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 : المقدمة

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

 ةـالفني اتـوالمواصف ةـوالخاص امةـالع روطـالش بـوحس قـالمرف ارـواالسع الكميات دولـج في

 : دـوريـت والمتضمنة المناقصة ةـوثيق في الواردة

 توريد مستلزمات تطوير الشبكة الحاسوبية

Switches Routers and 

 

 

ب على العرض تعبئة نموذج ملخص العطاء المبين يج -
 (، وخالف ذلك لن يتم قبول العرض المقدم.02-02بالصفحات )
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 : الفهـرس

  ريفاتـالتع أوال

  المناقصة وةـدع نموذج  ثانيا  

  امةـالع الشروط ثالثا  

  الشروط الخاصة ا  رابع

  ارـاالسع و الكميات  جدول خامسا  

  المخالفات لجدو ا  سادس

 نموذج ملخص العطاء  سابعا  
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 : ريفــــــاتـالتع  -: أوال

 دودةـالمح امةـالع المساهمة دـــربإ افظةـمح كهرباء ركةـش  :ركـــةـالش . 

 ( .ةـيـفرعال ، ةـالمركزي) المختصة اءاتـطـالع لجنة  :ةــاللجـــــن 

 رضــع مـبتقدي ومـوتق اءـطـالع قـوثائ على لـتحص التي ةـالجه  :وردـ/المارضـالع . 
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 : العطاء وةـدع نموذج  -:ثانيا  

 عرضي اقدم فأنني بها المرفقة الفنية والمواصفات  والخاصة العامة للشروط ووفقا  ( 2021/43) رقم المناقصة دعوة على بناء

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

 .2021/   /      :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

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

 :رقـم اإليصال ببموج المقرر المناقصة نسخة ثمن دفعنا قد بأننا نعلمكم وكمــا ذلك، على االعتراض لنا

 . (مستردة غير) 2021/    /      :تاريخ  …………………………........... 

 ............................................... :بالتوقيع ض المفو

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

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

.......................................................... 

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

 :الرسمي الشركة خاتم 
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 : للعطاء امـــــةـالع روطـالش  -:ثالثا  

 -: العطاء وثيقة وتقديم بئةـتع روطــش  ":اوال

 وـالمح من الـخ واضح بخط  مكتوب أو الكاتبة اآللة على إما طباعة المقرر النموذج على رضـالع يقدم - (1
 فةاإلضا أو المحو بجانب التوقيع العارض على وعندها ذلك الضرورة اقتضت إذا إال اإلضافة أو التعديل أو
ال ،  . رضـالع تهمل أن الحق جنةفلل   وا 

  المـتـإلس ددـالمح دــالموع بعـــد تـقدم التي أو وكالئهم من أو اـمقدميه من الموقعة يرـغ روضـالع تقبل ال (3
 . العروض

 هـب المرفقة اءـطـالع وثائق من أي أو المقدم رضـالع لنموذج تبديل أي راءـإج أو ديلـتع أي إدخال يجوز ال (2
ذا ، بئتهاـتع المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء ارضـالع قبل من  أو التعديالت تلك من يا  أ المناقص أجرى وا 

ذا ، عرضـه إهمال للجنة وزـفيج ليماتـالتع هذه من بأي أخــل إذا أو التبديالت  بعض تقديم العــارض أراد وا 
 ترفق منفصلة خاصة مذكرة في ذلك تضمين ــهباستطاعت فأن تناسبه التي البدائل أو التحفظـات أو الشروط

 . رضـبالع

 ةـامـالع اهمةـالمس دــربإ ةـمحافظ اءـربـكه ركةـش امــع رـمدي) مــباس نونـمع ومـمخت فـلـبمغ رضــالع دمــقـي  (4
 . وازمـلـال وعـون اءــطـالع وةــدع ورقــم ارضــالع مـسإ  واضح طـبخ هـعلي وبـومكت ( دودةـالمح
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 -: ارضــالع وانـعن: انيـــــا  ث

