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 (Q –SYSTEMنظام الدور )تركيب وتشغيل  و توريد

 (09/0902رقم ) العطاءوثيقة 
 ( 17 عدد الصفحات ) 

 

 

 معلومات العارض:

 :اسم الشركة العارضة 

 :العنوان البريدي 

 :الهاتف 

 :الهاتف المحمول 

 الفاكس 

 :البريد االلكتروني 

 :الموقع االلكتروني 

 المفوض الشخص:  

  = دينار 09 ثمن 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 العطاءالواردة في وثيقة 

 (Q –SYSTEMنظام الدور )تركيب وتشغيل و  توريد
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 الفهـرس

 التعريفات. أوال
 . العطاءدعوة نموذج   ثانيا  
 العامة.الشروط  ثالثا  
 المطلوبةالمواصفات الفنية  ا  رابع
 لكميات و األسعار اجدول   سا  خام

 جدول المخالفات ا  سادس
 نموذج ملخص العطاء ا  سابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 التعريفــــــات: -أوال :
 

 المحدودة لعامةا المساهمة اربد محافظة كهرباء شركة:   الشركـــة . 

 ( .فرعيةال / المركزية) المختصة العطاءات لجنة:  اللجـــــنة 

 عرض. بتقديم وتقوم العطاء وثائق على تحصل التي الجهة:  ارضــــالع 
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 :  العطاءثانيا : نموذج دعوة 
المواصفات الفنية المرفقة بها و  والخاصة  لشروط العامةل ( ووفقا  09/0902رقم ) العطاءبناء على دعوة 

شروط والمواصفات الواردة في الباألسعار و  المطلوبةفأنني اقدم عرضي وأوافق علـى أن أقوم بتوريد كل اللوازم 

 هذا العرض .

 .0902/     /     اعتبارا" من تاريـخ  ..………..... وأنني التزم بأن يبقى العرض ساري المفعول لمدة ...

 دينار ...............……………..................( تأمين المطلوب بقيمة ) نرفق لكم بطيه ال

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

 البن ............................

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

 . صاحب العرض االنسب وحسب مصلحتها وال يحق لنا االعتراض على ذل 

 :المفو ض بالتوقيع

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

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

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

 الرسمي العارضخاتم  
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 للعطاءالشروط العامـــــــــة ثالثا  : 

 : العطاءشروط تعبئة وتقديم وثيقة  اوال":
أو مكتوب  بخط واضح خال من المحـو  ز الحاسوبجهايقدم العرض على النموذج المقرر أن وجد على  - (2

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

محـدد إلسـتمم  ال تقبل العروض  ير الموقعة مـن مقـدميها أو مـن وكمئهـم أو التـي قـدمت بعــــد الموعـد  ال (0
 العروض .

المرفقـة بـه   العطـاءال يجوز إدخال  أي تعديل أو إجراء أي تبديل لنموذج العرض المقدم أو أي من وثائق  (3
ذا أجرى المناقص ايـا   مـن تلـ  التعـديمت أو  من قبل العارض باستثناء تعبئة المواقع المطـلــوب تعبئتها ، وا 

ذا أراد العـــارضالتبديمت أو إذا أخــل بأي من هذه ال تقـديم بعـض  تعليمات فيجوز للجنة إهمال عرضـه ، وا 
الشـروط أو التحفظـــات أو البــدائل التـي تناســبه فــأن  باستطاعتـــه تضــمين ذلــ  فـي مــذكرة خاصــة منفصــلة 

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

 ونوع اللوازم . المناقصةحدودة( ومكتوب عليه بخط واضح اسم العارض ورقــم دعوة الم
 عنوان العارض -ثانيـــــا :

على العارض أن يبين في عرضـه عنوانـا  ثابتـا  ترســـل إليـه جميـع المراسـمت المتعلقـة بالعطـاء وعليـه أن يبلـ   
ال فأنهــا لــن تكــون ) الشــركة ( ملزمــة الشــركة بكتــاب مســجل عــن أي تغييــر أو تعــديل قــد يطــرأ علــى عن وانــه وا 

أنهـا وصـلت فعـم  بمراعاة هذا التغيير أو التعديل وتعتبر جميع المراسمت التي تتر  علـى العنـوان قبـل التعـديل ك
 .وسلمت في حينها 

 
 

 :األسعار ثالثـــا :
 تودعاتمسـ واصـل المبيعاتالعامة على  وضريبة الجمركية الرسوم شاملة االسعار تقدم .2

 .اربد محافظة كهرباء شركة
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 والضــريبة الجمركيــة الرســوم مــن االعفــاء بحــق اربــد محافظــة كهربــاء شــركة تتمتــعال   .0
 .المبيعات على العامة

 رابعا : الكفاالت :
على العارض أن يرفق بالعرض / لصالح شركة كهرباء محافظة اربد وألمرها تأمينا  مبدئيا  للدخول فـي  .2

او تقـديم  ( كفالة مصرفية أو شيكا  مصدقا  من قبـــل أحد المصارف المحلية   BID BOND) العطاء
قيمـة عرضـه سـارية اجمـالي  ( مـن %5)نسـبة  ال يقـل عـن تأمين نقدي يودع في صـندوق الشـركة 

وال ينظر فـي العـروض التـي لـم  ،العطاء( يوم او اكثر من  تاريخ موعد إ مق  209المفعول لمدة )
 تقدم ذل  التأمين.

