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 -: المحتويـــــــات
 

 العطاء. أوال: موضوع
 بالمناقصة.للمشتركين  التعليماتثانيا: 
 :واالتفاقيةالكفاالت و نماذج المناقصة : ثالثا
 .عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة. 2-ج    
 .نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 نموذج كفالة الصيانة. 4-ج    
 .االتفاقيةنموذج  5-ج    

 العامة. رابعًا: الشروط
  بالعقد.الخاصة  الشروطخامسًا: 
 الفنية. المواصفاتسادسًا: 
 .النهائيةالخالصة  الكميات النهائي : جدولسابعاً 
 ( صفحة16عدد صفحات وثائق العطاء ) مالحظة:
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 أوال: موضوع العطاء
 

 -المطلوبة: األعمال  -1

 

        -وطريقة الدفع:  موقع ومدة العمل

مديرية أنظمة  بالتنسيق معالعقبة و ي مدينه ف السلطةمستودعات في  المطلوبة األجهزة توريد يتم -أ    
 السلطة.اللوازم واألشغال في  وقسمالمعلومات 

 

 .االكثر على فترة التوريد أسبوع كتابًة وخالفه تعتبرفترة التوريد تحديد  بيج –ب    
 
تأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه )غرامة  ااذالتأخير: غرامة  -ج   

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المناقص في توريدها عن 0ر5مالية ( بنسبة ال تقل عن ) 
كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في التنفيذ وفي جميع 

حوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق اال
 االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التأخير وفقا للصالحيات التالية :

 
ون المالية أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤ         

 السلطة.
 زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءات. إذا ب.         

 
 طريقة الدفع: -د    
 
 .حسب االصول وبدون أي نواقص واالستالم األولي بعد التوريد يتم دفع قيمة المطالبة المالية     
 

 -المتعهد:  -3   
 يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة 

 للبيع وتقديم خدمات الصيانة يجب ان يكون معتمد من الشركة االم 

( بالتعاقد مع جهه 29/2019لوازم رقم ) من خالل العطاء الخاصة غب سلطة منطقة العقبة االقتصاديةتر 
 .حسب المواصفات الفنية والشروط الواردة في وثائق العطاء (100عدد ) كمبيوتر جهاز لشراءمتخصصة 
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 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث

: سللللللللللللللطة منطقة العقبة االقتصلللللللللللللادية التعليمات(تعني كلمة السللللللللللللللطة )حيثما وردت في      -مالحظة: 
 القرينة على غير ذلك.الخاصة، ما لم تدل 

ونفقته الخاصللة على  مسلللوليةينبغي على من يرغب في االشللتراب ذه   المناقصللة أن يحصلله ذنفسلله وعلى 
جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كه األمور التي لها عالقة بالمناقصلللة أو تلك 

 . أسعار التي تلثر على وضع 
1-  

يقللدم العرض على نموذع عرض المنللاقصللللللللللللللللة المللدرع في  لل ا العطللاء ويقوم المنللاق  ذتعب للة  -أ
 ل لك.النموذع وجداول الكميات واألسعار ويوقع ويلرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة 

 يشترط أن يكون تعب ة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمات بخط واضح. -ب
أما إذا أراد المناقص تقديم  المناقص،دخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل ال يجوز إ -ج

فان باسااااتطاعته أن يقدم ذل  في مذكرة خاصااااة  المالحظات،عرض بديل أو إضااااافة بعض 
شااريطة أن يتقدم بالعرض األصاالي كما هو مطلوب وللجنة اللوازم  بالعرض،منفصاالة ترفق 

 ترفضه.ظر في عرضة البديل أو واألشغال في السلطة المختصة أن تن
 -التالية: يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات    -2

 عنها.المفوض بالتـــوقيع  للمسئولوكتاب التفويض  شركة،وضع منشاة المناقص فردا" كان أو  -أ
يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شي  مصدق لصالح السلطة وألمرها بالمبلغ المحدد    -ب

شركة  المناقصة(في )ملحق عرض  سم المناقص أو ال كدليل على حسن نية المناقص للدخول با
في المناقصاااة وعلى أن يكون ذل  من مصااارف أو مؤساااساااة مالية مرخصاااة للعمل في األردن 

( أيام 7الساالطة خالل ) تقررهمناقصااين الذين لم يحال عليهم العطاء حساابما وتعاد هذه الكفالة لل
أما المناقص الذي يحال علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد أن  العطاء،من تاريخ قرار إحالة 

