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 18 من 1 صفحة
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 18 من 2 صفحة

 

 -:المحتويـــــــات
 

 موضوع العطاء. أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة . ثانيا : 
 الكفاالت واالتفاقية نماذج المناقصة و /ثالثا
 عرض المناقصة 1-ج    

 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 نفيذنموذج كفالة حسن الت 3-ج    
 نموذج كفالة الصيانة  4-ج    
 نموذج االتفاقية 5-ج    

 الشروط العامة . :    رابعا   
  . الخاصة بالعقدالشروط   :   ا  خامس
 المواصفات الفنية. :    دسا  سا

 . الخالصة النهائية جدول الكميات النهائي:     سابعا  
 ( صفحة15مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 18 من 3 صفحة

 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1
 

 

في مدينه العقبة  الجديد سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في مبنى المطلوبة االجهزة توريد يتم -أ    
 السلطة.اللوازم واألشغال في  وقسمالمعلومات مديرية أنظمة  بالتنسيق معو 

 

 .االكثر على فترة التوريد أسبوع كتابًة وخالفه تعتبر والتركيب والتشغيل فترة التوريدتحديد  بيج –ب    
 
غرامة التأخير: اذا تاخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه )  -ج   

التي تاخر المناقص في %( نصف بالمائة من قيمة اللوازم 0ر5غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن ) 
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 

ة التاخير وفقا للصالحيات توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرام
 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    

 
حستتا االلتتي  يلتتدي     ي األيلتت ياالستت    يال شتتلي   م لعتتد ال يديتتديتتدفتتق مي تتم ال ة للتتم ال  ل يتت  -1

 نيامص.
 
 
 
 

( بالتعاقد مع 53/2018لوازم رقم ) من خالل العطاء  غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر  
 Deliver, Install, and Operate توريد وتركيب وتشغيل نظام تخزين وملحقاتهل شركة متخصصة

Backup Storage وثائق العطاء. حسب المواصفات الفنية والشروط والكميات الواردة في 
 
        -: وطريقة الدفع موقع ومدة العمل-2
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 18 من 4 صفحة

 -: المتعهد-3   
السببببيرة الةاتيببببة وارفببببا   يجببببب علببببى المتعهببببد أا يقببببدم معلومببببات وا ببببحة عببببن الشببببركة .1

قببدة معهببا الشببركات المتعا والمؤسسببات والببةين يعملببوا فببي الشببركة والخبببراء  نللمببويفي
 ( في هةا المجال مدعمة بالوثائق.referencesكمرجعية )

 
 ( certified partner) يجب على المتعهد اا يكوا معتمد من الشركة االم .2
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 18 من 5 صفحة

 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث
طة منطقبببة العقببببة االقتصبببادية : سبببلالتعليمبببات(كلمبببة السبببلطة )حيثمبببا وردت فبببي هبببة   تعنبببي -مالحظبببة: 

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتبه الخاصبة علبى  مسبؤوليةينبغي على من يرغب في االشتراك بهة  المناقصة أا يحصل بنفسبه وعلبى 

جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض واا يتفهم ويراعي كل األمور التي لها عالقة بالمناقصة أو تلك 
 . أسعار ي تؤثر على و ع الت

يقبببدم العبببرض علبببى نمبببوذص عبببرض المناقصبببة المبببدرص فبببي هبببةا العطببباء ويقبببوم المنببباق  بتعب بببة  -أ -1
 لةلك.النموذص وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويؤرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة 

مبببات بخببب  يشبببترط أا يكبببوا تعب بببة خانبببة أسبببعار الوحبببدة فبببي جبببداول الكميبببات باألرقبببام والكل -ب
 وا ح.

ال يجيز إدخ       عدي  على يث ئق العة ء    مل  ال نت مص     ت  إ ا  داد ال نت مص  متدي   -ج
عدض لدي   ي إض فم لعض ال  حظت     فت   ل ست ة ع ن    يمتد   لتم فت   ت ةد  خ لتم 
 نفللم  دفق ل لعدض   شديةم    ي مد  ل لعدض األلل  ة   هي  ةليا يللجنتم اللتياز  

    ف  السلةم ال خ لم     نظد ف  عدضم اللدي   ي  دفضن .ياألشل
 -يجا على ال ن مص    يمد  اللي ن   يال علي    ال  ليم :   -2

ال فتيض ل ل ــتـيميق  لل ستئي يضق  نشت   ال نت مص فتدداا ةت    ي شتدةم   ية ت ا ال فتييض  - 
 عنه  .

