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 -:المحتويـــــــات
 

 موضوع العطاء. أوال :  
 لتعليمات للمشتركين بالمناقصة .ا 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    

 . والخاصة الشروط العامة :     رابعا  
    الشروط االضافية. :  خامسا  
  .والخالصة النهائية والمواصفات الفنية جدول الكميات النهائي:   سادسا  

 
 

 ( صفحة15مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -:الدفعوطريقة  موقع ومدة العمل-2

 

 قسم اللوازم واألشغال.بالتنسيق مع في مدينه العقبة و  مستودعات السلطةالى  توريداليتم  -أ    
 

( ثالثة اسابيع) زال تتجاو وخالل مدة وعلى مدار العام ( إصدارات)توريد بموجب يتم ال –ب    
وحسب  من تاريخ التبليغ على االكثر ( ساعةاسبوعاألول وباقي األصدارات خالل ) لألصدر

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

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر 0ر5ليه )غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن ) ع
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 التي تأخر 

هد في توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التأخير المتع
 وفقا للصالحيات التالية :

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

 السلطة.
كون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة ب.اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما ت         

 العطاءات.
 

 طريقة الدفع: -د    
حسةب االصةول وبةدون أ  واالسةتالم لصصةدارات ة بعةد التوريةد يةيتم دفع قيمة المطالبةة المال     

 .أو مالحظات  نواقص

 -المتعهد : -3   
ت يجبببب علبببى المتعيبببد عل يقبببدم معلومبببات وايبببحة عبببن الوبببر ة ويف ببب  تقبببديم  تالوجبببا

 لألعمال المطلوبة للمويوع ععاله. 

( 32/2019رقم ) لوازمالعطاء من خالل  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر     
المواصفات الفنية  حسبلمدة عام مبيدات حورية متخصصة لتوريد وتزويد  جيةالتعاقد مع ب

 والوروط والكميات الواردة في وثائق العطاء. 
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 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
تعني  لمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطقبة العقببة االقتصبادية  -مالحظة:

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتبببه  مسبببيوليةه وعلبببى ينبغبببي علبببى مبببن يرغبببب فبببي االشبببترا  بيبببذه المناقصبببة عل يحصببب  بنفسببب

الخاصببة علببى جميببع المعلومببات الالزمببة لببه لتقببديم العببرع وال يببتفيم ويراعببي  بب  األمببور التببي ليببا 
 . هعسعار عالقة بالمناقصة عو تلك التي تيثر على ويع 

يقبببدم العبببرع علبببى نمبببوذص عبببرع المناقصبببة المبببدرص فبببي هبببذا العطببباء ويقبببوم المنببباق   -ع -1
يات واألسعار ويوقع وييرخ وثائق العطاء في األمباكن المحبددة بتعبئة النموذص وجداول الكم

 لذلك .

يوترط عل يكول تعبئة خانة عسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمبات بخب   -ب
 وايح.

ال يجوز إدخال أ  تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص  -ج
المالحظةةات ، فةةان باسةةتطاعته أن يقةةدم ذلةة  فةةي تقةةديم عةةرض بةةديل أو إضةةافة بعةةض 

مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، شةريطة أن يتقةدم بةالعرض ايصةلي كمةا هةو 
مطلوب وللجنة اللوازم وايشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البةديل أو 

 ترفضه .
 -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -2

المفةةوض  للمسةةئولة المنةةاقص فةةردان كةةان أو شةةركة ، وكتةةاب التفةةويض وضةةع منشةةا -أ
 بالتـــوقيع عنها .

يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شي  مصدق لصالح السلطة ويمرها بالمبلغ    -ب
كةدليل علةى حسةن نيةة باسةم المنةاقص أو الشةركة المحدد في )ملحق عرض المناقصة ( 
ى أن يكةةون ذلةة  مةةن مصةةرف أو مؤسسةةة ماليةةة المنةةاقص للةةدخول فةةي المناقصةةة وعلةة

مرخصة للعمل في ايردن وتعةاد هةذا الكفالةة للمناقصةين الةذين لةم يحةال علةيهم العطةاء 
( أيام من تاريخ قرار إحالة العطةاء ، أمةا المنةاقص الةذ  7السلطة خالل ) تقرراحسبما 

 لتنفيذ ويوقع العقد . يحال علية العطاء فتعاد إلية هذا الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن ا
عنوان المناقص الكامةل الرسةمي فةي ايردن ليعتبةر عنوانةه الرسةمي الةذ  توجةه إليةه  -ج

كافة الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبةر 
وكأنهةةا قةةد سةةلمت إليةةه أ  معلومةةات أخةةرل يطلةةب إلةةى المنةةاقص تقةةديمها أو إرفاقهةةا 

