا  نقببوم بتوريببببد ةببقه اللببوازم وفقبباف ل
مو مي مبلبو آخبر يصببح  درة دينبار مردنبيقبوباألسعار الدقكورة في اداول الكديات بدبلبو إادبالي و 

 مستحقا بدواب شروط ةقا العطاء .
خببالل الدبدة التبي     ونتعند في حالة قبول عر نا ةقا م  نببورد ونسلم اللوازم الدشدولببة في العقد  -2

 تبارا ما كاري  كبلغنا قرار اإلحالة .نحددةا في عر نا اع
ونتعند في حالة قبول عر نا م  نقدم الكفالة الدطلوبة بحسا التنفيق ما مصرف مو موسسة ماليبة  -3

( ما قيدة العطباء الدبقكور معباله ووفقبا %10مسجلة في األرد  ومقبولة لديكم وذلك بدبلو يعادل )
 لندوذص الكفالة الدرفقة .

يوم ابتداء مبا التباري  الدحبدد لفبتح العطباء ويبقبى ةبقا  90بنقا العرض لددة  ونوافق على م  نلتزم -4
 العرض ملزما لنا طيلة ةقه الددة .

والى م  يتم إعداد اكفاقية العقد الرسدية والتوقيع علينا فا  عر نا ةقا مع قرار اإلحالة يشكم عقدا  -5
 ملزما بيننا .

على اقم األسعار وإنكم غير ملزميا بإبداء مسباب  ونعلدكم كقلك بجنكم غير ملزميا بإحالة العطاء -6
 ذلك . 

 حرر في ةقا اليوم ...........................................ما شنر .....................
 وخاكدة................ كوقيعهاسم الدناقت .................................................

 .......................................................................باعتباره .............
 ومفو ا رسديا لتوقيع ةقا العرض ونيابة عا الدناقت .

 ...........التوقيع. ............................. االسملشاةد : ......................العنوا 
 ..................................................................... وعنوانه مكا  عدلة
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 17 من 9 صفحة

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

..................... لقتتد تتتم إعالمنتتا أن إلتتى الستتادة )صتتاحب العمتتل(: ......................................
المنتتتتاقص شتتتتركة: ......................................................................... ستتتتيتقدم بعتتتترض 
للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاءم ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم 

 متتتتتتتتتع عرضتتتتتتتتتتهم وبنتتتتتتتتتتاء علتتتتتتتتتى طلبتتتتتتتتتتهم فتتتتتتتتتت ن مصتتتتتتتتتترفنا:  المنتتتتتتتتتاقص بكفالتتتتتتتتتتة مناقصتتتتتتتتتتة
بنك ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعتة عنته أن يتدفع 
لكم مبل : ................................................ عنتد ورود أول طلتب خطتي متنكم وبحيت  يتضتمن 

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

 ( يومام أو90انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( من 1/6أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليهم ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )    -ب

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

 شروط العقد.
 

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

 
 ع الكفيل / البنك: ...........................................توقي

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

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

 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 ألدا  )كفالة حسن التنفيذ(نموذج ضمان ا

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

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

(المتعلتق بمشتروع: ........................................ بمبلت : )        /        صوص العطاء رقتم )بخ

وذلتك لضتمان تنفيتذ العطتاء المحتال عليته   ........................ ( دينار أردني............................

بمجرد ورود أول طلتب خطتي  –بأن ندفع لكم  حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولةم وأننا نتعهد

متع ذكتر األستباب الداعيتة لهتذا  –منكم المبل  المذكور أو أص جزء تطلبونه منته بتدون أص تحفتظ أو شترط 

وذلك بصرف النظر عتن  –الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أص من التزاماته بموجب العقد 

ل على إجراء الدفع.وتبقى هذه الكفالة سارية المفعتول متن تتاريخ أص اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاو

إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتتاريخ ........... شتهر ............... 

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

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

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

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

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

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

 
 

إلى السادة: ....................................................................... يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا: 

 .................................. قد كفل بكفالة ماليةم المقاول: ........................

 (       /        خصوص العطاء رقم )

بمشروع:......................بمبل :) ................. ( دينتار أردنتي ........................ وذلتك  لمتعلق

ضمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصتيانة بموجتب أحكتام عقتد 

المبلت  المتذكور أو أص جتزء  –م بمجترد ورود أول طلتب خطتي متنك –المقاولة.وإننا نتعهتد بتأن نتدفع لكتم 

تطلبونه منه بدون أص تحفظ أو شرطم مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق 

في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقدم وكتذلك بصترف النظتر عتن أص 

لتدفع.وتبقى هتذه الكفالتة ستارية المفعتول متن تتاريخ اعتراض أو مقاضاة متن جانتب المقتاول علتى إجتراء ا

إصتتدارها ولحتتين التستتلم النهتتائي لوشتتغال بموجتتب العقتتد وقيتتام المقتتاول ب كمتتال النتتواقص واإلصتتالحات 

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

 كفيل / مصرف: ...........................توقيع ال                                        

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

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

 5-ج

 

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطا                                                              :المشروع 

                   
 

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

 
 بين

 األول" قالفريعلى اعتباره "ويمثلها رجي  م ل  المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
كان قدد قبدل بعدرض المناقصدة الدذم تقددم بد   ولما، بتنفيذ المشروع أعاله كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول  لما

 وفقا لشروط العقد، لمشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها لتنفيذ أشغال االمقاول 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفااتم  فقد
 
المشار إليها فيما  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  المعاني المحددة لها في شروط  للكلمام يكون - 1

 بعد.
 