/ لصـالح شـركة كهربـاء محافظـة اربــــــد وألمرهـا تأمينـا  لحسـن  العطـاءيقدم العارض الذي يحـال عليـه  .0
أو المـواد المحالـة  العطـاء( مـــــن قيمـة  % 29( بنسبة ) PERFORMANCE BONDالتنفيـــذ ) 

 نقـدي نتـأمي تقـديم اوعليه على صورة كفالة مصرفية أو شيكــا  مصـدقا  مـن أحـد المصـارف المحليـة 
لحـين كتاب اإلحالة من تاريخ  ستة اشهر(  6تبقى ساريـة المفعول لمدة ) الشركة صندوق في يودع

ويحفـــظ هــذا   بعــد ذلــ  يقــوم باســتبدالها بكفالــة صــيانةتم تركيبــه و ســيللنظــام الــذي اســتمم الشــركة 
اء المبال  التي قد التأمين لـدى الدائرة المالية بالشركة لضمان تنفيـذ العقد على الوجه األكمل والستيف

تكون دفعـت زيـادة علـــى المبـال  الواجـب دفعهـا وكـذل  السـتيفاء الغرامـات أو التعويضـات أو فــــروق 
 األسعار أو التكاليف أو جميعها التي تستحق لحين االنتهاء من تنفيذ العقود .

تبقــى ضــه قيمــة عر اجمــالي  ( مــن %5)نســبة بعلــى النظــام صــيانة جــب علــى العــارض تقــديم كفالــة ي .3
 .استبدال كفالة حسن التنفيذتاريخ من ميمدية  سنتينلمدة سارية المفعول 

إذا تأخر العارض أو استنكف أو رفـض التوقيـع علـى قـرار اإلحالـة أو عجـز عـن تقـديم كفالـة ) حسـن  .4
بكتـاب االحالـة علـى العنـوان الموضـح بعرضـة مــن تـاريخ التبليـ   ( يوم30)التنفيذ ( المطلوبة خمل 

فعندها يحق لشركة كهرباء محافظة إربد مصادرة التأمين المرفق بعرضه دون الرجوع إلى القضاء وال 
 المطالبة بأي تعـويض . االعتراض او يحق للعارض

أو تـأخر فـي تقـديم اللـوازم المحالـة  العطـاءإذا استنكف العارض الذي تقررت اإلحالـة عليـه عـن تنفيـذ  .5
العامة والخاصة  المناقصةالمحدد لذل  أو خالف أي شرط من شروط  عن الموعد جزئيا  أو  ا  يعليه كل
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 المناقصــةقــدم للشــركة أو قــام بــأداء خــدمات أو أشــغال ال تتفــق مــع مواصــفات  العــارضأو ثبــت أن 
 -التاليـــة : اإلجراءاتفللشركة الحق في اتخاذ أي من 

 منه.مصادرة التأمينات المقدمة  .أ

 نسب بعد العرض الذي قدمه .احالة العطاء على صاحب العرض اال  .ب

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

 الشركة أو مناقصــاتها مستقبم . عطاءاتحرمان العارض المستنكف من االشترا  في   .د

 

 :التأخيرخامسا :  رامة 
قيع على قرار اإلحالة وتعرف مدة التسليم بأنها مجموع األيـام تحسب مدة التسليم اعتبارا  من تاريخ التو  .2

 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   .0

 مـن قيمـة اإلحالـة % 29تزيـد مجمـوع الغرامـات عـن بحيـ  ال عن كـل أسـبوع تـأخير  (%9.5) بنسبة
 .صرفها قبل العارض مستحقات من التأخير  رامة وتحسم

 صمحية العرض: :سادسا  
ويعتـــبر توقيعـه علـى   العطـاء( يوما  من تـاريخ إ ـمق  209لمدة )  العطاء ابعرضه المقدم لهذ يلتزم العارض

 نموذج العرض التزاما  بذل .
 

