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 -:لمحتويـــــــاتا

 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 كفالة الصيانة  4-ج    
 .نموذج االتفاقية 5-ج    

 الشروط العامة. :     رابعا   
 شحن متوسطمركبة  /المواصفات الفنية :    ا  خامس

 الخاصة.الشروط  :    دسا  سا  
 .تقديم العروضوطريقة  إجراءاتسابعا     :   
 .جدول الكميات النهائي الخالصة النهائية : ثامنا       

 
 ( صفحة16مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 .أوال: موضوع العطاء
 
 -األعمال المطلوبة : -1

بالتعاقد مع جهة  (48/2018)من خالل العطاء لوازم رقم  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر           
 حسب المواصفات والشروط الفنية الواردة في وثائق العطاء. (2عدد ) متوسطمركبة شحن متخصصة لتوريد 

 

 

        -: وغرامة التأخير وطريقة الدفع  موقع ومدة العمل-2

 

المنطقة الحرفية  – لدى مستودعات سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المركبات المطلوبةتسليم  يتم -أ    
 اللوازم واألشغال في السلطة.قسم  بالتنسيق معو العقبة الخاصة مدينة ب

 

أعتبارا  من تاريخ  االكثر على ( يوما  30وخالفه تعتبر مدة التوريد ) التوريد يجب على المناقص تحديد مدة –ب    
 .توقيع االتفاقية

 
مالية : اذا تاخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه ) غرامة غرامة التأخير -ج   

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تاخر المناقص في توريدها عن كل اسبوع او  0.5( بنسبة ال تقل عن ) 
جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشىء عن التاخير في التنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات 

يدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تاخر المتعهد في تور
 ان يتم فرض غرامة التاخير وفقا للصالحيات التالية :

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

 
 طريقة الدفع: -د    

 
 .او مالحظات نواقصوبدون أي األصول حسب و األوليواالستالم  ة بعد التوريديدفع قيمة المطالبة المال يتم
 

 -: المتعهد-3   
 يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة وخبراتها والتزاماتها. 
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 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث
: سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، ما لم التعليمات(كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه  تعني -مالحظة: 

 تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقته الخاصتتة على جميع مستتلوليته  االشتتتراب ذهذه المناقصتتة أن يحصتته ذنفستته وعلى ينبغي على من يرغب في

المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كه األمور التي لها عالقة بالمناقصتتتتتتتتتتتتتتتة أو تلك التي تلثر 
 .هأسعار على وضع 

وم المناقص ذتعبئة النموذج يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا العطاء ويق -أ  -1
 وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويلرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك .

 يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح. -ب
المناقص تقديم عرض ال يجوز إدخال أي تعديه على وثائق العطاء من قبه المناقص، أما إذا أراد  -ج

باستطاعته أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق ن فإذديه أو إضافة بعض المالحظات، 
بالعرض، شريطة أن يتقدم بالعرض األصلي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم واألشغال في السلطة 

 البديه أو ترفضه . هعرضالمختصة أن تنظر في 
 -البيانات والمعلومات التالية :يجب على المناقص أن يقدم    -2

 .كان أو شركة، وكتاب التفويض للمسئول المفوض بالتتتتوقيع عنها المناقص فردا  ة أمنشوضع -أ
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح السلطة وألمرها بالمبلغ المحدد في )ملحق    -ب

سن نية المناقص للدخول في المناقصة وعلى عرض المناقصة ( باسم المناقص أو الشركة كدليه على ح
أن يكون ذلك من مصرف أو ملسسة مالية مرخصة للعمه في األردن وتعاد هذه الكفالة للمناقصين الذين 

( أيام من تاريخ قرار إحالة العطاء، أما المناقص 7لم يحال عليهم العطاء حسبما تقرره السلطة خالل )
 هذه الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد.  الذي يحال علية العطاء فتعاد إلية

عنوان المناقص الكامه الرسمي في األردن ليعتبر عنوانه الرسمي الذي توجه إليه كافة الرسائه  -ج
أي و واإلشعارات وكه إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد سلمت إليه 

ناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا ورد لها ذكر في الشروط أو معلومات أخرى يطلب إلى الم
 المواصفات أو هذه التعليمات .