  العقد.يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع 
الذي توجه إليه كافة عنوان المناقص الكامل الرسااااااامي في األردن ليعتبر عنوانه الرسااااااامي  -ج

الرسااائل واعشااعارات وكل إشااعار أو رسااالة تبعع مسااجلة على هذا العنوان تعتبر وكأنها قد 
سااااالمت إليه أي معلومات أخرب يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضاااااه إذا ورد لها 

 التعليمات.ذكر في الشروط أو المواصفات أو هذه 
اقص أمام أي بند من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها تعتبر األساااااااعار التي يدونها المن -3

القيمة الكاملة والشااااااملة لذل  البند بصاااااورة جاهزة للتساااااليم وأنها تشااااامل كذل  أربا  المناقص 
 العقد.وتعويضه عن أي التزامات أخرب قد يتحملها وفقا لهذا 

ة لالستفسار عن أي توضيح لوثائق إذا كان هنا  أي التباس أو كانت هنا  حاج االلتباس:توضيح  -4
العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس المفوضاااااااين من اجل التوضااااااايح 

( أيام ويتم توزيع 7وإزالة االلتباس في موعد يساااااابق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )
 ء  اعجابات على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطا

في ظرف مختوم  على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال" -5
 -الخارج: مكتوب علية من 
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 واسممممم المناقو ويودع في صممممندوا العطاءا  ومعنون إلى ر ي  م ل  عطاءرقم واسممممم ال 

 المفوضلللين تلجيه ويمكن لرئيس مجلس وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضممين
حصللللوا على  موعد تقديم العروض بإشلللعار خطي يبعه به  لى كه من المناقصلللين ال ين كانوا قد

 المحدد ل لك  ال  ذا اقتنع رئيس العطاء ولن تنظر السللطة في أ  عرض يصللها بعد الوق  وثائق
 مجلس المفوضين ذوجود مبرر قو  ل لك التلخير 

 تقديمهيعتبر العرض المقدم ملزما للمناق  وال يجوز سللللللللللللللحب   ا العرض بعد  العروض: لزامية  -6
( يومللا اذتللداء من مخر موعللد تم تحللديللد  90لفترة ) بللهويظلله العرض ملزمللا للمنللاق  اللل   تقللدم 

  المدة.إليداع العروض  ال  ذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من     

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةاألردني  على المناقص تقديم أسعاره بالدينار -7
يتم دراسااة عروض المناقصااات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشااغال لساالطة  العروض:تقييم  -8

( من قانون 56المادة )الصااادر بمقتضااى  2001( لساانة 4منطقة العقبة االقتصااادية الخاصااة رقم )
وتعديالته والتعليمات الصااادرة بموجبة  2000نة ( لساا32منطقة العقبة االقتصااادية الخاصااة رقم )

 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنوالذي يفترض 

 -العروض: أسلوب تدقيق    -9

تكون علية  أن ذا وجد في العرض خطا أو تناقض ذين حسللللللللاب جملة أ  مبلب وما يجب  -أ
سلللللللللللللطة الحق ذتعديه جملة المبلب بما يتفق وتطبيق ال    الجملة ذتطبيق سللللللللللللعر الوحدة ف

 للعطاء.اإلجمالي  أو المبلبسعر الوحدة وبالتالي يتم تعديه مجموع األسعار 
  ذا وقع تباين ذين العدد الم كور باألرقام والم كور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 ل لك.الكلمات  ي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا 

يتم تصلللللللحيح المجموع  نهفإمن العمليات الحسلللللللاذية   ذا وجد خطل في أ  -ت
 للمناق .ويكون المجموع المصحح ملزما 

 أنلجنة الف فيها، ذا قام المناق  ذتسلللللللعير ذند بصلللللللورة مغلوطة أو مبالب  -ث
ترفض عرضلللللة أو أن تقوم ذتصلللللحيح الغلط مسلللللتلنسلللللة بلسلللللعار السلللللو  

  اآلخرين. وأسعار المناقصينالرائجة 

 في إهمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات كما تحتفظ الســـــــــلطة بحقها  -10
 تراهالذي تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األســــباب ويحس للســــلطة اختيار العرض 

كما يحس للســـــلطة إحالة العطاء ج ئيا  قيمة،دون التقيد بأقل العروض  وإحالة العطاءمناســـــبا  
لم يف  بـالعطـاء أي حس في  ألي منـاق وعلى أكثر من منـاق  ويتم كـل ذلـو دون أن يكون 

