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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    

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

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

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -: وطريقة الدفع موقع ومدة العمل-2

 

اللوازم قسم بالتنسيق مع في مدينه العقبة و  السلطة في مبن يالبوفيه الرئيسالى توريد اليتم   -أ    
 واألشغال.

 

( أسبوعينوخالل مدة التتجاوز )وعلى مدار العام )أصدارات ( يتم التوريد بموجب  –ب    
وحسب حاجة  من تاريخ التبليغ على االكثر( اسبوعلألصدار األول وباقي األصدارات خالل )

 .السلطة
 
عد المحدد بالعقد فتفرض المناقص في تنفيذ ما التزم به في المو تأخراذا  التأخير:غرامة  -ج   

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر 0ر5عليه )غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن ) 
المناقص في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن 

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

 وفقا للصالحيات التالية :
 

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

 العطاءات.
 
 طريقة الدفع: -د    
 

واالستتتالم حستتب االصتتول وبتتدون أ  لالصتتدار  ة بعتتد التوريتتد يتتيتتتم دفتتع قيمتتة المطالبتتة المال     
 .أو مالحظات  نواقص

 

تعاقد مع الب( 2/2019رقم ) لوازمالعطاء من خالل  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
الشروط  حسبلمدة عام نوعية ممتازة لمدة عام  بن )قهوة حلوة (متخصصة لتوريد وتزويد  جهه

 والكميات الواردة في وثائق العطاء. 
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 -المتعهد : -3   
الشبببروة ويفتبببم تقبببديم وتالوجبببات  يجبببب علبببى المتعهبببد أل يقبببدم معلومبببات وا بببحة عبببن

 لألعمال المطلوبة للمو وع أعاله. 
 

 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
تعني ولمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطقبة العقببة االقتصبادية  -مالحظة:

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتبببه  مسبببيوليةك بهبببذه المناقصبببة أل يحصبببم بنفسبببه وعلبببى ينبغبببي علبببى مبببن يرغبببب فبببي االشبببترا

الخاصببة علببى جميببع المعلومببات الالزمببة لببه لتقببديم العببرع وال يببتفهم ويراعببي وببم األمببور التببي لهببا 
 . هأسعار عالقة بالمناقصة أو تلك التي تيثر على و ع 

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

 لذلك .

يشترط أل يكول تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمبات بخب   -ب
 وا ح.

ال يجوز إدخال أ  تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص  -ج
تقتتديم عتترض بتتديل أو إضتتافة بعتتض المالحظتتات ، فتتان باستتتطاعته أن يقتتدم ذلتت  فتتي 
مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض ، شتريطة أن يتقتدم بتالعرض ايصتلي كمتا هتو 
مطلوب وللجنة اللوازم وايشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البتديل أو 

 ترفضه .
 -لمعلومات التالية :يجب على المناقص أن يقدم البيانات وا   -2
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المفتتوض  للمستتئولوضتتع منشتتاة المنتتاقص فتتردا  كتتان أو شتتركة ، وكتتتاب التفتتويض  -أ
 بالتـــوقيع عنها .

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

منتتاقص للتتدخول فتتي المناقصتتة وعلتتى أن يكتتون ذلتت  متتن مصتترف أو مؤسستتة ماليتتة ال
مرخصة للعمل في ايردن وتعتاد هتذا الكفالتة للمناقصتين التذين لتم يحتال علتيهم العطتاء 

( أيام من تاريخ قرار إحالة العطتاء ، أمتا المنتاقص التذ  7السلطة خالل ) تقرراحسبما 
 فالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . يحال علية العطاء فتعاد إلية هذا الك

عنوان المناقص الكامتل الرستمي فتي ايردن ليعتبتر عنوانته الرستمي التذ  توجته إليته  -ج
كافة الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبتر 

يمها أو إرفاقهتتا وكأنهتتا قتتد ستتلمت إليتته أ  معلومتتات أختترل يطلتتب إلتتى المنتتاقص تقتتد
 بعرضه إذا ورد لها ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذا التعليمات .