تعتبر األسعار التي يدونها المناقص أمام أي ذند من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها القيمة  -3
لمناقص وتعويضه عن أي الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمه كذلك أرباح ا

 التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا العقد .
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توضيح االلتباس: إذا كان هناب أي التباس أو كانت هناب حاجة لالستفسار عن أي توضيح لوثائق العطاء  -4
التوضيح وإزالة االلتباس في جه أفعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس المفوضين من 

( أيام ويتم توزيع اإلجابات على االستفسارات 7التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقه عن )موعد يسبق 
  .على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء

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

رقم واسم العطاء واسم المناقص ويودع في صندوق العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلس المفوضين  
ويمكن لرئيس مجلس المفوضين تأجيه موعد تقديم العروض  وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع

تنظر السلطة  بإشعار خطي يبعث به إلى كه من المناقصين الذين كانوا قد حصلوا على وثائق العطاء ولن
في أي عرض يصلها بعد الوقت المحدد لذلك إال إذا اقتنع رئيس مجلس المفوضين ذوجود مبرر قوي لذلك 

  .التأخير
للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظه  إلزامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملزما   -6

( يوما اذتداء من آخر موعد تم تحديده إليداع العروض إال 90للمناقص الذي تقدم به لفترة ) العرض ملزما  
 إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة . 

الضريبة و  الرسوم الجمركية غير شاملةشاملة و  على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني -7
 .على المبيعات العامة

ض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشغال لسلطة منطقة العقبة تقييم العرو  -8
( من قانون منطقة العقبة 56الصادر بمقتضى المادة  ) 2001( لسنة 4االقتصادية الخاصة رقم )

ن يكون وتعديالته والتعليمات الصادرة بموجبة والذي يفترض أ 2000( لسنة 32االقتصادية الخاصة رقم )
 المناقص على اطالع ومعرفة ذها 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9
إذا وجد في العرض خطا أو تناقض ذين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون علية هذه الجملة  -أ

الحق ذتعديه جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم سلطة للفذتطبيق سعر الوحدة 
 أو المبلغ اإلجمالي للعطاء .تعديه مجموع األسعار 

 إذا وقع تباين ذين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب
 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك .

يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح  هنإفإذا وجد خطأ في أي من العمليات الحساذية  -ت
 للمناقص . ملزما  
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قام المناقص ذتسعير ذند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها، فللجنة أن ترفض عرضة أو أن تقوم إذا  -ث
 ذتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة وأسعار المناقصين اآلخرين . 

تحتفظ بحقها  تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كما  -10
و إحالة العطاء  تراه مناسبا   في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيار العرض الذي 

دون التقيد بأقل العروض قيمة، كما يحق للسلطة إحالة العطاء جزئيا وعلى أكثر من مناقص ويتم كل 
 .بأي تعويض  ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة

( يوم 14كفالة حسن التنفيذ : على المناقص الفائز بالعطاء أن يتقدم إلى السلطة لتوقيع العقد خالل فترة ) -11
وعلى المناقص أن يقدم للسلطة  كفالة حسن التنفيذ )قبه توقيع نموذج  هعليبإحالة العطاء  هذالغإمن تاريخ 

من ولدفع ما يترتب على التعهد  تاما   لتنفيذ العقد تنفيذا   ا  % من قيمة العقد وذلك ضمان10االتفاقية ( بمبلغ 
وفاء ألغراض العقد وإذا تأخر المناقص أو استنكف أو رفض توقيع االتفاقية أو عجز عن تقديم كفالة حسن 
التنفيذ المطلوبة فعندها يحق للسلطة مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء وال 