 يبلغ أن وعليه بالمناقصة لقةـالمتع المراسالت جميع إليه ترســل ثابتا   عنوانا   رضهـع في يبين أن العارض على 
ال  نوانهـع على يطرأ قد  تعديل أو ييرـتغ أي نـع مسجل بكتاب الشركة  ةـملزم(  ركةـالش)  تكون نـل فأنها وا 
 تـلـوص كأنها التعديل قبل العنوان على تترك التي المراسالت جميع تبرـوتع  التعديل أو رـيـيـالتغ ذاـه اةـبمراع

 . اــنهـيـح في تــلمـوس ال  ــفع

 -: ارــــعـسألا :ثالثـــا  

 شركة مستودعات لـواص اتـالمبيع وضريبة الجمركية الرسوم شاملة ارـعـسألا تقدم .1
 يل على أجهزة الحاسوب.وشاملة التنز  دـــربإ محافظة كهرباء

  .    قـرفـالم ارــعـسألا دولـج على ة  ـابـوكت ا ـ رقم ارهـعـسأ عـيض نأ ارضـالع على .3

 -: االتــــفـالك: ا  ـــرابع

   ولـللدخ ا ـ مبدئي تأمينا   اـوألمره دـربإ محافظة كهرباء ركةـش لصالح/ رضـبالع قـيرف أن العارض على .1
 وأ المحلية المصارف دـأح قبـل نـم ا ـ مصدق شيكا   أو مصرفية الةكف(   BID BOND) المناقصة في

 هـعرض ةـقيم جماليإ نـم( %5) نسبة نـع لـيق ال ةـركـالش ندوقـص في ودعـي ديـنق نـتأمي تقديم
 روضـالع في ينظر وال ،المناقصة إغالق دـموع تاريخ من كثرأ وأ يوم( 131) لمدة ولـالمفع اريةـس

 . نــأميــالت كـذل دمــقـت لم التي

 ا ـ تأمين رهاـوألم ربـــــدإ محافظة كهرباء شركة لصالح/ المناقصة عليه يحال الذي ارضـالع دمـيق  .3
 وادـالم أو المناقصة قيمة مــن( % 11) ةـبـبنس ( PERFORMANCE BOND) التنفيــذ نـلحس
 تقديم وأ المحلية لمصارفا أحد من مصدقا   شيكـا   أو مصرفية كفالة  صورة على عليه ةـالـالمح
 من  شهرا   رـعش خمسة( 11) لمدة ولـالمفع ساريـة تبقى الشركة صندوق في يودع نقدي تأمين
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 دـقـالع تنفيذ لضمان ركةـالشفي  المالية الدائرة لدى نـأميـالت ذاـه فظـويح للمواد ركةـالش ستالمإ تاريخ
 وكذلك دفعها بـالواج المبالغ علـى ادةـزي تـدفع نتكو قد التي المبالغ اءـتيفـسإلو  األكمل الوجه على
 لحين تستحق التي جميعها أو التكاليف أو األسعار فــروق أو التعويضات أو الغرامات اءــتيفـسإل
 . ودـقـالع تنفيذ من نتهاءإل ا

   نـحس) كفالة تقديم عن عجز أو اإلحالة قرار على التوقيع رفض أو استنكف أو العارض تأخر إذا  .2
 رضةـبع الموضح العنوان على حالةإلا بكتاب التبليغ تاريخ مــن يوم( 21) خالل المطلوبة( التنفيذ

  القضاء إلى الرجوع دون بعرضه المرفق التأمين مصادرة إربد محافظة كهرباء لشركة يحق ندهاـفع
 . تعـويض بأي البةـالمط وأ تراضـعإلا ارضـللع يحق وال

بتقديم كفالة حسن التنفيذ ضمن المدة الواردة اعاله فإنه بذلك يقر  وفي حال عدم التزام العارض .4
بأحقية الشركة بحجز قيمة المواد الموردة للشركة وعدم صرف مستحقات العارض لحين تزويد 

الشركة بكفالة حسن التنفيذ، كما انه يحق لشركة كهرباء محافظة اربد عدم االفراج عن كفالة دخول 
 لمورد بتقديم كفالة حسن التنفيذ ضمن الشروط و المدة الواردة في البند اعاله .العطاء اال بعد قيام ا

