
 

 

 

 

 

 دعوة عطاء

والتعميمات الصادرة م وتعديالتو 1993( لسنة 32نظام الموازم رقم )لاستنادًا 
 (2008لسنة  1)التعميمات رقم  بموجبو

 

 
 

 

 

 

 

 العطاء:.................................................رقم 
لوزارة اإلقتصاد الرقمي أثاث مكتبي  توريد وتركيب:  اسم العطاء

 والريادة
 
 

 
 
 



 

 وزارة اإلقتصاد الرقمي والريادة 
 نموذج

FDD-SP-P01-F02 دعوة عطاء 
 

 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 2رقم الصفحة:    
 

 

 

 

 

 أوال: مقدمة

بدعوة الشركات المختصة والمؤىمة في مجال االثاث وفقًا لممواصفات  اإلقتصاد الرقمي والريادة ترغب وزارة 
األثاث حسب جدول مواد العطاء رقم والشروط الخاصة والعامة المرفقة بـيذه الدعوة لتوريد وتركيب وتوزيع 

 .(1جدول مواد العطاء رقم ) االثاث حسب (1)
 

منعطىىتب دعىىض مر ه ىىقه اهىىم د  د ىىوط ضقهىى   ىىقاط اامطلدىىت  علىىا مناقىىتقص م ىىضه  عقاىىو ائ ىىت نا ىىت   ضعىىا   -التــالي : 
كم نى  موىر منا ىت   وتالىة ها ا ىض  ا ت   منعطتب منختصة امنعتاة ااامصى ت  منلىام   مناطلادىة  اهلمى   ددىت منم ماىت متاىت امت

 دصاق  ضقه ة.ق صت ئهدت ئعلهو طلب منا ه ة منقتقصة اهمحاط منقمت ج منامقمدة علا عض  قهتاو دتنمضقه  امالسمواتط 

علىىا مناقىىتقص هر هعىىض عقاىىو امسىىعتقا علىىا من ىىضماط امنقاىىتكا مناقئ ىىة دىىضعا  منعطىىتب اهر هخىىم  اهاقىى  وتئىىة ا ىىت    -
 منعطتب.

 ( هستده  ار متقهخ ماقه  هاق من قمب.5علا مناقتقص هر هاقض )مناامض(مناطلادة خالط اضا مقصتهت ) -

 مإلقمصتض منققاي امنقهتض  لاامق  منمي محضضهت ا مق  علا مناقتقص مر هاقض منلام   مناطلادة ن -

 همحاط مناقتقص اسؤانهة ئك مأل تث من ضه  امسلهاو حسب معلهات  منادقضس منا قف  -

مناقتقص اسؤاط عر ماقمق من ك امنق ط امنمحاهط امنمق هط منا هر هم  مقوهب منع ش ئىي مالاىتور مناطلادىة احسىب  -
و غهىىق ا اىى  منىىا اسىىماضعت  منىىا مق  علىا مر هىىم  م اهعىىو عقىىض منطلىىب اىىر قدىىط مناقىىتقص منمقمهىب مناقتسىىب. ما مسىىلها

 خالط ئمق  منصهتقة.
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 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 3رقم الصفحة:    
 

ةالمطموب والشروط الفنيةالمواصفات : ثانيا  

ر عض  منم ماو دتناامص ت  امن قاط هقا ا هضندكم منعطتب وحض  ةر هلم   دتناامص ت  مناطلادهعلا مناقتقص  -
ة.مسمدعتض عقاو ار قدط ن قة منعطتبم  مناعقهنا إسهؤضي  ةمناطلاد  

علا مناقتقص هر هدهر ئي عقاو دلض مناق أ نلام   مناعقااة امس  من قوة منصتقعة ااق أهت امنطقم  امنق ق   -
.منختصة دتنلام   مناعقااة  

 منا مق مصاه  اخططت  مااح مقمهب امدعتض مأل تث ئي مألاتور امناستحت  مناحضض  ار قدط  علا مناقتقص
 ام ضهادت اار عقاو 

و سيتم استبعاد أي مقاول ال يمتمك شيادات الجودة علا مناقتقص مر ه ض   دتضم  من اض  منمي هاملودت  -
عمى المناقص أن يرفق مع العرض وثيقة واضحة وسارية المفعول حـول حصـول المنتـج عمى إحدى  الالزمة.

International Quality Certificateشيادات الجودة العالمية  مثل  , ISO9000, BSI, JIS 
(Japanese Industrial Standards) Standards و/أو إحدى شيادات األمان العالمية   Safety 

Certificate مثل   (CE mark). 

