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 المملكة األردنية الهاشمية
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 المالية شؤون ال مديرية
 قسم اللوازم واألشغال 

 

 
 اوساط غذائية و وتزويد   توريدب الخاص  (12/0212) رقم  اءالعط

 لمدة عام  مواد كيماوية 
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 -:المحتويـــــــات
 

 العطاء.  عموضو  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 الخاصة:     رابعا  
    .الشروط األضافية   :     خامسا  
 . المواصفات الفنية:    سادسا  
 . الخالصة النهائية جدول الكميات النهائي  :     ا  سابع

 ( صفحة 23مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مديرية الشؤون المالية  المملكة األردنية الهاشمية  2021-12رقم  عطاء لوازمال

   ومواد كيماوية لمدة عام اوساط غذائيةتوريد وتزويد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2021 - اذار

 

 

 

 23 من 3 ة صفح

 أوال: موضوع العطاء 
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -: وطريقة الدفعموقع  طرقة و -2

)أصدارات   -أ      وبموجب  السلطة  التوريد حسب حاجة  العام  يتم  مدار  وعلى  مخ(    برات تالى 
 قسم اللوازم واألشغال في السلطة.بالتنسيق مع في مدينه العقبة و  ن حيانلدولية ب العقبة ا

 

تحعلى    –ب      كتابة  المتعهد  التسليم  موعد  تعت  ديد  التوريد  وخالفة  فترة  فورية)أسبوع(على  بر 
 . األكثر

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

من قيمة اللوازم التي تأخر  %( نصف بالمائة 0ر 5عليه )غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن )  
المناقص في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ  

االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم   عن التأخير في التنفيذ وفي جميع
ان يتم فرض  ر المتعهد في توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى التي تأخ

 غرامة التأخير وفقا للصالحيات التالية : 
 

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

ستين  ب.اذا           عن  التأخير  مدة  في    زادت  الصالحيات  تكون  للجنة  يوما  الغرامة  فرض 
 العطاءات.

 
 طريقة الدفع: -د    
 

ار   ة بعدد الترييدد راتالدتحم  الدص اتودرو ربددرو قص  دراق  ييتم دفع قيمة المطالبة المال     
 .مح ظات 

 عام ميالدي كامل أعتباراً من تاريخ توقيع األتفاقية.مدة االتفاقية : -ه

 -المتعهد : -3   
حة ع   ن الة   ركة ويفي   ت تل   ديم كتالوج   ات ض   ت وااب عل   ى المتعه   د أن يل   دم معلوم   ج   ي

 لألعمال المطلوبة للموضوع أعاله. 

  التعاقد ب  (2021/ 12لوازم رقم )  من خالل العطاء  غب سلطة منطلة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
وتزويد  لة متخصصة  مع شرك  حسب لمدة عام ميالدي كامت  مخبرية  ولوازم    اوساط غذائيةتوريد 

 المواصفات الفنية والةروط الواردة في وثائق العطاء .  
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 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
تعني كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطلة العقب ة االقتص ادية   -مالحظة:

 غير ذلك. الخاصة، ما لم تدل اللرينة على
ونفلت   ه  مس   يوليةش   تراه به   ذه المناقص   ة أن يحص   ت بنفس   ه وعل   ى الف   ي ا ينبغ   ي عل   ى م   ن يرغ   ب 

الخاص  ة عل  ى جمي  ع المعلوم  ات الالزم  ة ل  ه لتل  ديم الع  رع وان ي  تفهم ويراع  ي ك  ت األم  ور الت  ي له  ا 
 . هأسعار عالقة بالمناقصة أو تلك التي تيثر على وضع 

لمن   اق  ال   وم ياقص   ة الم   در  ف   ي ه   ذا العط   اء و يل   دم الع   رع عل   ى نم   وذ  ع   رع المن -أ -1
بتعبئة النموذ  وجداول الكميات واألسعار ويوقع وييرخ وثائق العطاء ف ي األم اكن المح ددة 

 لذلك .

يةترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلم ات بخ     -ب 
 واضح.

 اق  مد الامو قبو الم اق  ، قما إذا قيت يجرز إدخاو قص تعديو على رثائق العطاء   -ج
تقديم عيض بديو قر إضافة بعدض المح ظدات ، فداو باالدتطاعت  قو يقددم ذلد  فد  
مذكية خاوة م فولة تيفق بالعيض ، شييطة قو يتقدم بدالعيض اصودل  كمدا  در 
مطلرص رللج ة اللرازم راصشغاو ف  الاللطة المختوة قو ت ظي ف  عيضة البديو قر 

 تيفض  .
 -ات رالمعلرمات التالية : لبياايجص على الم اق  قو يقدم    -2

المفددرض  للمالددئرورضددع م شدداة الم دداق  فدديدا  كدداو قر شدديكة ، ركتدداص التفددريض  -ق
 بالتدددرقيع ع ها .

