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 20 من 1 صفحة 

 

 

 
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 المالية شؤون الية دير م
 قسم اللوازم واألشغال 

 

 
 مستهلكات و  وتزويد مواد كيميائية توريدب الخاص  (13/2021) رقم  اءالعط

 لمدة عام مخبرية  
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 20 من 2 صفحة 

 -:المحتويـــــــات
 

 . العطاء وعوضم أوال :  
 التعليمات للمشتركين بالمناقصة .  ثانيا :  

 الكفاالت واالتفاقية  نماذج المناقصة و  /ثالثا 
 عرض المناقصة 1-ج    

 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ  3-ج    
 نموذج االتفاقية  4-ج    

 الشروط الخاصة:     رابعا  
    ية .الشروط األضاف :     خامسا  
 . المواصفات الفنية:    ا  سادس
 . الخالصة النهائية جدول الكميات النهائي  :     ا  سابع

 صفحة  (20)مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء 
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 20 من 3 صفحة 

 أوال: موضوع العطاء 
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -: وطريقة الدفعموقع  طرقة و -2

 

العا  -أ       ت االى مختبر م  يتم التوريد حسب حاجة السلطة وبموجب )أصدارات ( وعلى مدار 
 قسم اللوازم واألشغال في السلطة.بالتنسيق مع في مدينه العقبة و  لعقبة الدولية بن حيانا
 

تحعلى    –ب      كتابة  المتعهد  التسليم  موعد  تعت  ديد  التوريد  وخالفة  فترة  فورية)أسبوع(على  بر 
 . األكثر
 
فتفرض   دد بالعقدموعد المحاذا تاخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في ال التأخير: غرامة  -ج   

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

ازم  شراء اللوعن التاخير في التنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد و
تاخر المتعهد في توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض  التي 

 غرامة التاخير وفقا للصالحيات التالية : 
أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤون            

 المالية السلطة. 
زا           اذا  الب.   مدة  عن  دت  للجنة  تأخير  الغرامة  فرض  في  الصالحيات  تكون  يوما  ستين 

 العطاءات .
 
 طريقة الدفع: -د    

ار   ة بعدد الترييدد راتالدتحم  الدص اتودرو ربددرو قص  دراق  ييتم دفع قيمة المطالبة المال     
 .مح ظات 

 عام ميحدص كامو قعتباياً مو تاييخ ترقيع األتفاقية.مدة االتفاقية : -ه

 -المتعهد : -3   
ة عبببن الةبببركة ويفيبببت ت بببديم كتالوجبببات واضبببحدم معلومبببات يجبببب علبببى المتعهبببد أن ي ببب

 لألعمال المطلوبة للموضوع أعاله. 

اقد  تعالب  (2021/ 13لوازم رقم )  من خالل العطاء  غب سلطة منط ة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
متخصصة   شركة  كيميائية  ل مع  مواد  وتزويد  كامت   مخبرية  مستهلكات و توريد  ميالدي  عام  لمدة 

 . المواصفات الفنية والةروط الواردة في وثائق العطاء حسب 
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 20 من 4 صفحة 

 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
تعني كلمة السلطة )حيثما وردت في هذه التعليمات (: سلطة منط ة العقببة االقتصبادية   -مالحظة:

 ل ال رينة على غير ذلك.الخاصة، ما لم تد 
ونف تبببه  مسبببيوليةشبببتراه بهبببذه المناقصبببة أن يحصبببت بنفسبببه وعلبببى اال فبببيمبببن يرغبببب  ينبغبببي علبببى

الخاصببة علببى جميببع المعلومببات الالزمببة لببه لت ببديم العببرع وان يببتفهم ويراعببي كببت األمببور التببي لهببا 
 . هأسعار عالقة بالمناقصة أو تلك التي تيثر على وضع 

منببباق  م الالعطببباء وي بببو لمبببدرر فبببي هبببذا مبببوذر عبببرع المناقصبببة اي بببدم العبببرع علبببى ن -أ -1
بتعبئة النموذر وجداول الكميات واألسعار ويوقع وييرخ وثائق العطاء فبي األمباكن المحبددة 

 لذلك .

يةترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات باألرقام والكلمبات بخب    -ب 
 واضح.

اق  الم ا إذا قياد ، قم رثائق العطاء مو قبو الم اق  ت يجرز إدخاو قص تعديو على   -ج
تقديم عيض بديو قر إضافة بعدض المح ظدات ، فداو باالدتطاعت  قو يقددم ذلد  فد  
مذكية خاوة م فولة تيفق بالعيض ، شييطة قو يتقدم بدالعيض األودل  كمدا  در 

يو قر مطلرص رللج ة اللرازم راألشغاو ف  الاللطة المختوة قو ت ظي ف  عيضة البد 
 تيفض  .

