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 -:المحتويـــــــات
 

 عطاء.موضوع ال 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 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

 

مختبرات الى يتم التوريد حسب حاجة السلطة وبموجب )أصدارات ( وعلى مدار العام  -أ    
 قسم اللوازم واألشغال في السلطة.بالتنسيق مع في مدينه العقبة و  العقبة الدولية بن حيان

 

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

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

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

اللوازم  عن التاخير في التنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء
التي تاخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى 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.
دة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة ب.  اذا زادت م         

 العطاءات .
 طريقة الدفع: -د    
 

اي  م لعتتف الميديتتف يام تمب  ال تت  اموتيأ يلتتفي      تتياة يتيتم  فعتتي ةياتم الاة للتتم الا ل     
 .ابالظ ت

 عام ميالدي كامل أعتبارا  من تاريخ توقيع األتفاقية.مدة االتفاقية : -ه
 -المتعهد : -3   

يجبببب علبببى المتعهبببد أن يقبببدم معلومبببات وايبببحة عبببن الوبببركة ويف بببل تقبببديم كتالوجبببات 
 لألعمال المطلوبة للمويوع أعاله. 

 (51/2018لوازم رقم ) من خالل العطاء غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر          
لمدة عام ميالدي كامل وتزويد باالت برسيم زراعي )أعالف( التعاقد مع شركة متخصصة لتوريد ب

 المواصفات الفنية والوروط الواردة في وثائق العطاء .  حسب
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 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث

تعني كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطقبة العقببة االقتصبادية  -مالحظة:
 لم تدل القرينة على غير ذلك. الخاصة، ما

ونفقتبببه  مسبببيوليةينبغبببي علبببى مبببن يرغبببب فبببي االشبببترا  بهبببذه المناقصبببة أن يحصبببل بنفسبببه وعلبببى 
الخاصببة علببى جميببع المعلومببات الالزمببة لببه لتقببديم العببرع وان يببتفهم ويراعببي كببل األمببور التببي لهببا 

 . هأسعار عالقة بالمناقصة أو تلك التي تيثر على ويع 
علبببى نمبببوذا عبببرع المناقصبببة المبببدرا فبببي هبببذا العطببباء ويقبببوم المنببباق   يقبببدم العبببرع -أ -1

بتعبئة النموذا وجداول الكميات واألسعار ويوقع وييرخ وثائق العطاء في األمباكن المحبددة 
 لذلك .

يوترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمبات بخب   -ب
 وايح.

أ على يث ئق العة ء ا  ةلأ الا  ة  ،  ا  إذا  داف الا  ة  م يجيز إفخ أ    معفي -ج
مقتتفي  عتتدي لتتفيأ  ي إعتت عم لعتتي الابالظتت ت ، عتت   ل  تتمة عم     يقتتف  ذلتت  عتت  
اذكدة خ وم ا فولم مدعق ل لعدي ، شتديةم    يمقتف  لت لعدي ايوتل  كات   تي 

م اللتفيأ  ي اةلي  يللج م اللياز  يايشغ أ ع  ال لةم الاخموم    م ظد ع  عدع
 مدعع  .

 -يج  على الا  ة     يقف  اللي   ت يالاعليا ت الم ليم :   -2
الافتتيي  للا تتئيأيعتتي ا شتت ة الا تت ة  عتتدفا  كتت    ي شتتدكم ، يكمتت   المفتتييي  - 

 ل لمـــيةيي ع ه  .
يدعق اي العدي الاقف  كف لم ا ليم  ي شي  اوفق لو لح ال لةم يياد   ل لاللغ    - 

كتفليأ علتى ال ت   يتم ل  ت  الا ت ة   ي الشتدكم دي الا  ةوم ( الاالفف ع  )الالق ع
الا تت ة  للتتفخيأ عتت  الا  ةوتتم يعلتتى    يكتتي  ذلتت  اتت  اوتتد   ي ا   تتم ا ليتتم 
ادخوم للعاأ ع  ايدف  يمعت ف  تذا الكف لتم للا  ةوتي  التذي  لت  يالت أ علتيه  العةت ء 

 ء ،  ات  الا ت ة  التذ  (  ي   ا  م ديخ ةداد إال لم العةت7ال لةم خبأ ) مقدداال لا  
 يال أ عليم العة ء عمع ف إليم  ذا الكف لم لعف    يقف  كف لم ال   الم فيذ يييةي العقف . 

