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 22/0606ش/ رقم الجلسة

 1/26/0606 تاريخ الجلسة

 موضوع المناقصة

أدوات تضليل كاسرات شمس لنوافذ تصميم وتوريد وتركيب مشروع 
القاعات الصفية في مدرستي خرجا والزوية للبحث العلمي رقم 

81/0622 

 القيمة اإلجمالية لإلحالة
 رقماً )دينار(

22816 

 كتابةً 
ال  وتسعمائة وثالثون ديناراحدى عشر ألفاً 

 غير

 القيمة اإلجمالية لإلحالة شاملة
  الرسوم الحكومية األخرىورسوم االستيراد والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات 

 وحدة المشاريع الهندسيــــــــة الجهة الطالبة
الجهة المسؤولة عن متابعة 

 التنفيذ
 الهندسيــــــــةوحدة المشاريع 

 قررت لجنة شراء األشغال الرئيسية إحالة العطاء أعاله على النحو التالي:

 اسم المناقص
 التنفيذمدة 
 تقويمي يوم

رقم كشف 
 اإلحالة

القيمة المحالة 
 (بالدينار األردني)

 22816 2 06 محالت الزعبي للزجاج واأللمنيوم والبروايز

 
 -اإلحالة: شروط 

 
 بشروط دعوة العطاء وجداول الكميات والمخططات المرفقةاأللتزام  .1
%( من قيمة اإلحالة تبقى سارية المفعول لحين 10يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .2

 .تسليم اللوازم المطلوبة
( واحد باأللؾ من القيمة اإلجمالية لإلحالة عن كل يوم 0.001نسبة )ب تفرض ؼرامة تأخير .3

%( من القيمة اإلجمالية 15الؽرامة من المبالػ المستحقة للمتعهد ، بحد أعلى ) تأخير وتحسم
 .لإلحالة

 .اإلحالة  حال التوقيع على قرارااللتزام بدفع رسوم اإلحالة والطوابع المترتبة على اإلحالة  .4
 منيوم باللون )الفضي /سلفر(يلتزم المقاول بتنفيذ لون األل .5
 .ال تقل عن سماكة العينة المقدمة ملم وأن (1.1)بسماكة ال تقل عن يلتزم المقاول بتنفيذ ألمنيوم  .6
( سم مع األخذذ بعذين االعتبذار 12( إلى )10يلتزم المقاول بتقسيم المسافات بين الكاسرات من ) .7

ى وبحيذذي يذذتم تقسذذيم األبعذذاد الحقيقيذذة للنوافذذذ علذذى عذذدد داألبعذذاد الحقيقيذذة لكذذل نافذذذة علذذى حذذ
 تصميم متجانس من حيي األبعاد .الكاسرات للوصول إلى 

 يكون الكيل هندسياً بالمتر المربع وحسب ما جاء بالردود على االستفسارات . .8
( سذاعة 48يلتزم المتعهد بابالغ الجامعة بموعد توريد المواد المحالة علية قبل مدة ال تقل عذن ) .9

 من توريدها لمستودعات الجامعة .
 
وتحريذر ضذبط النهذايي للذوازم المطلوبذة  االسذتالمتلتزم الجامعة بدفع مسذتحقات المتعهذد بعذد  .10



 يةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردن
 ةـــالرئيسي األشغــــــاللجنة شراء 

 
 قرار إحالة 

 06/0606: القـــــــــــــــــرار رقــــــم 

 02/0606ش :  رقـم العطــــــــــــــــاء 

 21/1/0606:   فتح العــــروض تاريخ

 2  /2  الصفحات :  رقم الصفحة  / عدد

 

 0606-02للعطاء رقم ش 0606-06قرار                        
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 . االستالم

تعتبذذر كافذذة يعتبذذر التوقيذذع علذذى كشذذوؾ قذذرار اإلحالذذة بمقابذذة توقيذذع عقذذد تنفيذذذ االتفاقيذذة ، و .11
المنصذو  المراسالت السابقة والالحقة لهذا القرار ، وكافة الشروط العامة والخاصة واالحكام 

، وتعليمذذذات تنمذذذيم إجذذذراءات  2019لسذذذنة  28عليهذذذا فذذذي نمذذذام المشذذذتريات الحكوميذذذة رقذذذم 
 ، جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقية . 2019المشتريات الحكومية لسنة 

 

 



~.l.;~1 ~.jl~!J ~,JltJ1A.a...a4-
~jS'.;..Jl ~1,,"lbaJl~

lJb.1 ~
2020 / 21 "lh.J\ ~.J

1~9/2020 :iJl:...'j\ ~~.J 60/2020 :iJl:...YI.J!>3~.J

1022397

~Io..\.a
(pJ,/ )

iULD~1 .,Nlo.>.~1~I
(Bonus) ,/~,) ~

uP

",'o,)Lc.JI~) I
1.P.)&."s\9 ,J.....J.......l
CtS"..v...J1 . i

1 I

: ~ J va ~ I y...u..L>

0777434571~13

O,)l.DJ I o.A.D9

ul.9.::.i~;J.9 .l.!)9i.9~ E..9~
i.91~ ~ u1ru'15 ~

~p. ."sU--w).l.o ~ ~I ul.cliiJl
98/20 17 ,0.9! ...suJ.sJ I w.:...lJ it.9 ;J19

:>~

O.b'~1

1

~I

000

~

?O?nIOR/I R <::-,..)I:i

Y'l>'"

)'!91~19 p~~119 el>.~ ~.iJ1 u~ o.::.WI...sJ-eqjb.oJl .::.I~I

O.b',JI.)AMI

,/~,)

1193000011930

CtS"..v...J1
Q.ail.AllWwaJI

'~.J WI!

4..s'~\ ";"',J

iG:.A.av.o

E
0.000 ..:...h.uJ1 J..", ° 11930.000 ~b'Jl~-0 0.,>,-""

0.0000 LSy.,\ <...A"..)I....:...JI 0.000 ~I~

11930.000 u-l~'J1 ~I

0.\ <~) 'v',
v '/ /1 ') " (

TC-P01-F20 Rev. A



..:: ii~L...J\/ ~I iJ" Y...rlhl\

..,,;~\..~ .cs..~ c.\) ~ LS (~ \ ~ o...~ =-.

...~~..g (~ \. .c. ~ ..) ,?: ~ ~ r;..~y.y.~ .

...,~.~ ( ~ ( ~ ) ~ !.!.. ,.s. ,,~ .

....s,..\..., \=1.,.0 \. ~ ).. ~.JW..1 \~J.~::::= .

...,~ •........r..:\.;--o C ~ ) ~ ~...(.~ ...l D..\..Q.~•..= ......\.~~.e~ ( ..:\ ) ~.\f\.~ , , ~9...~ .

a. ..

F'3JyJJ9 .fl~YJ'3 ~~ j1J
~jJl ~ .ui,;. : ~~

•V\ j4r' 'l'y • v~ -""v'C1l*,~YV' Jj..i.A W~ - ..u.,J1.b..uJ _ ~ ~

<c.. ~Y'VV'l~<o V 1
•. A 1 ~J Y •• / / ~)\:JI

.)
I
i'
i

..................... , ~
"'jJ~ ~~ ; )j\Al1 o.i.A .f'!'AJ

~\ ~ ~~\ ,y.;...;;


	2020-10-19 (1).pdf
	00000001
	00000002