 -ت رالمعلرمات التالية :يا اقو يقدم البيجص على الم اق     -2
المفددرض  للمالددئرورضددع م شدداة الم دداق  فدديدا  كدداو قر شدديكة ، ركتدداص التفددريض  -ق

 بالتدددرقيع ع ها .
ييفق مع العيض المقدم كفالة مالية قر شي  مودق لوالح الاللطة رألمي ا بالمبلغ    -ص 

ة و  يدليو علدى  الدد كدباالم الم اق  قر الشيكة   اقوة (  الم دد ف  )مل ق عيض الم
الم اق  للددخرو فد  الم اقودة رعلدى قو يكدرو ذلد  مدو موديس قر ميالالدة ماليدة 
ميخوة للعمو ف  األيدو رتعاد  ذه الكفالة للم اقوديو الدذيو لدم ي داو علديهم العطداء 

ما الم داق  الدذص ( قيام مو تاييخ قياي إ الة العطاء ، ق7الاللطة خحو )  تقييه البما  
 الكفالة بعد قو يقدم كفالة  الو الت فيذ ريرقع العقد .   ذه فتعاد إلية ي او علية العطاء

ع راو الم اق  الكامو اليالم  ف  األيدو ليعتبي ع را د  اليالدم  الدذص ترجد  إليد   -ج
كافة اليالائو راإلشعايات ركو إشعاي قر يالالة تبعث مالجلة على  ذا الع راو تعتبدي 

تقدديمها قر إيفاقهدا    داق  طلدص إلدى الما قد الدلمت إليد  قص معلرمدات قخدي  يركأ ه
 بعيض  إذا ريد لها ذكي ف  الشيرط قر المراوفات قر  ذه التعليمات .

تعتبي األالعاي الت  يدر ها الم اق  قمام قص ب د مدو الب درد الدرايدة فد  جددارو الكميدات  -3
ذل  قيباح بورية جا زة للتالليم رق ها تشمو كعلى ق ها القيمة الكاملة رالشاملة لذل  الب د 

 ق  رتعريض  عو قص التزامات قخي  قد يت ملها رفقا لهذا العقد .لم اا
ترضيح اتلتبدا  : إذا كداو   دا  قص التبدا  قر كا دت   دا   اجدة لحالتفالداي عدو قص  -4

ترضيح لرثائق العطاء فعلى الم اق  قو يتقدم بطلص خط  إلى يئي  مجل  المفرضديو 
ييخ الم دد لفتح العطاء بما ت يقدو التامرعد يالبق    و اجو الترضيح رإزالة اتلتبا  ف م



 

 مديرية الشؤون المالية  األردنية الهاشمية المملكة  2021-13رقم  عطاء لوازمال

 لمدة عام مخبرية  مستهلكاتو  توريد وتزويد مواد كيميائية منطقة العقبة االقتصادية الخاصةة سلط 2021 - اذار

 

 

 

 20 من 5 صفحة 

( قيام ريتم ترزيع اإلجابات على اتالتفالدايات علدى جميدع الم اقوديو المتقددميو 7عو )
 للعطاء  

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

فوي صوندوق العطواءات ومعنوون إلوى رئوي   يوودعلمناقص وم اواس عطاءرقم واسم ال 
 ريمكدو لديئي  مجلد  وذلك قبل الموعد والتاريخ المقوررين لييوداع  المفوضين  مجل 

موعببد ت ببديم العببروع بخشببعار خطببي يبعببم بببه الببى كببت مببن المناقصببين  المفوضببين تيجيببت
د رع يصببلها بعببالعطبباء ولببن تنظببر السببلطة فببي أي عبب قحصببلوا علببى وثببائ الببذين كببانوا قببد 

 مجلس المفوضين بوجود مبرر قوي لذلك التيخير  المحدد لذلك اال اذا اقتنع رئيس  وقت ال
الزامية العروع : يعتبر العبرع الم بدم ملزمبا للمنباق  وال يجبوز سبحب هبذا العبرع بعبد  -6

داء مبن خخبر موعبد ( يومبا ابتب90لفتبرة ) ببهويظت العرع ملزما للمناق  الذي ت بدم   ت ديمه
 وع اال اذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة . العر يده إليداع تم تحد 

 علدى المبيعدات   غيي شاملة الضدييبة العامدةعلى الم اق  تقديم قالعايه بالدي اي األيد     -7
16. % 

