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 ماكنة عد النقود وكشف التزويرتوريد 

 (22/2222) رقم العطاء وثيقة
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 : المقدمة

 تفاصيلها المبينة اللوازم بشراء المحدودة، العامة المساهمة اربد محافظة كهرباء شركة ترغب

 الواردة الفنية والمواصفات والخاصة العامة الشروط وحسب المرفق واألسعار الكميات جدول في

 -: توريد والمتضمنة العطاء وثيقة في

 ماكنة عد النقود وكشف التزوير 
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 الفهـرس

 التعريفات. أوالا 

 دعوة العطـاء . نموذج  ثانياا 

 الشروط العامة . ثالثاا 

 المواصفات الفنية للمواد المطلوب توريدها اا رابع

 جدول الكميات واالسعار اا خامس

 والشروط العامة. جدول المخالفات على المواصفات الفنية اا سادس
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 التعريفــــــات: -أوال :

 

 المحدودة العامة مساهمةال اربد محافظة كهرباء شركة:   الشركـــة . 

 ( .المركزية،فرعية) المختصة العطاءات لجنة:  اللجـــــنة 

 عرض بتقديم وتقوم العطاء وثائق على تحصل التي الجهة:  العارض. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      



 

 

5 

 

 
 عرضي اقدم فأنني بها ةالمرفق الفنية والمواصفات  والخاصة العامة للشروط ووفقاا (  22/2222) رقم العطاء دعوة على بناء

 . العرض هذا في الواردة والمواصفات والشروط باألسعار المطلوبة اللوازم كل بتوريد أقوم أن علـى وأوافق

 .2222/     /        تاريـخ من" اعتبارا.....……….....  لمدة المفعول ساري العرض يبقى بأن التزم وأنني

  دينار...............……………..................( )  بقيمة المطلوب التأمين بطيه لكم نرفق

 ............................البنك علـى المسحوب/  الصادر..........…………….....  رقم الشيك/  الكفالة بموجب

 لنـا يحـق وال مصلحتها وحسب االنسب العرض صاحب على االحالة في الحق ولها ملزمة غير اربد محافظة كهرباء شركة بان نعلم

 رقـــــــــم اإليصـــــــال بموجــــــــب المقـــــــرر العطـــــــاء نســــــــخة ثمـــــــن دفعنــــــــا قـــــــد بأننـــــــا نعلمكــــــــم وكمـــــــــا ذلــــــــك، علـــــــى االعتـــــــراض

 (مستردة غير.) 2222/    /      تاريخ…………………………...........  

 :بالتوقيع ض المفو

 ................................: .................................................... العارض اسم 

 ..........:…....................................................................................العنــــوان

 ()............................ب.ص).......................... (  هاتف

 الرسمي الشركة خاتم

 

 

 

 

 

 :العطاء دعوة نموذج :ثانياا 
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 للعطاء العامـــــــــة الشروط:  ثالثاا 
 :العطاء وثيقة وتقديم تعبئة شروط": الاو 
 اإلضـافة أو التعديل أو المحو من خال واضح بخط  مكتوب أو الكاتبة اآللة على وجد أن المقرر النموذج على العرض يقدم - (3

ال ، اإلضافة أو المحو بجانب التوقيع العارض على وعندها ذلك الضرورة اقتضت إذا إال  . العرض تهمل أن الحق فللجنة وا 
 . العروض  إلستالم المحدد  الموعد بعـــد قدمت التي أو وكالئهم من أو مقدميها من الموقعة غير العروض تقبل ال (2
 العـارض قبـل مـن بـه المرفقـة العطـاء وثـائق مـن أي أو المقـدم العـرض لنمـوذج تبـديل أي إجـراء أو تعديل أي  إدخال يجوز ال (1

ذا ، اتعبئته المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء  هـذ  مـن بـأي أخـــل إذا أو التبـديالت أو التعـديالت تلـك من اياا  المناقص أجرى وا 
ذا ، عرضـــه إهمــال للجنــة فيجــوز التعليمــات   فــأن تناســبه التــي البــدائل أو التحفظـــات أو الشــروط بعــض تقــديم العــــارض أراد وا 

