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 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    

 . والخاصة الشروط العامة :      رابعا   
  . الخاصة بالعقدالشروط   :    ا  خامس

 المواصفات الفنية. :    دسا  سا
 . الخالصة النهائية:      سابعا  

 ( صفحة 14 مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

في مدينه العقبة  الجديد سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في مبنى المطلوبةالرخص  تجديد يتم -أ    
 قسم اللوازم واألشغال في السلطة .مديرية أنظمة المعلومات و  بالتنسيق معو 
 عام ميالدي و حسب ما هو مبين في المواصفات الفنيةمدة العقد :  –ب    
تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد غرامة التأخير : اذا تأخر المناقص في  غرامة التأخير : -ج   

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر 0ر5فتفرض عليه )غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن ) 
المناقص في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير 

ءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في في التنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطا
توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التأخير وفقا للصالحيات 

 التالية :
 

 .السلطة اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤون الماليةأ.          
 ب.  اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءات.         
 .ناتجة عن التأخير في دفع الرخصال تتحمل السلطة اي غرامات تفرضها شركة اوراكل االم ج.        

 
 طريقة الدفع: -د    
 نواقصحسب االصول وبدون أي للرخص  األوليواالستالم  التجديدة بعد يدفع قيمة المطالبة المال يتم -1

 .او مالحظات

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

 Oracleلشببببببببببببببركببة أو ا ببم ) لترخيص البرمجيببات وكيببم معتمببديجببب ان ينون المتقببدم  •

Partners)  

 ما سبق. ا فاق شهادة تسجيم الشركة وجميع الوثائق التي تؤكد •

شركة بالتعاقد مع  (10/9201لوازم  قم ) من خالل العطاء غب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر  
 والشروطفي المواصفات الفنية  حسب المدة المبينة أو ا م   قواعد بيانات و تطبيقاتتجديد  خص ل متخصصة

 الرخص تجديد تثبت شركة او ا م االم من موقعة خطية شهادة بتقديم االلتزاممع  العطاءالوا دة في وثائق 

و جميع االستخدامات  لحم المشا م و اجراء التحديثات  Oracle Meta link  استخدام حق السلطة ومنح
 .الخاصة به

        -: وطريقة الدفع العقدموقع ومدة -2
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 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث
: سبببببببببببببلطة منطقة العقبة االقتصبببببببببببببادية التعليمات(كلمة السبببببببببببببلطة )حيثما و دت في      تعني -مالحظة: 

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقته الخاصببة على  مسببؤوليةينبغي على من يرغب في االشببتراب به   المناقصببة أن يحصببم بنفسببه وعلى 

جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي كم األمو  التي لها عالقة بالمناقصبببة أو تلك 
 . أسعا  التي تؤثر على وضع 

يقببدم العرض على نموذع عرض المنبباقصببببببببببببببببة المببد ع في  بب ا العطبباء ويقوم المنبباقص بتعب ببة  -أ -1
 وقع ويؤ خ وثائق العطاء في األما ن المحددة ل لك .النموذع وجداول الكميات واألسعا  وي

 يشترط أن ينون تعب ة خانة أسعا  الوحدة في جداول الكميات باأل قام والكلمات بخط واضح. -ب
ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص تقديم  -ج

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

 واألشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفض  .
 -يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية :   -2

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

كدليل على حسن نية المناقص للدخول باسم المناقص أو الشركة في )ملحق عرض المناقصة ( 
اقصاااة وعلى أن يكون ذل  من مصااارؤ أو مؤساااساااة مالية مرخصاااة للعمل في األردن في المن

( أيام 7الساالطة خالل ) تقررهوتعاد وذه الكفالة للمناقصااين الذين لم يحال عليهم العطاء حساابما 
من تاريخ قرار إحالة العطاء ، أما المناقص الذي يحال علية العطاء فتعاد إلية وذه الكفالة بعد 

 لة حسن التنفيذ ويوقع العقد . أن يقدم كفا
عنوان المناقص الكامل الرسااااااامي في األردن ليعتبر عنوان  الرسااااااامي الذي توج  إلي  كافة  -ج

