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 02/0202ل/ رقم الجلسة

 04/8/0202 تاريخ الجلسة

 بشراء أجهزة لقسم الهندسة الصناعية /كلية الهندسةالخاص  موضوع المناقصة

  القيمة اإلجمالية لإلحالة
 )دينار(03757

 

وخمسة مائة وخمساربعة وعشرون الفاً 
 ال غير وسبعون
 

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

 كلية الهندسة الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفيذ

 كلية الهندسة

 
 القرار: 

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

قم كشف ر اسم المناقص

 اإلحالة
 مدة التوريد

 يوماً 
 القيمة المحالة
 بالدينار االردني

 8240 002 0 شركة االشراق للتكنـــــــــولوجيا الحديثة.0

 07657 032 0 .مؤسسة الذرة لالجهزة المحبرية وااللكترونية0

 
 

 شروط اإلحالة: 
وتدريب  لذلك المحدد  الموعدفي  المطلوب الجهاز وتسليم وتركيب وتشغيل بتوريد يلتزم المتعهد .1

 .الكوادر الفنية عليها 
 %( .122) خالي من العيوب وجديد المحال يكون الجهازيلتزم المتعهد بأن  .0

%( من قيمة اإلحالة تبقى سارية المفعوول لحوين 12بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) يلتزم المتعهد .3
 .واللوازم المطلوبة هزةاألج تسليم

( واحد باأللف من القيمة اإلجمالية لإلحالة عن كل يوم تأخير 20221يلتزم المتعهد بدفع نسبة ) .3
%( من القيمة اإلجمالية 16وتحسم الغرامة من المبالػ المستحقة للمتعهد ، بحد أعلى بنسبة )

 .لإلحالة

ما لم يرد مودة صويانة  للجهازمجاناً  لمدة سنة من تاريخ التسليم النهائي  الجهازااللتزام  بصيانة  .6
 اطول في عرض الشركة يتم اعتماد مدة الصيانة االطول  . 

%( من قيمة اإلحالة تبقى سارية المفعول طيلة فترة 6يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بقيمة ) .6
 الصيانة المجانية المشار اليها أعاله .

 .حال التوقيع على قرار اإلحالةاإلحالة ام بدفع رسوم اإلحالة والطوابع المترتبة على االلتز .7
( سواعة 88يلتزم المتعهد بابالغ الجامعة بموعد توريد المواد المحالة علية قبل مودة ال تقول عون ) .8

 من توريدها لمستودعات الجامعة .
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للوازم المطلوبة بغض النظور عموا ورد  تلتزم الجامعة بدفع مستحقات المتعهد بعد التسليم النهائي .9
 بعرض األسعار المقدم من المتعهد.

ه وكافوو ة التووام بشووروط دعوووة العطووار وبمووا ورد فووي قوورار اإلحالووة والعوورض المقوودم منوو االلتووزام .12
وباألحكام واإلجرارات المنصوص عليها فوي نظوام اللووازم واألشوغال فوي  المراسالت الالحقة له

 ة . الجامع

تعتبر كافة المراسالت ، و يع على كشوف قرار اإلحالة بمثابة توقيع عقد تنفيذ االتفاقيةيعتبر التوق .11
السابقة والالحقة لهذا القرار ، وكافة الشوروط العاموة والخاصوة واالحكوام المنصووص عليهوا فوي 

، وتعليموووات تنظووويم تجووورارات المشوووتريات  0219لسووونة  08نظوووام المشوووتريات الحكوميوووة رقوووم 
 ، جزر ال يتجزأ من هذه االتفاقية 0219 الحكومية لسنة

 

 

 

 

 



Jordan University of Science and Technology
Central Tenders Committee

Awarded List

Regarding Tender No .Items Awarded To Messers :

According to the offer No :

Tel 5150406

;i.i,~\ b'~ -I .ii\ ~y.:,- - . ~ '-'!>'-"

Fax 5150407

Dated 04/11/20 19

P.O.Box uL.c.
List No .

Company Code

Page

57/2019

of 2

986627

r Unit Price Total Price
I Serial Item no. Manufacturer Country Delivery

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

1 2.A Digital Hand Grip Dynamometer EA 1 232 000 232 000 camry China 120

EH101 Digital Hand
I

Dynamometer - 90 KG / 200 LBS
I
,

2 3.A.1 FAB postural assessment system EA 1 8700 000 8700 000 Motion U.s.A 120 ,

I
Workshop/ ,

Shadow, Full Body Complete
,

hardware system for full-body
I

!

tracking include: Seventeen i
inertial sensors and wireless

I

controller. Includes all wearable
accessories, sensor straps, 2x USB ,

batteries with 2-port charging
station, USB charging cables,

,

transport case, 5X Pair of pressure
sensor insoles and Shadow
lifetime software license for
Windows, macOS, and Linux with
free updates. Available as a digital
download.

Sub Total 8932.000 Other Costs 0.000

Sales Tax % 0.000 Discount Value 0.000

I Total Sum 8932.000

~
rotal JD Sum 8932.000
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Tel 5652904 Fax 5652903 P.O.Box 01...= Company Code 1018253

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

4 MVF-IA
MULTI -FUNCTION VERTICAL
FRICTION AND WEAR TESTING
MACHINE

EA 1 15675 000 15675 000 Jinan Sunlight
Testing Machine
Technology Co

China 240

Remarks 0~1 uili: ii...o6J1~~I iUoL.1. o\.Lc1)lsz...u.,~1

Sub Total 15675.000 Other Costs 0.000

Sales Tax % 0.000 Discount Value 0.000

Total Sum 15675.000
Total JD Sum 15675.000

---~r---;;>


	1.pdf
	00000001
	00000002
	00000003