 هذه االتفاقية وتتم قرا تها وتفسيرها بهذه الصورة: منق المدر ة تاليا  ز ا ال يت زأ الوثاج تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .....................................................:  "عرض المناقصة كتاب" -ب
 .....................رقام: ...............................ذام األالمناقصة  مالحق -ج
 ...................(: ................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..............: ........................................................المواصفام -ه
 .........(:....................األخرى وال داوليام المسعرة ) داول الكم ال داول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 ..............اإلن از" ......................................................... مدة" ▪
 .............................غرامة التأخير ......................................... ▪

 

......... صل رسوم طوابع رقم...............و
 .....................وصل  امعـــة رقم ..

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

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

 
 األشغالبتنفيذ  المناقووفقا للشروط، يتعهد  قوللمناصاحب العمل بدفع الدفعام المستحقة  قيام إزا  – 4

 .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة وإن ازها وفقا ألحكام العقد
 
بأن يدفع إلى  العملالمقاول بتنفيذ األشغال وإن ازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب  قيام إزا  - 5

 العقد. فيو ب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد قيمة العقد بم المناقو
 

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

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 لإ المفوضينرئيإ مج:     االسم

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

 

 
 :   االسم

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذلك :       -وقد شهد على ذلك:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 زم واإلشغالرئيإ قسم اللوا
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 17 من 14 صفحة

 -:والخاصة رابعا: الشروط العامة
 

في سلطة منطقة  2001( لسنة 4نظام اللوازم واألشغال رقم )والخاصة في تعتبر الشروط العامة       
 العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طر  هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً عامة

ن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاماً منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع لهذا العطاء وأ وخاصة
 . بنودها

 
 -: المواصفام الفنية: ا  خامس

 

توريد وتركيب قوالب جاهزة مصنوعة من مادة الفايبرجالس لتغطية الهيكل الحديدي للمظالت .1

 الشاطئية المبينة في الصورة المرفقة.

 2م 13طح المظلة حوالي .المساحة المقدرة لس2

 ملم 3.سماكة الفايبرجالس المطلوبة 3

االحمر )القرميدي( واالصفر  باأللوان.يجب ان تكون قوالب الفايبرجالس مسطحة االوجه وملونة 4

 واالزرق واالخضر واالبيض وحسبما يتم تحديده من الجهة الطالبة.

واقفة )مغروزة في االرض( علما بان هذه .ان يتم تركيب هذه القوالب على المظالت الحديدية وهي 5

 المظالت منتشرة على عدة شواطئ 

سم وبطريقة محكمة  4.ان يتم تثبيت القوالب على الهياكل الحديدية بواسطة براغي هنجر طول 6

 .ومضمونة ومقاومة للرياح

 

 سادساً :الشروط اإلضافية:

 

 .المبيعات العامة علىالضريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1

يتم  التوريد والتركيب على الشاطئ الجنوبي في مدينة العقبة وبالتنسيق مع مديرية إدارة  .2

 الشواطئ وقسم اللوازم واألشغال

ً عليها اسم المناقص من المواد المطلوبة .3 تحديد الصنف  على ان يتم تقديم عينات موضحا

 لنوعية الفايبر المقدم. والمنشأ

 من تاريخ االستالم االولي عام تقديم كفالة صيانة لمدة .4
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 17 من 15 صفحة
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 17 من 16 صفحة
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 17 من 17 صفحة

 .والخالصة النهاجية م النهاجي دول الكميا  -: ا  بعاس
حسوب المواصوفام  توريد وتركيب غطا  مظالم شاطجية مصنوع مون الفوايبر غوال  :المشروع

 -:الفنية الواردة في وثاجق العطا 
 

 

 

 توريد والتركيب الفعلية )              ( يومامدة ال

 

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 سعر الوحدة
 ماليالمبلغ اإلج
 

 فلس دينار فلس
 
 دينار
 

1 

توريد وتركيب غطا  مظوالم شواطجية مصونوع 
حسووب المواصووفام الفنيووة  موون الفووايبر غووال 

 الواردة في وثاجق العطا 

     100 عدد  

* 
 ( %   )            نسبة الخصم:

 %(    نسبة الزيادة :     )      
      

   الم موع النهاجي فقط: *

 _______________________________________ابة:   ___________ــــــئي كتالمجموع النها
 ____________________________________________:  ______ لمنــــــــــــــــــــــــــــــاقصاسم ا

 __ _________________________________________ـــــــخ :   _______ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتاريا
 ______________________________________ـــــة:   ____________ــــــــــــــــــــــــــــــشركختم ال

 _______________________________خلوم __________ـة : ______ـــــــــــــــــــــــــــعاتف الشركـــ

 ____________________________________________________: ـــة ــــــــــــــــــــــــلشركـفاكس ا


