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 مديرية انظمة المعلومات  المملكة األردنية الهاشمية  2021- 18     عطاء لوازم رقمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2021-ايار
 بيانات و تطبيقات اوراكل تجديد رخص قواعد 

 

 

 

 14 من 1 صفحة 

 

 
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 المالية شؤون الية دير م
 قسم اللوازم واألشغال 

 

 
قواعد بيانات و   رخص بتجديد لخاصا(18/2021)  لوازم رقم اءالعط

 للمرة الثانية  –  أوراكل تطبيقات

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 -ايار   
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 14 من 2 صفحة 

 
 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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 14 من 3 صفحة 

 

 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 الفنية مدة العقد :  –ب    
 
ناتجة عن التأخير في دفع  ال تتحمل السلطة اي غرامات تفرضها شركة اوراكل االم   غرامة التأخير :  - ج   

 الرخص.
 
 طريقة الدفع: -د    

 
  نواقص حسب االصول وبدون أي  للرخص   األوليواالستالم    التجديد ة بعد  يدفع قيمة المطالبة المال  يتم  -1

 .او مالحظات 
 

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

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

Partners)  

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

 

شركة  بالتعاقد مع    (18/2021لوازم  قم )  من خالل العطاء  منطقة العقبة االقتصادية الخاصة غب سلطة  تر  
  والشروط في المواصفات الفنية    حسب المدة المبينة  أو ا م    قواعد بيانات و تطبيقات تجديد  خص  ل  متخصصة

 الرخص  تجديد  تثبت  او ا م االم شركة   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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 14 من 4 صفحة 

 
 للمشتركين بالمناقصة انيا: التعليماتث

: سببببببببببببلطة منطقة العقبة االقتصببببببببببببادية  التعليمات(كلمة السببببببببببببلطة )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  
كم األمو  التي لها عالقة بالمناقصبببة أو تلك   جميع المعلومات الالزمة له لتقديم العرض وان يتفهم ويراعي

 . أسعا  التي تؤثر على وضع 
يقببدم العرض على نموذع عرض المنبباقصبببببببببببببببة المببد ع في  بب ا العطبباء ويقوم المنبباقص بتعب ببة    -أ -1

 النموذع وجداول الكميات واألسعا  ويوقع ويؤ خ وثائق العطاء في األما ن المحددة ل لك .

 نة أسعا  الوحدة في جداول الكميات باأل قام والكلمات بخط واضح.يشترط أن ينون تعب ة خا  -ب 
ال يجوز إدخاال أي تعاديال  لث وقاالع العطااق من قبال المنااقص ذ أماا إاا أراد المنااقص ت اديم   -ج

 رض بديل أو إضاااافة بعض المالحظات ذ فان باساااتطا تق أن ي دم الذ في ماصر  خاصااة  
العرض األصالي صما وو مطلوب وللجنة اللوازم  منفصالة ترفع بالعرض ذ راريطة أن يت دم ب

 واألرغال في السلطة المختصة أن تنظر في  رضة البديل أو ترفضق .
 -يجب  لث المناقص أن ي دم البيانات والمعلومات التالية :   -2

المفوض بالتاااوقيع  نها    للمسلولوضع منرا  المناقص فردا" صان أو ررصة ذ وصتاب التفويض   -أ
. 
يرفع مع العرض الم دم صفالة مالية أو رايذ مصادل لصاالل السالطة وألمروا بالمبلم المحدد    -ب 

صدليل  لث حسان نية المناقص للدخول باسام المناقص أو الرارصة  في )ملحع  رض المناقصاة    
اقصااة و لث أن يصون الذ من مصاار  أو م سااسااة مالية مرخصااة للعمل في األردن  في المن

  أيام  7الساالطة خالل )  ت ررهوتعاد واه الصفالة للمناقصااين الاين لم يحال  ليهم العطاق حساابما  
من تااري  قرار إحاالاة العطااق ذ أماا المنااقص الااي يحاال  لياة العطااق فتعااد إلياة وااه الصفاالاة بعاد 

