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 مكتبيةتوريد أجهزة حاسوب 

 ( للمرة الثانية 95/2022طرح العطاء رقم ) إعادة 
  (95/2022) رقم العطاء وثيقة

 (13) الصفحات عدد
 
 
 

 :ضمعلومات العار 

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 دينار.  20 ثمن نسخة العطاء = 
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 : المقدمة

 المبينة اللوازم شراءل ،انية للمرة الث 95/2022بإعادة طرح العطاء رقم  المحدودة العامة المساهمة اربد محافظة كهرباء شركة ترغب

 العطاء وثيقة يف الواردة الفنية والمواصفات والخاصة العامة الشروط وحسب المرفق واألسعار الكميات جدول في تفاصيلها

 توريد والمتضمنة

  مكتبيةتوريد أجهزة حاسوب 

 

Quantity Description 
Item 

No. 

45 
HP ProDesk 400 MT G7 Core i7 Desktop & HP 24” LED-Backlit-LCD 

Monitor (with VGA and HDMI) with three years international warranty 
1 
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 الفهـرس

 التعريفات. أوال

 نموذج دعوة العطـاء .  ثانيا  

 الشروط العامة . ثالثا  

 الشروط الخاصة  رابعا  

 جدول الكميات واالسعار خامسا  

 جدول المخالفات على المواصفات الفنية ادسا  س
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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 قدما فأنني بها المرفقة الفنية والمواصفات والخاصة العامة للشروط ووفقا  ( 95/2022) رقم العطاء دعوة على بناء

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

 .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 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.) 2022/    /      تاريخ…………………………...........  

 :بالتوقيع ض المفو

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

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

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

 الرسمي الشركة خاتم

 

 

 

 

 

 :العطاء دعوة ذجنمو  :ثانيا  



 

 

6 

 

 للعطاء العامـــــــــة الشروط:  ثالثا  

 :العطاء وثيقة وتقديم تعبئة شروط": اوال
 اإلضـافة وأ التعديل أو المحو من خال واضح بخط  مكتوب أو الكاتبة اآللة على وجد أن المقرر النموذج على العرض يقدم - (1

ال ، اإلضافة أو المحو بجانب التوقيع العارض على هاوعند ذلك الضرورة اقتضت إذا إال  . لعرضا تهمل أن الحق فللجنة وا 
 . العروض  إلستالم المحدد  الموعد بعـــد قدمت التي أو وكالئهم من أو مقدميها من الموقعة غير العروض تقبل ال (2
 لعـارضا قبـل مـن بـه المرفقـة العطـاء وثـائق مـن أي أو المقـدم العـرض لنمـوذج تبـديل أي إجـراء أو تعديل أي  إدخال يجوز ال (3

ذا ، تعبئتها المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء  هـذ  مـن بـأي أخـــل اإذ أو التبـديالت أو التعـديالت تلـك من ايا   المناقص أجرى وا 
ــة فيجــوز التعليمــات ــال للجن ذا ، عرضـــه إهم ـــارضتقديم أراد وا  ــدائل أو التحفظـــات أو الشــروط بعــض العـ ــيال الب ــأن اســبهتن ت   ف
 . بالعرض ترفق منفصلة خاصة مذكرة في ذلك تضمين باستطاعتــه

 ليـهع ومكتـوب( المحـدودة العامـة المسـاهمة اربـد محافظـة كهربـاء شـركة عام مدير) باسم معنون مختوم بمغلف العرض يقدم  (4
 اللوازم. ونوع العطاء دعوة ورقــم العارض اسم واضح بخط
 
 :ارضالع عنوان -:ثانيـــــا  
 مسـجل بكتـاب ةالشـرك يبلـ  أن وعليـه بالعطـاء المتعلقـة المراسـالت جميـع إليـه ترســل ثابتا   عنوانا   عرضه في يبين أن العارض على
ال عنوانـه علـى يطـرأ قد تعديل أو تغيير أي عن  جميـع وتعتبـر لالتعـدي أو التغييـر هـذا بمراعـاة ملزمـة(  الشـركة)  تكـون لـن فأنهـا وا 

