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اء.  أوال :   ع الع ض   م
ا :   ة .  ثان اق ال ات لل  عل   ال

ا  ة  /ثال اق اذج ال فاالتو ن ة  ال   واالتفاق
ة 1-ج      اق ض ال   ع

ة   2-ج     اق فالة ال ذج    ن
ف  3-ج      فالة ح ال ذج    ن
انة   4-ج     فالة ال ذج    ن
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ة.  :      سادساً  اصفات الف   ال
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   18 من 3 صفحة 

اء  ع الع ض   أوال: م
  

ة : - 1 ل ال ال   - األع

  

قاته في    -أ      ب ومل ل نامج ال هاز وال ل ال غ خ وت ر ال ة  ي ت اد ة االق قة العق ة م ى سل م
ة و  ه العق ي ي في م اصة ال مات    ال معال عل ة ال ة أن ي ة.   وقم ل ازم واألشغال في ال   الل

 

ي     –ب     ع على االكت ر أس ة ال ًة وخالفه تع ف ا ر  ة ال   . ف
  
المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه (غرامة    تأخراذا    غرامة التأخير :  - ج   

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

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

  
  الية السلطة. كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤون الم  إذاأ.            
  ب.اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءات.           

  
  طريقة الدفع: -د    

  
المطالبة المالية بعد التوريد والتـشغيل واالـستالم األولي حـسب االـصول وبدون أي  % من  50 دفع -1

 العطاء.نواقص لكامل بنود 
  السنة الميالدية الثانية  ةلية مع بدايالما% من المطالبة 50دفع  -2

عه-3    -: ال
  ة ة ع ال مات واض م معل ق عه أن    . على ال

  ة م ش ق ن ال ة ان  ة األم مع ة م ال ا ة ال امج واجه ع ب  ل

 

اصةت          ة ال اد ة االق قة العق ة م اء غ سل ازم رق ( م خالل الع عاق 2020/ 36ل ال  (
ة ة م ر  مع ش لوت ل غ ام وت فقات  ن علف م ال ف مات  ةال م خالل ال

ة  ون ة ثالث (  file upload scanner االل ة3ل الد ات م و  ) س ة وال اصفات الف ح ال
اء.  اردة في وثائ الع   ال

         -:  وطريقة الدفع  موقع ومدة العمل-2
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   18 من 4 صفحة 

اتث عل ا: ال ة ان اق ال   لل 
ة:  ي  -مالح ه   تع ا وردت في ه ة (ح ــل ــــــ ــــ ة ال ات)ل عل ة  ال ــاد ــــــ ــــ ة االق قة العق ة م ــل ــــ ــ : ســــ

. ة على غ ذل ل الق اصة، ما ل ت   ال
ــه وعلى   ف ــل ب ــة أن  اق ه ال اك به غ في االشــ غي على م ي ةي ول ــ اصــة على    م ه ال ونفق

ـــة أو تل  اق ال ي لها عالقة  ر ال ل األم اعي  فه و ض وان ي ق الع مات الالزمة له ل عل ع ال ج
ث على وضع  ي ت   .هأسعار ال

ض    -أ -1 ذج ع ض على ن م الع ــة  قــ ع ــاق ب م ال ق ــاء و ا الع رج في هــ ــ ـــــة ال ــــ ــــــ ــاق ال
. ل دة ل اء في األماك ال رخ وثائ الع قع و ات واألسعار و اول ال ذج وج  ال

ات  واضح.  -ب  ل األرقام وال ات  اول ال ة في ج ح ة خانة أسعار ال ن تع    أن 
ديم    -ج ا إذا أراد المـناقص تـق ائق العـطاء من قـبل المـناقص، أـم ال يجوز إدـخال أي تـعدـيل على وـث

عرض بديل أو إضـــافة بعض المالحظات ، فان باســـتطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصــة  
منفصـلة ترفق بالعرض ، شـريطة أن يتقدم بالعرض األصـلي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم  

  مختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفضه .واألشغال في السلطة ال
  -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -2

ــوقيع عنها    للمسئولوكتاب التفويض    شركة،وضع منشاة المناقص فردا" كان أو    -أ ــ ــ المفوض بالت
.  
غ المحدد  يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو ـشيك مـصدق لـصالح الـسلطة وألمرها بالمبل    -ب 

م المناقص أو الـشركة    المناقصـة)في (ملحق عرض   ن نية المناقص للدخول باـس كدليل على حـس
في المناقصــة وعلى أن يكون ذلك من مصــرف أو مؤســســة مالية مرخصــة للعمل في األردن  

) أيام  7الســلطة خالل (  تقررهوتعاد هذه الكفالة للمناقصــين الذين لم يحال عليهم العطاء حســبما  
يخ قرار إـحاـلة العـطاء ، أـما المـناقص اـلذي يـحال علـية العـطاء فتـعاد إلـية ـهذه الكـفاـلة بـعد من ـتار

  أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 
عنوان المـناقص الـكاـمل الرســـــمي في األردن ليعتبر عنواـنه الرســـــمي اـلذي توـجه إلـيه ـكاـفة    -ج

هذا العنوان تعتبر وكأنها قد   الرســائل واإلشــعارات وكل إشــعار أو رســالة تبعث مســجلة على
ــه إذا ورد لها   ــلمت إليه أي معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضـ سـ

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

ــمل كذلك أرباح المناقص القيمة الكا ملة والشـــاملة لذلك البند بصـــورة جاهزة للتســـليم وأنها تشـ
  وتعويضه عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .

توضـــيح االلتباس : إذا كان هناك أي التباس أو كانت هناك حاجة لالســـتفســـار عن أي توضـــيح   -4
ب خطي   إلى رئيس مجلس المفوضـــــين من اجـل لوثـائق العطـاء فعلى المنـاقص أن يتقـدم بطـل

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

في ظرف مختوم    على نـسختين مختومتين أـصل وـصورة  إيداع العروض: يقدم العرض متكامال"  -5
  -مكتوب علية من الخارج :
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   18 من 5 صفحة 

ــم ال   ــم المناقص ويودع في صـــندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلس  عطاءرقم واسـ   واسـ
ل ويمكن لرئيس مجلس وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع  المفوضـين ضـــ تأج ف   ال

ــ ال  ـ اق ل م ال ه إلى  ع  ي ي ــعار خ إشـ وض  ع تق الع ا ق م ان ا على   ي  ــل ـ ح
ق   وثائ ع ال ـلها  ض  ة في أ ع ـل اء ول ت ال ع رئ الع ل إال إذا اق د ل   ال

أخ  ل ال ر ق ل د م ج ض ب ف ل ال   م
ع   -6 ض  ا الع ــــ ه ــــ ــ ز سـ اق وال  ما لل م مل ق ض ال ع الع وض :  ة الع ام هإل   تق

ــ مــا لل ض مل ــل الع م  و ة (  ــهاق الــ تقــ ه 90لف يــ ــ عــ ت ت اء م آخ م ــ مــا اب ) ي
ة .  ه ال ل م ه ام أ ة ال اء م ة الع د في دع وض إال إذا ح اع الع  إلي

 .على المبيعات  غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  -7
يتم دراسـة عروض المناقصـات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشـغال لسـلطة   تقييم العروض : -8

نة  4منطقة العقبة االقتـصادية الخاـصة رقم ( ) من قانون  56الـصادر بمقتـضى المادة  (  2001) لـس
وتعديالته والتعليمات الصـادرة بموجبة    2000) لسـنة  32منطقة العقبة االقتصـادية الخاصـة رقم (

 كون المناقص على اطالع ومعرفة بها ي أنوالذي يفترض 
 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

