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للبحـوث الزراعيـــة

Research Center

حضرة المناقص الكريم

تحية وبعد،،،
لتسهيل إجراءاتكم مع المركز الوطني للبحوث الزراعيه ،ولتسهيل االتصاالت فيما بيننا ولضمان وصول المراسالت في
الوقت المناسب وعلى العنوان الصحيح.
أرجو التكرم بتعبئة البيانات التالية:
.1

اسم الشركة أو المؤسسة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2

اسم صاحب الشركة:

.3

العنوان:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4

العنوان البريدي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صندوق البريد (ـــــــــــــــــــــ) الرمز البريدي (ــــــــــــــــــــــــ)

ب .البريد اإللكتروني (E-Mailــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5

الرقم الضريبي:

.6

اسم الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راجيا ً التكرم بكتابة المعلومات أعاله بخط واضح لتسهيل عملية اإلدخال على الحاسوب وإرفاق هذا النموذج مع كفالة
الدخول المقدمة من قبلكم.

شاكرا ً لكم حسن تعاونكم،،،
هاتف ،)+962( 6 4725071 :فاكس ،)+962( 6 4726099 :ص .ب -)639( .البقعة  19381األردن
Tel. (+962) 6 4725071, Fax: (+962) 6 4726099, P.O. Box (639)- Baqa' 19381
Jordan
E-mail: director@narc.gov.jo, Website: www.narc.gov.jo
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دعوة العطاء رقم ( )2019/ 8
استنادا ً الحكام المادة رقم ( )24من نظام اللوازم رقم ( )32لسنة  1993وتعديالتة .يدعو المركز الوطني للبحوث
الزراعيه المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم لشراء:
الرقم

-1

المطلوب
الكمية
الوحدة

قائمة اللوازم

1
2

Water distillation unit

جهاز

1

Autoclave

جهاز

1

3

Weighing balance

جهاز

1

4
5

Hot plate stirrer
Complete Micropipette kit

جهاز

1

جهاز

1

وفقا ً للمواصفات والشروط الخاصة والعامة المرفقة بهذه الدعوة في موعد ال يتجاوز الساعة ( )12الثانية عشر بعد الظهر
من يوم الخميس الموافق . 2019 / 04 / 11
واقبلوا احترامي،،،
المدير العـــــــــــــــــــام
الدكتور نزار جمال حداد
ثمن النسخة ( ) 20دينار غير مستردة.
المرفقات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تعليمات العطاءات رقم ( )1لسنة ( 2008الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد).
جدول المواصفات عــدد (ـــــــــ4ـــــــــــ) ورقة.
الشروط الخاصة عدد (ـــــــــــ2ـــــــــــ) ورقة.
ملخص عرض العطاء.
نموذج سند كفالة دخول العطاء.
نموذج سند كفالة حسن تنفيذ.
نموذج سند كفالة صيانة.
نموذج تعهد شخصي.
على المناقص التأكد من المرفقات وعددها ،المركز الوطني للبحوث الزراعيه غير مسؤول عن فقدان أو نقص أي مرفق أو
صفحة بعد شراء دعوة العطاء ويتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامة بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق.
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السيد /مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعيه
) ووفقا ً للتعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات
/
بنا ًء على دعوة العطاء رقم (
المرفقة بها .فإنني أقدم عرض االسعار وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم المعروضة
باألسعار والشروط والمواصفات المبينة في هذا العرض.
وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائما ً لمدة (

) يوما ً اعتبارا ً من تاريخ..........................

وأفوض السيد .............................................. /بتمثيل مؤسستنا /شركتنا في كافة اإلجراءات
والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم.
المفوض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالتوقيع
اسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المناقص
الخاتــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنـــــــوان

ص.ب(ـــــــــــــــــــــ) هاتف (ـــــــــــــــــــــ) فاكس (ـــــــــــــــــــــ)

المرفقات (أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرض السعر).
-1
-2
-3
-4
-5
إرشادات:
 .1يقدم العرض على نسختين (أصل وصورة) معززة بتأمين دخول ال يقل عن ( )%3من إجمالي العرض أو بالمبلغ المحدد
بدعوة العطاء ،وسوف يستبعد عرض المناقص الذي ال يتقيد بذلك.
 .2يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه إلى المركز الوطني للبحوث الزراعيه .
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البنك  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سند كفالة دخول عطاء

السادة :المركز الوطني للبحوث لزراعيه

الفــــــــــــــــــرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريـــــــــــــــخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االستحقاق
رقم الكفالـــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحية وبعد،،،

يكفل البنك  ..........................................................................................فرع ..............................
السادة/المناقص.........................................................................................................................
بمبلغ

)

(

دينار

فقط

........................................................................................................
لمدة .........................................................................
وذلك ضمانا ً لدخول العطاء رقم (

/

)

الخاص بشراء ..........................................................................................................................