للرازم راألشدغاو تقييم العيرض : يتم دياالة عيرض الم اقوات رتقييمها بمرجص  ظام ا -8
الودادي بمقتضدى المدادة    2001( لالد ة  4لخاوة يقدم )ية ابة اتقتواد لاللطة م طقة العق

رتعديحتدد   2000( لالدد ة 32( مددو قددا رو م طقددة العقبددة اتقتوددادية الخاوددة يقددم )56)
 يكرو الم اق  على اطحع رمعيفة بها  قورالتعليمات الوادية بمرجبة رالذص يفتيض 

 -العيرض : قاللرص تدقيق   -9

 أناب جملبببة أي مبلبببي ومبببا يجبببب ن حسبببأو تنببباقي ببببياذا وجبببد فبببي العبببرع خطبببا  -أ
سلطة الحق بتعديت جملة المبلي بما التكون علية هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة ف

يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديت مجموع األسعار أو  المبلي اإلجمالي 
 للعطاء .

 بر كتابة فتعتة بالكلمات مذكور كتابد المذكور باألرقام والاذا وقع تباين بين العد  -ب 

 الكلمات هي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا لذلك . -ت 

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

تببرفي  أنلجنببة الف اذا قببام المنبباق  بتسببعير بنببد بصببورة مغلوطببة أو مبببالي فيهببا ، -د 
ستينسبببة بيسبببعار السبببو  الرائجبببة و أسبببعار لببب  مبتصبببحيح الغ عرضبببة أو أن ت بببوم
 المناقصين اآلخرين . 

تحتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عـرض ييـر متقيـد بمـ  مـا ورد فـي هـذي التعليمـات   -10
تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيـار العـرض   كما
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 20 من 6 صفحة 

روض قيمـة   كمـا يحـق للسـلطة العـ  التقيد بأقـ تراي مناسبا" و إحالة العطاء دون    الذي  
إحالة العطاء جزئيا وعلى أكثر من مناقص ويتم ك  ذلك دون أن يمون ألي  منـاقص لـم 

 . يفز بالعطاء أي حق في مطالبة السلطة  بأي تعويض
 

السلطة لتوقيع الع د خبالل  ىاليت دم  أنكفالة حسن التنفيذ : على المناق  الفائز بالعطاء  -11
ي ببدم للسبببلطة   أنبخحالببة العطبباء عليبببة وعلببى المنبباق   أبالغببةريخ ن تبببا( يببوم  مبب14)فتببرة 

% من قيمة الع د وذلبك ضبمانا  10كفالة حسن التنفيذ )قبت توقيع نموذر االتفاقية ( بمبلي 
تببببيخر  وإذا بببد لتنفيبببذ الع بببد تنفيبببذا  تامبببا ولببببدفع مبببا يترتبببب علبببى التعهببببد وفببباء ألغبببراع الع

عجبببز عبببن ت بببديم كفالبببة حسبببن التنفيبببذ  أوتفاقيبببة اال رفبببي توقيبببع وأاسبببتنك   أوالمنببباق  
المطلوبببة فعنببدها يحببق للسببلطة مصببادرة كفالببة المناقصببة المرف ببة بعرضببه دون الرجببوع الببى 

 .بيي تعويي بةينها أولمطالبة بها ال ياء وال يكون للمناق  أي حق في ا
ــ -12  صــفاتطابقــة للمواما تكــون مار الصــناعات المحليــة عنــدتأخــذ اللةنــة بعــين االعتب

ــعار 100) ــا  عـــن أسـ ــعار المـــواد المصـــنعة محليـ %( وبأســـعار معقولـــة علـــى أن ال تزيـــد أسـ
  .%( استنادا  لقرار مةلس الوزراء15المناقصين اآلخرين عن )

 

 -:يجب إرسال العرض إلى العنوان التالي. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

2565ص. ب.:   

، األردن 77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   
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 20 من 7 صفحة 

 
 
 
 
 
 

 واالتفاقية  والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا 

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 حسن التنفيذ الة  وذج كفنم 3-ج    
 نموذج االتفاقية4-ج    
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 20 من 8 صفحة 

 
 

 1-ج 

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

 معالي رئيس مجلس المفوضين 
الكميبببات وجميبببع وثبببائق العطببباء  بعبببد أن قمنبببا بدراسبببة دقي بببة للةبببروط ومواصبببفات وجبببداول -1