  المحالة اللوازم تقديم في تأخر أو العطـاء تنفيذ عن عليه اإلحالة تقررت الذي العارض استنكف إذا  .1
 صةوالخا العامة العطاء شروط من شرط أي خالف أو لذلك المحدد الموعد عن زئيا  ـج أو كليا   ليهـع
 المناقصة اتـمواصف مع قــفـتـت ال الــغـأش أو اتـدمـخ بأداء امـق أو ركةـللش دمـق ارضـالع أن تـبـث أو
 -: ــةـالتاليـ راءاتـاإلج نـم أي اذــتخإ في قـالح شركةفلل  

 . هــمن ةـدمـالمق اتـأمينـالت ادرةـمص .أ

 . هــدمـق ذيـال رضـالع دــبع بـنسأل ا رضـالع بـاحـص على المناقصة ةـالـحإ .ب

 روطــش في هـإخالل ءرا  ــج ةـركـبالش لحق ررــض أو لـطـع أي نـع ةـركـالش ويضـبتع ارضـالع لتزامإ .ج
 .  اءـــــطــعـال
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 . ال  ـقبـتـمس اــمناقصــاته أو ةـركـالش اءاتــعط في راكـتـاالش نـم فــنكـتـالمس ارضــالع انـرمـح .د

 -: رـيـأخـالت ةــرامـغ : ا ـ خامس

 األيام مجموع بأنها التسليم مدة وتعرف اإلحالة قرار على التوقيع تاريخ من عتبارا  إ التسليم مدة تحسب .1
 . الرسمية والعطل والجمع العطل أليام شاملة وتكـون التقويمية األشهر أو

 بالمائة نصف بنسبة تأخير غرامة فرض يتم عليه المتفق التوريد بفترة المورد التزام عدم حال في .3
 وتحسم اإلحالة قيمة من % 11 عن الغرامات مجموع تزيد ال بحيث تأخير أسبوع كل عن( % 1.1)

 ."مسبقا المحددة التوريد مدة عن" متأخرا الموردة البنود قيمة عن المستحقة المبالغ من الغرامة

 -: رضــالع صالحية  :ا ـ سادس

       توقيعه تــبرـويع طاءـالع إغالق تاريخ من وما  ي( 131) لمدة العطاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم   

 . بذلك زاما  ـلتإ رضـالع نموذج على          

 -: الكميات زيادة : ا ـ سابع

( %31) ةـبــبنس اءــطـالع ةـوثيق بــبموج المطلوبة المواد اتـكمي ادةـزي في قـالح دـربإ محافظة رباءـكه ركةـلش
 اللـخ ليهاـع المتفق ارـعـاألس و اتـفـالمواص و روطـالش سـوبنف المطلوبة المواد كميات قيمة جماليإ من
 . دـوريـالت رةــتـف

  -: والطوابع ومـالرس: ا ـ ثامن

   واألنظمة القوانين بموجب أخرى رسوم وأية الواردات طوابع رسوم العطاء عليه المحال العارض يدفع      

 . الهاشمية األردنية المملكة في بها المعمول      
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 -: عـالدف روطـش  :ا ـ ـعـتاس

 اـولهـقب و المواد تالمـسإ تاريخ من شهر   دـبع المستلمة المواد قيمة عن المورد مستحقات ديدـتس يتم       
 , علما ان الدفع يتم باالسبوع االول من كل شهر .  دــــــربإ ةــافظـمح اءـربــكه ةــركــش اتـودعـتـمس في اــفني

 اتمهـبخ اــتمهـوخ اــليهـع وقيعـالت ارضــالع لىـع اءــطـالع قـائـوث نـم ةـــوثيق روطــالش ذهــه رـتبـتع  :را  ــاشـع
  . هــرضــبع اــاقهـرفا  و  يـمـالرس

  -: مـالتحكي : رـعش دىـحإ

 خالف وجود حال في( الفنية الفحوصات) الفني التحكيم في كمرجع الملكية العلمية الجمعية عتمادإ يتم .1
 المطلوبة الفنية للمواصفات الموردة المواد مطابقة عدم حول إربد محافظة كهرباء ركةـش و المورد بين
 . اءـــطـالع في

 رباءـكه ركةـوش المورد بين خالف ودـوج الـح في التحكيم في كمرجع االردنية والمحاكم نـالقواني تمدـتع .3
 . دــــربإ محافظة

