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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 العامة .  :   رابعا  
 الشروط الخاصة :  خامسا  
 .الشروط الفنية للعقد : سادسا  
 . جدول الكميات النهائيالخالصة النهائية و  : ا  سابع

 ( صفحة16مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أوال: موضوع العطاء
 .-األعمال المطلوبة : -1

 

        -: وطريقة الدفع العقد والمواد المشمولة بالعقدمدة  -2

 

 مدة العقد:  -أ    

وقابلة ( 2019 / 17/04   ) من تاريخ كامل اعتبارا ميالديعام ( 47 - 1البنود من ) -
  .الفريقينللتجديد بموافقة 

 2020/ 17/04لغاية تاريخ  2019-11-01( من تاريخ  56-48البنود من ) -

  السلطة برخصيد و( تز48,49البنود ) -

 (Brocade SAN Switch  24 Port Activation) 

 

 المشمولة بالعقد: األجهزة –ب    
 

Number Description Machine Type Serial Number 

1 IBM 3650 x   7945H2G KD94Y4K 

2 IBM 3650 x   7945H2G KD94Y4G 

3 IBM 3650 x   7945-AC1 06MAHP7 

4 IBM 3650 x   7945- AC1 06MAHP6 

5 IBM Power 740 System 8205-E6B 069E1CP 

6 IBM Power 740 System 8205-E6B 069E1DP 

7 IBM Power 740 System 8205-E6B 069E1EP 

8 IBM Power 740 System 8205-E6B 069E20P 

9 IBM x3650 M3, 794562G KD70ZX0 

10 IBM 3650 x M3 7945-72G KD60DRR 

11 IBM 3650 x   7945-72G KD60DRT 

12 IBM 3650 x   7945-72G KD60DCG 

14 HS21 Blade Server  8853L3G 99W7771   

15 HS21 Blade Server  8853L3G 99X2257   

16 HS21 Blade Server  8853L3G 99E9531   

17 IBM 3650 x M4 7915JCJ E2Z5960 

18 IBM 3650 x M4 7915JCJ E2Z5961 

بالتعاقد مع ( 17/2019من خالل العطاء لوازم رقم )  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
واالجهزة  الفنية الخوادم الرئيسية حسب المتطلبات صيانة أجهزة عقدوالخاص بشركة متخصصة 

  .الواردة في وثائق العطاءو في عقد الصيانة  المشمولة
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19 IBM Blade Center H Chassis 88524XG 99A1623 

