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 حبار طابعاتتوريد أ
HP 83X & HP 78AC & HP 30X 

 (6/0202) رقم العطاء وثيقة
 (41) الصفحات عدد

 
 
 

 :ضالعار  معلومات

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس : 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 دينار  20ثمن نسخة العطاء = 
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 : المقدمة

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

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

 -: توريد والمتضمنة العطاء وثيقة في

 78 أحبار طابعاتAC   HP  

  83أحبار طابعاتX     HP 

  احبار طابعاتHP 30X   
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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 التوريد سابعا  

 .والشروط العامة جدول المخالفات على المواصفات الفنية ثامنا  
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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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 وأوافق عرضي اقدم فأنني بها المرفقة الفنية والمواصفات  والخاصة العامة للشروط ووفقا  (  6/0202) رقم العطاء دعوة على بناء

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

 .0202/     /        تاريـخ من" عتباراا.....……….....  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 بدار  محافظة كهرباء شركة بان نعلم

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

 (مستردة غير.) 0202/    /      تاريخ…………………………...........  

 :بالتوقيع ض المفو

 ................................: .................................................... رضالعا 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 ":اوال
 أو المحـو مـن خـال واضـ  بخـط  مكتـوب أو الكاتبة اآللة على وجد أن المقرر النموذج على العرض يقدم - (4

 ، اإلضـافة أو المحـو بجانـب التوقيـع العـارض علـى وعنـدها ذلك الضرورة اقتضت إذا إال اإلضافة أو التعديل
ال  . العرض تهمل أن الحق فللجنة وا 

  إلســتالم المحـدد  الموعـد بعــــد قـدمت التـي أو وكالئهـم مـن أو مقـدميها مـن الموقعـة غيـر العـروض تقبـل ال (0
 . العروض

 بـه المرفقـة العطـاء ائقوثـ مـن أي أو المقـدم العـرض لنمـوذج تبـديل أي إجراء أو تعديل أي  إدخال يجوز ال (3
ذا ، تعبئتهـا المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء العارض قبل من  أو التعـديالت تلـك مـن ايـا   المنـاقص أجـر  وا 

ذا ، عرضــه إهمـال للجنـة فيجـوز التعليمات هذه من بأي أخــل إذا أو التبديالت  بعـض تقـديم العـــارض أراد وا 
 ترفـق منفصلة خاصة مذكرة في ذلك تضمين باستطاعتــه  فأن تناسبه يالت البدائل أو التحفظـات أو الشروط
 . بالعرض

 العامـــة المســـاهمة اربـــد محافظـــة كهربـــاء شـــركة عـــام ديرمـــ) باســـم معنـــون مختـــوم بمغلـــف العـــرض يقـــدم  (1
 . اللوازم ونوع العطاء دعوة ورقــم العارض اسم واض  بخط عليه ومكتوب( المحدودة

 رضالعا عنوان -:ثانيـــــا  
 يبلــ  أن وعليــه بالعطــاء المتعلقــة المراســالت جميــع إليــه ترســــل ثابتــا   عنوانــا   عرضــه فــي يبــين أن العــارض علــى

ال عنوانه على يطرأ قد تعديل أو تغيير أي عن مسجل بكتاب الشركة  بمراعـاة ملزمـة(  الشركة)  تكون لن فأنها وا 
 في وسلمت فعال   وصلت كأنها التعديل قبل العنوان على تركت التي المراسالت جميع وتعتبر التعديل أو التغيير هذا

 . حينها
 :األسعار: ثالثـــا  

 مســتودعات واصــل المبيعــات العامــة علــى ضــريبةالو  الجمركيــة الرســوم شــاملة االســعار تقــدم
 .اربد محافظة كهرباء شركة
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 : الكفاالت: رابعا  
 BID)  العطـاء فـي للـدخول مبـدئيا   تأمينـا   وألمرهـا اربـد ظـةمحاف كهرباء شركة لصال /  بالعرض يرفق أن العارض على .4

