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 -:المحتويـــــــات
 

 موضوع العطاء. أوال :  
 تركين بالمناقصة .لمشت لتعليمالا ثانيا : 

 الكفاالت واالتفاقيةنماذج 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 ات النهائيميالكجدول :   سادسا  

 
 

 ( صفحة15مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 15 من 4 صفحة

 

 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -:الدفعوطريقة  موقع ومدة العمل-2

 

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

تسليم كتابة  وخالفة تعتبر فترة التوريد فورية)أسبوع(على ال موعدتحديد  المناقصعلى  –ب    
 األكثر.

د بالعقد فتفرض تأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحداذا  التأخير:غرامة  -ج   

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر 0ر5نسبة ال تقل عن ) )غرامة مالية ( ب هعلي
ل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن عن كدها المناقص في توري

التي تأخر  لتنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازمالتأخير في ا
ه فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التأخير في توريدها وتحميل المتعهد

 ية :لتالوفقا للصالحيات ا
 

أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤون المالية          
 السلطة.
الغرامة للجنة  الصالحيات في فرض نر عن ستين يوما تكوب.اذا زادت مدة التأخي         

 العطاءات.
 
 طريقة الدفع: -د    

أو  حستتب االصتول وبتتدون أق نتتواقصواالستتالم بعتتد التوريتتد  ةيتاليتتم دفتتع قيمتة المطالبتتة الم     
 .مالحظات

 

 -المتعهد : -3   
ضبببق يابببديم  تالو بببات يجبببل علبببى الأتعيبببد عل يابببدم معلومبببات وايبببحة عببب  ال ببب  ة ويف

 لأويوع ععاله. عأال الأطلوبة لألل

التعاقد ب( 9/2021رقم ) لوازمالعطاء م  خالل  غل سلطة منطاة العقبة االقتصادية الخاصةي      
الأواصفات الفنية وال  وط والكأيات  حسل متنوعة  ي بائيةلوازم ة لتوريد خصصمت  ية عم

 الواردة في وثائق العطاء. 
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 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
نطاة العقببة االقتصبادية هذه التعليأات (: سلطة م ت فيورد يعني  لأة السلطة )حيثأا -مالحظة:

 الخاصة، ما لم يدل الا ينة على غي  ذلك.
ونفاتبببه  مسبببيوليةلبببى عو قصبببة عل يحصبببق  نفسبببه ينبغبببي علبببى مببب  ي غبببل فبببي االشبببت ا   يبببذه الأنا

ا الخاصببة علببى  أيببع الأعلومببات الالزمببة لببه لتاببديم العبب ع وال يببتفيم وي اعببي  ببق األمببور التببي ليبب
 . هعسعار بالأناقصة عو يلك التي ييث  على ويع قة عال

يابببدم العببب ع علبببى نأبببوذص عببب ع الأناقصبببة الأبببدرص فبببي هبببذا العطببباء ويابببوم الأنببباق   -ع -1
ييرخ وثائق العطاء في األمبان  الأحبددة واألسعار ويوقع و  تأوذص و داول الكأيا تعبئة الن
 لذلك .

الكأيات باألرقام والكلأبات بخب  اول ي  دي ت ط عل يكول يعبئة خانة عسعار الوحدة ف -ب
 .وايح

ال يجوز إدخال أق تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص  -ج
طاعته أن يقتتدم ذلتت  فتتي حظتتات ، فتتان باستتتالميل أو إضتتافة بعتتض التقتتديم عتترض بتتد

هتو مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، شتريطة أن يتقتدم بتالعرض ايصتلي كمتا 
وللجنة اللوازم وايشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البتديل أو  طلوبم

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

المفتتوض  للمستتئولدا" كتتان أو شتتركة ، وكتتتاب التفتتويض منتتاقص فتترلاوضتتع منشتتاة  -أ
 بالتـــوقيع عنها .

