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   Agilent-قطع غيار اجهزة مخبرية  وريدت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2021 - ايار

 

 

 

 17 من 1 صفحة 

 

 
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 المالية شؤون الية ير دم
 قسم اللوازم واألشغال 

 

 
 قطع غيار اجهزة مخبرية   توريدب الخاص  (27/2021) رقم  اءالعط

 Agilent  
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 17 من 2 صفحة 

 
 

 -:المحتويـــــــات
 

 العطاء.  وعوضم أوال :  
 ات للمشتركين بالمناقصة . عليمالت :  يا  ثان

 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    

 الخاصة العامة و الشروط :     رابعا  
    ية .افالشروط األض :     خامسا  
 . المواصفات الفنية :   سادسا  
 . الخالصة النهائية جدول الكميات النهائي  :     ا  سابع

 صفحة  17مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء 
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 17 من 3 صفحة 

 

 

 أوال: موضوع العطاء 
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -: الدفع  وطريقة  التأخيرغرامة التسليم وومدة موقع   -2

 

ديد موعد هد تحالمتععلى  سلطة منطقة العقبة بمدينة العقبة و   ت مستودعام التسليم في  يت     -أ     
 . فورية)أسبوع(على األكثربر فترة التوريد وخالفة تعت التسليم كتابة  

فتفرض    دد بالعقدموعد المحاذا تاخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في ال  التأخير:غرامة    –ب     

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تاخر  0ر 5عليه ) غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن )  
ي توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشىء  اقص ف المن

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

 حيات التالية : للصال غرامة التاخير وفقا
 

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

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

 
 طريقة الدفع: -3ج
 

ار   ة بعدد الترييدد راتالدتحم  الدص اتودرو ربددرو قص  دراق  يالبة المالالمط  يتم دفع قيمة     
 .مح ظات 

 -المتعهد : -3   
ات ة عبببل الةبببركة ويفيبببت تقبببديم كتالو بببواضبببحيجبببل علبببى المتعهبببد أل يقبببد  معلومبببات 

 اله. لألعمال المطلوبة للموضوع أع
 

التعاقد  ب  (2021/ 27لواز  رقم )  مل خالل العطاء  غل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتر 
لتو ة  شركمع   مخبرية  ريد  متخصصة  ا هزة  غيار  المختبرات مل   Agilent-قطع   حسل   ديرية 

 المواصفات الفنية والةروط الواردة في وثائق العطاء .  
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 17 من 4 صفحة 

 انيا :  التعليمات للمشتركين بالمناقصةث
عليمات (: سلطة منطقة العقببة االقتصبادية ة )حيثما وردت في هذه التالسلطتعني كلمة    -مالحظة:

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقتبببع  مسبببيوليةفسبببع وعلبببى شبببتراه ههبببذه المناقصبببة أل يحصبببت هناال ينبغبببي علبببى مبببل يرغبببل فبببي

التببي لهببا  ألمببورة لببع لتقببديم العببري وال يببتفهم ويراعببي كببت اميببع المعلومببات الالزمببالخاصببة علببى  
 . هأسعار لى وضع عالقة بالمناقصة أو تلك التي تيثر ع

منببباق    اليقبببد  العبببري علبببى نمبببوذص عبببري المناقصبببة المبببدرص فبببي هبببذا العطببباء ويقبببو  -أ -1
طاء فبي األمباكل المحبددة ئق العكميات واألسعار ويوقع وييرخ وثاهتعبئة النموذص و داول ال

 لذلك .

الكلمبات بخب  الوحدة في  داول الكميات باألرقا  و سعار يةترط أل يكول تعبئة خانة أ  -ب 
 واضح.