ـ    -أ لغ وما  ـلة أ م ـــــاب ج ــــــ ــ ـ ـاق ب ح ـا أو ت ض خ ة   أنإذا وج في الع ن عل ت
ة ف ح لة ب ســع ال ه ال ف وت ســع اله ا ي لغ  لة ال يل ج ع ة ال ب ــل

ع األسعار  يل م الي ي تع ال ة و ح لغأو اال اء . ل الي للع   اإلج
ة   -ب  ا ع  ات ف ل ال ة  ا ر  األرقام وال ر  د ال اي ب الع  إذا وقع ت

ل . عا ل ة ت ح الق مة وت ل ات هي ال ل  ال

ة    -ت  ـــــــاب ــــــ ات ال ل أ في أ م الع ةإذا وج خ ع    ف ن ال ع و ح ال ـــــــ ــــــ ي ت
اق . ما لل ح مل   ال

ها ، ف  -ث  الغ ف ة أو م رة مغل ــ ـ ــع ب  ـ اق ب ة  الإذا قام ال ضـــة أو   أنل ف ع ت
اق اآلخ .  ة و أسعار ال ائ ق ال أسعار ال ة  أن ح الغل م م ب  أن تق

ـا  -10 ـات  عل ه ال ـل مـا ورد في هـ ـ  ق ض غ م ـال أ ع قهـا في إه ـة  ــل ـــــــ ف ال  ت
قها في رف   ف  ض ال ت ار الع ة اخ ـــل اب و لل ان األســـ ض دون ب اه  أ ع ت

ا   ئ اء ج ة إحالة الع ــل ا  لل ة ،  وض ق أقل الع ق  اء دون ال ا" و إحالة الع اســ م
ـاء أ ح في   ـالع ف  ـاق ل  ن أل  م ـل ذـل دون أن  ـاق و  وعلى أك م م

أ تع ة   ل ة ال ال  . م

اء  كفال -11 الع اق الفائ  ف : على ال ـــــ ال ــ ـ م    أنة ح ق ة   إلىي ع العق خالل ف ق ة ل ـــــل ــ ـ ال
م  م تارخ  14( اق   أبالغة) ي ة وعلى ال اء عل ــــ    أنإحالة الع ــــــ فالة ح ة   ـــــــــل ـ م لل ق
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   18 من 6 صفحة 

لغ   ة )  ذج االتفاق ع ن ق ل ت ف (ق ف العق 10ال انا" ل ــ ـــ ة العق وذل ضــــ ا"  % م ق ف ت
اض العـق   عهـ وـفاء ألغ ـت على ال فع ـما ي ـاق    وذاـتاـما وـل ف   أوـتأخ ال ـــــ ــ ــــ رف   أواســـ

ة   ع االتفاق ق فالة   أوت ــادرة  ة م ــل ها  لل ة فع ل ف ال ــ ال فالة ح ع ع تق 
اق أ ح في ا ن لل ـاء وال  ع إلى الق ج ضـه دون ال ع فقة  ـة ال اق ة بها لال   أوال

أنها  .أ تع 

اصفات (-  12 قة لل ا ن م ما ت ة ع ل اعات ال ار ال ع االع ة  أسعار 100تأخ الل %) و
أن ال لة على  (  معق اآلخ ع  اق  ال أسعار  ًا ع  ل م عة  ال اد  ال %)  15ت أسعار 

زراء. ل ال ار م ادًا لق   اس
 -: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.:   
، األردن 77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   
 

ا  فاالت /ثال ة وال اق اذج ال انة ن ة وال  واالتفاق

ة 1-ج      اق ض ال   ع
ة   2-ج     اق فالة ال ذج    ن
ف  3-ج      فالة ح ال ذج    ن
انة   4-ج     فالة ال ذج    ن
ة  5-ج     ذج االتفاق   ن
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   18 من 7 صفحة 

  1- ج 

ة اق ض ال   ع
اء : ....................................................    ع

ض  ف ل ال   معالي رئ م
ات   -1 اء وتعل ع وثائ الع ات وج اول ال ــفات وج ـــ اصـ و وم ــ ــــ قة لل ــة دق راســــ ا ب ع أن ق