 د لها ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذا التعليمات .بعرضه إذا ور
تعتبر ايسعار التي يةدونها المنةاقص أمةام أ  بنةد مةن البنةود الةواردة فةي جةداول الكميةات  -3

على أنها القيمة الكاملة والشاملة لذل  البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذل  أرباح 
 د يتحملها وفقا لهذا العقد .المناقص وتعويضه عن أ  التزامات أخرل ق

توضةةيح االلتبةةاإ : إذا كةةان هنةةا  أ  التبةةاإ أو كانةةت هنةةا  حاجةةة لالستفسةةار عةةن أ   -4
توضيح لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئةيإ مجلةإ المفوضةين 
ل من اجل التوضيح وإزالة االلتباإ في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطةاء بمةا ال يقة
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( أيام ويةتم توزيةع اإلجابةات علةى االستفسةارات علةى جميةع المناقصةين المتقةدمين 7عن )
 للعطاء  

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

يس واسام المنااقو وياودع فاي صاندوط العطاا او ومعناون إلاى ر ا عطاا رقم واسم ال 
 ويمكةن لةرئيإ مجلةإ وذلك قبل الموعاد والتااريا المقاررين لاياداع المفوضين مجلس

موعببد تقببديم العببروع بخشببعار خطببي يبعببم بببه إلببى  بب  مببن المناقصببين  المفويببين تيجيبب 
العطبباء ولببن تنظببر السببلطة فببي عا عببرع يصببليا بعببد  حصببلوا علببى وثببائق الببذين  ببانوا قببد

 مجلس المفويين بوجود مبرر قوا لذلك التيخير  يسالمحدد لذلك إال إذا اقتنع رئ 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  الذا تقبدم  تقديمه
 ة التزام عطول من هذه المدة . تم تحديده إليداع العروع إال إذا حدد في دعوة العطاء مد

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعارا بالدينار ايردني  -7
تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللةوازم وايشةغال  -8

المةادة   الصةادر بمقتضةى 2001( لسةنة 4لسلطة منطقةة العقبةة االقتصةادية الخاصةة رقةم )
وتعديالتةةه  2000( لسةةنة 32( مةةن قةةانون منطقةةة العقبةةة االقتصةةادية الخاصةةة رقةةم )56)

 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالتعليمات الصادرة بموجبة والذ  يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

 علإذا وجبببد فبببي العبببرع خطبببا عو تنببباق  ببببين حسببباب جملبببة عا مبلبببغ ومبببا يجبببب  -ع
سلطة الحق بتعدي  جملة المبلغ بما الهذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة فتكول علية 

يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعدي  مجموع األسعار عو  المبلغ اإلجمالي 
 للعطاء .

 إذا وقع تباين بين العدد المذ ور باألرقام والمذ ور  تابة بالكلمات فتعتبر  تابة  -ب

 لقيمة تبعا لذلك .الكلمات هي الملزمة وتصحيح ا -ت

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

تببرف   عللجنببة الإذا قببام المنبباق  بتسببعير بنببد بصببورة مغلوطببة عو مبببالغ فييببا ، ف -د
عريبببة عو عل تقبببوم بتصبببحيح الغلببب  مستينسبببة بيسبببعار السبببو  الرائجبببة و عسبببعار 

 لمناقصين اآلخرين . ا

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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تراي مناسبا" و إحالة العطاء دون التقيـد بققـ  العـروض قيمـة ا كمـا يحـق للسـلطة  الذي 
ء جزئيا وعلى أكثر من مناقص ويتم ك  ذلك دون أن يمون ألي  منـاقص لـم إحالة العطا

 . يفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة  بقي تعويض

 
السلطة لتوقيع العقد خبالل  إلىيتقدم  علكفالة حسن التنفيذ : على المناق  الفائز بالعطاء  -11

يقببدم للسبببلطة   علمنبباق  بخحالبببة العطبباء عليببة وعلببى ال عبالغببة( يببوم  مببن تبباريخ 14فتببرة )
% من قيمة العقبد وذلبك يبمانا  10كفالة حسن التنفيذ )قب  توقيع نموذص االتفاقية ( بمبلغ 

تببببيخر  وإذالتنفيببببذ العقببببد تنفيببببذا  تامببببا ولببببدفع مببببا يترتببببب علببببى التعيببببد وفبببباء ألغببببراع العقببببد 
فيبببذ عجبببز عبببن تقبببديم  فالبببة حسبببن التن عورفببب  توقيبببع االتفاقيبببة  عواسبببتنك   عوالمنببباق  

المطلوبببة فعنببدها يحببق للسببلطة مصببادرة  فالببة المناقصببة المرفقببة بعريببه دول الرجببوع إلببى 
 .بيا تعوي  بوينيا عولمطالبة بيا الق اء وال يكول للمناق  عا حق في ا

%( 100تقخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12
تزيد أسعار المواد المصنعة محليا  عن أسعار المناقصين اآلخرين عن وبقسعار معقولة على أن ال 

 %( استنادا  لقرار مجلس الوزراء.15)
 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

نطقة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة م  

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    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 نموذج االتفاقية4-ج    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفويين
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بعبببد عل قمنبببا بدراسبببة دقيقبببة للوبببروط ومواصبببفات وجبببداول الكميبببات وجميبببع وثبببائق العطببباء  -1
 ....................وتعليمات المناقصة الخاصة بتوريد............................