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

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

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

توضاااايح االلتباإ : إذا كان ونا  أي التباإ أو كانت ونا  حاجة لالسااااتفسااااار عن أي توضاااايح  -4
لوثااائق العطاااء فعلى المناااقص أن يتقاادم بطلااب خطي إلى رئيإ مجلإ المفوضاااااااين من اجاال 

( أيام ويتم 7لعطاء بما ال يقل عن )التوضيح وإزالة االلتباإ في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح ا
 توزيع اعجابات على االستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء  
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 14 من 5 صفحة

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

 العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلسواسممممم المناقص ويودع في صممممندوق  عطاءرقم واسممممم ال 

 المفوضبببين تلجيم ويمكن لرئيإ مجلإ وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع المفوضممين
حصبببلوا على  موعد تقديم العروض بإشبببعا  خطي يبعه به  لى كم من المناقصبببين ال ين كانوا قد

 ل لك  ال  ذا اقتنع  ئيس المحدد العطاء ولن تنظر السبلطة في أ  عرض يصبلها بعد الوقت وثائق
 مجلس المفوضين بوجود مبر  قو  ل لك التلخير 

 تقديمه لزامية العروض : يعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سبببببببببببحب   ا العرض بعد  -6
( يومببا ابتببداء من مخر موعببد تم تحببديببد  90لفترة ) بببهويظببم العرض ملزمببا للمنبباقص البب   تقببدم 

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

 .على المبيعات غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعاره بالدينار األردني  -7

تقييم العروض : يتم دراسااة عروض المناقصااات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشااغال لساالطة  -8
( من قانون 56الصادر بمقتضى المادة  ) 2001( لسنة 4منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
وتعديالت  والتعليمات الصااادرة بموجبة  2000( لساانة 32منطقة العقبة االقتصااادية الخاصااة رقم )

 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنلذي يفترض وا

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

تكون علية  أن ذا وجد في العرض خطا أو تناقض بين حسبببببببببببببباب جملة أ  مبل  وما يجب  -أ
سببلطة الحق بتعديم جملة المبل  بما يتفق وتطبيق سببعر ال    الجملة بتطبيق سببعر الوحدة ف

 ع األسعا  أو  المبل  اإلجمالي للعطاء .الوحدة وبالتالي يتم تعديم مجمو 
  ذا وقع تباين بين العدد الم كو  باأل قام والم كو  كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 الكلمات  ي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا ل لك .

يتم تصببببببببببببحيح المجموع وينون المجموع  فلنة ذا وجد خطل في أ  من العمليات الحسببببببببببببابية  -ت
 اقص .المصحح ملزما للمن

ترفض عرضبببة أو  أنلجنة ال ذا قام المناقص بتسبببعير بند بصبببو ة مغلوطة أو مبال  فيها ، ف -ث
 أن تقوم بتصحيح الغلط مستلنسة بلسعا  السوق الرائجة و أسعا  المناقصين اآلخرين . 

 تحتفظ السللللللللللطة بحقها في عهمال أي عرض  ير متقيد ب ل ما ورد في هذا التعليمات كما  -10
تراا  تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسلللباب ويحل للسللللطة اختيار العرض الذي 

مناسللباو و عحالة العطاء دون التقيد بلقل العروض قيمة ك كما يحل للسلللطة عحالة العطاء ا ئيا 
وعلى أكثر من مناقص ويتم كل ذلك دون أن ي ون ألي  مناقص لم يف  بالعطاء أي حل في 

 . طة  بلي تعويضمطالبة السل
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السببببببببلطة لتوقيع العقد خالل فترة   لىيتقدم  أن فالة حسببببببببن التنفي  : على المناقص الفائز بالعطاء  -11
يقدم للسببببببببببلطة  كفالة حسببببببببببن  أنبإحالة العطاء علية وعلى المناقص  أبالغة( يوم  من تا يخ 14)

% من قيمة العقد وذلك ضببببببببببمانال لتنفي  العقد تنفي ال 10التنفي  )قبم توقيع نموذع االتفاقية ( بمبل  
 فض  أواسببببببببببببببتنك   أوتلخر المناقص  وإذاتاما ولدفع ما يترتب على التعهد وفاء ألغراض العقد 

لوبة فعند ا يحق للسببلطة مصبباد ة كفالة عجز عن تقديم كفالة حسببن التنفي  المط أوتوقيع االتفاقية 
 أولمطالبة بها المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع  لى القضاء وال ينون للمناقص أ  حق في ا