  -: ةـالـاإلح  :رـعش ثناإ

نم ،ارـاألسع لـقأ لىـع ةـباإلحال ةـملزم يرـغ دــربإ محافظة رباءـركة كهـش .1  رضــالع على ةـاإلحال مـتـت اـوا 
 . اـمصلحته بــسـوح بــاألنس

  راضــتــعألا نـيـارضــللع قـيح وال ا،ـمصلحته بـسـوح اءـطـالع اءـإلغ دــربإ ةـمحافظ كهرباء ركةـلش يحق .3
 .ابــبـاألس نـم بـبـس ألي ذلك لىـع

 .اءـالعط نسخة ثمن باسترداد مطالبةال أو تعويض بأي المطالبة للعارض يحق ال طاءـالع إلغاء حال في .2

 .  اــتهـلحـمص بــسـوح نـيـارضـالع نــيـب ةـالـاإلح ةـزئـتج دــربإ محافظة كهرباء ركةـلش يحق .4
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 -: روضـــــالع مــليــسـت  :رـعش ةـثالث

   /دــربإ محافظة رباءـكه ركةــش في اءاتـطـالع ندوقـص في وكيله أو ارضــالع قبل من رضـالع ودعـي  

/ شارع يةـرعـالف اءاتـطـالع لجنة رــس مينأ لدى /اتــودعــتـوالمس وازمـالل   رةـدائ /الشماليةمبنى المحطة   
 .16/06/2021  :قـالموافـعــــــاء األرب :ومـي رــظهبعد  من ةـانيـالث ةــاعـالس اهـأقصموعـد  في حكما/ 

 

 : شروط خاصة: أربعة عشر 
يحق لشركة كهرباء محافظـة اربـد الـرد علـى الكتـب الصـادرة مـن المقـاول والمرسـالت الخاصـة بالعطـاء  -

 أيام من تاريخ الكتاب الصادر من المقاول. 7خالل 
واد المطلوبة بالعطاء أو المناقصة يحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأخر بتوريد الم -

( قيمة الغرامة المستحقة على شركة كهرباء اربد المفروضة من قبل الهيئة تنظيم قطاع الطاقة نتيجة 
عدم التزام الشركة بالمدد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركين المحددة في حال كان سبب التأخير في 

 يد المادة او المواد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركين.تنفيذ المعاملة  هو تأخر المورد في تور
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  رابعـا :-  الشــروط الخـاصـــة للعـطـــــاء :

Part 1: Cisco Core Router 

Item No Part Number Description Quantity 

1 ISR4431-SEC/K9 Cisco ISR 4431 Sec bundle w/SEC license 2 

2 CON-SNT-

ISR4431S 
SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4431 Sec b 2 

3 
FL-44-HSEC-K9 

U.S. Export Restriction Compliance license for 4400 

series 
2 

4 
GLC-LH-SMD 

1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 

MMF/SMF, 1310nm, DOM 
8 

5 NIM-2GE-CU-SFP 2-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP 6 

 

Part 2: Cisco Router 

Item No Part Number Description Quantity 

1 ISR4221/K9 Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) 3 

2 CON-SNT-

ISR4221K 
SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4221 (2GE 3 

3 NIM-1GE-CU-

SFP 
1-port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 & SFP 6 

4 
GLC-LH-SMD 

1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, 

MMF/SMF, 1310nm, DOM 
3 
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Part 3 : Hp Core Switches 

Item No Part Number Description Quantity 

1 J9822A Aruba 5412R zl2 Switch 2 

2 J9828A Aruba 5400R 700W PoE+ zl2 PSU 8 

3 J9828A      ABB   INCLUDED: Power Cord - Europe localization 8 

4 J9993A Aruba 8p 1G/10GbE SFP+ v3 zl2 Mod 4 

5 J9988A Aruba 24p 1GbE SFP v3 zl2 Mod 2 

6 J9285D Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m DAC Cable 10 

7 J9283D Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable 2 

 

Part 4 :  Hp Edge Switches and SFP 

Item No Part Number Description Quantity 

1 JL259A Aruba 2930F 24G 4SFP Switch 45 

2 JL260A Aruba 2930F 48G 4SFP Switch 6 

3 J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver 40 

4 JL261A Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch 8 

5 JL262A Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP Switch 2 

 