المذ ورة ععاله وتفيمنا ماهيتيبا وجميبع الظبرول المحيطبة بيبا وغيرهبا مبن األمبور التبي ليبا 
عالقببة بيببا فيننببا نحببن المببوقعين عدنببباه نعببرع بببببال نقببوم بتوريببببد هببذه اللببوازم وفقببا  لوببروط 

درة دينبببار قببو ومواصفببببات العطببباء وباألسببعار المببذ ورة فببي جبببداول الكميببات بمبلببغ إجمببالي 
 عو عا مبلغ  خر يصبح مستحقا بموجب شروط هذا العطاء . عردني

خببببالل     ونتعيببد فببي حالببة قبببول عريببنا هببذا عل نببببورد ونسببلم اللببوازم المومولببببة فببي العقببد  -2
 المدة التي نحددها في عرينا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .

كفالبببة المطلوببببة بحسبببن التنفيبببذ مبببن مصبببرل عو ونتعيبببد فبببي حالبببة قببببول عريبببنا عل نقبببدم ال -3
%( مبببن قيمبببة 10ميسسبببة ماليبببة مسبببجلة فبببي األردل ومقبولبببة لبببديكم وذلبببك بمبلبببغ يعبببادل )

 العطاء المذ ور ععاله ووفقا لنموذص الكفالة المرفقة .

ح العطبباء يببوم ابتببداء مببن التبباريخ المحببدد لفببت 90ونوافببق علببى عل نلتببزم بيببذا العببرع لمببدة  -4
 ويبقى هذا العرع ملزما لنا طيلة هذه المدة .

والببى عل يببتم إعببداد اتفاقيببة العقببد الرسببمية والتوقيببع علييببا فببال عريببنا هببذا مببع قببرار اإلحالببة  -5
 يوك  عقدا ملزما بيننا .

ونعلمكببم  ببذلك بببينكم غيبببر ملببزمين بخحالببة العطببباء علببى اقبب  األسبببعار وإنكببم غيببر ملبببزمين  -6
  بخبداء عسباب ذلك .

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

 ...................باعتباره .................................................................
 ومفويا رسميا لتوقيع هذا العرع ونيابة عن المناق  .

 ...........التوقيع. ............................. االسملواهد : ......................العنوال
 ..................................................................... وعنوانه مكال عملة

 

 

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

 المشروع: ......................................... العطاء رقم: ...........................
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إلى السادة )صاحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمنةا 
: ......................................................................... سةةةيتقدم أن المنةةةاقص شةةةركة

بعرض للمناقصة للمشروع المنوا عنه أعةالا اسةتجابة لةدعوة العطةاء، ولمةا كانةت شةروط العطةاء 
 تةةنص علةةى أن يتقةةدم المنةةاقص بكفالةةة مناقصةةة مةةع عرضةةه، وبنةةاء علةةى طلبةةه، فةة ن مصةةرفنا: 

............................................................... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن بن  .........
يةةدفع لكةةم مبلةةغ: ................................................ عنةةد ورود أول طلةةب خطةةي مةةةنكم 

 وبحيث يتضمن الطلب ما يلي:
 
ضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عر     -أ 

 ( يوما، أو90العروض أو قبل انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( 1/6أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )    -ب

 من شروط العقد، أو
يم ضمان ايداء بموجب المادة أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقد     -ج

 ( من شروط العقد.4/2) 
 

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

 
 .........توقيع الكفيل / البن : ..................................

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 نموذج ضمان األدا  )كفالة حسن التنفيذ(
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 15 من 10 صفحة

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

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

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

..................................... (المتعلةةق بمشةةروع: ...       /        بخصةةوص العطةةاء رقةةم )

وذل  لضمان تنفيذ العطاء   بمبلغ: ) ........................ ( دينار أردني............................

