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 " بسم هللا الرحمن الرحيــم "
 جامعة العلوم والتكنولوجيــا

 األردنيـــة         
 

 لجنة العطاءات المركزيـــة 
 (08/2017م )رقـ إحالةقرار 

 
شاهلت الضريبت العاهت ،  ال غير دينارعشرة آالف ومائتا  (10200)القيوت اإلجواليت لإلحالت 

 على الوبيعاث
 

 الخمٌسالعاشرة من صباح ٌوم اجتمعت لجنة العطاءات المركزٌة فً تمام الساعة  أوال:
العروض التي تن إستدراجها عن طريق وقامت بفتح مظارٌف  70/9/7802 قـالمواف

بوىاصفاث فنيت هتىافقت في شراء بىابت إلكترونيت بوحدة اللىازم الوركسيت الخاصت 

 .(3M RFIDالعول هع وسيواث )
 

اللجنة الفنٌة المكلفة برأي  واالستئناسومقارنة األسعار  ضوعرال اإلطالع على بعد ثانيا:
( 54/7802فً جلستهـا رقـم ) المركزٌةقررت لجنة العطاءات  بدراسة العروض، فقد

 -ما ٌلً : 7/00/7802المنعقدة بتارٌخ 
 

علةةةى  المرفةةةق اإلحالةةةةفةةةً كشةةةف  وأسةةةعار االلةةةوازم المبٌنةةةة مواصةةةفاتها وكمٌاتهةةةا  إحالةةةة
 (10200) بقٌمةةةةةة إجمالٌةةةةةة مقةةةةةدار ا (Dimaشاااااركة ديماااااا ألنمماااااة المعلوماااااات )الساااااادة 

 ٌومةةةةةا   (57) خةةةةةال  الجامعةةةةةة واصةةةةةلة مسةةةةةتودعات ،ال غيااااار  عشااااارة آالف ومائتاااااا ديناااااار
رقةةةم اعتبةةةارا  مةةةن تةةةارٌخ تةةةوقٌعهم علةةةى قةةةرار اإلحالةةةة وملةةةم بموجةةة  العةةةرض المقةةةدم مةةةنهم 

(DIMA/122/2017/JUST)  ًوكتةةةةةةةةةةةةةةابهم رقةةةةةةةةةةةةةةم 09/9/7802والمةةةةةةةةةةةةةة ر  فةةةةةةةةةةةةةة 
(DIMA/131/2017/JUST)  ًوكتةةةةةةةةةةةةةابهم رقةةةةةةةةةةةةةم 08/08/7802والمةةةةةةةةةةةةة ر  فةةةةةةةةةةةةة 
(DIMA/140/2017/JUST ) ًشةةةةاملةعلمةةةةا  بةةةةان األسةةةةعار ، 4/11/7802والمةةةة ر  فةةةة 

الرسةةةةوم الجمركٌةةةةة ورسةةةةوم االسةةةةتٌراد والرسةةةةوم واللةةةةرائ  األخةةةةر  وشةةةةاملة اللةةةةرٌبة 
 العامة على المبٌعات .

 
 

 وفق الشروط التاليــة : على المتعهد اإلحالةوقد تمت    :ثالثا  
 
 لملم . ةالمحدد دٌعاالموفً  المواد المطلوبة وتسلٌم بتورٌد ٌلتزم المتعهد .0
 .%(088المواد المحالة خالٌة من العٌو  وجدٌدة )ٌلتزم المتعهد بأن تكون جمٌع  .7
%( من قٌمة اإلحالة تبقى سارٌة المفعو  08بتقدٌم كفالة حسن تنفٌم بنسبة ) ٌلتزم المتعهد .0

 .واللوازم المطلوبة المواد لحٌن تسلٌم
هن تاريخ التسلين النهائي لألجهزة  خوس سنىاثيلتزم الوتعهد بكفالت األجهزة الوىردة لودة  .5

 شاهلت قطع الغيار والعوالت.

