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 خزانة مفاتيح الكترونية توريد 

 (2019/10) رقم العطاء وثيقة
 الثانيةللمرة طرح العطاء إعادة 
 ( 13 ) الصفحات عدد

 
 

 :ضالعار  معلومات

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 دينار.  51 ثمن نسخة العطاء = 
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 : المقدمة

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

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

 توريد والمتضمنة العطاء وثيقة في

  شامل التركيب والتشغيل خزانة مفاتيح الكترونية توريد ،

 والفحص النظام.
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 هـرسالف

 التعريفات. أوال

 نموذج دعوة العطـاء .  ثانيا  

 الشروط العامة . ثالثا  

 الشروط الخاصة  رابعا  

 المواصفات الفنية للمواد المطلوب توريدها خامسا  

 جدول الكميات واالسعار سادسا  

 جدول المخالفات على المواصفات الفنية سابعا  
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 التعريفــــــات: -أوال :

 

 :المحدودة. العامة المساهمة اربد محافظة كهرباء شركة الشركـــة 

 ( .المركزية،فرعية) المختصة العطاءات لجنة:  اللجـــــنة 

 :عرض بتقديم وتقوم العطاء وثائق على تحصل التي الجهة العارض. 
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 عرضي اقدم فأنني بها المرفقة الفنية والمواصفات  والخاصة ةالعام للشروط ووفقا  (  51/2019) رقم العطاء دعوة على بناء

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

 .0101/     /        تاريـخ من" اعتبارا.....……….....  لمدة المفعول ساري العرض يبقى بأن التزم وأنني

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

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

 لنـا يحـق وال مصلحتها وحسب االنسب العرض بصاح 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.) 0101/    /      تاريخ…………………………...........  

 :بالتوقيع ض المفو

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

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

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

 الرسمي الشركة خاتم

 

 

 

 

 

 :العطاء دعوة نموذج :ثانيا  
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 للعطاء العامـــــــــة الشروط:  ثالثا  

 
 :العطاء وثيقة وتقديم تعبئة شروط ":والا
 اقتضــت إذا إالأو مطبــو   اإلضــافة أو التعــديل أو المحــو مــن خــال واضــ  بخــط  مكتــوب المقــرر النمــوذج علــى العــرض يقــدم (5

ال ، اإلضافة أو المحو بجانب التوقيع العارض على وعندها ذلك الضرورة  . العرض تهمل أن الحق فللجنة وا 
 . العروض  إلستالم المحدد  الموعد بعـــد قدمت التي أو وكالئهم من أو مقدميها من الموقعة غير العروض تقبل ال (0
 العـارض قبـل مـن بـه المرفقـة العطـاء وثـائق مـن أي أو المقـدم العـرض لنمـوذج تبـديل أي إجـراء أو تعديل أي  إدخال يجوز ال (3

ذا ، تعبئتها المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء  هـذ  مـن بـأي أخـــل إذا أو التبـديالت أو التعـديالت تلـك من ايا   صالمناق 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 عنونم مختوم بمغلف العرض يقدم  (4

 اللوازم. ونو  العطاء دعوة ورقــم العارض اسم واض  بخط
 العارض عنوان -:ثانيـــــا  
 مسـجل بكتـاب الشـركة يبلـ  أن وعليـه بالعطـاء المتعلقـة المراسـالت جميـع إليـه ترســل ثابتا   عنوانا   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 فعال   وصلت كأنها التعديل قبل العنوان على تترك التي المراسالت
 :األسعار: ثالثـــا  

 .اربد محافظة كهرباء شركة مستودعات واصل المبيعات وضريبة الجمركية الرسوم ملةشا االسعار تقدم .5
 : الكفاالت: رابعا  

 BID)  العطـاء فـي للـدخول مبـدئيا   تأمينـا   وألمرهـا اربـد محافظـة كهرباء شركة لصال /  بالعرض يرفق أن العارض على .5
BOND   )صـندوق فـي يـود  نقـدي تـأمين تقـديم او  المحلية فالمصار  أحد قبـــل من مصدقا   شيكا   أو مصرفية كفالة 
 تــاريخ  مــن اكثــر او يــوم(  501) 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