Part 5 : Network  Cable  

Item No Part Number Description Quantity 

1 Fiber cable  Fiber cable 12 core 1000 meter 1 

2 Cat 6 cable Cat 6 cable 300 meter  20 
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3 Fiber Patch 

Cord 

Fiber Patch Cord LC-SC SM 3 Meter 40 

4 Fiber Patch 

Cord 

Fiber Patch Cord SC-SC SM 50 Meter 2 

 

Part 5 : termination fiber optic cable 

Item No Part 

Number 

Description Quantity 

1 termination 

fiber 

termination fiber optic cable between edge switch 

and patch panel 

18X2 

 

Warranty, maintenance and technical support 

1- The bidder must submit at least one year warranty on all equipment. 

2- Any subscription/licensing needed for any device must cover the free warranty period for the device 

3- Bidder should clarify his responsibility and the vendor responsibility during the warranty period in 

terms of Hardware replacement and Software problem resolution 

4- All devices (hardware and software) should be under warranty from vendor 

Bidders Qualifications 

Bidders should have valid partnership with the vendors of the active components. A recent certificate or 

letter of partnership Must be provided in the proposal. 
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 : ارـــواالسع  اتـالكمي  دولـج  -ا  :ــخامس
 اتـالمبيع وضريبة الجمركية الرسوم شاملة ارـعـسألاعلى العارض تقديم االسعار في جدول أدناه على أن تكون 

 والتركيب.وشاملة التنزيل  دـــربإ محافظة كهرباء شركة مستودعات لـواص

Part 1: Cisco Core Router 

Item No Part Number Description Quantity Unit Price Total Price 

1 

ISR4431-SEC/K9 

Cisco ISR 4431 Sec 

bundle w/SEC 

license 

2 

  

2 CON-SNT-

ISR4431S 

SNTC-8X5XNBD 

Cisco ISR 4431 Sec b 
2 

  

3 

FL-44-HSEC-K9 

U.S. Export 

Restriction 

Compliance license 

for 4400 series 

2 

  

4 

GLC-LH-SMD 

1000BASE-LX/LH SFP 

transceiver module, 

MMF/SMF, 1310nm, 

DOM 

8 

  

5 

NIM-2GE-CU-SFP 

2-port GE WAN NIM, 

dual-mode RJ45 & 

SFP 

6 

  

Quote Total  
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Part 2: Cisco Router 

Item No Part Number Description Quantity Unit Price Total Price 

1 

ISR4221/K9 

Cisco ISR 4221 

(2GE,2NIM,8G 

FLASH,4G 

DRAM,IPB) 

3 

  

2 CON-SNT-

ISR4221K 

SNTC-8X5XNBD 

Cisco ISR 4221 (2GE 
3 

  

3 
NIM-1GE-CU-

SFP 

1-port GE WAN 

NIM, dual-mode 

RJ45 & SFP 

6 

  

4 

GLC-LH-SMD 

1000BASE-LX/LH 

SFP transceiver 

module, 

MMF/SMF, 

1310nm, DOM 

3 

  

 Quote Total   

 

Part 3 : Hp Core Switches 

Item No Part Number Description Quantity Unit Price Total Price 

1 J9822A Aruba 5412R zl2 

Switch 
2 

  

2 J9828A Aruba 5400R 700W 

PoE+ zl2 PSU 
8 

  

3 J9828A      ABB   INCLUDED: Power 

Cord - Europe 

localization 

8 

  

4 J9993A Aruba 8p 

1G/10GbE SFP+ v3 
4   
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zl2 Mod 

5 J9988A Aruba 24p 1GbE 

SFP v3 zl2 Mod 
2 

  

6 J9285D Aruba 10G SFP+ to 

SFP+ 7m DAC Cable 
10 

  

7 J9283D Aruba 10G SFP+ to 

SFP+ 3m DAC Cable 
2 

  

Quote Total  

Part 4 :  Hp Edge Switches and SFP 

Item No Part Number Description Quantity Unit Price Total Price 

1 JL259A Aruba 2930F 24G 

4SFP Switch 

45   

2 JL260A Aruba 2930F 48G 

4SFP Switch 

6   

3 J4859D Aruba 1G SFP LC LX 

10km SMF 

Transceiver 

40   

4 JL261A Aruba 2930F 24G 

PoE+ 4SFP Switch 

8   

5 JL262A Aruba 2930F 48G 

PoE+ 4SFP Switch 

2   

Quote Total  
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Part 5 : Network  Cable  