م ضه  ومتنا ت  اع    دتنصاق امنعهقت  منال اة نوط مناامض منا ضاة ئي منعقض مناتني احسب مناقتقص  علا  -
ن قة منعطتبم  العطتب صاق  اماحة عر مناقمج منا ض .طلب     

قتدلهة مأل تث نل ك امنمقوهب عض  اقم  ضار مأ هق علا سالاة مأل تث اصالحهمو ا اضمو. -          

االلتزام بمماثمة األثاث من حيث  التصميم العام، والجودة، وااللوان، والمممس( ألثاث الوزارة الحالي -          

  

جدول مواد العطاء :ثالثا  
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 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 4رقم الصفحة:    
 

 (1مواد العطاء رقم )جدول 
 

قق  
 مناتض 

 مناحض  منواهة مناامص ت 
 منسعق مإلئقمضي

سعق 
 مناحض 

 ومتدة

 منسعق مإل اتني

من قوة 
منصتقع

  
دلض 
 أمناق 

 ضهقتق ئلس
 

 ضهقتق ئلس
  

 :بالعدد 1

قياس  عرض،عرًا ع تفاعاس     مكتب

سااى 5 -عسااًسةي+     73* 75*121

نكااام تاد(اااسو  يااام متة ااا+ تيسييااا+ م 

أفةاااام يماااايجيً+ع مكواااا  أٌ ككاااا ٌ 

تنًكيااا  قسدااام نهعاااا  متنيوًيااام راااا   

ياااضتو ومٌ أث تعاااض رهااا   ااا ةيي  

 تنًكيااا  طحمسااا يي  مة واااا    سااا

تم  سااااا دضدسٌ خشااااا  ياااااٍ يصاااااُ م

MDF  + ناا ت ٍ يهاا  يهااى م25سااًس 

رهااااا  تنااااا ةي ٍ    PVC د ساااااييكي+

 اجشاااااااي  كااااااايىم مقاومةةةةةةةت ل  ةةةةةةةد 

م ةًيام تاةاض   تن(ه ك+ تنًمطحسو

 ياااااٍ دجشاااااس تن تخهيااااا+ م تنةسفةيااااا+ 

PVC  + تنًكياا  ة تَا   يهاى2ساًس 

 يااااٍ يصااااُ ر+متن تة اااا+ تايسيياااا+ 

 تنًها   MDFتم   تنما دضدسٌ خش 

 تناا ة يٍ رهاا  تنًي ياايٍ يااٍ دط جاا+

 ةًيااام   يهاااى 18 يهاااى تم 25 ساااًس +

 يجشاط+ تن تخهي+ متنةسفةيا+ تاةض 

  تنًكياا  ياابمو د ضت اا  PVC دًااسو 

تن(ياااااااااااسف متفةااااااااااام د ساااااااااااييكي+  

تا ممااااااا تفتو عةماااااااا  تريًااااااااسو 

تنً ُااااااا   تنًشاااااااض   م تنماااااااكك  

تنعااس ي و مقطاام تني  يااب م تن ضت اا  م 

دضت   تن(يسف يٍ تة و تألَا ت   اتو 

يُشااا تمفداا  تم يسككااسبل مقسدهاا+ نهعاا  

 ر ك    متنيض ي  نًضتو

 يكي  10
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 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 5رقم الصفحة:    
 

 :بالعدد 2

 ره  قعم يم ي(هج+ عُس ي+ توفتج مة  

 51 رً *  41   ل  قيس :ع تن ة 

 خش  يٍ يصُ    سى 35 تفاعس 

 MDFتم خش  تل  س دضدسٌ

 ره  تنًي ييٍ يٍ دط ج+ تنًه  

   يهى 18 يهى تم 25 سًس + تن ة يٍ

 تن تخهي+ متنةسفةي+ تاةض  ةًيم

يهى  2سًس +  PVC دًسو  يجشط+

تا مم تفتو عةم  تريًسو 

 يضتد  م تنً ُ   تنًشض  

م تنمكك   تنبفبيم م تنيض ي 

تنعس ي و مقطم تني  يب م تن ضت   م 

يٍ تة و تألَ ت   اتو يُشا تمفد  

تم يسككسبل مقسده+ نهع  متنيض ي  

  نًضتو ر ك   

10 
مة   

 توفتج

       

 ضس  يمسر  ي كض ظ ض يي س   3

ييغيض تافاعسرسو د تسط+ ة  

هي فمنيك  مييحضك ره  رو و 

قسر    ضمو خًسسي+ م تكسوث ييغيض  

تافاعس   تنًج(  ب و تم تسعُج 

يضغ   رسن  يُو  قًسش نيكضت 

يةضو يجسمو نهحض + م تنظ ض ش   

 َة  تمل م اصًيى ة تع  

  ضس  10

       

 C Frame  عسداااب تَيظاااسف  ضسااا  4

 ضاااغ  تساااعُج تم بااا و تنًج(ااا   اااضمو

 يجاسمو يةاضو نيكضت قًسش يُو  رسن 

 أمل َة  ش  ع متنظ ض نهحض +
  ضس  10

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              :                                                                                                                            بالعدد 5

 :سم( 120)أش اص  6محطت عمل 

يك َ+ يٍ سي+ يكسا  قسده+ نهعصم 

متنيوًيم ةم  تنحسة+ يٍ خ ل 

قطم تني  يم مدضت   تنوًم 

تنًُسس + دحيث اك ٌ ي ت عسو 

 تنًكسا   ًسكه :

 

 يحط+ 4
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 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 6رقم الصفحة:    
 