 للمناقص أي حق في المطالبة ذها أو بأي تعويض بشأنها.يكون 
( وبأسعار معقولة %100تأخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12

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

 -: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.:   

، األردن77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   

 المناقصة والكفاالت والصيانة واالتفاقيةنماذج  /ثالثا

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

 نموذج كفالة الصيانة  4-ج    
 نموذج االتفاقية 5-ج    
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 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضين
بعد أن قمنا ذدراستتة دقيقة للشتتروط ومواصتتفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات المناقصتتة  -1

 الخاصة ذتوريد................................................
ننا إفي لها عالقة ذها المذكورة أعاله وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة ذها وغيرها من األمور الت

لشروط ومواصفتتتتتتتتتتات العطتتتتتاء وباألسعار  نحن الموقعين أدنتتتتتاه نعرض ذتتتتتتتتتتان نقوم ذتوريتتتتتتتتتتد هذه اللوازم وفقا  
أو أي مبلغ آخر يصتتتتتتتبح مستتتتتتتتحقا  دينار أردني)      ( درة قالمذكورة في جداول الكميات بمبلغ إجمالي و 

 بموجب شروط هذا العطاء .
عرضنا هذا أن نتتورد ونسلم اللوازم المشمولتتة في العقد ختتالل المدة التي نحددها في  ونتعهد في حالة قبول -2

 غنا قرار اإلحالة.يمن تاريخ تبل عرضنا اعتبارا  
ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن التنفيذ من مصرف أو ملسسة مالية مسجلة  -3

( من قيمة العطاء المذكور أعاله ووفقا لنموذج الكفالة %10يعادل ) في األردن ومقبولة لديكم وذلك بمبلغ
 المرفقة .

من التاريخ المحدد لفتح العطاء ويبقى هذا العرض  يوم اذتداء   90ونوافق على أن نلتزم ذهذا العرض لمدة  -4
 ملزما لنا طيلة هذه المدة .

عرضتتنا هذا مع قرار اإلحالة يشتتكه عقدا ملزما أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرستتمية والتوقيع عليها فان لى إو  -5
 ذيننا .

 األسعار وإنكم غير ملزمين بإذداء أسباب ذلك. قه أونعلمكم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على  -6

 حرر في هذا اليوم ...........................................من شهر .....................
 وخاتمة................ توقيعه........................................اسم المناقص .........

 باعتباره ....................................................................................
 رسميا لتوقيع هذا العرض ونيابة عن المناقص. ومفوضا  
 ...............التوقيع. ............................. االسملشاهد : ...........ا......................العنوان
 ..................................................................... وعنوانه هعملمكان 
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 2 –ج 

 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee 

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

إلى السادة )صاحب العمه(: ........................................................... لقد تم إعالمنا أن 
................ سيتقدم بعرض المناقص شركة: .........................................................

للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجابة  لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص 
يكفه ذتعهد ال  ذنك ................................................ بكفالة مناقصة مع عرضه، فإن مصرفنا 

طلب خطي منكم مبلغ: ................................................ عند ورود أول رجعة عنه أن يدفع لكم 
 وبحيث يتضمن الطلب ما يلي:

 
ن المناقص، ذدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبه انقضاء أ  -أ 

 ( يوما، أو90صالحية العرض المحددة ذت)
( من شروط 1/6قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إذرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم قد  -ب

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

 العقد.
 

ويتعين إعادتها إلينا، كما أن هذه الكفالة  ( يوما  90غة )وعلى أن يصلنا الطلب قبه انقضاء مدة صالحية الكفالة البال
 تحكمها القوانين المعمول ذها في األردن.

 
 توقيع الكفيه / البنك: ...........................................

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

 ...........................................             التاريخ:
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 16 من 9 صفحة

 3-ج
 

 

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

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

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

            (المتعلق بمشروع: ........................................ بمبلغ:       /        بخصوص العطاء رقم )

وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه   .........................) ........................ ( دينار أردني...

بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ  –حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

المقاول قد  مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن –المذكور أو أي جزء تطلبونه منه ذدون أي تحفظ أو شرط 

وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من  –رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد 

جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة 

شهر ............... من عام ................ ما لم يتم تمديدها ذتاريخ ...........  بموجب العقد المحدد مبدئيا  

 أو تجديدها ذناء على طلب صاحب العمه.

 توقيع الكفيه / مصرف: ..............................

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

 ....التاريخ: ..........................................
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 16 من 10 صفحة

 4-ج

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 نموذج ضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح العيوب(

Defects Liability Guarantee 

إلى الستتتتتتتتتتتتتتتتتادة: ....................................................................... يستتتتتتتتتتتتتترنتتتا إعالمكم بتتتأن 

 .................................. قد كفه بكفالة مالية، المقاول: ........................مصرفنا: 

 (       /        خصوص العطاء رقم )

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

فيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصتتتتتتتتتتتتتتالحات والصتتتتتتتتتتتتتتيانة بموجب أحكام عقد ضتتتتتتتتتتتتتتمانا اللتزام المقاول لتن

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –المقاولة.وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

تنفيذ التزاماته  ذدون أي تحفظ أو شتتتتتترط، مع ذكر األستتتتتتباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في

من فيما يخص أعمال اإلصتتتتتالحات والصتتتتتيانة بموجب العقد، وكذلك بصتتتتترف النظر عن أي اعتراض أو مقاضتتتتتاة 

وتبقى هذه الكفالة ستتتتتتتتتتتتتارية المفعول من تاريخ إصتتتتتتتتتتتتتدارها ولحين التستتتتتتتتتتتتتلم النهائي جانب المقاول على إجراء الدفع 

اإلصتتتتتتتتالحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها ذناء لألشتتتتتتتتغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص و 

 على طلب صاحب العمه.          

 توقيع الكفيه / مصرف: ...........................                                                        

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

 ............................................التاريخ: 
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 16 من 11 صفحة

 

 5-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 
 
 :         رقم  العطاء                                                             المشروع: 

                   
 
 

 2018حررت هـذه االتفاقـيـة فـي هـذا اليوم ................... من شهر ...............لسنة 
 

 بين
 صاحب العمل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ويمثلها رئيس مجلس المفوضين على اعتباره "الفريق األول"

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

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

                             
 فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

 
 يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.- 1
 
 سيرها بهذه الصورة:جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتف تعتبر الوثائق المدرجة تاليا  - 2

 ............................................................. "كتاب القبول" رقم  : -أ
 .....................................................:  "كتاب عرض المناقصة" -ب
 ....................................................مالحق المناقصة ذات األرقام:  -ج
 (: ...................................................شروط العقد )الخاصة والعامة -د

 المواصفات: ...................................................................... -ه
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 16 من 12 صفحة

 (:.............................األخرى الجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول  -و
 

 قيمة العقد المقبولة"  -3
 "مدة اإلنجاز" ....................................................................... ▪
 غرامة التأخير ...................................................................... ▪

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

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

 
 
يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وفقا ألحكام العقد إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، – 4

 و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة.
 
إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع إلى المقاول قيمة - 5

 ي المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.العقد بموجب أحكام العقد ف
 

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

 الفريق الثاني )المناقص( الفريق األول )صاحب العمل(

 االسم: االسم: رئيس مجلس المفوضين

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

 وقد شهد على ذلك: وقد شهد على ذلك:

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

 قسم اللوازم واألشغالالوظيفة: رئيس  الوظيفة: مدير مديرية الشؤون المالية
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 16 من 13 صفحة

 

  -:رابعا: الشروط العامة
في سلطة منطقة العقبة االقتصادية  2001( لسنة 4نظام اللوازم واألشغال رقم )العامة في تعتبر الشروط       

الخاصة السارية ذتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطا  عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرض 
 ذنودهالمناقص يعتبر التزاما  منه بأنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبه بجميع 

