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 -: المحتويـــــــات
 

 العطاء. أوال: موضوع
 بالمناقصة.للمشتركين  التعليماتثانيا: 
 واالتفاقيةالكفاالت و نماذج المناقصة  /ثالثا
 عرض المناقصة 1-ج
 نموذج كفالة المناقصة 2-ج
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج
 نموذج االتفاقية 4-ج

 نموذج كفالة الصيانة  5-ج
 

  ةالخاصالعامة و الشروط  رابعًا:
 اإلضافيةالشروط  خامسًا:
 .المواصفات الفنية سادسًا:
 الخالصة النهائية. سابعًا:
 ( صفحة19عدد صفحات وثائق العطاء ) مالحظة:
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        -: الدفعوطريقة  موقع ومدة العمل - 2 

 

–العقبة في مدينهالعقبة الدولية بن حيان مختبرات  في الجهاز المطلوب وتشغيل توريد وتركيبيتم  -أ    
 ومدير مختبرات العقبة الدولية   قسم اللوازم واألشغالبالتنسيق مع و 

 

( يومًا على االكثر أعتبارًا من تاريخ 90والتركيب والتشغيل المطلوبة لالجهزة هي ) مدة التوريد –ب    
 .كتابةً  التبليغ باالحالة

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

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

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

 
شؤون المالية كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير ال إذاأ.          

 السلطة.
 العطاءات.زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة  إذاب.           

 

 طريقة الدفع: -د    -د     
 

حسعب االصعول  واالسعتالم اوولعي والتركيعب والتشعغيليتم دفعع قيمعة المطالبعة الماليعة بععد التوريعد      
 مالحظات.وبدون أي نواقص و

 -المتعهد:  -3
 يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة وخبراتها والتزاماتها. 

 أوال: موضوع العطاء
بموجب العطاء لوازم بالتعاقد مع شركة متخصصة  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر      
في مختبرات العقبة  GCMSMSو تركيب و تشغيل جهاز مخبري بتوريد الخاص ( 2018- 72 )رقم 

  .الواردة في وثائق العطاءوالكميات  الفنية المتطلباتالشروط حسب  بن حيان –الدولية 
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 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث
: سةةةلطة منطقةةةة العقبةةةة االقتصةةةادية التعليمةةةات(تعنةةةي كلمةةةة السةةةلطة )حيثمةةةا وردت فةةةي هةةة    -مالحظةةةة: 

 ك.الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذل
ونفقته الخاصة على  مسؤوليةينبغي على من يرغب في االشتراك به   المناقصة أن يحصل بنفسه وعلى 

جميع المعلومات الالزمةة لةه لتقةديم العةرن وان يةتفهم ويراعةي كةل األمةور التةي لهةا عالقةة بالمناقصةة أو 
 . أسعار تلك التي تؤثر على وضع 

مدرج في ه ا العطاء ويقوم المناقص بتعبئة يقدم العرن على نموذج عرن المناقصة ال -أ -1
 ل لك.النموذج وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة 

يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط  -ب
 واضح.

أما إذا أراد المناقص تقديم  المناقص،ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل  -د
فان باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة  المالحظات،عرض بديل أو إضافة بعض 

شريطة أن يتقدم بالعرض اوصلي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم  بالعرض،منفصلة ترفق 
 ترفضه.واوشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو 

 -التالية: على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات يجب    -2
المفوض بالتـــوقيع  للمسئولوكتاب التفويض  شركة،وضع منشاة المناقص فردا" كان أو  -أ

 عنها.
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح السلطة وومرها بالمبلغ    -ب

كدليل على حسن نية المناقص أو الشركة  باسم المناقص المناقصة(المحدد في )ملحق عرض 
للدخول في المناقصة وعلى أن يكون ذلك من مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل في 

السلطة خالل  تقررهاوردن وتعاد هذه الكفالة للمناقصين الذين لم يحال عليهم العطاء حسبما 
علية العطاء فتعاد إلية هذه  أما المناقص الذي يحال العطاء،( أيام من تاريخ قرار إحالة 7)