ييفق مع العيض المقدم كفالة مالية قر شي  مودق لوالح الاللطة رصمي ا بالمبلغ    -ص 
يدة   الدو    كددليو علدىق  قر الشيكة  الم اباالم  الم دد ف  )مل ق عيض الم اقوة (  

الم اق  للددخرو فد  الم اقودة رعلدى قو يكدرو ذلد  مدو موديس قر ميالالدة ماليدة 
ميخوة للعمو ف  اصيدو رتعاد  ذه الكفالة للم اقوديو الدذيو لدم ي داو علديهم العطداء 

ذص ( قيام مو تاييخ قياي إ الة العطاء ، قما الم داق  الد7الاللطة خحو )  تقييه البما  
 ه الكفالة بعد قو يقدم كفالة  الو الت فيذ ريرقع العقد . ذ ية  لي او علية العطاء فتعاد إ

ع راو الم اق  الكامو اليالم  ف  اصيدو ليعتبي ع را د  اليالدم  الدذص ترجد  إليد   -ج
كافة اليالائو راإلشعايات ركو إشعاي قر يالالة تبعث مالجلة على  ذا الع راو تعتبدي 

  تقدديمها قر إيفاقهدا قلم داا  قص معلرمدات قخديي يطلدص إلدى  ركأ ها قد الدلمت إليد
 بعيض  إذا ريد لها ذكي ف  الشيرط قر المراوفات قر  ذه التعليمات .

تعتبي اصالعاي الت  يدر ها الم اق  قمام قص ب د مدو الب درد الدرايدة فد  جددارو الكميدات  -3
 حلتالليم رق ها تشمو كذل  قيباعلى ق ها القيمة الكاملة رالشاملة لذل  الب د بورية جا زة ل

 اق  رتعريض  عو قص التزامات قخيي قد يت ملها رفقا لهذا العقد . الم
ترضيح اتلتبدا  : إذا كداو   دا  قص التبدا  قر كا دت   دا   اجدة لحالتفالداي عدو قص  -4

ترضيح لرثائق العطاء فعلى الم اق  قو يتقدم بطلص خط  إلى يئي  مجل  المفرضديو 
اييخ الم دد لفتح العطاء بما ت يقدو تق البرإزالة اتلتبا  ف  مرعد يال  مو اجو الترضيح
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( قيام ريتم ترزيع اإلجابات على اتالتفالدايات علدى جميدع الم اقوديو المتقددميو 7عو )
 للعطاء  

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

ع فوي صوندوق العطواءات ومعنوون إلوى رئوي  دويوو صواسم المناق عطاءرقم واسم ال 
 ريمكدو لديئي  مجلد  وذلك قبل الموعد والتاريخ المقوررين لييوداع  المفوضين  مجل 

موع  د تل  ديم الع  روع بخش  عار خط  ي يبع  م ب  ه ال  ى ك  ت م  ن المناقص  ين  المفوض  ين تيجي  ت
بع  د  ف  ي أي ع  رع يص  لها تنظ  ر الس  لطةالعط  اء ول  ن  حص  لوا عل  ى وث  ائق ال  ذين ك  انوا ق  د 

 مجلس المفوضين بوجود مبرر قوي لذلك التيخير  المحدد لذلك اال اذا اقتنع رئيس  لوقت ا
الزامية العروع : يعتبر الع رع المل دم ملزم ا للمن اق  وال يج وز س حب ه ذا الع رع بع د  -6

م ن خخ ر موع د  ( يوم ا ابت داء90لفت رة ) ب هويظت العرع ملزما للمناق  الذي تل دم   تلديمه
 روع اال اذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة . عع الا إليد تم تحديده 

 علدى المبيعدات   غيي شاملة الضدييبة العامدةعلى الم اق  تقديم قالعايه بالدي اي اصيد     -7
16. % 

او تقييم العيرض : يتم دياالة عيرض الم اقوات رتقييمها بمرجص  ظام اللرازم راصشدغ -8
الودادي بمقتضدى المدادة    2001( لالد ة  4الخاوة يقدم )  اديةولاللطة م طقة العقبة اتقت

رتعديحتدد   2000( لالدد ة 32( مددو قددا رو م طقددة العقبددة اتقتوددادية الخاوددة يقددم )56)
 يكرو الم اق  على اطحع رمعيفة بها  قورالتعليمات الوادية بمرجبة رالذص يفتيض 

 -قاللرص تدقيق العيرض :   -9

 أنس   اب جمل   ة أي مبل     وم   ا يج   ب حب   ين  وج   د ف   ي الع   رع خط   ا أو تن   اق  ا اذ  -أ
سلطة الحق بتعديت جملة المبل  بما التكون علية هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة ف

يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديت مجموع األسعار أو  المبل  اإلجمالي 
 للعطاء .