لطة ويمرها بالمبلغ و شي  مصدق لصالح السية أمال يرفق مع العرض المقدم كفالة   -ب
كتدليل علتى حستن نيتة باستم المنتاقص أو الشتركة المحدد في )ملحق عرض المناقصة ( 

ف أو مؤسستتة ماليتتة يكتتون ذلتت  متتن مصتتر نأفتتي المناقصتتة وعلتتى  المنتتاقص للتتدخول
طتاء الع مرخصة للعمل في ايردن وتعتاد هتذا الكفالتة للمناقصتين التذين لتم يحتال علتيهم

( أيام من تاريخ قرار إحالة العطتاء ، أمتا المنتاقص التذق 7السلطة خالل ) تقرراحسبما 
  يذ ويوقع العقد .فنيقدم كفالة حسن التيحال علية العطاء فتعاد إلية هذا الكفالة بعد أن 

عنوان المناقص الكامتل الرستمي فتي ايردن ليعتبتر عنوانته الرستمي التذق توجته إليته  -ج
عارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبتر اإلشئل وكافة الرسا

قهتتا ه أق معلومتتات أختترل يطلتتب إلتتى المنتتاقص تقتتديمها أو إرفاوكأنهتتا قتتد ستتلمت إليتت
 أو المواصفات أو هذا التعليمات .ا ذكر في الشروط هلبعرضه إذا ورد 

ة فتي جتداول الكميتات واردد التتعتبر ايسعار التي يتدونها المنتاقص أمتام أق بنتد متن البنتو -3
شاملة لذل  البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذل  أرباح على أنها القيمة الكاملة وال
 العقد .حملها وفقا لهذا تيالتزامات أخرل قد  المناقص وتعويضه عن أق

توضتتيح االلتبتتاإ : إذا كتتان هنتتا  أق التبتتاإ أو كانتتت هنتتا  حاجتتة لالستفستتار عتتن أق  -4
العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئتيإ مجلتإ المفوضتين  ثائقح لوتوضي

العطتاء بمتا ال يقتل لتوضيح وإزالة االلتباإ في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح من اجل ا
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وزيتع اإلجابتات علتى االستفستارات علتى جميتع المناقصتين المتقتدمين ( أيام ويتتم ت7) نع
 للعطاء  

في ظرف  على نسختين مختومتين أصل وصورة تكامال"رض مالع إيداع العروض: يقدم -5
 -مختوم مكتوب علية من الخارج :

 ات ومعناون إلاى رساي واسام المنااقو وياودع فاي صاندوط العطاا  عطاا رقم واسم ال 
 ويمكتن لترئيإ مجلتإ وذلك قبل الموعاد والتااريا المقاررين لاياداع المفوضين مجل 

بعببب بببه كلببى  ببق مبب  الأناقصببي  ر خطببي يإشببعاوع بموعببد ياببديم العبب   الأفويببي  يي يببق
العطبباء ولبب  ينظبب  السببلطة فببي عا عبب ع يصببليا بعببد  حصببلوا علببى وثببائق الببذي   ببانوا قببد

 مجلس الأفويي   و ود مب ر قوا لذلك التيخي   كال كذا اقتنع رئيسالأحدد لذلك  الوقت
لعب ع بعبد ذا احل هبكلزامية الع وع : يعتب  العب ع الأابدم ملزمبا للأنباق  وال يجبوز سب -6

( يومبا ا تبداء مب   خب  موعبد 90لفتب ة ) ببهويظق الع ع ملزما للأناق  الذا يابدم  ياديأه
 الأدة .  تزام عطول م  هذهلاي دعوة العطاء مدة يم يحديده إليداع الع وع كال كذا حدد ف

 .عاتعلى المبي غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعارا بالدينار ايردني  -7
تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللتوازم وايشتغال  -8

