
 7103-01للعطاء  7103-37قرار احالة رقم 

TC-PO1-F19 Rev. a 

 

0 

 
 " بسم هللا الرحمن الرحيــم "

 جامعة العلوم والتكنولوجيــا
 األردنيـــة         

 لجنة العطاءات المركزيـــة
 ( 05/7502عطاء رقم )

 (27/7502قرار إحالة رقم )
  

  دينار ال غير  وثمانون الف اثنان (07555) لإلحالةالقيمة اإلجمالية 
 شاملة الضريبة العامة على المبيعات

 
 الخمٌس ٌوم صباح من  العاشرةاجتمعت لجنة العطاءات المركزٌة فً تمام الساعة  أوال:

( الخاص بشراء 01/7103وقامت بقتح عروض العطاء رقم ) 0/01/7103 قـالمواف
والذي  7/8/7103باصات للجامعة والذي تم االعالن عنه فً الصحف المحلٌة بتارٌخ 

 .     00/9/7103اعٌد طرحه بتارٌخ 
 

برأي اللجنة الفنٌة المكلفة  واالستئناسومقارنة األسعار  ضوالعر اإلطالع على بعد ثانيا:
 فقد وبعد االطالع على نتائج المفاوضات التً جرت مع المتعهد،العروض،بدراسة 

( المنعقدة بتارٌخ 37/7103فً جلستها رقم ) المركزٌةقررت لجنة العطاءات 
  -: ًـا ٌلـم  09/01/7103

 لباصات المبٌنة مواصفاتها وكمٌاتها واسعارها فً كشف االحالة المرفق على إحالة ا
اثنان  (07555)بقٌمة إجمالٌة مقدارها الشركة المركزية للتجارة والمركبات  السادة

( ٌوماً 01، واصلة مستودعات الجامعة خالل مدة أقصاها ) دينار ال غيروثمانون الف 
م رقم ــقرار اإلحالة وذلك بموجب العـرض المقـدم منهاعتباراً من تارٌخ توقٌعهم على 

مؤرخ فً ال( 7103/003/7رقم )وكتابهم  71/8/7103مؤرخ فً ال( 003/7103)
علماً  70/01/7103( والمؤرخ فً 7/003/7103وكتابهم ذي الرقم ) 00/01/7103

الرسوم الجمركٌة ورسوم االستٌراد والرسوم والضرائب األخرى  معفاه من بأن األسعار
 الضرٌبة العامة على المبٌعات. ةوشامل

 

 : وقد تمت اإلحالة على المتعهد وفق الشروط التاليـة : ثالثا  
فيً كشيوف  ٌلتزم المتعهد بتورٌد وتسلٌم الباصات المحالة علٌه فً المواعٌد المحددة لذلك .0

 اإلحالة وتدرٌب الكوادر الفنٌة علٌها .
%( من قٌمة اإلحالة تبقى سارٌة المفعول لحٌن 01االلتزام بتقدٌم كفالة حسن تنفٌذ بنسبة ) .7

 تسلٌم اللوازم المطلوبـة .

شيامل قطيع الاٌيار  ( كم01111لمسافة مقطوعة )الصٌانة المجانٌة المتعهد بفترة لتزم ٌ  .7
 والعمالة.

%( من قٌمة اإلحالة تبقى سارٌة المفعيول طٌلية 0عهد بتقدٌم كفالة صٌانة بقٌمة )ٌلتزم المت .3
المشار لهيا فيً شيروط ( اٌهما اسبق 011111والبالاة )ثالث سنوات ( او ) الضمانفترة 

 .  اعاله قرار االحالة 
%( وخالٌيية ميين العٌييوب 011ٌلتييزم المتعهييد بييأن تكييون جمٌييع الباصييات المييوردة جدٌييدة ) .0

 . المصنعٌة

تلتزم الجامعة بدفع المستحقات بعد االستالم النهائً للباصيات المحالية وبايض النعير عين  .0
 ما ورد بعرض االسعار المقدم من المتعهد .

( واحييد بيياأللف ميين قٌميية اإلحاليية عيين كييل ٌييوم تييأخٌر 10110نسييبة ) ٌلتييزم المتعهييد بييدفع  .3
%( ميين القٌميية  70بة )وتحسييم الاراميية ميين المبييالق المسييتحقة للمتعهييد ، بحييد أعلييى بنسيي

 .  اإلجمالٌة لإلحالة
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المحالية علٌيه قبيل ميدة ال تقيل عين  الباصياتٌلتزم المتعهيد بيأبالا الجامعية بموعيد تورٌيد  .8
 ( ساعة من تورٌدها لمستودعات الجامعة .38)

حاااا التوقيااى علااى قاارار اإلحاليية االلتييزام بييدفع رسييوم اإلحاليية والطوابييع المترتبيية علييى  .9
 .اإلحالة

ه وكافيـة بما ورد فً قرار اإلحالة والعرض المقدم منو بشروط دعوة العطاء التام االلتزام .01
وباألحكيييام واإلجيييراءات المنصيييوص علٌهيييا فيييً نعيييام الليييوازم  المراسيييالت الالحقييية ليييه

 ة .ـواألشاال فً الجامع
 

 السعر أعاله ال ٌشمل التسجٌل والترخٌص، التأمٌن ونقل الملكٌة. .00

 مستودعات الجامعة .ٌم فً لالتس .07

كم أٌهما أسبق ضد أي خليل مصينعً أو  011111سنوات أو  3المصنعٌة هً لـ الكفالة   .07
التركٌب من الشيركة الصيانعة. والكفالية ال تشيمل القطيع الكهربائٌية والمسيتهلكة والزٌيوت 

 .  والفالتر أو عدم المعرفة وسوء اإلستخدام واإلستهالك الطبٌعً والحوادث

 أٌام فً مركز الصٌانة لدٌنا.  5رٌب سٌكون ألربعة أشخاص لمدة بالنسبة للتد .03

ٌعتبيير التوقٌييع علييى قييرار اإلحاليية بمثابيية توقٌييع عقييد تنفٌييذ االتفاقٌيية المنصييوص علٌييه فييً  .00
 ( من نعام اللوازم واألشاال فً الجامعــة.73ادة )ـالم
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