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 -:المحتويـــــــات
 
 اء.موضوع العط ال :  و أ

 تركين بالمناقصة .لمشت لتعليمالا  :يا ثان
 الكفاالت واالتفاقيةنماذج المناقصة و  /ثالثا

 .عرض المناقصة 1-ج    
  .نموذج كفالة المناقصة 2-ج    
 .نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    
 . نموذج االتفاقية 4-ج    

  الشروط العامة:    رابعا   
 . صةلخااخامسا    : الشروط 

    الشروط االضافية. :  ا  دسسا
 .شروط فسخ العقد :   سابعا  

  .الخالصة النهائية :  ثامنا   
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 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -:الدفعوطريقة  موقع ومدة العمل -2

 

قسم  بالتنسيق معدار العام و التنفيذ حسب حاجة السلطة بموجب )اصدارات( وعلى ميتم أ. 
 لشغااللوازم واال

تسليم كتابة  وخالفة تعتبر فترة التوريد فورية)أسبوع(على ال موعدتحديد  اقصمنالى عل .ب
 األكثر.

بالعقد  دتأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحداذا  التأخير:غرامة  ج.

اللوازم %( نصف بالمائة من قيمة 0.5نسبة ال تقل عن ) )غرامة مالية ( ب هفتفرض علي
ل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن عن كدها ناقص في توريالم التي تأخر

لتنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد الضرر الناشئ عن التأخير في ا
ه فروق االسعار دون سابق انذار في توريدها وتحميل التي تأخر المتعهد وشراء اللوازم
 ية :لتالللصالحيات ا وفقارض غرامة التأخير وعلى ان يتم ف

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

 المالية السلطة.
الغرامة للجنة  الصالحيات في فرض نعن ستين يوما تكو رب.اذا زادت مدة التأخي                      

 العطاءات.
 ع:طريقة الدفد. 
تفاقيبة اصبدارات اال بموجببانجاز االعمال المطلوبة ن يتم دفع قيمة المطالبة بعد االنتهاء م     

 او مالحظات بعد عملية االستالم لكترونية حسب االصول وبدون اي نواقص اال
 

  عام ميالدي كامل اعتباراً من تاريخ توقيع االتفاقية: مدة االتفاقية  -هـ 
 
 
 
 
 

 عمالتعاقد ب   ( 48/2021م )رق لوازمالعطاء من خالل  لخاصةقتصادية اغب سلطة منطقة العقبة االتر  
حسب  لتقديم خدمات دهان مركبات واليات متنوعه في السلطة لمدة عام ميالدي كامل  متخصصة جهة

 الواردة في وثائق العطاء.  الفنية الشروط
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رها لدى المناقص للدخول في العطاء الشروط والمتطلبات الخاصة التي يجب تواف -3
 )أهلية الشركة /المناقص(

ن للمتقدم للعطاء مرخص ومسجل حسب االصول ) سجل تجاري غل الدهايكون مش ان -أ

 و شهادة صحية (

 أصحاب خبره ان يكون لدى المشغل فنيين مؤهلين و -ب

 المجال ال تقل عن خمس سنوات مزاولة فعلياً ان يكون لدى المتقدم خبرة بنفس  -ت

 ان يكون المشغل مختص بالدهان فقط  -ث

 السلطة االولوية بالعمل  ين االعتبار أعطاء مركباتاالخذ بع -ج

 
 مناقصةانيا :  التعليمات للمشتركين بالث

نطقةةةة العقبةةةة االقتصةةةادية هةةةذل التعليمةةةات (: سةةةلطة م ت فةةةيورد يثمةةةالسةةةلطة )حة اكلمةةةتعنةةةي  -مالحظةةةة:
 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ونفقته الخاصة على  ليةؤو مسلى عو ل بنفسه ن يحصقصة أينبغي على من يرغب في االشتراك بهذل المنا
بالمناقصةةة أو قةةة ا عالمةور التةةي لهةاأل كةةل لعةةرو وان يةةتفهم ويراعةيجميةع المعلومةةات الالزمةة لةةه لتقةديم ا