 لخاصة بتوريد................................................صة ايمات المناقوتعل
المذكورة أعاله وتفهمنبا ماهيتهبا وجميبع الظبروم المحيطبة بهبا وغيرهبا مبن األمبور التبي لهبا 

للببوازم وف ببا  لةببروط عالقببة بهببا فيننببا نحببن المببوقعين أدنببباه نعببرع بببببان ن ببوم بتوريببببد هببذه ا
درة دينبببار قببالمببذكورة فبببي جببداول الكميبببات بمبلببي اجمبببالي و  سبببعارعطببباء وباألومواصفببببات ال

 أو أي مبلي خخر يصبح مستح ا بموجب شروط هذا العطاء . أردني
خببببالل     ونتعهببد فببي حالببة قبببول عرضببنا هببذا أن نببببورد ونسببلم اللببوازم المةمولببببة فببي الع ببد  -2

 ة .حالغنا قرار اإلتاريخ تبل ها في عرضنا اعتبارا منالمدة التي نحدد 
ونتعهبببد فبببي حالبببة قببببول عرضبببنا أن ن بببدم الكفالبببة المطلوببببة بحسبببن التنفيبببذ مبببن مصبببرم أو  -3

%( مبببن قيمبببة 10ميسسبببة ماليبببة مسبببجلة فبببي األردن وم بولبببة لبببديكم وذلبببك بمبلبببي يعبببادل )
 العطاء المذكور أعاله ووف ا لنموذر الكفالة المرف ة .

التبباريخ المحببدد لفببتح العطبباء  ء مببنيببوم ابتببدا 90أن نلتببزم بهببذا العببرع لمببدة  ق علببىونوافبب -4
 ويب ى هذا العرع ملزما لنا طيلة هذه المدة .

والببى أن يببتم اعببداد اتفاقيببة الع ببد الرسببمية والتوقيببع عليهببا فببان عرضببنا هببذا مببع قببرار اإلحالببة  -5
 يةكت ع دا ملزما بيننا .

 زمينإنكبببم غيببر ملبببر و بخحالببة العطببباء علببى اقبببت األسببعا ونعلمكببم كببذلك ببببينكم غيببر ملبببزمين -6
 بخبداء أسباب ذلك . 

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

 ...................................... .... ................................... ....... باعتباره
 ومفوضا رسميا لتوقيع هذا العرع ونيابة عن المناق  .

 ...... .....التوقيع. ............................. االسملةاهد : ......................العنوان
 ............. ............... ......................................... وعنوانه مكان عملة
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 20 من 9 صفحة 

 2  –ج 
 نموذج كفالة المناقصة 

Form of Tender Guarantee 
 

 المشيرع: ......................................... العطاء يقم: ........................... 

م دا إعح... لقد تم ..............................إلى الالادة )وا ص العمو(: ..........................
قو الم دداق  شدديكة: ......................................................................... الدديتقدم 
بعيض للم اقوة للمشيرع الم ره ع   قعحه االتجابة لدعرة العطداء، رلمدا كا دت شديرط العطداء 

 ف ا: موددي ى طلبدد ، فدد وكفالددة م اقوددة مددع عيضدد ، رب دداء علددتدد   علددى قو يتقدددم الم دداق  ب
ب   ........................................................................ يكفو بتعهد ت يجعة ع   قو 
يدددفع لكددم مبلددغ: ................................................ ع ددد ريرد قرو طلددص خطدد  مدد كم 

 الطلص ما يل :رب يث يتضمو 
 
الم       -ق   مقو  بدرو  لتقديم  رافقاق ،  مرعد  آخي  ا قضاء  بعد  عيض   بال ص  قام  م كم،  ة 

 ( يرما، قر 90العيرض قر قبو ا قضاء وح ية العيض الم ددة بد) 
(  1/6ق كم قد قمتم ب  الة العطاء علي ، رلك   قخفق ف  إبيام اتفاقية العقد بمرجص المادة )      -ص 

 د، قر مو شيرط العق
ب  ا      -ج قمتم  قد  عق كم  العطاء  المادة  لي   لة  بمرجص  األداء  ضماو  تقديم  ف   قخفق  رلك     ،

 ( مو شيرط العقد. 2/ 4) 
 

( يرما ريتعيو إعادتها إلي ا،  90رعلى قو يول ا الطلص قبو ا قضاء مدة وح ية الكفالة البالغة ) 
 أليدو. كما قو  ذه الكفالة ت كمها القرا يو المعمرو بها ف  ا

 
 ...........................................ترقيع الكفيو / الب  : 

 .........................................     المفرض بالترقيع:

 ...........................................             التاييخ:
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 20 من 10 صفحة 

 3-ج
 

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

Performance Guarantee 
إلى الالادة: .................................................................................... يالي ا  

إعحمكم بأو مويف ا: ...................... قد كفو بكفالة مالية، المقارو:  

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

المتعلدق بمشديرع: ........................................ (        /         بخور  العطداء يقدم )

رذل  لضماو ت فيذ العطاء   بمبلغ: ) ........................ ( دي اي قيد  ............................ 