Item No Part Number Description Quantity Unit Price Total Price 

1 Fiber cable  Fiber cable 12 core 

1000 meter 

1   

2 Cat 6 cable Cat 6 cable 300 

meter  

20   

3 Fiber Patch 

Cord 

Fiber Patch Cord 

LC-SC SM 3 Meter 

40   

4 Fiber Patch 

Cord 

Fiber Patch Cord 

SC-SC SM 50 Meter 

2   

Quote Total  

 

Part 5 : termination fiber optic cable 

Item No Part 

Number 

Description Quantity Unit Price Total Price 

1 termination 

fiber 

termination fiber 

optic cable between 

edge switch and 

patch panel 

18X2  

 

 

 

Quote Total  
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 : ةــالفني ةــالمواصف على اتــالفـالمخ دولــج  -: ا ـ ــسادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــــــــــــفـالــــخـمـال وعـــــــن ادةـــــــــــــــــالم مــــــــسإ بند
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Tender Summary for Tender No. 34/202                                          :ًسابعا 
These 4 pages must be completely filled out by the bidder; otherwise it may be a 

reason for exclusion from the bidding competition: 

Name of bidder: 
 
 

Address:  

Telephone/Cellular/Fax  

E- Mail  

Contact Person:  

Name of the manufacturer 
and country of origin: 

 

The value of the bid bond 
and the bank issued from: 

 

The total 
value of 
the bid: 

Currency  

Total 
price 

Including 
tax & fees  

 

Exclude tax 

& fees 

 

exempt  

Total price in 
writing 

 

Delivery 

Ex-works delivery  

Aqaba port 
delivery 

 

Ideco stores  
delivery 

 

Testing 
Place of 
manufacturing 

 

Place of testing  

Cost for inspection & testing:  

Official signature and seal / Bidder 
 
 

Irbid Electricity Company Use: 

 
Chairman of the Committee 

 
Deputy Chairman of the Committee 

 
 

Committee member 
 

Committee member Committee member 

 
Committee member Committee member 
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Departures 

Departures 
from 

Technical 
specifications 

Required offered 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Special 
requirements 

Required offered 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Official signature and seal / Bidder 
 

Irbid Electricity Company Use: 

Chairman of the Committee 
   

Deputy Chairman of the Committee 
 

Committee member 
 

Committee member Committee member 

 
Committee member Committee member 
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1- General Condition: We committed to implementing all items mentioned in the 
general conditions within the bid document number (        ), 16 items, and the 
subcategories of these items. 
 

2- Tendering Instructions: We committed to implementing all items mentioned in 
the tendering instructions within the bid document number (          ), 34 items, 
and the subcategories of these items. 

 
3- General Requirement (Standards and Regulation) : We committed to 

implementing all items mentioned in the general conditions within the bid 
document number         (        ), 13 items, and the subcategories of these items. 

 
4- Inspection and testing: We committed to implementing all items mentioned in 

the inspection and testing within the bid document number (        ), 8 items, 
and the subcategories of these items. 

5- Special Requirements: We committed to implementing all items mentioned in 
the special requirements within the bid document number (        ), 15 items, 
and the subcategories of these items. 

6- We committed to fill out all the required pages with the bid documents, 
without any discrepancies with similar information contained in the Tender 
Summary. 

7- We committed that in case there is a difference in the prices provided by us, 
the lower price will be approval. 

8- Based on the above we sign. 
Official signature and seal / Bidder 

 
 
 
 
 
 

Irbid Electricity Company Use: 

 
Chairman of the Committee 

 
Deputy Chairman of the Committee 

 
 

Committee member 
 

Committee member Committee member 

 
Committee member Committee member 
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In case there are any comments or additional terms or other offers by the bidder; it 
must be mentioned or Brief about it in the summary of this page: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Official signature and seal / Bidder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irbid Electricity Company Use: 

 
Chairman of the Committee 

 
Deputy Chairman of the Committee 

 
 

Committee member 
 

Committee member Committee member 

 
Committee member Committee member 

 