ادة  متلالصتادر بمقتضتى ا 2001( لستنة 4لسلطة منطقتة العقبتة االقتصتادية الخاصتة رقتم )
وتعديالتتته  2000( لستتنة 32ون منطقتتة العقبتتة االقتصتتادية الخاصتتة رقتتم )( متتن قتتان56)

 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنيفترض  الذقبة ووالتعليمات الصادرة بموج

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

 علجبببل كذا و بببد فبببي العببب ع خطبببا عو ينببباق   بببي  حسببباب  ألبببة عا مبلببب  ومبببا ي -ع
سلطة الحق  تعديق  ألة الأبل  بأا اليق سع  الوحدة فالجألة  تطب هيكول علية هذ

ألسعار عو  الأبل  اإل أالي وع امجأ يتفق ويطبيق سع  الوحدة وبالتالي يتم يعديق
 للعطاء .

 كذا وقع يباي   ي  العدد الأذ ور باألرقام والأذ ور  تابة بالكلأات فتعتب   تابة  -ب

 ة يبعا لذلك .أيالألزمة ويصحيح القالكلأات هي  -ت

يببتم يصببحيح الأجأببوع ويكببول  فينببةكذا و ببد خطببي فببي عا مبب  العأليببات الحسببا ية  -ص
 . ناق للأ الأجأوع الأصحح ملزما

يبب ف   عللجنببة الكذا قببام الأنبباق   تسببعي   نببد بصببورة مغلوطببة عو مبببال  فييببا ، ف -د
ل ائجبببة و عسبببعار ع يبببة عو عل يابببوم  تصبببحيح الغلببب  مستينسبببة بيسبببعار السبببو  ا

 قصي  اآلخ ي  . انالأ

تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عـرض ييـر متقيـد بمـ  مـا ورد فـي هـذي التعليمـات   -10
ض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيـار العـرض ففي ر قها تحتفظ بح كما
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سـلطة تراي مناسبا" و إحالة العطاء دون التقيد بأقـ  العـروض قيمـة م كمـا يحـق لل الذي 
مناقص ويتم ك  ذلك دون أن يمون ألي  منـاقص لـم  ئيا وعلى أكثر منز جإحالة العطاء 

 . عويضيفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة  بأي ت

 
السلطة لتوقيع العاد خبالل  كلىيتادم  علنفالة حس  التنفيذ : على الأناق  الفائز بالعطاء  -11

ياببدم للسبببلطة   عل  قاطبباء عليببة وعلببى الأنبببإحالبببة الع ع الغببة( يببوم  مبب  يبباري  14فتبب ة )
% م  قيأة العاد وذلبك يبأانا  10نفالة حس  التنفيذ )قبق يوقيع نأوذص االيفاقية ( بأبل  

يببببيخ   وإذاعاببببد ينفيببببذا  يامببببا ولببببدفع مببببا يت يببببل علببببى التعيببببد وفبببباء ألغبببب اع العاببببد ذ التنفيببببل
 ذم  فالبببة حسببب  التنفيبببعجبببز عببب  يابببدي عورفببب  يوقيبببع االيفاقيبببة  عواسبببتنك   عوالأنببباق  

يحببق للسببلطة مصببادرة  فالببة الأناقصببة الأ فاببة بع يببه دول ال  ببوع كلببى الأطلوبببة فعنببدها 
 .بيا يعوي  ب ينيا عولأطالبة  يا ا ق فيعا حالاضاء وال يكول للأناق  

%( 100تأخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12
مصنعة محليا  عن أسعار المناقصين اآلخرين عن أسعار المواد ال ديعقولة على أن ال تز وبأسعار م

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

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

ة االقتصادية الخاصةالعقب ةقسلطة منط  

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   
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 واالتفاقية والصيانة مناقصة والكفاالتج النماذ /ثالثا

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

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

 يس مجلس الأفويي ي رئمعال
بعبببد عل قأنبببا  دراسبببة دقيابببة لل ببب وط ومواصبببفات و بببداول الكأيبببات و أيبببع وثبببائق العطببباء  -1