 . بالعرض ترفق منفصلة خاصة مذكرة في ذلك تضمين باستطاعتــه
 عليـه ومكتـوب( المحـدودة العامـة المسـاهمة اربـد محافظـة كهربـاء شـركة عام مدير) باسم معنون مختوم بمغلف العرض يقدم  (4

 . اللوازم ونوع العطاء دعوة ورقــم العارض اسم واضح بخط
 العارض عنوان -:ثانيـــــاا 
 مسـجل بكتـاب الشـركة يبلـ  أن وعليـه بالعطـاء علقـةالمت المراسـالت جميـع إليـه ترســل ثابتاا  عنواناا  عرضه في يبين أن العارض على
ال عنوانـه علـى يطـرأ قد تعديل أو تغيير أي عن  جميـع وتعتبـر التعـديل أو التغييـر هـذا بمراعـاة ملزمـة(  الشـركة)  تكـون لـن فأنهـا وا 

 . حينها في وسلمت فعالا  وصلت كأنها التعديل قبل العنوان على تترك التي المراسالت
 :سعاراأل: ثالثـــاا 

 كهربــاء شــركة مســتودعات واصــل المبيعــات العامــة علــى ضــريبةالو  الجمركيــة الرســوم شــاملة االســعار تقــدم
 .اربد محافظة

 : الكفاالت: رابعاا 
 BID)  العطـاء فـي للـدخول مبـدئياا  تأمينـاا  وألمرهـا اربـد محافظـة كهرباء شركة لصالح/  بالعرض يرفق أن العارض على .3

BOND   )صـندوق فـي يـودع نقـدي تـأمين تقـديم او  المحلية المصارف أحد قبـــل من مصدقاا  شيكاا  أو مصرفية كفالة 
 تــاريخ  مــن اكثــر او يــوم(  322) لمــدة المفعــول ســارية عرضــه قيمــة اجمــالي  مــن( %1) نســبة  عــن يقــل ال الشــركة
 .التأمين ذلك تقدم لم التي العروض في ينظر وال العطاء، إغالق موعد

لصالح شركة كهرباء محافظة اربد وألمرها تأمينا" لحسن التنفيـــذ  يحال عليه العطاء العارض الذي يقدم .2
(PERFORMANCE BOND( بنسبة )من %32 )على صورة ، لعطاء أو المواد المحالة عليهاإلجمالية لقيمة ال

 ، وقبولها فنياا لمواداستالم الشركة ل لحينكفالة مصرفية أو شيكـا" مصدقا" من أحد المصارف المحلية تبقى ساريـة 
والستيفاء المبال  التي قد  ،ويحفظ هذا التأمين لدى الدوائر المالية بالشركة لضمان تنفيـذ العقد على الوجه األكمل
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تكون دفعت زيادة علــى المبال  الواجب دفعها وكذلك الستيفاء الغرامات أو التعويضات أو فروق األسعار أو التكاليف 
 .حق لحين االنتهاء من تنفيذ العقودأو جميعها التي تست

إذا تأخر العارض أو استنكف أو رفض التوقيع على قرار اإلحالة أو عجز عن تقديم كفالة )حسن التنفيذ( المطلوبة  .1
فعندها يحق تغريمه التأمين المرفق بعرضه دون الرجوع إلى القضاء وال يحق  كتاب اإلحالةمــن تاريخ  ( يوم30)خالل 

 ويعفي الشركة من تقديم أي إنذار. ،لبة بأي تعـويض بشأنهللعارض المطا
)إال إذا ورد  ين من تاريخ إستالم وقبول الموادكامل لمدة عامينيلتزم العارض المحال عليه العطاء بالصيانة المجانية  .4

ليه في هذا خالف ذلك بالشروط الخاصة( اعتبارا" من تاريخ التسليم الفعلي وتشغيل األجهزة بشكل كامل وفعـال وع
لمدة سنتين تبقى سارية المفعول   ،( من قيمة العطاء أو المواد المحالة عليه%1) بنسبةالمجال تقديم كفالة صيانة 

