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 15 من 2 صفحة

 
 موضوع العطاء. :    أوال 
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة . :  ثانيا 
 الكفاالت واالتفاقية نماذج المناقصة و /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 سن التنفيذنموذج كفالة ح 3-ج    
 نموذج كفالة الصيانة  4-ج    
 نموذج االتفاقية 5-ج    

 العامة .الشروط    رابعًا : 
 الخاصة بالعقد .  الشروطخامسًا: 
 الفنية. المواصفات سادسًا:
 .الخالصة النهائية جدول الكميات النهائي : سابعاً 

 
 
 (15الحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )م
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 15 من 3 صفحة

 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

 مديرية أنظمة المعلومات و قسم اللوازم و االشغال بالتنسيق معيتم تسليم الماكنات في مستودعات السلطة و  -أ    
 والتركيب والتشغيل في مواقع متفرقة تابعة للسلطة في مدينة العقبة.

 

 .فترة التوريد كتابًة وخالفه تعتبر فترة التوريد شهرتحديد  بيج –ب    

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

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المناقص في توريدها عن كل 0ر5مالية ( بنسبة ال تقل عن ) 
االحوال للجنة  اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع

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

 
 لشؤون المالية السلطة.أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير ا         
 ب.اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءات.         

 
 الدفع: طريقة -د    

 
 حسب االصول وبدون أي نواقص لألجهزةيتم دفع قيمة المطالبة المالية بعد التوريد والتشغيل واالستالم االولي 

 .او مالحظات

 -: المتعهد-3   
 متضمنا  يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة

 السجل التجاري  -

 معلومات موظفي الشركة و السيرة الذاتية لهم  -

 للشركة  REFERENCESقائمة ب  -

( بالتعاقد مع شركة   2019  /9)رقم عطاء لوازم المن خالل  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر  
حسب ذلك و  8عدد ملونة ال االجهزة المكتبة و ذلك لتوريد و تركيب وتشغيل اآلت تصوير جبم متخصصة

 والشروط الواردة في وثائق العطاء.المواصفات الفنية 
 

  
        -: وطريقة الدفع موقع ومدة العمل-2
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 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث
منطقة العقبة االقتصللادية الخاصللة  ما : سلللطة التعليمات(كلمة السلللطة )حياما وردت في هذ   تعني -مالحظة: 

 لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقته الخاصللة على جميع  مسلللوليةينبغي على من يرغب في االشللتراب ذهذ  المناقصللة أن يحصللل ذنفسلله وعلى 

المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كل األمور التي لها عالقة بالمناقصلللللللللللة أو تلك التي تلثر 
 . أسعار على وضع 

يقدم العرض على نموذج عرض المناقصلللللللللللللللة المدرج في هذا العطاء ويقوم المناقج ذتعب ة النموذج  -أ -1
 وقع ويلرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك .وجداول الكميات واألسعار وي

 يشترط أن يكون تعب ة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح. -ب
ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص تقديم عرض  -ج

باساااتطاعته أن يقدم ذلي في مذكرة خاصاااة منفصااالة ترفق  بديل أو إضاااافة بعض المالحظات ، فان
بالعرض ، شريطة أن يتقدم بالعرض األصلي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم واألشغال في السلطة 

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

 المفوض بالتـــوقيع عنها . للمسئولكان أو شركة ، وكتاب التفويض  وضع منشاة المناقص فردا" -أ
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شاايي مصاادق لصااالط الساالطة وألمرها بالمبل  المحدد في    -ب

كدليل على حساااان نية المناقص للدخول في باساااام المناقص أو الشااااركة )ملحق عرض المناقصااااة ( 
المناقصااة وعلى أن يكون ذلي من مصاارف أو مؤسااسااة مالية مرخصااة للعمل في األردن وتعاد هذ  

( أيام من تاريخ قرار 7السااالطة خالل ) تقرر الكفالة للمناقصاااين الذين لم يحال عليهم العطاء حسااابما 
ء فتعاد إلية هذ  الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسااااااان إحالة العطاء ، أما المناقص الذي يحال علية العطا

 التنفيذ ويوقع العقد . 
عنوان المناقص الكامل الرساااامي في األردن ليعتبر عنوانه الرساااامي الذي توجه إليه كافة الرسااااائل  -ج

واإلشااعارات وكل إشااعار أو رسااالة تبعة مسااجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد ساالمت إليه أي 
يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضااااااه إذا ورد لها ذكر في الشااااااروط أو معلومات أخرى 

 التعليمات.المواصفات أو هذ  
تعتبر األسااااااعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها القيمة  -3

سليم وأنها تشمل  شاملة لذلي البند بصورة جاهزة للت كذلي أرباح المناقص وتعويضه عن أي الكاملة وال
 التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .

توضااايط االلتبا  : إذا كان هناي أي التبا  أو كانت هناي حاجة لالساااتفساااار عن أي توضااايط لوثائق  -4
العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئي  مجل  المفوضاااااااين من اجل التوضااااااايط وإزالة 

( أيام ويتم توزيع اإلجابات على 7ي موعد يساابق التاريخ المحدد لفتط العطاء بما ال يقل عن )االلتبا  ف
 االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء  

في ظرف مختوم  على نسخخخخخخختيم مختومتيم ورخخخخخخ  ورخخخخخخور  إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مكتوب علية مم الخارج :

ندون العطاءائ ومعنوم إلى ر ي  م ل وا عطاءرقم واسخخخخخخخم ال   سخخخخخخخم المناق  ويودع في رخخخخخخخ

موعد  المفوضلللين تلجيل ويمكن لرئي  مجل  وذلك قب  الموعد والتاريخ المقرريم لإليداع المفوضخخيم
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 15 من 5 صفحة

العطاء  حصلوا على وثائق تقديم العروض بإشعار خطي يبعث به إلى كل من المناقصين الذين كانوا قد
مجلس المفوضللللين  المحدد لذلك إال إذا اقتنع رئيس عرض يصلللللها بعد الوق ولن تنظر السلللللطة في أي 

 ذوجود مبرر قوي لذلك التلخير 
ويظل  تقديمهيعتبر العرض المقدم ملزما للمناقج وال يجوز سللللللللللللللحب هذا العرض بعد  العروض:إلزامية  -6

( يوما اذتداء من آخر موعد تم تحديد  إليداع العروض 90لفترة ) بهالعرض ملزما للمناقج الذي تقدم 
 إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذ  المدة . 

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

ام اللوازم واألشااغال لساالطة منطقة يتم دراسااة عروض المناقصااات وتقييمها بموجب نظ العروض:تقييم  -8
( من قانون منطقة العقبة 56الصادر بمقتضى المادة  ) 2001( لسنة 4العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 أنوتعديالته والتعليمات الصااادرة بموجبة والذي يفترض  2000( لساانة 32االقتصااادية الخاصااة رقم )
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها 

 -العروض:دقيق أسلوب ت   -9

تكون علية هذ   أنإذا وجد في العرض خطا أو تناقض ذين حسلللللللللللللللاب جملة أي مبل  وما يجب  -أ
سلللللللللطة الحق ذتعديل جملة المبل  بما يتفق وتطبيق سللللللللعر الوحدة الالجملة ذتطبيق سللللللللعر الوحدة ف

 اإلجمالي للعطاء . أو المبل وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار 
 إذا وقع تباين ذين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 لذلك.الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا 

يتم تصللحيح المجموع ويكون المجموع المصللحح  فلنةإذا وجد خطل في أي من العمليات الحسللاذية  -ت
 للمناقج.ملزما 

ترفض عرضللة أو أن تقوم  أنلجنة الف فيها لوطة أو مبال  إذا قام المناقج ذتسللعير ذند بصللورة مغ -ث
  اآلخرين.المناقصين  وأسعار ذتصحيح الغلط مستلنسة بلسعار السوق الرائجة 

تحتفظ  تحتفظ السللللللللللطة بحقها أي عرمال أ  عرض  ير متقيد ب ل ما ورد أي رذا التعليمات كما  -10
مناسلللللبا  و  ترااالذ  بحقها أي رأض أ  عرض دون بيان األسلللللباب ويحق للسللللللطة اختيار العرض 

عحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ، كما يحق للسللللللللطة عحالة العطاء جلئيا وعلم أكثر من 
مناقص ويتم كل ذلك دون أن ي ون أل   مناقص لم يفل بالعطاء أ  حق أي مطالبة السللللللللللطة  بأ  

 . تعويض

( 14لطة لتوقيع العقد خالل فترة )السلللللللل إلىيتقدم  أنكفالة حسللللللللن التنفيذ : على المناقج الفائز بالعطاء  -11
يقدم للسللللللللللللطة  كفالة حسلللللللللللن التنفيذ )قبل  أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقج  أذالغةيوم  من تاريخ 

