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 -:المحتويـــــــات
 

 موضوع العطاء. أوال :  
 مات للمشتركين بالمناقصة .التعلي 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    

 . والخاصة الشروط العامة :     رابعا  
    شروط االضافية.ال :  خامسا  
  .المواصفات الفنية :  سادسا  
 .الخالصة النهائيةو  جدول الكميات النهائي :   سابعا  

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

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -: وطريقة الدفع موقع ومدة العمل-2

 

 قسم اللوازم واألشغال.بالتنسيق مع في مدينه العقبة و  مستودعات السلطةالى توريد اليتم   -أ    
 

تحديد موعد التسليم كتابًة وخالفة تعتبر فترة التوريد فورية )أسبوع( على  المناقصعلى  –ب    
 األكثر.

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

ازم التي تاخر %( نصف بالمائة من قيمة اللو0ر5عليه ) غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن ) 
المناقص في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشىء 
عن التاخير في التنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم 
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.
ب.  اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة          

 العطاءات .
 
 ع:طريقة الدف -د    
 

 حسب االصول وبدون أي نواقصاالولي واالستالم  ة بعد التوريد ييتم دفع قيمة المطالبة المال     
 .أو مالحظات 

 -المتعهد : -3   
يجبببل علبببى المتعيبببد أل يقبببدم معلومبببات وايبببحة عبببك الوبببركة ويف ببب  تقبببديم كتالو بببات 

 لألعمال المطلوبة للمويوع أعاله. 
 

التعاقد ب( 52/2018لوازم رقم )  مك خالل العطاء غل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
المواصفات الفنية والوروط الواردة في وثائق  حسل  ياز قياس مساحةمتخصصة لتوريد   يهمع 

 العطاء. 
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 بالمناقصة انيا :  التعليمات للمشتركينث
تعني كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منطقبة العقببة االقتصبادية  -مالحظة:

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتبببه  مسبببيوليةينبغبببي علبببى مبببك يرغبببل فبببي االشبببترا  حيبببذه المناقصبببة أل يحصببب  حنفسبببه وعلبببى 

يم العببرو وال يببتفيم ويراعببي كبب  األمببور التببي ليببا الخاصببة علببى  ميببع المعلومببات الالزمببة لببه لتقببد
 . هأسعار عالقة بالمناقصة أو تلك التي تيثر على ويع 

يقبببدم العبببرو علبببى نمبببوذص عبببرو المناقصبببة المبببدرص فبببي هبببذا العطببباء ويقبببوم المنببباقص  -أ -1
حتعبئة النموذص و داول الكميات واألسعار ويوقع وييرخ وثائق العطاء في األمباكك المحبددة 

 لذلك .

يوترط أل يكول تعبئة خانة أسعار الوحدة في  داول الكميات باألرقام والكلمبات بخب   -ب
 وايح.

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص  -ج
تقددديم عددرض بددديل أو إعددافة بعددض المالحظددات ، فددان باسددتطاعت  أن يقدددم ذلدد  فددي 

بالعرض ، شدريطة أن يتقددم بدالعرض ايصدلي كمدا  دو  مذكرة خاصة منفصلة ترفق
مطلوب وللجنة اللوازم وايشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرعة البدديل أو 

 ترفع  .
 -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -2

المفددوض  للمسددئولوعددع منشدداة المندداقص فددردا  كددان أو شددركة ، وكتدداب التفددويض  -أ
 ـــوقيع عنها .بالت
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شي  مصدق لصالح السلطة ويمر ا بالمبلغ    -ب

كددليل علدى حسدن نيدة باسدم المنداقص أو الشدركة المحدد في )ملحق عرض المناقصة ( 
المندداقص للدددخول فددي المناقصددة وعلددى أن يكددون ذلدد  مددن مصددر  أو مؤسسددة ماليددة 

د  دذ  الكفالدة للمناقصدين الدذين لدم يحدال علديهم العطداء مرخصة للعمل في ايردن وتعدا
( أيام من تاريخ قرار إحالة العطداء ، أمدا المنداقص الدذي 7السلطة خالل ) تقرر حسبما 

 يحال علية العطاء فتعاد إلية  ذ  الكفالة بعد أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد . 
تبدر عنواند  الرسدمي الدذي توجد  إليد  عنوان المناقص الكامدل الرسدمي فدي ايردن ليع -ج

كافة الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على  ذا العنوان تعتبدر 
وكأنهددا قددد سددلمت إليدد  أي معلومددات أخددرل يطلددب إلددى المندداقص تقددديمها أو إرفاقهددا 

 بعرع  إذا ورد لها ذكر في الشروط أو المواصفات أو  ذ  التعليمات .
ار التي يددونها المنداقص أمدام أي بندد مدن البندود الدواردة فدي جدداول الكميدات تعتبر ايسع -3