قيس  عرض،عرً ع تفاعس     مكتب 

سى 5 -عسًسةي+     73* 75*121

نكم تاد(سو  يم متة + تيسيي+ م 

أفةم يميجيً+ع مكو  أٌ كك ٌ 

تنًكي  قسدم نهع  متنيوًيم ر   

يضتو ومٌ أث تعض ره    ةيي  

 تنًكي  طحمس يي  مة وا    س

تم  س دضدسٌ خش  يٍ يصُ م

MDF  + ن ت ٍ يه  يهى م25سًس 

ره  تن ةي ٍ    PVC ي+د سييك

 اجشي  كيىم مقاومت ل  د 

م ةًيم تاةض   تن(ه ك+ تنًمطحسو

 يٍ دجشس تن تخهي+ م تنةسفةي+ 

PVC  + تنًكي  ة تَ   يهى2سًس 

 يٍ يصُ ر+متن تة + تايسيي+ 

 تنًه   MDFتم   تنم دضدسٌ خش 

 تن ة يٍ ره  تنًي ييٍ يٍ دط ج+

 ةًيم   يهى 18 يهى تم 25 سًس +

 يجشط+ تن تخهي+ متنةسفةي+ تاةض 

  تنًكي  يبمو د ضت   PVC دًسو 

تن(يسف متفةم د سييكي+  

تا مم تفتو عةم  تريًسو 

تنً ُ   تنًشض   م تنمكك  

تنعس ي و مقطم تني  يب م تن ضت   م 

دضت   تن(يسف يٍ تة و تألَ ت   اتو 

يُشا تمفد  تم يسككسبل مقسده+ نهع  

   متنيض ي  نًضتو ر ك 

   يكي 

 

         

ماك ٌ ي ت عسو مة تو تاوتفج  

 تنً(هج+  ًسكه : 

 قعم يم مع قت ثنائيت ادراج وحدة

*  41   ل  قيس :ع تن ة  ره 

 يصُ    سى 35 تفاعس  51 رً 

تم خش  تل  س دضدسٌ خش  يٍ

MDF   تنًي ييٍ يٍ دط ج+ تنًه 

 18 يهى تم 25 سًس + تن ة يٍ ره 

تن تخهي+  تاةض  ةًيم   يهى

 PVC دًسو  يجشط+ متنةسفةي+

يهى  تا مم تفتو عةم  2سًس + 

 يضتد  م تريًسو تنً ُ   تنًشض  

م تنمكك   تنبفبيم م تنيض ي 

تنعس ي و مقطم تني  يب م تن ضت   م 

يٍ تة و تألَ ت   اتو يُشا تمفد  

تم يسككسبل مقسده+ نهع  متنيض ي  

 نًضتو ر ك   
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 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 7رقم الصفحة:    
 

  

تنع تص ديٍ تنًكسا  ب  ماك ٌ 

يحط+ تن(ًم يٍ تنميك فكب سكضكٍ 

سى   33*121ت هيضك  قيس  ع

يهى ي  ي  يٍ خ ل قطم  8-6سًس + 

ا  يب يُسس + يطهي+ دسنكضمو م 

 ي(يً   يٍ ق م تنً ُ   تنًشض   

 

         

 بالعدد:  6

 :سم(140)أش اص  6محطت عمل 
اًسياااسم  ًاااس بااا  تن ُااا  تنماااسد  عتن ُااا  

تنةاااااسي   م نكاااااٍ قياااااس  تنًكساااااا  

 رض،عرًاااا ععتنًك َاااا+ نهًحطاااا+: 

ساااااااااى   73 * 75*141   تفاعاااااااااس 

 سى نكم تاد(سو 5 -عسًسةي+   

        محطة 3

 بالعدد  7

 : سم(140) محطت عمل ثنائيت

اًسيسم  ًس ب  تن ُ  تنمسد  عتن ُ  

تنةسي   م نكٍ يك َ+ يٍ يكي يٍ 

مقيس  تنًكسا  تنًك َ+ نهًحط+: 

 75*141   تفاعس  رض،عرً عع

سى نكم 5 -سى عسًسةي+     73 *

 تاد(سو 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 يحط+

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بالعدد  

 :سم( 120)محطت عمل ثنائيت 

اًسيسم  ًس ب  تن ُ  تنمسد  عتن ُ  

تنةسي   م نكٍ يك َ+ يٍ يكي يٍ 

مقيس  تنًكسا  تنًك َ+ نهًحط+: 

 75*121   تفاعس  رض،عرً عع

سى نكم 5 -سى عسًسةي+     73 *

 تاد(سو 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحط+
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 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 8رقم الصفحة:    
 

 بالعدد  6

 

 : سم(140أش اص ) 3محطت عمل 

اًسيسم  ًس ب  تن ُ  تنمسد  عتن ُ  

تنةسي   م نكٍ يك َ+ يٍ يكي يٍ 

مقيس  تنًكسا  تنًك َ+ نهًحط+: 

 75*141   تفاعس  رض،عرً عع

سى نكم 5 -سى عسًسةي+     73 *

 تاد(سو 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 يحط+

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 بالعدد  7

 

 : سم(140أش اص ) 4محطت عمل 

اًسياااسم  ًاااس بااا  تن ُااا  تنماااسد  عتن ُااا  

تنةااسي   م نكااٍ يك َاا+ يااٍ يكي اايٍ 

مقياااس  تنًكساااا  تنًك َااا+ نهًحطااا+: 

 75*141   تفاعاااس  رض،عرًااا عع

سااى نكاام 5 -سااى عسااًسةي+     73 *

 تاد(سو 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحط+

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

دتنضهقتق  تاط نلاقهدة منعتاة علا من هاة مال اتنهة نلعقض 
 -:منادهعت  

  