20 IBM Blade Center HS22   7870W3K 99D1824   

21 IBM Blade Center HS22   7870W3K 99D1826   

22 IBM Blade Center HS22   7870W3K 99D1821   

23 IBM Blade Center HS22   7870W3K 99D1820   

24 IBM Blade Center HS22   7870W3K 99D1822   

25 IBM Blade Center HS22   7870W3K 99D1823   

26 IBM Blade Center HS22   7870UN1 06ZA242 

27 IBM Blade Center HS22   7870UN1 06ZA243 

28 IBM Blade Center HS22   7870UN1 06ZA244 

29 IBM Blade Center HS22   7870UN1 06ZA245 

30 IBM P 51A 9110-51A 06-B6F42 

31 IBM X3650 M2 7947-22G KD2376Y 

32 Lenovo system X 3650 M5 5462 ACI 06HGTDA 

33 Exp 5000 1818-D1A 78K0YHN 

34 Exp 5000 1818-D1A 78K0YHM 

35 IBM DS 5100 1818-51A 78K0YFT 

36 IBM EXP710 expansion1 1740-IRX 2382367 

37 IBM EXP710 expansion2 1740-710 131879L 

38 IBM EXP710 expansion3 1740-710 13M1606 

39 IBM Storwize V3700 2072-24c 7870167 

40 IBM Storwize V7000 SFF Control 2076-524 78207LH 

41 
IBM Storwize V7000 SFF 

Expansion 
2076-24F 782089G 

42 
IBM Storwize V7000 SFF 

Expansion 
2076-24F 78208EZ 

43 IBM System Networking SAN24B-5 2498-F24 10441WA 

44 IBM System Networking SAN24B-5 2498-F24 10441XT 

45 PowerEdge 2850                EMS 6B46R1J 

46 IBM System x3650 M4 7915 AC1 06WHKX7 

47 IBM System x3650 M4 7915 AC1 06CBCGR 

48 Lenovo Networking B6505 SAN 3873-HC5/AR5 MM06907 

49 Lenovo Networking B6505 SAN 3873-HC5/AR5 MM06906 

50 Flex Chaises system enterprise 8721HC2 J31R9AM 

51 Lenovo X240 M5 9532AC1 J31RYZK 

52 Lenovo X240 M5 9532AC1 J31RYZL 
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53 Lenovo X240 M5 9532AC1 J31RYZG 

54 Lenovo X240 M5 9532AC1 J31RYZH 

55 Lenovo X240 M5 9532AC1 J31RYZF 

56 Lenovo X240 M5 9532AC1 J31RYZM 

 
  

يتم تقدير قيمة الغرامة عن أي مالحظة ترد من المهندس المشرف من قبل لجنة فنية  غرامة:ال -ج  

   الصيانةعقد الغاية باستثناء الشروط االساسية الخاصة بمتطلبات وبرنامج  لهذهتشكل 
 

 طريقة الدفع: -د    
 

 % من قيمة العقد بعد مرور ستة اشهر من تاريخ توقيع االتفاقية.50يتم دفع    •

 % بعد انتهاء العقد.50يتم دفع     •

 -المتعهد : -3  

 يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة وخبراتها والتزاماتها. 
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 التعليمات للمشتركين بالمناقصة  انيا :ث

تعني كلمة السلللللطة )حيوما وردت في الت التعليمات (: سلللللطة منطقة العقبة االقتصللللادية  -مالحظة:
 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ونفقته الخاصة  مسؤوليةينبغي على من يرغب في االشتراك بهلت المناقصة أن يحصل بنفسه وعلى 
على جميع المعلوملللات الالزملللة لللله لتقلللديم العرو وان يتفهم ويراعي كلللل االمور التي لهلللا عالقلللة 

 . تأسعار بالمناقصة أو تلك التي تؤثر على وضع 
يقدم العرو على نموذج عرو المناقصة المدرج في الا العطاء ويقوم المناقص بتعبئة  -أ -1

 يوقع ويؤرخ وثائق العطاء في االماكن المحددة لللك .النموذج وجداول الكميات واالسعار و 

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

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

خاصة منفصلة ترفق 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  للمسئول" كان أو شركة ، وكتاب التفويض وضع منشاة المناقص فردا -أ

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

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

 تقررهللعمل في األردن وتعاد هذه الكفالة للمناقصين الذين لم يحال عليهم العطاء حسبما 
ء ( أيام من تاريخ قرار إحالة العطاء ، أما المناقص الذي يحال علية العطا7السلطة خالل )

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

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

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

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

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

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

في ظرف  على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مختوم مكتوب علية من الخارج :
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 سم المناقص ويودع في صندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلسوا عطاءرقم واسم ال 

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

المحدد لللك  عرو يصلها بعد الوقتالعطاء ولن تنظر السلطة في أي  حصلوا على وثائق
 مجلس المفوضين بوجود مبرر قوي لللك التأخير  إال إذا اقتنع رئيس

إلزامية العروو : يعتبر العرو المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سللللللللللللللحب الا العرو بعد  -6
( يوما ابتداء من آخر موعد تم 90لفترة ) بهويظل العرو ملزما للمناقص اللي تقدم  تقديمه
 ديدت إليداع العروو إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من الت المدة . تح

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

تقييم العروض : يتم دراسةةةة عروض المناقصةةةات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشةةةغال  -8
الصةةةادر بمقتضةةةى المادة   2001( لسةةةنة 4القتصةةةادية الخاصةةةة رقم )لسةةةلطة منطقة العقبة ا

وتعديالته  2000( لسةةةةةةةنة 32( من قانون منطقة العقبة االقتصةةةةةةةادية الخاصةةةةةةةة رقم )56)
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالتعليمات الصادرة بموجبة والذي يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

