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 قرار إحالة 

 67/4242: قــــــــــــرار  االحالة رقم 

 35/4232ل/عطـــــــــاء رقــــــــــــم : 

 2/8/4232:   فتح العـــــروض تاريخ

 2  /1  الصفحات :  رقم الصفحة  / عدد
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 42/4242ل/ رقم الجلسة

 35/8/4242 تاريخ الجلسة

 بشراء أجهزة لقسم الهندسة الكهربائية /كلية الهندسةالخاص  موضوع المناقصة

  القيمة اإلجمالية لإلحالة
 )دينار(52222

 

 ال غيردينار الف  تسعة وثالثون
 

 القيمة االجمالية لالحالة شاملة الضريبة العامة على المبيعات
  شاملة الرسوم الجمركية ورسوم االستيراد والرسوم الحكومية األخرى 

 كلية الهندسة الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفيذ

 كلية الهندسة

 
 القرار: 

 
 قررت لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية إحالة / مواد قرار االحالة أعاله على النحو التالي:

قم كشف ر اسم المناقص

 اإلحالة
 مدة التوريد

 يوماً 
 القيمة المحالة
 بالدينار االردني

 52222 382 3 شركة سيتس للتكنولوجيا واالنظمة المتقدمة.3

 
 شروط اإلحالة: 

لتززكت لمتعحزز  للمتعوعزز فزز للةمتعطلوبززلمالج زز  لوتسززليالوتركيززولوتيزز ي لبتوريزز ليلتزز المتعتد زز  .1
 .وت ريولمتكوم رلمتفنيةلعلي ال

 %(ل.122)ليكونلمالج   لمتعحاتةلخاتيةلعنلمتديوولوج ي يلت المتعتد  لبأنل .0

%(لعنلقيعةلمإلحاتةلتبقىلساريةلمتعفدزو لتحزينل12بتق يالكفاتةلحسنلتنفيكلبنسبةل)ليلت المتعتد   .3
 .ومتلوم المتعطلوبةلمألج   لتسليا

تإلحاتةلعنلك ليوالتأخيرل(لومح لباألتفلعنلمتقيعةلمإلجعاتيةل20221يلت المتعتد  لب فعلنسبةل) .6
ل) لأعلىلبنسبة لبح  ل، لتلعتد   لمتعستحقة لمتعباتغ لعن لمت رمعة لمإلجعاتيةل16وتحسا لمتقيعة لعن )%

 .تإلحاتة

عزالتزاليزر لعز  للتالج ز  عجانزا للتعز  لسزنةلعزنلتزاريسلمتتسزليالمتن زا  للمالج ز  مالتت ماللبصيانةل .6
 صيانةلمطو لف لعرضلمتيركةليتالمعتعا لع  لمتصيانةلمالطو لل.ل

%(لعنلقيعةلمإلحاتةلتبقىلساريةلمتعفدو لطيلةلفتر ل6يلت المتعتد  لبتق يالكفاتةلصيانةلبقيعةل) .8
 متصيانةلمتعجانيةلمتعيارلمتي الأعالهل.

 .حال التوقيع على قرار اإلحالةةلمإلحاتمالتت مالب فعلرسوالمإلحاتةلومتطومبعلمتعترتبةلعلىل .7
(لسزاعةل88يلت المتعتد  لبابالغلمتجاعدةلبعوع لتوري لمتعوم لمتعحاتةلعليةلقب لعز  لاللتقز لعزنل) .8

 عنلتوري هالتعستو عاتلمتجاعدةل.
 

تلت المتجاعدةلب فعلعستحقاتلمتعتد  لبد لمتتسليالمتن ا  لتلوم المتعطلوبةلب ضلمتنظزرلععزالور ل .9
 متعق العنلمتعتد  .بدرضلمألسدارل
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 قرار إحالة 
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هلوكافزز ةلمتتززاالبيززروطل عززو لمتدطززارلوبعززالور لفزز لقززرمرلمإلحاتززةلومتدززرضلمتعقزز العنززلمالتتزز ما .12
وباألحكاالومإلجرمرمتلمتعنصوصلعلي الفز لنظزاالمتلزوم الومأليز ا لفز للمتعرمسالتلمتالحقةلته

 ةل. متجاعد

تدتبرلكافةلمتعرمسالتل،لولمالتفاقيةيدتبرلمتتوقيعلعلىلكيوفلقرمرلمإلحاتةلبعثابةلتوقيعلعق لتنفيكل .11
متسابقةلومتالحقةلت كملمتقرمرل،لوكافةلمتيزروطلمتداعزةلومتخاصزةلومالحكزاالمتعنصزوصلعلي زالفز ل

،لوتدليعزززاتلتنظزززيالتجزززرمرمتلمتعيزززترياتلل0219تسزززنةلل08نظزززاالمتعيزززترياتلمتحكوعيزززةلرقزززال
 ،لج رلالليتج ألعنلهكهلمالتفاقيةل0219متحكوعيةلتسنةل

 

 

 

 

 



Jordan University of Science and Technology
Central Tenders Committee

Awarded List

~~l ~~\j ~.,J~ ~ ;.sy:, Regarding Tender No .Items Awarded To Messers :

According to the offer No:

Tel 5344959
J020-2-JUST -OF

Fax 5344959
Dated 08/07/2020

P.O.Box 0l=

List No .

Company Code

13/2020

Page I of

977714

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

1 ALl ACS-1000 EA 5 6922 150 34610 750 K&H MFG Taiwan 180
ANALOG CONTROL SYSTEM
including ACS-1300 1
TO ACS-1300S,ACS-13007A
ACS-13007 TO 13016,ACS-
13006*2, ACS-18001,AND
Accessories
for full operation the following
instruments should Be Available
- Digital storage Oscilloscope
- Diqital Multimeter

2 A2,Ol ACS 13022 Data Acquisition EA 5 877 850 4389 250 K&H MFG Taiwan 180
Device

Sub Total

Sales Tax

Total Sum
rotal JD Sum

%

39000.000

0.000

39000.000

39000.000

Other Costs

Discount Value

0.000

0,000

L
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