  العقد.الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع 
عنوان المناقص الكامل الرسمي في اوردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة  -ج

الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد 
لومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا ورد لها سلمت إليه أي مع

 التعليمات.ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه 
تعتبر اوسعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها  -3

وأنها تشمل كذلك أرباح المناقص القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم 
 العقد.وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا 

إذا كان هناك أي التباس أو كانت هناك حاجة لالستفسار عن أي توضيح  االلتباس:توضيح  -4
لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس المفوضين من اجل 

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

في ظرف  على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -الخارج: مختوم مكتوب علية من 
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 واسم المناقص ويودع في صندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلس عطاءم الرقم واس 

المفوضين  ويمكن لرئيس مجلس وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين
 موعد تقديم العرون بإشعار خطي يبعث به إلى كل من المناقصين ال ين كانوا قد تأجيل

المحدد ل لك إال  سلطة في أي عرن يصلها بعد الوقتالعطاء ولن تنظر ال حصلوا على وثائق
 مجلس المفوضين بوجود مبرر قوي ل لك التأخير  إذا اقتنع رئيس

 تقديمةهيعتبر العرن المقدم ملزما للمناقص وال يجةوز سةحب هة ا العةرن بعةد  العرون:إلزامية  -6
موعةةد تةةم تحديةةد   ( يومةةا ابتةةداء مةةن  خةةر90لفتةةرة ) بةةهويظةةل العةةرن ملزمةةا للمنةةاقص الةة ي تقةةدم 

  المدة.إليداع العرون إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من ه   

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

يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واوشغال لسلطة  العروض:تقييم  -8
( من قانون 56المادة )الصادر بمقتضى  2001( لسنة 4قة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )منط

وتعديالته والتعليمات الصادرة بموجبة  2000( لسنة 32منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالذي يفترض 

 -العروض: أسلوب تدقيق    -9

تكةةون عليةةة  أنرن خطةةا أو تنةةاقن بةةين حسةةاب جملةةة أي مبلةةغ ومةةا يجةةب إذا وجةةد فةةي العةة -أ
سلطة الحق بتعةديل جملةة المبلةغ بمةا يتفةق وتطبيةق سةعر الالوحدة ف ره   الجملة بتطبيق سع

 المبلغ اإلجمالي للعطاء  تالي يتم تعديل مجموع األسعار أوالوحدة وبال
 كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  إذا وقع تباين بين العدد الم كور باألرقام والم كور -ب

 ل لك.الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا -ج           

ن المجمةةوع ويكةةو   يةةتم تصةةحيح المجمةةوع  فأنةةةإذا وجةةد خطةةأ فةةي أي مةةن العمليةةات الحسةةابية -د            
 ص.المصحح ملزما للمناق

تةرفن عرضةة أو أن  أنلجنةة الف فيهةا،أو مبالغ إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة -هة           
  اآلخرين. وأسعار المناقصينتقوم بتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة 

 تحتفظ السلطة بحقها فـي هممـال أي عـرض  يـر متقيـد ب ـل مـا ورد فـي مـذا التعليمـات كمـا  -10
 تـرااالذي ار العرض تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختي

كما يحق للسلطة هحالة العطاء جزئيا  قيمة،مناسبا" و هحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض 
لـم يفـز بالعطـاء أي حـق فـي  ألي مناقصوعلى أكثر من مناقص ويتم كل ذلك دون أن ي ون 

 .تعويض السلطة بأيمطالبة 
السةلطة لتوقيةع العقةد خةالل فتةرة  إلىيتقدم  أناء كفالة حسن التنفي  : على المناقص الفائز بالعط -11