بمجةرد  –المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقةد المقاولةة، وأننةا نتعهةد بةأن نةدفع لكةم 

 –لمذكور أو أ  جزء تطلبونةه منةه بةدون أ  تحفةظ أو شةرط ورود أول طلب خطي منكم المبلغ ا

مع ذكر ايسباب الداعيةة لهةذا الطلةب بةأن المقةاول قةد رفةض أو أخفةق فةي تنفيةذ أ  مةن التزاماتةه 

وذل  بصرف النظر عن أ  اعتراض أو مقاضاة من جانب المقةاول علةى إجةراء  –بموجب العقد 

تاريخ إصدارها ولحين تسلم ايشغال المنجةزة بموجةب  الدفع.وتبقى هذا الكفالة سارية المفعول من

العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شهر ............... من عام ................ ما لم يتم تمديدها 

 أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

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

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

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

 
 
 
 

 

 

 

 4-ج  
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 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطا                                                              :المشروع 

                   
 

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

 
 بين

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

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

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

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاطتم  فقد
 
المشار  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط  للكلماو يكون - 1

 إليها فيما بعد.
 
 تها وتفسيرها بهذه الصورة:هذه االتفاقية وتتم قرا  منالوثا ق المدرجة تاليا جز ا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .....................................................:  "عرض المناقصة كتاب" -ب
 .....................رقام: ...............................المناقصة ذاو األ مالحق -ج
 ...................(: ................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..............: ........................................................المواصفاو -ه
 .........(:....................األخرى والجداولالمسعرة )جداول الكمياو  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

......... وصل رسوم طوابع رقم...............
 .....................قم ..وصل جامعـــة ر

 القيمة .........................التاريا...................

 القيمة .........................التاريا...................

 
 
 األشغالبتنفيذ  المناقووفقا للشروط، يتعهد  للمناقوصاحب العمل بدفع الدفعاو المستحقة  قيام إزا  – 4

 .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة قا ألحكام العقدوإنجازها وف
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 15 من 12 صفحة

 
بأن  العملالمقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب  قيام إزا  - 5

 العقد. فيقيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد  المناقويدفع إلى 
 

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

 
 

 ايول )صاحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيإ مجلإ المفوضين:     االسم
 

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

 
 :   االسم
 

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

 
 

 

 -وقد شهد على ذل  :       -وقد شهد على ذل :

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيإ قسم اللوازم واإلشغال

 
 
 
 
 

 -: والخاصة رابعا: الشروط العامة
 

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



 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2019-32رقم  عطاء لوازمال

 يد مبيدات حشرية لمدة عامتوريد وتزو سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 -نيسان

 

 

 

 15 من 13 صفحة

ا لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاماً منه بأنه قد اطلع عليه وخاصة شروطاً عامة
 . وتفهمها وقبل بجميع بنودها

 
 -: األضافية:الشروط  ا  خامس
 

 

 .على المبيعات العامةال ريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1
  في مدينة العقبة. مستودعات سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة التسليم في .2

 ال تكول المبيدات انتاص حديم. .3
 . العام مدار علىو  بطلال حسب لكمياتل التوريد يكول  .4

 %25بنسبةقابلة للزيادة والنقصال وثائق العطاء غير نيائية وغير ملزمة  الواردة فيالكميات  .5
 من جدول  ميات العطاء.

 .وتاريخ التصنيع يتم تزويد المختبر بويادات الجودة والمنوي عند تسليم    مادة .6
 يتم رف  عا مادة غير مطابقة للمواصفات مع تغريم المورد. .7
يكول التسليم في حال حدوث عية خسائر عو عربا  ناجمة عن سوء النق  عو التخزين لدى  .8

 المورد، يتحم  المورد الخسائر.
عل يتم توريد عينة من المواد لغايات التحقق من الجودة في حال الطلب )للعالمات التجارية  .9

 غير المعرفة لدى المختبرات(.
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 .والخالصة النها ية المواصفاو الفنيةو و  النها ياجدول الكمي  -: ا  ادسس
حساب المواصافاو الفنياة الاواردة فاي  لمدة عاام مبيداو حشريةوتزويد  توريد:المشروع

 -:وثا ق العطا 

 مدة التوريد الفعلية : )                         ( يوما  

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 المبلغ اإلجمالي سعر الوحدة
 

 فلس دينار فلس
 
 دينار
 

1 10CE  PYRIPROXYFEN  EC 600 لتر     

2  25%W/V PERMETHRIN  EC 
     600 لتر 

3 CYPERMETHRIN+PBO+TETRAMETHRIN  EC 700 لتر     
4 DELTAMETHRIN EC  300 لتر     
5 DELTAMETHRIN   ULV 800 لتر     

6 CYFLUTHRIN 1.5%+BIOALLETHRIN 0.4% 
ULV 700 لتر     

7 Brodifacoum   1000 كغم مكعبات شمعية     
8 Brodifacoum     700 كغم حبيبات     

9 Brodifacoum   معجونة طرية 

     600 كغم 

 نسبة الخصم :     )           ( % *
 نسبة الزيادة :     )           ( %

      

 _________________________________المجموع النيائي  تابة:   _________________
 :  __________________________________________________ ق بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباناسم الم

 ختم الور بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة:   __________________________________________________

 هات  الور ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة : ______________خلوا _________________________________
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