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 -:المحتويـــــــات
 

 ضوع العطاء.مو  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  
   ة .الشروط األضافي :    خامسا  
 .الشروط المرجعية:   سادسا  
 .الخالصة النهائيةجدول الكميات النهائي  :   ا  سابع

 ( صفحة14مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -: وطريقة الدفعموقع طرقة و -2

 

مديرية التسويق والسياحة بالتنسيق مع و ( حسب حاجة السلطة وبموجب )أصدارات العمليتم  -أ    
 لطة.قسم اللوازم واألشغال في السو 

 

فورية)أسبوع(على بر فترة التوريد وخالفة تعت ديد موعد التسليم كتابة  المتعهد تحعلى  –ب    
 .األكثر
 
عن كل أسبوع أو جزء من ( 0.005غرامة التأخير مقدارها)غرامة التأخير :يتم احتساب  -ج   

 األسبوع .
 
 طريقة الدفع: -د    
 

تصميم منجز  بعزد توقيزع المطالبزة  15لكل  واالستالم  التنفيذة بعد ييتم دفع قيمة المطالبة المال     
 .او مالحظات حسب االصول وبدون أي نواقص من الجهة المختصة

 -المتعهد : -3   
يجبببب علبببى المتعهبببد أل يابببدم معلومبببات وايبببحة عبببك الوبببركة ويف بببل تابببديم كتالوجبببات 

 لألعمال المطلوبة للمويوع أعاله. 

التعاقد ب (32/2018لوازم رقم ) مك خالل العطاء غب سلطة منطاة العابة االقتصادية الخاصةتر 
يعكس صورة ( تصميم اعالل الكتروني 1000)لتاديم خدمات تنفيذ وتزويد  مع شركة متخصصة

العابة في المعارض السياحية وتنفيذ ذلك يتطلب تصميم العديد مك االعالنات والتصاميم التي 
الجمع تعمل على خلق تمثيل مرئي لالفكار والرسائل للجهات المستهدفة بحيث يت مك التصميم 

في المرجعية  الوروط  حسبو  بيك شعار العابة السياحي وصور اماكك الجذب والكلمات المعبرة
 وثائق العطاء . 
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 ين بالمناقصةانيا :  التعليمات للمشتركث
تعني كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطابة العاببة االقتصبادية  -مالحظة:

 الخاصة، ما لم تدل الارينة على غير ذلك.
ونفاتببب   مسبببيوليةينبغبببي علبببى مبببك يرغبببب فبببي االشبببترا  بهبببذه المناقصبببة أل يحصبببل بنفسببب  وعلبببى 

اببديم العببرض وال يببتفهم ويراعببي كببل األمببور التببي لهببا الخاصببة علببى جميببع المعلومببات الالزمببة لبب  لت
 . هأسعار عالقة بالمناقصة أو تلك التي تيثر على ويع 

يابببدم العبببرض علبببى نمبببوذص عبببرض المناقصبببة المبببدرص فبببي هبببذا العطببباء ويابببوم المنببباق   -أ -1
بتعبئة النموذص وجداول الكميات واألسعار ويوقع وييرخ وثائق العطاء في األمباكك المحبددة 

 . لذلك
يوترط أل يكول تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمبات بخب   -ب

 وايح.
ال يجو  إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص  -ج

تقززديم عززري بززديل أو إعززافة بعززي المالحظززات ، فززان باسززتطاعت  أن يقززدم ذلزز  فزز  
فق بالعري ، شزريطة أن يتقزدم بزالعري ايصزل  كمزا  زو مذكرة خاصة منفصلة تر

مطلوب وللجنة اللوا م وايشغال ف  السلطة المختصة أن تنظر ف  عرعة البزديل أو 
 ترفع  .