 :رقم واصفات الفنيةخامسا  :الم
medium duty truck 

manufacture 
year 

2018 

duty mainly for Spraying pesticides and Municipal services 

engine 
diesel, water cooled, 4 stroke, 4cylenders, output power around 120 hp, inline 
type 

transmission manual, all synchromesh 

max. gross 
weight 

around 6000 kgs 

clutch dry plate, power assist 

brake Hydraulic with Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit with ABS 

wheel base around 3.5 m 

steering left hand drive 

cab two doors type 

  steel with heavy duty step 

  air conditioning 

  warm - cold vent system with front wind shield defroster 

  two sun visors 

  two large door mirrors 

  manufactures standard instruments warming lights and accessories 

  two sped wiper washer and intermitted wipe 

  radio and cassette 

  central locking 

  adjustable steering column 

miscellaneous reflectors 

  spare wheel and tire 

  wheel changing tools and necessary tools 

  fire extinguisher 

  owners spare parts and maintenance manuals 

  tires date of manufacture not less than 1 year in delivery date 
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 16 من 14 صفحة

 .باستثناء سوء االستخدام و الحوادث سنتينكفالة مصنعية لمدة  -
 . ( ايام في مدينة العقبة3لمدة )تدريب السائقين وفنيي الصيانة  -
كم أيهما اسبق باستثناء سوء االستخدام  140000أو  سنتينكفالة صيانة تشمه جميع القطع و األجور لمدة  -

 اإلطارات.و الحوادث والبطاريات و 
( وذلك بما يتناسب مع االوزان المطلوبة وتشمه G.V.Wيجب ان يتناسب الشاصي المقدم بالوزن القائم  ) -

 والزيوت والمحروقات وكذلك الحمولة( وجهاز الرفع وملحقاته )وزن الشاصي مع السائق وشخصين 
 -:الشروط الخاصة -: ا  سادس

 التسليم في مستودعات سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في مدينة العقبة و حسب شروط العطاء .  (1
 نسخة الكترونية أصلية .تزويد السلطة بكتالوجات أصلية و  (2
 أن يتم التدريب على اإللية و التشغيه من قبه المورد . (3
 النهائية ذوثيقة العطاءأن يكون السعر كما ورد في صفحة جدول الكميات و الخالصة  (4
 لكامه المركبة )ضمان المنتج و التصنيع( باستثناء سوء االستخدام و الحوادث . سنينكفالة سوء المصنعية  (5
تفق عليها بالعقد بخصوص للمدة الماالولى بالمائة من تاريخ االستالم  خمسة( 5%صيانة  قيمتها )الكفالة تقديم   (6

 .الصيانة
يتم االتفاق عليه ما ذين المورد و لجنة مشكلة من ثالث موظفي من مهندسين سلطة سوء االستخدام يحدد و  (7

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة و مندوب ديوان المحاسبة المختص و في حال الخالف و عدم االتفاق يتم 
 االتفاق ذين الطرفين على اختيار خبير معتمد لدى جمعية المحكمين األردنيين .

بان الشاصي متوافقان في عملية الربط من النواحي الميكانيكية و الحموالت و األبعاد و انه في يلتزم المناقص  (8
حال اكتشاف خله الحق نتيجة لعدم التوافق فيعتبر ذلك من األعطال المصنعية و الشركة الموردة ملزمة 

 باإلصالح على حساذها .