 ادة الكميات:زي :سابعا  
( %05بنسـبة ) العطـاءالمـواد المطلوبـة بموجـب وثيقـة لشركة كهرباء محافظة اربد الحق في زيادة كميات 

خـمل  المواد المطلوبة و بـنفس الشـروط و المواصـفات و األسـعار المتفـق عليهـا اتقيمة كمي اجمالي  من
 .فترة التوريد 
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 ثامنا : الرسوم والطوابع 
ــدفع العــارض المحــال  ــه ي ــوانين واألنظمــة  العطــاءعلي ــة رســوم أخــرى بموجــب الق ــواردات وأي ــع ال   رســوم طواب

 المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية.
 

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

 اربد.في مستودعات شركة كهرباء محافظة 
 

 : عاشرا  
الرســمي وارفاقهــا  هتمــاعلــى العــارض التوقيــع عليهــا وختمهــا بخ العطــاءتعتبــر هــذه الشــروط وثيقــة مــن وثــائق 

 .بعرضه
 

 : التحكيم :  احدى عشر
في حال وجود خمف  الفني )الفحوصات الفنية( التحكيم يتم اعتماد الجمعية العلمية الملكية كمرجع في .2

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

 كهربـاء وشـركة المـورد بـين خـمف وجـود حال في التحكيم في كمرجع االردنية والمحاكم القوانين تعتمد .0
 ربد.ا محافظة

  اإلحالة عشر:اثنا 
علــى اقـل االسـعار، وانمـا تــتم االحالـة علـى العــرض  باإلحالـةشـركة  كهربـاء محافظـة اربــد  يـر ملزمـة  .2

 االنسب وحسب مصلحتها .
وحسـب مصـلحتها، وال يحـق للعارضـين االعتـراض علـى  العطاءيحق لشركة كهرباء محافظة اربد الغاء  .0

 . سبب من االسباب أليذل  
المصــاريف ال يحــق للعــارض المطالبــة بــاي تعــويض او مطالبــة باســترداد ثمــن  العطــاءاء فــي حــال الغــ .3

 .العطاءالمترتبة على هذه 
 حالة بين العارضين وحسب مصلحتها.يحق لشركة كهرباء محافظة اربد تجزئة اال .4
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 تسليم العروض عشر :ثمثة 
دائرة اللوازم  -كهرباء محافظة اربدت في شركة ايودع العرض من قبل العارض أو وكيله في صندوق العطاء

في موعد أقصاه   شارع حكما –المحطة الشمالية  – الفرعيةلدى امين سر لجنة العطاءات  –والمستودعات 
 2/20/0902  :الموافقربعاء األ الثانية  من ظهر يوم السـاعة 

 

 

 عشر : شروط خاصة: أربعة
ادرة مـن المقـاول والمرسـمت الخاصـة بالعطـاء يحق لشركة كهرباء محافظـة اربـد الـرد علـى الكتـب الصـ -

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

 لمعتماد من قبل اللجنة الفنية.
خر بتوريد المواد المطلوبة بالعطاء أو المناقصة يحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأ -

( 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 

 المورد في توريد المادة او المواد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركين.تنفيذ المعاملة  هو تأخر 
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

 
 

 (2ور حسب المواصفة رقم )اوال : تر ب شركة كهرباء اربد بتوريد تركيب وتشغيل نظام د
 : (2رقم ) في االفرع المذكورة في الجدول 

 (2جدول رقم )

 
 الشروط الفنية:

 ) 2(       ي الجدول رقم حسب عدد الكاونترات المذكورة ف  يجب ان يحتوي النظام على شاشات موظفين ملونة -1
 بحي  يكون في الشاشات نظام تشغيل حتى ال يتم استخدام أجهزة أخرى لتشغيلها.

 بوصة 55يجب ان يحتوي النظام على شاشة سمارت واحدة لكل نظام على ان ال تقل حجمها عن  -2
 و صفحة ويب على الويندوز.يجب ان يحتوي النظام إمكانية مناداة الدور من عند الموظف من خمل تابلت اندرويد ا -3
في الموقع وتقديم النشرات التوضيحية والتعليمات  لنظامااللتزام بتدريب كادر من شركة كهرباء اربد على تشغيل ا -4

 .المزمة لذل 
 شهر من تاريخ االستمم الفني . 04يجب ان يكون النظام مكفول لمدة  -5
 ن دفع رخص طيلة فترة الكفالة. يجب ان يحتوي النظام على تعديل او إضافة أي خصائص دو -6

 
 

حي  سيتم تركيبهم في ثمثة افرع  )0(حسب المواصفة رقم  07عدد  (unit CDU)ثانيا: توريد وتركيب شاشات موظفين
)المحطة الشمالية و الجنوبية وفرع جرش ( حي  يشمل التركيب تعليق الشاشة فوق الكاونتر وتمديد الكوابل الخاصة بالشاشات 

 مهمة تشغيل الشاشات ستكون على مورد النظام .علما بان 
 
 
 