تعتبر ايسعار التي يتدونها المنتاقص أمتام أ  بنتد متن البنتود التواردة فتي جتداول الكميتات  -3
على أنها القيمة الكاملة والشاملة لذل  البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذل  أرباح 

 تعويضه عن أ  التزامات أخرل قد يتحملها وفقا لهذا العقد .المناقص و
توضتتيح االلتبتتاإ : إذا كتتان هنتتا  أ  التبتتاإ أو كانتتت هنتتا  حاجتتة لالستفستتار عتتن أ   -4

توضيح لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئتيإ مجلتإ المفوضتين 
المحدد لفتح العطتاء بمتا ال يقتل من اجل التوضيح وإزالة االلتباإ في موعد يسبق التاريخ 

( أيام ويتتم توزيتع اإلجابتات علتى االستفستارات علتى جميتع المناقصتين المتقتدمين 7عن )
 للعطاء  

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

صاندو  العطاا او ومعناون إلاى ر اي  واسام المنااقو وياودع فاي  عطاا رقم واسم ال 
 ويمكتن لترئيإ مجلتإ وذلك قبل الموعاد والتااريا المقاررين لاياداع المفوضين مجل 

موعببد تقببديم العببروع بخشببعار خطببي يبعببم بببه الببى وببم مببن المناقصببين  المفو ببين تيجيببم
العطبباء ولببن تنظببر السببلطة فببي أا عببرع يصببلها بعببد  حصببلوا علببى وثببائق الببذين وببانوا قببد

 مجلس المفو ين بوجود مبرر قوا لذلك التيخير  المحدد لذلك اال اذا اقتنع رئيس الوقت
الزامية العروع : يعتبر العبرع المقبدم ملزمبا للمنباقص وال يجبوز سبحب هبذا العبرع بعبد  -6

( يومبا ابتبداء مبن  خبر موعبد 90لفتبرة ) ببهويظم العرع ملزما للمناقص الذا تقبدم  تقديمه
 ال اذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة . تم تحديده إليداع العروع ا

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

الصتادر بمقتضتى المتادة   2001( لستنة 4) لسلطة منطقتة العقبتة االقتصتادية الخاصتة رقتم
وتعديالتتته  2000( لستتنة 32( متتن قتتانون منطقتتة العقبتتة االقتصتتادية الخاصتتة رقتتم )56)

 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالتعليمات الصادرة بموجبة والذ  يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9
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 ألا مبلبببغ ومبببا يجبببب اذا وجبببد فبببي العبببرع خطبببا أو تنببباق  ببببين حسببباب جملبببة أ -أ
سلطة الحق بتعديم جملة المبلغ بما التكول علية هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة ف

يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديم مجموع األسعار أو  المبلغ اإلجمالي 
 للعطاء .

 اذا وقع تباين بين العدد المذوور باألرقام والمذوور وتابة بالكلمات فتعتبر وتابة  -ب

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك . -ت

يببتم تصببحيح المجمببوع ويكببول  فينببةاذا وجببد خطببي فببي أا مببن العمليببات الحسببابية  -ص
 المجموع المصحح ملزما للمناقص .

تببرف   أللجنببة الاذا قببام المنبباقص بتسببعير بنببد بصببورة مغلوطببة أو مبببالغ فيهببا ، ف -د
سبببعار السبببوئ الرائجبببة و أسبببعار عر بببة أو أل تقبببوم بتصبببحيح الغلببب  مستينسبببة بي

 المناقصين اآلخرين . 

تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عـرض ييـر متقيـد بمـ  مـا ورد فـي هـذي التعليمـات   -10
تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيـار العـرض  كما

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

 . يفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة  بقي تعويض
 

السلطة لتوقيع العقد خبالل  الىيتقدم  ألكفالة حسن التنفيذ : على المناقص الفائز بالعطاء  -11
يقببدم للسبببلطة   ألبخحالبببة العطبباء عليببة وعلببى المنبباقص  ةأبالغبب( يببوم  مببن تبباريخ 14فتببرة )

% من قيمة العقبد وذلبك  بمانا  10كفالة حسن التنفيذ )قبم توقيع نموذص االتفاقية ( بمبلغ 
تببببيخر  وإذالتنفيببببذ العقببببد تنفيببببذا  تامببببا ولببببدفع مببببا يترتببببب علببببى التعهببببد وفبببباء ألغببببراع العقببببد 

عجبببز عبببن تقبببديم وفالبببة حسبببن التنفيبببذ  أورفببب  توقيبببع االتفاقيبببة  أواسبببتنك   أوالمنببباقص 
المطلوبببة فعنببدها يحببق للسببلطة مصببادرة وفالببة المناقصببة المرفقببة بعر ببه دول الرجببوع الببى 