 . لأسعار تلك التي تؤثر على وضع 
يقةةدم العةةرو علةةى نمةةوذج عةةرو المناقصةةة المةةدرج فةةي هةةذا العطةةاء ويقةةوم المنةةاق  بتع  ةةة  -أ -1

 يؤرخ وثائق العطاء في األماكن المحددة لذلك .يوقع و عار و واألس تل الكمياوجداو موذج الن

الكميةةةات باألرقةةةام والكلمةةةات بخةةة  اول ي جةةةدعار الوحةةةدة فةةةأسةةة انةةةةرط أن يكةةةون تع  ةةةة خيشةةةت -ب
 .واضح

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص تقبديم  -ج
طاعته أن يقبدم ذلبف فبي مبذكرة خاصبة ن باست، فا حظاتالمة بعض الإضاف يل أوعرض بد

وللجنة اللوازم  طلوبهو ماألصلي كما  عرضبالعرض ، شريطة أن يتقدم منفصلة ترفق بال
 واألشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفضه .
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 -:الية يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات الت   -2
قيع المفبوض بالتــبـو ولؤللمسبكان أو شبركة ، وكتباب التفبويض " دافر مناقصلاوضع منشاة  -أ

 عنها .
لطة وألمرهببا بببالمبل  و شببيف مصببدق لصببال  السببيببة أمال دم كفالببةالمقببرض العببيرفببق مببع    -ب

كببدليل علببى حسببن نيببة باسببم المنبباقص أو الشببركة المحببدد فببي )ملحببق عببرض المناقصببة ( 
ف أو مؤسسبة ماليبة مرخصبة مبن مصبرذلبف  يكبون نأصة وعلى لمناقفي ا المناقص للدخول

 تقببررهحسبببما طباء الع م يحبال علببيهمن لببلبذيه الكفالبة للمناقصببين اللعمبل فببي األردن وتعباد هببذ
( أيام من تاريخ قرار إحالة العطباء ، أمبا المنباقص البذي يحبال عليبة العطباء 7السلطة خالل )

  لعقد .وقع ايذ ويفنحسن الت كفالةيقدم فتعاد إلية هذه الكفالة بعد أن 
ه كافبة إليبجبه عنوانبه الرسبمي البذي توعنوان المنباقص الكامبل الرسبمي فبي األردن ليعتببر  -ج

عارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتببر وكأنهبا قبد اإلشئل والرسا
ا هبلإذا ورد عرضبه قهبا به أي معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقبديمها أو إرفاسلمت إلي

 أو المواصفات أو هذه التعليمات .لشروط في ا ذكر
ة في جداول الكميات على أنهبا واردد البند من البنوأي ام اقص أملتي يدونها المنتعتبر األسعار ا -3

شبباملة لببذلف البنببد بصببورة جبباهزة للتسببليم وأنهببا تشببمل كببذلف أربببا  المنبباقص القيمببة الكاملببة وال
 العقد .لهذا  وفقا حملهاتيأخرى قد امات التز وتعويضه عن أي

  ر عبن أي توضبيفسباستأو كانبت هنباف حاجبة لال توضي  االلتباس : إذا كبان هنباف أي التبباس -4
العطبباء فعلببى المنبباقص أن يتقببدم بطلببب خطببي إلببى رئببيس مجلببس المفوضببين مببن اجببل  ثببائقلو
أيبام ( 7) نعبال يقبل  ء بمباالعطبالتوضي  وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفبت  ا

 ن المتقدمين للعطاء  وزيع اإلجابات على االستفسارات على جميع المناقصيويتم ت

فددظ فددر   علددن ختددختيت مختدد:متيت وردد  :ردد:رة تكددام  ر  مالعدد العددر: : يقددد اع إيددد -5
 -مخت:  مكت:ب علية مت الخارج :