جديد بم –رق  ا  تعهدد بدأو  ددفع لكدم  الم او علي   الص الشيرط الرايدة ف  رثائق عقد المقارلة،

 –ص خط  م كم المبلغ المذكري قر قص جزء تطلبر   م   بددرو قص ت فدظ قر شديط  و طلريرد قر

مع ذكي األالباص الداعية لهذا الطلص بأو المقارو قدد يفدض قر قخفدق فد  ت فيدذ قص مدو التزاماتد  

جا ص المقارو علدى إجدياء  رذل  بويس ال ظي عو قص اعتياض قر مقاضاة مو  –بمرجص العقد  

لة الايية المفعرو مو تاييخ إوداي ا رل يو تاللم األشغاو الم جزة بمرجدص لكفارتبقى  ذه االدفع.

العقد الم دد مبدئيا بتاييخ ........... شهي ............... مو عام ................ ما لم يتم تمديد ا 

 قر تجديد ا ب اء على طلص وا ص العمو.

 ... ........... مويس: ................  لكفيو / ترقيع ا

 المفرض بالترقيع: ..................................... 

 ............................... التاييخ: ............... 
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 20 من 11 صفحة 

 4-ج   

 

 
 اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2021لسنة ............... شهر  ......... من..........ذا اليوم وي هوة ف ويواالتفاق  ذهوه حررت

 
 بين

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

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

 وفقا لشروط العقد، لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فيها  اول تقدم به المق

                             

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

 إليها فيما بعد. 
 
 االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة: هذه   منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 . ........................ .................................... رقم  :القبول"  كتاب" -أ
 .. ...................................................:  " عرض المناقصة كتاب" -ب
 .. ............. .............رقام: ........................المناقصة ذات األ الحقم -ج
 ... ................(: ................................العقد )الخاصة والعامة شروط -د
 .. ....... .....: ........................................................المواصفات -ه
 .. .. .........(:................األخرى والجداولرة )جداول الكميات لمسعا الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .............. اإلنجاز" ......................................................... مدة" ▪
 ........... .................. غرامة التأخير ......................................... ▪

 

....  .....وصل رسوم طوابع رقم...............
 ..................... وصل جامعوووة رقم ..

 القيمة .........................التاريخ................... 
 القيمة .........................التاريخ................... 
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 20 من 12 صفحة 

 
 
 األشغالبتنفيذ    المناقصوفقا للشروط، يتعهد    للمناقصالمستحقة  عات  صاحب العمل بدفع الدف   قيام  إزاء – 4

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

 العقد.  فيالمحدد  قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب  ناقصالمبأن يدفع إلى 
 

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

 
 

 األرو )وا ص العمو( الفييق

 
 ( الم اق  الثا   ) الفييق

 

 
 يئي  مجل  المفرضيو :      م اتال
 

 ..................... : .............   الترقيع
 

 
 :     اتالم 
 

 : ....................................   الترقيع

 
 

 

 -رقد شهد على ذل  :       -رقد شهد على ذل :

 
 -الترقيع:

 
 
 
 
 

 
 -الترقيع:

 

 
 -الرظيفة:

 
 مديي الشيرو المالية 

 
 
 

 
 -:الرظيفة

 
 يئي  قالم اللرازم راإلشغاو
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 20 من 13 صفحة 

 الخاصةامة الع : الشروط رابعا  
 
في سلطة منط ة    2001( لسنة 4الخاصة في نظام اللوازم واألشغال رقم )العامة و تعتبر الةروط     

العقبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطا  
طلع ليها وتفهمها وقبت   ء، وان ت ديم عرع المناق  يعتبر التزاما  منه بينه قد لعطاخاصة لهذا ا

 بجميع بنودها اضافة الى ما سيرد من الةروط الخاصة اإلضافية لهذا العطاء .
 