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

تبدداإ أو كانددت  نددا  حاجددة لالستفسددار عددن أي توعدديح االلتبدداإ : إذا كددان  نددا  أي ال -4
توعيح لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئديإ مجلدإ المفوعدين 
من اجل التوعيح وإزالة االلتباإ في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطداء بمدا ال يقدل 
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اقصدين المتقددمين ( أيام ويدتم توزيدع اإلجابدات علدى االستفسدارات علدى جميدع المن7عن )
 للعطاء  

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

واسام المنااقص وياودع فاي صاندوق العطااءات ومعناون إلاى رئاي   عطااءرقم واسم ال 
 ن لدرئيإ مجلدإويمكد وذلك قبل الموعاد والتااريخ المقاررين لاياداع المفوضين مجل 

موعببد تقببديم العببروو بخشببعار خطببي يبعببم بببه الببى كبب  مببك المناقصببيك  المفويببيك تي يبب 
العطبباء ولببك تنظببر السببلطة فببي أا عببرو يصببليا بعببد  حصببلوا علببى وثببائق الببذيك كببانوا قببد

 مجلس المفوييك حو ود مبرر قوا لذلك التيخير  المحدد لذلك اال اذا اقتنع رئيس الوقت
يعتبر العبرو المقبدم ملزمبا للمنباقص وال يجبوز سبحل هبذا العبرو بعبد الزامية العروو :  -6

( يومبا احتبداء مبك  خبر موعبد 90لفتبرة ) ببهويظ  العرو ملزما للمناقص الذا تقبدم  تقديمه
 تم تحديده إليداع العروو اال اذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول مك هذه المدة . 

 .على المبيعات غير شاملة العريبة العامةايردني  على المناقص تقديم أسعار  بالدينار -7
تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللدوازم وايشدغال  -8

الصدادر بمقتعدى المدادة   2001( لسدنة 4لسلطة منطقدة العقبدة االقتصدادية الخاصدة رقدم )
وتعديالتدد   2000لسددنة ( 32( مددن قددانون منطقددة العقبددة االقتصددادية الخاصددة رقددم )56)

 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالتعليمات الصادرة بموجبة والذي يفترض 

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

 ألاذا و بببد فبببي العبببرو خطبببا أو تنببباق  حبببيك حسببباب  ملبببة أا مبلببب  ومبببا يجبببل  -أ
ا سلطة الحق حتعدي   ملة المبل  بمالتكول علية هذه الجملة حتطبيق سعر الوحدة ف

يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعدي  مجموع األسعار أو  المبل  اإل مالي 
 للعطاء .

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

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك . -ت

تم تصببحيح المجمببوع ويكببول يبب فينببةاذا و ببد خطببي فببي أا مببك العمليببات الحسبباحية  -ص
 المجموع المصحح ملزما للمناقص .

تببرف   أللجنببة الاذا قببام المنبباقص حتسببعير حنببد بصببورة مغلوطببة أو مبببال  فييببا ، ف -د
عريبببة أو أل تقبببوم حتصبببحيح الغلببب  مستينسبببة بيسبببعار السبببو  الرائجبببة و أسبببعار 

 المناقصيك اآلخريك . 

يـد بلـم مـا ورد فـي هـذع التعليمـات تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عـرض ييـر متق  -10
تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيـار العـرض  كما
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تراع مناسبا" و إحالة العطاء دون التقيـد بققـم العـروض قيمـة ا كمـا يحـق للسـلطة  الذي 
م إحالة العطاء جزئيا وعلى أكثر من مناقص ويتم كم ذلك دون أن يلون ألي  منـاقص لـ

 . يفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة  بقي تعويض
 

السلطة لتوقيع العقد خبالل  الىيتقدم  ألكفالة حسك التنفيذ : على المناقص الفائز بالعطاء  -11
يقببدم للسبببلطة   ألبخحالبببة العطبباء عليببة وعلببى المنبباقص  أحالغببة( يببوم  مببك تبباري  14فتببرة )

% مك قيمة العقبد وذلبك يبمانا  10قية ( بمبل  كفالة حسك التنفيذ )قب  توقيع نموذص االتفا
تببببيخر  وإذالتنفيببببذ العقببببد تنفيببببذا  تامببببا ولببببدفع مببببا يترتببببل علببببى التعيببببد وفبببباء ألغببببراو العقببببد 

عجبببز عبببك تقبببديم كفالبببة حسبببك التنفيبببذ  أورفببب  توقيبببع االتفاقيبببة  أواسبببتنك   أوالمنببباقص 
ريببه دول الر ببوع الببى المطلوبببة فعنببدها يحببق للسببلطة مصببادرة كفالببة المناقصببة المرفقببة بع