%( هن إجوالي اإلحالت تبقى ساريت الوفعىل طيلت 4يلتزم الوتعهد بتقدين كفالت صيانت بقيوت ) .4

 شار إليها أعاله.وفترة الصيانت ال

  ٌوم ( واحد باأللف من القٌمة اإلجمالٌة لإلحالة عن ك8.880ٌلتزم المتعهد بدفع نسبة ) .6
%( من القٌمة 74تأخٌر وتحسم الغرامة من المبالػ المستحقة للمتعهد ، بحد أعلى بنسبة )

 .اإلجمالٌة لإلحالة
حاااا التوقيااى علااى قاارار اإلحالةةة االلتةةزام بةةدفع رسةةوم اإلحالةةة والطوابةةع المترتبةةة علةةى  .2

 .اإلحالة
( 50  مةدة ال تقة  عةن )ٌلتزم المتعهد بابالغ الجامعة بموعد تورٌد المواد المحالة علٌة قب .0

 ساعة من تورٌد ا لمستودعات الجامعة.
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تلتزم الجامعة بدفع مسةتحقات المتعهةد بعةد التسةلٌم النهةائً للةوازم المطلوبةة بغةض النظةر  .9
 عما ورد بعرض األسعار المقدم من المتعهد.

وكافةـة ه التام بشروط دعوة العطاء وبما ورد فً قرار اإلحالة والعرض المقدم من االلتزام .08
وباألحكةةةام واإلجةةةراءات المنصةةةوي علٌهةةةا فةةةً نظةةةام اللةةةوازم  المراسةةةالت الالحقةةةة لةةةه

 ة .ـواألشغا  فً الجامع

ٌعتبةر التوقٌةةع علةى قةةرار اإلحالةة بمقابةةة توقٌةع عقةةد تنفٌةم االتفاقٌةةة المنصةوي علٌةةه فةةً  .00
 ( من نظام اللوازم واألشغا  فً الجامعــة.05ادة )ـالم
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Dated 19/09/2017

P.O.Box 0L..c

Regarding Tender No .

List No . Page

Company Code

80/2017

of 3

Serial Item no.
NO. in offer DESCRIPTION Unit Qty

Unit Price

JD fils

Total Price

JD fils
Manufacturer Country Delivery

Bonus or Supplier of origin (Day) Remarks

1 1 PG45i Dual Lane System - 3
Antenna system
- Theft detection based on EAS,
AFI (Danish)
- ISO 15693, ISO 18000-3
Compliant, NXP ICODE SLl and
ADA Compatible
- High detection rates with 3D
detection fields
- Processes upto 8 RFID tagged
items
- Easy Installation with AII-in-One
gates, only power and network
required on-site for installation
- Inconspicuous PlexiGlass design
- Operating Frequency 13.56 MHz
- Aisle width between 3 panels
upto 2m
- Controllable Audio alarm; visual
light alarm
- Program Monitoring - Advance
monitoring with item lookup
- Save energy with a built-in
EcoReader (RAD Controller)
- External relays for integration
with CCTV and/or Turnstile gates.
- Provides Security even when
Ubrary System or network is
unavailable.
- Security function available on
both sides of the panel

EA 1 10400 000 10400 000 Nedap Hollanda 42
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Fax 5561233

Dated 19/09/2017

P.O.Box ul.oc Company Code 981678

Serial Item no.
Unit Price Total Price Manufacturer Country Delivery

NO. in offer DESCRIPTION Unit Qty JD fils JD fils Bonus or Supplier of origin (Day) Remarks

- Easily extended upto 16 panels
(15 gateways)
- Customer counting for Incoming
and Outgoing patrons
- Support passing of underground
cables for easy and quick
installation
- Works Ecosaving technology to
save power and energy
- Built-in Ethernet for network
connectivity.
- Country of Origin: Netherlands
Installation and Training: Inclusive
Implementation Time: 4 weeks
from the date of equipment
delivery.
Hardware Warranty: 5 years
hardware warranty including
Spare Parts.
FREE Product Support and
Maintenance for 60 months from
the date of equipment delivery.

2 2 Professional Services EA 1 000 000 SERVICES

- On-Site Installation, Testing and
Commissioning
- Technical and Functional
Trainina
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Sub Total

Sales Tax

Total Sum
Total JD Sum

%

10400.000

0.000

10200.000

10200.000

Company Code

Other Costs

Discount Value

981678

0.000

200.000

Remarks
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