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 الحراري الفواتير ورق

 (2019/7) رقم العطاء وثيقة
 ( 51 ) الصفحات عدد
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 العارضة الشركة اسم: 
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 المحمول الهاتف: 
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 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 
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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

 حراري فواتير ورق. 
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 الفهـرس

 التعريفات. أوال

 نموذج دعوة العطـاء .  ثانيا  

 الشروط العامة . لثا  ثا

 الشروط الخاصة  رابعا  

 المواصفات الفنية للمواد المطلوب توريدها خامسا  

 جدول الكميات واالسعار سادسا  

 جدول التوريد سابعا  

 جدول المخالفات على المواصفات الفنية ثامنا  
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 التعريفــــــات: -أوال :

 

 :المحدودة. العامة المساهمة بدار  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 ةالمرفق الفنية والمواصفات  والخاصة العامة للشروط ووفقا  (  7/2019) رقم العطاء دعوة على بناء

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

 .2019/     /        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.) 2019/    /      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  

 
 :ءالعطا وثيقة وتقديم تعبئة شروط ":اوال
 
 أو المحـو مـن خـال واضـ  بخـط  مكتـوب أو الكاتبة اآللة على وجد أن المقرر النموذج على العرض يقدم - (5

 ، 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 قـدميهام مـن الموقعـة غيـر العـروض تقبـل ال (2
 . العروض

 بـه المرفقـة العطـاء وثـائق 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 ، عرضـــه إهمــال للجنــة فيجــوز التعليمــات هــذ  مــن بــأي أخــــل إذا أو التبــديالت  بعــض العــــارضتقديم أراد وا 
 ترفـق منفصلة خاصة مذكرة في ذلك تضمين باستطاعتــه  فأن تناسبه التي البدائل أو التحفظـات أو الشروط
 . بالعرض

 العامـــة المســـاهمة اربـــد محافظـــة كهربـــاء شـــركة عـــام رديمـــ) باســـم معنـــون مختـــوم بمغلـــف العـــرض يقـــدم  (4
 اللوازم. ونوع العطاء دعوة ورقــم العارض اسم واض  بخط عليه ومكتوب( المحدودة

 
 العارض 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 تترك التي المراسالت جميع وتعتبر التعديل أو التغيير هذا

 . حينها
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 :األسعار: ثالثـــا  
 كهربـاء شركة مستودعات واصل المبيعات وضريبة الجمركية الرسوم شاملة االسعار تقدم .5

 .اربد محافظة
 : الكفاالت: رابعا  

 BID)  العطـاء فـي للـدخول مبـدئيا   تأمينـا   وألمرهـا اربـد محافظـة كهرباء شركة لصال /  بالعرض يرفق أن العارض على .5
BOND   )صـندوق فـي يـودع نقـدي تـأمين تقـديم او  المحلية المصارف أحد قبـــل من مصدقا   شيكا   أو مصرفية كفالة 
 تــاريخ  مــن اكثــر او يــوم(  521) 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 كهربـــاء شـــركة لصـــال /  العطـــاء عليـــه يحـــال الـــذي العـــارض يقـــدم .2 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 يــودع نقــدي تــأمين تقــديم او المحليــة المصــارف أحــد مــن مصــدقا   شيكـــا   أو مصــرفية
 بالشــركة الماليــة الــدائرة لـــد  التــأمين هــذا ويحفـــظ كتــاب اإلحالــة تــاريخ مــن شــهرا   عشــر ةخمســ(  51) لمــدة المفعــول
 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 وأ 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
 افظـةمح كهربـاء لشـركة يحـق فعنـدها بعرضـة الموضـ  العنـوان على االحالة بكتاب التبلي  تاريخ مــن يوم(  31) خالل
 . تعـويض بأي المطالبة او االعتراض للعارض يحق وال القضاء إلى الرجوع 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
ة ( فإنه بذلك يقر بأحقية الشركة بحجـز قيمـة المـواد المـوردة للشـركة و من قيمة اإلحالة اإلجمالي %51اإلحالة بنسبة 

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

 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
 .  اءالعط شروط في إخالله جراء بالشركة لحق ضرر أو عطل أي عن الشركة بتعويض العارض التزام .ج
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 .مستقبال   مناقصــاتها أو الشركة عطاءآت في االشتراك من المستنكف العارض حرمان  .د
 