يقةدم للسةلطة  كفالةة حسةن  أنبإحالةة العطةاء عليةة وعلةى المنةاقص  أبالغة( يوم  من تاريخ 14)
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% من قيمة العقد وذلك ضمانا" لتنفي  العقد تنفي ا" 10التنفي  )قبل توقيع نموذج االتفاقية ( بمبلغ 
رفةن  أواسةتنك   أوتةأخر المنةاقص  وإذافةاء ألغةران العقةد تاما ولدفع ما يترتب على التعهد و 

عجةةز عةةن تقةةديم كفالةةة حسةةن التنفيةة  المطلوبةةة فعنةةدها يحةةق للسةةلطة مصةةادرة  أوتوقيةةع االتفاقيةةة 
كفالةةةةة المناقصةةةةة المرفقةةةةة بعرضةةةةه دون الرجةةةةوع إلةةةةى الققةةةةاء وال يكةةةةون للمنةةةةاقص أي حةةةةق فةةةةي 

 .بأي تعوين بشأنها أولمطالبة بها ا

( %100اللجنةةةة بعةةةين االعتبةةةار الصةةةناعات المحليةةةة عنةةةدما تكةةةون مطابقةةةة للمواصةةةفات )تأخةةة   -12
تزيةةد أسةةعار المةةواد المصةةنعة محليةةًا عةةن أسةةعار المناقصةةين اآلخةةرين عةةن  أالوبأسةةعار معقولةةة علةةى 

 %( استنادًا لقرار مجلس الوزراء.15)

 
 -: التاليإرسال العرض إلى العنوان  . يجب-13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

واالشغالقسم اللوازم   

 

 

 

 

 

 

 
 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

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

 نموذج االتفاقية 4-ج     
 نموذج كفالة الصيانة 5-ج    
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 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضين
وط ومواصةفات وجةداول الكميةات وجميةع وثةائق العطةاء وتعليمةات بعد أن قمنا بدراسة دقيقة للشةر  -1

 المناقصة الخاصة بتوريد................................................
الم كورة أعال  وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة بها وغيرها من األمةور التةي لهةا عالقةة 

قةةوم بتوريةةةةد هةة   اللةةوازم وفقةةا" لشةةروط ومواصفةةةةات بهةةا فأننةةا نحةةن المةةوقعين أدنةةةا  نعةةرن بةةةةان ن
أو أي مبلةةغ  درة دينةةار أردنةةيقةةالعطةةةاء وباألسةةعار المةة كورة فةةي جةةداول الكميةةات بمبلةةغ إجمةةالي و 

 العطاء. خر يصبح مستحقا بموجب شروط ه ا 
ل المةدة خةةةال    ونتعهةد فةي حالةة قبةول عرضةنا هة ا أن نةةةورد ونسةلم اللةوازم المشمولةةةة فةي العقةد  -2

 اإلحالة.التي نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار 
ونتعهةةد فةةي حالةةة قبةةول عرضةةنا أن نقةةدم الكفالةةة المطلوبةةة بحسةةن التنفيةة  مةةن مصةةرف أو مؤسسةةة  -3

( مةةن قيمةةة العطةةاء المةة كور %10ماليةةة مسةةجلة فةةي األردن ومقبولةةة لةةديكم وذلةةك بمبلةةغ يعةةادل )
 المرفقة.لة أعال  ووفقا لنموذج الكفا

يةةوم ابتةداء مةةن التةةاريخ المحةةدد لفةةتح العطةةاء ويبقةةى  90ونوافةق علةةى أن نلتةةزم بهةة ا العةةرن لمةةدة  -4
 المدة.ه ا العرن ملزما لنا طيلة ه   

والى أن يتم إعداد اتفاقية العقةد الرسةمية والتوقيةع عليهةا فةان عرضةنا هة ا مةع قةرار اإلحالةة يشةكل  -5
 بيننا.عقدا ملزما 

ك بةةأنكم غيةةر ملةةزمين بإحالةةة العطةةاء علةةى اقةةل األسةةعار وإنكةةم غيةةر ملةةزمين بإبةةداء ونعلمكةةم كةة ل -6
  ذلك.أسباب 

 حرر في ه ا اليوم ...........................................من شهر .....................
 .........وخاتمة....... توقيعهاسم المناقص .................................................