................................................ ر اصة ب ة ال اق   ال
ي لهــا عالقـة   ر ال هــا م األم ــة بهــا وغ وف ال ع ال هــا وج ــا مــاه رة أعاله وتفه ــ ال
ـاء اصفــات الع و وم ازم وفقا" ل ه الل ــ ه ر م ب ض بــان نق قع أدنـاه نع ا ن ال  بها فأن

الي و  لغ إج ات  اول ال رة في ج األســــعار ال ار أردنيقو ح   رة دي ــــ لغ آخ  أو أ م
اء . ا الع و ه ج ش قا    م

لــــة في العق  -2 ازم ال ل الل رد ون ا أن نــــ ا ه ض ل ع عه في حالة ق ي      ون ة ال خــــالل ال
ا ق لغ ارا م تارخ ت ا اع ض دها في ع   ار اإلحالة .ن

ة   -3 ة مال س ف أو م ف م م ة  ال ل فالة ال م ال ا أن نق ض ل ع عه في حالة ق ون
عادل ( لغ  لة ل وذل  لة في األردن ومق ــ ـ ر أعاله ووفقا  10م اء ال ة الع %) م ق

فقة . فالة ال ذج ال  ل

ة   -4 ـ ض ل ا الع م بهـ اف على أن نل م 90ون ا   ي قى هـ ـاء و ح الع د لف ـ ـارخ ال اء م ال ـ اب
ة . ه ال لة ه ا  ما ل ض مل  الع

ل  -5 ــ ــــ ـ ار اإلحالة  ا مع ق ا ه ــ ــ ضـــ ها فان ع ع عل ق ة وال ــ ســـــ ة العق ال اد اتفاق والى أن ي إع
ا . ما ب ا مل  عق

اء على اقل األسعار ون   -6 إحالة الع م  أن غ مل ل  اب  ونعل  اء أس إب م  غ مل
 ذل . 

م ...........................................م شه .....................  ا ال ر في ه   ح
اق ................................................. عهاس ال ق ة................  ت   وخات

اره ....................................    ................................................ اع
اق . ة ع ال ا ض ون ا الع ع ه ق ا ل ضا رس   ومف

ان اه : ......................الع ع. ............................. االسل ق   ...... .....ال
لة ان ع انه م   .....................................................................  وع
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   18 من 8 صفحة 

 
  2  – ج 

  نموذج كفالة المناقصة 
Form of Tender Guarantee  

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

إلى الســـــادة (صـــــاـحب العـمل): ........................................................... لـقد تم إعالمـنا أن  
دم بعرض   ة: ......................................................................... ســـــيتـق اقص شـــــرـك المـن

ــتجابة لدعوة العطا ــروط العطاء تنص على أن  للمناقصــة للمشــروع المنوه عنه أعاله اس ء، ولما كانت ش
نــا:   ــرـف مصـــ فـــإن  بـــه،  ـل ـط ى  ـعـل نـــاء  وـب ـعرضـــــــه،  ع  ـم نـــاقصـــــــة  ـم فـــالـــة  ـك ـب نـــاـقص  ـم اـل قـــدم  ـت   ـي
دفع  ه أن ـي د ال رجـعة عـن ل بتعـه بـنك ........................................................................ يكـف

............ عـند ورود أول طـلب خطي منكم وبحـيث يتضــــمن  لكم مبلغ: .................................... 
  الطلب ما يلي:

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

  ) يوما، أو 90انقضاء صالحية العرض المحددة بـ(
) من شروط  6/ 1إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة (أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في        -ب 

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

  شروط العقد. 
  