 مجلد  إلدن ريدي عخد:ت ات :م:ات  المخاقص :ي:دع فظ ردخد:  العطداء عطاءرق  :ات  ال 

المفوضةةين  ئيس مجلببسويمكببن لببر :ذلددق ق دد  الم:عددد :التدداريي المقددرريت ل يددداع يتمف:ضددلا
 بعةةب بةةه كلةةى كةةل مةةن المناقصةةين الةةذين كةةانوا قةةدر خطةةي يإشةةعاوو بموعةةد تقةةديم العةةر  يةةلتأج

كال المحةدد لةذلك  العطاء ولن تنظر السلطة في أي عرو يصةلها بعةد الوقة  حصلوا على وثائق
 رر قوي لذلك التأخير ين بوجود م لمفوضمجلس ا تنع رئيسذا اقك

 تقديمةهلعةرو بعةد ذا احب هة  وال يجوز سناقللمر العرو المقدم ملزما كلزامية العروو : يعت  -6
( يومةةا ابتةةداء مةةن عخةةر موعةةد تةةم تحديةةدل 90لفتةةرة ) بةةهويظةةل العةةرو ملزمةةا للمنةةاق  الةةذي تقةةدم 

 المدة .  من هذلأطول تزام لاطاء مدة ة العي دعو إليداع العروو كال كذا حدد ف

 .عاتعلى المبي مةلعاة اغير شاملة الضريبردني على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األ -7

تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشغال لسلطة  -8
مببن ( 56)ادة  مببلبمقتضببى اصببادر ال 2001( لسببنة 4منطقببة العقبببة االقتصببادية الخاصببة رقببم )

الصبادرة ات ليمبوتعديالتبه والتع 2000 ( لسبنة32ون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )قان
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنيفترض  الذيبة وبموج

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9
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تكون علية  أنجب كذا وجد في العرو خطا أو تناقض بين حساب جملة أي م لغ وما ي -أ
فةةق وتط يةةق سةةلطة الحةةق بتعةةديل جملةةة الم لةةغ بمةةا يتاليةةق سةةعر الوحةةدة ف ة بتطالجملةة لهةةذ

 ألسعار أو  الم لغ اإلجمالي للعطاء .وع امجم لي يتم تعديللتاوباسعر الوحدة 
 كذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعت ر كتابة  -ب

 ك .ا لذلة تبعميصحيح القمة وتالملز الكلمات هي  -ت

وع مجمةلمجمةوع ويكةون الصةحيح ايةتم ت فأنةكذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية  -ج
 . ناق للم المصحح ملزما

تةرفض عرضةة  أنلجنةة الكذا قام المناق  بتسعير بند بصورة مغلوطةة أو مبةالغ فيهةا ، ف -د
قصةةةةين انسةةةةعار المة و ألرائجةةةةأو أن تقةةةةوم بتصةةةةحيح الغلةةةة  مستأنسةةةةة بأسةةةةعار السةةةةو  ا

 ين . اآلخر 

 كمـاات ليمـكـ  مـا ورد فـي هـذت التعتحتفظ السلطة بحقهـا فـي مهمـال أر عـرض ميـر متقيـد ب  -10
ترات  ض أر عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيار العرض الذر ففي ر قها تحتفظ بح

العطــاء  محالــةســلطة مناســباو و محالــة العطــاء دون التقيــد بوقــ  العــروض قيمــة   كمــا يحــق لل
ز بالعطـاء أر منـاقص ويـتم كـ  ذلـن دون أن يكـون ألر  منـاقص لـم يفـ كثـر مـنعلى أئيا و ز ج

 . عويضلسلطة  بور تة االبحق في مط

 
السةلطة لتوييةع العقةد خةالل فتةرة  كلةىيتقةدم  أنكفالة حسن التنفيذ : على المناق  الفائز بالعطاء  -11