 .........................................ويعليأات الأناقصة الخاصة  توريد.......
ا الأذ ورة ععاله ويفيأنا ماهيتيبا و أيبع الظب ول الأحيطبة  يبا وغي هبا مب  األمبور التبي ليب

ل بب وط   يببا فيننببا نحبب  الأببوقعي  عدنببباه نعبب ع  ببببال ناببوم  توريببببد هببذه اللببوازم وفاببا قببة عال
درة دينبببار قببو  يلالكأيببات بأبلبب  ك أبباومواصفببببات العطببباء وباألسببعار الأببذ ورة فببي  بببداول 

 عو عا مبل   خ  يصبح مستحاا بأو ل ش وط هذا العطاء . عردني
خببببالل     فببي العاببد  ورد ونسببلم اللببوازم الأ أولببببةونتعيببد فببي حالببة قبببول ع يببنا هببذا عل نبببب -2

 الأدة التي نحددها في ع ينا اعتبارا م  ياري  يبلغنا ق ار اإلحالة .
بحسببب  التنفيبببذ مببب  مصببب ل عو الكفالبببة الأطلوببببة  قببببول ع يبببنا عل نابببدمونتعيبببد فبببي حالبببة  -3

  قيأبببة %( مببب10ابولبببة لبببديكم وذلبببك بأبلببب  يعبببادل )ميسسبببة ماليبببة مسبببجلة فبببي األردل وم
 أوذص الكفالة الأ فاة .العطاء الأذ ور ععاله ووفاا لن

ح العطبباء يببوم ا تببداء مبب  التبباري  الأحببدد لفببت 90ونوافببق علببى عل نلتببزم  يببذا العبب ع لأببدة  -4
 يلة هذه الأدة .الع ع ملزما لنا ط ويباى هذا

ار اإلحالببة ة والتوقيببع علييببا فببال ع يببنا هببذا مببع قبب  والبى عل يببتم كعببداد ايفاقيببة العاببد ال سببأي -5
 ي كق عادا ملزما  يننا .

ونعلأكببم  ببذلك بببينكم غيببب  ملببزمي  بإحالببة العطببباء علببى اقببق األسبببعار وإنكببم غيبب  ملبببزمي   -6
  بإ داء عسباب ذلك .

 ............................م  شي  .....................ح ر في هذا اليوم ...............
 وخايأة................ يوقيعه..........................اسم الأناق  .......................

 .................باعتباره ...................................................................
 ومفويا رسأيا لتوقيع هذا الع ع ونيابة ع  الأناق  .

 ...........التوقيع. ............................. االسمل اهد : ......................العنوال
 ..................................................................... وعنوانه مكال عألة

 

 



 

 المالية ونمديرية الشؤ لمملكة األردنية الهاشميةا (9/2021العطاء لوازم رقم )

 متنوعة كهربائيةم وريد لوازت االقتصادية الخاصةنطقة العقبة سلطة م 2021 - اذار

 

 

 

 15 من 10 صفحة

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

........................................... لقد تم إعالمنتا إلى السادة )صاحب العمل(: ................
......................................................................... ستتتيتقدم أن المنتتتاقص شتتتركة: 

طتاء ابة لتدعوة العطتاء، ولمتا كانتت شتروط العمناقصة للمشروع المنوا عنه أعتالا استتجبعرض لل
 المنتتاقص بكفالتتة مناقصتتة متتع عرضتته، وبنتتاء علتتى طلبتته، فتت ن مصتترفنا:  تتتنص علتتى أن يتقتتدم

............................................................. يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن بن  ...........
أول طلتتب خطتتي متتتنكم  ........................... عنتتد وروديتتدفع لكتتم مبلتتغ: .....................