اق  الم ت يجرز إدخاو قص تعديو على رثائق العطاء مو قبو الم اق  ، قما إذا قياد  -ج
ذلد  فد  يقددم    ض المح ظدات ، فداو باالدتطاعتن قوتقديم عيض بديو قر إضافة بعد

  كمدا ودر ودلض األمذكية خاوة م فولة تيفق بالعيض ، شييطة قو يتقدم بدالعي
مطلرص رللج ة اللرازم راألشغاو ف  الاللطة المختوة قو ت ظي ف  عيضة البديو قر 

 تيفضن .
 -ت رالمعلرمات التالية :يا ايجص على الم اق  قو يقدم الب   -2

المفددرض  للمالددئروص التفددريض م دداق  فدديدان كدداو قر شدديكة ، ركتدداشدداة الرضددع م  -ق
 بالتدددرقيع ع ها .

  مودق لوالح الاللطة رألميوا بالمبلغ دم كفالة مالية قر شيالمق  ييفق مع العيض    -ص 
ة و  يدكددليو علدى  الدباالم الم اق  قر الشيكة  الم دد ف  )مل ق عيض الم اقوة (  
يدة الدة مالعلدى قو يكدرو ذلد  مدو موديم قر م الالم اق  للددخرو فد  الم اقودة ر

علديهم العطداء  اولدم ي دميخوة للعمو ف  األيدو رتعاد وذه الكفالة للم اقوديو الدذيو 
( قيام مو تاييخ قياي إ الة العطاء ، قما الم داق  الدذص 7الاللطة خحو )  تقييه البما  

 الت فيذ ريرقع العقد .  الكفالة بعد قو يقدم كفالة  الو وذه ي او علية العطاء فتعاد إلية
يدن الم  ف  األيدو ليعتبي ع را دن اليالدم  الدذص ترجدن إل  الكامو اليع راو الم اق -ج

على وذا الع راو تعتبدي فة اليالائو راإلشعايات ركو إشعاي قر يالالة تبعث مالجلة كا
تقدديمها قر إيفاقهدا    داق  ركأ ها قد الدلمت إليدن قص معلرمدات قخديل يطلدص إلدى الم

 ر وذه التعليمات .وفات قريد لها ذكي ف  الشيرط قر المرابعيضن إذا 
مدو الب درد الدرايدة فد  جددارو الكميدات ب د    تعتبي األالعاي الت  يدر ها الم اق  قمام قص -3

قيمة الكاملة رالشاملة لذل  الب د بورية جاوزة للتالليم رق ها تشمو كذل  قيباح على ق ها ال
 قد يت ملها رفقا لهذا العقد . ق  رتعريضن عو قص التزامات قخيللم اا

قص   اي عدواس : إذا كداو و دا  قص التبداس قر كا دت و دا   اجدة لحالتفالداتلتبدترضيح   -4
يئيس مجلس المفرضديو   ترضيح لرثائق العطاء فعلى الم اق  قو يتقدم بطلص خط  إلى

يقدو ييخ الم دد لفتح العطاء بما ت  التامو اجو الترضيح رإزالة اتلتباس ف  مرعد يالبق  
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 17 من 5 صفحة 

على اتالتفالدايات علدى جميدع الم اقوديو المتقددميو جابات  ( قيام ريتم ترزيع اإل7عو )
 للعطاء  

في ظرف   على نسختين مختومتين أصل وصورة  لعرض متكامال" وض: يقدم االعر  إيداع -5
 -مختوم مكتوب علية من الخارج :

رئوي  فوي صوندوق العطواءات ومعنوون إلوى  يوودعواسم المناقص و عطاءرقم واسم ال 
 ريمكدو لديئيس مجلدس لإليوداعالتاريخ المقوررين وذلك قبل الموعد و  المفوضين  مجل 

روي بإشببعار خطببي يبعببل بببع نلببى كببت مببل المناقصببيل ديم العببتقبب عببد مو  المفوضببيل تي يببت
د العطبباء ولببل تنظببر السببلطة فببي أا عببري يصببلها بعبب حصببلوا علببى وثببائق الببذيل كببانوا قببد 

 لك التيخير مجلس المفوضيل هو ود مبرر قوا لذ  رئيسالمحدد لذلك نال نذا اقتنع   وقت ال
 يجبوز سبحل هبذا العبري بعبد ق  والنلزامية العروي : يعتبر العبري المقبد  ملزمبا للمنبا -6