 .حينها في وسلمت فعال   وصلت كأنها التعديل قبل العنوان على تترك التي المراسالت
 

 :األسعار: ثالثـــا  
 .دارب محافظة كهرباء شركة مستودعات واصل المبيعات وضريبة الجمركية الرسوم شاملة االسعار تقدم .1
 تقدم األسعار ثابتة غير متغيرة طيلة فترة صالحية العرض. .2

 
 : الكفاالت: رابعا  

 BID)  العطـاء فـي للـدخول مبـدئيا   تأمينـا   وألمرهـا اربـد محافظـة كهرباء شركة لصالح/  بالعرض يرفق أن رضالعا على .1
BOND   )صـندوق فـي يـودع نقـدي تـأمين تقـديم او  المحلية المصارف أحد قبـــل من مصدقا   شيكا   أو مصرفية كفالة 
 تــاريخ  مــن اكثــر او يــوم(  120) لمــدة مفعــولال ســارية عرضــه قيمــة اجمــالي  مــن( %5) نســبة  عــن يقــل ال الشــركة
 .التأمين ذلك تقدم لم التي العروض في ينظر وال العطاء، إغالق موعد

ــــد محافظـــة كهربـــاء شـــركة لصـــالح/  العطـــاء عليـــه يحـــال الـــذي العـــارض يقـــدم .2 ــــذ لحســـن تأمينـــا   وألمرهـــا اربــــ )  التنفيــ
PERFORMANCE BOND  )كفالــة صــورة علــى عليــه المحالــة المــواد أو لعطــاءا قيمــة مـــــن% (  10 ) بنســبة 

 ساريـــة تبقــى الشــركة صــندوق فــي يــودع نقــدي تــأمين تقــديم او المحليــة المصــارف أحــد مــن مصــدقا   شيكـــا   أو مصــرفية
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 بالشــركة الماليــة الــدائرة لـــدى التــأمين هــذا ويحفـــظ كتــاب اإلحالــة تــاريخ مــن شــهرا   عشــر خمســة(  15) لمــدة المفعــول
 وكـذلك دفعهـا الواجـب المبـال  علـــى زيادة دفعت تكون قد التي المبال  والستيفاء األكمل الوجه على العقد فيـذتن لضمان

 تنفيــذ مــن االنتهــاء لحــين تســتحق التــي جميعهــا أو التكــاليف أو األســعار فـــــروق أو التعويضــات أو الغرامــات الســتيفاء
 . العقود

 مطلوبـةال(  التنفيـذ حسـن)  كفالـة تقـديم عـن عجـز أو اإلحالـة قـرار علـى يعالتوق رفض أو استنكف أو العارض تأخر إذا .3
 حافظـةم كهربـاء لشـركة يحـق فعنـدها بعرضـة الموضـح العنـوان على االحالة بكتاب التبلي  تاريخ مــن يوم(  30) خالل
 . ـويضتع بأي طالبةالم او االعتراض للعارض يحق وال القضاء إلى الرجوع دون بعرضه المرفق التأمين مصادرة إربد

ن تــاريخ وفــي حــال عــدم التــزام المقــاول بتقــديم كفالــة حســن التنفيــذ ضــمن المــدة الــواردة بالعطــاء ) خــالل ثالثــون يــوم مــ .4
دة للشـركة و % من قيمة اإلحالة اإلجمالية ( فإنه بذلك يقر بأحقية الشركة بحجـز قيمـة المـواد المـور 10اإلحالة بنسبة 

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

 التنفيذ.
 بـأي أو ليـا  ك عليـه المحالـة اللـوازم تقـديم فـي خرتـأ أو العطــاء تنفيـذ عـن عليه اإلحالة تقررت الذي العارض استنكف إذا .5