 

 توقيع أمر الشراء من تاريخ أسابيع 5خالل تسميم جميع المواد أعاله  موعد  
  النيائي.مدة الصيانة: ثالث سنوات شاممة قطع الغيار من تاريخ االستالم 

 .المشرف الميندس مع تنسيققبل التوريد بال واالكسسوارات المطموبة االلوان عمى االتفاق يتم

 يتم االتفاق عمى مواعيد التوريد بالتنسيق مع الميندس المشرف.
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 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 9رقم الصفحة:    
 

 ال يستعمل حبر الطمس 
تعتمد األسعار في ىذا 

 النموذج
يجب ذكر المجموع 

 الكمي لمعرض
يعزز أي تصويب 
 بتوقيع المناقص 

 اسـم المناقص :   

 الخاتم والتوقيع :   
 

 

 
 

خاصة شروط :رابعا  

ىــــــذه الشــــــروط مكممــــــة لتعميمــــــات الــــــدخول فــــــي العطــــــاء والشــــــروط العامــــــة لمتعاقــــــد وتكــــــون ليــــــا عتبــــــر ت
فــــــي التطبيـــــــق قــــــوة العقـــــــد لشــــــراء المـــــــوازم والخـــــــدمات وتكــــــون ممزمـــــــة لممناقصــــــين ولمجنـــــــة العطـــــــاءات 

 -حق استبعاد أي عرض غير ممتزم بكل أو بأحد ىذه الشروط :

و تنة دقوهة ها  هك اصض  صتضق  / صتضق عر دقك اهر نلضخاط ئي منعطتب علا  وط أهقئ  دتنعقاض م .1
%( اىىىر قهاىىىة منعىىىقض مإل اتنهىىىة ها من هاىىىة مناحىىىضض  دىىىضعا  منعطىىىتب احسىىىب 3احلىىىي دقسىىىدة ال م ىىىط عىىىر )

 .اهر مناطلابأمنقااكا مناقئ  اساف نر هقظق ئي هي عقض غهق اع   دتنم

كم وىىتر عىقض منامعدىىض سىىتقي منا عىىاط هعمدىق صىىضاق قىىقمق مإلحتنىة منادىىض ي امت ىىعتق مناقىىتقص دىو ال اىىت  نىىو إ .2
 علا هر هصضق ققمق مإلحتنة منقدت ي خالط ئمق  سقهتر منعقض امنو تنة. 

  م ض  منعقاض علا قسخمهر امطتد مهر هصط اصاق . .3

ه ىىىب كوىىىق منىىىقق  منىىىاطقي ناىىىقهدمي منىىىضخط امناىىىقهدة منعتاىىىة علىىىا منادهعىىىت  امالسىىى  د ىىىوط اماىىىح اققىىى   .4
 مندقهضي.  ندتمف امحضهض مناقط ة امنقا س امصقضا  مندقهض اقق  من تو

ر نىىى   اال م دىىىط اصىىىاق  اىىى  منعىىىقاض إه ىىىب م ىىىضه  منعهقىىىت  امنومتنا ىىىت  امنق ىىىقم  من قهىىىة )قسىىىخ هصىىىلهة(  .5
 اومتناا اق ق  ئقهة اوكنك خماو اماقهعو.  ةامااهح قق  مناتض  امس  مناقتقص علا وط عهق

اماىىحة اادادىىة د ىىوط  هىىض دحهىىث موىىار مناحىىض  ه ىىب هر موىىار مناامصىى ت  منىىامقض  ئىىي عىىقض مناقىىتقص  .6
 امنواهة امنسعق مإلئقمضي امإل اتني ائمق  منمسله  ادلض مناق أ امس  من قوة منصتقعة ادهقة إ مب وط اتض .

هعمدىىق م ىىضه  منعىىقض اىىر قدىىط مناقىىتقص مأوهىىضم  اقىىو دأقىىو ه ىىق  منم ماىىت  اىى  من ىىقوة مناصىىقعة دوتاىىط منلىىام    .7
 ا قاط ضعا  منعطتب)منعقض منا ض  ار قدلو(.  مناعقااة ااار اامص ت 
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  2008نسىقة  1هعمدق م ضه  عقض مناقتقص منم مات  اقو دأقو اطل  اام د  ن اهى  اىامض معلهاىت  منعطىتبم   .8
  .اا ت   ضعا  منعطتب

علىىا مناقىىتقص عقىىض م ىىضه  عقاىىو نع دىى   امناعىىضم  هر ال ه هىىض عاقهىىت منمصىىقهعي عىىر  ىىالث سىىقام  اىىر  .9
   منعطتب إال إكم اقض خالف كنك نلاامص ت  من قهة نع د   امناعضم . متقهخ م ضه

ئي حتط عقض مناقتقص ناتض  )دق س منااضهط اار ق س من قوة منصتقعة( ار هو ق ار اق أ امحض ئه ىب  .10
 هر هم ض  مناقتقص دسعق اق صط نوط اق أ.