( يومبا اهتبداء مبل  خبر موعبد 90لفتبرة ) ببعويظت العري ملزما للمناق  الذا تقبد    تقديمع
  مدة التزا  أطول مل هذه المدة .وي نال نذا حدد في دعوة العطاء العر تم تحديده إليداع 

 المبيعدات   لدىع  امدةغيي شاملة الضدييبة العاق  تقديم قالعايه بالدي اي األيد    الم على   -7
16. % 

تقييم العيرض : يتم دياالة عيرض الم اقوات رتقييمها بمرجص  ظام اللرازم راألشدغاو  -8
بمقتضدى المدادة    الودادي  2001( لالد ة  4لخاوة يقدم )ية الاللطة م طقة العقبة اتقتواد 

رتعديحتددن  2000( لالدد ة 32العقبددة اتقتوددادية الخاوددة يقددم )م طقددة ( مددو قددا رو 56)
 يكرو الم اق  على اطحع رمعيفة بها  قولوادية بمرجبة رالذص يفتيض ا ليمات رالتع

 -قاللرص تدقيق العيرض :   -9

 ألاب  ملبببة أا مبلبببي ومبببا يجبببل ل حسبببنذا و بببد فبببي العبببري خطبببا أو تنببباق  هبببي -أ
سلطة الحق هتعديت  ملة المبلي بما الفية هذه الجملة هتطبيق سعر الوحدة ل علتكو 

الي يتم تعديت مجموع األسعار أو  المبلي اإل مالي وبالتيتفق وتطبيق سعر الوحدة  
 للعطاء .

 بر كتابة فتعتنذا وقع تبايل هيل العدد المذكور باألرقا  والمذكور كتابة بالكلمات  -ب 

 لك .تصحيح القيمة تبعا لذ الكلمات هي الملزمة و  -ت 

يببتم تصببحيح المجمببوع ويكببول  فينببةلعمليببات الحسبباهية فببي أا مببل ا نذا و ببد خطببي -ص
 المصحح ملزما للمناق  . مجموعال
تببرف   أللجنببة النذا قببا  المنبباق  هتسببعير هنببد بصببورة مغلوطببة أو مبببالي فيهببا ، ف -د 

أسبببعار ستينسبببة بيسبببعار السبببو  الرائجبببة و لببب  معرضبببة أو أل تقبببو  هتصبببحيح الغ
 المناقصيل اآلخريل . 

 ليمـاتها في إهمال أي عـرض ييـر متقيـد بمـ  مـا ورد فـي هـذ  التعسلطة بحقتحتفظ ال  -10
تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيـار العـرض   كما
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 17 من 6 صفحة 

روض قيمـة   كمـا يحـق للسـلطة العـ  ترا  مناسبا" و إحالة العطاء دون التقيد بأقـ   الذي  
تم ك  ذلك دون أن يمون ألي  منـاقص لـم اقص وية العطاء جزئيا وعلى أكثر من منإحال

 . سلطة  بأي تعويضالالبة يفز بالعطاء أي حق في مط
 

السلطة لتوقيع العقد خبالل  نلىيتقد   ألكفالة حسل التنفيذ : على المناق  الفائز بالعطاء  -11
يقببد  للسبببلطة   ألوعلببى المنبباق  بإحالببة العطبباء عليبببة  أهالغببةريخ ل تبببا( يببو   مبب14فتببرة )
وذلبك ضبمانا  لعقد % مل قيمة ا10نموذص االتفاقية ( بمبلي   سل التنفيذ )قبت توقيعكفالة ح

تببببيخر  وإذامبببا يترتبببل علبببى التعهببببد وفببباء ألغبببراي العقبببد  لتنفيبببذ العقبببد تنفيبببذا  تامبببا ولببببدفع
سبببل التنفيبببذ عجبببز عبببل تقبببديم كفالبببة ح أوتفاقيبببة اال رفببب  توقيبببع أواسبببتنك   أوالمنببباق  
ة مصببادرة كفالببة المناقصببة المرفقببة بعرضببع دول الر ببوع نلببى عنببدها يحببق للسببلطالمطلوبببة ف
 .بيا تعوي  بةينها أولمطالبة هها مناق  أا حق في ايكول للال و  اءالقي