ع يا  الا  ة  الك اتأ الد تا  عت  ايدف  ليعملتد ع يا ت  الد تا  التذ  ميجت  إليت   -ج
 ك عم الد  ئأ ياإلشع دات يكأ إشع د  ي د  لم ملعث ا جلم على  ذا الع يا  معملتد
يكأ هتت  ةتتف  تتلات إليتت     اعلياتت ت  ختتدل يةلتت  إلتتى الا تت ة  مقتتفياه   ي إدع ةهتت  

 لعدع  إذا يدف له  ذكد ع  الشدية  ي الاياوف ت  ي  ذا المعليا ت .
معملد اي ع د الم  يتفي ه  الا ت ة   ات      ل تف ات  الل تيف التيادفة عت  جتفايأ الكايت ت  -3

الل ف لويدة ج  زة للم لي  ي  ه  مشاأ كذل   دل ح على   ه  القيام الك الم يالش الم لذل  
 الا  ة  يمعييع  ع     المزاا ت  خدل ةف يمالاله  يعق  لهذا العقف .

ميعتتيح اململتت إ : إذا كتت     تت      الملتت إ  ي ك  تتت   تت   ال جتتم لب مف تت د عتت      -4
يعتي  ميعيح ليث ئق العة ء ععلى الا  ة     يمقف  لةل  خة  إلى دئتيإ اجلتإ الاف
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ا  اجأ الميعيح يإزالم اململ إ ع  ايعف ي لق الم ديخ الاالفف لفمح العةت ء لات  م يقتأ 
(  ي   ييتم  ميزيتي اإلج لت ت علتى ام مف ت دات علتى جايتي الا  ةوتي  الامقتفاي  7ع  )

 للعة ء  

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

واسام المنااقص وياودع فاي صاندوق العطااءات ومعناون إلاى رئاي   عطااءرقم واسم ال 
 يياكت  لتدئيإ اجلتإ وذلك قبل الموعاد والتااريخ المقاررين لاياداع المفوضين مجل 

موعببد تقببديم العببروع بخشببعار خطببي يبعببم بببه الببى كببل مببن المناقصببين  المفويببين تيجيببل
العطبباء ولببن تنظببر السببلطة فببي أي عببرع يصببلها بعببد  ى وثببائقحصببلوا علبب الببذين كببانوا قببد

 مجلس المفويين بوجود مبرر قوي لذلك التيخير  المحدد لذلك اال اذا اقتنع رئيس الوقت
الزامية العروع : يعتبر العبرع المقبدم ملزمبا للمنباق  وال يجبوز سبحب هبذا العبرع بعبد  -6

( يومبا ابتبداء مبن آخبر موعبد 90رة )لفتب ببهويظل العرع ملزما للمناق  الذي تقبدم  تقديمه
 تم تحديده إليداع العروع اال اذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة . 

 علتى الاليعت ت غيتد شت الم العتديلم الع اتمعلى الا  ة  مقفي    ع دا ل لفي  د ايدف ت   -7
16. % 

 ظ   اللتياز  يايشتغ أ مقيي  العديي : يم  فدا م عديي الا  ةو ت يمقيياه  لايج   -8
الوت فد لاقمعتى الات فة   2001( ل ت م 4ل لةم ا ةقتم العقلتم امةموت فيم الخ وتم دةت  )

يمعفيبمتت   2000( ل تت م 32( اتت  ةتت  ي  ا ةقتتم العقلتتم امةموتت فيم الخ وتتم دةتت  )56)
 يكي  الا  ة  على اةبع ياعدعم له     يالمعليا ت الو فدة لايجلم يالذ  يفمدي 

 -مفةيق العديي :   لي    -9

 أناذا وجبببد فبببي العبببرع خطبببا أو تنببباق  ببببين حسببباب جملبببة أي مبلببب  ومبببا يجبببب  -أ
سلطة الحق بتعديل جملة المبل  بما التكون علية هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة ف

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

 ن العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة اذا وقع تباين بي -ب

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك . -ت

يببتم تصببحيح المجمببوع ويكببون  فينببةاذا وجببد خطببي فببي أي مببن العمليببات الحسببابية  -ا
 المجموع المصحح ملزما للمناق  .