 لة حسن التنفيا ويوقع الع د . أن ي دم صفا
 نوان المنااقص الصاامال الرسااااامي في األردن ليعتبر  نواناق الرسااااامي الااي توجاق إلياق صاافاة   -ج

الرسااالل واعرااعارات وصل إرااعار أو رسااالة تبعع مسااجلة  لث واا العنوان تعتبر وص نها قد 
ق إاا ورد لها  سااالمت إليق أي معلومات أخرط يطلب إلث المناقص ت ديمها أو إرفاقها بعرضااا

 اصر في الرروط أو المواصفات أو واه التعليمات .
تعتبر األسااااعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الوارد  في جداول الصميات  لث أنها   -3

ال يمة الصاملة والرااااملة لالذ البند بصاااور  جاوز  للتساااليم وأنها ترااامل صالذ أربا  المناقص 
 ت أخرط قد يتحملها وف ا لهاا الع د .وتعويضق  ن أي التزاما

توضااايل االلتبا  : إاا صان وناذ أي التبا  أو صانت وناذ حاجة لالساااتفساااار  ن أي توضااايل   -4
لوقاالع العطااق فعلث المنااقص أن يت ادم بطلاب خطي إلث رلي  مجل  المفوضاااااين من اجال 

  أيام ويتم  7ما ال ي ل  ن )التوضيل وإزالة االلتبا  في مو د يسبع التاري  المحدد لفتل العطاق ب
 توزيع اعجابات  لث االستفسارات  لث جميع المناقصين المت دمين للعطاق  

في ظرف مختوم    على نسخختين مختومتين صلخل ولخور   إيداع العروض: يقدم العرض متكامال"  -5
 -مكتوب علية من الخارج :
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 14 من 5 صفحة 

 العطاءات ومعنون إلى رئيس مجلسواسخخخم المناقص ويودع في لخخخندو    عطاءرقم واسخخخم ال  

  المفوضبببين تلجيم  ويمصن لرلي  مجل  وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع  المفوضخين
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

 . لث المبيعات  غير راملة الضريبة العامة لث المناقص ت ديم أسعاره بالدينار األردني  -7

ت ييم العروض : يتم دراساة  روض المناقصاات وت ييمها بموجب نظام اللوازم واألراغال لسالطة   -8
  من قانون  56الصاادر بم تضاث الماد   )  2001  لسانة  4منط ة الع بة االقتصاادية الخاصاة رقم )
وتعديالتق والتعليمات الصاادر  بموجبة    2000  لسانة  32منط ة الع بة االقتصاادية الخاصاة رقم )

 يصون المناقص  لث اطالع ومعرفة بها  أنلاي يفترض وا

 -أسلوب تدقيع العروض :   -9

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

 مجموع األسعا  أو  المبل  اإلجمالي للعطاء .الوحدة وبالتالي يتم تعديم 
  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 تصبببببببببببحيح المجموع وينون المجموع   فلنة ذا وجد خطل في أ  من العمليات الحسبببببببببببابية   -ت 
 للمناقص .المصحح ملزما 

ترفب 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 السللللللللللطلة بحقهلا في ضهملال أي عرض لير متقيلد بهلل ملا ورد في هلذ  التعليملات كملا  -10
ترا   تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسلللباب ويحل للسللللطة اختيار العرض الذي 

مناسللباو و ضحالة العطاء دون التقيد بلقل العروض قيمة ك كما يحل للسلللطة ضحالة العطاء ا ئيا  
وعلى أكثر من منلاقص ويتم كلل ذللو دون أن يهون ألي  منلاقص لم يف  بلالعطلاء أي حل في  

 . طة  بلي تعويضمطالبة السل

السببببببببلطة لتوديع 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)

ضببببببببمانا  لتنفي  العقد تنفي ا   % من ديمة العقد وذلك  10التنفي  )قبم توديع نموذع االتفادية ( بمبل   
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 14 من 6 صفحة 