 باعتبار  ....................................................................................
 المناقص.ومفوضا رسميا لتوقيع ه ا العرن ونيابة عن 

 ...........التوقيع. ............................. االسم لشاهد:......................العنوان
 ....................................................................... وعنوانه مكان عملة
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 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

......................................................... لقعد تعم إعالمنعا أن إلى السعادة )صعاحب العمعل(: ..
المنعععاقص شعععركة: ......................................................................... سعععيتقدم بععععرض 

ص علعى أن للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة لدعوة العطاء، ولما كانعت شعروط العطعاء تعن
 يتقعععععععدم المنعععععععاقص بكفالعععععععة مناقصعععععععة معععععععع عرضعععععععه، وبنعععععععاء علعععععععى طلبعععععععه، فععععععع ن مصعععععععرفنا: 
بنك ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع 

لب خطي منكم وبحيث يتضمن لكم مبلغ: ................................................ عند ورود أول ط
 الطلب ما يلي:

 
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو      -أ 

 ( يوما، أو90قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( من 1/6لمادة )أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب ا    -ب

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

 شروط العقد.
 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما أن 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 لقوانين المعمول بها في اوردن.هذه الكفالة تحكمها ا

 
 توقيع الكفيل / البنك: ...........................................

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

 ...........................................         التاريخ:
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 3-ج
 

 
 لعقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة ا

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

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

 ول: .............................بأن مصرفنا: ...................... قد كفل بكفالة مالية، المقا

(المتعلق بمشروع: ........................................ بمبلغ: )        /        بخصوص العطاء رقم )

وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه   ........................ ( دينار أردني............................

بمجعرد ورود أول طلعب  –ة فعي وثعائق عقعد المقاولعة، وأننعا نتعهعد بعأن نعدفع لكعم حسب الشروط الوارد

مع ذكر اوسباب الداعية  –خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط 

وذلعك بصعرف  –لهذا الطلب بأن المقاول قد رفعض أو أخفعق فعي تنفيعذ أي معن التزاماتعه بموجعب العقعد 

ن أي اعتععراض أو مقاضععاة مععن جانععب المقععاول علععى إجععراء الععدفع.وتبقى هععذه الكفالععة سععارية النظععر ععع

المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم اوشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... 

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

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

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

 ...............................التاريخ: ...............
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 5-ج

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

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

 

إلععععى السععععادة: ....................................................................... يسععععرنا إعالمكععععم بععععأن 

 مصرفنا: .................................. قد كفل بكفالة مالية، المقاول: ........................

 (       /        ص العطاء رقم )خصو

لمتعلق بمشروع:......................بمبلغ:) ................. ( دينار أردني ........................ وذلك 

ضمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماتعه فيمعا يخعص أعمعال اإلصعالحات والصعيانة بموجعب أحكعام 

المبلعغ المعذكور أو أي  –بمجعرد ورود أول طلعب خطعي معنكم  –ندفع لكعم  عقد المقاولة.وإننا نتعهد بأن

جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط، مع ذكر اوسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قعد رفعض 

أو أخفق في تنفيعذ التزاماتعه فيمعا يخعص أعمعال اإلصعالحات والصعيانة بموجعب العقعد، وكعذلك بصعرف 

أو مقاضععاة مععن جانععب المقععاول علععى إجععراء الععدفع.وتبقى هععذه الكفالععة سععارية  النظععر عععن أي اعتععراض

المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال بموجب العقد وقيام المقاول ب كمال النواقص 

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

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

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

 التاريخ: ............................................                                                       
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 4-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2018لسنة ............... شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
كاان قاد قبال بعارض المناقصاة الاذ   ولما، بتنفيذ المشروع أعاله  الفريق الثانيا في أن يقوم راغب الفريق االولكان  لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها  الفريق الثانيتقدم به 

                             

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

 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: ...............................المناقصة ذات األ مالحق -ج
 ...................(: ................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..............: ........................................................المواصفات -ه
 .........(:....................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

 القيمة .........................التاريخ................... ......... وصل رسوم طوابع رقم...............
 