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

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

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

  ...........................................              التاريخ:
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   18 من 9 صفحة 

 
  3-ج
  

  
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

  نموذج ضمان األداء (كفالة حسن التنفيذ) 
Performance Guarantee  

.................................................................................... يسرنا إعالمكم  إلى السادة: 

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

............................. بمبلغ: ( )المتعلق بمشــروع: ...........         /         بخصــوص العطاء رقم (

وذـلك لضــــــمان تنفـيذ العـطاء المـحال علـيه      ........................ ) ديـنار أردني............................ 

بمجرد ورود أول طلب خطي    –حسـب الشـروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم  

ــرط  منكم المبلغ المذكور أ ــباب الداعية لهذا  –و أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شـ مع ذكر األسـ

وذلك بصـرف النظر عن   –الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد  

ارية المفعول من تاريخ    ىالدفع. وتبقأي اعتراض أو مقاـضاة من جانب المقاول على إجراء  هذه الكفالة ـس

لم األـشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... ـشهر ...............   إصـدارها ولحين تـس

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

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

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

  التاريخ: .............................................. 
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   18 من 10 صفحة 

  4-ج
  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  

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

 
....................................................................... يـسرنا إعالمكم بأن مـصرفنا:  إلى الـسادة:  

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

  )       /        خصوص العطاء رقم (

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

ضـمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصـالحات والصـيانة بموجب أحكام عقد  

ة. وإنـن اوـل دفع لكم    االمـق أن ـن د ـب زء المبلغ الـمذكور أو أي ج  –بمجرد ورود أول طـلب خطي منكم    –نتعـه

تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو ـشرط، مع ذكر األـسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق  

في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اإلصـالحات والصـيانة بموجب العقد، وكذلك بصـرف النظر عن أي  

رية المفعول من تاريخ  هذه الكفالة ســــا  ىالدفع. وتبقاعتراض أو مقاضــــاة من جانب المقاول على إجراء  

ــالحات   ــغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص واإلصـ ــلم النهائي لألشـ ــدارها ولحين التسـ إصـ

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

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

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

  التاريخ: ............................................ 
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   18 من 11 صفحة 

 
  5-ج

  
  اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement  
  
  
           : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                    
  
  

  2020لسنة ...............  شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة ف ـيـاالتفاق  ذهـه حررت
  

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

  و
  الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره

كان قد قبل بعرض المناقصــة الذي تقدم به   ولما، بتنفيذ المشــروع أعاله كان صــاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول   لما
  وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها المقاول  

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

  
.........  وصل رسوم طوابع رقم...............

 ..................... وصل جامعـــة رقم ..
  .........................التاريخ................... القيمة 

 القيمة .........................التاريخ................... 
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   18 من 12 صفحة 

  
وإنجازها    األشغالصاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ    قيام  إزاء  –  4

  .ين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصةو االلتزام بالقوان وفقا ألحكام العقد
  
بأن يدفع إلى    العملالمقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب    قيام  إزاء  - 5

  العقد.  فيالمقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
  

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

  
  

 األول (صاحب العمل) الفريق
  

 الثاني (المقاول)  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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   18 من 13 صفحة 

و العامة عا: ال اصة را   وال
و  تع         اصة في    العامة ال ازم واألشغال رق ( وال الل ام  ة  4ن ل قة    2001)  ة م في سل

ا   ًا عامة له و ات ش عها م تعل ع ما ي اء وج ا الع ح ه ارخ  ارة ب اصة ال ة ال اد ة االق العق
ع  ل  ها وق ها وتفه لع عل أنه ق ا ه  امًا م ع ال اق  ض ال اء وأن تق ع دها. الع   ب

  
اً  و :خام اصة ال   -العق : ال
ار األردني  . 1 ي ال ل األسعار  غ ر وال وال ة العامة ةغ شاملشامل ال عات  ال   . على ال

ة. .2 ة العق ي قاته ل هاز ومل ر ال     ت
ة ( .3 ة االم ح ل ة م ال ان انة ال ر وال 3كفالة ال ة م تارخ ال الد ات م ) س