 -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -2
المفززوي  للمسززئولوعززع منشززاة المنززاقص فززردا  كززان أو شززركة ، وكتززاب التفززويي  -أ

 لتـــوقيع عنها .با
يرفق مع العري المقدم كفالة مالية أو شي  مصدق لصالح السلطة ويمر ا بالمبلغ    -ب

كزدليل علزى حسزن نيزة باسزم المنزاقص أو الشزركة المحدد ف  )ملحق عري المناقصة ( 
المنززاقص للززدخول فزز  المناقصززة وعلززى أن يكززون ذلزز  مززن مصززر  أو م سسززة ماليززة 

عزاد  زذا الكفالزة للمناقصزين الزذين لزم يحزال علزيهم العطزاء مرخصة للعمل ف  ايردن وت
( أيام من تاريخ قرار إحالة العطزاء ، أمزا المنزاقص الزذي 7السلطة خالل ) تقرراحسبما 

 يحال علية العطاء فتعاد إلية  ذا الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 
يعتبزر عنوانز  الرسزم  الزذي توجز  إليز  عنوان المناقص الكامزل الرسزم  فز  ايردن ل -ج

كافة الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على  ذا العنوان تعتبزر 
وكأنهززا قززد سززلمت إليزز  أي معلومززات أخززرل يطلززب إلززى المنززاقص تقززديمها أو إرفاقهززا 

 بعرع  إذا ورد لها ذكر ف  الشروط أو المواصفات أو  ذا التعليمات .
سعار الت  يزدونها المنزاقص أمزام أي بنزد مزن البنزود الزواردة فز  جزداول الكميزات تعتبر اي -3

على أنها القيمة الكاملة والشاملة لذل  البند بصورة جا  ة للتسليم وأنها تشمل كذل  أرباح 
 المناقص وتعويع  عن أي الت امات أخرل قد يتحملها وفقا لهذا العقد .

التبززاإ أو كانززت  نززا  حاجززة لالستفسززار عززن أي توعززيح االلتبززاإ : إذا كززان  نززا  أي  -4
توعيح لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خط  إلى رئزيإ مجلزإ المفوعزين 
من اجل التوعيح وإ الة االلتباإ ف  موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطزاء بمزا ال يقزل 
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مناقصزين المتقزدمين ( أيام ويزتم تو يزع اإلجابزات علزى االستفسزارات علزى جميزع ال7عن )
 للعطاء  

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

واسام المنااقو وياودع فاي صاندوط العطااءاو ومعناون إلاى ر اي   عطااءرقم واسم ال 
 مكزن لزرئيإ مجلزإوي وذلك قبل الموعاد والتااريا المقاررين لاياداع المفوضين مجل 

موعببد تاببديم العببروض بخشببعار خطببي يبعببث ببب  الببى كببل مببك المناقصببيك  المفويببيك تيجيببل
العطبباء ولببك تنظببر السببلطة فببي أا عببرض يصببلها بعببد  حصببلوا علببى وثببائق الببذيك كببانوا قببد

 مجلس المفوييك بوجود مبرر قوا لذلك التيخير  المحدد لذلك اال اذا اقتنع رئيس الوقت
: يعتبر العبرض المابدم ملزمبا للمنباق  وال يجبوز سبحب هبذا العبرض بعبد الزامية العروض  -6

( يومبا ابتبداء مبك  خبر موعبد 90لفتبرة ) بب ويظل العرض ملزما للمناق  الذا تابدم  تاديم 
 تم تحديده إليداع العروض اال اذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول مك هذه المدة . 

 علزى المبيعزات غيزر شزاملة العزريبة العامزةار ايردنز  على المناقص تقديم أسعارا بالدين -7
16. % 

تقييم العروي : يتم دراسة عروي المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللزوا م وايشزغال  -8
الصزادر بمقتعزى المزادة   2001( لسزنة 4لسلطة منطقزة العقبزة االقتصزادية الخاصزة رقزم )

وتعديالتزز   2000( لسززنة 32م )( مززن قززانون منطقززة العقبززة االقتصززادية الخاصززة رقزز56)
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالتعليمات الصادرة بموجبة والذي يفتري 

 -أسلوب تدقيق العروي :   -9

 ألاذا وجبببد فبببي العبببرض خطبببا أو تنببباق  ببببيك حسببباب جملبببة أا مبلببب  ومبببا يجبببب  -أ
مبل  بما سلطة الحق بتعديل جملة الالتكول علية هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة ف

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

 اذا وقع تبايك بيك العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح الايمة تبعا لذلك . -ت

يببتم تصببحيح المجمببوع ويكببول  فينببة اذا وجببد خطببي فببي أا مببك العمليببات الحسببابية -ص
 المجموع المصحح ملزما للمناق  .