 تبر كتابة عت فتارقام والمذكور كتابة بالكلماذا وقع تباين بين العدد المذكور باأل -ب 

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك . -ت 

ي  تم تص  حيح المجم  وع ويك  ون  فين  ةاذا وج  د خط  ي ف  ي أي م  ن العملي  ات الحس  ابية  - 
 المجموع المصحح ملزما للمناق  .

  رفت   أنلجن  ة الاذا ق  ام المن  اق  بتس  عير بن  د بص  ورة مغلوط  ة أو مب  ال  فيه  ا ، ف -د 
مستينس   ة بيس   عار الس   و  الرائج   ة و أس   عار  لغل    اعرض   ة أو أن تل   وم بتص   حيح 

 المناقصين اآلخرين . 

تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عـرض غيـر 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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عـروض قيمـة ك كمـا يحـق للسـلطة لقـ  اأدون التقيد ب  و إحالة العطاءتراي مناسبا"    الذي  
إحالة العطاء جزئيا وعلى أكثر من مناقص ويتم ك  ذلك دون أن يمون ألي  منـاقص لـم 

 . يفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة  بأي تعويض
 

ل يع العلد خ الالسلطة لتوق الىيتلدم  أنكفالة حسن التنفيذ : على المناق  الفائز بالعطاء  -11
يل  دم للس   لطة   أنبخحال  ة العط  اء علي   ة وعل  ى المن  اق   أبالغ  ةاريخ ت   م  ن   ( ي  وم14فت  رة )

% من قيمة العلد وذل ك ض مانا  10كفالة حسن التنفيذ )قبت توقيع نموذ  االتفاقية ( بمبل  
ت    يخر  وإذالتنفي   ذ العل   د تنفي   ذا  تام   ا ول    دفع م   ا يترت   ب عل   ى التعه    د وف   اء ألغ   راع العل   د 

عج   ز ع   ن تل   ديم كفال   ة حس   ن التنفي   ذ  أوتفاقي   ة الي   ع اقرف     تو  أواس   تنك   أو  المن   اق
المطلوب  ة فعن  دها يح  ق للس  لطة مص  ادرة كفال  ة المناقص  ة المرفل  ة بعرض  ه دون الرج  وع ال  ى 

 .بيي تعوي  بةينها أولمطالبة بها اللياء وال يكون للمناق  أي حق في ا
ت اواصــفملمحليــة عنــدما تكــون مطابقــة للتأخــذ اللةنــة بعــين االعتبــار الصــناعات ا -12

ــعار 100) ــا  عـــن أسـ ــعار المـــواد المصـــنعة محليـ %( وبأســـعار معقولـــة علـــى أن ال تزيـــد أسـ
  .%( استنادا  لقرار مةلس الوزراء15المناقصين اآلخرين عن )

 

 -: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   
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 واالتفاقية  والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا 

 عرض المناقصة 1-ج    
 الة المناقصة  نموذج كف 2-ج    
 حسن التنفيذ   ة كفال نموذج 3-ج    
 نموذج االتفاقية4-ج    
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 23 من 8 ة صفح

 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضين 
وث   ائق العط   اء بع   د أن قمن   ا بدراس   ة دقيل   ة للة   روط ومواص   فات وج   داول الكمي   ات وجمي   ع  -1

 الخاصة بتوريد................................................ اقصةنوتعليمات الم
المذكورة أعاله وتفهمن ا ماهيته ا وجمي ع الظ روم المحيط ة به ا وغيره ا م ن األم ور الت ي له ا 
روط عالق  ة به  ا فينن  ا نح  ن الم  وقعين أدن   اه نع  رع ب    ان نل  وم بتوري    د ه  ذه الل  وازم وفل  ا  لة  

درة دين   ار ق  ر الم  ذكورة ف   ي ج  داول الكمي   ات بمبل    اجم   الي و األس   عاومواصف    ات العط   اء وب
 أو أي مبل  خخر يصبح مستحلا بموجب شروط هذا العطاء . أردني

خ    الل     ونتعه  د ف  ي حال  ة قب  ول عرض  نا ه  ذا أن ن    ورد ونس  لم الل  وازم المةمول    ة ف  ي العل  د  -2
 لة .ااإلح بارا من تاريخ تبلغنا قرارالمدة التي نحددها في عرضنا اعت

ونتعه   د ف   ي حال   ة قب   ول عرض   نا أن نل   دم الكفال   ة المطلوب   ة بحس   ن التنفي   ذ م   ن مص   رم أو  -3
%( م   ن قيم   ة 10ميسس   ة مالي   ة مس   جلة ف   ي األردن وملبول   ة ل   ديكم وذل   ك بمبل     يع   ادل )

 العطاء المذكور أعاله ووفلا لنموذ  الكفالة المرفلة .