ل. غ  وال

زع العالمات   .4 مة، ح س ت ق وض ال ض  على ا%  100س دراسة الع اليلع قة    ،ال ا ع م

اصفات  ي لل ض الف .الع و  وال

ي  .5 مة ش رس ق ة ال ن ال ة األم   م  Certified partner أن ت  ال

د ( .6 هل ع ف م يها م ن ل مة ان  ق ة ال ة 2 على ال  ) وحاصل على شهادات مع

ة االم  . م ال

7.  . ة العق ع خالل م ي ع  ع الف  تق ال

ة)  .8 اصفات الف اردة سادسا (ال د ال ل ب م ال  ارفاق ما ي ل

ف  .9 قة ال ا ول ال ة ج اء. تع  الع

   

  او يستثنى من العطاء. مالحظة: يجب تقديم األوراق التي تثبت النقاط السابقة مع العطاء
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   18 من 14 صفحة 

  -:المواصفات الفنية -ا:سادس
  

Item 
NO. 

Item Description Comply(Yes/No) 

Content scanning ( file upload )  
AV Engines  

1. 
Amount of active AV engines would be 
choosable (8,12,16,20 and max engines) 
 

 

2. 
The product should support file scanning 
with min of 8 AV engines  
 

 

General   

3. 
The product would allow to use AD security 
goups for authentication and authorization 
within the product 

 

4. 

The product would be able to integrate into 
the Web services of the company (incl. 
regular internet browsing) and will clean all 
files incoming\outgoing from\to the 
organization.  

 

5. 

The product would filter true types 
according to policy set and will validate the 
filetype , fitting a file structure to a file 
extention 

 

6. 
The product would tear down the file and re-
construct it without any scripts, macros etc. 

 

7. 
Scanning DB files including SQL , GIS layers 
etc . 

 

8. 
Scanning Text files and uncompiled code 
files 

 

9. Scanning Image files - ISO, IMG etc.  

10. 
Scanning custom files that were defined by 
administrator 

 

File Type  

11. Visio and MS project file scanning  

12. CSV and PDF scanning  
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   18 من 15 صفحة 

13.
Picture file type scanning (JPEG, PNG , FPNG 
, JPG , BMP, GIF) 

 

14.
Audio and Video files scanning (AVI, MKV, 
MP3, MPEG, MP4 etc.) 

 

15. Text and uncompiled code file scanning  

16. XML file scanning  

17. Image files scanning (ISO, DMG, IMG)  

18. 
Executable files scanning (EXE, Batch, SH 
etc.) 

 

19. 
URL shortcuts, HTML files and other WEB 
files scanning 

 

20. 
MSG Email message and PST outlook archive 
file scanning 

 

21. 
Recursive scanning of archive files (ZIP, RAR, 
7z) 

 

22. 
Specific\Custom file scanning which can be 
defined in the product's console 

 

23. Product would not skip duplicate files   

24. 
Product will allow to save original files in  the 
filesystem or on an external location 

 

Performance and requirments  

25. 
The product would be able to work in 2 
instances simultaneously using LB 

 

26. 

The product would be able to pull 
files from a File server or a vault 
solution and put them back into them 
after scanning. The product would 
support one of the following protocol 
for this requirement: FTP, FTPS, SFTP 
& SMB 

 

27. 
The product would have an API which can be 
used by other organizational systems to scan 
files, get the scan result and  loading files 

 

28. 

The product would be able to support a 
network leg for input and another one for 
output and would be able to separate them 
Logically (for VMS) or physically (for 
appliances) 

 

29. 
The product should support HA with 
synchronized Active-Passive instances 
(which update the DB between them) 
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   18 من 16 صفحة 

Management  

30. 

The Product would support a separate 
Management component that would enable 
the download of updates from the internet 
 

 

Audit and Logging  

31. 

The Product would have Log keeping abilities 
which would include at the very least - Date 
& Time, filename, workflow the scan is 
associated with, user who uploaded it 

 

32. 
The product would be able to send Syslog to 
other system, this requirement applies to all 
the different components of the product 

 

33. 

