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 حراري فواتير ورق

 (108/2022)  رقم العطاء وثيقة
 ( 15 ) الصفحات عدد

 
 
 

 :ضالعار  معلومات

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس: 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 دينار.30  ثمن نسخة العطاء = 
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 المقدمة:

 اتفاصيله مبينةال اللوازم بشراء المحدودة، العامة المساهمة دارب محافظة كهرباء شركة ترغب

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

 توريد والمتضمنة العطاء وثيقة في

 حراري فواتير ورق. 

 

 

 

 :على العارض تقديم عرضينيجب  -
 .االول تتم فيه الطباعة على الورقة على الوجين  -

ط بحيث الثاني تكون الطباعة على الجهة الخلفية للورق فق -
 ء.تكون الجهة االمامية بيضا
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 الفهـرس

 التعريفات. أوال

 نموذج دعوة العطـاء .  ثانيا  

 الشروط العامة . ثا  ثال

 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 دارب محافظة كهرباء شركة الشركـــة 

 :(ةالمركزية، فرعي) المختصة العطاءات لجنة اللجـــــنة. 

 :عرض بتقديم وتقوم العطاء وثائق على تحصل التي الجهة العارض. 
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 عرضي أقدم فأنني بها المرفقة الفنية والخاصة والمواصفات العامة للشروط ووفقا  ( 108/2022) رقم العطاء دعوة على بناء

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

 .2022/     /        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 قيحـ وال مصـلحتها 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 . )غير2022/    /      تاريخ…………………………...........  

 :بالتوقيع ض المفو

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

 ...........................................................................................العنــــوان:

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

 الرسمي الشركة خاتم

 

 

 

 

 

 :العطاء دعوة نموذج :ثانيا  



 

 

6 

 

 للعطاء العامـــــــــة الشروط ثالثا :

 :العطاء وثيقة وتقديم تعبئة شروط ":اوال
 أو المحـو مـن خـال واضـ  مكتـوب بخـط أو الكاتبـة اآللـة علـى وجد أن المقرر النموذج على العرض ميقد - (1

 ضـافة،اإل أو المحـو بجانـب التوقيـع العـارض علـى وعنـدها ذلـك الضـرورة اقتضـ  إذا إال اإلضافة أو التعديل
 العرض. تهمل أن الحق فللجنة وإال

تالم الســ الموعــد المحــدد بعـــــد قــدم  التــي أو وكالئهــم مــن أو مقــدميها مــن الموقعــة غيــر العــروض تقبــل ال (2
 العروض.

 مـن به ةالمرفق العطاء وثائق من أي أو المقدم العرض لنموذج تبديل أي إجراء أو تعديل إدخال أي يجوز ال (3
ــل ــة باســتثناء العــارض قب ــع تعبئ ـــوب المواق ــاقص أجــر   وإذا تعبئتهــا، المطـلـ ــا   المن ــك مــن اي ــد تل  أو يالتالتع
 بعــ  ديمالعــــارضتق أراد وإذا عرضـــه، إهمــال للجنــة فيجــوز التعليمــات هــذ  مــن بــأي أخــــل إذا أو بــديالتالت

 ترفـق منفصـلة خاصـة مـذكرة في ذلك تضمين ن باستطاعتــهإف تناسبه التي البدائل أو التحفظـات أو الشروط
 بالعرض.

 العامـــة المســـاهمة اربـــد افظـــةمح كهربـــاء شـــركة عـــام ديرمـــ) باســـم معنـــون  مختـــوم بمغلـــف العـــرض يقـــدم  (4
 اللوازم. ونوع العطاء دعوة ورقــم العارض اسم واض  بخط عليه ومكتوب( المحدودة
 العارض عنوان -ثانيـــــا : 
 يبلــ  نأ وعليــه بالعطــاء المتعلقــة المراســالت جميــع إليــه ترســــل ثابتــا   عنوانــا   عرضــه فــي يبــين أن العــارض علــى
 مراعـاةب ملزمـة )الشـركة( تكـون  لـن فأنهـا وإال عنوانـه على يطرأ قد تعديل أو يرتغي أي عن مسجل بكتاب الشركة
 في وسلم  ال  فع وصل  كأنها التعديل قبل العنوان على تترك التي المراسالت جميع وتعتبر التعديل أو التغيير هذا
 . حينها
 :األسعار: ثالثـــا  