 :التاخير غرامة: خامسا  
 األيـام مجمـوع بأنهـا التسـليم مـدة وتعرف اإلحالة قرار على التوقيع تاريخ من اعتبارا   التسليم مدة تحسب .5

 .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 .2
 وتحسم اإلحالة قيمة من % 51 عن الغرامات مجموع تزيد ال بحيث تأخير أسبوع كل عن(  % 1.1)  

 ".مسبقا المحددة التوريد ةمد عن" متأخرا الموردة البنود قيمة عن المستحقة المبال  من الغرامة
 

 :العرض صالحية :سادسا  
 علـى توقيعـه ويعتـــبر  العطـاء إغـالق تـاريخ مـن يومـا  (  521) لمـدة  العطـاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم

 .بذلك التزاما   العرض نموذج
 

 :الكميات زيادة :سابعا  
ــاء لشــركة .5 ــد محافظــة كهرب ــادة فــي الحــق ارب ــات زي ــةالمط المــواد كمي  بنســبة العطــاء وثيقــة بموجــب لوب

 المتفـق األسـعار و المواصـفات و الشـروط بـنفس و المطلوبـة المـواد اتكميـ قيمـة  اجمالي من( 21%)
 . التوريد فترة خالل عليها

 

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

 
 

 . الدفع شروط:  تاسعا  
 فنيـا قبولهـا و المـواد اسـتالم تاريخ من خالل ثالثون يوم المستلمة المواد قيمة عن المورد مستحقات تسديد يتم
 . اربد محافظة كهرباء شركة مستودعات في
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 : عاشرا  
 وارفاقهــا الرســمي هتمــابخ وختمهــا عليهــا التوقيــع العــارض علــى اءالعطــ وثــائق مــن وثيقــة الشــروط هــذ  تعتبــر

 .بعرضه
 

 :  التحكيم:  عشر احد 
 خـالف وجـود حـال في (الفنية الفحوصات) الفني التحكيم في كمرجع الملكية العلمية الجمعية اعتماد يتم .5

 المطلوبـة الفنيـة تللمواصـفا المـوردة المـواد مطابقة عدم حول إربد محافظة كهرباء شركة و المورد بين
 .العطاء في

 كهربـاء وشـركة المـورد بـين خـالف وجـود حال في التحكيم في كمرجع االردنية المحاكم و القوانين تعتمد .2
 .اربد محافظة

 
 

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

 . مصلحتها وحسب االنسب
 علـى االعتـراض للعارضـين يحـق وال مصـلحتها، وحسـب العطـاء الغـاء اربـد محافظـة كهرباء لشركة يحق .2

 .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 .4

 

  :العروض تسليم : عشر ثالثة
مبنى المحطة  -اربد محافظة كهرباء شركة في تاالعطاء صندوق في وكيله أو العارض قبل من العرض يودع

 بعد من  الثانية السـاعة أقصا  موعد في الفرعية العطاءات لجنة سر امين لد  – شارع حكما –الشمالية 
   .22/2/2152 الموافق األربعاء يوم ظهر
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 : اوال  
 مضــمون فــي تعــديالت أي إجــراء للشــركة ويحــق كمــا العطــاء هــذا لغايــات معتمــدا   المرفــق الفــاتورة نمــوذج يعتبــر

 وتلتـزم بعـد تـورد لـم التـي النمـاذج علـى الجديـدة التعـديالت تـتم نأ على، التوريد فترة خالل تنسيقه أو النموذج
 .بشهر الالحقة الدفعة توريد موعد قبل التعديالت بهذ  المورد بتزويد الشركة

 
 :ثانيا  
 وعلى جديدة، بعينة تزويد  يتم لم ما التوريد، مراحل كل في الشركة من المقدمة بالعينة يلتزم أن العارض على

لكل شحنة مطلوب  العينة على مطلوب تعديل أي وجود بعدم الشركة من رسمي وبشكل بنفسه يتأكد أن العارض
 جدول المرفق.توريدها حسب ال

 
 :ثالثا  
 المحالة الكمية كامل تصنيع قبل والفحص عينة كافية للتجربة تقديم العارض على
 

 :رابعا  
 قبل من المعد الفاتورة نموذج العطاء نسخة مع يستلم أن العارض على .5

 .ملونة نسخة أنه من ويتأكد الشركة،
فرادية و اإلجمالية نموذج الفاتورة المرفق مع العطاء لغايات احتساب القيمة اإل .2