تكون  أنإذا وجد في العرو خطا أو تناقض بين حسلللللللللاب جملة أي مبل  وما يجب  -أ
سللللللللطة الحق بتعديل جملة المبل  بما يتفق الالوحدة ف رعلية الت الجملة بتطبيق سلللللللع
 المبل  اإلجمالي للعطاء  تالي يتم تعديل مجموع االسعار أووتطبيق سعر الوحدة وبال

 رقام والملكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة إذا وقع تباين بين العدد الملكور باال -ب

 الكلمات اي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لللك .-ج           

       يتم تصللللللللللللللحيح المجموع  فأنةإذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسلللللللللللللللابية -د            
 ص.ن المجموع المصحح ملزما للمناقويكو 

 أنلجنة الإذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبال  فيها ، ف-اللللللللللل           
ترفض عرضلللة أو أن تقوم بتصلللحيح الغلط مسلللتأنسلللة بأسلللعار السلللو  الرائجة و أسلللعار 

 المناقصين اآلخرين . 

 تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كما  -10
 تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األســباب ويحل للســلطة اختيار العرض الذي 
تراه مناســــــباا و إحالة العطاء دون التقيد بعقل العروض قيمة ي كما يحل للســــــلطة إحالة 
العطـاء جزئيـا وعلأ أرثر من منـاقي ويتم كـل ذلـ  دون أن يكون ألي  منـاقي لم يفز 

 . طة  بعي تعويضبالعطاء أي حل في مطالبة السل
السلللللطة لتوقيع العقد خالل  إلىيتقدم  أنكفالة حسللللن التنفيل : على المناقص الفائز بالعطاء  -11

يقدم للسلطة  كفالة  أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقص  أبالغة( يوم  من تاريخ 14فترة )
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ضلللللماناف لتنفيل % من قيمة العقد وذلك 10حسلللللن التنفيل )قبل توقيع نموذج االتفاقية ( بمبل  
 أوتلأخر المنلاقص  وإذاالعقلد تنفيللاف تلاملا وللدفع ملا يترتلب على التعهلد وفلاء الغراو العقلد 

عجز عن تقديم كفالة حسللللللللللن التنفيل المطلوبة فعنداا  أورفض توقيع االتفاقية  أواسللللللللللتنك  
يحق للسللللللطة مصلللللادرة كفالة المناقصلللللة المرفقة بعرضللللله دون الرجوع إلى الق لللللاء وال يكون 

 .بأي تعويض بشأنها أولمطالبة بها للمناقص أي حق في ا
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -12

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

االشغالقسم اللوازم و   

 
 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 نموذج االتفاقية 4-ج    
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 1-ج 

 
 عرض المناقصة

 .................................................... عطاء :
 معالي رئيس مجلس المفوضين

بعد أن قمنا بدراسلللللللللللللة دقيقة للشلللللللللللللروط ومواصلللللللللللللفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء  -1
 وتعليمات المناقصة الخاصة بتوريد................................................

مللاايتهللا وجميع الظروم المحيطللة بهللا وغيراللا من االمور التي لهللا  الملللكورة أعالت وتفهمنللا
عالقة بها فأننا نحن الموقعين أدنللللللللات نعرو بللللللللللللللللان نقوم بتوريللللللللللللللللد الت اللوازم وفقاف لشروط 

درة دينار قومواصفللللللللللللللللللللللات العطلللللللللللاء وباالسعار الملكورة في جداول الكميات بمبل  إجمالي و 
 ا بموجب شروط الا العطاء .أو أي مبل  آخر يصبح مستحق أردني

خللللللللللالل     ونتعهد في حالة قبول عرضنا الا أن نللللللللللورد ونسلم اللوازم المشمولللللللللللة في العقد  -2
 المدة التي نحدداا في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .

ة ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن التنفيل من مصرم أو مؤسس -3
( من قيمة العطاء الملكور %10مالية مسلللجلة في االردن ومقبولة لديكم وذلك بمبل  يعادل )

 أعالت ووفقا لنموذج الكفالة المرفقة .

يوم ابتداء من التاريخ المحدد لفتح العطاء ويبقى  90ونوافق على أن نلتزم بهلا العرو لمدة  -4
 الا العرو ملزما لنا طيلة الت المدة .

