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 2/5252ل/ رقم الجلسة

 3/3/5252 تاريخ الجلسة

 وتجهيزات لقسم الهندسة المدنية/كلية الهندسةالخاص بشراء أجهزة  موضوع المناقصة

 رقماً )دينار( القيمة اإلجمالية لإلحالة
30325322 

 كتابًة ) دينار(
ومائة وخمسة وثالثون دينار آالف  أربعة

 وأربعمائة فلس ال غير

 اإلجمالية لإلحالة شاملةالقيمة 
  الضريبة العامة على المبيعات الرسوم الجمركية رسوم االستيراد الرسوم الحكومية األخرى

 الهندسةكلية  الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفيذ

 الهندسةكلية 

 القرار: 
 أعاله على النحو التالي:قررت لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية إحالة / مواد العطاء 

 القيمة المحالة رقم كشف اإلحالة باليوم مدة التوريد اسم المناقص
 بالدينار األردني

 30325322 0 22 تكنولوجيا الشرق األوسط.شركـة 0

 
 -شروط اإلحالة:

  

متعطل يززفل ززملمتع مايززولمتعذززوو لتزز ت للمالج زز  ليلتزز المتعتد ززوليت ويززول توشيزز ل تلزز ي ل ت ززليا .1
  تووي لمتش موولمتفنيفلالي ا.

 

 %(ل.111متعذاتفلخاتيفلعنلمتدي  ل جويو ل)لمالج   يلت المتعتد وليأنلتش نلجعيعل .2
 

%(لعنلقيعفلمإلذاتفلتيقىل اويفلمتعفدز  لتذزينل11يلت المتعتد وليتقويالشفاتفلذ نلتنفي لين يفل) .3
 .متعطل يفت ليالمألج   ل متل م ال

 
(ل مذولياألتفلعنلمتقيعفلمإلجعاتيفلتإلذاتفلانلش لي التأخيول1.111يلت المتعتد وليو علن يفل) .4

ل) لأالىلين يف ليذو ل، لتلعتد و لمتع تذقف لمتعياتغ لعن لمت ومعف لمإلجعاتيفل15 تذ ا لمتقيعف لعن )%
 .تإلذاتف

 
 مال تالالمتن زايمللزاعلفلقطزعلليلت المتعتد وليشفاتفلمألج   لمتع وو لتعو ل نفلعنلتاويخلمتتوشي  .5

مت ياول متدعاتفل  ملذا ل وول ملاوضلمتلوشفلعو لأطز  ليزتالماتعزاولمتفتزو لمألطز  لتل زيانفل
 متعجانيف.

 

%(لعنلقيعفلمإلذاتفلتيقىل اويفلمتعفد  لطيلفل تو ل5يلت المتعتد وليتقويالشفاتفل يانفليقيعفل) .6
 .مت يانفلمتعجانيفلمتعلاولإتيهلأااله

 

ل.حال التوقيع على قرار اإلحالةمالتت ماليو علو  المإلذاتفل متط ميعلمتعتوتيفلالىلمإلذاتفل .7
ل

(ل زاافل48يلت المتعتد وليايالغلمتجاعدفليع اولت ويولمتع مولمتعذاتفلاليفلقيز لعزو لاللتقز لازنل) .8
 عنلت ويوهالتع ت وااتلمتجاعدفل.
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 ل
متن ايملتل م المتعطل يزفلي زضلمتن زولاعزال ووللتلت المتجاعدفليو علع تذقاتلمتعتد وليدولمتت ليا .9

 يدوضلمأل داولمتعقوالعنلمتعتد و.
 

 

 



Jordan University of Science and Technology
Central Tenders Committee

Awarded List

981119

Items Awarded To Messers :

According to the offer No:

Tel 06-5513799

~J"JI Jy:JI ~-Jl~ ~~

Fax 06-5518867

Dated 18/11/2019

P.O.Box e,jl=

Regarding Tender No .

List No . Page

Company Code

70/2019

of

Serial nem 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 MOD. NO. B033-01N
AUTOM.MARSHALL COMPACTOR
+ CE SAFTY GUARD, ASTM
06926

EA 1 3565 000 3565 000 matset Italy 90

Sub Total 3565.000 Other Costs 0.000

Sales Tax 16 % 570.400 Discount Value 0.000

Total Sum 4135.400

Total JD Sum 4135.400

Remarks

A
/"u~
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