 

 اسم الفرع عدد الكاونتر
 الرمثا 4
 الكورة 4
 بني كنانة 4
 مركز القبض الرئيسي/شارع بغداد 5
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 (1المواصفة رقم )

 
 Technical Specifications  of Queuing Management 

 

a. Supported  Centralized Management  
b. Unlimited Number Of Branches  

c. Unlimited Number of Employees (Tellers)  

d. Unlimited  Number of Counters (Disks)  

e. Supported (Arabic and English) Languages 

f. Supported  Reports Data Filtering  

g. Supported Reports Printing  

h. Supported Online Monitoring 

i. Services Web Module (QR Code Compatible) 

 

 Technical Specifications  (Ticket Dispenser) Module 

a. Touch screen 19” or higher  
b. Thermal printer 

c. Basd windows Technology  

d. Services By Customer Group Supported 

e. Multi-Level Services 

f. Centralized and Dynamic Ticket Design 

g. Multi Languages (Arabic voice and language for Arabic tickets and English voice and language 

for English tickets) 

 Technical Specifications  Feedback Software Module 

a. Supported Link Evaluation to Service  

b. Supported Real time reports with charts  

c. Supported Graphical Representation  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (2) رقم المواصفة
specs for counter display unit CDU : 

Description Minimum Specs 
Screen size 15'' TFT  

Resolution  1024*768 

Brightness 300-400cd/m2 

Voltage AC100-240V  50/60Hz 

Working humidity 20%-80%(non-condensate ) 

Working temperature 0℃-50℃ 

Installation type Horizontal  &  vertical  

Operating system Android  
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Video format wmv, avi,mp4 etc. 

Picture format BMP, JPEG, PNG 

Networking protocol TCPIP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP 

Ethernet 1X RJ45, 10M/100M is optional 

HDMI output 1X 1080P signal output 

USB port 2X USB HOST external mouse and keyboard 

 
 

 

 

 

 

 3المواصفة رقم 

 Edge-lit display 

 UHD Processor picture engine 

 Motion Rate 120 technology 

 Mega contrast 

 PurColor 

 UHD Dimming micro-dimming 

 Contrast Enhancer 

 Auto Motion Plus 

 Natural Mode support 

 Dolby Digital Plus 

 Multiroom Link 

 Bluetooth Audio 

 TV Plus 

 Integrated web browser 

 SmartThings app support 

 Universal Guide 

 Mobile device to TV mirroring via DLNA 

 Wireless & Wired TV  

 Bluetooth Low Energy 
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 Wi-Fi Direct 

 Instant On 

 Quad-core processor 

 Digital Clean View 

 Auto power off 

 Closed captioning (subtitle) 

 ConnectShare (HDD & USB 2.0) 

 Embedded POP 

 Electronic program guide 

 USB HID support 

 V-Chip 

 MBR & IPv6 support 

 EX-Link RS-232C control via optional USB adapter 

 ARC support 

 HDMI Quick Switch 

 Wi-Fi 5 (802.11ac) 

 Anynet HDMI CEC 

 Eco sensor 

 Warranty 1 year  

 (4المواصفة رقم )

 Processor Speed Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 

 Chipset Mediatek MT8127 

 Memory 

 RAM Capacity 1GB  

 Internal Memory 8GB 
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 Card slot microSD up to 32 GB 

 Display Size 7.0 inches 

 Display Technology IPS LCD 

 Display Resolution 600 x 1024 

 Networking Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 

 Wi-Fi Direct 

 hotspot 

 Battery Capacity Li-Ion 3100 mAh battery 

 Operation System Android 6 OR higher  

   Warranty 1 year  
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 جدول الكميات واألسعار: خامسا

 على العارض أن يضع أسعاره أدناه شاملة للرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات واصل مستودعات الشركة.
 

رقم  البيان العدد  السعر االفرادي  مالي السعر اإلج
 البند

نظام دور شامل التركيب والتوريد  4  
 والتشغيل 

2 

وتشغيل  شاشات  توريد وتركيب 09  
حسب  (unit CDU)موظفين

( لألنظمة الجديدة 0المواصفة رقم )
 (2المعروضة في البند رقم )

0 

 توريد وتركيب شاشات موظفين 07  
(unit CDU)  المواصفة حسب 

( لألنظمة القديمة بدون 0رقم )
 تشغيل 

3 

انش شامل حمالة  69شاشة سمارت  6  
متر على األكثر  hdmi  09وكيبل 

 (3حسب المواصفة رقم) 

4 

انش واي فاي حسب  7تابلت  26  
 (4المواصفة رقم )

5 

 المجموع النهائي    
 
 

 اسم العارض
 
    توقيع وختم العارض
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 خالفةالم البيان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 

 جدول المخالفات: سادسا