ــــد محافظـــة بـــاءكهر  شـــركة لصـــال /  العطـــاء عليـــه يحـــال الـــذي العـــارض يقـــدم .0 ــــذ لحســـن تأمينـــا   وألمرهـــا اربــــ )  التنفيــ
PERFORMANCE BOND  )ـــن(  % 51) بنســبة  كفالــة صــورة علــى عليــه المحالــة المــواد أو العطــاء قيمــة مـــ

 ساريـــة تبقــى الشــركة صــندوق فــي يــود  نقــدي تــأمين تقــديم او المحليــة المصــارف أحــد مــن مصــدقا   شيكـــا   أو مصــرفية
 بالشــركة الماليــة الــدائرة لـــدى التــأمين هــذا ويحفـــظ كتــاب اإلحالــة تــاريخ مــن شــهرا   عشــر خمســة(  51) ةلمــد المفعــول
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 وكـذلك دفعهـا الواجـب المبـال  علـــى زيادة دفعت تكون قد التي المبال  والستيفاء األكمل الوجه على العقد تنفيـذ لضمان
 تنفيــذ مــن االنتهــاء لحــين تســتحق التــي جميعهــا أو التكــاليف أو األســعار فـــــروق أو التعويضــات أو الغرامــات الســتيفاء
 . العقود

 المطلوبـة(  التنفيـذ حسـن)  كفالـة تقـديم عـن عجـز أو اإلحالـة قـرار علـى التوقيع رفض أو استنكف أو العارض تأخر إذا .3
 محافظـة كهربـاء ةلشـرك يحـق فعنـدها بعرضـة الموضـ  العنـوان على االحالة بكتاب التبلي  تاريخ مــن يوم(  31) خالل
 . تعـويض بأي المطالبة او االعتراض للعارض يحق وال القضاء إلى الرجو  دون بعرضه المرفق التأمين مصادرة إربد

وفــي حــال عــدم التــزام المقــاول بتقــديم كفالــة حســن التنفيــذ ضــمن المــدة الــواردة بالعطــاء ) خــالل ثالثــون يــوم مــن تــاريخ  .4
لة اإلجمالية ( فإنه بذلك يقر بأحقية الشركة بحجـز قيمـة المـواد المـوردة للشـركة و من قيمة اإلحا %51اإلحالة بنسبة 

عدم صرف مستحقات المقاول لحين تزويد الشركة بكفالة حسن التنفيذ , كما انه يحـق للشـركة عـدم االفـراج عـن كفالـة 
الــواردة فــي البنــد كفالــة حســن  دخــول العطــاء اال بعــد قيــام المقــاول بتقــديم كفالــة حســن التنفيــذ ضــمن الشــروط و المــدة

 التنفيذ.
 بـأي أو كليـا   عليـه المحالـة اللـوازم تقـديم فـي تـأخر أو العطــاء تنفيـذ عـن عليه اإلحالة تقررت الذي العارض استنكف إذا .1

 للشـركة قـدم العـارض أن ثبـت أو والخاصـة العامـة العطـاء شروط من شرط أي خالف أو لذلك المحدد الموعد عن جزئيا  
 -: 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 يف إخالله جراء بالشركة لحق ضرر أو عطل أي عن الشركة بتعويض العارض التزام .ج
 .مستقبال   مناقصــاتها أو الشركة عطاءآت في االشتراك من المستنكف العارض حرمان  .د

 
 

 :التاخير غرامة: خامسا  
 األشــهر أو األيــام مجمــو  بأنهــا التســليم مــدة وتعــرف اإلحالــة قــرار علــى التوقيــع تــاريخ مــن اعتبــارا   التســليم مــدة تحســب .5

 .الرسمية والعطل والجمع العطل أليام شاملة وتكـون التقويمية
 بالمائة نصف بنسبة تأخير غرامة فرض يتم عليه المتفق التوريد بفترة المورد التزام عدم حال في .0
 المبال  من الغرامة وتحسم اإلحالة قيمة من % 51 عن الغرامات مجمو  تزيد ال بحيث تأخير أسبو  كل عن(  % 1.1)  

