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 " بسم هللا الرحمن الرحيــم "
 جامعة العلوم والتكنولوجيــا

 األردنيـــة         
 

 لجنة العطاءات المركزيـــة
 ( 75/2017)عطاء رقـــم 

  (83/2017رقـم ) إحالةقرار 

 
شاملة الضريبة على  ،ال غير إثنا عشر ألفاً وستمائة دينار( 12600)ة القيمة اإلجمالية لإلحال

 .المبيعات
 

 الموافق العاشرة من صباح يوم الخميساجتمعت لجنة العطاءات المركزية في تمام الساعة  أوال:
قبضات بشراء اص ــالخ( 75/2017وقامت بفتح عروض العطاء رقم ) 19/10/2017

والذي تم اإلعالن عنه في الصحف المحلية  لكلية طب االسنان،( 35وعددها )االسنان 
 . 27/9/2017بتاريــخ 

 

برأي اللجنة الفنية المكلفة بدراسة  واالستئناسومقارنة األسعار  ضوالعر اإلطالع على بعد ثانيا: 
( المنعقـــــــــدة 46/2017في جلستها رقم ) المركزيةقررت لجنة العطاءات العروض، فقد 

 -ي:ــا يلـم  12/11/2017بتاريخ 
 

 السادةى عل المرفق اإلحالةفي كشف  وأسعارهاالمبينة مواصفاتها وكمياتها لقبضات ا إحالة 
إثنا عشر ألفاً وستمائة  (12600)إجمالية مقدارها  ةبقيم شركة التجمع الطبي العلمي العربي

( يوماً اعتباراً من تاريخ 90واصلة مستودعات الجامعة خالل مدة أقصاها ) ال غير، دينار
وذلك بموجــب العرض شامل التركيب والتشغيل في الموقع توقيعهم على قـرار اإلحــالة 

 18/10/2017المؤرخ في ( JUST/T 1064/17/Dentرقـــــــم )وكتابهم المقـــدم منهــم 
الرسوم الجمركية ورسوم االستيراد والرسوم والضرائب األخرى معفاة من  علماً بأن األسعار

 الضريبة العامة على المبيعات. ةوشامل
 

 : وقد تمت اإلحالة على المتعهد وفق الشروط التالية: ثالثاً  
في  المطلوبة في المواعيد المحددة لذلك والوصالت القبضات وتسليم يلتزم المتعهد بتوريد .1

 .قرار اإلحالة و الكشوفات المرفقة
 من قيمة اإلحالة تبقى سارية المفعول (%10يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .2

 المطلوبة. توالوصال القبضات لحين تسليم
و خالية من  (%100الموردة جديدة ) والوصالت القبضات يلتزم المتعهد بأن تكون جميع .3

 العيوب المصنعية.
شداملة لطعد   التركيد  والتغدلي مد  اداري   سدةةيلتزم المتعهد بكفالة األجهزة الموردة لمددة  .4

 .الليار
( م  إجمالي اإلحالة ابطى سارية المفعول طيلة %5بطيمة ) يلتزم المتعهد بتطديم كفالة صيانة .5

 غار إليها أعاله.مفترة الصيانة ال

( واحد باأللف من  يممنة ااحالنة كن  ون  منور ونحسم  ووحسنر 0.001نسبة ) بدفع  يلتزم المتعهد .6
 . م  القممة ااجمالمة لإلحالة (%25الغ امة م  المبالغ المسوحقة للموعهد، بحد أكلى بنسبة )

( 48يلتززم المتعهززد بززأبالا الجامعززة بموعززد توريززد المززواد المحالززة عليززه قبززل مززدة ال تقززل عززن ) .7

 ساعة من توريدها لمستودعات الجامعة .
حاااا التوقيااع علااى قاارار بززدفع رسززوم اإلحالزة والطوابززع المترتبززة علززى اإلحالزة يلتززم المتعهززد  .8

 .اإلحالة
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بغزض النرزر عمزا  للمزواد المزوردة االسزتالم النهزائيتلتزم الجامعة بدفع مسزتحقات الشزركة بعزد  .9
 ورد في عرض االسعار المقدم من المتعهد.

 

بمززا ورد فزي قززرار اإلحالزة والعززرض المقزدم منززه وكافزـة المراسززالت الالحقزة لززه يلتززم المتعهزد .10
 وباألحكام واإلجراءات المنصوص عليها في نرام اللوازم واألشغال في الجامعـة.

 

على قرار اإلحالة بمثابة توقيع عقزد تنفيزذ االتفاقيزة المنصزوص عليزه فزي المزـادة  يعتبر التوقيع.11
 ( من نرام اللوازم واألشغال في الجامعــة.34)

 
 

 ــةــــــــــــــرئيس اللجنــــ ـــوــــــــــــــــــــــــــــــــعضــــ ــــوـــــــــــــــــــــــــــعضــــ ـوـــــــــــــــــــــــــعضــــــــ

 ـةـــــــنائب رئيس الجامعـ ةـــــــمدير المشاريـع الهندسيـ الشؤون الماليـة وحدةمدير  ةـــــــــمدير اللوازم المركزي

    

    

    

 العبينــــــــــــي محمدأ.د.  د.جاسر محاسنــــــــــــــــــه خالد الخطيــــــــــــــــــبد. م.بشار الدويـــــــــــــــــري

    

    

    

 ـوـــــــــــــــــــــعضـــــ

 مدير دائرة العطــاءات 
 

 ة ـــــــــعضو/ ممثل الجهـ ــوــــــــــــــــــــــــعضــــــــــ ــوــــــــــــــــــــــــعضــــــــ

 ةـــــــــــــــذات العالقـــــــ

    

    

    

 م.محمد الخطيــــــــــــــب ـــورـــــــــــــــــد. وائل طيفــــ  محمد الحراحشــــــــهد. أ. رعـــــــــــــــــــد محافظه

    

    

    

    مراقب ديوان المحاسبـة

 
ــــمصـــــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ــدقــــ
ــــرئيس الجامعـ                                                                ـــ ــــ ـــ  ــةـــــــــ

 
 
 

 عمر الجــــــراح األستاذ الدكتور
 
 
 /       /      بتاريختصديق القرار  تم

 س.ع:  ك

 د : 
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5528009 5532358

1 TG-98 L Synea fusion turbine
handpieces
QUATTRO SPRAY, 21 W,HEAD
SIZE FAI 11.5 MM,PRESS-
BUTTON CHUNK SYSTEM FOR FG
TURBINE BURSFAI 1.6 MM
REF.30001000 

35  000

Jordan University of Science and Technology  

Central Tenders Committee

Serial
NO.

Sub Total   12600.000

1

/

DESCRIPTION

Unit Price 

Qty

 360  000 12600

Total Price 

EA

Unit 

90

Delivery

(Day) Remarks

Sales Tax Discount Value      0.000       0.000

Other Costs 

Total Sum

      0.000

  12600.000

%

Items Awarded To Messers :

According to the offer  No :

Fax P.O.Box 2509 عمان 11953

Regarding Tender No . 

 Dated 18-OCT-17

AustriaW&H

Country

of origin

Manufacturer

or Supplier

 Page  of

 Awarded List 

Tel

JUST/T 1064/17/Dent

Remarks  : األسعار أعاله شاملة الضريبة العامة على المبیعات -

List No . 

JD fils JD fils

  12600.000Total JD Sum

44531Company Code

1

Item no.
in offer Bonus

1
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