 -: األضافية:الشروط  خامسا  

 

 % . 16على المبيعات    العامةاليريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1
   .في مدينة العقبة حيان بن -  الدولية العقبة مختبرات  نىمب يالتسليم ف .2
 .مادة كت تسليم عند  والمنةي الجودة بةهادات  المختبر تزويد  يتم .3
 . المورد  تغريم  مع للمواصفات  مطاب ة غير مادة أي رفي  يتم .4
  لدى   التخزين  أو  الن ت   سوء  عن  ناجمة  أرباه  أو   خسائر  أية  حدوث   حال   في  التسليم   يكون  .5

 .الخسائر المورد  حمتيت ،المورد 
للعالمات  ) في حال الطلب  الجودةالتح ق من  يات لغا المواد  من عينة توريد   يتم أن .6

 (.التجارية غير المعرفة لدى المختبرات 

 %. 25الكميات الواردة في وثائق العطاء قابلة للزيادة والن صان بنسبة .10
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 20 من 14 صفحة 

 المواصفات الفنية    -:  ا  دسسا

 

No  
Item Full Name and special specifications, 
(Grade, Purity,…) 

Quality(Grade) 

1 
 HPLC and GC Vial Insert , > 350 µl glass flat bottom 

  

2 1-Propanol 99% 1 L HPLC-glass botteled  

3 2-Propanol 99% 2.5 L HPLC-glass botteled  

4 Acetic acid glacial >99.7%(2.5 L) A.R grade 

5 Acetone HPLC 

6 Acetone Pesticide 

7 Acetone ≥99% (Commercial)   

8 Acetonitrile HPLC 

9 Amomium Acetate  extra pure 

10 Beaker 250 ml   

11 
Borosilicate Round bottom flask,500 ml center 
single short neck. NS 29/32   

12 
Borosilicate Stoppered Erlenmeyer flask 250 ml, 
flat bottom, wide mouth neck  with cap   

13 

Cellulose Extraction thimbles for fat determination 
by soxhelt extractors (size 33×80mm , thickness 
1mil)   

14 

Chloroform Analytical grade, stabilized by ethanol 
peroxide free assay ≥ 99.0% valid for at least 2 
years from now 

 european origin 

15 Chloroform, stabilazed by ethanol HPLC 

16 Dichloromethane Pesticide 

17 Diethyl ether HPLC 

18 
Disposable lab coats,  large size , white , elastic on 
sleeves, 2 pockets minimum , round button.   

19 Erlenmeyer flask 500 ml .borosilicate glass   

20 Ethanol absolute   HPLC  

21 Ethanol absolute  ≥99% (Commercial)   

22 
Ethanol absolute C2H5OH analytical grade assay 
>99.5 /2.5 L 

A.R grade 

23 Ethyl acetate HPLC 

24 filter  paper general purepose(15 cm)pk 100   

25 Formic acid >99% 
 HPLC grade 
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 20 من 15 صفحة 

26 

Graduated & labeld 2ml wide opening clear screw 
cap HPLC & GC 12x32 mm ,9 mm diameter vial , 
with  PTFE/silicone septa 9 mm short vial screw 
cap.    

27 
graduated poly problene centrifuge tube with cap 
50 ml 

self-satnding  

28 
graduated poly problene centrifuge tube with 
screw cap 15 ml 

  

29 Hydrochloric acid 37% /2.5 L A.R grade 

30 
Lab Glassware's Cleaning Brushes 

  Multi Sizes :5 sizes ( for tube, beaker, 
bottle, cylinder, burette)  

31 

Lab Wire Gauze Ceramic Plates Iron Wire And 
Square Shape Ceramic Centers Contains No 
Asbestors 16 x16cm 

  

32 
laboratory Parafilm   

33 Magnesium sulphate anhydrous fine powder extra pure 

34 
Manganese (II) sulfate monohydrate ≥ 99% CAS 
:10034-96-5 

A.R grade 

35 Mercury 2 sulfate( Hg SO4) ,assay ≥ 98.5 
A.R grade 

36 Methanol HPLC 

37 

Micropipette Tips 250 µl volumes up Fits for 
eppendorf & omnipette Micropipette.   

38 

Micropipette Tips with filter 1 ml (1000 µl volumes 
up to 1250 µl) Extended length Fits for eppendorf 
& omnipette Micropipette.   