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

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

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

 ( من شروط العقد.4/2) 
 

إعادتها إلينا، ( يوما ويتعين 90ية الكفالة البالغة )وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالح
 ل بها في ايردن.كمها القوانين المعموكما أن هذا الكفالة تح

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 المالية ونمديرية الشؤ لمملكة األردنية الهاشميةا (9/2021العطاء لوازم رقم )

 متنوعة كهربائيةم وريد لوازت االقتصادية الخاصةنطقة العقبة سلطة م 2021 - اذار

 

 

 

 15 من 11 صفحة

 3-ج
 

 
 ية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصاد

 نموذج ضمان األدا  )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
.. يسرنا سادة: ..................................................................................إلى ال

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

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

................................... (المتعلتتق بمشتتروع: .....       /        بخصتتوص العطتتاء رقتتم )

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

بمجترد  –المقاولتة، وأننتا نتعهتد بتأن نتدفع لكتم  المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقتد

 –ذكور أو أق جزء تطلبونته منته بتدون أق تحفتظ أو شترط ورود أول طلب خطي منكم المبلغ الم

التزاماتته  لمقتاول قتد رفتض أو أخفتق فتي تنفيتذ أق متنمع ذكر ايسباب الداعيتة لهتذا الطلتب بتأن ا

مقاضاة من جانب المقتاول علتى إجتراء  وذل  بصرف النظر عن أق اعتراض أو –بموجب العقد 

اريخ إصدارها ولحين تسلم ايشغال المنجتزة بموجتب الدفع.وتبقى هذا الكفالة سارية المفعول من ت

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

 ل.أو تجديدها بناء على طلب صاحب العم

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

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

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

 
 
 
 

 

 

 



 

 المالية ونمديرية الشؤ لمملكة األردنية الهاشميةا (9/2021العطاء لوازم رقم )

 متنوعة كهربائيةم وريد لوازت االقتصادية الخاصةنطقة العقبة سلطة م 2021 - اذار

 

 

 

 15 من 12 صفحة

 4-ج  

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطا                                                              :المشروع 

                   
 

 
 2021لسنة ............... شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رسي  مجل  المفوضين  قة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" لها ................................. على اعتبارهالمقاول السادة ............................ويمث
كان قد قبلل بعلرض المناقصلة اللذ   ولما، أعاله بتنفيذ المشروع با في أن يقوم المقاول كان صاحب العمل راغ لما

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

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاطتم  فقد
 
المشار  العقدلمعاني المحددة لها في شروط تعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  اوال للكلمات يكون - 1

 إليها فيما بعد.
 
 ا وتفسيرها بهذه الصورة:هذه االتفاقية وتتم قرا ته منالوثاسق المدرجة تاليا جز ا 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 والجداوللمسعرة )جداول الكميات ا الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

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

 القيمة .........................التاريا...................
 .................مة .........................التاريا..القي

 



 

 المالية ونمديرية الشؤ لمملكة األردنية الهاشميةا (9/2021العطاء لوازم رقم )

 متنوعة كهربائيةم وريد لوازت االقتصادية الخاصةنطقة العقبة سلطة م 2021 - اذار

 

 

 

 15 من 13 صفحة

 
 األشغالبتنفيذ  المناقووفقا للشروط، يتعهد  للمناقوعات المستحقة صاحب العمل بدفع الدف قيام إزا  – 4

 .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة ألحكام العقد وإنجازها وفقا
 
بأن  العملة عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب اول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أيالمق قيام إزا  - 5

 العقد. فيقيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد  ناقوالميدفع إلى 
 
اله وذلك وفقا االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أع هذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما  على نا اوب

 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

 
 
 
 
 



 

 المالية ونمديرية الشؤ لمملكة األردنية الهاشميةا (9/2021العطاء لوازم رقم )

 متنوعة كهربائيةم وريد لوازت االقتصادية الخاصةنطقة العقبة سلطة م 2021 - اذار

 

 

 