م يأل ده  ل ل للغ ال حدد يدفق  ق العدض ال مد  ةف لم   ليم  ي شيم  لدق لل لح السلة   -ا
ةدلي  على حس  نيم ال ن مص للدخي  ل س  ال ن مص  ي الشدةم ف  ) لحق عدض ال ن ملم ( 

ف  ال ن ملم يعلتى    يةتي   لتم  ت   لتدم  ي  مسستم   ليتم  دخلتم للع ت  فت  األدد  
(  يت   7  )الستلةم خت   متددهي ع د ه ه الةف لم لل ن ملي  ال ي  ل  يح   عليه  العة ء حسل   

     ديخ مداد إح لم العة ء       ال ن مص ال   يح   عليم العة ء ف ع د إليتم هت ه الةف لتم لعتد 
    يمد  ةف لم حس  ال نفي  يييمق العمد . 

عنتتيا  ال نتت مص الة  تت  الدستت   فتت  األدد  ليع لتتد عنيانتتن الدستت   التت    يجتتن إليتتن ة فتتم  -ج
لم  لعث  ستجلم علتى هت ا العنتيا   ع لتد يةقنهت  متد الدس ئ  ياإلشع دا  ية  إشع د  ي دس 

سل   إلين     علي     خدى يةلتا إلتى ال نت مص  متدي ه   ي إدف مهت  لعدضتن إ ا يدد لهت  
  ةد ف  الشدية  ي ال يالف    ي ه ه ال علي    .

 نهت    ع لد األسع د ال   يدينه  ال ن مص         لند    اللنيد اليادد  ف  جتداي  الة يت   علتى -3
المي تتم الة  لتتم يالشتت  لم لتت لم اللنتتد للتتيد  جتت هز  لل ستتلي  ي نهتت   شتت   ةتت لم  دلتت   ال نتت مص 

 ي عييضن ع     ال زا     خدى مد ي ح له  يفم  له ا العمد .
 يضتتيح االل لتت إ : إ ا ةتت   هنتت م    ال لتت إ  ي ة نتت  هنتت م ح جتتم ل س فستت د عتت      يضتتيح  -4

  ي متتد  لةلتتا خةتت  إلتتى دئتتيإ  جلتتإ ال فيضتتي   تت  اجتت  ليثتت ئق العةتت ء فعلتتى ال نتت مص  
(  يت   7ال يضيح يإزالم االل ل إ ف   يعد يستلق ال ت ديخ ال حتدد لفت ح العةت ء ل ت  ال يمت  عت  )

 يي    يزيق اإلج ل   على االس فس دا  على ج يق ال ن ملي  ال  مد ي  للعة ء  

في ظرف مختوم  ومتين أصل وصورةعلى نسختين مخت إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -مكتوب علية من الخارج :
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 18 من 6 صفحة

 واسم المنااقص وياودع فاي صاندوق العطااءات ومعناون إلاى رئاي  مجلا  عطاءرقم واسم ال 

 المفو بين تججيبل يي ة  لدئيإ  جلإ وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضين
حصبلوا علبى  ن المناقصبين البةين كبانوا قبدموعد تقديم العروض بإشعار خطي يبعث به إلى كل مب

 المحدد لةلك إال إذا اقتنع رئبي  العطاء ولن تنظر السلطة في أي عرض يصلها بعد الوقت وثائق
 مجل  المفو ين بوجود مبرر قوي لةلك التجخير 

 تقديمبهإلزامية العروض : يعتبر العبرض المقبدم ملزمبا للمنباق  وال يجبوز سبحب هبةا العبرض بعبد  -6
( يومببا ابتببداء مببن عخببر موعببد تببم تحديببد  90لفتببرة ) بببهلعببرض ملزمببا للمنبباق  الببةي تقببدم ويظببل ا

 إليداع العروض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هة  المدة . 