BOND   )صـندوق فـي يـودع نقـدي تـأمين تقـديم او  المحلية المصارف أحد قبـــل من مصدقا   شيكا   أو مصرفية كفالة 
 تــاريخ  مــن كثــرا او يــوم(  402) لمــدة المفعــول ســارية عرضــه قيمــة اجمــالي  مــن( %5) نســبة  عــن يقــل ال الشــركة

 .التأمين ذلك تقدم لم التي العروض في ينظر وال العطاء، إغالق عدمو 
ــــد محافظـــة كهربـــاء شـــركة لصـــال /  العطـــاء عليـــه يحـــال الـــذي العـــارض يقـــدم .0 ــــذ لحســـن تأمينـــا   وألمرهـــا اربــــ )  التنفيــ

PERFORMANCE BOND  )ـــن(  % 42) بنســبة  كفالــة صــورة علــى عليــه المحالــة المــواد أو العطــاء قيمــة مـــ
 ساريـــة تبقــى الشــركة صــندوق فــي يــودع نقــدي تــأمين تقــديم او المحليــة المصــارف أحــد مــن مصــدقا   شيكـــا   أو مصــرفية
 بالشـركة الماليـة الـدائرة لــد  التـأمين هـذا ويحفــظ توقيـع االتفاقيـة تـاريخ مـن شـهرا   عشـر خمسة(  45) لمدة المفعول
 وكـذلك دفعهـا الواجـب المبـال  علـــى زيادة دفعت تكون قد التي مبال ال 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)  ةكفالـ تقـديم عـن عجـز أو اإلحالـة قـرار علـى التوقيع رفض أو استنكف أو العارض تأخر إذا .3
 محافظـة كهربـاء لشـركة يحـق فعنـدها بعرضـة الموضـ  العنـوان على االحالة بكتاب التبلي  تاريخ مــن يوم(  32) خالل
 . تعـويض بأي المطالبة او االعتراض للعارض يحق وال القضاء إلى الرجوع دون بعرضه المرفق التأمين مصادرة إربد

بتقديم كفالة حسن التنفيذ ضمن المدة الـواردة اعـاله فهنـه بـذلك يقـر بأحقيـة الشـركة بحجـز  العارضوفي حال عدم التزام  .1
التنفيـذ، كمـا انـه يحـق لحـين تزويـد الشـركة بكفالـة حسـن  العـارضقيمة المواد الموردة للشركة وعـدم صـرف مسـتحقات 

بتقـديم كفالـة حسـن التنفيـذ ضـمن  المـوردعدم االفراج عن كفالة دخول العطاء اال بعد قيـام  لشركة كهرباء محافظة اربد
 الشروط و المدة الواردة في البند اعاله .

 المحالـة اللـوازم تقـديم فـي تـأخر أو العطــاء تنفيـذ عـن عليـه اإلحالـة تقـررت يالـذ العارض استنكف إذا .5
ــه ــكل علي ــأي أو ا  ي ــا   ب ــذلك المحــدد الموعــد عــن جزئي  العامــة العطــاء شــروط مــن شــرط أي خــالف أو ل

 العطاء مواصفات مع تتفق ال أشغال أو خدمات بأداء قام أو للشركة قدم العارض أن ثبت أو والخاصة
 -: التاليـــة االجراءآت من أي اتخاذ في قالح فللشركة

 . 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
 .مستقبال   مناقصــاتها أو الشركة طاءآتع في االشتراك من المستنكف العارض حرمان  .د
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 :التاخير غرامة: خامسا  
 أو األيـام مجمـوع بأنهـا التسـليم مـدة وتعـرف طلـب التوريـد الفرعـي تاريخ من اعتبارا   التسليم مدة تحسب .4

 .الرسمية والعطل والجمع العطل أليام شاملة غير وتكـون التقويمية األشهر
 تأخير غرامة فرض يتم االحالة كتاب حسب عليه المتفق التوريد الجدولب العارض التزام عدم حال في  .0

 عن الغرامات مجموع تزيد ال بحيث من قيمة المواد المتأخرة  تأخير أسبوع كل عن( %2.5) بنسبة
 .صرفها قبل العارض مستحقات من التأخير غرامة وتحسم اإلحالة ) طلب التوريد (  قيمة من 42%