 صــفاتتأخــذ اللةنــة بعــين االعتبــار الصــناعات المحليــة عنــدما تكــون مطابقــة للموا -12
ــعار المـــواد المصـــنعة م%( وبأســـعار معقولـــة علـــى أن 100) ــا  ال تزيـــد أسـ ــعار حليـ عـــن أسـ

  .زراء%( استنادا  لقرار مةلس الو 15المناقصين 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 

 

طة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةلس  

2565ب.:  .ص  

، األردن 77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   
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 17 من 7 صفحة 

 
 
 
 
 
 

 واالتفاقية  والصيانة نماذج المناقصة والكفاالت /ثالثا 

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة   2-ج    
 حسن التنفيذ الة  نموذج كف 3-ج    
 اقيةنموذج االتف4-ج    
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 1-ج 

 المناقصةض عر 
 ...... ..... عطاء : ......................................... 

 معالي رئيس مجلس المفوضيل 
بعبببد أل قمنبببا هدراسبببة دقيقبببة للةبببروط ومواصبببفات و بببداول الكميبببات و ميبببع وثبببائق العطببباء  -1

 ..............................لخاصة هتوريد..................صة اوتعليمات المناق
مبور التبي لهبا ل األعاله وتفهمنبا ماهيتهبا و ميبع الظبروم المحيطبة ههبا وغيرهبا مبورة أ المذك

نقببو  هتوريببببد هببذه اللببواز  وفقببا  لةببروط  عالقببة ههببا فيننببا نحببل المببوقعيل أدنببباه نعببري هببببال
درة دينبببار قببلببي ن مبببالي و المببذكورة فبببي  ببداول الكميبببات بمب سبببعارومواصفببببات العطببباء وباأل

 صبح مستحقا بمو ل شروط هذا العطاء .لي  خر يأو أا مب أردني
خببببالل     سببلم اللببواز  المةمولببببة فببي العقببد رضببنا هببذا أل نببببورد ونبببول عونتعهببد فببي حالببة ق -2

 ة .حالالمدة التي نحددها في عرضنا اعتبارا مل تاريخ تبلغنا قرار اإل
ذ مبببل مصبببرم أو حسبببل التنفيبببأل نقبببد  الكفالبببة المطلوببببة بونتعهبببد فبببي حالبببة قببببول عرضبببنا  -3

%( مبببل قيمبببة 10يعبببادل )ي بلببببم ميسسبببة ماليبببة مسبببجلة فبببي األردل ومقبولبببة لبببديكم وذلبببك
 العطاء المذكور أعاله ووفقا لنموذص الكفالة المرفقة .

التبباريخ المحببدد لفببتح العطبباء  ء مببليببو  اهتببدا 90ونوافببق علببى أل نلتببز  ههببذا العببري لمببدة  -4
 دة .ذه المبقى هذا العري ملزما لنا طيلة هوي

عرضببنا هببذا مببع قببرار اإلحالببة فببال  والببى أل يببتم نعببداد اتفاقيببة العقببد الرسببمية والتوقيببع عليهببا -5
 يةكت عقدا ملزما هيننا .

 زميلونعلمكببم كببذلك ببببينكم غيببر ملبببزميل بإحالببة العطببباء علببى اقبببت األسببعار وإنكبببم غيببر ملببب -6
 بإهداء أسباب ذلك . 

 ...............مل شهر ..................... ...........................ا اليو  .حرر في هذ 
 وخاتمة................  توقيعع..............................................اسم المناق  ...