 من تاريخ استالم المواد وقبولها من قبل شركة كهرباء محافظة اربد، وذلك بدالا من كفالة حسن التنفيذ.
التنفيذ ضمن المدة الـواردة اعـال  فهنـه بـذلك يقـر بأحقيـة الشـركة بحجـز بتقديم كفالة حسن  العارضوفي حال عدم التزام  .1

لحـين تزويـد الشـركة بكفالـة حسـن التنفيـذ، كمـا انـه يحـق  العـارضقيمة المواد الموردة للشركة وعـدم صـرف مسـتحقات 
حسـن التنفيـذ ضـمن  بتقـديم كفالـة المـوردعدم االفراج عن كفالة دخول العطاء اال بعد قيـام  لشركة كهرباء محافظة اربد

 الشروط و المدة الواردة في البند اعال  .
 بـأي أو كليـاا  عليـه المحالـة اللـوازم تقـديم فـي تـأخر أو العطــاء تنفيـذ عـن عليه اإلحالة تقررت الذي العارض استنكف إذا .6

 للشـركة قـدم ضالعـار  أن ثبـت أو والخاصـة العامـة العطـاء شروط من شرط أي خالف أو لذلك المحدد الموعد عن جزئياا 
 -: التاليـــة االجراءآت من أي اتخاذ في الحق فللشركة العطاء مواصفات مع تتفق ال أشغال أو خدمات بأداء قام أو

 . منه المقدمة التأمينات مصادرة  .أ
 . قدمه الذي العرض بعد األنسب العرض صاحب على العطاء إحالة .ب
 .  العطاء شروط في إخالله جراء بالشركة لحق ضرر أو عطل أي عن الشركة بتعويض العارض التزام .ج
 .مستقبالا  مناقصــاتها أو الشركة عطاءآت في االشتراك من المستنكف العارض حرمان  .د
 :التاخير غرامة: خامساا 
 التقويميـة األشـهر أو األيـام مجمـوع بأنهـا التسـليم مـدة وتعـرف طلب التوريد الفرعي تاريخ من اعتباراا  التسليم مدة تحسب .3

 .الرسمية والعطل والجمع العطل أليام شاملة غير وتكـون
( %2.1) بنسبة تأخير غرامة فرض يتم االحالة كتاب حسب عليه المتفق التوريد بالجدول العارض التزام عدم حال في  .2

 غرامة وتحسماإلحالة  قيمة من %32 عن الغرامات مجموع تزيد ال بحيث من قيمة المواد المتأخرة  تأخير أسبوع كل عن
 .صرفها قبل العارض مستحقات من التأخير
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 :العرض صالحية :سادساا 
 التزامـاا  العرض نموذج على توقيعه ويعتــبر  العطاء إغالق تاريخ من يوماا (  322) لمدة  العطاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم
 .بذلك
 :الكميات زيادة :سابعاا 

 قيمـة  اجمـالي مـن( %21) بنسـبة العطـاء وثيقـة بموجـب المطلوبـة لمـوادا كميات زيادة في الحق اربد محافظة كهرباء لشركة
 . التوريد فترة خالل عليها المتفق األسعار و المواصفات و الشروط بنفس و المطلوبة او اي بند من البنود المواد كافة بنود

  والطوابع الرسوم: ثامناا 
 المملكــة فـي بهـا المعمـول واألنظمــة القـوانين بموجـب أخـرى رسـوم ةوأيــ الـواردات طوابـع رسـوم العطــاء عليـه المحـال العـارض يـدفع

 .الهاشمية األردنية
 
 

 . الدفع شروط:  تاسعاا 
 شـركة مسـتودعات فـي فنيـا قبولهـا و المـواد اسـتالم تـاريخ مـنخـالل شـهر  المسـتلمة المـواد قيمة عن المورد مستحقات تسديد يتم

 دة في األسبوع من كل شهر عن المطالبات المستحقة في الشهر السابق.، بحيث يتم الصرف مرة واحاربد محافظة كهرباء
 

 : عاشراا 
 .بعرضه وارفاقها الرسمي بخاتمه وختمها عليها التوقيع العارض على العطاء وثائق من وثيقة الشروط هذ  تعتبر

 

