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 ملم 99ملم وقياس  92كلبس بالستيك قياس 
  

 

 
 (8/2019رقم ) العطاءوثيقة 

 ( 51 عدد الصفحات ) 
 

 معلومات العارض:

 :اسم الشركة العارضة 

 :العنوان البريدي 

 :الهاتف 

 :الهاتف المحمول 

 الفاكس 

 :البريد االلكتروني 

 :الموقع االلكتروني 

 المفوض الشخص:  

  = دينار 51ثمن نسخة العطاء 
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 المقدمة :

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

في جدول الكميات واالسعار المرفق وحسب الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية 

 :والمتضمنة توريد المناقصةالواردة في وثيقة 

  كلبس بالستيك 
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 الفهـرس

 التعريفات. أوال
 . العطاءدعوة نموذج   ثانيا  
 العامة.الشروط  ثالثا  
 المواصفات الفنية لحديد صاج مجلفن  ا  رابع
 التوريد فترة  سا  خام

  األسعارو  لكمياتاجدول   ا  سادس
 جدول المخالفات ا  سابع
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 التعريفــــــات: -أوال :
 

 المحدودة العامة المساهمة اربد محافظة كهرباء شركة:   الشركـــة . 

 ( .فرعيةال / المركزية) المختصة العطاءات لجنة:  ــنةاللجـــ 

 عرض. بتقديم وتقوم العطاء وثائق على تحصل التي الجهة:  ارضــــالع 
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 : العطاءثانيا : نموذج دعوة 
فأنني  والمواصفات الفنية المرفقة بها والخاصة  لشروط العامةل ( ووفقا  8/2019رقم ) العطاءبناء على دعوة 

شروط والمواصفات الواردة في هذا الباألسعار و  المطلوبةاقدم عرضي وأوافق علـى أن أقوم بتوريد كل اللوازم 

 العرض .

 .2019/     /     اعتبارا" من تاريـخ  ..………..... وأنني التزم بأن يبقى العرض ساري المفعول لمدة ...

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

الصـــــــــــادر / المســـــــــــحوب علــــــــــــى .........……………..... رقـــــــــــم.بموجـــــــــــب الكفالـــــــــــة / الشـــــــــــيك 

 البنك............................

ولهـا الحـق فـي االحالـة علـى  علـى ارخـص االسـعار باإلحالـة نعلم بان شركة كهربـاء محافظـة اربـد  يـر ملزمـة

 . حسب مصلحتها وال يحق لنا االعتراض على ذلكصاحب العرض االنسب و 

 :المفو ض بالتوقيع

 ....................................: ................................................... العارضاسم  

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

 (اتف ).......................... ( ص.ب)............................ه

 الرسمي العارضخاتم  
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 للعطاءالشروط العامـــــــــة ثالثا  : 

 
 : العطاءشروط تعبئة وتقديم وثيقة  اوال":
خال من المحـو  أو مكتوب  بخط واضح جهاز الحاسوبيقدم العرض على النموذج المقرر أن وجد على  - (5

أو التعديل أو اإلضافة إال إذا اقتضت الضرورة ذلك وعندها على العارض التوقيع بجانب المحو أو اإلضافة 
ال فللجنة الحق أن تهمل العرض .  ، وا 

ال تقبل العروض  ير الموقعة مـن مقـدميها أو مـن وكالئهـم أو التـي قـدمت بعــــد الموعـد  المحـدد إلسـتالم   (2
 العروض .

المرفقـة  المناقصـة وز إدخال  أي تعديل أو إجراء أي تبديل لنموذج العرض المقدم أو أي مـن وثـائق ال يج (3
ذا أجرى المناقص ايا   مـن تلـك التعـديالت  به من قبل العارض باستثناء تعبئة المواقع المطـلــوب تعبئتها ، وا 

ذا أراد العــــارضأو التبــديالت أو إذا أخــــل بــأي مــن هــذت التعليمــات فيجــوز للجنــة إهمــال  تقــديم  عرضـــه ، وا 
ـــه تضــمين ذلــك فــي مــذكرة خاصــة  بعــض الشــروط أو التحفظـــات أو البــدائل التــي تناســبه فــأن  باستطاعتـ

 منفصلة ترفق بالعرض .
ــون باســم )  (4 ــدم العــرض بمملــف مختــوم معن ــيق ــة م ــد المســاهمة العام ــاء محافظــة ارب دير عــام شــركة كهرب

 ونوع اللوازم . المناقصةح اسم العارض ورقــم دعوة المحدودة( ومكتوب عليه بخط واض
 عنوان العارض -ثانيـــــا :