 ........ .................................. باعتباره ..........................................
 ري ونيابة عل المناق  .ومفوضا رسميا لتوقيع هذا الع

 ...... .....التوقيع. ............................. ماالس لةاهد :......................العنوال
 ............. ........................................................  وعنوانع مكال عملة
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 2  –ج 
 اقصة الة المننموذج كف

Form of Tender Guarantee 
 

 : ........................... ء يقمالمشيرع: ......................................... العطا

م دا إعحإلى الالادة )وا ص العمو(: ........................................................... لقد تم 
............................ الدديتقدم ....................................قو الم دداق  شدديكة: .........
 ن قعحه االتجابة لدعرة العطداء، رلمدا كا دت شديرط العطداء ع  لم رهبعيض للم اقوة للمشيرع ا

 ف ا: موددي تدد   علددى قو يتقدددم الم دداق  بكفالددة م اقوددة مددع عيضددن، رب دداء علددى طلبددن، فدد و
................ يكفو بتعهد ت يجعة ع ن قو .................................... ب   ....................

........................................ ع ددد ريرد قرو طلددص خطدد  مدد كم .......يدددفع لكددم مبلددغ: .
 رب يث يتضمو الطلص ما يل :

 
م      -ق   بدرو  الم اق ،  ا قضرافققو  بعد  عيضن  بال ص  قام  م كم،  لتقديم  ة  مرعد  آخي  اء 

 ( يرما، قر 90ضاء وح ية العيض الم ددة بد) بو ا ق العيرض قر ق
(  1/6خفق ف  إبيام اتفاقية العقد بمرجص المادة ) لة العطاء علين، رلك ن قب  ا  ق كم قد قمتم      -ص 

 مو شيرط العقد، قر 
ع      -ج العطاء  ب  الة  قمتم  قد  األلين  ق كم  ضماو  تقديم  ف   قخفق  رلك ن  المادة  ،  بمرجص  داء 

 د. ط العق( مو شير2/ 4) 
 

( يرما ريتعيو إعادتها إلي ا،  90غة ) رعلى قو يول ا الطلص قبو ا قضاء مدة وح ية الكفالة البال
 ا يو المعمرو بها ف  األيدو. كما قو وذه الكفالة ت كمها القر

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

 .........................................     مفرض بالترقيع:لا

 ...........................................             التاييخ:
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 3-ج
 

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

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

................. قد كفو بكفالة مالية، المقارو:  ف ا: ..... إعحمكم بأو موي

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

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

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

بمجديد  –الم او علين  الص الشيرط الرايدة ف  رثائق عقد المقارلة، رق  ا  تعهدد بدأو  ددفع لكدم 

 –ط  قر شدي  ص خط  م كم المبلغ المذكري قر قص جزء تطلبر ن م ن بددرو قص ت فدظو طلريرد قر

  ت فيدذ قص مدو التزاماتدن د يفدض قر قخفدق فدمع ذكي األالباص الداعية لهذا الطلص بأو المقارو قد

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

 لة الايية المفعرو مو تاييخ إودايوا رل يو تاللم األشغاو الم جزة بمرجدص لكفاالدفع.رتبقى وذه ا

................ ما لم يتم تمديدوا  ........ مو عامالعقد الم دد مبدئيا بتاييخ ........... شهي .......

 قر تجديدوا ب اء على طلص وا ص العمو.

 ... ترقيع الكفيو / مويم: ........................... 

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

 ............................... .. ........... التاييخ: ..
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 4-ج   

 

 
 اتفاقية العقد  نموذج 

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2021لسنة ............... شهر  ......... من..........يوم ذا الوي هوة ف ويواالتفاق  ذهوه حررت

 
 بين

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

 الثاني" الفريق" باره.................ويمثلها ................................. على اعت....المقاول السادة .......
كان قد قبل بعرض المناقصةةة الةةذ    ولما،  بتنفيذ المشروع أعاله  يقوم المقاول    كان صاحب العمل راغبا في أن  لما

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

                             

 ريقين على ما يلي:بين الف االتفاقتم  فقد
 
ا  للكلمات  يكون - 1 المحددة لها في شروط  والتعابير  المعاني  االتفاقية نف   المشار   العقدلواردة في هذه 

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

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

 
  العقد المقبولة" قيمة       -3

 .............. .......................................................اإلنجاز" .. مدة" ▪
 ........... ..................غرامة التأخير ......................................... ▪
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....  .....وصل رسوم طوابع رقم...............
 ..................... وصل جامعوووة رقم ..