 كهربـاء شركة مستودعات واصل المبيعات وضريبة الجمركية الرسوم شاملة االسعار تقدم .1
 .اربد محافظة
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 الكفاالت:: رابعا  
 فـي ولللـدخ مبـدئيا   تأمينـا   وألمرهـا اربد محافظة كهرباء شركة لصال /  بالعرض يرفق أن العارض على .1

 متقـدي او المحليـة المصـار  أحـد قبــــل مـن مصـدقا   شـيكا   أو مصـرفية كفالـة ( BID BOND) العطاء
 سـارية عرضـه قيمـة اجمـالي  مـن%( 5) نسـبة  عـن يقـل ال الشـركة صـندوق  يفـ يـودع نقـدي تأمين
 ملـ التـي العـروض فـي ينظـر وال العطـاء، إغـالق موعـد تاريخ  من كثرا او يوم(  120) لمدة المفعول
 .التأمين ذلك تقدم

 لحســن تأمينــا   وألمرهــا اربـــــــد محافظــة كهربــاء شــركة لصــال /  العطــاء عليــه يحــال الــذي العــارض يقــدم .2
 المحالـة المـواد أو العطـاء قيمـة مـــــن% (  10) بنسـبة(  PERFORMANCE BOND)  التنفيــــذ
 ينقـد تـأمين تقـديم او المحليـة المصـار  أحـد مـن مصـدقا   شيكــا   أو مصـرفية كفالـة صـورة على عليه
كتــاب  تــاريخ مــن شــهرا   عشــر خمســة(  15) لمــدة المفعــول ساريـــة تبقــى الشــركة صــندوق  فــي يــودع
ــأمين هــذا ويحفـــ  اإلحالــة ـــد  الت ــدائرة ل ـــذ لضــمان بالشــركة الماليــة ال  ألكمــلا الوجــه علــى العقــد تنفي
 أو لغرامـاتا السـتيفاء وكـذلك دفعهـا الواجـب المبال  علــى زيادة دفع  تكون  قد التي المبال  والستيفاء
 . لعقودا تنفيذ من النتهاءا لحين تستحق التي جميعها أو التكاليف أو األسعار فـــروق  أو التعويضات

 )حســن كفالــة تقــديم عــن عجــز أو اإلحالــة قــرار علــى التوقيــع رفــ  أو اســتنكف أو العــارض تــأخر إذا .3
 عرضــةب الموضــ  العنــوان علــى االحالــة بكتــاب التبليــ  تــاريخ مــــن يــوم (30) خــالل المطلوبــة التنفيــذ(
 وال القضـاء إلـى الرجـوع دون  بعرضـه فقالمر  التأمين مصادرة إربد محافظة كهرباء لشركة يحق فعندها
 تعـوي . بأي المطالبة او االعتراض للعارض يحق

 محالـةال اللـوازم تقـديم فـي تـأخر أو العطــاء تنفيـذ عـن عليـه اإلحالـة تقـررت الـذي العارض استنكف إذا .4
ــه ــكل علي ــأي أو ا  ي ــا   ب ــذلك المحــدد الموعــد عــن جزئي  العامــة العطــاء شــروط مــن شــرط أي خــالف أو ل
 عطاءال مواصفات مع تتفق ال أشغال أو خدمات بأداء قام أو للشركة قدم العارض أن ثب  أو الخاصةو 