 :  التحكيم:  عشر احدى
 .اربد محافظة كهرباء وشركة المورد بين خالف جودو  حال في التحكيم في كمرجع االردنية المحاكم و القوانين تعتمد
 

  الحالةإ:  عشر اثنا
 وحســب االنســب العــرض علــى االحالــة تــتم وانمــا االســعار، اقــل علــى باالحالــة ملزمــة غيــر اربــد محافظــة كهربــاء  شــركة .3

 . مصلحتها
 مـن سـبب الي ذلـك علـى راضاالعتـ للعارضين يحق وال مصلحتها، وحسب العطاء الغاء اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .2

 .االسباب
 .العطاء نسخة ثمن باسترداد مطالبة او تعويض باي المطالبة للعارض يحق ال العطاء الغاء حال في .1
 .  مصلحتها وحسب العارضين بين االحالة تجزئة اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .4
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 العروض تسليم : عشر ثالثة
شارع  –الشمالية مبنى المحطة  -اربد محافظة كهرباء شركة في العطاءات صندوق في وكيله أو العارض قبل من العرض يودع
/  8/  32 األربعاء الموافق يوم ظهربعد  من  الثانية السـاعة أقصا  موعد في الفرعية العطاءات لجنة سر امين لدى – حكما

2222. 
 : شروط خاصة: أربعة عشر

أيـام مـن  7ب الصـادرة مـن المقـاول والمرسـالت الخاصـة بالعطـاء خـالل يحق لشـركة كهربـاء محافظـة اربـد الـرد علـى الكتـ -
 تاريخ الكتاب الصادر من المقاول.

يحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأخخر بتوريأد المأواد المطلوبأة بالعطأاء مو المنا صأة    يمأة الغرامأة  -
تنظيم  طاع الطا ة نتيجة عدم التزام الشركة بالمأدد الززمأة المستحقة على شركة كهرباء اربد المفروضة من  بل الهيئة 

في تنفيذ معامزت المشتركين المحددة في حال كان سبب التخخير في تنفيذ المعاملة  هو تخخر المورد فأي توريأد المأادة او 
 المواد الززمة في تنفيذ معامزت المشتركين.

 .اكينة مدة سنتينتكون فترة الكفالة و الصيانه االمجانية على الم -

 .من  يمة الماكينه %7تكون  يمة عقد الصيانة الماجور بعد نهاية العامين  -

على المورد تقديم تعهد خطي يتعهد بموجبة بدفع  يمة العمله المأزورة التأي تمررهأا الماكنأة دون اكتشأاف، يبقأى سأار   -
 المفعول طيلة فترة ابقاء الماكنة بالخدمة.

 :خمسة عشر
نفقــات إجــراء الفحوصــات الروتينيــة للمــواد وأيــة فحوصــات تجــري علــى المــواد المطلوبــة بقصــد التحقــق مــن يتحمــل العــارض  (أ

مطابقتها للمواصفات المطلوبة بالعطاء وفي حالة لزوم تكرار الفحص يتحمل العارض نفقات إجراء الفحـص إذا كانـت النتـائ  
 .ئ  مرضيةغير مرضية وتتحمل الشركة نفقات إجراء الفحص إذا كانت النتا

 للشــركة إذا لــم يطلــب خطيــاا  تــرد العينــات المقدمــة مــن العــارض غيــر المقبولــة إلــى أصــحابها إذا رغبــوا بــذلك وتصــبح ملكــاا  (ب
 العطاء. من تاريخ إحالة  يوم 06استردادها خالل 

 

 ستة عشر : 
والخاصـة بالمعـدات  The material safety data sheet (MSDS)على المورد أن يقوم بتسليم نشرة معلومات السـالمة 

رفاق هذ  النشرة مع وثائق العرض.  أو األدوات المطلوب تقديمها في هذا العرض وا 
 

 سبعة عشر : 
أن يقدم عينات من اللوازم المطلوبة أن أمكن ذلـك وكتلوجات ونشرات باللغة العربية أو اإلنجليزيـة عـن كيفيـة تشغيــل  العارضعلى 