( امسى  من ىقوة مناىاقض  Manufactureعلا مناقتقص هر هكوق صقمحة ئي عقاو مس  من قوة منصىتقعة ) .11
(Supplier. وال  علا حض ) 

 
  

 -منمسله  : .12

 ض ضمخط منا مق  ااسماضعتمدت هم  مسله  منلام   مناطلادة ضمخط مناامق  منمي محض -ه

 

ادحهىث   منىا مق م ض  مألسعتق دتنىضهقتق مألقضقىي اماىاقة منماقهىض امنمقوهىب امنم ى هط ئىي منااقى  منىكي محىضضا  .13
موىىار مألسىىعتق  ىىتالة منقسىىا  من اقوهىىة امناىىقهدة منعتاىىة علىىا منادهعىىت  امنقسىىا  امناىىقم ب مألخىىق  اههىىة 

 عام ض حوااهة ها غهق حوااهة.

 -منصهتقىة: .14

  تالة  ن ط  .ا تقت   الث سقام هلم   مناقتقص دصهتقة مأل د   امناعضم  اههة نام   ممطلب كنك اض  -ه
 .من هتق

منمي ملي ئمق  منصهتقة منا تقهة  تالة  ن ط    الث سقام مناقتقص دم ضه  هسعتق منصهتقة ناض .هلم    -ب
من هتق، اه ض  دضهط هخق دضار قط  غهتق اقت اة اسعق  د ط  من هتق مألصلهة من ضهض  منمي مقصح ددت 

 من قوة منصتقعة نق س مناض  مناكواق .
من هتق نع د   امآلنهت  امناعضم  مناطلادة ناض  ال م ط  هلم   مناقتقص دمائهق اقش منصهتقة اقط  -ا

 .سقام   ( الث سقام عر.
خطي ار من قوة منصتقعة دمأاهر امصقه  قط  من هتق نع د   منااقض   منم م هلم   مناقتقص دم ضه   -ض

 ( سقام .سقام ع ق  ناض  ال م ط عر )
منصهتقة ا  منعقض منا ض  ادخالف كنك هم  مسمدعتض هلم   مناقتقص دم ضه  هسعتق قط  من هتق اهسعتق  -هى

 منعقض غهق منالم   دكنك.
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  الث سقام  %( ار قهاة منلام   منمي ممطلب كنك اناض  .3هلم   منامعدض دم ضه  و تنة صهتقة دقسدة )  .15
 %( ار قهاة منلام   مناحتنة علهو.10هلم   منامعدض دم ضه  و تنة ُحسر مق هك دقسدة )  .16
 مناقتقص معماتض ضعا  منعطتب ااقئ تمدت نمعد ة عقاو علهدت.علا   .17
%( اختنهىىة اىر هي عهىىاب ئىىي منصىق  ها ئىىي مناىىتض  100هلمى   منامعدىىض دىأر موىىار منلىىام   مناىاقض   ضهىىض  )  .18

 اار طقم  حضهث ان  هماقف إقمت دت.
ي نع دىى   امناعىىضم  اىىر مىىتقهخ منمسىىله  منقدىىت   الث سىىقام ه ىىض  منامعدىىض اىىاتقة اىىر سىىاب مناصىىقعهة ناىىض   .19

  امآلنهت  اههة نام   ممطلب كنك احسب منقااكا مناقئ .
 -دتنقسدة ن دتضم  من اض  ه ب منم هض دات هلي :  .20

هما ب علا مناقتقص هر هقئ  ا  منعقض ا ه ة اماحة استقهة منا عاط حىاط حصىاط مناقمىج علا  -ه
 FDA, ISO9000, TUVا ط International Quality Certificateإحض   دتضم  من اض  منعتناهة 

BSI, JIS (Japanese Industrial Standards) Standards  ا/ها إحض   دتضم  مألاتر منعتناهة
Safety Certificate  ا ط(C E mark). 

ال هم  مسمال  مناامض ها مأل د   منااقض  إال إكم وتق  اصحادة د دتضم  من اض  امألاتر منا تق إنهدت  -ب
 ستقهة منا عاط ااصضقة حسب مألصاط. هعالا

ه ا  مسمال  مناامض امناعضم  إكم وتق  اخمااة دإ تق  من اض  امألاتر عر طقه  خم  حقمقي  قهطة  -ا
 .إقئت   دتض  ار من قوة منصتقعة مدهر ئهو صحة منخم 

 .هم  ضئ   ار منلام   دعض منماقهض امنمقوهب امنم  هط امالسمال   .21

عطتب علا  قوة ه قدهة ات نى  هوىر ندىت اا ىط هقضقىي ها اومىب اسى ط ئىي مألقضر حسىب م  إحتنة هي مال   .22
 مألصاط، امم  مإلحتنة علا مناا ط مألقضقي ها مناومب مناس ط واوهط نل قوة مأل قدهة.

 -هلم   مناقتقص دتسمعاتط قاتكا منااتقت  / منو تال  مناقئ ة منمتنهة : .23

 قااكا سقض و تنة ضخاط منعطتب  -ه
 قااكا سقض و تنة ُحسر مق هك  -ب
 قااكا سقض و تنة صهتقة  -ا
 معدض  خصي نااتر ساب مناصقعهة -ض

هلمىى   مناوهىىط مناحلىىي منام ىىض  نلعطىىتب دم ىىضه  اىىت ه دىى  هقىىو اوهىىط احلىىي اعماىىض نل ىىقوة منصىىتقعة منام ضاىىة   .24
  دأ د مدت نلعطتب.