 فب   أواسببببببببببببببتنك    أوتبلخر المنباقص    وإذاتبامبا ولبدفع مبا يترتبب على التعهبد وفباء ألغراض العقبد  
عجز عن تقديم كفالة حسببن التنفي  المطلوبة فعند ا يحق للسببلطة مصبباد ة كفالة    أوتوديع االتفادية  

  أولمطالبة بها للمناقص أ  حق في االمناقصبة المرفقة بعرضبه دون الرجوع  لى القءباء وال ينون  
 .بل  تعويب بشلنها

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

 الوزراء.استنادا  لقرار مجلس 
 -: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   

 

 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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 14 من 7 صفحة 

 1- ج 

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

 معالي  ئيس مجلس المفوضين 
بعد أن قمنا بد اسببببببة دديقة للشببببببروط ومواصببببببفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء وتعليمات   -1

 المناقصة الخاصة بتو يد................................................
مببا يتهببا وجميع الظروم المحيطببة بهببا وغير ببا من األمو  التي لهببا عالقبة  المبب كو ة أعال  وتفهمنببا  

بها فلننا نحن الموقعين أدنبا  نعرض بببان نقوم بتو يببد     اللوازم وفقا  لشروط ومواصفببات العطباء 
أو أ  مبل  مخر يصبببببح   د ة دينا  أ دنيقوباألسببببعا  الم كو ة في جداول الكميات بمبل   جمالي و 

 بموجب شروط   ا العطاء . مستحقا
خببببالل المدة التي      ونتعهد في حالة قبول عرضنا   ا أن نببببو د ونسلم اللوازم المشمولببببة في العقد  -2

 نحدد ا في عرضنا اعتبا ا من تا يخ تبلغنا قرا  اإلحالة .
مالية   ونتعهد في حالة قبول عرضنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسن التنفي  من مصرم أو مؤسسة -3

%( من ديمة العطاء الم كو  أعال  ووفقا  10مسبببجلة في األ دن ومقبولة لدينم وذلك بمبل  يعادل )
 لنموذع الكفالة المرفقة .

يوم ابتبداء من التبا يخ المحبدد لفتح العطباء ويبقى  ب ا  90ونوافق على أن نلتزم بهب ا العرض لمبدة   -4
 العرض ملزما لنا طيلة     المدة .

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

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

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

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

 ...... .....التوديع. ............................. االسملشا د : ......................العنوان
 .....................................................................  وعنوانه منان عملة
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 14 من 8 صفحة 

 

 2  – ج 
 نموذج كفالة المناقلة 

Form of Tender Guarantee 
 

 المرروع: ......................................... العطاق رقم: ........................... 

إلث السااااااد  )صااااااحاب العمال : ........................................................... ل اد تم إ المناا أن  
المنااقص رااااارصاة: ......................................................................... سااااايت ادم بعرض 

قذ ولما صانت رااروط العطاق تنص  لث أن  للمناقصااة للمرااروع المنوه  نق أ اله اسااتجابة لد و  العطا
مصااااارفاناااا:   فااا ن  طالاباااقذ  وبانااااق  الاث  ماع  ارضاااااااقذ  مانااااقصاااااااة  باصافاااالاااة  الامانااااقاص   ياتا ااادم 
بناذ ........................................................................ يصفال بتعهاد ال رجعاة  ناق أن يادفع 

............  ناد ورود أول طلاب خطي منصم وبحياع يتضاااامن  لصم مبلم: .................................... 
 الطلب ما يلي:

 
أن المناقصذ بدون مواف ة منصمذ قام بسحب  رضق بعد ان ضاق آخر مو د لت ديم العروض أو قبل       -أ 

   يوماذ أو 90ان ضاق صالحية العرض المحدد  با)
  من رروط  6/ 1إبرام اتفاقية الع د بموجب الماد  )أنصم قد قمتم ب حالة العطاق  ليقذ ولصنق أخفع في       -ب 

 الع دذ أو 
  من  4/2) أنصم قد قمتم ب حالة العطاق  ليق ذ ولصنق أخفع في ت ديم ضمان األداق بموجب الماد         -ج

 رروط الع د. 
 