 
 اوشغالبتنفيذ  الفريق الثانيوفقا للشروط، يتعهد  للفريق الثانيالمستحقة  القيمةع بدف الفريق االول قيام إزاء – 4

 .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة وإنجازها وفقا وحكام العقد
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بأن  يق االولالفربتنفيذ اوشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد  الفريق الثاني قيام إزاء - 5
 العقد. فيقيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباوسلوب المحدد  الفريق الثانييدفع إلى 

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

 المعمول بها.

 
 

 (اوول )صاحب العمل الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين:     االسم

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

 

 
 :   االسم

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 دير الشؤون الماليةم
 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيس قسم اللوازم واإلشغال
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 5-ج

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 نموذج ضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح العيوب(

Defects Liability Guarantee 

 

............. يسععععرنا إعالمكععععم بععععأن إلععععى السععععادة: ..........................................................

 مصرفنا: .................................. قد كفل بكفالة مالية، المقاول: ........................

 (       /        خصوص العطاء رقم )

......... وذلك لمتعلق بمشروع:......................بمبلغ:) ................. ( دينار أردني ...............

ضمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماتعه فيمعا يخعص أعمعال اإلصعالحات والصعيانة بموجعب أحكعام 

المبلعغ المعذكور أو أي  –بمجعرد ورود أول طلعب خطعي معنكم  –عقد المقاولة.وإننا نتعهد بأن ندفع لكعم 

لهذا الطلب بأن المقاول قعد رفعض جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط، مع ذكر اوسباب الداعية 

أو أخفق في تنفيعذ التزاماتعه فيمعا يخعص أعمعال اإلصعالحات والصعيانة بموجعب العقعد، وكعذلك بصعرف 

النظععر عععن أي اعتععراض أو مقاضععاة مععن جانععب المقععاول علععى إجععراء الععدفع.وتبقى هععذه الكفالععة سععارية 

وجب العقد وقيام المقاول ب كمال النواقص المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي لألشغال بم

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

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

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

 التاريخ: ............................................
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 -:الخاصةو  العامة : الشروطرابعاً 
في سلطة منطقة العقبة  2001( لسنة 4تعتبر الشروط الخاصة في نظام اللوازم واألشغال رقم )    

مات شروطًا خاصة له ا االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح ه ا العطاء وجميع ما يتبعها من تعلي
ليها وتفهمها وقبل بجميع بنودها عالعطاء، وان تقديم عرن المناقص يعتبر التزامًا منه بأنه قد طلع 

 .روط الخاصة اإلضافية له ا العطاءإضافة إلى ما سيرد من الش
 -: االضافيةشروط ال : خامساً 

   .بيعاتالعامة على المالقريبة  ةغير شامل بالدينار االردنياألسعار  •
 .في مدينة العقبة التوريد والتركيب والتشغيل في مختبرات العقبة الدولية بن حيان •

 حسب المدة الزمنية المبينة في المواصفات الفنية للجهازكفالة الصيانة المطلوبة  •
 والتشغيل.والتركيب  من تاريخ التوريدلالجهزة أعتبارًا 

كتيبات األجهزة والكتالوجات الخاصة  تحديد المواصفات الفنية المطلوبة جميعا على •
 بالشركة والمرفقة مع نسخة العطاء بقلم تحديد فسفوري.

 واضح.: بشكل كامل و سادساً: المواصفات الفنية الجدول في البند المعلومات في تعبئة •
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  :الفنية المواصفات :ادساً س
 

Equipment specifications:  

  

Gas Chromatograph -Tandem Mass 
Spectroscopy detector (GC-MS/MS) 

Available  
(Yes/no) + 
instrument 
range or 
value  

  

A compact high sensitive GC-MSMS system suitable for the analysis of 
Organo-chlorine pesticides, Organo-phosphorous pesticides, Synthetic 
Pyrethriods, PCBs and VOCs in food products and water at <1 ppb level 
with user friendly software. The system should have a Triple 

Quadrupole geometry, capable of carrying out MS and MS/MS 

experiments.  