 15 من 14 صفحة

 
 -: والخاصة رابعا: الشروط العامة

 
في سلطة  2001( لسنة 4نظام اللوازم وايشغال رقم )والخاصة في عتبر الشروط العامة ت      

طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات بة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ منطقة العق
لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاماً منه بأنه قد اطلع عليها  اصةوخ شروطاً عامة

 . وتفهمها وقبل بجميع بنودها

 -: األضافية:الشروط  ا  امسخ

 .على الأبيعات العامةالض يبة  ةاملاألسعار بالدينار األردني غي  ش .1
  مدينة العقبة. في مستودعات سلطة منطاة العقبة االقتصادية الخاصة يم فيالتسل .2
  .مويحًا علييا اسم الأناق  ون  ات يوييحية ياديم عينات .3
 توريد: والخالصة النهاسية المواصفات الفنيةو ت  النهاسيجدول الكميا  -: ا  ادسس

 -:سق العطا حسب المواصفات الفنية الواردة في وثامتنوعة  لوازم كهرباسية

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 سعر الوحدة
 المبلغ اإلجمالي

 

 فلس دينار فلس
 
 دينار
 

1 
+ كرت تايمر ديجيتال للتحكم وقت الشروط والغروب 

 / مؤقت حولي. obeliskذاكرة + 
 عدد

50 
 

    

2 

 LED الشوارع لوحدة إنارة  LEDمحول الكتروني 
 LEDمحاااااااااااااول ) واط. 100بقااااااااااااادرة 

ELECTRONIC DRIVER لوحاااادة انااااارة )
واط ، على ان يحتوي كل محول  100الشوارع بقدرة 
ملم على مدخل المحاول و كيبال  1*3على كيبل قيا  

 IP67ملم لمخرج المحول ,   1*2
هيتاااز ،  UIN =AC ،50/60فاااوت   220-240) 

PF 0.95 ،Iin= 0.45-0.51 ac ( )iout = 0.3-

1.05 ac , 
Uout = 46-143 vdc, tc 80C, Ta = -40-

+50C) (Uout: Max.open circuit 220 

vdc) 

     150 عدد

3 

 LED لوحدة إنارة الشوارع  LEDمحول الكتروني 
 LED ELECTRONICمحول ) واط 150بقدرة 

DRIVER واط  150( لوحدة انارة الشاوارع بقادرة
ملم  1*3ل قيا  ، على ان يحتوي كل محول على كيب

     150 عدد



 

 المالية ونمديرية الشؤ لمملكة األردنية الهاشميةا (9/2021العطاء لوازم رقم )

 متنوعة كهربائيةم وريد لوازت االقتصادية الخاصةنطقة العقبة سلطة م 2021 - اذار

 

 

 

 15 من 15 صفحة

  
 يوما  : )                         (  ةالفعليمدة التوريد              

 

 

ملم لمخرج المحول ,   1*2كيبل  على مدخل المحول و
IP67  
هيتاااز ،  UIN =AC ،50/60فاااوت   220-240) 

PF 0.95 ،Iin= 0.6-0.7 ac ( )iout = 0.3-

1.05 ac, 
 Uout = 71-214 vdc, tc 80C, Ta = -40-

+50C) (Uout: Max.open circuit 320 

vdc) 

 

     60 لفة (.1.5*3)كيبل فليك   4

     10 لفة (.10*4  )كيبل فليك 5

     15 لفة (.2.5*3كيبل فليك  ) 6

     10 لفة (.6*4كيبل فليك  ) 7

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

      

   المجموع النهاسي فقط: *

 _______________________________________ئي  تابة:   ___________الأجأوع النيا
 ____________________________________________:  ______ ق بببببانبببببببببببببببببببببببببببببببببباسم الأ

 __ _________________________________________ببببب  :   _______بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلتاريببا
 ______________________________________ة:   ____________بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   بببببختم ال

 __________________________________خلوا _______هاي  ال   ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة : ______

 ____________________________________________ل   ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة: _________فانس ا