صما أن واه    يوما ويتعين إ ادتها إليناذ  90و لث أن يصلنا الطلب قبل ان ضاق مد  صالحية الصفالة البالغة ) 
 الصفالة تحصمها ال وانين المعمول بها في األردن. 

 
 توقيع الصفيل / البنذ: ...........................................

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

 ...........................................             التاري :
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 14 من 9 صفحة 

 3-ج
 

 
 سلطة منطقة العقبة االقتلادية الخالة 
 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ( 

Performance Guarantee 
.................................................................................... يسرنا إ المصم  إلث الساد :  

 ب ن مصرفنا: ...................... قد صفل بصفالة ماليةذ الم اول: ............................. 

............................. بمبلم: )  المتعلع بمرااروع: ...........         /         بخصااوص العطاق رقم )

والاذ لضاااااماان تنفياا العطااق المحاال  لياق     ........................   ديناار أردني............................ 

بمجرد ورود أول طلب خطي    –حساب الراروط الوارد  في وقالع   د الم اولةذ وأننا نتعهد ب ن ندفع لصم  

مع اصر األساااباب الدا ية لهاا   –و أي جزق تطلبونق منق بدون أي تحفظ أو رااارط  منصم المبلم الماصور أ

والذ بصار  النظر  ن   –الطلب ب ن الم اول قد رفض أو أخفع في تنفيا أي من التزاماتق بموجب الع د  

أي ا تراض أو م اضااا  من جانب الم اول  لث إجراق الدفع.وتب ث واه الصفالة سااارية المفعول من تاري   

صاداروا ولحين تسالم األراغال المنجز  بموجب الع د المحدد مبدليا بتاري  ........... راهر ...............  إ

 من  ام ................ ما لم يتم تمديدوا أو تجديدوا بناق  لث طلب صاحب العمل.

 توقيع الصفيل / مصر : .............................. 

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

 التاري : .............................................. 
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 14 من 10 صفحة 

 4-ج
 سلطة منطقة العقبة االقتلادية الخالة  

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

 

....................................................................... يسارنا إ المصم ب ن مصارفنا:  إلث السااد : 

 .................................. قد صفل بصفالة ماليةذ الم اول: ........................

         /        خصوص العطاق رقم )

...بمبلم:) .................   دينار أردني ........................ والذ لمتعلع بمرااااروع:...................

ضامانا اللتزام الم اول لتنفيا جميع التزاماتق فيما يخص أ مال اعصاالحات والصايانة بموجب أحصام   د  

ق المبلم المااصور أو أي جز  –بمجرد ورود أول طلاب خطي منصم    –الم ااولاة.وإنناا نتعهاد با ن نادفع لصم  

تطلبونق منق بدون أي تحفظ أو رارطذ مع اصر األساباب الدا ية لهاا الطلب ب ن الم اول قد رفض أو أخفع  

في تنفيا التزاماتق فيما يخص أ مال اعصاالحات والصايانة بموجب الع دذ وصالذ بصار  النظر  ن أي 

ة المفعول من تاري   ا تراض أو م اضااااا  من جانب الم اول  لث إجراق الدفع.وتب ث واه الصفالة ساااااري

إصاااداروا ولحين التسااالم النهالي لبراااغال بموجب الع د وقيام الم اول ب صمال النواقص واعصاااالحات  

 المطلوبة ما لم يتم تمديدوا أو تجديدوا بناق  لث طلب صاحب العمل.          

 .............توقيع الصفيل / مصر : ..............                                        

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

 التاري : ............................................ 
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 14 من 11 صفحة 

 5-ج

 
 اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2021لسنة ............... شهر  ......... من..........ذا اليوم خي هخة ف خيخاالتفاق  ذهخه حررت

 
 بين

 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  سلطة منطقة العقبة االقتلادية الخالةالعمل  لاحب
 و

 الثاني" الفريق" المقاول الساد  ............................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: االتفا تم  فقد
 
المشار إليها فيما    العقد والتعابير الوارد  في هذه االتفاقية نفس المعاني المحدد  لها في شروط    للكلمات  يكون - 1

 بعد.
 