 -التاليـــة:  اإلجراءات من أي اتخاذ في الحق 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 بتعوي  العارض التزام .ج
 .مستقبال   مناقصــاتها أو الشركة عطاءآت في االشتراك من المستنكف العارض حرمان  .د
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 :التاخير غرامة: خامسا  
 األيام مجموع ابأنه التسليم مدة وتعر  اإلحالة قرار على التوقيع تاريخ من اعتبارا   التسليم مدة تحسب .1

 .الرسمية والعطل والجمع العطل أليام شاملة وتكـون  التقويمية األشهر أو
 المائةب نصف بنسبة تأخير غرامة فرض يتم عليه المتفق التوريد بفترة المورد التزام عدم حال في .2
 وتحسم اإلحالة قيمة من%  10 عن الغرامات مجموع تزيد ال بحيث تأخير أسبوع كل عن %( 0.5) 

 ".قامسب المحددة التوريد مدة عن" متأخرا الموردة البنود قيمة عن المستحقة بال الم من الغرامة
 :العرض صالحية :سادسا  
 علــى توقيعــه العطــاء ويعتــــبر إغــالق تــاريخ مــن يومــا   (120) لمــدةالعطــاء  لهــذا المقــدم بعرضــه العــارض يلتــزم
 .بذلك التزاما   العرض نموذج
 :الكميات زيادة :سابعا  
%( 25) بنسبة العطاء وثيقة بموجب المطلوبة المواد كميات زيادة في الحق اربد محافظة ءكهربا لشركة .1

 فتـرة لخال  عليها والمواصفات واألسعار المتفق وبنفس الشروط المطلوبة المواد اتكمي قيمةاجمالي  من
 التوريد.

  والطوابع الرسوم: ثامنا  
 معمـولال واألنظمـة القـوانين بموجـب أخـر   رسـوم وأيـة اتالـوارد طوابـع رسـوم العطاء عليه المحال العارض يدفع
 .الهاشمية األردنية المملكة في بها

 
 

 الدفع. شروط :تاسعا  
 فـي نيـاوقبولهـا ف المـواد اسـتالم تـاريخ مـن يـوم 30 بعـد المسـتلمة المـواد قيمة عن المورد مستحقات تسديد يتم

 اربد. محافظة كهرباء شركة مستودعات
 :عاشرا  
 اوارفاقهــ الرســمي هتمــابخ وختمهــا عليهــا التوقيــع العــارض علــى العطــاء وثــائق مــن وثيقــة الشــروط هــذ  تعتبــر
 .بعرضه
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  التحكيم: :عشر احد 
 خـال  دوجـو  حـال في (الفنية الفحوصات) الفني التحكيم في كمرجع الملكية العلمية الجمعية اعتماد يتم .1

 طلوبـةالم الفنيـة للمواصـفات المـوردة المـواد مطابقـة عـدم حـول إربـد محافظة وشركة كهرباء المورد بين
 .العطاء في

 ربـاءكه وشـركة المـورد بـين خـال  وجـود حـال فـي التحكـيم فـي كمرجع المحاكم االردنيةو  القوانين تعتمد .2
 .اربد محافظة

  إلحالةا عشر: اثنا
 ضالعــر  ىعلــ االحالــة تــتم وانمــا االســعار، قــلأ علــى باإلحالــة ملزمــة غيــر اربــد محافظــة كهربــاءشــركة  .1

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

 .االسباب من سبب الي ذلك
 .ءالعطا نسخة ثمن باسترداد مطالبة او تعوي  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
لمحطة امبنى  -اربد محافظة كهرباء شركة في تاالعطاء صندوق  في وكيله أو العارض قبل من العرض يودع

 هرظ بعد ية منالثان السـاعة أقصا  موعد في الفرعية العطاءات لجنة سر امين لد  – شارع حكما –الشمالية 
 .2022/ كانون األول /7الموافق:  األربعاء يوم
 شروط خاصة: عشر: أربعة
اء يحــق لشــركة كهربــاء محافظــة اربــد الــرد علــى الكتــب الصــادرة مــن المقــاول والمرســالت الخاصــة بالعطــ -