 .بيا تعوي  بشينها أولمطالبة بها القتاء وال يكول للمناقص أا حق في ا
( %100تقخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12

وبقسعار معقولة على أن ال تزيد أسعار المواد المصنعة محليا  عن أسعار المناقصين اآلخرين عن 
 %( استنادا  لقرار مجلس الوزراء.15)

 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -13
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Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 ذنموذج كفالة حسن التنفي 3-ج    
 نموذج االتفاقية4-ج    

 
 
 
 
 
 
 
 

 1-ج 



 

 ن الماليةمديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية 2019-2رقم  عطاء لوازمال

  لمدة عامبن )قهوة حلوة (  نوعية ممتازة وتزويد توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 -الثانيكانون 

 

 

 

 14 من 8 صفحة

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

 معالي رئيس مجلس المفو ين
بعبببد أل قمنبببا بدراسبببة دقيقبببة للشبببروط ومواصبببفات وجبببداول الكميبببات وجميبببع وثبببائق العطببباء  -1

 ..................................وتعليمات المناقصة الخاصة بتوريد..............
المذوورة أعاله وتفهمنا ماهيتهبا وجميبع الظبرول المحيطبة بهبا وغيرهبا مبن األمبور التبي لهبا 
عالقببة بهببا فيننببا نحببن المببوقعين أدنببباه نعببرع بببببال نقببوم بتوريببببد هببذه اللببوازم وفقببا  لشببروط 

درة دينبببار قبببمبلببغ اجمببالي و  ومواصفببببات العطببباء وباألسببعار المببذوورة فببي جبببداول الكميببات
 أو أا مبلغ  خر يصبح مستحقا بموجب شروط هذا العطاء . أردني

خببببالل     ونتعهببد فببي حالببة قبببول عر ببنا هببذا أل نببببورد ونسببلم اللببوازم المشمولببببة فببي العقببد  -2
 المدة التي نحددها في عر نا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .

 بببنا أل نقبببدم الكفالبببة المطلوببببة بحسبببن التنفيبببذ مبببن مصبببرل أو ونتعهبببد فبببي حالبببة قببببول عر  -3
( مبببن قيمبببة %10ميسسبببة ماليبببة مسبببجلة فبببي األردل ومقبولبببة لبببديكم وذلبببك بمبلبببغ يعبببادل )

 العطاء المذوور أعاله ووفقا لنموذص الكفالة المرفقة .

يببوم ابتببداء مببن التبباريخ المحببدد لفببتح العطبباء  90ونوافببق علببى أل نلتببزم بهببذا العببرع لمببدة  -4
 ويبقى هذا العرع ملزما لنا طيلة هذه المدة .

والببى أل يببتم اعببداد اتفاقيببة العقببد الرسببمية والتوقيببع عليهببا فببال عر ببنا هببذا مببع قببرار اإلحالببة  -5
 يشكم عقدا ملزما بيننا .

لببزمين بخحالببة العطببباء علببى اقببم األسبببعار وإنكببم غيببر ملبببزمين ونعلمكببم وببذلك بببينكم غيبببر م -6
 بخبداء أسباب ذلك . 

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

 تباره ....................................................................................باع
 ومفو ا رسميا لتوقيع هذا العرع ونيابة عن المناقص .

 ...........التوقيع. ............................. االسملشاهد : ......................العنوال
 ..................................................................... وعنوانه مكال عملة

 

 

 2 –ج 



 

 ن الماليةمديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية 2019-2رقم  عطاء لوازمال

  لمدة عامبن )قهوة حلوة (  نوعية ممتازة وتزويد توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 -الثانيكانون 

 

 

 

 14 من 9 صفحة

 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

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

........................................ لقد تم إعالمنتا إلى السادة )صاحب العمل(: ...................
أن المنتتتاقص شتتتركة: ......................................................................... ستتتيتقدم 
بعرض للمناقصة للمشروع المنوا عنه أعتالا استتجابة لتدعوة العطتاء، ولمتا كانتت شتروط العطتاء 

 منتتاقص بكفالتتة مناقصتتة متتع عرضتته، وبنتتاء علتتى طلبتته، فتت ن مصتترفنا: تتتنص علتتى أن يتقتتدم ال
بن  ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن 
يتتدفع لكتتم مبلتتغ: ................................................ عنتتد ورود أول طلتتب خطتتي متتتنكم 

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

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

 وط العقد، أومن شر
أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه ، ولكنه أخفق في تقديم ضمان ايداء بموجب المادة      -ج