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

 
 
الدفعات    قيام  إزاء – 4 العمل بدفع  المقاول بتنفيذ  صاحب   األشغالالمستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد 

 . ة داخل حدود المنطقة الخاصةو االلتزام بالقوانين المرعي وإنجازها وفقا ألحكام العقد
 
بأن   العمليذ األشغال وإنجازها وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب  المقاول بتنف  قيام  إزاء - 5

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

وفقا   االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعاله وذلك  هذهبرام  تقدم فقد اتفق الفريقان على إ  ما   على  وبناءا
 للقوانين المعمول بها.

 
 

 األرو )وا ص العمو( الفييق

 
 الثا   )المقارو(  الفييق

 

 
 يئيس مجلس المفرضيو :      م اتال
 

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

 
 :     اتالم 
 

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

 
 

 

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

 
 -الترقيع:

 
 
 
 
 

 
 -الترقيع:

 

 
 -الرظيفة:

 
 مديي الش رو المالية 

 
 
 

 
 -الرظيفة:

 
 يئيس قالم اللرازم راإلشغاو
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 الخاصة و امة الع : الشروط رابعا  
 
في سلطة منطقة    2001( لسنة 4ألشغال رقم )الخاصة في نظا  اللواز  واالعامة و تعتبر الةروط     

ية الخاصة السارية هتاريخ طرح هذا العطاء و ميع ما يتبعها مل تعليمات شروطا  العقبة االقتصاد 
طلع ليها وتفهمها وقبت   ء، وال تقديم عري المناق  يعتبر التزاما  منع بينع قد خاصة لهذا العطا

 ط الخاصة اإلضافية لهذا العطاء .بجميع هنودها نضافة نلى ما سيرد مل الةرو 
 

 -: يةاألضاف:الشروط  خامسا  
 

 % . 16على المبيعات    العامةاليريبة  ةاألسعار بالدينار األردني غير شامل .1
  .بمدينة العقبةمستودعات سلطة منطقة العقبة   التسليم في .2
 في المختبرات.لقطع الموردة مع اال هزة المو ودة ال تتوافق ا .3
 .مادة كت تسليم عند  والمنةي الجودة بةهادات  المختبر تزويد  يتم .4
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 17 من 14 صفحة 

 المواصفات الفنية    -:  ا  دسسا

 

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

Quality(Grade) 