تببرف   أللجنببة الاذا قببام المنبباق  بتسببعير بنببد بصببورة مغلوطببة أو مبببال  فيهببا ، ف -د
عريبببة أو أل تابببوم بتصبببحيح الغلببب  مستينسبببة بيسبببعار السبببو  الرائجبببة و أسبببعار 

 المناقصيك اآلخريك . 

غيـر متقيـد ب ـا مـا ورد فـي هـذل التعليمـات تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عـرض   -10
تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيـار العـرض  كما
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ترال مناسبا" و إحالة العطاء دون التقيـد بققـا العـروض قيمـة ا كمـا يحـق للسـلطة  الذي 
منـاقص لـم إحالة العطاء جزئيا وعلى أكثر من مناقص ويتم كا ذلك دون أن ي ون ألي  

 . يفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة  بقي تعويض
 

السلطة لتوقيع العاد خبالل  الىيتادم  ألكفالة حسك التنفيذ : على المناق  الفائز بالعطاء  -11
ياببدم للسبببلطة   ألبخحالبببة العطبباء عليببة وعلببى المنبباق   أبالغببة( يببوم  مببك تبباري  14فتببرة )

% مك قيمة العابد وذلبك يبمانا  10االتفاقية ( بمبل   كفالة حسك التنفيذ )قبل توقيع نموذص
تببببيخر  وإذالتنفيببببذ العاببببد تنفيببببذا  تامببببا ولببببدفع مببببا يترتببببب علببببى التعهببببد وفبببباء ألغببببراض العاببببد 

عجبببز عبببك تابببديم كفالبببة حسبببك التنفيبببذ  أورفببب  توقيبببع االتفاقيبببة  أواسبببتنك   أوالمنببباق  
رفاببة بعريبب  دول الرجببوع الببى المطلوبببة فعنببدها يحببق للسببلطة مصببادرة كفالببة المناقصببة الم

 .بيا تعوي  بوينها أولمطالبة بها الا اء وال يكول للمناق  أا حق في ا
تقخــذ اللةنــة بعــين االعتبــار الصــناعات المحليــة عنــدما تكــون مطابقــة للمواصــفات  -12

%( وبقســـعار معقولـــة علـــى أن ال تزيـــد أســـعار المـــواد المصـــنعة محليـــا  عـــن أســـعار 100)
  .( استنادا  لقرار مةلس الوزراء%15عن )المناقصين اآلخرين 

 

 -: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.:   

ألردن، ا77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   
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 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 نموذج االتفاقية4-ج    
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 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوييك
بعبببد أل قمنبببا بدراسبببة دقيابببة للوبببروط ومواصبببفات وجبببداول الكميبببات وجميبببع وثبببائق العطببباء  -1

 وتعليمات المناقصة الخاصة بتوريد................................................
وجميبع الظبروا المحيطبة بهبا وغيرهبا مبك األمبور التبي لهبا المذكورة أعاله وتفهمنا ماهيتهبا 

عالقببة بهببا فيننببا نحببك المببوقعيك أدنببباه نعببرض بببببال ناببوم بتوريببببد هببذه اللببوازم وفاببا  لوببروط 
درة دينبببار قببومواصفببببات العطببباء وباألسببعار المببذكورة فببي جبببداول الكميببات بمبلبب  اجمببالي و 

 روط هذا العطاء .أو أا مبل   خر يصبح مستحاا بموجب ش أردني
خببببالل     ونتعهببد فببي حالببة قبببول عريببنا هببذا أل نببببورد ونسببلم اللببوازم المومولببببة فببي العاببد  -2

 المدة التي نحددها في عرينا اعتبارا مك تاري  تبلغنا قرار اإلحالة .
ونتعهبببد فبببي حالبببة قببببول عريبببنا أل نابببدم الكفالبببة المطلوببببة بحسبببك التنفيبببذ مبببك مصبببرا أو  -3

( مبببك قيمبببة %10سبببجلة فبببي األردل ومابولبببة لبببديكم وذلبببك بمبلببب  يعبببادل )ميسسبببة ماليبببة م
 العطاء المذكور أعاله ووفاا لنموذص الكفالة المرفاة .

يببوم ابتببداء مببك التبباري  المحببدد لفببتح العطبباء  90ونوافببق علببى أل نلتببزم بهببذا العببرض لمببدة  -4
 ويباى هذا العرض ملزما لنا طيلة هذه المدة .