 ( من شروط العقد.4/2) 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 3-ج



 

 ن الماليةمديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية 2019-2رقم  عطاء لوازمال

  لمدة عامبن )قهوة حلوة (  نوعية ممتازة وتزويد توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 -الثانيكانون 

 

 

 

 14 من 10 صفحة

 
 

 الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية 
 نموذج ضمان األدا  )كفالة حسن التنفيذ(

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

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

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

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

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

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

 –ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أ  جزء تطلبونته منته بتدون أ  تحفتظ أو شترط 

مع ذكر ايسباب الداعيتة لهتذا الطلتب بتأن المقتاول قتد رفتض أو أخفتق فتي تنفيتذ أ  متن التزاماتته 

اضاة من جانب المقتاول علتى إجتراء وذل  بصرف النظر عن أ  اعتراض أو مق –بموجب العقد 

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

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

 أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

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

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

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

 
 
 
 

 

 

 



 

 ن الماليةمديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية 2019-2رقم  عطاء لوازمال

  لمدة عامبن )قهوة حلوة (  نوعية ممتازة وتزويد توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 -الثانيكانون 

 

 

 

 14 من 11 صفحة

 4-ج  

 

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطا                                                              :المشروع 

                   
 

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

 
 بين

 األول" الفريقاعتباره " علىويمثلها ر ي  مجل  المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

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

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

                             

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

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

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

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

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

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

 القيمة .........................التاريا...................
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 14 من 12 صفحة

 
 
 األشغالبتنفيذ  المناقووفقا للشروط، يتعهد  للمناقوالمستحقة  صاحب العمل بدفع الدفعاو قيام إزا  – 4

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

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

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

 
 

 ايول )صاحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيإ مجلإ المفوضين:     سماال
 

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

 
 :   االسم
 

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيإ قسم اللوازم واإلشغال

 
 
 
 
 



 

 ن الماليةمديرية الشؤو المملكة األردنية الهاشمية 2019-2رقم  عطاء لوازمال

  لمدة عامبن )قهوة حلوة (  نوعية ممتازة وتزويد توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 -الثانيكانون 

 

 

 

 14 من 13 صفحة

 -:والخاصة رابعا: الشروط العامة
 

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

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

 
 -: األضافية:الشروط  ا  خامس
 

 

 نوعية القهوة المطلوبة نوعية ممتازة. .1

 .العامة على المبيعاتالضريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .2

في  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في مبنى البوفيه الرئيسي التسليم في .3

  مدينة العقبة.

 . العام مدار على و طلبال حسب والكميات التوريد يكون .4

قابلة للزيادة وثائق العطاء غير نهائية وغير ملزمة  الواردة فيالكميات  .5

 %25والنقصان بنسبة

ً عليها اسم المناقص من المواد المطلوبة .6 على ان يتم  تقديم عينات موضحا

االلتزام بالتوريد لجميع اإلصدارات حسب العينة وخالفه سيتم اتخاذ اإلجراءات 

 التعاقدية حسب األصول.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .المواصفاو الفنيةو و  النها يجدول الكميا  -: ا  ادسس
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 14 من 14 صفحة

حساب المواصافاو  لمادة عاامنوعياة ممتاازة بان )قهاوة حلاوة ( وتزويد  توريد:المشروع
 -:ردة في وثا ق العطا الفنية الوا

 

 

 

 

 -:  الخالصة النهائية :  سابعا  

 

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 سعر الوحدة
 المبلغ اإلجمالي

 

 فلس دينار فلس
 
 دينار
 

1 

نوعية ممتاازة بن )قهوة حلوة ( توريد وتزويد 
حسب المواصفاو الفنياة الاواردة فاي  لمدة عام

 وثا ق العطا 

     3500 كغم  

* 
 ( %   )            نسبة الخصم:

 %(    نسبة الزيادة :     )      
      

   المجموع النها ي فقط: *

 _______________________________________ابة:   ___________ــــــئي كتالمجموع النها
 ____________________________________________:  ______ لمنــــــــــــــــــــــــــــــاقصاسم ا

 __ _________________________________________ـــــــخ :   _______ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتاريا
 ______________________________________ـــــة:   ____________ــــــــــــــــــــــــــــــشركختم ال

 ____________________خلوي _____________________ـة : ______ـــــــــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 ____________________________________________________: ـــة ــــــــــــــــــــــــلشركـفاكس ا