يبة العامة على المبيعات و حسب األنظمة و تقديم االسعار شاملة وغير شاملة الرسوم الجمركية و الضر  (9
 . القوانين المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية بخصوص اإلعفاءات

حال توريد أي مركبة أو آلية يجب على الشركة الموردة تنظيم البيانات الجمركية باسم الشركة و لصالح في  (10
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

 إلى ( تعتمد المدة األطول . –دة توريد ) من في حال تقديم م (11
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 16 من 15 صفحة

يجب على الشركات المتقدمة للعطاء تقديم كشوفات بعدد المركبات التي تم ذيعها في المملكة األردنية  (12
الهاشمية ) المركبات المشاذهة للنوع المعروض من قبه الشركة المتقدمة للعطاء (  بالعدد و ذلك آلخر خمس 

للعطاء موثق بكشوفات تبين الجهات التي تم التوريد لها و بأرقام هواتفهم وفي حال سنوات من تاريخ التقدم 
 تبين عتدم صحة أي معلومة يتم استبعاد العرض المقدم من الشركة . 

 إجراءات وطريقة تقديم العروض  -ا  :سابع
 -( : إجراءات وطريقة تقديم العروض:)أ

 .مخالف للشروطاستبعاد أي عرض  للسلطة. يحق 1
 .يسمح لوكيه المركبة أو اآللية او لوكيه الجهاز التقدم للعطاء.2
 .الكفالة خالل فترة الصيانة المجانية هي من مسلولية المورد و ليس الوكيه.3
.يلتزم المناقص بان الجهاز و الشاصي متوافقان في عملية الربط من النواحي الميكانيكية و الحموالت و 4

اف خله الحق نتيجة لعدم التوافق فيعتبر ذلك من األعطال المصنعية و الشركة األبعاد و انه في حال اكتش
 الموردة ملزمة بإصالحه على حساذها.

تقدم العروض بثالثة ظروف منفصلة و مغلفة و مختومة )العرض الفني, العرض المالي, تامين دخول .5
ظرف و تكون الظروف الثالثة داخل العطاء(و مكتوب على كل ظرف اسم الشركة و رقم العطاء و محتويات ال

 .ظرف واحد و مكتوب عليه اسم و رقم العطاء
 -العرض الفني :

داخه ظرف منفصه و مغلق و يشمه المواصفات التي تحتوي على الوصف الكامه لآللية المعروضة مظللة 
(high-lighted و ترفق الكتالوجات التوضيحية التفصيلية األصلية لهذه اآلليات مع ):مراعاة ما يلي- 

.يجب أن تكون المواصفات المقدمة من الشركة كاملة و شاملة و دقيقة و تجيب على جميع ذنود المواصفات 1
 الفنية المطلوبة في العطاء.

.على المناقص تقديم الكتالوجات الفنية األصلية و ال يقبه التناقض ذين المعلومات و المواصفات بالكتالوج و 2
 العرض الفني.

 قديم كتاب تغطية من الشركة يتم فيه تفصيه العرض المقدم و عدد العروض األصلية و البديلة ..ت3
 ( .comply sheet) على الشركة أن تقوم بإرفاق نموذج مطابقة للمواصفات المطلوبة.4
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 16 من 16 صفحة

 .والخالصة النهائية النهائيت جدول الكميا - :ا  ثامن
 -:وثائق العطاءالواردة في الشروط والمواصفات حسب  متوسطةمركبة شحن توريد  :المشروع

 : )                         ( يوما   ةالفعليمدة التوريد 

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 المبلغ اإلجمالي سعر الوحدة
 

 فلس دينار فلس
 

 دينار
 

1 
حسب المواصفات الفنية ( متوسطةتوريد مركبة شحن )

 الرسوم الجمركية ةالواردة في وثائق العطاء شامل
 . العامة على المبيعات والضريبة

     2 عدد

1 
حسب المواصفات الفنية  (متوسطةتوريد مركبة شحن )

شامه الرسوم الجمركية  غير الواردة في وثائق العطاء
  والضريبة العامة على المبيعات.

     2 عدد

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

      

   : فقطكتابة  المجموع النهائي  *

 المجموع النهائي كتابة:   __________________________________________________
 :  __________________________________________________ قصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاناسم الم

 ___ التاريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ :   _______________________________________________
 ختم الشركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة:   __________________________________________________

 الشركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة : ______________خلوي _________________________________هاتف 

 فاكس الشركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة: _____________________________________________________