على العارض أن يبين في عرضـه عنوانـا  ثابتـا  ترســـل إليـه جميـع المراسـالت المتعلقـة بالعطـاء وعليـه أن يبلـ   
ال فأنهــا لــن تكــون )  الشــركة ( ملزمــة الشــركة بكتــاب مســجل عــن أي تمييــر أو تعــديل قــد يطــرأ علــى عنوانــه وا 
أنهـا وصـلت فعـال  بمراعاة هذا التميير أو التعديل وتعتبر جميع المراسالت التي تترك علـى العنـوان قبـل التعـديل ك

 .وسلمت في حينها 
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 :األسعار ثالثـــا :
 مسـتودعات واصـل المبيعاتالعامة على  وضريبة الجمركية الرسوم شاملة االسعار تقدم .5

 .اربد محافظة كهرباء شركة

 والضــريبة الجمركيــة الرســوم مــن االعفــاء بحــق اربــد محافظــة كهربــاء شــركة تتمتــعال   .2
 .المبيعات على العامة

 رابعا : الكفاالت :
على العارض أن يرفق بالعرض / لصالح شركة كهرباء محافظة اربد وألمرها تأمينا  مبدئيا  للدخول فـي  .5

او تقـديم  دقا  من قبـــل أحد المصارف المحلية ( كفالة مصرفية أو شيكا  مص  BID BOND) العطاء
قيمـة عرضـه سـارية اجمـالي  ( مـن %1)نسـبة  ال يقـل عـن تأمين نقدي يودع في صـندوق الشـركة 

وال ينظـر فـي العـروض التـي  ،المناقصة( يوم او اكثر من  تاريخ موعد إ الق  521المفعول لمدة )
 لم تقدم ذلك التأمين.

/ لصـالح شـركة كهربـاء محافظـة اربــــــد وألمرهـا تأمينـا  لحسـن  العطـاءليـه يقدم العارض الذي يحـال ع .2
ــــذ )  ــــن قيمـــة  % 51( بنســـبة ) PERFORMANCE BONDالتنفيــ أو المـــواد  المناقصـــة( مـــ

 تـأمين تقـديم اوالمحالة عليه على صورة كفالة مصرفية أو شيكـا  مصدقا  من أحد المصارف المحلية 
( خمسـة عشـر شـهرا  مـن تـاريخ  51تبقـى ساريــة المفعـول لمـدة ) لشـركةا صـندوق فـي يـودع نقدي

اســتالم الشــركة للمــواد  ويحفـــظ هــذا التــأمين لـــدى الــدائرة الماليــة بالشــركة لضــمان تنفيـــذ العقــد علــى 
ــال  الواجــب دفعهــا وكــذلك  ـــى المب ــادة علـ ــد تكــون دفعــت زي ــال  التــي ق الوجــه األكمــل والســتيفاء المب

ـــروق األســعار أو التكــاليف أو جميعهــا التــي تســتحق لحــين الســتيفاء المرا مــات أو التعويضــات أو فــ
 االنتهاء من تنفيذ العقود .

إذا تأخر العارض أو استنكف أو رفـض التوقيـع علـى قـرار اإلحالـة أو عجـز عـن تقـديم كفالـة ) حسـن  .3
العنـوان الموضـح بعرضـة  بكتـاب االحالـة علـىمــن تـاريخ التبليـ   ( يوم30)التنفيذ ( المطلوبة خالل 

فعندها يحق لشركة كهرباء محافظة إربد مصادرة التأمين المرفق بعرضه دون الرجوع إلى القضاء وال 
 المطالبة بأي تعـويض . االعتراض او يحق للعارض
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أو تأخر في تقديم اللـوازم المحالـة  المناقصةإذا استنكف العارض الذي تقررت اإلحالة عليه عن تنفيذ  .4
العامة والخاصة  المناقصةعن الموعد المحدد لذلك أو خالف أي شرط من شروط  جزئيا  أو  ا  يلعليه ك

 المناقصــةقــدم للشــركة أو قــام بــأداء خــدمات أو أشــمال ال تتفــق مــع مواصــفات  العــارضأو ثبــت أن 
 -التاليـــة : اإلجراءاتفللشركة الحق في اتخاذ أي من 

 منه.مصادرة التأمينات المقدمة  .أ

 العطاء على صاحب العرض االنسب بعد العرض الذي قدمه .احالة  .ب

التـــزام العـــارض بتعـــويض الشـــركة عـــن أي عطـــل أو ضـــرر لحـــق بالشـــركة جـــراء إخاللـــه فـــي شـــروط  .ج
 .  المناقصة

 الشركة أو مناقصــاتها مستقبال . عطاءاتحرمان العارض المستنكف من االشتراك في   .د

 