 .بل  تعويض بشلنها

( وبلسعار %100تلخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12
( %15أسعار المواد المصنعة محليا  عن أسعار المناقصين اآلخرين عن )معقولة على أن ال ت يد 

 استنادا  لقرار مجلس الوزراء.
 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة   

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   

 

 واالتفاقية 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    
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 1-ج 

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

 معالي  ئيس مجلس المفوضين
بعد أن قمنا بد اسبببببببة دقيقة للشبببببببروط ومواصبببببببفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات  -1

 بتو يد................................................المناقصة الخاصة 
المبب كو ة أعال  وتفهمنببا مببا يتهببا وجميع الظروة المحيطببة بهببا وغير ببا من األمو  التي لهببا عالقبة 
بها فلننا نحن الموقعين أدنبا  نعرض بببان نقوم بتو يببد     اللوازم وفقال لشروط ومواصفببات العطباء 

أو أ  مبل  مخر يصبببببح  د ة دينا  أ دنيقو ة في جداول الكميات بمبل   جمالي و وباألسببببعا  الم ك
 مستحقا بموجب شروط   ا العطاء .

خببالل المدة التي     ونتعهد في حالة قبول عرضنا   ا أن نببو د ونسلم اللوازم المشمولببة في العقد  -2
 نحدد ا في عرضنا اعتبا ا من تا يخ تبلغنا قرا  اإلحالة .

ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن التنفي  من مصرة أو مؤسسة مالية  -3
( من قيمة العطاء الم كو  أعال  ووفقا %10مسبببجلة في األ دن ومقبولة لدينم وذلك بمبل  يعادل )

 لنموذع الكفالة المرفقة .

ا يخ المحدد لفتح العطاء ويبقى   ا يوم ابتداء من الت 90ونوافق على أن نلتزم به ا العرض لمدة  -4
 العرض ملزما لنا طيلة     المدة .

والى أن يتم  عداد اتفاقية العقد الرسبببببببمية والتوقيع عليها فان عرضبببببببنا   ا مع قرا  اإلحالة يشبببببببنم  -5
 عقدا ملزما بيننا .

داء أسباب ونعلمنم ك لك بلنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقم األسعا  وإنكم غير ملزمين بإب -6
 ذلك . 

 حر  في   ا اليوم ...........................................من شهر .....................
 وخاتمة................ توقيعهاسم المناقص .................................................

 ....................................................................................باعتبا   
 ومفوضا  سميا لتوقيع   ا العرض ونيابة عن المناقص .

 ...........التوقيع. ............................. االسملشا د : ......................العنوان
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 14 من 8 صفحة

 ..................................................................... وعنوانه منان عملة
 
 

 

 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 عن  أعاله اساااتجابة لدعوة العطا
كفااااالااااة مناااااقصااااااااااة مع عرضاااااااااا ، وبناااااء على طلباااا ، فاااا ن مصاااااااارفنااااا:  مناااااقص ب ل تقاااادم ا  ي
بن  ........................................................................ يكفل بتعهد ال رجعة عن  أن يدفع 

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

 
أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرض  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 علي ، ولكن  أخفق في     -ب

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

 شروط العقد.
 

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

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

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

 ...........................................             التاريخ:
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 14 من 9 صفحة

 

 

 

 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

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

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

(المتعلق بمشااااروع: ........................................ بمبلغ: )        /        بخصااااوص العطاء رقم )

حال علي  وذل  لضااااااامان تنفيذ العطاء الم  ........................ ( دينار أردني............................

بمجرد ورود أول طلب خطي  –حسااب الشااروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم 

مع ذكر األساااااباب الداعية لهذا  –منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبون  من  بدون أي تحفظ أو شااااارط 

وذل  بصاارؤ النظر عن  –العقد  الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزامات  بموجب

أي اعتراض أو مقاضاااة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى وذه الكفالة سااارية المفعول من تاريخ 

إصداروا ولحين تسلم األشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... شهر ............... 

 مديدوا أو تجديدوا بناء على طلب صاحب العمل.من عام ................ ما لم يتم ت

 توقيع الكفيل / مصرؤ: ..............................

