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اتفاقية خدمات فنية

للعطاء الخاص بتقديم خدمات الرسائل القصيرة للحكومة االلكترونية
حررت هذه االتفاقية لي هذا اليوم ( ****** ) من ش ر ( ****** ) سنة (*****) بين الفريقين:
الفريق األول :صاحب العمل :و ازرة االقتصاد الرقمي والريادة
الفريق الثاني *************** :

العطاء رقم *********** :

تاريخ توقيع االتفاقية ************ :
لما ان الفريق األول راغباً لي الحصول على الخدمات الفنية المذ ورة لي العرض المرلق المقدم من الفريق
الثاني والذي يش ل جزءا ال يتج أز من هذه االتفاقية ويق أر مع ا ،ولما ان قد قبل بعرض الفريق الثاني المقدم إليه

بتاريخ (************) ،لقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

أ -اعتماد ال لمات والعبارات الواردة لي هذه اإلتفاقية وذلك باإلبالة إلى التعاريف الواردة لي المادة ()1
من شروط هذه اإلتفاقية.

ب -اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءاً ال يتج أز من هذه اإلتفاقية وتعتبر لي مجموع ا وحده مت املة ،وي ون
ترتيب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي:

 اتفاقية العقد لي حال إعدادها

 قرار الموالقة على اإلحالة و تاب القبول الذي يبلغ به الفريق الثاني بذلك
 الشروط الخاصة لإلتفاقية
 الشروط العامة لإلتفاقية
 وثيقة العطاء

 العرض المقدم من الفريق الثاني
ت -قيمة االتفاقية  ************************** )*******( :شامكً ل الة الرسوم
والبرائب بما لي ا البريبة العامة على المبيعات بنسبة .%16
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ث -مدة العمل  730( :يوم من تاريخ أمر المباشرة).

ج -يتع د الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية المطلوبة منه لي هذه االتفاقية وانجازها ولقا للشروط
والمتطلبات الواردة لي ا.

ح -يتع د الفريق األول بأن يدلع للفريق الثاني قيمة االتفاقية المذ ورة باالتفاقية ولقا للشروط والمواعيد
وباألسلوب المحدد لذلك لي الملحق رقم ( )1من الشروط العامة لقةاء قيةام الفريق الثاني بالخدمات

الفنية المطلوبة منه بموجب هذه االتفاقية.

وبناء على ما ذ ر أعكه ،جرى توقيع االتفاقية وابرام ا لي التاريخ المذ ور أعكه.
الفريق الثاني

الفريق األول
التوقيع………………………………… :

التوقيع.…………………………… :

االسةم………...............................:

االسةم …..........................… :

الوظيفة...................................…:

الوظيفة............................... :

قد ش د على ذلك :
التوقيع..…………………………………:

التوقيع………………………………:

االسةم……………………………………:

االسم………………………..........:
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الشروط الخاصة لل تفاقية
التزامات الفريق الثاني:
أ -يلتزم الفريق الثاني بأداء الخدمات المطلوبة والقيام بواجباته على درجة عالية من العناية واإلتقان،
وبفعالية و فاءة واقتصادية ما هو متبع ومتفق لي أعلى مستويات األساليب والممارسات الم نية.
ويتقيد الفريق الثاني بتطبيق ممارسات اإلدارة المكئمة ،وتطبيق األساليب التقنية اآلمنة والمتقدمة،

ويتع د الفريق الثاني بأن يتصرف بإخكص وأمانة لي تقديمه المشورة للفريق األول لي أي حيثية
تتعلق باالتفاقية أو بالخدمات المطلوبة ،وأن يساند ويصون مصالح الفريق األول المشروعة لي أي
تعامل مع المتعاقدين من الباطن أو أي طرف ثالث.

ب -إن أتعاب الفريق الثاني المتصلة ب ذه االتفاقية أو الخدمات المطلوبة هي األتعاب الواردة لي هذه
اإلتفاقية لقط .وال يجوز للفريق الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابه من الدلعات أو الم الآت
المتصلة ب ذه اإلتفاقية أو الخدمات المطلوبة أو أثناء قيامه بواجباته التعاقدية بموجب هذه اإلتفاقية .ما

يلتزم الفريق الثاني بأن يلزم جميع مستخدميه وموظفيه وو كئه والمتعاقدين من الباطن وو كئ م بذلك.