 ملم   منل تر من قهة دعض  ضقمسة هي اتض  غهق اسمائهة نل قاط.  .25
 .عض  قداط هي و تنة ا قاطة انر ه دط هي عقض هختنف سقض و تنة منضخاط مناقئ  .26
ه ب هر موار اض  سقهتر منو تنة امطتد ة ا  اض  سقهتر منعقض، احسب مناض  مناطلادة ئي ضعا  منعطىتب  .27
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  نعقض.هضقا، ادخالف كنك نر ُه دط م ضوح
م دىط مالعمقماىىت  ئ ىط خىىالط مناىض  من تقاقهىىة اىر مىىتقهخ مإلحتنىة منادض هىىة، اهحى  نلاقىىتقص منىكي ُمل ىىا عقىىو  .28

 .مإلحتنة منادض هة مالعمقمض خالط مناض  من تقاقهة ئ ط
 

 

 

 

 

 

 

عطاء ممخص عرض :اخامس   
 

 
 

 (200ممخص عرض العطاء رقم ) / 

 -أسم المناقص :

 االردني بالدينار اإلجماليالسـعر  مناصف
االقتصاد  أثاث مكتبي لوسارة توريد وتزكيب

 الزقمي والقيادة 

 

بالدينار االردني شامال  كافة  السـعر اإلجمالي
الضرائب والرسوم بما فييا الضريبة العامة عمى 

 المبيعات 

 

 

     : ) ( %( أو القيمة المذكورة بدعوة العطاء3قيمــة كفالــة الدخــول بنسبــة )

 * يعبأ ىـذا النموذج ولمجنة الحق بإىمال العرض في حالة عدم التقيد بذلك
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 اســـم المناقــص :

:والتوقيــعالخاتــم   
 

 

 

 

 1ممحق رقم 

 

  *الدفعــــات

وتاىط قهاىة منلىام    منىامقض  نلطقف من تقي )منامعدىض(  ( منضئعت  مناسمح ةمإلقمصتض منققاي امنقهتض ا مق  هضئ  منطقف مألاط )
مسىىمال  وتئىىة ا  RFPئىىي هاىىق من ىىقمب  )مالم تقهىىة( دعىىض مق ىىت  وتاىىط مالعاىىتط منا ىىاانة دىىو، امناطلادىىة ئىىي ا ىىت   منعطىىتب / 

 دعض امقوهددت امناامئ ة علهدت ار قدط من قه  مالاط داا ب احاق مسمال  قدت ي.مناامض مناطلادة ئي منع ض ا 

 

 

 2ممحق رقم 

 تقديم عرض العطاء )المناقصة(نموذج 

 نموذج تقديم عرض العطاء)المناقصة(

اإلقتصاد الرقمي والريادةمعالي وزير   

( اائ ىت  نلمعلهاىت  امن ىقاط منعتاىة امنختصىة امناامصى ت  مناقئ ىة ددىت ا اهى  200  /     علىا ضعىا  منعطىتب ققى  )  ( دقىتب1) 
منا ىىت   منختصىىة دتنعطىىتب. ئىىإققي هقىىض  عقاىىي اهامئىى  علىىا هر هقىىا  دم ىىضه  وىىط ها دعىىض منلىىام   )خىىضات  ها اىىامض( مناعقااىىة 

ماتادىىىىت اصىىىىهتقمدت ااىىىىاتر عهىىىىاب منمصىىىىقه  ئهدىىىىت ائ ىىىىت  ن ىىىىقاط دتألسىىىىعتق امن ىىىىقاط امناامصىىىى ت  منادهقىىىىة ئىىىىي هىىىىكم  منعىىىىقض امت
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ققىي هنمىى   دىأر هظىط هىكم منعىىقض قت اىت  ناىض  ) ااامصى ت  منعطىتب. اهئىاض منسىىهض  عمدىتقم  اىر مىتقهخ إهىىضمع منعىقاض( هااىىت  م90امت
دله ىىىت  منامعل ىىىة ددىىىكم منعىىىقض نىىىض  ( دما هىىىط اؤسسىىىمقت /  ىىىقومقت ئىىىي وتئىىىة مإل ىىىقمبم  امنم                                  )

   ضم قمو 

 قق  منس ط منم تقي:.................                              منقق  مناقهدي:...........................
 ...................................................................................................مالس  منم تقي:

 .....مس  صتحب من قوة:.......................................................................................
 منس ط منم تقي:.................................................................................... من قض حسب

 .....................................................منعقامر:........................
 ...........................مندقهض مالنومقاقي:................................................

 ........مندقهضي:............................................منقا                                ................................:ص.ب

                       :                                       هتمف

 ................................:                                      ئتوس

 منخلاي : ..................................
  نماقهمنخم  ام

 
 -مناقئ ت  )هدهر ئهات هلي  اه  مناقئ ت  منمي هموار اقدت عقاي(:

 
 3ممحق رقم 

 سند كفالة دخول عطاء

 البنـــــك ............................................................... 