 شـركةلل قـدم العـارض أن ثبـت أو والخاصـة العامـة العطـاء شروط من شرط أي خالف أو لذلك المحدد الموعد عن جزئيا  
 -: يـــةالتال 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
 .  العطاء شروط في إخالله جراء بالشركة لحق ضرر أو عطل أي عن الشركة بتعويض العارض التزام .ج
 .مستقبال   مناقصــاتها أو الشركة عطاءآت في االشتراك من المستنكف العارض حرمان  .د

 
 :التاخير غرامة: خامسا  
 األشــهر أو األيــام مجمــوع بأنهــا التســليم مــدة وتعــرف اإلحالــة قــرار علــى التوقيــع تــاريخ مــن اعتبــارا   التســليم مــدة تحســب .1

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

 ".مسبقا المحددة التوريد مدة عن" متأخرا الموردة البنود قيمة عن المستحقة
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 :العرض صالحية: سادسا  
 التزامـا   العرض نموذج على توقيعه ويعتــبر  العطاء إغالق تاريخ من يوما  (  120) لمدة  العطاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم
 .بذلك

 
 :الكميات زيادة: سابعا  

  لياجمـا مـن( %25) بنسـبة العطـاء وثيقـة بموجـب المطلوبـة المـواد كميـات زيـادة فـي الحـق اربـد محافظـة كهرباء لشركة .1
 . التوريد فترة خالل عليها المتفق األسعار و المواصفات و الشروط بنفس و المطلوبة المواد كميات قيمة

  والطوابع الرسوم: ثامنا  
 لمملكــةا فـي بهـا المعمـول واألنظمــة القـوانين بموجـب أخـرى رسـوم وأيــة الـواردات طوابـع رسـوم العطــاء عليـه المحـال العـارض يـدفع

 .الهاشمية األردنية
 

 . الدفع شروط:  تاسعا  
 سـتودعاتم فـي فنيـا قبولهـا و المـواد اسـتالم تـاريخ مـن خـالل ثالثـون يـوم المسـتلمة المـواد قيمة عن موردال مستحقات تسديد يتم

 , علما ان الدفع يتم في االسبوع االول من كل شهر .  اربد محافظة كهرباء شركة
 

 : عاشرا  
 .بعرضه وارفاقها الرسمي بخاتمه وختمها عليها التوقيع العارض على العطاء وثائق من وثيقة الشروط هذ  تعتبر
 

 :  التحكيم:  عشر احدى
 و مـوردال بـين خـالف وجـود حـال فـي( الفنيـة الفحوصـات) الفنـي التحكـيم فـي كمرجـع الملكيـة العلمية الجمعية اعتماد يتم .1

 .العطاء في المطلوبة الفنية للمواصفات الموردة المواد مطابقة عدم حول إربد محافظة كهرباء شركة
 .ربدا محافظة كهرباء وشركة المورد بين خالف وجود حال في القضاء في كمرجع االردنية المحاكم و نالقواني تعتمد .2

 
  إالحالة:  عشر اثنا

 بوحســ االنســب العــرض علــى االحالــة تــتم وانمــا االســعار، اقــل علــى باالحالــة ملزمــة غيــر اربــد محافظــة كهربــاء  شــركة .1
 . مصلحتها

 نمـ سـبب الي ذلـك علـى االعتـراض للعارضين يحق وال مصلحتها، وحسب العطاء ءالغا اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .2
 .االسباب

 .العطاء نسخة ثمن باسترداد مطالبة او تعويض باي المطالبة للعارض يحق ال العطاء الغاء حال في .3



 

 

9 

 

 . مصلحتها وحسب العارضين بين االحالة تجزئة اربد محافظة كهرباء لشركة يحق .4
  لعروضا تسليم:  عشر ثالثة
شارع  –ية الشمالمبنى المحطة  -اربد محافظة كهرباء شركة في العطاءات صندوق في وكيله أو العارض قبل من العرض يودع
شهر  / 7  لموافقا األربعاء يوم ظهر بعد من  الثانية السـاعة أقصا  موعد في الفرعية العطاءات لجنة سر مينأ لدى – حكما
12  /2022. 