 .بيا تعوي  بوينيا أولمطالبة حيا الق اء وال يكول للمناقص أا حق في ا
 

 

( %100تقخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12
ن وبقسعار معقولة على أن ال تزيد أسعار المواد المصنعة محليا  عن أسعار المناقصين اآلخرين ع

 %( استنادا  لقرار مجلس الوزراء.15)
 

 -: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.:   

ردن، األ77110العقبة،   

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    

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

 عرض المناقصة
 ء : ....................................................عطا

 معالي رئيس مجلس المفوييك
بعبببد أل قمنبببا حدراسبببة دقيقبببة للوبببروط ومواصبببفات و بببداول الكميبببات و ميبببع وثبببائق العطببباء  -1

 وتعليمات المناقصة الخاصة حتوريد................................................
منا ماهيتيبا و ميبع الظبرول المحيطبة حيبا وغيرهبا مبك األمبور التبي ليبا المذكورة أعاله وتفي

عالقببة حيببا فيننببا نحببك المببوقعيك أدنببباه نعببرو حببببال نقببوم حتوريببببد هببذه اللببوازم وفقببا  لوببروط 
درة دينبببار قببومواصفببببات العطببباء وباألسببعار المببذكورة فببي  بببداول الكميببات بمبلبب  ا مببالي و 

 تحقا بمو ل شروط هذا العطاء .أو أا مبل   خر يصبح مس أردني
خببببالل     ونتعيببد فببي حالببة قبببول عريببنا هببذا أل نببببورد ونسببلم اللببوازم المومولببببة فببي العقببد  -2

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

( مبببك قيمبببة %10يسسبببة ماليبببة مسبببجلة فبببي األردل ومقبولبببة لبببديكم وذلبببك بمبلببب  يعبببادل )م
 العطاء المذكور أعاله ووفقا لنموذص الكفالة المرفقة .

يببوم احتببداء مببك التبباري  المحببدد لفببتح العطبباء  90ونوافببق علببى أل نلتببزم حيببذا العببرو لمببدة  -4
 ويبقى هذا العرو ملزما لنا طيلة هذه المدة .

تم اعببداد اتفاقيببة العقببد الرسببمية والتوقيببع علييببا فببال عريببنا هببذا مببع قببرار اإلحالببة والببى أل يبب -5
 يوك  عقدا ملزما حيننا .

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

 .مك شير .....................حرر في هذا اليوم ..........................................
 وخاتمة................ توقيعهاسم المناقص .................................................

 باعتباره ....................................................................................
 ومفويا رسميا لتوقيع هذا العرو ونيابة عك المناقص .

 ...........التوقيع. ............................. االسملواهد : ......................العنوال
 ..................................................................... وعنوانه مكال عملة
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 15 من 9 صفحة

 2 –ج 
 قصةنموذج كفالة المنا

Form of Tender Guarantee 
 

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

إلى السادة )صاحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمندا 
....................................................... سددديتقدم أن المنددداقص شدددركة: ..................

بعرض للمناقصة للمشروع المنو  عن  أعدال  اسدتجابة لددعوة العطداء، ولمدا كاندت شدروط العطداء 
 تددنص علددى أن يتقدددم المندداقص بكفالددة مناقصددة مددع عرعدد ، وبندداء علددى طلبدد ، فدد ن مصددرفنا: 

........................................... يكفل بتعهد ال رجعة عن  أن بن  .............................
يدددفع لكددم مبلددغ: ................................................ عنددد ورود أول طلددب خطددي مدددنكم 

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

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

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

 ( من شروط العقد.4/2) 
 

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

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

 .........................................     توقيع:المفوض بال

 ...........................................             التاريخ:
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 15 من 10 صفحة

 3-ج
 

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

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

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

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

................. (المتعلددق بمشددروع: .......................       /        بخصددوص العطدداء رقددم )

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

بمجدرد  –المحال علي  حسب الشروط الواردة في وثائق عقدد المقاولدة، وأنندا نتعهدد بدأن نددفع لكدم 

 –بوند  مند  بددون أي تحفدظ أو شدرط ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطل

مع ذكر ايسباب الداعيدة لهدذا الطلدب بدأن المقداول قدد رفدض أو أخفدق فدي تنفيدذ أي مدن التزاماتد  

وذل  بصر  النظر عن أي اعتراض أو مقاعاة من جانب المقداول علدى إجدراء  –بموجب العقد 

تسلم ايشغال المنجدزة بموجدب  الدفع.وتبقى  ذ  الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدار ا ولحين

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

 أو تجديد ا بناء على طلب صاحب العمل.