ن الت  اريخ المح  دد لف  تح العط  اء م  داء ت  وم ابي   90به  ذا الع  رع لم  دة ونواف  ق عل  ى أن نلت  زم  -4
 ويبلى هذا العرع ملزما لنا طيلة هذه المدة .

وال  ى أن ي  تم اع  داد اتفاقي  ة العل  د الرس  مية والتوقي  ع عليه  ا ف  ان عرض  نا ه  ذا م  ع ق  رار اإلحال  ة  -5
 يةكت علدا ملزما بيننا .

ن يمل   زم عل  ى اق   ت األس  عار وإنك   م غي  رونعلمك  م ك  ذلك ب   ينكم غي  ر مل   زمين بخحال  ة العط   اء  -6
 بخبداء أسباب ذلك . 

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

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

 ...... .....التوقيع. ............................. االسملةاهد : ......................العنوان
 .............. ....................................................... وعنوانه مكان عملة
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 23 من 9 ة صفح

 2  –ج 
 نموذج كفالة المناقصة 

Form of Tender Guarantee 
 

 المشيرع: ......................................... العطاء يقم: ........................... 

م دا حم إعت.................... لقد  إلى الالادة )وا ص العمو(: .......................................
قو الم دداق  شدديكة: ......................................................................... الدديتقدم 
بعيض للم اقوة للمشيرع الم ره ع   قعحه االتجابة لدعرة العطداء، رلمدا كا دت شديرط العطداء 

 يف ا: وددإو مفددمددع عيضدد ، رب دداء علددى طلبدد ، تدد   علددى قو يتقدددم الم دداق  بكفالددة م اقوددة 
ب   ........................................................................ يكفو بتعهد ت يجعة ع   قو 
يدددفع لكددم مبلددغ: ................................................ ع ددد ريرد قرو طلددص خطدد  مدد كم 

 رب يث يتضمو الطلص ما يل :
 
بدر       -ق   الم اق ،  لتقديم  فمرا  و قو  مرعد  آخي  ا قضاء  بعد  عيض   بال ص  قام  م كم،  قة 

 ( يرما، قر 90العيرض قر قبو ا قضاء وح ية العيض الم ددة بد) 
(  1/6ق كم قد قمتم بإ الة العطاء علي ، رلك   قخفق ف  إبيام اتفاقية العقد بمرجص المادة )      -ص 

 مو شيرط العقد، قر 
قد       -ج العطا  ق كم  بإ الة  المادة      علي  ء قمتم  بمرجص  اصداء  ضماو  تقديم  ف   قخفق  رلك     ،

 ( مو شيرط العقد. 2/ 4) 
 

( يرما ريتعيو إعادتها إلي ا،  90رعلى قو يول ا الطلص قبو ا قضاء مدة وح ية الكفالة البالغة ) 
 كما قو  ذه الكفالة ت كمها القرا يو المعمرو بها ف  اصيدو. 

 
 ...................................يو / الب  : ........الكف ترقيع

 .........................................     المفرض بالترقيع:

 ...........................................             التاييخ:
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 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 سن التنفيذ( داء )كفالة حنموذج ضمان األ

Performance Guarantee 
إلى الالادة: .................................................................................... يالي ا  

إعحمكم بأو مويف ا: ...................... قد كفو بكفالة مالية، المقارو:  

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

(المتعلدق بمشديرع: ........................................         /         العطداء يقدم )ر   بخو

رذل  لضماو ت فيذ العطاء   بمبلغ: ) ........................ ( دي اي قيد  ............................ 