 ".مسبقا المحددة التوريد مدة عن" متأخرا الموردة البنود قيمة عن المستحقة
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 :العرض صالحية :سادسا  
 التزامـا   العرض نموذج على توقيعه ويعتــبر  العطاء إغالق تاريخ من يوما  (  501) لمدة  العطاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم
 .بذلك

 

 :الكميات زيادة :سابعا  
 قيمــة  اجمــالي مــن( %01) بنســبة العطــاء وثيقــة بموجــب المطلوبــة المــواد ميــاتك زيــادة فــي الحــق اربــد محافظــة كهربــاء لشــركة
 . التوريد فترة خالل عليها المتفق األسعار و المواصفات و الشروط بنفس و المطلوبة المواد كميات

 

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

 .الهاشمية األردنية
 
 

 . الدفع شروط:  تاسعا  
وتركيبهـا وتشـغيلها وفحصـها  المـواد اسـتالم تـاريخ مـن خـالل ثالثـون يـوم المسـتلمة المـواد قيمـة عـن المـورد مسـتحقات تسديد يتم

 . اربد محافظة كهرباء شركة مستودعات في فنيا وقبولها
 
 

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

 

 :  التحكيم:  عشر احدى
 و المـورد بـين خـالف وجـود حـال فـي( الفنيـة الفحوصـات) الفنـي التحكـيم فـي كمرجـع الملكيـة العلمية الجمعية اعتماد يتم .5

 .العطاء في المطلوبة الفنية للمواصفات الموردة المواد مطابقة عدم حول دإرب محافظة كهرباء شركة
 .اربد محافظة كهرباء وشركة المورد بين خالف وجود حال في التحكيم في كمرجع االردنية المحاكم و القوانين تعتمد .0

 
 

  الحالةإ:  عشر اثنا
 وحســب االنســب العــرض علــى االحالــة تــتم وانمــا االســعار، اقــل علــى باالحالــة ملزمــة غيــر اربــد محافظــة كهربــاء  شــركة .5

 . مصلحتها
 مـن سـبب الي ذلـك علـى االعتـراض للعارضين يحق وال مصلحتها، وحسب العطاء الغاء اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .0

 .االسباب
 .العطاء نسخة ثمن باسترداد مطالبة او تعويض باي المطالبة للعارض يحق ال العطاء الغاء حال في .3
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 .  مصلحتها وحسب العارضين بين االحالة تجزئة اربد محافظة كهرباء ركةلش يحق .4
  :العروض تسليم : عشر ثالثة
شار   –الشمالية مبنى المحطة  -اربد محافظة كهرباء شركة في العطاءات صندوق في وكيله أو العارض قبل من العرض يود 
 6شهر  /3 الموافق األربعاء يوم ظهر بعد من  الثانية لسـاعةا أقصا  موعد في الفرعية العطاءات لجنة سر امين لدى – حكما

/0101.   
 عشر: تسليم العينات: أربعة

يـوم مـن تـاريخ كتـاب اإلحالـة، وفـي حـال عـدم طلـب هـذ   61يتم إعادة العينات المقدمـة مـن العارضـين غيـر الفـائزين خـالل مـدة 
 تها.العينات خالل هذ  الفترة فيحق لشركة كهرباء محافظة اربد مصادر 

 خمسة عشر : شروط خاصة:
أيـام  7يحق لشركة كهرباء محافظة اربد الرد على الكتب الصادرة من المقاول والمرسالت الخاصة بالعطاء خـالل  -

 من تاريخ الكتاب الصادر من المقاول.
اد مـن لالعتمـ  أيام من تاريخ كتـاب اإلحالـة 7على المقاول تزويدنا بالمخطاطات الهندسية خاصة بالعطاء خالل  -

 قبل اللجنة الفنية.
يحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأخخر بتوريأد المأواد المطلوبأة بالعطأاء مو المنا صأة    يمأة الغرامأة  -

المستحقة على شركة كهرباء اربد المفروضة من  بل الهيئة تنظيم  طاع الطا ة نتيجة عدم التزام الشركة بالمأدد الززمأة 
امزت المشتركين المحددة في حال كان سبب التخخير في تنفيذ المعاملة  هو تخخر المورد فأي توريأد المأادة او في تنفيذ مع