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

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

 ...............................التاريخ: ...............
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 15 من 11 صفحة

 4-ج  
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 نموذج ضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح العيوب(

Defects Liability Guarantee 

 

........................ يسدرنا إعالمكدم بدأن إلى السادة: ...............................................

مصدددددددددددرفنا: .................................. قدددددددددددد كفدددددددددددل بكفالدددددددددددة ماليدددددددددددة، المقددددددددددداول: 

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

 (      /       خصوص العطاء رقم )

....( دينار أردني ........................ بمبلغ:) ..............لمتعلق بمشروع: .....................

وذلدد  عددمانا اللتددزام المقدداول لتنفيددذ جميددع التزاماتدد  فيمددا يخددص أعمددال اإلصددالحات والصدديانة 

 –بمجدرد ورود أول طلدب خطدي مدنكم  –نتعهدد بدأن نددفع لكدم  ابموجب أحكام عقد المقاولة. وإنند

فدظ أو شدرط، مدع ذكدر ايسدباب الداعيدة لهدذا المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبون  من  بدون أي تح

الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزامات  فيما يخص أعمال اإلصدالحات والصديانة 

بموجب العقد، وكذل  بصر  النظر عن أي اعتراض أو مقاعاة من جاندب المقداول علدى إجدراء 

ر ا ولحددين التسددلم النهددائي ل شددغال  ددذ  الكفالددة سددارية المفعددول مددن تدداريخ إصدددا ىالدددفع. وتبقدد

بموجب العقد وقيام المقاول ب كمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يدتم تمديدد ا أو تجديدد ا 

 بناء على طلب صاحب العمل.     

 .توقيع الكفيل / .......................

 المفوض بالتوقيـــــــــع:......................

 

 ــــــــــــــــخ: .......................التاريــــــــ
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 15 من 12 صفحة

 

 5-ج
 5-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2018لسنة ............... شهر ......... من.......... ذا اليومـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين

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

 الثاني" الفريق" هالمقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتبار
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 

                             

 فريقين على ما يلي:بين ال 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 والجداولالمسعرة )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 ..............................................................اإلنجاز" ......... مدة" ▪
 .............................غرامة التأخير ......................................... ▪
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 15 من 13 صفحة

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

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

 
 
 األشغالبتنفيذ  المناقصوفقا للشروط، يتعهد  للمناقصصاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة  قيام إزاء – 4

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

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

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

 
 

 ايول )صاحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيإ مجلإ المفوعين:     االسم
 

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

 
 :   االسم
 

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيإ قسم اللوازم واإلشغال
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 15 من 14 صفحة

 
 
 

 -:والخاصة رابعا: الشروط العامة
 

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

لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزاماً من  بأن  قد اطلع عليها  وخاصة شروطاً عامة
 . وتفهمها وقبل بجميع بنود ا

 
 -: ضافيةاأل:الشروط  ا  خامس
 

 

 .على المبيعات العامةال ريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1
  في مدينة العقبة. مستودعات سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة التسليم في .2
 لمواد المطلوبةتحديد المنوا ل .3

 كفالة الصيانة المطلوبة هي عاميك مك تاري  االستالم االولي. .4

 
 

 الفنية.سادسا  :المواصفات 
 
 

1—GNSS-Rover with smart antenna multi frequency (unlimited)  

2--NO. Of channel more than 400 channel 

3—Network RTK accuracy (8 – 10 mm H)   / (15 – 20 mm) V 

4—integrate with Tilt compensation / sure point 

5—built in data link (GSM, Radio modem)  

6—proof against Water and Dust 

7—the controller have RAM memory   more than 512MB and 8 GB NAND flash 

memory   

8—all accessories, hard ware and configuration needed to make sure it done well and 

stable  
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 15 من 15 صفحة

 
 
 

 .الكميات النهائي والخالصة النهائيةجدول  -: سابعا

 
 : حسب المواصفات الفنية الواردة في وثائق العطاء جهاز قيا  مساحةتوريد : المشروع

 

 

 

 
 
 

 

 الوحدة الكمية وصف البند الرقم
 سعر الوحدة

 دينار 

1 

  دددددد    جهددددددس  ساددددددس    ددددددس  توريددددد  

المواصدددداسف الااادددد  الددددوار    دددد    ددددس   

 العطسء.

1 
 عدد
 

  

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

    

     المجموع النهائي كتابة: *

 _________________________________________________كتابة: _ئي المجموع النيا
 _________________________________________________نبببببببببببببببببببببببببببببببببببببباقص: _الماسم 
 __ _______________________________________________بببببببببببببببببببببببببببب : _لتاريببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا

 _________________________________________________وركبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة: _الختم 

 ____________________خلوا _____________________هات  الوركببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة: ______

 _______________________لوركببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة: ____________________________فاكس ا