اقيببة العاببد الرسببمية والتوقيببع عليهببا فببال عريببنا هببذا مببع قببرار اإلحالببة والببى أل يببتم اعببداد اتف -5
 يوكل عادا ملزما بيننا .

ونعلمكببم كببذلك بببينكم غيبببر ملببزميك بخحالببة العطببباء علببى اقببل األسبببعار وإنكببم غيببر ملبببزميك  -6
 بخبداء أسباب ذلك . 

 حرر في هذا اليوم ...........................................مك شهر .....................
 وخاتمة................ توقيع اسم المناق  .................................................

 .................باعتباره ...................................................................
 ومفويا رسميا لتوقيع هذا العرض ونيابة عك المناق  .

 ...........التوقيع. ............................. االسملواهد : ......................العنوال
 ..................................................................... وعنوان  مكال عملة
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 14 من 9 صفحة

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

إلى السادة )صاحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمنزا 
......................................................................... سزززيتقدم أن المنزززاقص شزززركة: 

بعري للمناقصة للمشروع المنوا عن  أعزالا اسزتجابة لزدعوة العطزاء، ولمزا كانزت شزروط العطزاء 
 تززنص علززى أن يتقززدم المنززاقص بكفالززة مناقصززة مززع عرعزز ، وبنززاء علززى طلبزز ، فزز ن مصززرفنا: 

............................................................. يكفل بتعهد ال رجعة عن  أن بن  ...........
يززدفع لكززم مبلززغ: ................................................ عنززد ورود أول طلززب خطزز  مزززنكم 

 وبحيث يتعمن الطلب ما يل :
 
بعد انقعاء آخر موعد لتقديم  أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرع      -أ 

 ( يوما، أو90العروي أو قبل انقعاء صالحية العري المحددة بـ)
( 1/6أنكم قد قمتم ب حالة العطاء علي ، ولكن  أخفق ف  إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )    -ب

 من شروط العقد، أو
عمان ايداء بموجب المادة  أنكم قد قمتم ب حالة العطاء علي  ، ولكن  أخفق ف  تقديم     -ج

 ( من شروط العقد.4/2) 
 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقعاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 كما أن  ذا الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها ف  ايردن.

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

 .........................................     المفوي بالتوقيع:

 ...........................................             التاريخ:
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 14 من 10 صفحة

 3-ج
 

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

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

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

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

................................... (المتعلززق بمشززروع: .....       /        بخصززوص العطززاء رقززم )

وذل  لعمان تنفيذ العطاء   بمبلغ: ) ........................ ( دينار أردن ............................

بمجزرد  –المحال علي  حسب الشروط الواردة ف  وثائق عقزد المقاولزة، وأننزا نتعهزد بزأن نزدفع لكزم 

 –ذكور أو أي ج ء تطلبونز  منز  بزدون أي تحفزظ أو شزرط ورود أول طلب خط  منكم المبلغ الم

مع ذكر ايسباب الداعيزة لهزذا الطلزب بزأن المقزاول قزد رفزي أو أخفزق فز  تنفيزذ أي مزن الت اماتز  

وذل  بصر  النظر عن أي اعتراي أو مقاعاة من جانب المقزاول علزى إجزراء  –بموجب العقد 

اريخ إصدار ا ولحين تسلم ايشغال المنجز ة بموجزب الدفع.وتبقى  ذا الكفالة سارية المفعول من ت

العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شهر ............... من عام ................ ما لم يتم تمديد ا 

 أو تجديد ا بناء على طلب صاحب العمل.

 توقيع الكفيل / مصر : ..............................

 .................................المفوي بالتوقيع: ....

 ...............................التاريخ: ...............
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 14 من 11 صفحة

 4-ج  

 

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2018لسنة ............... شهر ......... من..........ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررو

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها ر ي  مجل  المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" لها ................................. على اعتبارهالمقاول السادة ............................ويمث
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: االتفاطتم  فقد
 
المشار  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  المعاني المحددة لها في شروط  للكلماو يكون - 1

 إليها فيما بعد.
 