ت -يلتزم الفريق الثاني بتقديم الة الخدمات الفنية المذ ورة لي اإلتفاقية ولي العرض المقدم منه بنفسه وي ون
مسؤوال عن تسليم الة األعمال الواردة لي العرض المقدم منه بمن المواعيد والمواصفات المحددة لي

هذه اإلتفاقية والمذ ورة لي عربه والمتفق علي ا.

ث -يلتزم الفريق الثاني ،إن ان يجوز له التعاقد من الباطن ولقا لشروط اإلتفاقية و/أو عربه الموالق عليه
من قبل الفريق األول ،بأخذ موالقة الفريق األول الخطية على أي من المقاولين الفرعيين أو المقاولين من

الباطن لي حال رغب بإبرام عقود مع م والمتعلقة بأية أعمال واردة بمن العرض المقدم منه وأح ام
هذه اإلتفاقية.

ج -يلتزم الفريق الثاني ،إذا تطلبت التزاماته الواردة لي العرض المقدم منه والموالق عليه من قبل الفريق
األول ،بالتعاقد مع شر ات متخصصة لي مجال االستشارات لغايات تقديم الخدمات االستشارية الكزمة
للمشروع أو أي أعمال أخرى وعلى أن يتم أخذ موالقة الفريق األول على تلك الشر ات المتخصصة.

ح -يلتزم الفريق الثاني بتطوير ،تشغيل ،ربط ،و لحص البرمجيات الكزمة للمشروع و اإلشراف على ذلك
والتأ د من لاعليت ا و عمل ا بش ل سليم.
حقوق الفريق األول:
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أ -يحق للفريق األول التدخل لي أعمال الفريق الثاني المتعلقة ب ذه اإلتفاقية لي حالة وجود حالة طوارىء
تتعلق أو تؤثر على سكمة وسرية وأمن الشب ة أو المعلومات ،وعلى الفريق الثاني اتخاذ جميع

االجراءات ال فيلة لتس يل تدخل وعمل الفريق األول لتفادي األزمة وتخفيف األبرار والخسائر.

ب -للفريق األول إصدار التعليمات والتوجي ات والمكحظات لما ان ذلك بروريا للفريق الثاني التي تتعلق
بأعمال الفريق الثاني لي هذه اإلتفاقية ،وعلى الفريق الثاني االلتزام بمحتوى هذه التعليمات والتوجي ات
والمكحظات.

ت -للفريق األول القيام بأعمال التدقيق على الخدمات الفنية المقدمة من الفريق الثاني ومقارنت ا مع الجداول
الزمنية ومؤشرات األداء لي أي وقت.

ث -للفريق األول حق اإلشراف المباشر على أعمال الفريق الثاني او مقاوليه من الباطن اليومية وغيرها لي
أي وقت وألي سبب ان.

ج -ال ي ون للفريق األول أي صلة وظيفية مع موظفي الفريق الثاني او موظفي مقاولي من الباطن الذين يتم
استخدام م حيث يعتبروا عاملين لدى الفريق الثاني بعكقة مباشرة مع الفريق الثاني.

حقوق الملكية الفكرية:
ت ون الة حقوق المل ية الف رية المتعلقة باألعمال المنفذة من قبل الفريق الثاني او مقاوليه من الباطن ولقا

لكتفاقية و ولقا للعرض المقدم منه مل ا حصريا للفريق األول ومن بمن ا أي تطوير برمجيات development
 softwareوحلول

 solutionsو  customizationو التطوير على البرمجيات المقدمة وجميع الوثائق

والمخطوطات والرسومات والمواصفات والتصاميم والتقارير المسلمة سواء المتعلقة بإدارة المشروع

والتدريب

وغيرها وال يجوز للفريق الثاني او مقاوليه من الباطن استعمال ا .وتشمل حقوق المل ية الف رية حقوق الطبع،
والعكمات التجارية ،والتصاميم ،وبراءات االختراع ،وحقوق المل ية الف رية األخرى.