 .على ال ليع   غيد ش  لم الضديلم الع  معلى ال ن مص  مدي   سع ده ل لدين د األددن   -7
عديض ال ن مل   ي ميي ه  ل يجا نظ   اللتياز  ياألشتل   لستلةم  ميي  العديض : ي   دداسم  -8

(    مت ني  56الل دد ل م ضى ال  د   ) 2001( لسنم 4 نةمم العملم االم ل ديم الخ لم دم  )
ي عدي  ن يال علي ت   اللت دد  ل يجلتم  2000( لسنم 32 نةمم العملم االم ل ديم الخ لم دم  )

 على اة ع ي عدفم له   يةي  ال ن مص   يال   يف دض 

 - سليا  دميق العديض :   -9

تكبوا عليبة  أاإذا وجد في العرض خطا أو تناقض بين حساب جملبة أي مبلبو ومبا يجبب  -أ
سببلطة الحببق بتعببديل جملببة المبلببو بمببا يتفببق وتطبيببق الهببة  الجملببة بتطبيببق سببعر الوحببدة ف

 مالي للعطاء .سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديل مجموع األسعار أو  المبلو اإلج
 إذا وقع تباين بين العدد المةكور باألرقام والمةكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لةلك .

يببتم تصببحيح المجمببوع  فجنببةإذا وجببد خطببج فببي أي مببن العمليببات الحسببابية  -ت
 ويكوا المجموع المصحح ملزما للمناق  .

 أالجنبة العير بنبد بصبورة مغلوطبة أو مببالو فيهبا ، فإذا قام المناق  بتسب -ث
تببببرفض عر ببببة أو أا تقببببوم بتصببببحيح الغلبببب  مستجنسببببة بجسببببعار السببببو  

 الرائجة و أسعار المناقصين اآلخرين . 

 تحــتفا الســلطة بحقهــا اــي  عمــال أم عــرض ليــر متقيــد ب ــل مــا ورد اــي عــذ  التعليمــات كمــا  -10
تـرا   سباب ويحق للسلطة اختيار العـرض الـذم تحتفا بحقها اي راض أم عرض دون بيان األ

مناسبا" و  حالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ، كما يحق للسلطة  حالة العطـاء جزئيـا 
وعلى أكثر من مناقص ويتم كل ذلـ  دون أن ي ـون ألم  منـاقص لـم يفـز بالعطـاء أم حـق اـي 

 . مطالبة السلطة  بأم تعويض

السببلطة لتوقيبع العقبد خبالل فتببرة  إلبىيتقبدم  أاالمنبباق  الفبائز بالعطباء  كفالبة حسبن التنفيبة : علبى -11
يقببدم للسببلطة  كفالببة حسببن  أابإحالببة العطبباء عليببة وعلببى المنبباق   أبالغببة( يببوم  مببن تبباري  14)
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 18 من 7 صفحة

% من قيمبة العقبد وذلبك  بمانان لتنفيبة العقبد تنفيبةان 10التنفية )قبل توقيع نموذص االتفاقية ( بمبلو 
رفببض  أواسببتنك   أوتببجخر المنبباق   وإذامببا يترتببب علببى التعهببد وفبباء ألغببراض العقببد تامببا ولببدفع 

عجز عن تقديم كفالة حسن التنفية المطلوبة فعندها يحق للسبلطة مصبادرة كفالبة  أوتوقيع االتفاقية 
 أولمطالبة بهبا المناقصة المرفقة بعر ه دوا الرجوع إلى القضاء وال يكوا للمناق  أي حق في ا

 .ويض بشجنهابجي تع

( %100تأخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12
وبأسعار 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

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   

 

 

 

 

 

 

 فاقيةواالت والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /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    

 

 

 



 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية (53/2018) رقم عطاء لوازمال

 تخزين وملحقاته جهازتوريد وتركيب وتشغيل  ةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاص 2018 –اب
 

 

 18 من 8 صفحة

 

 

 1-ج 

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

 معالي رئي  مجل  المفو ين
قمنببا بدراسببة دقيقببة للشببروط ومواصببفات وجببداول الكميببات وجميببع وثببائق العطبباء وتعليمببات  بعببد أا -1

 المناقصة الخاصة بتوريد................................................
المةكورة أعال  وتفهمنبا ماهيتهبا وجميبع الظبروم المحيطبة بهبا وغيرهبا مبن األمبور التبي لهبا عالقبة 

عين أدنببببا  نعبببرض بببببباا نقبببوم بتوريبببببد هبببة  اللبببوازم وفقبببان لشبببروط ومواصفبببببات بهبببا فجننبببا نحبببن المبببوق
أو أي مبلبو عخبر  درة دينار أردنيقالعطباء وباألسعار المةكورة في جداول الكميات بمبلو إجمالي و 