كفالةة حسةن   للسةلطةيقةدم  أن  قاعلةى المنةليةة و طةاء عبإحالةة الع أبالغةة( يوم  من تةاري  14)
عقد تنفيذا" ذ التنفيذلك ضمانا" لد و لعق% من ييمة ا10( بم لغ التنفيذ )ق ل توييع نموذج االتفايية 

رفةض  أواسةتنك   أوتةأخر المنةاق   وإذاتاما ولدفع ما يترتب علةى التعهةد وفةاء ألغةراو العقةد 
يحةةق للسةةلطة مصةةادرة عنةةدها وبةةة فالمطل ذن التنفيةةلةةة حسةةم كفاعجةةز عةةن تقةةدي أوتوييةةع االتفاييةةة 

لمطالبة ا ق فيأي حكون للمناق   يوال دون الرجوع كلى القضاءكفالة المناقصة المرفقة بعرضه 
 .بأي تعويض بشأنها أوبها 
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 -:ل العرض إلى العنوان التالياسإر يجب. -12

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

ادية الخاصةقتصة االالعقب ةقسلطة منط  

2565ص. ب.:   

، األردن77110العقبة،   

األشغالقسم اللوازم و   
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 واالتفاقية والصيانة مناقصة والكفاالتج النماذ /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 تنفيذكفالة حسن ال نموذج 3-ج    
 التفاقيةا ذجنمو 4-ج    
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 1-ج 

 ةعرض المناقص
 .........................................عطاء : ...........

 يس مجلس المفوضيني رئمعال
بعد أن قمنا بدراسةة دييقةة للشةروط ومواصةفات وجةداول الكميةات وجميةع وثةائق العطةاء وتعليمةات  -1

 .........................................صة الخاصة بتوريد.......ناقالم
قةة ا عالمةور التةي لهةاأل يع الظروف المحيطة بها وغيرهةا مةنها وجموتفهمنا ماهيت المذكورة أعالل

لشةةروط ومواصفةةةةات  بهةةا فأننةةا نحةةن المةةوقعين أدنةةةال نعةةرو بةةةةان نقةةوم بتوريةةةةد هةةذل اللةةوازم وفقةةا"
أو أي م لةةغ  ردنةةيدرة دينةةار أقةةو  يلالكميةةات بم لةةغ كجمةةاسةةعار المةةذكورة فةةي جةةداول األالعطةةةاء وب
 هذا العطاء . روطبح مستحقا بموجب شعخر يص

خةةةةالل المةةدة     فةةي العقةةد  ورد ونسةةلم اللةةوازم المشمولةةةةةةةةةول عرضةةنا هةةذا أن نونتعهةةد فةةي حالةةة ق ةة -2
 حالة .اإل التي نحددها في عرضنا اعتبارا من تاري  ت لغنا قرار

أو مؤسسةةة  بحسةةن التنفيةةذ مةةن مصةةرفة الكفالةةة المطلوبةة ق ةةول عرضةةنا أن نقةةدمونتعهةةد فةةي حالةةة  -3
ن ييمةةة العطةةاء المةةذكور مةة %(10ق ولةةة لةةديكم وذلةةك بم لةةغ يعةةادل )ة فةةي األردن ومماليةةة مسةةجل

 موذج الكفالة المرفقة .أعالل ووفقا لن

 ح العطاء ويبقى هذاء من التاري  المحدد لفتتدايوم اب 90ونوافق على أن نلتزم بهذا العرو لمدة  -4
 يلة هذل المدة .ط العرو ملزما لنا

ار اإلحالةة يشةكل ة والتوييةع عليهةا فةان عرضةنا هةذا مةع قةر ة العقةد الرسةمييتم كعةداد اتفاييةأن  والى -5
 عقدا ملزما بيننا .