يتع د الفريق الثاني بالرد على أي ادعاءات أو دعاوى تصدر من الغير و تتعلق بحقوق المل ية الف رية ألي من

البرمجيات أو األعمال الف رية المقدمة من الفريق الثاني او مقاوليه من الباطن ولق هذه االتفاقية أو حقوق

المل ية الف رية المقررة للفريق األول بموجب هذه االتفاقية وحتى بعد انت اء مدت ا.

يتع د الفريق الثاني بأنه اتخذ أو سيتخذ الة اإلجراءات القانونية الكزمة لي ون ترخيص أو نقل مل ية أي من

البرمجيات المقدمة أو المرخصة إلى الح ومة األردنية أو األعمال الف رية المقدمة أو التطوير أوغيرها قانونيا و

متفقا و أح ام القانون ،و أنه مخول قانونيا للقيام بجميع األعمال الواردة لي عربه و يتحمل أية أبرار أو

دعاوى قد تتحقق للفريق األول نتيجة عدم التزامه بذلك.
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يلتزم الفريق الثاني بتقديم رخص إلى الفريق األول أو من يحدده الفريق األول بخصوص البرمجيات المطلوبة التي

يتم تطويرها لي المشروع ،بالعدد وال يفية والشروط المحددة لي هذه االتفاقية أو الوثائق الم ونة ل ا ،على أن
تمنح هذه الرخصة من قبل الج ة األصيلة صاحبة الحقوق المقررة على البرمجيات أو ت ون بموالقت ا و ت ون

الرخصة دائمة ومطلقة وغير قابلة للنقض ونالذة عالمياً .و يجب أن تنص الرخصة على:

 تخويل الفريق األول أو من يحدده الفريق األول بموجب الرخصة استعمال و تشغيل و نسخالبرمجيات الموردة حسب عدد األج زة

 تخويل الفريق األول أو من يحدده الفريق األول حق تطوير البرمجيات لحاجاته الخاصة اما بنفسه اوبالتعاقد مع أشخاص أو ج ات للقيام بالتطوير لصالحه على أن ت ون حقوق المل ية المتعلقة

بالتطوير من حق الفريق األول أو من يحدده الفريق األول.

 -تخويل الفريق األول الحصول على Source Code Escrow Agreement

 ت ون جميع البرمجيات التي يتم تطويرها مل ا للفريق األول وعلى الفريق الثاني تزويد الفريق االول بة Source Codeالمتعلق ب ا.

الة حقوق المل ية الف رية المتعلقة باألعمال المنفذة من قبل الفريق

الثاني ولقا للعقد و ولقا للعرض المقدم منه مل ا للفريق األول ومن بمن ا أي تطوير
 developmentوبرمجيات وحلول  solutionsو  customizationو التطوير على البرمجيات

المقدمة وجميع ال وثائق والمخطوطات والرسومات والمواصفات والتصاميم والتقارير المسلمة سواء
المتعلقة بإدارة المشروع والتدريب وغيرها.

-

فالة البرمجيات الموردة و/أو المطورة :Software and system warranty

يبمن وي فل الفريق الثاني أن جميع األنظمة أو البرمجيات الموردة و /أو المطورة وملحقات ا والخدمات الفنية

المتعلقة ب ا خالية من العيوب ويبمن بأن ا تعمل بش ل صحيح من الناحية التقنية وبمن النظام ال لي واألنظمة
الحاسوبية المستعملة من قبل الفريق األول وولق الطريقة المبينة لي الوثائق المقدمة من الفريق الثاني والعرض

والمواصفات المتعلقة ب ا والتعديكت التي تط أر على عرض الفريق الثاني.

.

سرية المعلومات:
أ -يلتزم الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات التي قد تعطى له من قبل الفريق األول وذلك لتم ينه من القيام
بواجباته التعاقدية لي هذه اإلتفاقية  ،أو التي قد تصل إليه بأي طريقة انت سواء لي المراحل التحبيرية

للعمل أو أثناء العمل او بعد االنت اء منه ما ويلتزم الفريق الثاني بعدم إلشاء هذه المعلومات إلى أي
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طرف ثالث.