 أيام من تاريخ الكتاب الصادر من المقاول. 7خالل 
 مناقصة(العطاء أو بتوريد المواد المطلوبة باليحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأخر  -

جةة لطاقةة نتيقيمة الغرامة المستحقة على شركة كهرباء اربد المفروضةة مةق قبةل الهيتةة تنظةيم قطةا  ا
خير فةي سةبب التةأ عدم التزام الشركة بالمدد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركيق المحددة في حال كاق

 يق.ت المشتركد في توريد المادة او المواد الالزمة في تنفيذ معامالتأخر المور المعاملة هوتنفيذ 
ة في بلد يجب أق تكوق أجهزة الفحص المستخدمة في فحص المواد معايرة مق قبل جهة مخولة ومعتمد -

 المنشأ.
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 :اوال  
 مون مضــ فــي تعــديالت أي إجــراء للشــركة ويحــق كمــا العطــاء هــذا لغايــات معتمــدا   المرفــق الفــاتورة نمــوذج يعتبــر
 وتلتـزم عـدب 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، ينةبع تزويد  يتم لم ما التوريد، مراحل كل في الشركة من المقدمة بالعينة يلتزم أن العارض على

ة مطلوب لكل شحن العينة على مطلوب تعديل أي وجود بعدم الشركة من رسمي وبشكل بنفسه يتأكد أن العارض
 توريدها حسب الجدول المرفق.

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

 قبل من المعد الفاتورة نموذج العطاء نسخة مع يستلم أن رضالعا على .1
 .ملونة نسخة أنه من ويتأكد الشركة،

ة جماليواإلنموذج الفاتورة المرفق مع العطاء لغايات احتساب القيمة اإلفرادية  .2
 .الفنية(المواصفات  )لغايات للعطاء

 عطاء بعدالنموذج المعتمد لغايات التوريد بنفس المواصفات المرفقة مع ال .3
خ يحتويها النموذج خالل أسبوع من تاري والمعلومات التياعتماد البيانات 
 توريد الشحنات الالحقة. قبل خالل شهر اإلحالة أو

 الشروط الخاصةرابعاً: 
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يحتوي على  (Roll) لفــة شكل على استخدامه طبيعة يالئم بقدر والرطوبة والحرارة للضوء مقاوم حراري  ورق 
 .فاتورة 100
 

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. 0.4 وارتفاع سم 4.0 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 gm. 
 Smoothness: 3,35 µm, maximum (B.S.6563). 
 Brightness: 80% minimum. 
 Opacity: 90% minimum. 

 الفنية تالمواصفا خامساً:
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 Tensile strength: 50 N / 15 mm minimum. 
                                   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. 

 
 :على العارض تقديم عرضينيجب  -
 .االول تتم فيه الطباعة على الورقة على الوجين  -

 ء.ط بحيث تكون الجهة االمامية بيضاالثاني تكون الطباعة على الجهة الخلفية للورق فق -
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 لةالمحا الكمية كامل تصنيع قبل والفحص عينة كافية للتجربة تقديم العارض على 

الكمية  المادة
 *)فاتورة(

 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
 
 فاتورة. 100ألف رول كل رول يحتوي على  100بالروالت:  الكمية*

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

 اربد.
 
 
 
 

 سادسا : جدول الكميات واالسعار 
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 :وريدالت فترة
  التالي:المبينة بالجدول  وفترات التوريد وحسب الكميات شحناتأربع  على توريدال يكون 

 
 الكمية المطلوبة الشحنة

 فاتورة
 موعد التوريد

 2,500,000 االولى

من االيميل المرسل لكم   ينشهر  خالل
 للمباشرة بطباعة كل دفعة

 2,500,000 الثانية

 2,500,000 الثالثة

 2,500,000 الرابعة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعا : جدول التوريد
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 المخالفة نوع المادة اسم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفنية المواصفة على المخالفات ثامنا : جدول