 :ضالعر  صالحية :سادسا  
 علـى توقيعـه ويعتـــبر  العطـاء إغـالق تـاريخ مـن يومـا  (  402) لمـدة  العطـاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم

 .بذلك التزاما   العرض نموذج
 

 :الكميات زيادة :سابعا  
( %05) بنسـبة العطـاء وثيقـة بموجـب المطلوبـة المـواد كميـات زيـادة فـي الحق اربد محافظة كهرباء لشركة
 األسعار و المواصفات و الشروط بنفس و المطلوبة او اي بند من البنود المواد كافة بنود قيمة  اجمالي من

 . التوريد فترة خالل عليها المتفق
 

  والطوابع الرسوم: ثامنا  
 المعمـول واألنظمـة القـوانين بموجـب أخـر  رسـوم وأيـة الـواردات طوابـع رسـوم العطاء عليه المحال العارض يدفع
 .الهاشمية األردنية لكةالمم في بها

 
 

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

، بحيث يتم الصرف مرة واحدة في األسبوع من كل شـهر عـن المطالبـات اربد محافظة كهرباء شركة مستودعات
 السابق.المستحقة في الشهر 
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 : عاشرا  
 وارفاقهــا الرســمي هتمــابخ وختمهــا عليهــا التوقيــع العــارض علــى العطــاء وثــائق مــن وثيقــة الشــروط هــذه تعتبــر

 .بعرضه
 

 :  التحكيم:  عشر احد 
 كهربــاء وشــركة المــورد بــين خــالف وجــود حــال فــي التحكــيم فــي كمرجــع االردنيــة المحــاكم و القــوانين تعتمــد

 .اربد محافظة
 
 

  الحالةإ:  عشر اثنا
 العــرض علــى االحالــة تــتم وانمــا االســعار، اقــل علــى باالحالــة ملزمــة غيــر اربــد محافظــة كهربــاء  شــركة .4

 . مصلحتها وحسب االنسب
 علـى االعتـراض للعارضـين يحـق وال مصـلحتها، وحسـب العطـاء الغـاء اربـد محافظـة كهرباء لشركة يحق .0

 .االسباب من سبب الي ذلك
 .العطاء نسخة ثمن باسترداد مطالبة او تعويض باي المطالبة للعارض يحق ال العطاء الغاء حال في .3
 . مصلحتها وحسب العارضين بين االحالة تجزئة اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .1
 العروض تسليم : عشر ثالثة
ة مبنى المحط -اربد محافظة كهرباء شركة في العطاءات صندوق في وكيله أو العارض قبل من العرض يودع

بعد  من  الثانية السـاعة أقصاه موعد في الفرعية العطاءات لجنة سر امين لد  – شارع حكما –الشمالية 
 .26/02/2020 . األربعاء الموافق يوم ظهر

 : شروط خاصة: أربعة عشر
يحــق لشــركة كهربــاء محافظــة اربــد الــرد علــى الكتــب الصــادرة مــن المقــاول والمرســالت الخاصــة بالعطــاء  -

 يام من تاريخ الكتاب الصادر من المقاول.أ 7خالل 
يحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأخر بتوريد المواد المطلوبة بالعطااء أو المناصصاة  -

( صيمة الغرامة المستحقة على شركة كهرباء اربد المفروضة من صبل الهيئة تنظايم صطااا الطاصاة نتيجاة 
مة في تنفيذ معامالت المشتركين المحددة في حال كان سابب التاأخير فاي عدم التزام الشركة بالمدد الالز

 تنفيذ المعاملة  هو تأخر المورد في توريد المادة او المواد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركين.
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أو أية شروط أخرى يتم  العطاءوفقاً لشروط على االتفاصية بالتوصيع  العطاء يلتزم المورد المحال عليه  .1

 التفاق عليها وإدراجها ضمن بنود االتفاصية.ا

و/او بإنتهاء الكمية ،صابلة للتمديد لثالثة اشهر اخرى دة سريان االتفاصية سنة كاملة من تاريخ توصيعهام .2

 المطلوبة أيهما أسبق .

