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 24اخر موعد لاليداع الساعة 

 الشروط التالية :ب االلتزام ع السلطة م يف الشراء جلنة  تاج سلطة وادي األردن إىل اللوازم املبينة يف اجلدول أدناه ، أرجو أن تقدموا أسعاركم إىلحت 

 تفقيط األسعار كتابة .على املناقص       2

 . )كفالة بنكية اوشيك مصدق(صاحلة ملدة ثالثة أشهر %3تقديم كفالة دخول املناقصة على املناقص       4

 % ضد سوء املصنعية عند اإلحالة .221تقديم تعهد عدلي على املناقص       3

 أسبوع تسليمها عن% من قيمة اإلحالة واليت تزيد مدة 22كفالة حسن تنفيذ تقديم على املناقص       2

 لوظيفته( . باإلضافة/ وادي األردن) تقدم مجيع الكفاالت بإسم عطوفة أمني عام سلطة ،بعد صدور قرار اإلحالة 

 .ذلك  منه إرفاق عينات من اللوازم املطلوبة وبيان بلد املنشأ إذا طلب على املناقص       1

 كتابة الرقم الضرييب .على املناقص       6

 تقديم شهادة سجل جتاري .على املناقص       7

 .(                                  يف مستودع مديرية ) يوم  (                 ال تتجاوز ) للوازم مدة التسليم        8

 .يم حااًلبيان مدة التسليم وإال فالتسلعلى املناقص       0

 . على االقل أشهر ثالثةصالحية العرض ال تقل عن    22

 والتعليمات الصادرة مبوجبة. 4244( لسنة 8رقم )  النظامحسبسب ررامات التأخر حت    22

مديرية   - خلف فندق املاريوت   - جابر بن حيان شارع  – منطقة العبدلي / حي الشميساني  –العنوان : سلطة وادي األردن 

 (0865907. تلفاكس ) لثالثاالطابق  / طاءات واملشرتياتلعـا

 

 يف حالة عرض مواد قطع أصلية جيب تقديم شهادة منشا أو إثبات رمسي . 24

 ( ألف دينار 2222تقديم براءة ذمة من ضريبة الدخل ملن يزيد قرار  إحالته عن )  على املناقص 23

 إذا كانت مطلوبة ومذكورة يف قرار اإلحالة (.% من قيمة اإلحالة ) 1تقديم كفالة صيانة   22

 املالية يف السلطة . الدائرة دفع رسوم الطوابع خالل عشرة أيام من قرار تبليغ اإلحالة يف  21

 بالدينار األردني وذكر السعر االفرادي والسعر اإلمجالي . األسعار 26

 أي تصحيح  أو تغير . ختم املناقصة خبتم الشركة والتوقيع عند إجراءعلى املناقص  27

 الستالميلتزم املتعهد عند التسليم بابراز مايثبت بأن اللوازم دخلت البالد بطريقة أصولية وتتوىل جلان ا 28

 ذلك. التأكد من 

 األسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب .20

 ختمهقدم منه بعد او يرفقه بالعرض امل يلتزم املناقص  بتعبئة منوذج املناقصة املعتمد من السلطة 42

 حتدد الشروط والبنود املطلوبة يف املناقصة عند طرح العطاءآت واملناقصات وختتار من البنود العامة 42

 املذكورة أعاله.

 .يف الشروط أعاله تقدم حسب طلب السلطة مالحظة :  الكفاالت املذكورة    **

 
 رئيس  اللجنه  :                                                                            عضو :                                                                                            عضو :                

الرقم 

 املتسلسل
الكمية  ةــــــــــــــــــــــــــوازم املطلوبـــــــــــــــــــــــــــالل

 باألرقام
 يعبأ من قبل املناقص اجملموع سعر الوحدة الوحدة الكمية كتابة

 مدة التسليم النوع املعروض ومواصفاته دينار فلس  دينار فلس

1 
)سكبة مع طقم بساتن راكب مع ذرعان مع كرانك شفط(  نصف حمرك 

 1 جديد
 عدد واحد فقط

      

 1 طرمبة زيت جديد 2
 واحد فقط

       عدد

 واحد فقط 1 راس جديد كسكيت 3
       عدد

 واحد فقط 1 صباب هواء  جديد  4
       طقم

5 
 1 صباب نار جديد

       طقم واحد فقط

6 
 1 قايدات جديد

       طقم  واحد فقط

7 
 1 جلود صباب جديد

       طقم  واحد فقط

8 
 1 طقم كسكيت افرهول جديد

       طقم  واحد فقط

9 
 1 ديد برابيش دفاية كامل ج

       طقم واحد فقط

11 
 1 طرمبة ماء جديد 

       عدد واحد فقط



11 
 1 بلف عيار قشاط الصدر جديد

       عدد واحد فقط

11 
 1 قشاط صدر جديد 

       عدد واحد فقط

13 
 1 بيلية شداد قشاط جديد 

 واحد فقط
       عدد

14 
 1 ماسورة الدفاية على املاتور + على الراس 

 فقطاثنان 
       عدد

15 
 1 كت كالتش )دسك +صينية +بيلية +بيلية راس +توب +شوكة ( جديد

 واحد فقط
       طقم

16 
 1 خراطيم روديرت علوي +سفلي جديد

 واثنان فقط
       عدد

17 
 1 روديرت جديد

 واحد فقط
       عدد

18 
 1 قواعد حمرك 

 اثنان فقط
       عدد

19 
 1 جديدمربد زيت كامل مع السكبة 

 واحد فقط
       عدد

20 
 1 طرمبة هواء فاكيوم للربيك 

 واحد فقط
       عدد

21 
 1 طفاية 

 واحد فقط
       عدد

22 
 1 كبك طفاية مع الرباري 

 واحد فقط
       عدد

23 
 1 رطاء صدر احملرك 

 واحد فقط
       عدد

24 
 1 دقمة حرارة 

 واحد فقط
       عدد

25 
 1 دقمة زيت 

 فقطواحد 
       عدد

26 
 1 برابيش البور راجع + ساحب 

 اثنان فقط
       عدد

27 
 1 صفاية علبة زيت البور 

 واحد فقط
       عدد

 1 مسنن وسيط الصدر + البلف اخلاص به 28
 واحد فقط

       عدد

 1 طقم قشاط مروحة دمنو  29
 واحد فقط

       طقم

 1 قشاط كندشن  30
 واحد فقط

       عدد

 1 رقبة اكزوزت  31
 واحد فقط

       عدد

 1 برميل اكزوزت وسط  32
 واحد فقط

       عدد

 1 برميل اكزوزت خلفي 33
 واحد فقط

       عدد

 1 روديرت مربد جنب جديد 34
 واحد فقط

       عدد

 1 ضراب ديزل  35
 واحد فقط

       عدد

 1 فلرت زيت  36
 واحد فقط

       عدد

 1 فلرت ديزل 37
 احد فقطو

       عدد
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