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 جامعة العلوم والتكنولوجيــا

 األردنيـــة         
 

 لجنة العطاءات المركزيـــة
 (01/0202)عطاء رقـــم 

  (02/0202رقـم ) إحالةقرار 
  مغناطيسية الواح لاللالخاص بشراء اقالم 
 

ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ديناراً  اربعة عشر( 022269922)القيمة اإلجمالية لإلحالة 
 شاملة الضريبة العامة على المبيعاتوثمانمائة فلساً ال غير، 

 
 الموافق االربعاءٌوم  صباحمن العاشرة اجتمعت لجنة العطاءات المركزٌة فً تمام الساعة  أوال:

( الخاص بشراء اقالم الواح 13/2019وقامت بفتح عروض العطاء رقم ) 27/2/2019
 .5/2/2019ناطٌسٌة للجامعة, والذي تم اإلعالن عنه فً الصحف المحلٌة بتارٌــخ مغ

 
( 1987( لسنة )45/أ( من نظام اللوازم واالشغال رقم )29وإستناداً إلحكام المادة رقم )  ثانيا:

برأي اللجنة الفنٌة المكلفة  واالستئناسومقارنة األسعار  ضوالعر اإلطالع على بعدو
( 10/2019فً جلستها رقم ) المركزٌةقررت لجنة العطاءات فقد  ,العروض بدراسة 

 -ما ٌلً : 20/3/2019المنعقدة بتارٌخ 
 

 السادة ى عل المرفق اإلحالةفً كشف  وأسعارهااللوازم المبٌنة مواصفاتها وكمٌاتها  إحالة
ألفاً وتسعمائة وستة  اربعة عشر( 022269922)إجمالٌة مقدارها  ة, بقٌم مكتبة غرناطة

واصلة مستودعات الجامعة خالل مدة اقصاها   ،وتسعون ديناراً وثمانمائة فلساً ال غير
وذلك بموجــب العرض المقــدم  ٌوم إعتباراً من تارٌخ طلب الجامعة وعلى دفعات( 14)

شاملة الرسوم الجمركٌة ورسوم االستٌراد  علماً بأن األسعار, 6/3/2019المؤرخ  منهم
 الضرٌبة العامة على المبٌعات. ةوشاملوالرسوم والضرائب األخرى 

 

 
  

 -: وقد تمت اإلحالة على المتعهد وفق الشروط التاليـة :ثالثاً 
 

ٌلتزم المتعهد بتورٌد وتسلٌم المواد المحالة علٌه وحسب العٌنات المقدمة والمعتمدة فً  .1
 .وعلى دفعات وحسب طلب الجامعة  المواعٌد المحددة لذلك فً كشوف اإلحالة

 
%( مةن قٌمةة اإلحالةة تبقةى 10ٌلتزم المتعهد بتقدٌم كفالة بنكٌةة لحسةن تنفٌةذ العطةاء بنسةبة ) .2

 سارٌة المفعول لحٌن تسلٌم اللوازم المطلوبة.
 

( واحد باأللف هن قيوة اإلحالة عن كل يىم تأخير وتحسمن الرراهمة 0.001نسبة ) بدفع  اإللتزام .3

 %( هن القيوة اإلجوالية لإلحالة. 15هن الوبالغ الوستحقة للوتعهد، بحد أعلى بنسبة )

 

 االلتزام بدفع رسوم اإلحالة والطوابع المترتبة على اإلحالة حال التوقٌع على قرار اإلحالة. .4

 

( 48ابالغ الجامعة بموعد تورٌةد المةواد المحالةة علٌةة قبةل مةدة ال تقةل عةن )ٌلتزم المتعهد ب .5
 .ساعة من تورٌدها لمستودعات الجامعة 
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 .الوتعهد على الوستىدع داخل الوىاد تنزيل هسؤولية وتقع الجاهعة هسستىدعات داخل التسلين .6

 

والعةةرض المقةةدم منةةه االلتةةزام التةةام بشةةروط دعةةوة العطةةاء وبمةةا ورد فةةً قةةرار اإلحالةةة  .7
 وباألحكام واإلجراءات المنصوص علٌها فً نظام اللوازم واألشغال فً الجامعــة .

 

ٌعتبر التوقٌع على قرار اإلحالة بمثابة توقٌع عقد تنفٌذ االتفاقٌة المنصوص علٌه فً المـــادة  .8
 ( من نظام اللوازم واألشغال فً الجامعــة.34)
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