 المواد الززمة في تنفيذ معامزت المشتركين.
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 خصائص خزانة المفاتي  اإللكترونية 

  ق:آلية عملها تكون عن طريق سحب أو وضع مفتاح داخلها من خالل ثالث طر 

o بصمة األصبع 

o لوحة مفاتيح 

o بطاقة تعريف 

 كما ويمكن جمع الخيارات بحيث يمكن استخدام بصمة ورقم سري لزيادة مستوى الحماية.

 .يمكن طلب الخزانة حسب الحاجة من حيث عدد المفاتيح 

  الخزانة متصلة بشبكة حيث يمكن الوصول لجميع الحركات التي حدثت على الخزانة من أي
 لى الشبكة.حاسوب موصول ع

 على  يتم تسجيل جميع الحركات التي حدثت على الخزانة وعلى أي مفتاح بالتاريخ والساعة والدقيقة
 .قاعدة البيانات

  قاعدة البيانات من نوعSQL Server . 

 .مرونة إعطاء الصالحيات للمستخدمين حيث يمكن منح صالحيات ألخذ مفتاح أو أكثر 

 وجود وميض متقطع للمفتاح الذي تمت عملية تسجيل الدخول سهولة أخذ أي مفتاح من الخزانة ب
 للخزانة.

 .سهولة إرجاع المفتاح للخزانة حيث يمكن إرجاع المفتاح في أي مكان وليس في مكان محدد 

 المواصفات الفنيةخامساً:
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 .إمكانية فتح الخزانة والسماح باستخراج جميع المفاتيح في آن واحد في حال الطوارئ 

 رفة اسم السائق وربطه ببرنامج تتبع المركبات.يمكن االستفادة من الخزانة من خالل مع 

 .يتم تسجيل والتنبيه الصوتي إن كان قد تم فتح الخزانة بطريق غير قانونية 

 .انقطاع الكهرباء ال يعطل عمل الخزانة ولمدة تزيد عن ست ساعات بوجود بطارية احتياطية 

 .سهولة استخراج تقرير بالحركات بأي وقت 

  مجة الخزانة.مرونة وسهولة صيانة وبر 

  وجود كمية إحتياطية من القفل المثبت بالمفتاح وذلك لغايات وجود بدائل في حال ضياع مفتاح
 معين.

  وجود نظام لغايات برمجة معّرفات أصحاب المفاتيح من المكتب )بصمة أو رقم سري أو بطاقة
 تعريف(.

  مفتاح على األقل. 051عدد المفاتيح التي يمكن إدخالها 

 توريد وتركيب وتشغيل وفحص النظام.مقدمة يجب أن تشمل الاألسعار ال 

  توفير عينة من النظام في الشركة المتقدمة للعطاء ويتم فحص العينة في نفس موقع الشركة حيث
يلعب فحص المادة على ارض الواقع دورا في تقييم المادة اثناء دراسة العروض من قبل اللجنة الدارسة 

 للعطاء.
 سنوات. 3ية للمادة على األقل كفالة صيانة مجان 
  تدريب المعنيين من موظفي شركة كهرباء اربد على تشغيل وصيانة النظام وذلك بعد التوريد

 والتركيب والتشغيل والفحص من قبل الشركة الموردة للنظام
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 عدد المادة
 اإلفرادي السعر

 
 دينار           فلس

                    اإلجمالي السعر
 

 دينار         فلس
خزانة مفاتي  توريد 
 .الكترونية

شامل التركيب والتشغيل 
  وفحص النظام.

5 

  

 

 

 :المجمو 
 
 

 التسليم طريقة ......................................................................... 
 محافظة كهرباء شركة مستودعات واصل العامة على المبيعات بةيضر الو  الجمركية الرسوم شاملة االسعار تقدم 

 اربد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سادسا  :جدول الكميات واالسعار 
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 المخالفة نو  المادة اسم
  
  
  
  
  
  
  

 الفنية المواصفة على المخالفات جدول: ا  سابع