 :التأخيرخامسا :  رامة 
م اعتبارا  من تاريخ التوقيع على قرار اإلحالة وتعرف مدة التسليم بأنها مجموع األيـام تحسب مدة التسلي .5

 أو األشهر التقويمية وتكـون شاملة أليام العطل والجمع والعطل الرسمية.
يتم فرض  رامة تـأخير حسب كتاب االحالة  بالجدول التوريد المتفق عليه العارضفي حال عدم التزام   .2

 مـن قيمـة اإلحالـة % 51بحيـ  ال تزيـد مجمـوع المرامـات عـن كـل أسـبوع تـأخير  عن (%1.1) بنسبة
 .صرفها قبل العارض مستحقات من التأخير  رامة وتحسم

 صالحية العرض: :سادسا  
ويعتـــبر توقيعـه   المناقصـة( يوما  من تاريخ إ ـالق  521لمدة )  المناقصة تبعرضه المقدم لهذ يلتزم العارض

 لتزاما  بذلك.على نموذج العرض ا
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 زيادة الكميات: :سابعا  
ــات  ــادة كمي ــي زي ــد الحــق ف ــاء محافظــة ارب ــة لشــركة كهرب ــة بموجــب وثيق بنســبة  المناقصــةالمــواد المطلوب

المــواد المطلوبــة و بــنفس الشــروط و المواصــفات و األســعار المتفــق  اتقيمــة كميــ اجمــالي  ( مــن21%)
 .خالل فترة التوريد  عليها

 م والطوابع ثامنا : الرسو 
  رســوم طوابــع الــواردات وأيــة رســوم أخــرى بموجــب القــوانين واألنظمــة  المناقصــةيــدفع العــارض المحــال عليــه 

 المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية.
 

 : شروط الدفع . تاسعا  
واد و قبولهـا فنيـا يـوم مـن تـاريخ اسـتالم المـ 30يتم تسديد مستحقات المورد عن قيمة المواد المستلمة بعد 

 اربد.في مستودعات شركة كهرباء محافظة 
 

 : عاشرا  
الرسـمي وارفاقهـا  هتمـاعلـى العـارض التوقيـع عليهـا وختمهـا بخ المناقصـةتعتبر هذت الشروط وثيقة من وثـائق 

 .بعرضه
 

 : التحكيم :  احدى عشر
في حال وجود خالف  ات الفنية(الفني )الفحوص يتم اعتماد الجمعية العلمية الملكية كمرجع في التحكيم .5

بين المورد و شركة كهرباء محافظة إربد حول عدم مطابقة المواد الموردة للمواصفات الفنية المطلوبـة 
 .المناقصة في 

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

  اإلحالة عشر:اثنا 
علــى اقـل االسـعار، وانمـا تــتم االحالـة علـى العــرض  باإلحالـةشـركة  كهربـاء محافظـة اربــد  يـر ملزمـة  .5

 االنسب وحسب مصلحتها .
وحســب مصــلحتها، وال يحــق للعارضــين االعتــراض  المناقصــةيحــق لشــركة كهربــاء محافظــة اربــد المــاء  .2

 . سبب من االسباب أليعلى ذلك 
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المصـاريف لعـارض المطالبـة بـاي تعـويض او مطالبـة باسـترداد ثمـن ال يحـق ل المناقصةفي حال الماء  .3
 المترتبة على هذت المناقصة.

 حالة بين العارضين وحسب مصلحتها.يحق لشركة كهرباء محافظة اربد تجزئة اال .4
 

 تسليم العروض عشر :ثالثة 
دائرة اللوازم  -بدت في شركة كهرباء محافظة ار ايودع العرض من قبل العارض أو وكيله في صندوق العطاء

في موعد أقصات   شارع حكما –المحطة الشمالية  – الفرعيةلدى امين سر لجنة العطاءات  –والمستودعات 
 .16/10/2019  :الموافقربعاء األ الثانية  من ظهر يوم السـاعة 

 

 

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

 أيام من تاريخ الكتاب الصادر من المقاول. 7خالل 
  أيـام مـن تـاريخ كتـاب اإلحالـة 7علـى المقـاول تزويـدنا بالمخطاطـات الهندسـية خاصـة بالعطـاء خـالل  -

 لالعتماد من قبل اللجنة الفنية.
اد المطلوبة بالعطاء أو المناقصة يحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأخر بتوريد المو -

( 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 

 د المادة او المواد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركين.تنفيذ المعاملة  هو تأخر المورد في توري
يجب أن تكون أجهزة الفحص المستخدمة في فحص المواد معايرة من قبلل جهلة مخوللة ومعتملدة فلي  -

 بلد المنشأ.
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 رابعاً : المواصفات الفنية

 
Round cable clips 

Technical Particulars 
 Climate Particulars:  