خالل مدة أصصاها  (الشمالية الفرعية الثانية ) المحطة توريد المواد إلى مستودعات الشركة   يشترط .3

متضمناً الكمية المطلوبة ) طلب التوريد الفرعي ( من تاريخ تبليغ المورد صرار اإلحالة الفرعي  أيام سةخم

 حسب احتياجات الشركة وحسب األسعار الواردة بعرضه.

 السعر المقدم ثابت طيلة فترة صالحية االتفاصية وغير صابل للتعديل من صبل الطرفين. .4

وتخضع هذه الكمية ي مبينة بالجدول الكميات واألسعار كميات تقديرية حسب ما هالكمية المطلوبة بالعطاء  .5

بحيث يتم التوريد على دفعات محددة ضمن طلبات توريد فرعية ، لشرط استنفاذ المدة أو الكمية أيهما أوال

 . ) شركة كهرباء محافظة إربد ( يتم إصدارها  من صبل الفريق األول

 ، بحيث يتم الطلب حسب االحتياجات الفعلية للشركة.العطاء كمياتالشركة غير ملزمة بطلب كامل  .6

باستبدال أية علبة حبر غير صالحة أو ثبت أنها غير أصلية، ويتحمل أية  العطاءيلتزم المورد المحال عليه  .7

فروق بالسعر في حال عجز عن تأمين المواد البديلة المطلوبة حسب المواصفات المتفق عليها وذلك خالل 

ن تاريخ إبالغه بذلك، علماً بأنه سيتم احتساب غرامات التأخير، بعد هذه الفترة ويحق ( ساعة م44)

كفالة حسن مستحقاتة المالية، وحال عدم توفرها يتم استيفائها من للشركة في هذه الحالة استيفائها من 

 التنفيذ دون أي ممانعة من العارض المحال عليه.

يح كمية الورق الذي يمكن استخدامه في كل علبة حبر ضمن بتوض العطاءيلتزم المورد المحال عليه  .4

 اء.بالعطاألحبار المطلوبة 

 الشروط الخاصةرابعاً: 
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 البند
 رقم المادة 

 اسم المادة

 
 اللون المطلوب

 
 اسود  HP 78AC  طابعة حبر 7420-1044 1

 اسود HP  83X   طابعة حبر 7420-1105 2

3 
 اسود  HP 30Xحبر طابعة  7420-1454

 الشروط الفنية : 

 The material safety data (MSDS) السالمة معلومات نشرة بتسليم يقوم أن المورد لىع .1
sheet    هالمطلوب بأحبار الطابعة والخاصة. 

يجب أن تكون مدة صالحية استخدام أحبار الطابعة المطلوبة طويلة ال تقل عن سنة قابلة للتخزين  .2
 في المستودعات لفترة طويلة.

 

 

 

 

 

 المواصفات الفنيةخامساً:
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مية الك المادة بند
 المطلوبة

 اإلفرادي السعر
  لمستودع واصل
 الشمالية المحطة

 اإلجمالي السعر
  لمستودع واصل
   الشمالية المحطة

 دينار فلس ينارد فلس
     HP  78AC 335حبر طابعة  4
     HP  83X   062حبر طابعة  2
     HP 30X 322 طابعة حبر 3
 :المجموع 

 
 

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

 المستودعات الفرعية الثانية ) المحطة الشمالية ( . – اربدمحافظة
 
 
 
 
 
 
 

 سادسا  :جدول الكميات واالسعار 
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 اسم المادة بند

 
الكمية 
في  ةالمطلوب

 العطاء

 

لكل  التوريد فترة
 طلب توريد

 
 

عدد طلبات 
  التوريد

الحد االدنى 
للكمية المطلوبة 
 لكل طلب توريد

 االعلىالحد 
للكمية المطلوبة 
 لكل طلب توريد

     HP 78AC 335حبر طابعة  4

     HP 83X   062حبر طابعة  2

     HP 30X 300 طابعة حبر 3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعا : جدول التوريد
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 :والشروط العامة ةــالفني ةــالمواصف على اتــالفـالمخ دولــج  -: ا  ثامن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــــــــــــفـالــــخـمـال وعـــــــن ادةـــــــــــــــــالم مــــــــسإ دــــــــــنـبــال
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