39 Micropipette  Pipette Tips, 1ml   

40 n-Hexane HPLC 

41 n-Hexane 
Pesticide 

42 n-Hexane / 2.5 L A.R grade 

43 Nitric Acid conc. ≥65% w/w , AR  european origin 

44 
Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Large Size 

  

45 
Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Medium Size   

46 
Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Small Size   

47 
petridishes 90mm H 16.2mm 

  

48 
Petrolium ether spirit 40-60 °Canalytical grade 
,Peroxide free /2.5L 

A.R grade 

49 plastic droppers raduated up to 3 ml,full capacity 7   
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 20 من 16 صفحة 

ml 15MM Length (Pk 500 piece) 

50 
Plastic Weighting boat 

Diamond-shaped plastic weighing 
boats 20 ml 

51 
Plastic Weighting boat 

Diamond-shaped plastic weighing 
boats 5 ml 

52 Plastic Weighting boat  Square plastic weighing boats 100 ml 

53 Potassium Iodide KI assay ≥99.8%/1 Kg A.R grade 

54 Potasuim hydroxide (KOH  Assay: > 85.0% AR 

55 Silver nitrate ,ACS reagent ,≥ 99.5% 
A.R grade 

56 Sodium Chloride >99.5 AR 

57 

Sodium citrate dibasic sesquihydrate 
(C6H6Na2O7.1.5H2O)  Assay: > 98.0% 

AR 

58 

Sodium citrate tribasic dihydrate (C6H5Na3O7.2H2O)   
Assay: > 98.0% 

AR 

59 Sodium Hydroxide pellets ≥97.0%/1 Kg 
A.R grade 

60 Sodium sulfate anhydrous Na2SO4 /1 Kg >98.5 
A.R grade, extra pure 

61 Sterile surgical blade NO.24   

62 Sulfuric acid conc.≥ 98% w/w H2SO4 /2.5 L A.R grade 

63 Syringe filter 0.2 um PTFE 25mm   

64 Syringe filter nylon 0.45um,25mm   

65 Toluene HPLC 

66 Urine sample cup 120 ml   

67 washing bottles(500 ml)   

68 Zinc acetate Analytical grade, european origin 
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 20 من 17 صفحة 

 
 . والخالصة النهائية ت  النهائيجدول الكميا : سابعاً 

حسب المواصوفات الفنيوة  مخبرية لمدة عام ومستهلكاتية واوتزويد مواد كيم توريد:المشروع

 -:الواردة في وثائق العطاء

 الكمية  الوحدة وصف البند  الرقم
 سعر الوحدة 

 المبلغ اإلجمالي 
 

 دينار  فلس دينار  فلس

1 

 HPLC and GC Vial Insert , > 350 µl glass flat 
bottom 

box 3 box 
of 500 
pieces 
each 

    

2 
1-Propanol 99% 1 L 

1 L 
8     

3 2-Propanol 99% 2.5 L 

2.5 L 

8 
    

4 Acetic acid glacial >99.7%(2.5 L) 

2.5 L 

14 
    

5 Acetone 

2.5 L 

4 
    

6 Acetone 

2.5 L 

8 
    

7 Acetone ≥99% (Commercial) 

20 L 

6 
    

8 Acetonitrile 

2.5 L 

40 
    

9 Amomium Acetate  

1 kg 

1 
    

10 
Beaker 250 ml 

Pcs 
20     

11 
Borosilicate Round bottom flask,500 ml center 
single short neck. NS 29/32 

Pcs 

30 
    

12 
Borosilicate Stoppered Erlenmeyer flask 250 ml, 
flat bottom, wide mouth neck  with cap 

Pcs 

30 
    

13 

Cellulose Extraction thimbles for fat 
determination by soxhelt extractors (size 
33×80mm , thickness 1mil) 

box 15 pk 
*25 

    

14 

Chloroform Analytical grade, stabilized by 
ethanol peroxide free assay ≥ 99.0% valid for at 
least 2 years from now 

2.5L 26     

15 Chloroform, stabilazed by ethanol 2.5L 4 
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 20 من 18 صفحة 

16 Dichloromethane 2.5L 4 
    

17 Diethyl ether 2.5L 6 
    

18 
Disposable lab coats,  large size , white , elastic 
on sleeves, 2 pockets minimum , round button. 

pieces 500     

19 Erlenmeyer flask 500 ml .borosilicate glass  pieces 10 
    

20 Ethanol absolute  2.5L 8 
    

21 Ethanol absolute  ≥99% (Commercial) 20L 3 
    

22 
Ethanol absolute C2H5OH analytical grade assay 
>99.5 /2.5 L 2.5L 10 

    

23 Ethyl acetate 2.5L 6 
    

24 filter  paper general purepose(15 cm)pk 100 packet 

10 
pk(eac
h 100 

pieces) 

    

25 Formic acid >99% 1L 4 
    

26 

Graduated & labeld 2ml wide opening clear 
screw cap HPLC & GC 12x32 mm ,9 mm 
diameter vial , with  PTFE/silicone septa 9 mm 
short vial screw cap.  