 

  

The instrument supplier has to demonstrate that the machine is 
suitable for the analysis of Organo-chlorine pesticides, Organo-
phosphorous pesticides, Synthetic Pyrethriods, PCBs and VOCs in Fish, 
vegetables and water at < 1ppb level. 

 

1 Interface  

  
The GC must feature an external screen to provide easy accessibility to 
the GC and immediate interactions with it. 

 

  

The screen of the GC must provide all needed data, including all 
temperature and pressure/flow parameters, type of carrier gas, carrier 
gas column pressure, flow rates, split flow, detector gas flow rates and 
all detector parameters 

 

  

GC should have routine automatic column evaluation procedure and 
storing the column pneumatic resistance. It should also allow an 
automated correction of the nominal column parameters. 

 

  

The system should be capable of calculating the carrier gas linear 
velocity and the column void time. 

 

2 Auto Sampler  

  
Auto injector / sampler for Liquid injector (minimum 100 vials) and HS 
with minimum 60 sample vials capacity 

 

  
Capable of handling large volume injection with syringe size from 0.5 to 
250 μl. 

 

  Completely programmable from software.  

3 Injector  

  
dual injector : One Split/Splitless as Standard and one additional 
Programmable Temperature Vaporizer (PTV) 

 

  
The injectors should be able to operate with narrow bore capillary, 
normal capillary and wide bore columns. 
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  The injector should allow timed closure/opening of the purge line.  

  Maximum Temperature should be ≥ 400 °C  

  Split Ratio: ≥ 9,000:1  

  Pressure in the range of Range: 0-950 kPa  

4 Oven  

  

The column oven should have an operating range from 0°C to 450°C 
using the optional subambient oven accessory. 

 

  Fast heat-up time-100 °C/min or more  

  Fast cool-down time 450 °C to 50 °C within 5 minutes or better  

  
The oven temperature stability is within 0.01 °C/ every °C of actual 
temperature 

 

  
The Operating temperature Range should be 4 °C above ambient to 
≥450 °C 

 

  Backflush (optional)  

  
The system should have column end or mid column backflush to 
remove unwanted components/contaminants/high boilers 

 

5 Detector-Triple quadrupole  

  Mode (MS)  : It should have Full scan, SIM, combined full scan/SIM.  

  
Modes (MS/MS) : It should have MRM , combined MRM/full scan, 
product ion scan 

 

  

Software Features                                                                                                                                                            
•It should have Automated MRM Development                                                                                                
• It should have Automated acquisition window adjustment based on 
retention time                                • It should have Compound based 
acquisition method setup 

 

  The system should have the Latest version of Pesticides Database.  

  Ion Source  

  It should have EI source, with dual filaments, temperature up to 350 °C  

  

The system should have improved ion guide to reduce excited neutral 
background without requiring signal thresholding, background 
subtraction Or smoothing 

 

  
Detector -A high sensitivity, high throughput detector with zero dead 
time, low noise and high accuracy at low level detections. 

 

  The detection system should have linear range >10^6   

  Mass Range  

  The mass range should be 10-1000 a.m.u. or better    

  Mass resolution – 0.4 to 2.5 amu  

  

Scan Speed                                                                                                                                                                          
• The MS should have scan speed > 6000 a.m.u/second or better                                                             
• It should have an ability to acquire more than 50 scans/sec in full scan 

 

  Pumping Systems It should have a High capacity (>300 L/s He) turbo 
molecular pump (TMP) 

 

  
Electron Energy                                                                                                                                                             
•It should have an adjustable electron energy from 0 eV to 130 eV 
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Emission Current, dual filaments                                                                                                                          
•It should have emission current up to 200 μA, with improved 
regulation at low current 

 

  
Transfer Line Temperature                                                                                                                                  
•The Maximum Temperature should be ≥ 350 °C 

 

  Performance Specifications using octafluoronaphthalene (OFN)  

  Warranty   
  3 years Warranty   

6 PC with printer  

  

Minimum Intel core i5/i7 processor, 2.0 Ghz or more, 19″or more 
LCD/TFT Monitor, 500 GB HDD, DVD Read/Write, 4 GB RAM,4 USB Port 
or higher configuration for use with the above system to be provided. 