 ا وتفسيرها بهذه الصورة:هذه االتفاقية وتتم قراءته منالوثا ق المدرجة تاليا جزءا 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 والجداولالمسعرة )جداول الكمياو  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

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

 

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

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

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



 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2018-32رقم  عطاء لوازمال

 اعالنية الكترونية تقديم وتزويد خدمات تنفيذ تصاميم  قتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة اال 2018 - ايار

 

 

 

 14 من 12 صفحة

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

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

 العقد. فييدفع إلى المقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
 
االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك وفقا  هذهتقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ما  على ناءاوب

 للقوانين المعمول بها.

 
 

 ايول )صاحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثان  ) الفريق

 

 
 رئيإ مجلإ المفوعين:     االسم
 

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

 
 :   االسم
 

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الش ون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيإ قسم اللوا م واإلشغال
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 14 من 13 صفحة

 الخاصةالعامة  : الشروط رابعا  
 
في سلطة منطاة  2001( لسنة 4الخاصة في نظام اللوازم واألشغال رقم )العامة و الوروط  تعتبر    

العابة االقتصادية الخاصة السارية بتاري  طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها مك تعليمات شروطا  
ل خاصة لهذا العطاء، وال تاديم عرض المناق  يعتبر التزاما  من  بين  قد طلع ليها وتفهمها وقب

 بجميع بنودها ايافة الى ما سيرد مك الوروط الخاصة اإليافية لهذا العطاء .
 

 -: األضافية:الشروط  خامسا  

 

 % .16على المبيعات  العامةال ريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل (1
 %.25الكميات الواردة في وثائق العطاء قابلة للزيادة والناصال بنسبة (2

 

 -رجعية:الشروط الم : ا  دسسا
 

 مختلفة االحجام عالية الجودة •

  PDF و AIبصيغة  •

 تعود ملكيتها للسلطة •

 .تتناسب مع قواعد شعار العقبة السياحي وألوانه •

 .سيتم تزويد الشركة المحال عليها بالنصوص والصور المطلوبة •

قابلية تغيير حجم أي من االعالنات التي يتم تصميمها مع الشركة المحال عليها لثالث  •

 (.1000ت دون أي خصم من عدد االعالنات المطلوبة )مرا

 . ساعة 24بعض التصاميم ستكون فترة إنجازها أقل من  •

 ساعة النجازها حيث انها تكون فكره فقط باألساس. 24بعض التصاميم تحتاج الكثر من  •

 يجب تزويدنا بتقرير شهري بالتصاميم التي تم استخدامها. •

وليس أقل من ذلك، بعد توقيع المطالبة من الجهة  تصميم منجز 15صرف المطالبة لكل  •

 المختصة.

أي ترجمات الية عبارات في التصاميم وألي لغه تريدها الجهه الطالبه تكون ضمن السعر  •

 المحدد دون مطالبه السلطه بأي اضافات باألسعار .

اطتها ( للشركة و اهم العمالء لديها و لمحة موجزة توضح نش CVارفاق السيرة الذاتية )  •

 السابقة بنفس المجال.

يتم العمل لمده اسبوع كتجربة لمعرفة جاهزية وكفاءة الشركة المحال عليها لمثل هذا النوع  •

     من االعمال . 
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 14 من 14 صفحة

 
 :والخالصة النها ية النها يو جدول الكميا سابعاً :
 

جعياة لمرتقديم وتزويد خدماو تنفيذ تصاميم اعالنية الكترونية حسب الشاروط ا :المشروع
 -:الواردة في وثا ق العطاء

 

 

 

 

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم
 سعر الوحدة

 المبلغ اإلجمالي
 

 دينار فلس دينار فلس

* 

اعالنياااة  تقاااديم وتزوياااد خااادماو تنفياااذ تصااااميم
حسااب الشااروط المرجعيااة الااواردة فااي  الكترونياة

 .وثا ق العطاء
 عدد

1000 

 

 

    

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

 
 

    

   المجموع النها ي فقط: *

 _________________________________________ئي كتابة:   ___________لمةموع النهاا
 _______________________________________:  _____________ قصــــاـــــــــــــــــــــــناسم الم

 __ ____________________________________ـــخ :   ______________ـــــــــــــــــــــــــــــــــلتاريــــا
 ______________________________________ــة:   ______________ــــــــــــــــــــــــــختم الشركـــ

 __خلوي _____________________________________________: __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 ______________________________________________________ :ــةـــــــــــــــــــفاكس الشركــ