تببرف   أنلجنببة الفيهببا ، فاذا قببام المنبباق  بتسببعير بنببد بصببورة مغلوطببة أو مبببال   -د
عريبببة أو أن تقبببوم بتصبببحيح الغلببب  مستينسبببة بيسبببعار السبببو  الرائجبببة و أسبببعار 

 المناقصين اآلخرين . 



 

 مديرية الشؤون المالية ألردنية الهاشميةالمملكة ا 2018-51رقم  عطاء لوازمال

 لمدة عام باالت برسيم زراعي )أعالف( وتزويد توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2018 - آب

 

 

 

 14 من 6 صفحة

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

تراي مناسبا" و إحالة العطاء دون التقيـد بققـ  العـروض قيمـة ا كمـا يحـق للسـلطة  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  الىقدم يت أنكفالة حسن التنفيذ : على المناق  الفائز بالعطاء  -11
يقببدم للسبببلطة   أنبخحالبببة العطبباء عليببة وعلببى المنبباق   أبالغببة( يببوم  مببن تبباريخ 14فتببرة )

% من قيمة العقبد وذلبك يبمانا  10كفالة حسن التنفيذ )قبل توقيع نموذا االتفاقية ( بمبل  
تببببيخر  وإذااع العقببببد لتنفيببببذ العقببببد تنفيببببذا  تامببببا ولببببدفع مببببا يترتببببب علببببى التعهببببد وفبببباء ألغببببر 

عجبببز عبببن تقبببديم كفالبببة حسبببن التنفيبببذ  أورفببب  توقيبببع االتفاقيبببة  أواسبببتنك   أوالمنببباق  
المطلوبببة فعنببدها يحببق للسببلطة مصببادرة كفالببة المناقصببة المرفقببة بعريببه دون الرجببوع الببى 

 .بيي تعوي  بوينها أولمطالبة بها الق اء وال يكون للمناق  أي حق في ا
االعتبــار الصــناعات المحليــة عنــدما تكــون مطابقــة للمواصــفات تقخــذ اللةنــة بعــين  -12

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

، األردن77110العقبة،   

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 المفويين
اول الكميبببات وجميبببع وثبببائق العطببباء بعبببد أن قمنبببا بدراسبببة دقيقبببة للوبببروط ومواصبببفات وجبببد -1

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

ه اللببوازم وفقببا  لوببروط عالقببة بهببا فيننببا نحببن المببوقعين أدنببباه نعببرع بببببان نقببوم بتوريببببد هببذ
درة دينبببار قببومواصفببببات العطببباء وباألسببعار المببذكورة فببي جبببداول الكميببات بمبلبب  اجمببالي و 

 أو أي مبل  آخر يصبح مستحقا بموجب شروط هذا العطاء . أردني
خببببالل     ونتعهببد فببي حالببة قبببول عريببنا هببذا أن نببببورد ونسببلم اللببوازم المومولببببة فببي العقببد  -2

 حددها في عرينا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإلحالة .المدة التي ن
ونتعهبببد فبببي حالبببة قببببول عريبببنا أن نقبببدم الكفالبببة المطلوببببة بحسبببن التنفيبببذ مبببن مصبببرف أو  -3

( مبببن قيمبببة %10ميسسبببة ماليبببة مسبببجلة فبببي األردن ومقبولبببة لبببديكم وذلبببك بمبلببب  يعبببادل )
 العطاء المذكور أعاله ووفقا لنموذا الكفالة المرفقة .