% من قيمة العقد وذلك ضللللللللللللللمانا  لتنفيذ العقد تنفيذا  تاما ولدفع ما 10توقيع نموذج االتفاقية ( بمبل  
عجز  أورفض توقيع االتفاقية  أواستنكف  أوتلخر المناقج  ذاوإيترتب على التعهد وفاء ألغراض العقد 
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 15 من 6 صفحة

عن تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة فعندها يحق للسلطة مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون 
 .بلي تعويض بشلنها أولمطالبة ذها الرجوع إلى القضاء وال يكون للمناقج أي حق في ا

( وبأسعار %100االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )تأخذ اللجنة بعين - 12
( استنادًا لقرار %15معقولة علم أال تليد أسعار المواد المصنعة محليًا عن أسعار المناقصين اآلخرين عن )

 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،   

واألشغالقسم اللوازم   

 

 
 

 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 نموذج كفالة الصيانة  4-ج    
 نموذج االتفاقية 5-ج    
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 15 من 7 صفحة

 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضين
للشروط ومواصفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات المناقصة بعد أن قمنا ذدراسة دقيقة  -1

 الخاصة ذتوريد................................................
المذكورة أعال  وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة ذها وغيرها من األمور التي لها عالقة ذها فلننا 

ان نقوم ذتوريللللللللد هذ  اللوازم وفقا  لشروط ومواصفللللللللات العطللللاء وباألسعار نحن الموقعين أدنللللا  نعرض ذلللللللل
أو أي مبل  آخر يصلللللبح مسلللللتحقا بموجب  درة دينار أردنيقالمذكورة في جداول الكميات بمبل  إجمالي و 

 العطاء.شروط هذا 
خللللللللللللالل المدة التي     ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن نللللللللللللورد ونسلم اللوازم المشمولللللللللللللة في العقد  -2

 اإلحالة.نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار 
ونتعهد في حالة قبول عرضللللللنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسللللللن التنفيذ من مصللللللرف أو ملسللللللسللللللة مالية  -3

( من قيمللة العطللاء المللذكور أعال  ووفقللا %10مسللللللللللللللجلللة في األردن ومقبولللة لللديكم وذلللك بمبل  يعللادل )
 كفالة المرفقة .لنموذج ال

يوم اذتلللداء من التلللاريخ المحلللدد لفتح العطلللاء ويبقى هلللذا  90ونوافق على أن نلتزم ذهلللذا العرض لملللدة  -4
 العرض ملزما لنا طيلة هذ  المدة .

والى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرسلللللللللمية والتوقيع عليها فان عرضلللللللللنا هذا مع قرار اإلحالة يشلللللللللكل عقدا  -5
 ملزما ذيننا .

  ذلك.كذلك بلنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقل األسعار وإنكم غير ملزمين بإذداء أسباب ونعلمكم  -6

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

 باعتبار  ....................................................................................
 ومفوضا رسميا لتوقيع هذا العرض ونيابة عن المناقج .

 ...........التوقيع. ............................. االسملشاهد : ......................العنوان
 ..................................................................... وعنوانه عملةمكان 

 
 
 
 



 

 الشؤون الماليةمديرية  المملكة األردنية الهاشمية 2019-8 العطاء لوازم 

 2019-كانون ثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 (8عدد ) ملونة تصويراالت توريد و تركيب و تشغيل 

 

 

 

 15 من 8 صفحة

 

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقرة

Form of Tender Guarantee 
 

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

إلى السااااادة )صاااااحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمنا أن المناقص 
شااركة: ......................................................................... ساايتقدم بعرض للمناقصااة للمشااروع 

ء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة المنو  عنه أعال  استجابة لدعوة العطا
 ماااااااااع عااااااااارضاااااااااااااااه، وبااااااااانااااااااااء عااااااااالاااااااااى طااااااااالاااااااااباااااااااه، فااااااااا ن مصااااااااااااااارفاااااااااناااااااااا: 
بنااي ........................................................................ يكفاال بتعهااد ال رجعااة عنااه أن ياادفع لكم 

............ عند ورود أول طلب خطي منكم وبحية يتضااااااامن الطلب ما مبل : ....................................
 يلي:

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

 ( يوما، أو90صالحية العرض المحددة بـ)
( من شروط العقد، 1/6إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في     -ب

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

 العقد.
 

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

 
 توقيع الكفيل / البني: ...........................................

