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 69/9292ل/ رقم الجلسة

 4/1/9292 تاريخ الجلسة

 السكان الطالباتخزانات مياه شرب الخاص بشراء  موضوع المناقصة

 رقماً )دينار( القيمة اإلجمالية لإلحالة
3362 

 كتابًة ) دينار(
 ديناراً  عشر وثالثمائة وتسعةآالف  سبعة

 القيمة اإلجمالية لإلحالة شاملة
  المبيعات الرسوم الجمركية رسوم االستيراد الرسوم الحكومية األخرىالضريبة العامة على 

 وحدة التشغيل والصيانة الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفيذ

 التشغيل والصيانةوحدة 

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

رقم كشف  يوما مدة التوريد اسم المناقص
 اإلحالة

بالدينار  القيمة المحالة
 األردني

 3362 6 64 مؤسسة خفق راية لمواد البناء

 
 -شروط اإلحالة:

 
 .المطلوبة في المواعيد المحددة لذلك  الخزانات وتسليم يلتزم المتعهد بتوريد .1

 
 

 %( .111المحالة خالية من العيوب وجديدة ) الخزاناتيلتزم المتعهد بأن تكون جميع  .2
 
 

%( من قيمة اإلحالة تبقى سارية المفعوو  لحوين 11يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .3
 .المطلوبة الخزاناتتسليم 

 
 ( سنة .15يلتزم المتعهد بكفالة الخزانات كفالة مصنعية ولمدة ) .4

 
 

( واحد باأللف من القيمة اإلجمالية لإلحالة عن ك  يوم تأخير 1.111يلتزم المتعهد بدفع نسبة ) .5
%( من القيمة اإلجمالية 15وتحسم الغرامة من المبالػ المستحقة للمتعهد ، بحد أعلى بنسبة )

 .لإلحالة
 

 .قرار اإلحالةحال التوقيع على االلتزام بدفع رسوم اإلحالة والطوابع المترتبة على اإلحالة  .6
 
 

( سواعة 48يلتزم المتعهد بابالغ الجامعة بموعد توريد المواد المحالة علية قبو  مودة ال تقو  عون ) .7
 من توريدها لمستودعات الجامعة .
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 قرار إحالة 

 92/9292: القـــــــــــــــــرار رقم 

 61/6/9292: اإلعـــالن خ ـــتاريـــ

 3/9292:  اء ـــرقم العطـــــــــــــــ

 63/9/9292:   فتح العروض تاريخ

 2  /2  الصفحات :  رقم الصفحة  / عدد
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تلتزم الجامعة بدفع مستحقات المتعهد بعد التسليم النهائي للوازم المطلوبوة بغوا الن ور عموا ورد  .8
 المتعهد.بعرا األسعار المقدم من 
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