بمجديد  –بدأو  ددفع لكدم الم او علي   الص الشيرط الرايدة ف  رثائق عقد المقارلة، رق  ا  تعهدد 

 –لص خط  م كم المبلغ المذكري قر قص جزء تطلبر   م   بددرو قص ت فدظ قر شديط  طقرو    ريرد 

مع ذكي اصالباص الداعية لهذا الطلص بأو المقارو قدد يفدض قر قخفدق فد  ت فيدذ قص مدو التزاماتد  

علدى إجدياء  رذل  بويس ال ظي عو قص اعتياض قر مقاضاة مو جا ص المقارو  –بمرجص العقد  

الة الايية المفعرو مو تاييخ إوداي ا رل يو تاللم اصشغاو الم جزة بمرجدص فالك  هالدفع.رتبقى  ذ 

العقد الم دد مبدئيا بتاييخ ........... شهي ............... مو عام ................ ما لم يتم تمديد ا 

 قر تجديد ا ب اء على طلص وا ص العمو.

 . ..... ........................  ترقيع الكفيو / مويس:

 المفرض بالترقيع: ..................................... 

 ............................... التاييخ: ............... 
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 4-ج   

 

 
 اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
          : قمر اءطالع                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2021لسنة ............... شهر  ......... من..........ذا اليوم وي هوة ف ويواالتفاق  ذهوه حررت

 
 بين

 ول"األ الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئي  مجل  المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" ...................ويمثلها ................................. على اعتباره.....المقاول السادة ....
كان قد قبل بعرض المناقصةةة الةةذ    ولما،  بتنفيذ المشروع أعاله  كان صاحب العمل راغبا في أن يقوم المقاول    لما

 وفقا لشروط العقد، ا  يهف  بية عيوع وانجازها وإصالح ألتنفيذ أشغال المشروتقدم به المقاول 

                             

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

 إليها فيما بعد. 
 
 االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: ه هذ  نمزءا ال يتجزأ الوثائق المدرجة تاليا ج تعتبر - 2

 . ........................ .................................... رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .. ...................................................:  " عرض المناقصة كتاب" -ب
 .. ............. ................. ... رقام: .................مناقصة ذات األال مالحق -ج
 ... ................(: ................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 .. ....... .....: ........................................................المواصفات -ه
 .. .. ................(:.........األخرى والجداولول الكميات المسعرة )جدا الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

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

 القيمة .........................التاريخ................... 
 القيمة .........................التاريخ................... 
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 23 من 12 ة صفح

 
 
 األشغالذ  فيتنب  المناقصوفقا للشروط، يتعهد    لمناقصة لصاحب العمل بدفع الدفعات المستحق  قيام  إزاء – 4

 . و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة وإنجازها وفقا ألحكام العقد
 
يتعهد صاحب    المناقص  قيام  إزاء - 5 فيها وتسليمها،  أية عيوب    العمل بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح 

 العقد.  فيوب المحدد سلألالعقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وبقيمة ا  المناقصبأن يدفع إلى 
 

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

 
 

 اصرو )وا ص العمو( الفييق

 
 ( الم اق  الثا   ) الفييق

 

 
 ئي  مجل  المفرضيو ي:      اتالم 
 

 ....................... .. .. . : ......   الترقيع
 

 
 :     اتالم 
 

 : ....................................   الترقيع

 
 

 

 -رقد شهد على ذل  :       -رقد شهد على ذل :

 
 -الترقيع:

 
 
 
 
 

 
 -الترقيع:

 

 
 -الرظيفة:

 
 مديي الشيرو المالية 

 
 
 

 
 -الرظيفة:

 
 اللرازم راإلشغاو ميئي  قال
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 الخاصةلعامة ا ط و : الشر رابعا  
 
في سلطة منطلة    2001( لسنة 4الخاصة في نظام اللوازم واألشغال رقم )العامة و تعتبر الةروط     

العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطا  
قد طلع ليها وتفهمها وقبت ه  ينب لديم عرع المناق  يعتبر التزاما  منه  ت خاصة لهذا العطاء، وان  

 بجميع بنودها اضافة الى ما سيرد من الةروط الخاصة اإلضافية لهذا العطاء .
 

 -: األضافية:الشروط  خامسا  

 

 % . 16على المبيعات    العامةاليريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1
   بة.عق ال في مدينة حيان بن -  الدولية العقبة ات ر مختب مبنى التسليم في .2
 .مادة كت تسليم عند  والمنةي الجودة بةهادات  المختبر تزويد  يتم .3
 . المورد  تغريم  مع للمواصفات  مطابلة غير مادة أي رف   يتم .4
  التخزين   أو  النلت  سوء  عن  ناجمة  أرباه  أو  خسائر  أية  حدوث   حال  في  في  التسليم  يكون  .5

 . الخسائر لمورد ا يتحمت المورد، لدى
 (. الجدد  للموردين فل ) الجودة لغايات  د والما من عينة توريد   يتم أن .6