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

 ...........................................             التاريخ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 الشؤون الماليةمديرية  المملكة األردنية الهاشمية 2019-8 العطاء لوازم 

 2019-كانون ثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 (8عدد ) ملونة تصويراالت توريد و تركيب و تشغيل 

 

 

 

 15 من 9 صفحة

 3-ج
 سلطة منطقة العقبة االقترادية الخارة
 نموذج ضمام األداء )كفالة حسم التنفيذ(

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

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

(المتعلق بمشاااااااروع: ........................................ بمبل : )        /        بخصاااااااوص العطاااء رقم )

ل عليه حسااااب وذلي لضاااامان تنفيذ العطاء المحا  ........................ ( دينار أردني............................

بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبل   –الشاااااروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

مع ذكر األساااباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول  –المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شااارط 

وذلي بصاارف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاااة  –لعقد قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب ا

من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذ  الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال 

المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شاااااااهر ............... من عام ................ ما لم يتم 

 يدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.تمد

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

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

 التاريخ: ..............................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 الشؤون الماليةمديرية  المملكة األردنية الهاشمية 2019-8 العطاء لوازم 

 2019-كانون ثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 (8عدد ) ملونة تصويراالت توريد و تركيب و تشغيل 

 

 

 

 15 من 10 صفحة

 

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقترادية الخارة 

 نموذج ضمام إرالح العيوب )كفالة إرالح العيوب(
Defects Liability Guarantee 

 

إلى السااااااادة: ....................................................................... يساااااارنا إعالمكم بأن مصاااااارفنا: 

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

 (       /        خصوص العطاء رقم )

لمتعلق بمشااروع:......................بمبل :) ................. ( دينار أردني ........................ وذلي ضاامانا 

اإلصااالحات والصاايانة بموجب أحكام عقد المقاولة.وإننا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال 

المبل  المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –نتعهد بأن ندفع لكم 

تحفظ أو شااااااارط، مع ذكر األساااااااباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما 

صااااالحات والصاااايانة بموجب العقد، وكذلي بصاااارف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاااااة من يخص أعمال اإل

جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذ  الكفالة سااااارية المفعول من تاريخ إصاااادارها ولحين التساااالم النهائي 

ها أو تجديدها بناء لألشاااغال بموجب العقد وقيام المقاول ب كمال النواقص واإلصاااالحات المطلوبة ما لم يتم تمديد

 على طلب صاحب العمل.          

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

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

 التاريخ: ............................................

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 الشؤون الماليةمديرية  المملكة األردنية الهاشمية 2019-8 العطاء لوازم 

 2019-كانون ثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 (8عدد ) ملونة تصويراالت توريد و تركيب و تشغيل 

 

 

 

 15 من 11 صفحة

 

 5-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2019لسنة ............... شهر ......... مم..........ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررئ

 
 بيم

 األو " الفريقعلى اعتباره "ويمثلها ر ي  م ل  المفوضيم  سلطة منطقة العقبة االقترادية الخارةالعم   راحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاو  الساد  ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به المقاول  ولما، بتنفيذ المشروع أعاله كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول  لما

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

                             

 بيم الفريقيم على ما يلي: االتفانتم  فقد
 
 المشار إليها فيما بعد. العقدوالتعابير الوارد  في هذه االتفاقية نف  المعاني المحدد  لها في شروط  للكلمائ يكوم - 1
 
 هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الرور : ممالوثا ق المدر ة تاليا  زءا ال يت زو  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبو "  كتاب" -و
 .....................................................:  "عرض المناقرة كتاب" -ب
 رقام: ....................................................المناقرة ذائ األ مالحق -ج
 ...................(: ................................العقد )الخارة والعامة شروط -د
 : ......................................................................الموارفائ -ه
 (:.............................األخرى وال داو المسعر  ) داو  الكميائ  ال داو  -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .......................................................................اإلن از"  مد " ▪
 .............................غرامة التأخير ......................................... ▪

 

......... ور  رسوم طوابع رقم...............
 .....................ور   امعـــة رقم ..