1 
Needle, G1313A Autosampler  for Agilent HPLC G1313-87201 

2 
Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler  for 
Agilent HPLC 

G1329-87017 

3 Autosampler Start Up Kit for Agilent HPLC G1313-68709 

4 Capillary, 100uL loop for Agilent HPLC 01078-87302 

5 
SST Capillary 400x0.17 mm, m/m, ps  for Agilent 
HPLC 

G1312-87303 

6 
Cap.flex.tubing, 280mm, 0.17mm id., 1/16  for 
Agilent HPLC 

01090-87304 

7 
Flash lamp for G1321A fluorescence det for Agilent 
HPLC 

2140-0600 

8 Pump Start-up Kit for Agilent HPLC G1311-68710 

9 
ZORBAX ODS Analytical 4.6x150mm 5-Micron HPLC 
Column 

883952-702 

10 
ZORBAX RX-SIL Analytical 4.6x150mm 5-Micron 
HPLC Column 

883975-901 

11 
ZORBAX ODS Guard HPLC Column Cartridges,5um, 
4.6 x 12.5mm  

820950-902 

12 
ZORBAX NH2 Guard HPLC Column Cartridges 5um, 
4.6 x 12.5mm 

820950-908 

13 
ZORBAX Eclipse XDB-CN Guard HPLC Column 
Cartridges 5um, 4.6 x 12.5mm 

820950-935 

14 DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25um ,GC Column 123-3832 

15 DB-624 60m, 0.32mm, 1.80um, GC Column 123-1364 

16 Column nut, universal, for Agilent GC  5181-8830 

17 
Ferrule, 0.4mm VG cond .25 col lng , for Agilent 
GC 

5062-3508 

18 
Ferrule, 0.5mm VG cond .32 col lng , for Agilent 
GC 

5062-3506 

19 
Ferrule, 0.4mm VG 0.1-0.25 col , for Agilent GC 5181-3323 

20 Ferrule, 0.5mm VG 0.32 col , for Agilent GC 5062-3514 

21 Ferrule 0.4mm Graphite 0.25 col , for Agilent GC 8010-0301 

22 Ferrule, 0.5mm Graphite 0.32 col , for Agilent GC 5080-8853 

23 Gold Plated inlet Seal and Washer,  for Agilent GC 5190-2209 

24 Non-stick O-Ring , , for Agilent GC 5188-5365 

25 

Liner 4mm ID tap, splitless ,no glasswool ,deact, , 
for Agilent GC 

5183-4695 
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 17 من 15 صفحة 

26 

Filament, high temperature EI , for Agilent GCMS 

5975B MSD 
G7005-60061 

27 
Agilent Vacuum Fluid 45 Gold, for Agilent GCMS 

5975B MSD vacuum Pump 
6040-0834-001 

28 Repeller insulator , for Agilent GCMS 5975B MSD G1099-20133 

29 Swabs 100/PK  5080-5400 

30 

Oil Mist Filter, 3/8 BSP Male Threads , for Agilent 
GCMS 5975B MSD vacuum Pump 

G1099-80039 

31 Abrasive sheets 5/PK ALO2 Lapping paper  5061-5896 

32 

Tension Cord, Injector Carriage,280 mm, for all PAL 
(GERSTEL Multipurpose Sampler) GC MPS2 

G6500-88005 

33 

Tension Cord, Needle Guide,90-100 mm, for all 
PAL 

(GERSTEL Multipurpose Sampler) GC MPS2 
G6500-88014 

34 

Tension Cord, Needle Guide,120-130 mm, for all 
PAL 

(GERSTEL Multipurpose Sampler) GC MPS2 
G6500-88004 

35 

Gerstel 10 µl syringe for Gerstel GC MPS2 
With fixed needle : OD/ID/L/Tip [mm] 
0.63/0.11/52.2/C 

022000-050-00 

36 

Headspece gastight Syringe 2.5 ml for GERSTEL 
MPS 2 

with replaceable needle: OD/ID/L/Tip [mm] 
0.63/0.15/57.0/HS   

022001-327-00 

 

 . والخالصة النهائيةت  جدول الكميا -: سابعاً 
حسوب المواصوفات  ديرية المختبراتلم   Agilent-قطع غيار اجهزة مخبرية  توريد :المشروع

 -:لفنية الواردة في وثائق العطاءا

 الكمية  الوحدة وصف البند  الرقم
 سعر الوحدة 

 المبلغ اإلجمالي 
 

 دينار  سفل دينار  فلس

1 

Needle, G1313A Autosampler  for Agilent 

HPLC 

Pcs 3  
    

2 

Seat assy 0.17mm ID Standard Autosampler  

for Agilent HPLC 

Pcs 3  
    

3 
Autosampler Start Up Kit for Agilent HPLC Kit 3  

    

4 

Capillary, 100uL loop for Agilent HPLC Pcs 3  
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 17 من 16 صفحة 

5 
SST Capillary 400x0.17 mm, m/m, ps  for 

Agilent HPLC 
Pcs 3  

    

6 

Cap.flex.tubing, 280mm, 0.17mm id., 1/16  

for Agilent HPLC 
Pcs 3  

    

7 
Flash lamp for G1321A fluorescence det for 

Agilent HPLC 
Pcs 1  

    

8 

Pump Start-up Kit for Agilent HPLC Kit 3  
    

9 
ZORBAX ODS Analytical 4.6x150mm 5-

Micron HPLC Column 
Pcs 3 

    

10 

ZORBAX RX-SIL Analytical 4.6x150mm 

5-Micron HPLC Column 
Pcs 3 

    

