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 شراء ورق تنشيف االيدي للجامعة    موضوع المناقصة

  القيمة اإلجمالية لإلحالة
 )دينار(14986.500

 

 
اربعة عشر الفاً وتسعمائة وستة وثمانون 

 فلساً ال غير 500ديناراً و
 

 على المبيعاتالقيمة االجمالية لالحالة شاملة الضريبة العامة 
  وشاملة الرسوم الجمركية ورسوم االستيراد والرسوم الحكومية األخرى

 وحدة اللوازم المركزية الجهة الطالبة
 

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفيذ

 وحدة اللوازم المركزية 

 
 القرار: 

 
 على النحو التالي:قررت لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية إحالة مواد طلب الشراء أعاله 

قم كشف ر اسم المناقص

 اإلحالة
 مدة التوريد

 يوماً 
 القيمة المحالة
 بالدينار االردني

 1049.700 3 1 وراني لصناعة الورق الصحي ـــــــشركة الح.1

 1044 2 2 .شركة وادي الرافدين لصناعة الورق الصحي2
 12892.800 5 3 م لخدمات التنظيفـــــــــــــ.مؤسسة والء هاش3

 
 شروط اإلحالة: 

 
( من  ييمنة ااحالنة تبقنر سنالية المفعنن  لحني  %10بتقديم كفالة حسن  تففينب بفسنبة   يلتزم المتعهد .1

 .المطلنبة المناد تسليم

( ناحد باأللف م  القيمة ااجمالية لإلحالة ع  ك  ينم تأخيل 0.001فسبة  ب تفلض غلامة تأخيل .2
( م  القيمة ااجمالية %15المستحقة للمتعهد ، بحد أعلر بفسبة  نتحسم الغلامة م  المبالغ 

 .لإلحالة

 . التنليد علر دفعات حسب طلب الجامعة نخال  المدة المبكنلة لك  شلكة  .3

 .التوقيع على قرار اإلحالة قبلااحالة االلتزام بدفع لسنم ااحالة نالطنابع المتلتبة علر  .4

( سناعة من  48د تنليد المناد المحالة علية يب  مدة ال تق  ع   يلتزم المتعهد بابالغ الجامعة بمنع .5
 تنليدها لمستندعات الجامعة .

 تتريززرلطزز ةلجان ززع للالزز ج الجاةةل  ززفللجال ززت اتلتزز الجامعة ززفل ززتحقلة ززتتععدلجاةت  ززتل  ززتل .6
 جال ت ا.

 
ه نكافننن ة التننام بشننلنط دعنننة العطننار نبمننا نلد فننة يننلال ااحالننة نالعننلض المقنندم مفنن االلتننزام .7
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 . الملاسالت الالحقة له

تعتبنل كافنة الملاسنالت ، ن يعتبل التنييع علر كشنف يلال ااحالة بمثابة تنييع عقند تففينب االتفايينة .8
السابقة نالالحقة لهبا القلال ، نكافة الشلنط العامة نالخاصة ناالحكام المفصنص عليها فة فظنام 

ليمنات تفظنيم رجنلارات المشنتليات الحكنمينة لسنفة ، نتع 2019لسفة  28المشتليات الحكنمية ليم 
 ، جزر ال يتجزأ م  هبه االتفايية 2019
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