 هذه االتفاقية وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه اللور :   منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزص  تعتبر - 2

 ...................... ....................................... رقم  :القبول"  كتاب" -ص
 ..................................................... :  " عرض المناقلة كتاب" -ب
 رقام: .................................................... المناقلة ذات األ مالحق -ج
 .... (: ...............................................العقد )الخالة والعامة شروط - د
 : ...................................................................... الموالفات - ه
 (:............................. األخرى والجداولالمسعر  )جداول الكميات  الجداول -و

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .............. .........................................................اإلنجاز"  مد " ▪
 ............................. غرامة التأخير ......................................... ▪

 

.........  ولل رسوم طوابع رقم...............
 ..................... ولل جامعخخخة رقم ..

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

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

 .و االلتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخالة وفقا ألحكام العقد
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 14 من 12 صفحة 

 
بأن يدفع إلى    العملالمقاول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإلالح صية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد لاحب    قيام  إزاء - 5

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

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

 
 

 األول )صاحب العمل  الفريع

 
 القاني )الم اول   عالفري

 

 
 رلي  مجل  المفوضين :      االسم 

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

 

 
 :     االسم 

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

 
 

 

 -وقد رهد  لث الذ :       -وقد رهد  لث الذ:

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 الر ون المالية مدير 

 
 
 

 
 -الوظيفة:

 
 رلي  قسم اللوازم واعرغال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مديرية انظمة المعلومات  المملكة األردنية الهاشمية  2021- 18     عطاء لوازم رقمال

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  2021-ايار
 بيانات و تطبيقات اوراكل تجديد رخص قواعد 

 

 

 

 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 شروطًا عامة له ا العطاء 
 بنود ا.وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التزامًا منه بلنه قد اطلع عليها وتفهمها وقبم بجميع 

 
 -: بالعقد الخاصة:الشروط  خامسا  

 . على المبيعات   العامةاألسعا  بالدينا  األ دني غير شامم الءريبة  .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  الرخص تفصيم العرض المالي لتجديد  .5

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

 

 

 - : لرخص ل  الفنيةالموالفات  -ا :سادس

 

Account name 
Support 

service number Start date End date 

Aqaba special 

Economic zone 

Authority 

6239017 1 -5-2021 30 -4 -2022 

Aqaba special 

Economic zone 

Authority 

20295097 1 -5-2021 30 -4 -2022 
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 14 من 14 صفحة 

 
 . النهائيةالخاللة  -  :سابعا
 

حسخخب الموالخخفات الفنية الوارد  في وثائق    أوراكلقواعد بيانات و تطبيقات  رخص    تجديد  :المشخخروع
 -:العطاء

 : )                  ( يوما   ةمدة التوريد الفعلي

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم
 وصف البند 

 
 

 المبلغ اإلجمالي 
 

 فلس
 
 دينار 
 

1 

حسب المدة المبينة في   أوراكل  قواعد بيانات و تطبيقاترخص  تجديد
 المواصفات الفنية 

 

  

*    

* 
 ( %    نسبة الخلم :     )         
 % (      نسبة الزياد  :     )       

  

   المجموع النهائي فقط: *

 ____ ___________________________________ئي كتابة:   ___________ المجموع النها
 __ __________________________________________ :  ______  قص ببببباببببببببببببببببببببببببببببببببببب ناسم الم

 __  _________________________________________بببببخ :   _______بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلتا يببا
 ____ ________ __________________________ ة:   ____________ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببشركبببببختم ال

 ______________ ______خلو  _____________________ ات  الشركببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة : ______ 

 ____________________________________________ لشركببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة: _________ فا س ا