 .تعويض السلطة بأيمطالبة 

السلللللللللطة لتوقيع العقد خالل فترة   لىيتقدم  أنكفالة حسللللللللن التنفي  : على المناق  الفائز بالعطاء  -11
يقدم للسلللللللللللطة  كفالة حسللللللللللن  أنبإحالة العطاء علية وعلى المناق   اذالغه( يوم  من تاريخ 14)
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% من قيمة العقد وذلك ضللللللللللمانال لتنفي  العقد تنفي ال 10التنفي  )قبه توقيع نموذع االتفاقية ( بمبلب 
رفض  أواسللللللللللللللتنك   أوتلخر المناق   وإذاتاما ولدفع ما يترتب على التعهد وفاء ألغراض العقد 

عجز عن تقديم كفالة حسللن التنفي  المطلوبة فعند ا يحق للسلللطة مصللادرة كفالة  أوتوقيع االتفاقية 
 أولمطالبة ذها المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع  لى القضاء وال يكون للمناق  أ  حق في ا

 .بل  تعويض بشلنها

%( وبأسعار 100تأخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12
%( استنادًا 15ت يد أسعار المواد المصنعة محليًا عن أسعار المناقصين اآلخرين عن ) أالمعقولة على 

 لقرار مجلس الوزراء.
 -: التاليإرسال العرض إلى العنوان  . يجب-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،   

واألشغالقسم اللوازم   

 

 واالتفاقية والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا

 المناقصةعرض  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
دقيقة للشروط ومواصفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات بعد أن قمنا ذدراسة  -1

 .................................................................... المناقصة الخاصة ذتوريد
الم كورة أعال  وتفهمنا ما يتها وجميع الظروف المحيطة ذها وغير ا من األمور التي لها عالقة 

نحن الموقعين أدنلا  نعرض ذللان نقوم ذتوريللد     اللوازم وفقال لشروط ومواصفللات ذها فلننا 
أو أ  مبلب مخر  درة دينار أردنيقالعطلاء وباألسعار الم كورة في جداول الكميات بمبلب  جمالي و 

 العطاء.يصبح مستحقا بموجب شروط   ا 
خللالل المدة التي     ونتعهد في حالة قبول عرضنا   ا أن نللورد ونسلم اللوازم المشمولللة في العقد  -2

 اإلحالة.نحدد ا في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار 
ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن التنفي  من مصرف أو ملسسة  -3

%( من قيمة العطاء الم كور أعال  10بولة لديكم وذلك بمبلب يعادل )مالية مسجلة في األردن ومق
 المرفقة.ووفقا لنموذع الكفالة 

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

التوقيع عليها فان عرضنا   ا مع قرار اإلحالة يشكه والى أن يتم  عداد اتفاقية العقد الرسمية و  -5
 ذيننا.عقدا ملزما 

ونعلمكم ك لك بلنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقه األسعار وإنكم غير ملزمين بإذداء  -6
  ذلك.أسباب 

 .......................ر .........للللللللهللمن ش ...حرر في   ا اليوم .................................
 

 .................................. وخاتمة توقيعه ..............................  ..للللللللاسم المناق
 

 ........................باعتبار  .....................................................................
 المناق .عن  ومفوضا رسميا لتوقيع   ا العرض ونيابة

 .............................................. االسم لشا د: ..............................العنوان
 ........................................... وعنوانه مكان عملة  .............................التوقيع
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 2 –ج 
 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 
 

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

إلى الساااااااادة )صااااااااحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمنا أن 
المناااقص شاااااااركااة: ......................................................................... سااااااايتقاادم بعرض 

ء، ولما كانت شاااروط العطاء تنص على أن للمناقصاااة للمشاااروع المنوه عنه أعاله اساااتجابة لدعوة العطا
كفااااالااااة مناااااقصااااااااااة مع عرضااااااااااه، وبناااااء على طلبااااه، فاااا ن مصاااااااارفنااااا:  مناااااقص ب ل تقاااادم ا  ي
بن  ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عنه أن يدفع 

............ عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيع يتضااااااامن لكم مبلغ: ....................................
 الطلب ما يلي:

 
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل      -أ 

 ( يوما، أو90انقضاء صالحية العرض المحددة بـ)
( من شروط 1/6إبرام اتفاقية العقد بموجب المادة )أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في     -ب

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

 شروط العقد.
 

ا أن هذه ( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كم90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )
 الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في األردن.