ويتعهد البنك بتمديد سريان أو بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم.
وذلك خالل فترة سريانها ،علما ً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد استحقاقها،
وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها.
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال يقبل المركز الوطنيللبحوث الزراعيه أي شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط ال تقبل.
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البنك  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سند كفالة حسن تنفيذ

السادة :المركز الوطني للبحوثالزراعية

الفــــــــــــــــــرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريـــــــــــــــخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االستحقاق
رقم الكفالـــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحية وبعد،،،
يكفل البنك  ...................................................................فرع .................................
السادة/المتعهد.......................................................................................................
بمبلغ (

)دينار فقط

.......................................................................................
ولمدة .....................................
وذلك ضمانا ً لحسن تنفيذ قرار اإلحالة رقم (

) المنبثق عنه أمر الشراء

/

رقم....................................................
المتعلق بتقديم /توريد .............................................................................................
و يتعهد البنك بتمديد سريان أو بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم.
وذلك خالل فترة سريانها ،علما ً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد استحقاقها،
وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال يقبل المركز الوطني للبحوث الزراعية أي شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط ال تقبل.
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البنك  :ــــــــــــــــــــــــــ
سند كفالة صيانة

السادة:المركز الوطني للبحوث الزراعيه

الفــــــــــــــــــرع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريـــــــــــــــخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االستحقاق
رقم الكفالـــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحية وبعد،،،
يكفل البنك  ........................................................................فرع ............................
السادة/المتعهد.......................................................................................................
بمبلغ (

) دينار فقط.............................................................................

لمدة.................................................................................
وذلك ضمانا ً لصيانة اللوازم المحالة على المتعهد المذكور بموجب قرار اإلحالة رقم (

/

)المنبثق

عنه أمر الشراء رقم ..........................................................................
المتعلق بتقديم  /بتوريد
...................................................................................................

ويتعهد البنك بتمديد سريان أو بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة
خطية منكم .وذلك خالل فترة سريانها ،علما ً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في
أو قبل موعد استحقاقها ،وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها.
ال يقبل المركز الوطني للبحوث الزراعيه أي شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط ال تقبل.
نموذج (د.ل.ع )6
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تعهد شخصي
نتعهد نحن  /شركة /مؤسسة  /المتعهد  ...........................................................بضمان
المواد ذوات األرقام .............................المحالة علينا بموجب القرار رقم (

) تاريخ

/

2019/ /
بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ التوريد ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة
من أي عيب مصنعي مضافا ً إليها نسبة ( %15خمسة عشرة بالمائة) من القيمة ووفقا ً للشروط
المذكورة في تعليمات العطاءات رقم ( )1لسنة .2008
ونتعهد باستبدال اللوازم المعيبة ،وفي حالة عدم قيامنا باستبدال هذه اللوازم بأخرى جديدة خالل المدة
المقررة نتعهد بدفع كامل قيمة المواد التي ثبت سوء مصنعيتها ولم نستطيع استبدالها مضافا ً إليها
( %15خمسة عشر بالمائة) من قيمتها خالل أسبوع من تاريخ اإلخطار بالدفع وبال تعلل وبدون حاجة
محكمة أو حكم إلى محكمة .وفي حالة التأخير عن الدفع نكون مسؤولين عن العطل والضرر والمصاريف
القانونية .وعليه أوقع وبحضور الشاهدين الموقعين بذيله.

شاهد

المتعهد

شاهد
االسم:

االسم

االسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:

:

:

التوقيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:

التوقيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدق كاتب العدل

نموذج (ش خ د.ل.ع)17
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الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم (  ) 8لعام 2019
الخاص بشراء اجهزة مخبرية (مختبر االنسجة )
تعتبرهذة الشروط مكملة لتعليمات الدخول في العطاء والشروط العامة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة العقد
لشراء اللوازم والخدمات وتكون ملزمة للمناقصين وللجنة العطاءات حق استبعاد اي عرض غير ملتزم بكل او
باحد هذة الشروط.
 .1يرفق بالعرض تامين للدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك محلي بنسبة
ال تقل عن ( )%3من قيمة العرض اإلجمالي ولن ينظرفي اي عرض غير معزز بالتامين المطلوب.
 .2مدة التسليم  60يوما ً من تاريخ التوقيع على امر الشراء .
 .3يعتبر صدور قرار االحالة واشعار المناقص به ملزما له .
 .4تقدم العروض على نسختين متطابقتين اصل وصورة.
 .5يجب ذكر الرقم الوطني لضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات واالسم بشكل واضح ورقم الهاتف والفاكس .
 .6تقديم الكتالوجات والنشرات الفنيةة نسةخ اصةلية مةع العةرض وتوضةيح رقةم المةادة واسةم المنةاقص علةى كةل
كتالوج ونشرة فنية وكذلك ختمة وتوقيعه.
 .7يجب ان تكون المواصفات الةواردة فةي عةرض المنةاقص واضةحة ومبوبةة بشةكل جيةد بحيةو تكةون الوحةدة
والكمية والسعر االفرادي واالجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة ازاء كل مادة .
 .8يعتبر تقديم العرض منن قبنل المنناقص تأكيندا منن بأنن أجنر التزامنا منع الشنركة المصننعة بكامنل اللنوازم
المعروضة وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاء(العرض المقدم من قبل ).
 .9يعتبر تقديم عرض المناقص التزاما من بأن مطلع ومنتفهم لجمينع منواد تعليمنات العطناءات رقنـم ( )1لسننة
 2008ووثائق دعوة العطاء.
 .10في حال عرض المناقص لم ادة (بنفس الموديل ومن نفس الشركة الصانعة) من أكثر منن منشنأ واحند فيجنب
أن يتقدم المناقص بسعر منفصل لكل منشأ.
 .11على المناقص أن يذكر صراحة في عرض اسم الشنركة الصنانعة ( )Manufactureواسنم الشنركة المنوردة
( )Supplierكال على حدة.
 .12فننننني حنننننال وجنننننود اعتراضنننننات علنننننى المواصنننننفات أو الشنننننروط فننننني فتنننننرة ا عنننننالن ،تقبنننننل االعتراضنننننات
التي ترد للدائرة قبل خمسة أيام من موعد فتح العروض فقط.
 .13يتوجننننننب علننننننى المننننننناقص أن يرفننننننق مننننننع العننننننرض وثيقننننننة واضننننننحة وسننننننارية المفعننننننول حننننننـول حصننننننـول
المنتـج على إحد شهادات الجودة العالمية.
 .14ال ينننننننتم اسننننننن تالم المنننننننواد أو األجهنننننننزة المنننننننوردة إال إذا كاننننننننت مصنننننننحوبة بشنننننننهادات الجنننننننودة واألمنننننننان
المشار إليها أعاله سارية المفعول ومصدقة حسب األصول.
 .15يجننننننوز اسننننننتالم المننننننواد والمعنننننندات إذا كانننننننت مختومننننننة ب شننننننارة الجننننننودة واألمننننننان عننننننن طريننننننق خننننننتم
حراري شريطة إرفاق شهادة من الشركة الصانعة تبين في صحة الختم.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16على المتعهد تسليم المواد في المركز الوطني للبحوث الزراعيه  /الرئيسي  /البقعة

 .17األسعار بالدينار األردني غير معفاه من الرسوم الجمركية والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامه على
المبيعات واية عوائد حكومية اوغير حكومية.
 .18فرض غرامة تأخير وفقا ً ألحكام المادتيين( )69،68من تعليمات العطاء رقم ( )1لسنة .2008
 .19يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ال تقل عن ( )%10من قيمة المواد المحالة عليه .
 .20يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بنسبة التقل عن ( )%3من قيمة المواد المحالة عليه لمدة ثالو سنوات.
 .21يلتزم المتعهد بأن تكون المواد المورده جديدة وحديثة %100وخالية من اية عيوب مصنعية.
 .22يقدم المتعهد ضمانة من سوء المصنعية لمدة سنة من تاريخ التسليم النهائي لالجهزة المحالة عليه.
 .23تقديم الضمانات جميعها باسم مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعيه باإلضافة لوظيفته.
 .24يلتزم المناقص بصيانة االجهزة واية لوازم تتطلب ذلك مدة سنة مجانا ً شامال لقطع الغيار.
 .25يلتزم المتعهد بتدريب شخصين من موظفي المركزالوطني للبحوو الزراعية على استخدام االجهزة المحالة عليهم.
 .26في حالة تقصير المتعهد أو عدم إيفائه باإللتزامات المترتبه عليه تطبق عليه احكام نظام اللوازم رقم ()32
لسنة  1993وتعديالته والتعليمات الالحقة الصادرة بموجبه.
 .27يتم دفع ثمن اللوازم بعد التوريد والتركيب والتشغيل واالستالم النهائي من داخل الموازنة.
 .28اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء.
 .29للجنة العطاءات المحلية الحق بإلغاء العطاء في أي مرحلة من مراحله دون ابداء األسباب وال يترتب على
هذا االلغاء أية مطالبات مالية وقانونية.
 .30تعتبر أية شروط خاصة مرفقة بدعوة العطاء جزء ال يتجزأ من قرار اإلحالة الخاص بالعطاء.
 .31المواصفات الفنية والشروط الخاصة والجداول الخاصة بالعطاء جزء ال يتجزأ من العطاء.
لجنة العطاءات في المركز الوطني للبحوث الزراعي
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األجهزة المطلوبة مع المواصفات
1. Water distillation unit:
-