 المختبر مع بالتنسيق شهر من تاريخ االصدار أقصاها التسليم بمدة الموردين الزام يتم .7
 المختبر  من بتنسيب  التغريم يتم ذلك وخالم

 %. 25بنسبة  الكميات الواردة في وثائق العطاء قابلة للزيادة والنلصان.8
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 23 من 14 ة صفح

 صفات الفنية  الموا  -:  ا  دسسا

 
 

 

No  
Item Full Name and special specifications, 
(Grade, Purity,…) 

1 
Acetamide broth 

2 Anaerobic indicator 

3 Anerobic jars 2.5 L 

4 Autoclave bags 40x60cm 

5 Baired parker agar base 

6 Blade holder suitable for blade size 24 

7 

Brilliance (chromogenic) salmonella 
agar base  

8 Buffer solution pH=10.00 

9 Buffer solution pH=4.00 

10 Buffer solution pH=7.00 

11 Buffered Peptone water 

12 Cefixime tellurite selective supplement  

13 chloramphenicol selective supplement. 

14 

Chromatic coliform agar ISO and its 
supplement 

15 

Chromogenic Listeria  selective 
supplement  

16 Chromogenic Listeria agar base  

17 

Chromogenic Listeria differential 
supplement  

18 Colilert-18 for 100 ml sample 

19 

conductivity standard 100 μs/cm±3% ( 
at 25 °C )   

20 Defibrinated sheep blood 

21 

Dichloran - Glycerol (DG18) ISO Agar 
base  

22 

Dichloran Rose Bengal chloramphenicol 
agar base 

23 Disposable Glass Test tube 150 mm tall 
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 23 من 15 ة صفح

x 16 mm diameter  

24 Disposable Pipette 10ml  

25 
Disposable Pipette 1ml 

26 

Duran Glass bottle with screw cap 
(1000ml) or equivalent 

27 

Duran Glass bottle with screw cap 
(100ml) or equivalent, 

28 

Duran Glass bottle with screw cap 
(250ml) or equivalent 

29 

Duran Glass bottle with screw cap 
(500ml) or equivalent 

30 
E.coli 0157 latex kit 

31 EC mug broth 

32 
Egg yolk emulsion 

33 Egg yolk tellurite emulsion 

34 Enterolert for 100 ml sample 

35 
ethanol absolute pure 

36 
ETHYL Acetate HPLC grade 

37 
Frazer selective supplement 

38 

Glucose OF medium (bromocresol 
purple glucose agar)  for 
Enterobacteriaceae confirmation 

39 Glycerol anhydrous PHARMA GRADE BP 

40 Half Frazer selective supplement 

41 Hektoen enteric agar 

42 

Hydrochloric acid ( ρ = 1,184, minimum 
assay 37 %) 

43 Identification kit for Listeria   +  Hemolysin reagent    

44 Identification kit for Vibrio spp 

45 King B medium 

46 Lactose gelatin medium 

47 
LAURYL SULFATE BROTH (Lauryle 
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tryptose broth) 

48 Listeria selective agar base (Oxford) 

49 Listeria selective supplement (Oxford) 

50 L-Lysin decarboxylation medium 

51 M.Y.P agar base 

52 Manual Pipette filler 1 ml (calibrated) 

53 Manual Pipette filler 10 ml (calibrated) 

54 

McMaster Egg Counting Chamber or 
Counting chambers Sedgewick Rafter 

55 
Membrane Cellulose nitrate filter (0.45) 

56 
Modified Tryptone soya broth 

57 

Muller-Kauffmann tetrathionate 
novobiocin broth(MKTTn broth). 

58 
Nitrate motility medium    

59 

Nitrite Detection Reagent (sulfanilic 
acid reagent, N-(L-
naphthyl)ethylenediamine reagent, α-
Napthol reagent) 

60 
Nutrient agar 

61 One broth salmonella base 

62 

One broth salmonella selective 
supplement 

63 ONPG 

64 Oxidase strips 

65 Oxoid   salmonella latex test 

66 Perfringes TSC agar 

67 Perfringes TSC supplement 

68 Plate count agar 

69 Polymixin B Supplement 

70 

Potassium chloride ( KCl anhydrous)  
99% 

71 

PowerChek™ Salmonella Triplex Real-
time PCR Kit (spp. enteritidis, 
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typhimurium)   compatible with applied 
Biosystems realtime pcr 

72 Pseudalert for 100 ml sample 

73 Pseudomonas agar base 

74 Quanti-Tray/2000 

75 Salmonella polyvalent  O 

76 salmonella selective supplement 

77 

slantez and bartly agar with 1% TTC 
solution. 