إعداد اتفاقية العقد الرسللللللللللللمية والتوقيع عليها فان عرضللللللللللللنا الا مع قرار اإلحالة والى أن يتم  -5
 يشكل عقدا ملزما بيننا .

ونعلمكم كللك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقل االسللللعار وإنكم غير ملزمين بإبداء  -6
 أسباب ذلك . 

 شهر ..................... حرر في الا اليوم ...........................................من
 وخاتمة................ توقيعهاسم المناقص .................................................

 باعتبارت ....................................................................................
 اقص .ومفوضا رسميا لتوقيع الا العرو ونيابة عن المن

 ...........التوقيع. ............................. االسملشااد : ......................العنوان
 ....................................................................... وعنوانه مكان عملة
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 2 –ج 

 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

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

إلى السادة )صاحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمنا أن 
................ سةةيتقدم بعرض المناقص شةةركة: .........................................................

للمناقصةةة للمشةةروع المنوه عنه أعاله اسةةتجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شةةروط العطاء تنص على 
 أن يتقةةةدم المنةةةاقص بكفةةةالةةةة منةةةاقصةةةةةةةةةة مع عرضةةةةةةةةةه، وبنةةةاء على طلبةةةه، فةةة ن مصةةةةةةةرفنةةةا: 

.... يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن بنك ....................................................................
يدفع لكم مبلغ: ................................................ عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث 

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

 ( يوما، أو90العرض المحددة بـ)أو قبل انقضاء صالحية 
( من 1/6أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )    -ب

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

 من شروط العقد.
 

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

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

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

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

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

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

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

............................. (المتعلق بمشةةةةةةةروع: ...........       /        بخصةةةةةةةوص العطاء رقم )

وذلك لضةةةةمان تنفيذ العطاء   بمبلغ: ) ........................ ( دينار أردني............................

بمجرد  –المحال عليه حسةةةةةةةب الشةةةةةةةروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

مع  –و أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شةةرط ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أ

ذكر األسةةةةةباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب 

وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى  –العقد 

صةةدارها ولحين تسةةلم األشةةغال المنجزة بموجب العقد المحدد هذه الكفالة سةةارية المفعول من تاريخ إ

مبدئيا بتاريخ ........... شةةةةةةةهر ............... من عام ................ 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 

                   
 

 
 2019لسنة ............... 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" ............................ويمثلها ................................. على اعتبارهالمقاول السادة 
كان قد قبل بعرض المناقصررررة  ولما، بتنفيذ المشررررروال أ     الفريق الثانيراغبا في أن يقوم  الفريق االولكان  لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروال وانجازها وإص ح أية  يوب فيها  الفريق الثانيالذي تقدم به 

                             

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

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

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

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

 
 األشغالبتنفيذ  الفريق الثانيوفقا للشروط، يتعهد  للفريق الثانيالمستحقة  القيمةبدفع  الفريق االول قيام إزاء – 4

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

 العقد. فياألسلوب المحدد قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وب الفريق الثانييدفع إلى 
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االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا للقوانين  هذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما على وبناءا

 المعمول بها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين:     االسم

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

 

 
 :   االسم

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيس قسم اللوازم واإلشغال
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 العامة: الشروط رابعا  
في سلطة منطقة العقبة  2001( لسنة 4في دفتر نظام اللوازم واالشغال رقم ) العامةتعتبر الشروط     

االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح الا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا خاصة 
لهلا العطاء، وان تقديم عرو المناقص يعتبر التزاماً منه بأنه قد طلع ليها وتفهمها وقبل بجميع بنوداا 

 افة إلى ما سيرد من الشروط الخاصة اإلضافية لهلا العطاء .إض
 -: الخاصةشروط ال : ا  خامس

   .العامة على المبيعاتاالسعار بالدينار االردني غير شامل ال ريبة  •
 .منطقة العقبة االقتصادية الخاصة الجديدسلطة مبنى  مكان العمل •

 :للعقدالفنية  الشروط :ا  دسسا
 بحيث تكون    IBMيجب ان تكون الشركة المتقدمة للعطاء وكيل معتمد من الشركة االم -1