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

 
 
وإن ازها وفقا  األشغا راحب العم  بدفع الدفعائ المستحقة للمقاو  وفقا للشروط، يتعهد المقاو  بتنفيذ  قيام إزاء – 4

 .و االلتزام بالقوانيم المرعية داخ  حدود المنطقة الخارة ألحكام العقد



 

 الشؤون الماليةمديرية  المملكة األردنية الهاشمية 2019-8 العطاء لوازم 

 2019-كانون ثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 (8عدد ) ملونة تصويراالت توريد و تركيب و تشغيل 

 

 

 

 15 من 12 صفحة

 
بأم يدفع إلى المقاو   العم المقاو  بتنفيذ األشغا  وإن ازها وإرالح وية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد راحب  قيام إزاء - 5

 العقد. فيقيمة العقد بمو ب وحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
 

االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد وعاله وذلك وفقا للقوانيم المعمو   هذهتقدم فقد اتفق الفريقام على إبرام  ما  على وبناءا
 بها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 الثاني )المقاول( الفريق

 

 
 رئي  مجل  المفوضين:     االسم

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

 

 
 :   االسم

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذلي :       -وقد شهد على ذلي:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئي  قسم اللوازم واإلشغال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الشؤون الماليةمديرية  المملكة األردنية الهاشمية 2019-8 العطاء لوازم 

 2019-كانون ثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 (8عدد ) ملونة تصويراالت توريد و تركيب و تشغيل 

 

 

 

 15 من 13 صفحة

 رابعا: الشروط العامة
في سلطة منطقة العقبة االقتصادية  2001( لسنة 4نظام اللوازم واألشغال رقم ) العامة في تعتبر الشروط      

الخاصة السارية ذتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرض 
 .ذنودهاالمناقج يعتبر التزامًا منه بلنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع 

 
 

 -بالعقد : الخاصة:الشروط  خامساً 

 .على المبيعات األسعار بالدينار األردني غير شامل الضريبة العامة .1

 سنوات  3تقديم كفالة صيانة لمدة  .2

تقديم اسعار تفصيلية للمستهلكات مبينا فيها تكلفة كافة المستهلكات و تكلفة الصفحة الواحدة و تكلفة  .3
 صفحة. 500000

 ان يكون وكيل معتمد من الشركة االم  .4

 صيانة تفقدية كل شهرين طيله فترة الكفالة .5

 
 .او يستثنى من العطاء  مالحظة: يجب تقديم األوراق التي تثبت النقاط السابقة مع العطاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشؤون الماليةمديرية  المملكة األردنية الهاشمية 2019-8 العطاء لوازم 

 2019-كانون ثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 (8عدد ) ملونة تصويراالت توريد و تركيب و تشغيل 

 

 

 

 15 من 14 صفحة

 
 

 -:الموارفائ الفنية -: سادسا 

 

 

# Requirements compliance 

1 Speed 35-40  ppm or more  

2 Copier, scanner, network printer, network colored scanner   

3 Resolution 1200 * 1200 dpi   

4 Paper Sizes: A4 and A3 sizes  

5 Cassettes: 2*500 sheets  

6 Multipurpose tray: 100 sheets  min  

7 Color Copier, Color Network Printer & Color Scanner.  

8 Color scanning as standard  

9 Duplex, electronic sorting as standard   

10 RADF (revers Automatic document feeder) 100 sheet min  

11 HDD 320 or more,   

12 Interface: USB, ethernet (10/100/1000)   

13 Zoom range: 25%- 400 %  

14 Display full color   

15 Original cabinet  ( stand)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 الشؤون الماليةمديرية  المملكة األردنية الهاشمية 2019-8 العطاء لوازم 

 2019-كانون ثاني
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 (8عدد ) ملونة تصويراالت توريد و تركيب و تشغيل 

 

 

 

 15 من 15 صفحة

 .الخالرة النها ية دو  الكميائ و -: سابعا 
 

الفنية الوارد  في  الشروط والمتطلبائحسب ملونة  توريد و تركيب و تشغي  اآلئ تروير وثا ق  :المشروع
 -:وثا ق العطاء

 
 

 : )          ( يوماً  ةالفعلي والتشغيلالتوريد والتركيب مدة 

 

 

 

 

 وصف البند الرقم
 الوحدة
 

 الكمية
 

 السعر االجمالي سعر الوحدة  

 دينار فلس دينار فلس

1 

 ملونة توريد و تركيب و تشغي  اآلئ تروير
الموارفائ والشروط الوارد  في وثا ق  حسب
 .العطاء

     8 عدد

* 
 نسبة الخرم :     )            ( %

 %(       نسبة الزياد  :     )      
      

 _______________________________________ئي كتابة:   ___________المجموع النها
 ____________________________________________:  ______ قجلللللاللللللللللللللللللللللللللللللناسم الم

 __ _________________________________________لللللخ :   _______للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتاريللا
 ______________________________________ة:   ____________للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللشركلللللختم ال

 ____________________خلوي _____________________للللللللللللللللللللللللللللللة : ______هاتف الشركلللللللل

 ____________________________________________لشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة: _________فاكس ا