Capacity 40-50 liters per 24 hours
Automatic operation
Automatic cleaning
Maintenance-free
Connects to water line for Continuous Automatic Operation
Automatic High Level Control
20 Liter Stainless Steel Storage Tank
Incoloy (stainless steel) heating element - 1500 watt
Self-Sterilization Feature.
All stainless steel
Compact design
Everything is included for a normal installation. (Installation kit, Pre-Filter, Post-filter and fittings.)
USA and Europe origin preferable

2. Autoclave:
-

Chamber volume 70-90 L
Vertical floor-standing
Internal heating elements
Housing, support frame and pressure vessel made of corrosion-resistant stainless steel
Temperature and pressure range 140 °C, 4 bar
LCD display and fully automatic control
Number of sterilization programs 4
Safety valve for pressure relief in the event of thresholds being exceeded
Over temperature protection
Autoclave are on rollers with locking brakes for transport-able use
Include baskets to carry media tube or bottles.
Smaller dimensions is preferable
Origen: USA, Europe
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3. Weighing balance:
A. 1st balance: - Weighing Capacity: 100g, Readability: 0.0001g, Repeatability: 0.0001 g , Calibration:
Internal Calibration, 3 door removable draft shield glass chamber, Stabilization Time: 2
seconds, LCD Display, Quality control certificate, Origen: USA, Europe
B. 2nd balance:- Weighing Capacity: 2000g, Readability: 0.01g, Calibration: Internal Calibration, LCD
Display, Quality control certificate
4. Hot plate stirrer:
- LCD display,
- ceramic work surface, 18 x 18 cm or larger
- Maximum hot temperature surface 280°C or more
- 4 liter stirring capacity,
- RPM:50-1500 RPM
5. Complete Micropipette kit:
-

5 adjustable volume Pipettes: 0.1–2 µl, 0.5-10ul, 10-100ul, 100-1000ul, 1000-5000ul ,
Fully autoclavable
Single Channel
Micropipette holder ,
A sturdy pipette stand, capable of holding 6 micropipettes.
Quality control certificate must be provided with each pipette
Color coded for each volume
Compatible with universal tips
Manufactured in USA OR EU from a well-known company in pipette manufacturing
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المركز الوطني للبحوث الزراعية

نمـوذج أسعـار مواد العـرض المقدم
رقم العطـاء :

.............................................................................................................................................................

نوع اللوازم :

.............................................................................................................................................................

اسم المناقص :

.............................................................................................................................................................

رقم
المادة

رقم
الموديل

اسم المادة

الوحدة

السعر
اإلفرادي

بلد المنشأ

الشركة الصانعة

ختم وتوقيع المناقص
تعليمات تعبئة النموذج:
.1

يمكن الحصول على هذا النموذج من خالل وحدة الجمهور أو من خالل موقع
الدائرة االلكتروني  ww.gsd.gov.joأو من خالل دعوة العطاء  /االستدراج.

.2

يجب على المناقص تعبئة النموذج والتوقيع عليه وتقديمه للدائرة من خالل عرضه.

.3

يفضل تقديم نسخة الكترونية معبئة من المناقص مرفقة مع العرض.
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ملخص عرض العطاء رقم (

/

)20

اسم المناقص-:
رقم
المادة

السـعر اإلفـرادي
فلـس

دينــار

السـعر اإلفـرادي
كـتــابـــة

السـعر اإلجمالي
فلـس

القيمة اإلجمالية للعرض :
قيمــة كفالــة الدخــول بنسبــة ( )%3أو القيمة المذكورة بدعوة العطاء ( :
* يعبأ هـذا النموذج وللجنة الحق بإهمال العرض في حالة عدم التقيد بذلك.

اســم المناقـص:
الخاتـم والتوقيـع:
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دينـــار
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