Platinum or Gold or Silver  وتقديم ما يوبت ذلك 

 و تشغيل اعتيادية حالة في وإبقائها الجدول المرفق في الواردة االجهزة الشركة بصيانة تقوم-2
 .عليها المتعارم المقاييس وفق الصيانة خدمات تقديم-3 

 .أشهر ثالثة كل واحدة زيارة بواقع لألجهزة الوقائية الصيانة زيارات الشركة بإجراء تقوم-4

 طيلة الملحق في الواردة وملحقاتها االجهزة بصيانة االول الفريق طلبات الشركة إلى تستجيب-5

 24/7أيام االسبوع على اساس 

 بذل  وتحديد لحظة تبليغه من واحده ساعةخالل مدة أقصاها  باالستجابة فريل الثانيال يلتزم-6
 . ساعاتاألعطال خالل ثمان 

ذلك يجب توفير  وإذا تعلرساعة من بدء العمل فيه  24ان يتم حل المشكلة خالل  يجب-7
     .تصليحهابديل مشابه للقطعة المعطلة لحين 

 المشمولة االجهزة إلصالح والعملوغيراا  ، واالقامةالتنقالت تكالي  كافة عقد الصيانة يغطي-8

 .إضافية تكالي  السلطة أي تتحمل وال بالعقد

 تقاعسه /وتقصيرتفي حالة عدم استجابة الفريق الواني لطلب الفريق االول بإصالح العطل -9
 إلصالحمهندسين وغيرام  / فنيين /يحق للفريق االول ان يقوم باستقدام خبراءفانة  عن ذلك 

 .اشعار الى الشركة بللك/العطل على نفقة الفريق الواني دون الحاجة إلرسال كتاب 
مع ارفاق الشهادات التي تثبت ذل  مع توفير الموظفين المدربين لتنفيذ جميع أعمال الصيانة -9

 خبرة عملية في هذا المجال ال تقل عن سنتين.
 القطع تصبح االستبدال حالة وفي استبدالها، أو المتعطلة واالجهزة القطع إصالح للشركة يحق-10
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االجهزة  مواصفات تماثل االجهزة أو القطع تكون  أن على للشركة، ملكاً  واستبدلت تعطلت التي
االقل و تكون كل  االستبدال على الشركة و ال تتحمل السلطة أي تكالي  اضافيه  على االصلية

 جراء تبديل القطع التالفة. 
 سبيل على منها والمستهلكات االستخدام سوء عن الناتجة االعطال العقد الا من يستوني-11

 :الحصر ال الموال

 .االجهزة في شابهها ما أو الدبابيس دخول أو السوائل سكب -أ

 .الخارجية الكهربائية التغلية الناتجة االعطال -ب

 .البطاريات -ج

الشركة استبداله  علىفي حال تعلر اصالح الجهاز المعطل يتوجب  -12
بجهاز مماثل له  او احدث من ناحية المواصفات دون ان تتحمل السلطة اي كل  

 اضافية. 

 back to back support عمل عقد )يجب ( 40,41.42بالنسبة للبنود ) -13

from IBM  )رفا  ما يوبت ذلك .من خالل الفريق االول و ا 

 firmware and batchى االجهزة الموجودة بالعقد )أي تحديوات عل -14

updateاالول.ق ( من مسؤولية الفري 
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 :- الخالصة النهائيةجدول الكميات النهائي و:  سابعا  
 

والشروط الواردة في وثائق  المتطلبات حسبعقد صيانة أجهزة الخوادم الرئيسية المشروع : 

 -:العطاء
 

 

 

 الرقم
 وصف البند

 

 السعر االجمالي

 دينار فلس

   عقد صيانة أجهزة الخوادم الرئيسية في السلطة  1

2 Brocade SAN Switch – 24 Port Activations   

* 

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

 

 

  

 _________________________________________كتابة:   ___________ النهائيالمجموع 
 _______________________________________:  _____________ قصلللللالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللناسم الم
 __ ____________________________________لللللللخ :   ______________لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالتاري
 ______________________________________للللة:   ______________لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالشركختم 

 ة : ______________خلوي ___________________________________للللللللللللللللللللللللللللللللللللاات  الشركلللل

 للة ______________________________________________________للللللللللللللللللللللللللللللللللللللفاكس الشركلل