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

 

 ...................................................... المفوض بالتوقيــــع:

 

 ...................................................... الـتـاريــــــــــــــــخ:

  



 

 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 29/2019 عطاء لوازمال

 2019 –نيسان
 

 (100 جهاز حاسوب عدد )توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 15 من 9 صفحة

 
 

 

 3-ج
 

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

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

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

. ...............................................بمشااروع: ... ( المتعلق      /        )بخصااوص العطاء رقم 

وذل  لضمان تنفيذ العطاء المحال   بمبلغ: ) ........................ ( دينار أردني............................

بمجرد ورود أول طلب  –عليه حساااب الشاااروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

مع ذكر األساااباب الداعية  –تحفظ أو شااارط  خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي

وذل  بصرف النظر  –لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد 

هذه الكفالة سااااارية المفعول من  ىالدفع. وتبقعن أي اعتراض أو مقاضاااااة من جانب المقاول على إجراء 

لمنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شااااااهر تاريخ إصاااااادارها ولحين تساااااالم األشااااااغال ا

 ............... من عام ................ ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.

 

 .توقيع الكفيل / مصرف: ...............................

 

 .........المفوض بالتوقيــــــــــع: .......................

 

 .الــتــــــــاريـــــــــــــــخ: ...............................
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 2019 –نيسان
 

 (100 جهاز حاسوب عدد )توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 15 من 10 صفحة

 
 

 

 

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 نموذج ضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح العيوب(
Defects Liability Guarantee 

 

....................................................................... يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا: إلى السادة: 

 .................................. قد كفل بكفالة مالية، المقاول: ........................

 (       /        خصوص العطاء رقم )

دينار أردني ........................ وذل   .................(بمبلغ:) ....بمشااااااروع: ..................لمتعلق 

ضاامانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اعصااالحات والصاايانة بموجب أحكام عقد 

زء المبلغ المذكور أو أي ج –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –نتعهد بأن ندفع لكم  االمقاولة. وإنن

تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط، مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق 

في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال اعصااالحات والصاايانة بموجب العقد، وكذل  بصاارف النظر عن أي 

رية المفعول من تاريخ هذه الكفالة ساااااا ىالدفع. وتبقاعتراض أو مقاضااااااة من جانب المقاول على إجراء 

إصااااادارها ولحين التسااااالم النهائي لبشاااااغال بموجب العقد وقيام المقاول ب كمال النواقص واعصاااااالحات 

 المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العمل.          

                                        

 

 
 
 
 

. توقيع الكفيل / مصرف: ..................................

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

 

 التاريــــــــــــــــــــــــخ: ..................................
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 2019 –نيسان
 

 (100 جهاز حاسوب عدد )توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 15 من 11 صفحة

 

 5-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                          المشروع: 

                   
 

 
 2019لسنة .......................... شهر ....... من......................ذا اليوم ـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حرر 

 
 بين

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

 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
كان قد قبل بعرض المناقصاااة الذق تقدم ب   ولما يعاله،بتنفيذ المشااارو  كان صااااحل العمل را با في ين يقوم المقاول  لما

 لشروط العقد، فيها وفقالتنفيذ يشغال المشرو  وانجازها وإصالح يية عيوب المقاول 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفااتم  فقد
 
المشار إليها فيما  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نف  المعاني المحددة لها في شروط  للكلما  يكون - 1

 بعد.
 
 هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: منالوثا ق المدر ة تاليا  زءا ال يت زأ  تعتبر - 2

 ....................................................................................... م:ـــــرقول" ـــبـقـال ابـــــــتــك" -أ
 ........................................................................................": ةــــــعرض المناقص ابــتـك" -ب
 .......................................................................رقام: .................ة ذا  األـصـاقـمنـال مالحق -ج
 ......................................(: ...................................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 ..................................................................: .......................ا ــــــــــــــــــــفــواصــــــمـــال -ه
 .....................................(: ............................األخرى وال داولالمسعرة ) داول الكميا   ال داول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 ...................................................................................اإلن از" ............... مدة" ▪
 .........................................................غرامة التأخير ......................................... ▪

 

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

 .................القيمة .........................التاريخ.......
 ..................القيمة .........................التاريخ......
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 2019 –نيسان
 

 (100 جهاز حاسوب عدد )توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 15 من 12 صفحة

وإن ازها  األشغالمقاول بتنفيذ صاحب العمل بدفع الدفعا  المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد ال قيام إزاء – 4

 .المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة وااللتزام بالقوانين وفقا ألحكام العقد
 
بأن يدفع إلى  العملالمقاول بتنفيذ األشغال وإن ازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب  قيام إزاء - 5

 العقد. فيالمقاول قيمة العقد بمو ب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
 