 ســند كفالـة دخـول عطـاء

                                                         والريادة اإلقتصاد الرقمي السادة : وزارة  

  20  /      /      : منمىتقهىىىخ  
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 متقهخ مالسمح ت  : 
 ققى  منو تنىة : 

 محهىة ادعىض، 

 هو ط مندقك ............................................................ ئقع .................................... 
 منستض  / مناقتقص............................................................................... 
 ( ضهقتق ئ ط .........................................................................                      دادلغ ) 
 ..........ستقهة منا عاط ن تهة ...................... 
  (200  /          اكنك نضخاط منعطتب قق  ) 

   .............................................................................................................منختص د قمب
  ها هي  ى ب اقدىت عقىض هاط اطتندىة خطهىة دماضهض سقهتر منو تنة نم طي اض  سقهتر منعقض ادضئ  قهاة منو تنة إنىهو مندقكاهمعدض 

اقو ، اكنك خالط ئمق  سقهتقدت، علات  دأر هي اطتندة مقض إنا مندقك ه ب هر موار ئي ها قدط ااعض إسمح تقدت، امصىدح منو تنىة 
 .اضمدت مقمدتب عضد ال ت  

 
 ماقه  منو هط / اصقف .................................

منا اض دتنماقه  .......................................          
منمتقهخ .................................................        

 
 

  4 ممحق رقم
 سند كفالت حسن تنفيذ
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 البنـــــك .........................................................
 ســند كفالـة حسـن تنفيـذ

 
اإلقتصاد الرقمي والريادةالسادة : وزارة   

  20  /      /      : منمىتقهىىىخ 
 ققى  منو تنىة :

 محهىة ادعىض،

 هو ط مندقك ................................................................... ئقع ................................ 
.....................................................................................................منستض  / منامعدض   

(200  /           )  منختص دتنعطتب قق     (200  /           اكنك ااتقت  نحسر مق هك ققمق مإلحتنة قق  )  
..................................................................( ضهقتق ئ ط ...........                      دادلغ )  

 هىكا منو تنىة غهىق ا قاطىة اغهىق قتدلىة نلق ىض استقهة منا عاط ن تهة ......................................
عدىىض ها من هىىق اضار م ىىقمب هي همعدىىض مندقىىك دىىضئ  قهاىىة هىىكا منو تنىىة دا ىىقض اقاض هاط طلىىب اقىىك اد ىىض منقظىىق عىىر اعتقاىىة منام

 م تص اضار م مقمط م ضه  هي  دتضم  ها منحصاط علا حو  قات ي ها هي  قط مخق.
همعدض مندقك دماضهض سقهتر هكا منو تنة ها ضئ  قهامدىت إنىهو  ها هي  ى ب اقدىت عقىض هاط اطتندىة خطهىة اىقو  دتنماضهىض ها منىضئ ، اكنىك 

 و تنىة خىالط ئمىق  سقهتقدت إال دومىتب قسىاي اىر ا مق  مالمصتال  اموقانا هت مناعلاات .خالط ئمق  سقهتقدت، اال مل ىا هىكا من
ائي حتنة مخلف مندقك عر ضئ  قهاة هىكا منو تنىة ها هي  ى ب اقدىت نىا مق  مالمصىتال  اموقانا هىت مناعلااىت  نىض  طلددىت ئىإر مندقىك 

د هىىضهت علىىا حسىىتدو من ىىتقي نىىض  مندقىىك  قمصىىتض منققاىىي امنقهىىتض مإله ىىاض اعىىتني احىىتئظ مندقىىك مناقوىى ي دقىىتب  علىىا طلىىب اعىىتني 
  مناقو ي انحستب منخ هقة

 ماقه  منو هط/اصقف : ...........................
 … منا اض دتنماقهىى  : ...........................
 ....دحاىىاق ا دتض  : ..........................

 منمتقهخ:.........................................

 5 ممحق رقم

 سند كفالت صيانت
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 البنـــــك ...............................................................

 ســند كفالـة صيانـة
          اإلقتصاد الرقمي والريادةالسادة : 

  20  /      /      منمىتقهىىىىخ :                                                                             
ققى  منو تنىة :                                                              

 محهىة ادعىض،

 ................................................................ ئقع ...................................هو ط مندقك 
 منستض  / منامعدض .....................................................................................................

 هقتق ئ ط .............................................................................( ض                      دادلغ )
 ستقهة منا عاط ن تهة ...............................

( منامعلىىى  دماقهىىىض 200  /        اكنىىىك اىىىاتقت  نصىىىهتقة منلىىىام   مناحتنىىىة علىىىا منامعدىىىض مناىىىكواق داا ىىىب قىىىقمق مإلحتنىىىة ققىىى  )
........................................................................................................ 

 .مإلقمصتض منققاي امنقهتض  هكا منو تنة غهق ا قاطة اغهق قتدلة نلق ض ام ضض مل ت هت  اال مل ا إال دومتب قساي ار ا مق  
ها من هىق  ها هي   ب اقدت عقض هاط اطتندة خطهة اقو ، قغ  هي اعتقاة ار قدط منامعدىض اهمعدض مندقك دضئ  قهاة منو تنة إنهو 

 .اضار م قمب هي م تص اضار م مقمط م ضه  هي  دتضم  ها منحصاط علا حو  قات ي ها هي  قط مخق

 

 ماقه  منو هط / اصقف ........................   
 .............................منا اض دتنماقهى     
 منمىتقهىىىىخ .....................................   