11 

ZORBAX ODS Guard HPLC Column 

Cartridges,5um, 4.6 x 12.5mm  

4/PK 3  
    

12 

ZORBAX NH2 Guard HPLC Column 

Cartridges 5um, 4.6 x 12.5mm 

4/PK 3 
    

13 
ZORBAX Eclipse XDB-CN Guard HPLC 

Column Cartridges 5um, 4.6 x 12.5mm 
4/PK 3 

    

14 

DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25um ,GC 

Column 
Pcs 2 

    

15 
DB-624 60m, 0.32mm, 1.80um, GC Column Pcs 1  

    

16 

Column nut, universal, for Agilent GC  2/PK 10  
    

17 
Ferrule, 0.4mm VG cond 0.25 col lng , for 

Agilent GC 
10/PK 2  

    

18 

Ferrule, 0.5mm VG cond 0.32 col lng , for 

Agilent GC 

10/PK 2  
    

19 
Ferrule, 0.4mm VG 0.1-0.25 col , for 

Agilent GC 
10/PK 2  

    

20 

Ferrule, 0.5mm VG 0.32 col , for Agilent 

GC 

10/PK 2 
    

21 
Ferrule 0.4mm Graphite 0.25 col , for 

Agilent GC 
10/PK 2  

    

22 

Ferrule, 0.5mm Graphite 0.32 col , for 

Agilent GC 

10/PK 2  
    

23 
Gold Plated inlet Seal and Washer,  for 

Agilent GC 
10/PK 3  

    

24 

Non-stick O-Ring , , for Agilent GC 10/PK 6 
    

25 
Liner 4mm ID tap, splitless ,no glasswool 

,deact, , for Agilent GC 
5/PK 6 

    

26 

Filament, high temperature EI , for Agilent 

GCMS 5975B MSD 
Pcs 4  

    

27 
Agilent Vacuum Fluid 45 Gold, for Agilent 

GCMS 5975B MSD vacuum Pump 
1 lt 2 
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28 
Repeller insulator , for Agilent GCMS 

5975B MSD 
Pcs 4  

    

29 

Swabs 100/PK  PK 3  
    

30 
Oil Mist Filter, 3/8 BSP Male Threads , for 

Agilent GCMS 5975B MSD vacuum Pump 
Pcs 1 

    

31 

Abrasive sheets 5/PK ALO2 Lapping paper  5/PK 1  
    

32 

Tension Cord, Injector Carriage,280 mm, for all 
PAL (GERSTEL Multipurpose Sampler) GC MPS2 

Pcs 3 
    

33 

Tension Cord, Needle Guide,90-100 mm, for all 
PAL (GERSTEL Multipurpose Sampler) GC MPS2 

Pcs 3 
    

34 

Tension Cord, Needle Guide,120-130 mm, for all 
PAL (GERSTEL Multipurpose Sampler) GC MPS2 

Pcs 3 
    

35 

Gerstel 10 µl syringe for Gerstel GC MPS2 With 
fixed needle : OD/ID/L/Tip [mm] 
0.63/0.11/52.2/C 

Pcs 6 
    

36 

Headspece gastight Syringe 2.5 ml for GERSTEL 
MPS 2 with replaceable needle: OD/ID/L/Tip 
[mm] 0.63/0.15/57.0/HS   

Pcs 6 
    

* 
 نسبة الخصم :     )            ( %

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
    

   المجموع النهائي فقط: *

 ____ _____ ____________ ____________________ _____ئي كتابة:   ______لمةموع النهاا
 __ _____________________________________ :  _____________ قصـــــــــــــــــــــــــــــناسم الم
 __ _______ ___________________________ __ ______________  ـــخ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريــــ
 ____ ___ ______________ ________ _________ــة:   ______________ ــــــــــــــــــــــــــالشركـــ ختم

 ____________خلوي ___________________________________ : __ ـةـــــــــــــــــــــهاتف الشركـــ

 _________________________ __ ___________________________  :ــةـــــــــــــــــــالشركــفاكس 