The following is applicable unless otherwise is mentioned: 
a. Maximum Ambient Temperature   50 Co 
b. Minimum Ambient Temperature            -10  Co 
c. Design temperature     75 Co 
d. Maximum daily range of air temperature  20 Co     
e. Maximum Wind Pressure    700 n/m2 
f. Ice Thickness     10 mm. 
g. Snow Falls      1-4 days – 30 cm. 
h. Site altitude      0-1400m ASL 
i. Average annual rainfall     40cm during November–April 
j. Relative humidity in the range    30 to 60%. 
k. Average number of thunder storms  15 days / year  
l. Prevailing wind winter average daily approximately 5-8 m/s, with gust up to 30 

m/s. 

m. Summer wind average afternoon 10-13 m/s, during morning generally light 
and variable, gust speed up to 30 m/s. 
 

  Technical specifications for round cable clips: 

- Round clip manufactured from white Thermoplastic material (plasticized PVC or 

PP) which combines strength and elasticity. 

- Suitable for long-term external used. 

-  Hardened steel nail with a mechanically zin- plated finish. 

- UV and corrosion resistance 

- Thick steel nails prevents snapping. 

- Long nail for good pull out value 

- The length of the nail is not less than 55mm and not more than 60mm (for round 

clip cable size 29 mm). 

- Impact strength:  Is used to Uphold Superior Impact Strength Even in Low 

Temperatures. 

- Strengthened nail holder ensures clip stay in place.   

- The required sizes for the round cable clips are 22, 29 mm. 

- These materials shall supplied in packs of 100 pcs. 
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- The supplier shall submit with his offer samples for the required clips for 

technical evaluations. 

 

Schedule No. (1). 
TECHNICAL PARTICULARS AND GUARANTEES 

Round cable clip 22 mm 
The tenderer shall complete this schedule, and the particulars and guarantees will be 

binding on the contractor. 
 

Description REQUIREMENTS Particulars 

Round cable clip size  22 mm  

Type of plastic  
Thermoplastic material 

(plasticized PVC or 
PP) 

 

Nail material     

Length of the nail   

UV and corrosion resistance   

 Packing  100 pcs in pack   

Samples  √  

 

 

 

Schedule No. (2). 
TECHNICAL PARTICULARS AND GUARANTEES 

Round cable clip 29 mm 
The tenderer shall complete this schedule, and the particulars and guarantees will be 

binding on the contractor. 
 

Description REQUIREMENTS Particulars 

Round cable clip size  29 mm  

Type of plastic  
Thermoplastic material 

(plasticized PVC or 
PP) 

 

Nail material     

Length of the nail ( 55≤ L ≤ 60 ) mm  

UV and corrosion resistance   

 Packing  100 pcs in pack   

Samples  √  

 

 

 

 



 

13 

 

 

 فترة التوريد : -5
حسب ما  فترة التوريد التي تفضلها شركة كهرباء محافظة اربد لتوريد المواد المطلوبة بهذت المناقصة

 هو مبين بالجدول التوريد المبين أدنات.
 

 يقة التسليم:طر  -2
 طريقة التسليم : مستودعات شركة كهرباء محافظة اربد. •
شاملة الرسوم الجمركية والضريبة  العامة على المبيعات واصل مستودعات شركة  األسعارتقدم  •

 .كهرباء محافظة اربد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسا : فترة التوريد وطريقة التسليم :
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 جدول الكميات واألسعارسادسا : 

 
 أدنات شاملة للرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات واصل مستودعات الشركة. على العارض أن يضع أسعارت

 
الكمية  اسم المادة بند

 المطلوبة
 )عدد(

 السعر االجمالي السعر االفرادي كتابة   السعر االفرادي
 دينار فلس  دينار فلس 

      550000 ملم 22كلبس بالستيك قياس  5

      80000 ملم 22س كلبس بالستيك قيا 2

 
 .ال ير.........فقط................................................................... المجموع:

 
 

 

 
 جدول التوريد :

 المواد المبينة بالجدول أدنات يجب أن تورد حسب جدول التوريد التالي:
 الدفعة األولى وصف المادة بند

يجب أن تورد 
 بتاريخ

15/ 1 /2020 

 الدفعة الثانية
يجب أن تورد 

 بتاريخ
15/ 5 /2020 

 الدفعة الثالثة
يجب أن تورد 

 بتاريخ
15/ 9 /2020 

 0 225000 225000 ملم 22كلبس بالستيك قياس  5
 30000 30000 20000 ملم 22كلبس بالستيك قياس  2
 

 اسم العارض                                                  
                                                                                                   .............................. 

 توقيع وختم العارض                                                        
                                                                           .............................. 
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 المخالفة البيان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 جدول المخالفاتسابعا : 