 يصبح مستحقا بموجب شروط هةا العطاء .
خببالل المدة التي     ولببة في العقد ونتعهد في حالة قبول عر نا هةا أا نببورد ونسلم اللوازم المشم -2

 نحددها في عر نا اعتبارا من تاري  تبلغنا قرار اإلحالة .
ونتعهببد فببي حالببة قبببول عر ببنا أا نقببدم الكفالببة المطلوبببة بحسببن التنفيببة مببن مصببرم أو مؤسسببة  -3

عبال  ( من قيمة العطاء المةكور أ %10مالية مسجلة في األردا ومقبولة لديكم وذلك بمبلو يعادل )
 ووفقا لنموذص الكفالة المرفقة .

يوم ابتداء من التاري  المحدد لفبتح العطباء ويبقبى هبةا  90ونوافق على أا نلتزم بهةا العرض لمدة  -4
 العرض ملزما لنا طيلة هة  المدة .

والببى أا يببتم إعببداد اتفاقيببة العقببد الرسببمية والتوقيببع عليهببا فبباا عر ببنا هببةا مببع قببرار اإلحالببة يشببكل  -5
 زما بيننا .عقدا مل

ونعلمكبببم كبببةلك ببببجنكم غيبببر ملبببزمين بإحالبببة العطببباء علبببى اقبببل األسبببعار وإنكبببم غيبببر ملبببزمين بإببببداء  -6
 أسباب ذلك . 

 حرر في هةا اليوم ...........................................من شهر .....................
 وخاتمة................ توقيعه...اسم المناق  ..............................................

 باعتبار  ....................................................................................
 ومفو ا رسميا لتوقيع هةا العرض ونيابة عن المناق  .

 ...........يعالتوق. ............................. االسملشاهد : ......................العنواا
 ..................................................................... وعنوانه مكاا عملة
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 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

 ال شديع: ......................................... العة ء دم : ...........................

د  )لتت حا الع تت (: ........................................................... لمتتد  تت  إع  نتت     إلتتى الستت 
ال نتتتت مص شتتتتدةم: ......................................................................... ستتتتي مد  لعتتتتدض 

ة نت  شتدية العةت ء  تنص علتى    لل ن ملم لل شديع ال نيه عنن  عت ه است ج لم لتدعي  العةت ء  يل ت  
 ي متتتتتتتد  ال نتتتتتتت مص لةف لتتتتتتتم  ن ملتتتتتتتم  تتتتتتتق عدضتتتتتتتن  يلنتتتتتتت ء علتتتتتتتى ةللتتتتتتتن  فتتتتتتت    لتتتتتتتدفن : 
لنم ........................................................................ يةف  ل عهد ال دجعم عنن    يتدفق 

.... عند يديد  ي  ةلا خةت   تنة  يلحيتث ي ضت   لة   للغ: ............................................
 الةلا    يل :

 
   ال ن مص  لدي   يافمم  نة   م   لسحا عدضن لعد انمض ء آخد  يعد ل مدي  العديض  ي مل       -  

 ( يي     ي90انمض ء ل حيم العدض ال حدد  لـ)
(    1/6ف ميم العمد ل يجا ال  د  ) نة  مد م    ل ح لم العة ء علين  يلةنن  خفق ف  إلدا  ا     -ا

 شدية العمد   ي
(    4/2)  نة  مد م    ل ح لم العة ء علين   يلةنن  خفق ف   مدي  ض    األداء ل يجا ال  د       -ج

 شدية العمد.
 

( يي   يي عي  إع د ه  إلين   ة      90يعلى    يللن  الةلا مل  انمض ء  د  ل حيم الةف لم الل للم )
  ه الةف لم  حة ه  المياني  ال ع ي  له  ف  األدد .ه
 
 

  يميق الةفي  / اللنم: ...........................................

 .........................................     ال فيض ل ل يميق:

 ...........................................             ال  ديخ:
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 3-ج
 

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

Performance Guarantee 
إلى الس د : .................................................................................... يسدن  إع  ة  

 ............................. ال ن مص:لةف لم   ليم  لق   لدفن : ...................... مد ةف  

(ال  علتق ل شتديع: ........................................ ل للتغ: )        /        لخليص العة ء دم  )

ن ي لم لضت     نفيت  العةت ء ال حت   عليت  ........................ ( دين د  ددن ............................