ن كان العطاء يتضمن توريـد أجهـزة( وعليـه أن يحـدد فـي عرضـه بلـد منشـأ اللـوازم المعروضـة إ)األجهزة والمخططات الخاصة بها 
 .واسم الشركة الصانعة
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 الجدول التالي يبين المواصفات الفنية المطلوبة لجهاز كشف التزوير:
 (1جدول )

 الرمز أنظمة العد والكشف والحماية الرقم

 ultra violet rayالبنفسجيةنظام رقمي لكشف التزييف باألشعة فوق  1

detection) ) 
UV 

 DD مليمتر 3( لغاية size detectionنظام الكشف بتدقيق عرض األوراق النقدية ) 2

3D 3 ( نظام الكشف بتدقيق طول األوراق النقديةLength detection لغاية )مليمتر 3 Length 

 thickness ( detection  thicknessنظام الكشف بتدقيق سمك األوراق النقدية ) 4

 IR ( infra red detectionنظام رقمي لكشف التزييف باألشعة تحت الحمراء )  5

 MG ( Magnetic detection نظام رقمي لكشف التزييف بالخاصية المغناطيسية ) 6

 Metal thread line detection  MT )نظام رقمي للتحقق من الخيط المعدني ) 7

  ذا البند تم الغاء ه  8

نظام العد حسب القيمة بدون فرز مسبق بواسطة المسح االليكتروني الضوئي  9

 لورقة العملة النقدية للدينار األردني للتعرف على قيمتها من خالل الصورة
CIS 

 Remote display   RCD  )شاشة طرفية إضافية الطالع العمالء على عملية العد )  11
 

 وظائف ومواصفات العد:
  ورقة نقدية في الدقيقة . 1066-066السرعة : أن تكون السرعة ضمن معدل من 

 .قياس األوراق النقدية المستخدمة: يجب أن تكون ماكينة العد مالئمة لجميع الفئات النقدية المختلفة 

 .العد : أوتوماتيكي او عادي 

 ( ترزيم النقود(Batch حسب الرغبة. : عدد األوراق للرزمة الواحدة مفتوح , وألي عدد 

 .األبعاد والوزن: يجب أن تكون ماكينة العد مالئمة لسطح المكتب 

  :ورقة. 066سعة المقلم 

 ) ورقة نقدية. 166سعة الحاوية:) ) الجيب المرفوض 

 مواصفات أخرى متميزة:
 )نظام اليكتروني ذاتي متكامل لكشف األعطال ) عدة أنظمة 

   أن تكون شاشه عرضLCD) Graphic) 

 لفنيةالمواصفات ا:رابعا  
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 ضبط والتعيير واالستخدام, وكذلك تتميز بسهولة الصيانة.سهولة ال 

 .كفاءة عالية في كشف التزييف والعد حسب القيمة بدون فرز مسبق 

  ورقة نقدية(. 166ورقة، ومخرج األوراق المرفوضة  066توفر مخرجين ) مخرج األوراق النقدية المقبولة 

 . اعتماد تقنية الصورة الرقمية لالوراق النقدية 

 ملم. 57مدخل لوصل الماكنة مع طابعة حرارية قياس الورق المستخدم بها  توفر 

  ورقة،  066أن تكون الماكينة جيبتين بدال من جيب واحد.) مشابه للبند توفر مخرجين ) مخرج األوراق النقدية المقبولة
 ورقة نقدية(. 166ومخرج األوراق المرفوضة 
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الكمية  المادة بند
 المطلوبة

 اإلفرادي لسعرا
  لمستودع واصل
 الشمالية المحطة

 اإلجمالي السعر
  لمستودع واصل
   الشمالية المحطة

 دينار فلس ينارد فلس
     8 ماكينة عد النقود وكشف التزوير 3
 :المجموع 

 
 

 التسليم طريقة ......................................................................... 
 كهرباء شركة مستودعات واصل العامة على المبيعات ضريبةالو  الجمركية الرسوم شاملة راالسعا تقدم 

 المستودعات الفرعية الثانية ) المحطة الشمالية ( . – اربدمحافظة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامساا :جدول الكميات واالسعار 
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 :والشروط العامة ةــالفني ةــالمواصف على اتــالفـالمخ دولــج  -: اا سادس
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