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

والببى أن يببتم اعببداد اتفاقيببة العقببد الرسببمية والتوقيببع عليهببا فببان عريببنا هببذا مببع قببرار اإلحالببة  -5
 يوكل عقدا ملزما بيننا .

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

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

 تباره ....................................................................................باع
 ومفويا رسميا لتوقيع هذا العرع ونيابة عن المناق  .

 ...........التوقيع. ............................. االسملواهد : ......................العنوان
 ..................................................................... وعنوانه مكان عملة
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 14 من 9 صفحة

 

 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

 الاشديع: ......................................... العة ء دة : ...........................

........................................ لقف م  إعبا ت  إلى ال  فة )و ال  العاأ(: ...................
   الا تتت ة  شتتتدكم: .........................................................................  تتتيمقف  
لعدي للا  ةوم للاشديع الا يا ع    عتبا ا تمج لم لتفعية العةت ء، يلات  ك  تت شتدية العةت ء 

 ا تت ة  لكف لتتم ا  ةوتتم اتتي عدعتت ، يل تت ء علتتى ةللتت ، عتت   اوتتدع  : متت   علتتى    يمقتتف  ال
ل   ........................................................................ يكفأ لمعهف م دجعم ع      
يتتفعي لكتت  اللتتغ: ................................................ ع تتف يديف  يأ ةلتت  خةتت  اتتت ك  

 يمعا  الةل  ا  يل : يلاليث
 
   الا  ة ، لفي  اياعقم ا ك ، ة   ل ال  عدع  لعف ا قع ء آخد ايعف لمقفي       -  

 ( ييا ،  ي90العديي  ي ةلأ ا قع ء وباليم العدي الاالففة لـ)
( 1/6  ك  ةف ةام  ل ال لم العة ء علي ، يلك    خفق ع  إلدا  امف ةيم العقف لايج  الا فة )    - 

 ية العقف،  يا  شد
  ك  ةف ةام  ل ال لم العة ء علي  ، يلك    خفق ع  مقفي  عا   ايفاء لايج  الا فة      -ج

 ( ا  شدية العقف.4/2) 
 

( ييا  ييمعي  إع فمه  إلي  ، 90يعلى    يول   الةل  ةلأ ا قع ء افة وباليم الكف لم الل لغم )
 ه  ع  ايدف .كا      ذا الكف لم مالكاه  القيا ي  الاعايأ ل

 
 ميةيي الكفيأ / الل  : ...........................................

 .........................................     الافيي ل لميةيي:

 ...........................................             الم ديخ:
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 14 من 10 صفحة

 

 3-ج
 

 
 الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصادية 

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
إلى ال  فة: .................................................................................... ي د   

إعباك  لأ  اودع  : ...................... ةف كفأ لكف لم ا ليم، الاق يأ: 

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

(الامعلتتق لاشتتديع: ........................................        /        لخوتتي  العةتت ء دةتت  )

يذل  لعا   م فيذ العة ء   لاللغ: ) ........................ ( في  د  دف  ............................

لاجتدف  –اق يلتم، ي   ت   معهتف لتأ   تفعي لكت  الاال أ علي  ال   الشدية اليادفة ع  يث ئق عقتف ال

 –يديف  يأ ةل  خة  ا ك  الاللغ الاذكيد  ي    جزء مةللي ت  ا ت  لتفي     مالفتظ  ي شتدة 

اي ذكد اي ل   الفاعيتم لهتذا الةلت  لتأ  الاقت يأ ةتف دعتي  ي  خفتق عت  م فيتذ    ات  المزاا مت  

 ع ة ا  ج    الاقت يأ علتى إجتداء يذل  لود  ال ظد ع     اعمداي  ي اق –لايج  العقف 

الفعي.يملقى  ذا الكف لم   ديم الافعيأ ا  م ديخ إوفاد   يلالي  م ل  ايشغ أ الا جتزة لايجت  

العقف الاالفف الفئي  لم ديخ ........... شهد ............... ا  ع   ................ ا  ل  يم  مافيف   

  ي مجفيف   ل  ء على ةل  و ال  العاأ.

 ميةيي الكفيأ / اود : ..............................