 

  
Reputed Branded automatic back to back Laser jet printer should be 
provided 

 

  System controller and oparating system  

  
Should have capability to run the mass spectrometer in all the modes 
specified in Scan mode. 

 

  
Data acquisition, integration, calibration, quantification and QC 
calculations must be automated 

 

  Manual and Auto tune options should be provided.  

  Automatic MRM/SRM method Development  

  
Library searching facility with latest Licensed NIST Library (in CD/ROM 
Format). 

 

  

Pesticides and endocrine disruptors, PCB’s, VOC’s, Fatty Acid Methyl 
Esters, and artificial flavors. MRM Database for minimum 800 GC 
molecules 

 

7 start up kit  

   Installation kit must be included.  

  

Required gas cylinders (with requisite certificate) for Helium and Argon 
or Equivalent (1 each) should be provided with accessories like Gas 
regulators and gas purification system etc., 

 

  

Required Gas regulators and gas purification systems should be 
provided, installed and commissioned for all the gases used in the 
instrument including gas tubing, manifold 

 

7 Accessories and Consumables  

   10ul liquid injection syringe (5 pcs)  

  2.5ml HS syringe (5 Pcs)  

  HS Vials with cap for 10 and 20 ml capacity (50 pcs each).  

  Column Ferrules- injector end and interface end (20 packet each).  

  Septa for injector (30 packeyt each).  

  
Appropriate nuts to fit capillary columns to the injector and MS 
interface (10 each). 
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Inlet liner for Splitless, Split (with glass/quartz wool at optimum 
position) and PTV (with glass/quartz wool at optimum position) (20 pcs 
each) 

 

  O-ring for injector liner (20 pcs)  

  Split vent trap (4 pcs)  

  EI Filaments (4 pcs)  

  Column cutter (4 pcd)  

  Oil mist trap for pump (4 pcs).  

  Tool kit.  

8 installation and training  

  

The supplier will have to carry out successful installation at our 
laboratory premises (where ever the system has to be installed) and 
provide on – site comprehensive training for scientific personnel 
operating the system (4 lab staff) and support services (lab 
maintanance Engineer) with the system for 3-5 working days . 

 

  
IQ/OQ/PQ: Installation, Operational and Performance Qualification of 
the system is required  
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 :- جدول الكميات النهائي والخالصة النهائية :سابعاً 

الفنية المواصفات   حسب GCMSMS جهاز مخبري  وتشغيل توريد و تركيبالمشروع : 

 -:والشروط الواردة في وثائق العطاء

 
 : )                         ( يوماً  والتركيب والتشغيل التوريدمدة 

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم
 سعر الوحدة

 المبلغ اإلجمالي
 

 دينار فلس دينار فلس

1 
   GCMSM  مخبري جهازتوريد و تركيب وتشغيل    

حسب  المواصفات الفنية والشروط الواردة في وثائق 

.العطاء   
     عدد 1

* 
 )            ( %نسبة الخصم :     

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
    

   المجموع النهائي فقط: *

 _______________________________________المجموع النهائي كتابة:  ___________
 ____________________________________________:  ______ قصةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناسم الم

 __ _________________________________________:   _______  ةةةةةةخةةةةةةةةةةةةتاريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال
 _________________________________________________   :    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةختم الشركة

 هات  الشركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة :   ______________خلوي _________________________________

 __________________________________________فاكس الشركةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   :    _________