78 Sodium thiosulfate (anhydrous) 

79 Sorbitol MacConkey agar 

80 Staphylase kit 

81 Sterile Petri dishes 5.5 cm  

82 

Sterile Petri dishes Suitable for 
Automatic pourer system 90 mm 

83 Sterile Surgical Blades size (24) 

84 Stomacher pages (400ml) 

85 T.B.X Medium 

86 TCBS Cholera medium 

87 Triple sugar iron agar      (TSI agar). 

88 UREA 40% Solution 

89 VIBRIO CHROMOGENIC AGAR 

90 

VIOLET RED BILE GLUCOSE (VRBG) 
AGAR (ISO) 

91 

Wooden stick (100pcs/bag) 15- 14 cm 
length 

92 XLD agar base  

93 yeast extract agar 

94 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, 
Latex Free ) Large Size 

95 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, 
Latex Free ) Medium Size 
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 . والخالصة النهائية ت  النهائيجدول الكميا سابعاً : 
حسوب المواصوفات الفنيوة  وازم مخبريوة لمودة عواملوكيميائيوة وواد مووتزويد  توريد:المشروع

 -:الواردة في وثائق العطاء

 الكمية  الوحدة وصف البند  الرقم
 سعر الوحدة 

 المبلغ اإلجمالي 
 

 ر دينا فلس دينار  فلس

1 
Acetamide broth 500 gm 1     

2 
Anaerobic indicator 100 test 1     

3 
Anerobic jars 2.5 L pcs 1     

4 
Autoclave bags 40x60cm bag 500     

5 
Baired parker agar base 500 gm 15     

6 

Blade holder suitable for blade size 
24 

pcs 4     

7 

Brilliance (chromogenic) salmonella 
agar base  

500g 4     

8 
Buffer solution pH=10.00 500ml 1     

9 
Buffer solution pH=4.00 500ml 1     

10 
Buffer solution pH=7.00 500ml 1     

11 
Buffered Peptone water 500 gm 10     

12 

Cefixime tellurite selective 
supplement  

Pk/10 vial 2     

13 

chloramphenicol selective 
supplement. 

Pk/10 6     

14 

Chromatic coliform agar ISO and its 
supplement 

500 gm 2     

15 

Chromogenic Listeria  selective 
supplement  

Pk/10 vial 16     

16 
Chromogenic Listeria agar base  500 gm 6     
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 23 من 19 ة صفح

17 

Chromogenic Listeria differential 
supplement  

Pk/10 vial 16     

18 
Colilert-18 for 100 ml sample 

Pk/200 
test 

1     

19 

conductivity standard 100 μs/cm±3% 
( at 25 °C )   

100 ml 1     

20 
Defibrinated sheep blood 50 ml 2     

21 

Dichloran - Glycerol (DG18) ISO Agar 
base  

500 gm 4     

22 

Dichloran Rose Bengal 
chloramphenicol agar base 

500 gm 5     

23 

Disposable Glass Test tube 150 mm 
tall x 16 mm diameter  

pcs  1000     

24 
Disposable Pipette 10ml  Box 200 16     

25 
Disposable Pipette 1ml 

Box|/200
0 

4     

26 

Duran Glass bottle with screw cap 
(1000ml) or equivalent 

bottle 25     

27 

Duran Glass bottle with screw cap 
(100ml) or equivalent, 

bottle 50     

28 

Duran Glass bottle with screw cap 
(250ml) or equivalent 

bottle 100     

29 

Duran Glass bottle with screw cap 
(500ml) or equivalent 

bottle 50     

30 
E.coli 0157 latex kit 100 test 2     

31 
EC mug broth 500 gm 1     

32 
Egg yolk emulsion 100 ml 80     

33 
Egg yolk tellurite emulsion 100ml 80     

34 
Enterolert for 100 ml sample 

Pk/200 
test 

1     

35 
ethanol absolute pure 

Gallon\20 
L 

50     

36 
ETHYL Acetate HPLC grade 5Liter 1     

37 
Frazer selective supplement 

Pk /10 
vail 

2     
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 23 من 20 ة صفح

38 

Glucose OF medium (bromocresol 
purple glucose agar)  for 
Enterobacteriaceae confirmation 

500 gm 1     

39 

Glycerol anhydrous PHARMA GRADE 
BP 

2.5 Liter 4     

40 
Half Frazer selective supplement 

Pk /10 
vail 

2     

41 
Hektoen enteric agar 500 gm 50     

42 

Hydrochloric acid ( ρ = 1,184, 
minimum assay 37 %) 

