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 4/0202ل/ رقم الجلسة

 01/10/0219 تاريخ الجلسة

 مواد صحية لوحدة التشغيل والصيانةالخاص بشراء  موضوع المناقصة

 رقماً )دينار( القيمة اإلجمالية لإلحالة
000.67422 

 دينار( كتابًة )
خمسة وثالثون ألف ومائتان وستة وسبعون 

 دينار وأربعمائة فلس

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

 وحدة التشغيل والصيانة الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفيذ

 وحدة التشغيل والصيانة

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

 

 القيمة المحالة رقم كشف اإلحالة مدة التوريد اسم المناقص

الشركة المتخصصة .1
 للصناعات البالستيكية

12 1 000.67422 

 

 -شروط اإلحالة:
  

 المطلوبة في المواعيد المحددة لذلك. المواد يلتزم المتعهد بتوريد .1
 

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

%( من قيمة اإلحالة تبقى ساارية المفعاو  11يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .3
 .واللوازم المطلوبة الموادلحين تسليم 

 
( واحد باأللف من القيمة اإلجمالية لإلحالة عن ك  يوم 1.111يلتزم المتعهد بدفع نسبة ) .4

%( من القيمة 15م الغرامة من المبالػ المستحقة للمتعهد ، بحد أعلى بنسبة )تأخير وتحس
 .اإلجمالية لإلحالة

 
 .حال التوقيع على قرار اإلحالةااللتزام بدفع رسوم اإلحالة والطوابع المترتبة على اإلحالة  .5

 
( 48عان )يلتزم المتعهد بابالغ الجامعة بموعد توريد المواد المحالة علياة قبا  مادة ال تقا   .6

 ساعة من توريدها لمستودعات الجامعة .
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تلتزم الجامعة بدفع مستحقات المتعهد بعد التسليم النهائي للوازم المطلوبة بغض النظر عماا  .7

 ورد بعرض األسعار المقدم من المتعهد.
 

 



Jordan University of Science and Technology
Central Tenders Committee

Awarded List

973431

Items Awarded To Messers :

According to the offer No:

Tel 4872014

~~, ~l£:.u-llA,o,o;it.ll ~~,

Dated 25/12/2019

Fax 4884005 P.a.Box 420303 0L.&.. 11142

Regarding Tender No .

List No . Page

Company Code

81/2019
of

Serial Item no. Unit Price Total Price Manufacturer Country Delivery
NO. in offer DESCRIPTION Unit Qty )D fils )D fils Bonus or Supplier of origin (Day) Remarks

1 1 HDPE Pipe llOmm W,th 1O,Omm, M 7000 4 850 33950 000 S&M Jordan 10
PE100 SDRll PN16. 100Mtr/Roll

2 2 Electro Fusion Elbow 900 I 110 PIECE 10 21 200 212 000 Plastitalia Italy 10
.mm Pn16.

3 2 Electro Fusion Elbow 450 I 110 PIECE 10 21 200 212 000 Plastitalia Italy 10
.mm PN16.

4 3 Electro Fusion Coupler 63mm PIECE 100 7 650 765 000 Plastitalia Italy 10
PN16.

5 4 Electro Fusion End Flange (stop PIECE 6 22 900 137 400 Plastitalia Italy 10
f1age and ring and gasket and
Couoler llOmm PN16.

Remarks

Sub Total

Sales Tax

Total Sum
Total JD Sum

%

35276.400

0.000

35276.400

35276.400

Other Costs

Discount Value

0.000

0.000
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