box 

51 box 
of 100 
pieces 
each 

    

27 

graduated poly problene centrifuge tube with 
cap 50 ml 

pieces 
5500 
pcs  

    

28 
graduated poly problene centrifuge tube with 
screw cap 15 ml 

pieces 
6000 
pcs  

    

29 Hydrochloric acid 37% /2.5 L 2.5L 3 
    

30 
Lab Glassware's Cleaning Brushes kits  6     

31 

Lab Wire Gauze Ceramic Plates Iron Wire And 
Square Shape Ceramic Centers Contains No 
Asbestors 16 x16cm pieces 40 

    

32 
laboratory Parafilm 

 
packet  

2     

33 Magnesium sulphate anhydrous fine powder 
1Kg 

(box) 18 
    

34 
Manganese (II) sulfate monohydrate ≥ 99% CAS 
:10034-96-5 

500g 
(box) 2 

    

35 Mercury 2 sulfate( Hg SO4) ,assay ≥ 98.5 
100g 
(box) 3 
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 20 من 19 صفحة 

36 Methanol 2.5L 80 
    

37 

Micropipette Tips 250 µl volumes up Fits for 
eppendorf & omnipette Micropipette. 

 pieces 5000     

38 

Micropipette Tips with filter 1 ml (1000 µl 
volumes up to 1250 µl) Extended length Fits for 
eppendorf & omnipette Micropipette. 

 pieces 10000     

39 
Micropipette  Pipette Tips, 1ml packet 

15(PK/
500) 

    

40 n-Hexane 2.5L 25 
    

41 n-Hexane 2.5L 8 
    

42 n-Hexane / 2.5 L 2.5L 60 
    

43 Nitric Acid conc. ≥65% w/w , AR 
2.5L 6     

44 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Large Size 

packet 
of 100 

70     

45 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Medium Size 

packet 
of 100 

100     

46 

Nitrile Rubber Gloves (Powder Free, Latex Free ) 
Small Size 

packet 
of 100 

120     

47 
petridishes 90mm H 16.2mm 

(box 
of 

480) 

2     

48 
Petrolium ether spirit 40-60 °Canalytical grade 
,Peroxide free /2.5L 2.5L 72 

    

49 
plastic droppers raduated up to 3 ml,full 
capacity 7 ml 15MM Length (Pk 500 piece) box 

4PK 
(each 

contain
s 500 
piece) 

    

50 
Plastic Weighting boat pieces 5000     

51 
Plastic Weighting boat pieces 5000     

52 
Plastic Weighting boat  pieces 1000     

53 Potassium Iodide KI assay ≥99.8%/1 Kg 1Kg 20 
    

54 
Potasuim hydroxide (KOH  Assay: > 85.0% 1kg 2     

55 Silver nitrate ,ACS reagent ,≥ 99.5% 
500g 
(box) 5 
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 20 من 20 صفحة 

 

56 Sodium Chloride >99.5 1kg 6 
    

57 
Sodium citrate dibasic sesquihydrate 
(C6H6Na2O7.1.5H2O)  Assay: > 98.0% 

1kg 6     

58 
Sodium citrate tribasic dihydrate (C6H5Na3O7.2H2O)   
Assay: > 98.0% 

1kg 6     

59 Sodium Hydroxide pellets ≥97.0%/1 Kg 1Kg 30 
    

60 Sodium sulfate anhydrous Na2SO4 /1 Kg >98.5 1kg 31 
    

61 
Sterile surgical blade NO.24 packet 

40 
(PK/10

0) 
    

62 Sulfuric acid conc.≥ 98% w/w H2SO4 /2.5 L 2.5L 
10     

63 
Syringe filter 0.2 um PTFE 25mm box 

5 
(PK/50) 

    

64 
Syringe filter nylon 0.45um,25mm box 

5 
(PK/50) 

    

65 Toluene 2.5L 
80     

 
66 

Urine sample cup 120 ml box 

4 
(PK/25

0) 
    

67 washing bottles(500 ml) pieces 
10     

68 
Zinc acetate 1 Kg 1     

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
    

   المجموع النهائي فقط: *

 ____ _____ ____________ __ __________________ _____ئي كتابة:   ______لمةموع النهاا
 __ _____________________________________:  _____________ قصــــاـــــــــــــــــــــــناسم الم

 ____ _____ ____________ ________ _________ــة:   ______________ ــــــــــــــــــــــــــالشركـــ ختم

 ____________خلوي ___________________________________ : __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 _________________________ __ ___________________________  :ــةـــــــــــــــــــفاكس الشركــ