ل جتدد يديد  ي  ةلتا  –ي ننت  ن عهتد لتق  نتدفق لةت   ال ن ملتم حسا الشدية التيادد  فت  يثت ئق عمتد 

 ق  ةتد األستل ا الداعيتم  –خة   نة  ال للغ ال  ةيد  ي    جزء  ةللينن  نن لدي      حفظ  ي شدة 

ي لتم للتدم  –متد دفتض  ي  خفتق فت   نفيت      ت  ال زا   تن ل يجتا العمتد ال ن مص له ا الةلا لق  

هتت ه الةف لتتم ستت ديم  ىالتتدفق. ي لمتتعلتتى إجتتداء ال نتت مص النظتتد عتت     اع تتداض  ي  م ضتت    تت  ج نتتا 

ال فعي       ديخ إلداده  يلحي   سل  األشل   ال نجز  ل يجا العمد ال حتدد  لتدئي  ل ت ديخ ........... 

  ي  جديده  لن ء على ةلا ل حا الع  . شهد ...............    ع   ................    ل  ي     ديده 

  يميق الةفي  /  لدم: ..............................

 ال فيض ل ل يميق: .....................................

 ال  ديخ: ..............................................
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 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 نموذج ضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح العيوب(
 

 

Defects Liability Guarantee 

 
 

إلى الس د : ....................................................................... يسدن  إع  ة  لق   لدفن : 

 .....................: ...ال ن مص.................................. مد ةف  لةف لم   ليم  

 (       /        خليص العة ء دم  )

ل  علق ل شديع:......................ل للغ:) ................. ( دين د  ددنت  ........................ ي لتم 

 ل نفي  ج يق ال زا   ن في   يخص  ع    اإلل ح   ياللي نم ل يجا  حة   عمد ال ن مصض  ن  الل زا  

ال للتغ ال ت ةيد  ي    جتزء  –ل جدد يديد  ي  ةلا خة   نة   –ن عهد لق  ندفق لة    ال ن ملم. يإنن

متد دفتض  ي  ال نت مص ةللينن  نن لدي      حفظ  ي شدة   تق  ةتد األستل ا الداعيتم لهت ا الةلتا لتق  

لم للتدم النظتد  خفق ف   نفي  ال زا   ن في   يخص  ع    اإللت ح   ياللتي نم ل يجتا العمتد  يةت 

على إجداء الدفق.ي لمى ه ه الةف لتم ست ديم ال فعتي   ت   ال ن مصع     اع داض  ي  م ض      ج نا 

ل ة تتت   النتتتيامص  ال نتتت مص تتت ديخ إلتتتداده  يلحتتتي  ال ستتتل  النهتتت ئ  لقشتتتل   ل يجتتتا العمتتتد يميتتت   

 ياإلل ح   ال ةليلم    ل  ي     ديده   ي  جديده  لن ء على ةلا ل حا الع  .          

  يميق الةفي  /  لدم: ...........................                                        

 ال فيض ل ل يميق: ..................................

 ......................................ال  ديخ: ......
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 5-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

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

 
 بين

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

 الثاني" الفريق" السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره المناقص
كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقددم بده  ولما، بتنفيذ المشروع أعاله  المناقصكان صاحب العمل راغبا في أن يقوم  لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها  المناقص

                             

 يقين على ما يلي:بين الفر االتفاقتم  فقد
 
المشار إليها فيما  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  المعاني المحددة لها في شروط  للكلمات يكون - 1

 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 ......................................... ▪

 

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

 .......التاريخ...................القيمة ..................
 القيمة .........................التاريخ...................
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وإنجازها  األشغالبتنفيذ  المناقصصاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد  قيام إزاء – 4

 .ود المنطقة الخاصةو االلتزام بالقوانين المرعية داخل حد وفقا ألحكام العقد
 
بأن يدفع  العملبتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب  المناقص قيام إزاء - 5

 العقد. فيقيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد  المناقصإلى 
 

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

 
 

 األي  )ل حا الع  ( الفديق

 
 (ال ن مصالث ن  ) الفديق

 

 
 دئيإ  جلإ ال فيضي :     االس 
 

 : ..................................  ال يميق
 

 
 :   االس 
 

 ..........: .......................... ال يميق

 
 

 

 -يمد شهد على  لم :       -يمد شهد على  لم:

 
 -ال يميق:

 
 