 
 ط خاصة:عشر : شرو  أربعة
م مـن أيـا 7يحق لشـركة كهربـاء محافظـة اربـد الـرد علـى الكتـب الصـادرة مـن المقـاول والمرسـالت الخاصـة بالعطـاء خـالل  -

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

 فنية.اللجنة ال
مأة الغرامأة ناقصأة   قييحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأخخر بتوريأد المأواد المطلوبأة بالعطأاء أو الم -

دد الالزمأة لشركة بالمأالمستحقة على شركة كهرباء اربد المفروضة من قبل الهيئة تنظيم قطاع الطاقة نتيجة عدم التزام ا
د المأادة او رد فأي توريأحددة في حال كان سبب التخخير في تنفيذ المعاملة  هو تخخر الموفي تنفيذ معامالت المشتركين الم

 المواد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركين.
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 رابعا: المواصفات الفنية:
Product 

HP ProDesk 400 MT G7 Core i7 Desktop 

HP 24” LED-Backlit-LCD Monitor (with VGA and HDMI) 

System Features: 

Processor Specifications 

Processor  Brand Intel 

Processor Type  Intel® Core I7 

Processor Generation  10th Gen or higher 

Processor Model  I7-10700 

Processor Speed  2.9GHz up to 4.8GHz 

Number Of Cores  8 - Cores 

Processor Cache  16 MB Cache 

Memory 

Memory Size  8 GB 

Memory Type  DDR4 

Memory Slot (Total) 2 

Memory Bus  2666MHz 

Graphic Card Specifications 

Graphic Manufacturer  Intel 

Graphic Memory Size  Shared Memory 

Graphic Card Model  Intel® UHD Graphics 630 

Graphic Type  Integrated 

Storage 

Storage Size  512 GB SSD m.2  

Operating system 

WIN 10 PRO Pre installed 

Inputs & Outputs 

Optical Drive Type:  DVD R/W 

Ports: 
 

 1x headphone/microphone 
combo 

2x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling 
rate 

1x HDMI 1.4 2x USB Type-A 480Mbps signaling rate 

3x SuperSpeed USB Type-A 
5Gbps signaling rate 

1x audio-out 

1x DisplayPort™ 1.4 1x power connector 

2x USB Type-A 480Mbps 
signaling rate 

1x RJ-45 
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 Audio: Realtek ALC3205 codec 

  2 W internal speaker 

Connectivity Specification 

Communications Integrated 10/100/1000 GbE LAN 

Warranty : 3 years international warranty for the case and monitor 

 
Three years international warranty is needed and not from Local Supplier 
 
The tenderer shall print 128 c bar code in each item as below shape, and bar code character 
will be submitted to manufacturer at awarding date. 
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شاملة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات واصل مستودعات المحطة ثابتة على العارض تقديم األسعار 
 .الشمالية

 

 المادة بند
الكمية 
 المطلوبة

 اإلفرادي السعر
 المحطة  لمستودع واصل

 اليةالشم

 واصل اإلجمالي السعر
   الشمالية المحطة  لمستودع

 دينار فلس ينارد فلس

1 

HP EliteDesk 800 G8 Tower Business PC 

45     HP 24” LED-Backlit-LCD Monitor (with 

VGA and HDMI) 

 :المجموع 

 
 مكان التسليم ......................................................................... 
 ................................................................. فترة التوريد المقدمة 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 خامسا  :جدول الكميات واالسعار 
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 المخالفة نوع المادة اسم
  
  
  
  
  
  
  

 الفنية المواصفة على المخالفات جدول: ا  سادس