Bottle/1 
Liter 

1     

43 
Identification kit for Listeria    
+  Hemolysin reagent    

Pk/20 test 

vial 

1 

2 
    

44 
Identification kit for Vibrio spp 

PK/20 
test 

1     

45 
King B medium 500 gm 1     

46 
Lactose gelatin medium 500g  1     

47 

LAURYL SULFATE BROTH (Lauryle 
tryptose broth) 

500 gm 8     

48 
Listeria selective agar base (Oxford) 500 gm 6     

49 
Listeria selective supplement (Oxford) Pk /10vial 16     

50 
L-Lysin decarboxylation medium 100 tab 2     

51 
M.Y.P agar base 500 gm 2     

52 
Manual Pipette filler 1 ml (calibrated) Pcs 10     

53 

Manual Pipette filler 10 ml 
(calibrated) 

Pcs 6     

54 

McMaster Egg Counting Chamber or 
Counting chambers Sedgewick Rafter 

pcs 4     

55 

Membrane Cellulose nitrate filter 
(0.45) 

Pk/100 
filter 

40     

56 
Modified Tryptone soya broth 500 gm 1     

57 

Muller-Kauffmann tetrathionate 
novobiocin broth(MKTTn broth). 

500 gm 2     
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 23 من 21 ة صفح

58 
Nitrate motility medium    500 gm  1     

59 

Nitrite Detection Reagent (sulfanilic 
acid reagent, N-(L-
naphthyl)ethylenediamine reagent, 
α-Napthol reagent) 

1 vail for 
each 

1     

60 
Nutrient agar 500 gm 1     

61 
One broth salmonella base 500g 10     

62 

One broth salmonella selective 
supplement 

Pk/10 90     

63 
ONPG 50 disk 2     

64 
Oxidase strips 

Pk/50 
test 

1     

65 
Oxoid   salmonella latex test kit 3     

66 
Perfringes TSC agar 500 gm 1     

67 
Perfringes TSC supplement 

Pk /10 
vial 

2     

68 
Plate count agar 500 gm 10     

69 
Polymixin B Supplement pk/10 vial 10     

70 

Potassium chloride ( KCl anhydrous)  

99% 

Bottle/1K
G 

1     

71 

PowerChek™ Salmonella Triplex Real-

time PCR Kit (spp. enteritidis, 

typhimurium)   compatible with 

applied Biosystems realtime pcr 

50  test 4     

72 
Pseudalert for 100 ml sample Pk/50 1     

73 
Pseudomonas agar base 500 gm 1     
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 23 من 22 ة صفح

74 
Quanti-Tray/2000 

Box/100 
test 

4     

75 
Salmonella polyvalent  O 3 ml 2     

76 
salmonella selective supplement Pk/10 8     

77 

slantez and bartly agar with 1% TTC 

solution. 
500 gm 1     

78 
Sodium thiosulfate (anhydrous)    500g 1     

79 
Sorbitol MacConkey agar 500 gm 1     

80 
Staphylase kit 100 test 2     

81 
Sterile Petri dishes 5.5 cm  Box/1500 6     

82 

Sterile Petri dishes Suitable for 
Automatic pourer system 90 mm 

Box/500 100     

83 
Sterile Surgical Blades size (24) pk/100 15     

84 
Stomacher pages (400ml) Pk/50 200     

85 
T.B.X Medium 500 gm 10     

86 
TCBS Cholera medium 500 gm 1     

87 
Triple sugar iron agar   (TSI agar). 500 gm 1     

88 
UREA 40% Solution Box PK/10 2     

89 
VIBRIO CHROMOGENIC AGAR 500 gm 1     

09  

VIOLET RED BILE GLUCOSE (VRBG) 
AGAR (ISO) 

500 gm 2     

91 

Wooden stick (100pcs/bag) 15- 14 cm 
length 

Box 
Pk/100 

40     

92 
XLD agar base  500 gm 40     

93 
yeast extract agar 500 gm 1     
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 23 من 23 ة صفح

 

 

 

 

 

 

94 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, 
Latex Free ) Large Size 

Box 
Pk/100 

20     

95 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, 
Latex Free ) Medium Size 

Box 
Pk/100 

20     

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
    

   ع النهائي فقط:المجمو *

 ____ _____ ____________ __________ _ _______________ئي كتابة:   _____ لمةموع النهاا
 __ _____________________________________:  _____________ قصــــاـــــــــــــــــــــــناسم الم
 __ _______ _______________________ ____ __ __________ـــخ :   ____ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريــــ

 ____ _____ ____________________ _________ــة:   ______________ ــــــــــــــــــــــــــالشركـــ مخت

 ____________خلوي ___________________________________ : __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 ________ _ ________________ _ _ ___________________________  :ــةــــــــــــــــــــفاكس الشركـ