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

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 الثاني )المقاول( الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين :االسم
 

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

 
 ............................................... االسم:

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع: 

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع: 

 

 
الوظيفااااة: 

- 

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
الوظيفااااة: 

- 

 
 رئيس قسم اللوازم واعشغال
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 2019 –نيسان
 

 (100 جهاز حاسوب عدد )توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 15 من 13 صفحة

 

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

االقتصادية الخاصة السارية ذتاريخ طرح   ا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً عامة له ا العطاء 
 ذنود ا.وأن تقديم عرض المناق  يعتبر التزامًا منه بلنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبه بجميع 

 
 

 -بالعقد:  الخاصة : الشروطخامساً 
 

 .من الشركة االم والوكيل  واتسنثالثة لمدة  صيانة كفالة .1

تزويد السلطة بكشوفات الكترونية تحتوي الرقم المتسلسل والموديل للجهاز وسريان الكفالة  .2

 المجانية من الشركة االم.

  business classارفاق ما يثبت بان الجهاز المقدم من الشركة االم بان الجهاز  .3

 أصلية.تعذر ذلك يتم تقديم نسخة الكترونية  وفي حالبكتالوجات أصلية  السلطةتزويد  .4

تطلب االمر  وإذافي حال وجود عطل يتم إصالحه خالل فترة ال تزيد عن يوم عمل واحد  .5

 ستبدال ببديل فان ذلك يتم خالل فترة ال تتجاوز يومين عمل من لحظة االبالغ عن العطلالا

 .خل مدينة العقبةدا

 .العامة على المبيعاتاألسعار بالدينار األردني غير شامل الضريبة  .6

  ./ مستودعات السلطة مدينة العقبةل توريد .7

بعد   الماليلعرض على ا%  100حيث سيتم توزيع العالمات  المقدمة،سيتم دراسة العروض  .8

 .المطابقة الفنية 

 العطاء.تعبئة صفحة المقارنة المرفقة في نسخة  .9

وتقديم  الشركة األم من Certified partner معتمد يجب أن تكون الشركة المتقدمة شريك رسمي .10

 . خدمات الصيانة

 

 

 

 

  
 

 

 العطاء.مالحظة: يجل تقديم األوراق التي تثبت النقاط السابقة مع 
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 2019 –نيسان
 

 (100 جهاز حاسوب عدد )توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 15 من 14 صفحة

 

 

 

 .الفنيةالمواصفا   -ا: سادس

 

 

1:-Desktop Business class 

 
  Compliance Note 

Yes No 

Processor options Intel® Core™ i7 8-9th 

Generation ,Mini 8 MB Cache 

Processor base frequency 3.0 

GHz 

   

Chipset Intel Chipset    
 

RAM 
1 X 8 GB, DDR4 

2 Memory slot(s) DIMM 

(DDR4) up to 16 GB 

   

Hard Drive SSD 480GB     
Screen LCD 19"-22"    
Processor 

Graphics 
Intel® HD Graphics     

Sound Card Integrated with internal 

speakers 
   

Ethernet 10/100/1000     
Optical Drive 8X DVD +/-RW    
Chassis Options Tower Desktop    
supported 

Operating system 
- Windows 10 Pro, Home 64-

bit, 32-bit 

- Windows 8.1 Pro, Windows 

8.1 64-bit, 32-bit 

- Windows 7 Professional 64-

bit, 32-bit 

   

OS Free DOS    
Warranty Three-year warranty    
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 (100 جهاز حاسوب عدد )توريد  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

 15 من 15 صفحة

 .والخالصة النهائية الكميات النهائيجدول  - :سابعا

 -: العطاءحسب المواصفا  الفنية الواردة في وثا ق  هاز حاسوب توريد  :المشروع

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 سعر الوحدة
 المبلغ اإلجمالي

 

 فلس دينار فلس
 
 دينار
 

1 
توريد  هاز حاسممموب شمممخصمممي حسمممب المواصمممفا  

 الفنية الواردة في وثا ق العطاء.
     100 عدد

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

      

   الم موع النها ي فقط: *

 يوماً  (          ) :ةالفعليمدة التوريد 

 

 

 

 _________________________________________________كتابة: _ئي المجموع النها
 _________________________________________________: _ق للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللانالماسم 

 __ _______________________________________________لتاريللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللخ: _ا
 _________________________________________________شركلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة: _الختم 

 ____________________خلو  ___________________________ الشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة: ات  

 ____________________________________________لشركللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة: _________فاكس ا