زمين بإبةةداء ملةة ونعلمكةةم كةةذلك بةةأنكم غيةةر ملةةزمين بإحالةةة العطةةاء علةةى اقةةل األسةةعار وإنكةةم غيةةر -6
  أسباب ذلك .

 ....................من شهر .............................حرر في هذا اليوم ...............
 وخاتمة................ توييعه..........................اسم المناق  .......................

 .............................................باعتبارل .......................................
 اق  .و ونيابة عن المنومفوضا رسميا لتوييع هذا العر 

 ...........التوييع. ............................. االسملشاهد : ......................العنوان
 ..................................................................... وعنوانه مكان عملة
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 2 –ج 
 قرةخم:ذج كفالة المخا

Form of Tender Guarantee 
 

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

إعالمنببا أن تببم ........................................... لقببد إلببى السببادة )صبباحب العمببل(: ................
..... سبببيتقدم بعبببرض ....................................................................المنببباقص شبببركة: 

طباء تبنص علبى أن ابة لدعوة العطباء، ولمبا كانبت شبروط العمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجلل
 مصبببببببرفنا:  فببببببب نالمنببببببباقص بكفالبببببببة مناقصبببببببة مبببببببع عرضبببببببه، وبنببببببباء علبببببببى طلببببببببه،  يتقبببببببدم

يدفع تعهد ال رجعة عنه أن ............... يكفل ب..............................................بنف ...........
حيث يتضبمن أول طلب خطي منكم وب ........................... عند ورودلكم مبل : .....................

 الطلب ما يلي:
 
عد لتقديم العروض أو بعد انقضاء آخر مو وافقة منكم، قام بسحب عرضهن مأن المناقص، بدو     -أ 

 ( يوما، أو90ة بـ)اء صالحية العرض المحددقبل انقض
 ( من1/6موجب المادة )ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد ب أنكم قد قمتم ب حالة العطاء عليه،    -ب

 شروط العقد، أو
( من 4/2) المادة  ضمان األداء بموجب ليه ، ولكنه أخفق في تقديمء عأنكم قد قمتم ب حالة العطا     -ج

 .شروط العقد
 

إعادتها إلينا، كما أن ( يوما ويتعين 90ية الكفالة البالغة )قبل انقضاء مدة صالح وعلى أن يصلنا الطلب
 ل بها في األردن.كمها القوانين المعموهذه الكفالة تح

 
 ...................................توقيع الكفيل / البنف: ........

 .........................................     توقيع:المفوض بال

 ...........................................             التاريخ:
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 16 من 11 صفحة

 3-ج
 

 
 ية الخارةتلطة مخطقة العق ة االقتراد

 خم:ذج ضمات األداء )كفالة حتت التخفيذ(

Performance Guarantee 
.. يسرنا إعالمكم ......................................................................سادة: ............إلى ال

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

................. بمبل : ) ..................(المتعلق بمشروع: .....       /        بخصوص العطاء رقم )

تنفيذ العطاء المحال عليبه وذلف لضمان   ........................ ( دينار أردني............................

ل طلبب أو بمجبرد ورود –المقاولبة، وأننبا نتعهبد ببأن نبدفع لكبم  حسب الشبروط البواردة فبي وثبائق عقبد

عية مع ذكر األسباب الدا – بونه منه بدون أي تحفظ أو شرطذكور أو أي جزء تطلخطي منكم المبل  الم

وذلبف بصبرف  –التزاماتبه بموجبب العقبد  لمقاول قبد رفبض أو أخفبق فبي تنفيبذ أي مبنلهذا الطلب بأن ا

لكفالببة سببارية ه امقاضبباة مببن جانببب المقبباول علببى إجببراء الببدفع.وتبقى هببذ النظببر عببن أي اعتببراض أو

اريخ ........... العقد المحدد مبدئيا بتتسلم األشغال المنجزة بموجب  اريخ إصدارها ولحينالمفعول من ت