 
 

     
 

 

 6ممحق رقم 
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 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 18رقم الصفحة:    
 

 شخصي تعيد                             

 

 

 تعيــد شخصــي / ضمان العيوب المصنعية

 قمعدض قحر منامعدض / 

( مناحتنىة علهقىت داا ىب قىقمق                                               )دااتر مناامض كام  مألققىت  
  20  /     /     ( متقهخ200  /        مإلحتنة قق  )

اىر مىتقهخ مالسىمال  منقدىت ي اه ىاط اىاتر وتئىة   الث سقام دحهث هوار هكم منااتر ستقي منا عاط ناض          
%( خاسىىة ع ىىق دتنات ىىة اىىر من هاىىة اائ ىىت  نل ىىقاط 15ي ااىىتئت إنهدىىت قسىىدة )مناىىامض مناىىكواق  اىىر هي عهىىب اصىىقع
 .امعضهالمدت  2008( نسقة 1مناكواق  ئي معلهات  منعطتبم  قق  )

اقمعدض دتسمدضمط منلام   مناعهدة، ائي حتنة عض  قهتاقت دتسمدضمط هكا منلىام   دىأخق   ضهىض  خىالط مناىض  منا ىقق         
%( خاسىىة ع ىىق 15اىىة مناىىامض منمىىي  دىى  سىىاب اصىىقعهمدت انىى  قسىىمطه  مسىىمدضمندت ااىىتئت  إنهدىىت )قمعدىىض دىىضئ  وتاىىط قه

دتنات ة ار قهامدت خالط هسداع ار متقهخ مإلخطتق دتنىضئ  ادىال معلىط ادىضار حت ىة احواىة ها حوى  إنىا احواىة ائىي 
هىىو هاقى  ادحاىىاق من ىىتهضهر حتنىة منمىىأخق عىر منىىضئ  قوىىار اسىؤانهر عىىر منعطىط امناىىقق امناصىىتقهف من تقاقهىة، اعل

  منااقعهر دكهلو.

                           تهىىض 
                                تهىىض 
منامعدىىىىض   
اصىىض  وتمب منعىىضط   

 

  7 ممحق رقم

 االتفاقيت / أمــز شــزاء

(                           رقـم )  
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 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 19رقم الصفحة:    
 

:......................................... المحترمينالسادة   
(               مناقط ة )        (          مس  مناضهقة )               (               ص.ب )  

(                        منقا  مندقهضي )       (                ئتوس )       (                 هتمف )  
صاق  عقو امنختص دضعا  منعطتب قق  200  /      لا ققمق ن قة منعطتبم  مناخمصة قق  )دقتب  ع ( مناقئ  طهت  

( مناحتنة علهو                                 ( هق ا ماقهض امسله  ها م ضه  منخضات  مناطلادة )200  /     )
....( إنا مإلحتنة امندتن ة قهامدت مإل اتنهة )...( ئ ط ) امنادهقة م صهالمدت اه اتقدت علا  ضاط مناامض مناقئ  د قمق  

 امقدلىام مالحمقم  ،،،

  20  /   /             منمتقهخ:

 اإلقتصاد الرقمي والريادة أمين عام وزارة 

 مس  منا اض دتنماقه  :
 -:اإلقتصاد الرقمي والريادةمنستض  ا مق  

همعدض دماقهض منلام   مناحتنة علهقت ائ ت  ناامص ت  ا قاط ققمق مإلحتنىة منا ىتق إنهىو هعىالا امنا ىت   مناعماىض  منامعل ىة 
عىىىقض منامعدىىىض، منومتنا ىىىت ، مناقمسىىىال ، مناالحىىى ، عىىىقض مناقتقصىىىة، دىىىو اهىىىي )ضعىىىا  منعطىىىتب، ا ىىىت   منعطىىىتب، 

  امعضهالمىىو امنمعلهاىىت  1993( نسىىقة 32وىىت  قظىىت  منلىىام   ققىى  )امنمعلهاىىت  نلا ىىمقوهر ئىىي مناقتقصىىة(، امالنمىى م  دأح
 منصتضق  داا دو.

معمدىىق هىىكا مالم تقهىىة )هاىىق من ىىقمب( اقىىقمق مإلحتنىىة اومىىتب من دىىاط امنا ىىت   مناعماىىض  منامعل ىىة ددىى  اهىىي )ضعىىا  منعطىىتب، 
ناامئىىى  علهدىىىت، امنمعلهاىىىت  عىىىقض منامعدىىىض، منومتنا ىىىت ، مناقمسىىىال  ممناالحىىى ، عىىىقض مناقتقصىىىة، ا ىىىت   منعطىىىتب، 

 .نلا مقوهر ئي مناقتقصة( مناكواق  ع ضم ال ات نلطقئهر

 

سى  منامعدىىىض :م  
س  منا اض دتنماقه  :م  

 منماقه  امنختمىى  :
:منمىىتقهىىىخ   

 

 

ها سوقمهق منل قة مناعقهة منلام   امنا مقهت اتدط امنا مقهت /   لام  قسخة / قس  من  
كم  من أر )من دة منطتندة نل قمب(قسخة /  منضم ق    

(                         قسخة / مناقهدة منعتاة علا منادهعت  / منقق  مناقهدي )  
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 25/06/9201 التاريخ: 2: رقممراجعة  19 من 20رقم الصفحة:    
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