 للعطاء ) لغايات المواصفات الفنية (.
النموذج المعتمد لغايات التوريد بنفس المواصفات المرفقة مع العطاء بعد  .3

اعتماد البيانات و المعلومات التي يحتويها النموذج خالل أسبوع من تاريخ 
 توريد الشحنات الالحقة. قبل خالل شهر اإلحالة أو

 الشروط الخاصةرابعاً: 



 

 

11 

 

 
 ( .Roll) لفــة شكل على استخدامه طبيعة يالئم بقدر والرطوبة والحرارة للضوء ممقاو  حراري ورق
 

o  لونان الوجهين على الطباعة . 
o يليه. والذي النموذج وبين الثالثة األجزاء بين التخريم 
o النمـوذج، أعلـى منتصـف فـي غـامق اسـود لون مستطيل: الخلفي الوجه: النموذج بداية إشارة 

 . سم 1.4 وارتفاع سم 4.1 عرض
o األصلية. باأللوان الشركة شعار طباعة يفضل 
o النموذج من عينة مرفقة. 
o الرول نهاية في الصقة مادة أية وجود عدم. 
 

Paper Specifications 
 
White colored, coated thermal paper. 
Pre-Printed form using IDECO’s bill design and colors 
 
 Form length:  11 inches. 
 Form width:  4   inches. 
 Weight: 65-70 Gms. 
 Smoothness: 3,35 µm , maximum ( B.S.6563 ). 
 Brightness: 80% minimum. 
 Opacity: 90% minimum. 
 Tensile strength: 50 N / 15 mm minimum. 

 المواصفات الفنيةخامساً:
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                                   Machine direction (ISO 1924/2)            
                                       20N/15 mm minimum cross direction 
 Tear strength: 350 mN minimum. 
 Operating range: from – 20 C to 60 C minimum. 
 Sensor mark ( HOF ): 
     1– Back face: black, height: 0.4 cm  

                            Width: 4.0 cm  
 Good resistance against light, Moisture and Temperature. 

 
 Allowed PANTONE colors for pre-printed forms: 
 
  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 ,104 ,119 ,132 ,139 ,140 ,147 ,154,  160 

,161 ,167 ,168 ,187 , 294 ,301, 341 ,370 ,399 ,402 ,404, 408 ,410 
,415 ,417,424 ,431 ,448 ,449 , 462 ,463 ,469 ,470 , 477, 484 , 497 
, 541 , 548 , 871 , 872 , 873 , 874 , 875 , 876 , 877 ,  process Black  

 
 Roll: Inner core: 1.7 cm (min) – 1.9 cm (max) Plastic. 
              Outer core: 5.5cm maximum. 
 

 Core: a rigid cylinder onto which converted thermal paper may be 
wound   to produce a roll. 
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 المحالة الكمية كامل تصنيع قبل والفحص للتجربة  كافية  عينة تقديم العارض على 

 نموذج المادة

 اإلفرادي السعر
 المستودعات واصل

 
 دينار           فلس

                   اإلجمالي السعر
  المستودعات واصل

 
 دينار         فلس

 القراءة فاتورة نموذج
( حراري المحمولة )ورق

 الفنية المواصفات حسب
 .المرفقة

 

10,000,000 

  

 

 

 :المجموع
 
 

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

 اربد .
 
 
 
 

 سادسا  :جدول الكميات واالسعار 
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 :التوريد فترة
 :  التاليحسب الكميات و فترات التوريد المبينة بالجدول  و شحناتأربع  على توريدال يكون

 
 الكمية المطلوبة الشحنة

 فاتورة
 موعد التوريد

 .من تاريخ كتاب اإلحالة ينشهر  خالل 2,500,000 االولى

 .شهر من تاريخ كتاب اإلحالةأ أربعة خالل 2,500,000 الثانية

 .شهر من تاريخ كتاب اإلحالةأ سبعة خالل 2,500,000 الثالثة

 .شهر من تاريخ كتاب اإلحالةأ عشرة خالل 2,500,000 الرابعة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعا : جدول التوريد
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 المخالفة نوع المادة اسم
  
  
  
  
  
  
  

 الفنية المواصفة على المخالفات جدول: ثامنا  