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

 التاريخ: ..............................................
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 14 من 10 صفحة

 

 

 

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

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

 

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

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

 (       /        خصوص العطاء رقم )

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

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

ندفع لكم  بأن  نا نتعهد  قاولة.وإن مذكور أو أي جزء  –بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  –الم المبلغ ال

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

صااالحات والصاايانة بموجب العقد، وكذل  بصاارؤ النظر عن أي في تنفيذ التزامات  فيما يخص أعمال اع

اعتراض أو مقاضااااااااة من جانب المقاول على إجراء الدفع.وتبقى وذه الكفالة ساااااااارية المفعول من تاريخ 

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

 وا أو تجديدوا بناء على طلب صاحب العمل.          المطلوبة ما لم يتم تمديد

 توقيع الكفيل / مصرؤ: ...........................                                        

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

 التاريخ: ............................................
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 14 من 11 صفحة

 

 

 

 5-ج

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

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

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاول السادة ............................ويمثلها ................................. على اعتباره
كان قد قبل بعرض المناقصااة الذت تقدم ب   ولما، بتنفيذ المشااروأ  ع   كان صااا ب العمل راابا في  ن يقوم المقاول  لما

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ  شغال المشروأ وانجازها وإص ح  ية عيوب فيها المقاول 

                             

 بين الفريقين على ما يلي: االتفاقتم  فقد
 
المشار إليها فيما  العقدوالتعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس 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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 14 من 12 صفحة

 
 
وإنجازها  األشغالصاحب العمل بدفع الدفعات المستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ  قيام إزاء – 4

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

 العقد. فيالمقاول قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد 
 

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

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 الثاني )المقاول( الفريق

 

 
 رئيإ مجلإ المفوضين:     االسم

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

 

 
 :   االسم

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

 
 

 

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

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رئيإ قسم اللوازم واعشغال
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 14 من 13 صفحة

 
 
 
 

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

االقتصادية الخاصة السا ية بتا يخ طرح   ا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً عامة له ا العطاء 
 بنود ا.فهمها وقبم بجميع وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزامًا منه بلنه قد اطلع عليها وت

 -: بالعقد الخاصة:الشروط  خامسا  
 .على المبيعات العامةاألسعا  بالدينا  األ دني غير شامم الضريبة  .1
  العقبة. مدينةلسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بالرخص  تجديد .2
 .الماليلعرض على ا%  100حيه سيتم توزيع العالمات  المقدمة،سيتم د اسة العروض  .3

 .Oracleمن الشركة األم   partnerيجب أن تكون الشركة المتقدمة شريك  سمي  .4

 . كما  ي مبينة في المواصفات الفنية للرخص الرخصتفصيم العرض المالي لتجديد  .5

 .او يستثنى من العطاء  العطاءم  ظة: يجب تقديم األوراق التي تثبت النقاط السابقة مع 

 

 

 -: لرخص ل الفنيةالمواصفات  -ا :سادس

 

Account name 
Support 

service number Start date End date 

Aqaba special 

Economic zone 

Authority 

6239017 1-5-9201 30-4-2020 

Aqaba special 

Economic zone 

Authority 

20295097 1-5-2019 30-4-2020 
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 14 من 14 صفحة

 

 
 

 .الخالصة النهائية - :سابعا
 

حسمممب المواصمممفات الفنية الواردة في وثائق  أوراكلقواعد بيانات و تطبيقات رخص  تجديد :المشمممروع
 -:العطاء

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم
 وصف البند

 
 

 المبلغ اإلجمالي
 

 فلس
 
 دينار
 

1 

حسب المدة المبينة في  أوراكل  قواعد بيانات و تطبيقاترخص  تجديد
 .حسب الشروط الواردة في وثائق العطاء المواصفات الفنية

 

  

* 
 ( %   نسبة الخصم :     )        

 %(      نسبة الزيادة :     )      
  

   المجموع النهائي فقط: *

 _______________________________________ئي كتابة:   ___________المجموع النها
 ____________________________________________:  ______ قصببببباببببببببببببببببببببببببببببببببببناسم الم

 __ _________________________________________بببببخ :   _______بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلتا يببا
 ______________________________________ة:   ____________ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببشركبببببختم ال

 ____________________خلو  _____________________ ات  الشركببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة : ______

 ____________________________________________لشركببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة: _________فا س ا