 ل..... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء على طلب صاحب العم............... من عام ............ شهر

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

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

 ...........................................التاريخ: ...
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 4-ج  

 
 اتفاقية العقد خم:ذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رق  اءالعط                                                             :المشر:ع 

                   
 

 
 2021لتخة ............... شهر مت......... ..........  ذا الي:ـظ هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
  يت

 األ:   الفريقعلن اعت اره  :يمثلها ريي  مجل  المف:ضيت  قة العق ة االقترادية الخارةتلطة مخطالعم   راحب
: 

 الثاخظ  الفريق  ره.................. علن اعت الها ...................................:يمث...المقا:  التادة .....
كان قد قبل بعرض المناقصة الذي تقدم به   ولما، أعاله بتنفيذ المشروع ا في أن يقوم المقاول بكان صاحب العمل راغ لما

 وفقا لشروط العقد، ها في لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوباول المق

                             

 لفريقيت علن ما يلظ: يت ا االتفا ت   فقد
 
المشار إليها فيما  العقدلمعاخظ المحددة لها فظ شر:ط عا ير ال:اردة فظ هذه االتفاقية خف  ات:ال للكلمات يك:ت - 1

  عد.
 
 :رة:ا :تفتيرها  هذه الرذه االتفاقية :تت  قراءتهه تمال:ثايق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزو  تعت ر - 2

 ............................................................. رق   :الق :    كتاب  -و
 .....................................................:   عر  المخاقرة كتاب  -ب
 ..................................رقا : ..................المخاقرة ذات األ م حق -ج
 .........................................(: ..........)الخارة :العامةالعقد  شر:ط -د
 .............................................: .........................الم:ارفات -ه
 ...................(:..........األخرى :الجدا: لمتعرة )جدا:  الكميات ا الجدا:  -:

 
  :لة العقد المق  قيمة       -3

 ...............................................................اإلخجاز  ........ مدة  ▪
 ......................................................................غرامة التأخير  ▪

 

....... ...:ر  رت:  ط:ا ع رق ..............
 ....................... :ر  جامعـــة رق 

 ........................التاريي.....القيمة ...............
 .................ة .........................التاريي..مالقي
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 األشغا يذ تخف  المخاقص:فقا للشر:ط، يتعهد  للمخاقصعات المتتحقة راحب العم   دفع الدف قيا  إزاء – 4

 .حد:د المخطقة الخارة لتزا   الق:اخيت المرعية داخ : اال ألحكا  العقد :إخجازها :فقا
 
 أت يدفع  العم ة عي:ب فيها :تتليمها، يتعهد راحب :   تخفيذ األشغا  :إخجازها :إر ح وياالمق قيا  إزاء - 5

 العقد. فظل:ب المحدد ألتقيمة العقد  م:جب وحكا  العقد فظ الم:اعيد : ا خاقصالمإلن 
 
ه :ذلق :فقا للق:اخيت  فظ الم:عد المحدد وعاالتفاقية :ت:قيعها  ذههقد اتفق الفريقات علن إ را  تقد  ف ما  علن خاءا: 

 المعم:   ها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين:     االسم

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

 

 
 :   االسم

 
 .............: ....................... يعالتوق

 
 

 

 -وقد شهد على ذلف :       -شهد على ذلف:وقد 

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -:الوظيفة

 
 رئيس قسم اللوازم واإلشغال
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 -: :الخارة ط العامةلشر:را عا: ا
 

في سلطة منطقة  2001( لسنة 4شغال رقم )نظام اللوازم واأللخاصة في واعتبر الشروط العامة ت      
 طر  هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات شروطاً عامةبة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ عقال

ً منه بأنه قد اطلع عليها التزلهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر  اصةوخ وتفهمها وقبل اما
 . ودهابجميع بن

 

  -خامتاً : الشر:ط الخارة :
 