 
 
 

 
 -ال يميق:

 

 
 -اليظيفم:

 
  ديد الشمي  ال  ليم

 
 
 

 
 -اليظيفم:

 
 دئيإ مس  اللياز  ياإلشل  
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 رابعا: الشروط العامة
سلطة منطقة العقبة االقتصادية  في 2001( لسنة 4تعتبر الشروط نظام اللوازم واألشغال رقم )      

الخاصة السارية بتاري  طرح هةا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطًا عامة لهةا العطاء وأا 
 بنودها.تقديم عرض المناق  يعتبر التزامًا منه بجنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبل بجميع 

 
 

 -: بالعقد الخاصة:الشروط  خامسا  
 .على المبيعات العامةاألردني غير شامل الضريبة األسعار بالدينار  .1

  العقبة. مدينةلمستودعات السلطة في  توريدال .2
 .والتركيب والتشغيل تاري  التوريدمن  هميالدي ثالث سنواتكفالة الصيانة المجانية لمدة  .3

 من الشركة األم   Certified partnerيجب أا تكوا الشركة المتقدمة شريك رسمي  .4

 واية اثماا اخرى وثمن الرخ  والقطع  لثمن األجهزةالمالي  تفصيل العرض .5

 

 العطاء.او يستثنى من  العطاءمالحظة: يجب تقديم األوراق التي تثبت النقاط السابقة مع 
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 -: الفنيةالمواصفات  -ا :سادس

 

 

1 - Backup Storage 

 
 

Category  Features Compliance 
Notes 

Yes No 

Storage 
Architecture  

ASEZA is looking for backup storage 60TB as startup usable disk,  
No Single Point of Failure architecture for all components       
Non-disruptive controller addition or remove       

                Dual active controller with automated I/O path failover       
On node cache: At least 32GB per controller shall have a mirrored 

protected write cache and the bidder should describe how it 
protects write cache contents. 

      

Redundant power supplies and redundant cooling fans, with a 
Consistent cache protection when power failure occurs (No Single 

Point of Failure)  
      

Host 
Interface  

Should have different types of ports at same time (FC; iSCSI Or 
SFP+) 

              Or SFP+ Base-T Min 4 ports 10 GB iSCSI 
Min 4 ports 16 GB FC 

      

Disk Drives 
Support 

Mixing different drive technologies in the same enclosure       
Support 10k SAS, 7.2K NL-SAS and Solid State Drives  

  
  

RAID  RAID 0, 1, 5, 6, 10       
Required 
Capacity  

Minimum of 60TB NL-SAS Disk usable on Raid 6 with fast rebuild 
capability, before compression and deduplication and hotspare.   

  
Capacity 

Expansion 
Expandable to minimum 200 HDDs by only adding disk enclosures 

and HDDs without changing the controller  
   

Advanced 
Data Services 

Load Balancing and Multipath SW to be included for all connected 
servers or Using Native Operating system Multipath tool       

Dynamic capacity expansion by adding more physical drives without 
Downtime       

The proposed system must support replacement of a failed 
component (disk, memory/cache, Controller, power supply, etc) 

while the system is up and running. 
      

Include Snapshot license       
capable support Data Replication/Mirroring. License not requires at 
this stage 

  
      

  
Should haves synchronous as well as asynchronous replication. With 

the ability to dynamically change between different replication 
modes 

  
      

  

Thin 
Provisioning  

Should have thin provisioning to Optimizes efficiency by allocating 
disk storage space in a flexible manner among multiple hosts based 
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on the minimum space required by each host at any given time. In 
order to achieve the following:  

• Reduce use of storage hardware  

• Reduce hardware space requirements  
Saves electrical energy use & lower heat generation 

Storage 
Management 
& Monitoring 

Storage Management should have both CLI and GUI with SNMP 
management control to Configure, manage and monitor the storage 

system, beside email-home and call-home notifications to send 
alerts and status to the manufacturer without the Requirement of a 

modem or other device 
      

Entire system must be manageable from a web-based single, secure 
Interface without requirements for a separate management device 

or server 
      

Management system must include comprehensive online and 
Remote monitoring abilities without third party hardware or 

Software. 
      

Supported 
Operating 
Systems  

Microsoft Windows 
  

  
Microsoft Hyper-V       

VMWARE (VAAI , SRM Failover and failback)        
IBM AIX, Oracle Enterprise Linux, Oracle Solaris, Red Hat Enterprise 

Linux, Ubuntu Linux and CentOS Linux.   
  