When a workflow is defined in the product 
the product would be able to send logs on 
failure or success of the 
sanitization\scanning procedure. 

 

ICAP support  

34. 
The system would have a method to receive 
files over ICAP protocol and to send them for 
scanning 

 

35. 

The product would be able to keep an ICAP 
session open with a client while the file is 
being scan  and in the end to close it with a 
response about the status of the file 

 

36. 
The ICAP server would support RESMOD and 
REQMOD 

 

37. 
The ICAP server would be able to serve 
multiple ICAP clients simultaneously   
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   18 من 17 صفحة 

terms and conditions: 
 

In this RFP, Bidder, Contractor, Vender are referred to the same term and are used 
interchangeably.  

 This bid cannot be divided,  
 All equipment proposed by Bidders shall meet the following specifications:  

o 220-volt power, 50Hz 
 Bidder must be in business and a registered company for at least 5 years 

 All equipment’s must be proposed and delivered as a complete unit, and meet 
the minimal, mandatory requirements included in this RFP.  Bids that propose 
sub-component integration will be rejected. 

 Bidders are required to supply original commercial product brochures or PDF files for 
the equipment and software that they are proposing.  Such information will be 
considered of great value to ASEZA in the bid evaluation process. 

 In order to meet ASEZA’s requirement for the whole project, bidders must provide any 
equipment, not specified in this RFP, but necessary for the integration of the whole 
project. The specifications and costs of such equipment must be presented in detail in 
the bidder’s proposals.  If some equipment -- not specified in this RFP but required for 
the project in accordance with the bidder’s technical proposal -- is not present in the 
bid, market prices of this equipment will be added to the total prices provided by the 
Bidder in the evaluation phase. 

 All necessary unpacking, interconnecting cables, connectors, and accessories are the 
responsibility of the Supplier. 

 All necessary tools, and installation media, including software drivers necessary 
for integration of devices are the responsibility of the Supplier. 

 The bidder should be certified partner from the product offered 
 Bidder should provide Three years local on labor and parts on the proposed 

Servers. 
 Bidder should have certified partner. 

 Bidder should provide all Professional Services required to this project. 
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  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
 fileالمحتوى للخدمات االلكترونية فحص وتشغيل نظام توريد وتركيب 

upload scanner  

  
 

  
  

   18 من 18 صفحة 

ة  - : سابعا هائ الصة ال  .ال
  

 file upload scannerتوريد وتركيب وتشغيل نظام فحص المحتوى للخدمات االلكترونية    المشروع:
  -: حسب المواصفات الفنية الواردة في وثائق العطاء

ر الفعل  ة ال ماً  : ةم  (                         ) ي

 

 
 
 

 الكمية   الوحدة  وصف البند  الرقم

 الوحدة سعر 
  المبلغ اإلجمالي 

 

 فلس دينار  فلس
  
  دينار 
 

1 
توريد وتركيب وتشغيل نظام فحص المحتوى للخدمات 

  file upload scannerااللكترونية 
            

* 
  ) %   نسبة الخصم: (     

  %(         ) نسبة الزيادة :
            

      المجموع النهائي فقط: *

ها ع ال ة:   ___________ ال ا   ____ ___________________________________ئي 

ـــــــ اس ال ــــــــــــــــــــــ ــ ــاـ   __ __________________________________________ :  ______  ق ـــ

ارــا ــــــــل ــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــخ :   _______ـــــــ   __  _________________________________________ــ

ــــــــــخ ال ــــــ ــــــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــــ ــــ   ____ ________ __________________________ ة:   ____________ـ

ــــة : ______ هاتف  ــ ــــ ــــــ ــــــــ ــ ــ ــــ ــــ ــ   ______________ ______خل _____________________ال

ــــة: _________ فاك ا ــ ــــ ــــــ ــــــــ ــ ــ ــــ ــــــ   ____________________________________________ ل


