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 ظهرا 10:22الساعه   0201/   4/ 5 يوم آخر موعد لتسليم المناقصة :        0202/   0/  11 تاريـخ المناقصة:                                                                            سلطـــــــــــة وادي األردن 
 

 المبينة في الجدول أدناه ، أرجو أن تقدموا أسعاركم إلى مديرية العطاءات والمشتريات في السلطة مع مراعاة الشروط التالية : تاج سلطة وادي األردن إلى الخدمات واللوازمتح   

   1                                                                          . تفقيط األسعار كتابة 

)كفالة بنكية أو شيك حة لمدة ثالثة أشهرصال %3تقديم كفالة دخول المناقصة       0

 .                                                                                                                            مصدق(

 % ضد سوء المصنعية عند اإلحالة .                                                           115تقديم تعهد عدلي       3

 % من قيمة اإلحالة والتي تزيد مدة تسليمها عن أسبوع 12كفالة حسن تنفيذ       4

 عام سلطة  ،  ) تقدم جميع الكفاالت بإسم عطوفة أمينبعد صدور قرار اإلحالة          

       باإلضافة لوظيفته( .  –وادي األردن          

 إرفاق عينات من اللوازم المطلوبة وبيان بلد المنشأ إذا طلب .                               5

                                                             تقديم شهادة سجل تجاري .    - 1كتابة الرقم الضريبي .                 6

                                                                                                            بيان مدة التسليم وإال فالتسليم حاال" .  9  .  يوم(   مدة التسليم ال تتجاوز )      8

 وال يقبل اقل من ذلك .                                     أشهر ثالثةالعرض صالح لمدة       12

 ات السلطة حسب قرار االحالة مديريالتسليم في     11       
 

شارع عبد العزيز الثعالبي بناية  – منطقة العبدلي / حي الشميساني  –العنوان : سلطة وادي األردن 
 / مديرية العــــــطاءات والمشتريات  -مقابل الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية  - ( 6رقم  ) 
  /لوازم الشراء المحلية***توقيع أعضاء  لجنة           ( . 6690865. تلفاكس ) الثاني الطابق 

           ،. % من قيمة المواد التي تأخر في تسليمها عن كل أسبوع أو جزء من األسبوع .                                                     5تدفع غرامة التأخير    10

 في حالة عرض مواد قطع أصلية يجب تقديم شهادة منشا أو إثبات رسمي .      13

 ( ألف دينار   1222تقديم براءة ذمة من ضريبة الدخل لمن يزيد قرار  إحالته عن )    14

 % من قيمة اإلحالة ) إذا كانت مطلوبة ومذكورة في قرار اإلحالة (. 3تقديم كفالة صيانة     15

 ي السلطة . دفع رسوم الطوابع والجامعة خالل عشرة أيام من قرار تبليغ اإلحالة في المديرية المالية ف    16

 السعر بالدينار األردني وذكر السعر االفرادي والسعر اإلجمالي .     11

 ختم المناقصة بختم الشركة والتوقيع عند إجراء أي تصحيح  أو تغيير .    18

       ذلدك. السدتالم التأكدد مدن يلتزم المتعهد عندد التسدليم بدابراز ماي بدت بدأن اللدوازم دخلدت الدبالد بطريقدة أصدولية وتتدولى لجدان ا     19

    األسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب .    02

  يلتزم المناقص  بتعبئة نموذج المناقصة المعتمد من السلطة او يرفقه بالعرض المقدم منه بعد ختمه بختم الشركة.     01

 ت والمناقصات وتختار من البنود العامة المذكورة أعاله.لوبة في المناقصة عند طرح العطاءاتحدد الشروط والبنود المط  00        

ت الكبيرة( ذات القيم المطروحة بالصحف المحلية )للعطاءات كورة في الشروط أعاله تخص العطاءامالحظة :  الكفاالت المذ   **       

 مطلوبة في المناقصة كما هي . الفما فوق ، عدى ذلك تبقى  باقي الشروط  دينار  5222من 

 

                                                                                                أمين عام سلطة  وادي األردن:          رئيس  اللجنه:              عضو:          عضو           الداخليةالرقابة     مراقب ديوان المحاسبة  

                     

 

الرقم 

 المتسلسل

 اللوازم المطلوبة

 0223متسوبيشي 
الكمية 

 باألرقام

 يعبأ من قبل المناقص المجموع سعر الوحدة الوحدة الكمية كتابة

 مدة التسليم النوع المعروض ومواصفاته دينار فلس  دينار فلس

 طقم ثالثة فقط   3  بريك امامي اصلي 1
      

 عدد عشرة فقط  12 اصلي طلمبة ماء 0
      

 عدد اربعة فقط 4 درم خلفي اصلي 3
      

 عدد ثالثون فقط 32 نزل بخاخ  اصلي 4
      

 عدد عشرون فقط  02 سلندر بريك خلفي اصلي 5
      

 عدد خمسة عشر فقط 15 طلمبة بريك  اصلي 6
      

 عدد خمسة عشر فقط 15 اصلي طلمبة كالتش علوية 1
      



 عدد خمسة عشر فقط 15 اصلي كالتش سفليةطلمبة  8
      

 عدد خمسة عشر فقط 15 اصلي صينية كالتش  9
      

 عدد خمسة عشر فقط 15 اصلي دسك كالتش 12
      

 عدد خمسة عشر فقط 15 اصلي بيلية كالتش 11
      

 عدد عشرة فقط  12 قشاط صدر اصلي 10
      

 عدد عشرة فقط  12 بيلية صدر اصلي 13
      

 عدد عشرة فقط  12 تيرموس حرارة اصلي 14
      

 عدد عشرة فقط  12 اصلي كسكيت راس 15
      

 طقم ثالثة فقط   3 كسكيت افرهول اصلي 16
      

 طقم ثالثة فقط  3 اصلي كشنيت ثابت 11
      

 طقم ثالثة فقط  3 اصلي كشنيت متحرك 18
      

 طقم ثالثة فقط  3 هالالت اصلي 19
      

 بستون اصلي 02

 
 طقم ثالثة فقط  3

      

 طقم ثالثة فقط  3 قميص بستون اصلي 01
      

 طقم ثالثة فقط   3 اصلي ذراعكمشفط بكس  00
      

 عدد عشرون فقط  02 اصلي جوزة استيرنج داخليه 03
      



 عدد عشرون فقط  02 اصلي جوزة استيرنج خارجيه 04
      

 عدد عشرون فقط  02 اصلي علويهكفة  بيضه  05
      

 عدد عشرون فقط  02 اصلي سفليهكفة بيضه  06
      

 عدد عشرون فقط  02 اصلي جلود عمود توازن 01
      

 عدد عشرون فقط  02 اصلي برغي عمود توازن 08
      

 عدد عشرون فقط  02 اصلي بكس كفه علويه 09
      

 عدد عشرون فقط  02 اصلي سفليهبكس كفه  32
      

 عدد عشرة فقط  12 سيخ دعسة ديزل اصلي 31
      

 عدد خمسة عشر فقط 15 خرطوم روديتر سفلي اصلي 30
      

 عدد خمسة عشر فقط 15 خرطوم روديتر علوي اصلي 33
      

 عدد خمسة عشر فقط 15 مصلب دراي شفط اصلي 34
      

 عدد عشرة فقط  12 امامي اصليحافظة كرنك   35
      

 عدد عشرة فقط  12 حافظة كرنك  خلفي اصلي 36
      

 عدد ستون فقط 62 دفايات محرك اصلي 31
      

 عدد عشرة فقط  12 لبادة كمشفط اصلي 38
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