Backup 
software 
Support 

Veeam, Veritas Net backup and backup Exec,  IBM TSM, HP Data 
Protector, EMC networker, Oracle OSB, CommVault     

Warranty  Official 5 years comprehensive (Hardware + Software) Warranty 
and support, 24x7 from Manufacturer       

 
-Well Known Brand and in Gartner report Magic Quadrant for 

General Purpose Storage Arrays – 2017 or 2018 , as a leader or 
challengers . 

   

 

 

Terms and conditions: 
 

In this RFP, Bidder, Contractor, Vender are referred to the same term and are 
used interchangeably.  

• This bid cannot be divided,  

• All equipment proposed by Bidders shall meet the following specifications:  
o 220-volt power, 50Hz 

• Bidders must ensure that the equipment’s they are proposing are of the latest 
production line and factory sealed.  ASEZA will evaluate this information to 
avoid procurement of sub-standard sub-components that have been used to 
replace factory standard sub-components. 

• Bidder must be in business and a registered company for at least 5 years  
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• All equipment’s must be proposed and delivered as a complete unit, and meet 

the minimal, mandatory requirements included in this RFP.  Bids that propose 

sub-component integration will be rejected. 

• Bidders are required to supply original commercial product brochures or PDF 
files for the equipment and software that they are proposing.  Such information 
will be considered of great value to ASEZA in the bid evaluation process. 

• In order to meet ASEZA’s requirement for the whole project, bidders must 
provide any equipment, not specified in this RFP, but necessary for the 
integration of the whole project. The specifications and costs of such 
equipment must be presented in detail in the bidder’s proposals.  If some 
equipment -- not specified in this RFP but required for the project in 
accordance with the bidder’s technical proposal -- is not present in the bid, 
market prices of this equipment will be added to the total prices provided by 
the Bidder in the evaluation phase. 

• The vendor's response should contain technical information and pricing details 
of their products and services, which will meet or exceed (ASEZA) 
requirements & specifications as described in this document. 

• All necessary unpacking, interconnecting cables, connectors, and accessories 
are the responsibility of the Supplier. 

• All necessary tools, and installation media, including software drivers 
necessary for integration of devices are the responsibility of the Supplier. 

• The Bidder must have enough experience to configure new storage with 
NetBackup and Veeam software with a list of employee’s C.V’s who have the 
adequate experience to install and configure all HW and SW, the candidate 
must be certified by the provided vendorices provided by the Bidder in the 
evaluation phase. 

• Complete on-site training for the IT staff according to the wining 
proposal 

• The bidder should be certified partner from the product offered 

• HW and software support and warranty: five years warranty onsite with labor. 

• SW support: five years SW support, include updates, upgrade, licenses and 
others, on-site with labor. 

•  Prices include installation operation and maintenance of all offered HW and 
knowledge transfer as specified in the specification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Bidders must provide ASEZA with schedule/Plan for all project phases of the 
initial given scope. 

• The bidder should be certified partner from the product offered 

• The bidder should have a practiced project management methodology.  

• The suggested implementation team members should be certified on 
the products offered.  

• The bidder should have implemented at least three similar projects in 
similar environments in the region. 

• Course 20410: Installing and Configuring Windows Server 2012                 
for 7 participants divided in two group . 

• Course 20411: Administering Windows Server 2012                                          
for 7 participants divided in two group. 
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 .والخالصة النهائية ت  النهائيجدول الكميا - :سابعا

 
حساب المواصافات الفنياة الاواردة فاي وثاائق  تخزين وملحقاتاهتوريد وتركيب وتشغيل نظام  :المشروع
 -:العطاء

 : )                         ( يوما   ةالفعلي والتركيب والتشغيل  مدة التوريد

 

 

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 سعر الوحدة
 المبلغ اإلجمالي

 

 فلس دينار فلس
 
 دينار
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   المجموع النهائي فقط: *

 _______________________________________ئي كتابة:   ___________النهاالمجموع 
 ____________________________________________:  ______ اق ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالمناسم 

 __ ______________________________________________ببببب  :   __بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلتاريببا
 ______________________________________ة:   ____________ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببشركبببببختم ال

 ____________________خلوي _____________________هات  الشركببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة : ______

 ____________________________________________لشركببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة: _________فاك  ا