 الافيي ل لميةيي: .....................................

 ...............................الم ديخ: ...............
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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 حررت

 
 بين

 األول" الفريقاعتباره " علىويمثلها رئي  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: االتفاقتم  فقد
 
المشار  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  المعاني المحددة لها في شروط  للكلمات يكون - 1

 إليها فيما بعد.
 
 هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: منالوثائق المدرجة تاليا جزءا 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 والجداولعرة )جداول الكميات المس الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 ..............اإلنجاز" ......................................................... مدة" ▪
 .............................غرامة التأخير ......................................... ▪
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 14 من 12 صفحة

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

 القيمة .........................التاريخ...................

 القيمة .........................التاريخ...................

 
 
 األشغالالمستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ  صاحب العمل بدفع الدفعات قيام إزاء – 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 إزاء - 5

 العقد. فيل قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد يدفع إلى المقاو
 

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

 
 

 اييأ )و ال  العاأ( الفديق

 
 (الا  ة الث    ) الفديق

 

 
 دئيإ اجلإ الافيعي :       ام
 

 : ..................................  الميةيي
 

 
 :   ام  
 

 : .................................... الميةيي

 
 

 

 -يةف شهف على ذل  :       -يةف شهف على ذل :

 
 -الميةيي:

 
 
 
 
 

 
 -الميةيي:

 

 
 -اليظيفم:

 
 افيد الش ي  الا ليم

 
 
 

 
 -اليظيفم:

 
 دئيإ ة   اللياز  ياإلشغ أ

 
 
 

 



 

 مديرية الشؤون المالية ألردنية الهاشميةالمملكة ا 2018-51رقم  عطاء لوازمال

 لمدة عام باالت برسيم زراعي )أعالف( وتزويد توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2018 - آب

 

 

 

 14 من 13 صفحة

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

العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطا  
ء، وان تقديم عرع المناق  يعتبر التزاما  منه بينه قد طلع ليها وتفهمها وقبل خاصة لهذا العطا

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

 -: األضافية:الشروط  خامسا  

 

 % .16على المبيعات  العامةال ريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1
  .طقة الصالحية/مسيج المها العربيمن التسليم في .2
 .المورد تغريم مع للمواصفات مطابقة غير مادة أي رف  يتم .3
 التخزين أو النقل سوء عن ناجمة أربا  أو خسائر أية حدوث حال في في التسليم يكون  .4

 .الخسائر المورد يتحمل المورد، لدى
 (.جددال للموردين فق ) الجودة لغايات المواد من عينة توريد يتم أن .5

 %.25الكميات الواردة في وثائق العطاء قابلة للزيادة والنقصان بنسبة.6

 
 -:المواصفات الفنية   -: ا  دسسا
 

 الو   الاةلي   خ  ايأ .1

   100X50X50الج  الل لم  .2

 كغ   22يز  الل لم  .3

 خ ليم ا  اماداي يامع ت الالشديم .4
Error! Not a valid link. 
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 14 من 14 صفحة

 
 
 :هائيةوالخالصة الن النهائيت جدول الكميا سابعا  :
 

حسب المواصفات الفنياة  لمدة عام باالت برسيم زراعي )اعالف(وتزويد  دتوري :المشروع
 -:الواردة في وثائق العطاء

 

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم
 سعر الوحدة

 المبلغ اإلجمالي
 

 دينار فلس دينار فلس

1 

توريد وتزويد باالت برسيم زراعي )اعالف( 
فات الفنية الواردة في لمدة عام حسب المواص

 .وثائق العطاء

 2500 بالة
    

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
    

   المجموع النهائي فقط: *

 _________________________________________ئي كتابة:   ___________لمةموع النهاا
 _______________________________________:  _____________ ــــــــــاقصالمنــــــــــــاسم 

 __ ____________________________________ـــخ :   ______________ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريــــ
 ______________________________________ــة:   ______________ــــــــــــــــــــــــــختم الشركـــ

 ____________خلوي ___________________________________: __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 ______________________________________________________ :ــةـــــــــــــــــــفاكس الشركــ