 كراج فقط عتمد لدة ال. يتم تسليم واستالم المركبات من خالل موظف السلطة الم1
يتم تسليم واستالم المركبات بموجب نموذج فني معد لهذه الغاية ويوقع من قبل المشغل باالستالم  .2
 صولياً ز مرفق نسخة عن النموذج ا

حريكها ألية غاية غير غاية الدهان وتحت طائلة ام المركبة وت. يتقيد المشغل بضمان عدم استخد3
 المسؤولية 

لنهائي للمركبة بعد الدهان من خالل لجنة مؤلفة من ثالثة موظفين يتم تحديدهم لكل . يتم االستالم ا4
 يانة عملية استالم من قبل رئيس قسم الص

 . تكون كفالة العمل عام كامل من تاريخ استالم المركبة 5
 ير . يتحمل المشغل اي اضرار تحصل بالمركبة أثناء فترة وجودها بالمشغل نتيجة لألهمال او التقص6
 

 ً  -: ضافيةاأل:الشر:ط  تادتا
 

 .%16 على الم يعات العامةالضريبة  ةاملالدينار األردني غير شاألسعار ب .1

 المركبة داخل الفرن المخص  لدهان المركبات  هانديتم  .2

يتم ذكر وتحديد نوع الدهان والمواد المستخدمه لكل مركبة ويتم وضع ثالثة اسطر بالجدول  .3
 لكتابة سعر ألكثر من نوع دهان للمركبة الواحدة 

 مي ضمن اوقات العمل الرسسلطة مخت  و ل تح  مرايبة فنية من ق ل موظ  يتم العم .4

 مركبة وحسب ما يحدد بوجود موظ  السلطة المخت  كل لمواد المستخدمه لهان وايتم شراء الد .5

ال الدهان مثل التلميع ودهان الجنطات او اعمال رش مقدمة ضمن اعم تحديد اي اعمال اخرى  .6
 ب الداليات ...... ال  الجومة وتركي

عد التسعير وبموافقة فتها بللمركبة او االلية يتم اضاعمال حدادة وسمكرة اضافية في حال وحود أ  .7
 السلطة 
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 -:شر:ط فتي العقد :تا عاً 
 ه الخر:ص مااالت اب التظ يج:ز  م:ج ها اخهاء عقد الشراء للعطاء وع ه :علن :ج

 يلظ : 
 

 اذا تخلى المقاول عن العقد -1

 لعقد في أنجاز ا المتعهدتقصير  -2

 ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم باالحتيال او التالعب او الرشوة  -3

 ار المتعهد او افالساعس -4

 

ً ثامخ جد:  الكميات الخهايظ :الخ رة الخهايية : تقدي  خدمات دهات مرك ات :اليات :  ا
  متخ:عه فظ التلطة ح  الشر:ط الفخية ال:اردة فظ :ثايق العطاء : 

 مالحظات السعر مدة العمل نوع الدهان الوحدل ادةاسم الم رقم

 1 سيارة صالون صغيرل 1
    
    
    

 1 بك اب غرفتين 2
    
    
    

 1 بك اب غرفة واحدة 3
    
    
    

 1 سيارة جيب 4
    
    
    

 1 باص صغير 5
    
    
    

    )كوستر(باص متوس 6
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  قالب صغير 7
    
    
    

  الب ك يرق 8
    
    
    

  صهريج ميال 9
    
    
    

  خصم %
  زيادة %

 .......................المجموع النهائي كتابة ....................................................
 

 ا  يوم(                      : )     ةيالفعلمدة التوريد              

 

 

 _______________________________________ئي كتابة:   ___________المجموع النها
 ____________________________________________:  ______ ق ةةةةةانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسم الم

 __ _________________________________________ةةة  :   _______ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلتاريةةا
 ______________________________________ة:   ____________ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشركةةةةةختم ال

 _________________________________خلوي _____________ةةةةةة : _هات  الشركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ____________________________________________لشركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: _________فاكس ا


