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 3/2020ل/ رقم الجلسة

 2/0/2020 تاريخ الجلسة

  الخاص بشراء مواد كهربائية لوحدة التشغيل والصيانة موضوع المناقصة

 اربعة االف ومائتان واربعة وستون دينارا   2042 القيمة اإلجمالية لإلحالة
 

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

 وحدة التشغيل والصيانة  الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفيذ

 وحدة التشغيل والصيانة

 
 القرار: 

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

 القيمة المحالة رقم كشف اإلحالة المناقصاسم 

 53479322 5 .شركة فينوس للكهرباء واالنــــــــــــــــارة5

 53159322 0 .محمــــــــــــــد احمــــــــد ابو شنــــــــــــب0

 705 1  شركة مصطفى الشرباتي وشــــــــــــركاه.1

 012 2 والكهــــــــــــرباء.التكـــــــوين لالنـــــــــارة 2

 
 شروط اإلحالة: 

 
 لذلك. ةالمحدد ديعاالموفي  المطلوبة المواد وتسليم بتوريد يلتزم المتعهد .5
 %( .522المحالة خالية من العيوب وجديدة ) المواديلتزم المتعهد بأن تكون جميع  .0

%( من قيمة اإلحالةة تبقةس سةارية المفعةو  52بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) يلتزم المتعهد .3
 .واللوازم المطلوبة المواد لحين تسليم

( واحد باأللف من القيمة اإلجمالية لإلحالة عن ك  يوم 20225يلتزم المتعهد بدفع نسبة ) .2
%( من القيمة 51تأخير وتحسم الغرامة من المبالػ المستحقة للمتعهد ، بحد أعلس بنسبة )

 .اإلجمالية لإلحالة

 .حال التوقيع على قرار اإلحالةاإلحالة االلتزام بدفع رسوم اإلحالة والطوابع المترتبة علس  .1
( 88يلتزم المتعهد بابالغ الجامعة بموعد توريةد المةواد المحالةة عليةة قبة  مةدة ال تقة  عةن ) .6

 ساعة من توريدها لمستودعات الجامعة .

دفع مستحقات المتعهد بعد التسليم النهائي للوازم المطلوبة بغض النظةر عمةا تلتزم الجامعة ب .7
 ورد بعرض األسعار المقدم من المتعهد.
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ه وكافةةة التام بشروط دعوة العطاء وبما ورد في قرار اإلحالةة والعةرض المقةدم منة االلتزام .8
المشةةتريات  وباألحكةةام واإلجةةراءات المنعةةوا عليهةةا فةةي نظةةام المراسةةالت الالحقةةة لةةه

 . 08/0259الجديد رقم  الحكومية
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