ب -يبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية المعلومات وعدم إلشاءها إلى أي طرف ثالث مستم ار حتى بعد
اإلنت اء من العمل على المشروع الوارد لي اإلتفاقية .ما و يلتزم الفريق الثاني بعدم إلشاء هذه المعلومات
إلى اإلداريين والموظفين العاملين لديه إال من يعمل من م بصورة مباشرة على األعمال الواردة لي العقد.

ت -المعلومات ذات الطابع السري ولغايات هذا العقد تشمل على سبيل المثال ال الحصر جميع المعلومات
سواء انت م توبة أو غير م توبة ،التي قد تصل إلى الفريق الثاني شفاها أو تابة أو بأي طريقة أخرى،

وتتعلق بالفريق األول و ازرة االقتصاد الرقمي والريادة أو ح ومة الممل ة األردنية ال اشمية بجميع و ازرات ا

ومؤسسات ا ورعاياها ،المعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس للحواسب المستخدمة ،وأما ن وجودها،
والتصاميم

والرسومات لشب ة الحواسب ،اإلحصائيات المتعلقة بالمواقع االل ترونية أو غيرها ،وأي

معلومات مخزنة لي الحواسب ،أو وسائط التخزين االل ترونية وغير االل ترونية األخرى ،والوثائق المتعلقة
بالبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو الشب ة الحاسوبية المستخدمة ،والوثائق المتعلقة باألعمال اإلدارية

وشؤون الدولة ،وأي وثائق أخرى ،والملخصات والتقارير والدراسات والبيانات والسجكت االل ترونية وغير
االل ترونية م ما ان موبوع ا ،وأي خطط حالية أو مستقبلية ،وأي معلومة سواء تم التأشير علي ا بأن ا

ذات طابع سري أو خاص أو لم يتم التأشير.

ث -ال تعد المعلومات ذات طابع سري إذا أصبحت هذه المعلومات جزء من المعلومات المتاحة للعامة عن
غير طريق اإلخكل بالتزام الوارد لي هذه المادة.

ج -ال يعد إخكال ل ذه المادة إذا ان هناك واجب قانوني يفرض على الفريق الثاني اإللصاح عن هذه
المعلومات.
التحكيم:
يحال أي خكف ينشأ عن هذه االتفاقية أو يتعلق ب ا أو أي إخكل ب ا إلى المحا م االردنية المختصة.
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الكميات المحددة في هذه االتفاقية:
إن ال ميات المحددة لي هذه االتفاقية هي ميات تقديرية قام الفريق األول باحتساب ا ،وحيث أن هذه
ال ميات قد تزيد أو تنقص حسب احتياجات الدوائر الح ومية المختلفة خكل لترة تنفيذ العقد ،لذا لان للفريق

األول الحق المطلق لي زيادة أو نقصان هذه ال ميات ولقاً لمتطلبات العمل و ولقاً لما يراه مناسباً ،وال يحق

للفريق الثاني االعتراض على الزيادة أو النقصان ،ويقبل بمحاسبته على ال ميات التي يتم تنفيذها لعكً ولقاً

لألسعار المحددة لي ملحق االتفاقية رقم ( )1ما ويلتزم الفريق الثاني باالسعار المدرجة لي ملحق رقم ()7
من هذه االتفاقية.
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الشروط العامة لالتفاقية
المـادة ( – )1التعاريف :
ت ون لل لمات الواردة لي هذه اإلتفاقية المعاني المحددة ل ا تاليا إال إذا دلت القرينة على غير

ذلك -:

 -الحكومــة :ح ومة الممل ة األردنية ال اشمية.

 صاحب العمل :الفريق المشار إليه لي هذه اإلتفاقية فريق أول والذي يتعاقد مع الفريق الثانيإلنجاز الخدمات الفنية التي تشمل ا اإلتفاقية ،أو أي ج ة أخرى يفوب ا صاحب العمل

لممارسة صكحيات ومسؤوليات الفريق األول ،على أن يتم إعكم الفريق الثاني بذلك خطياً.

 ممثل صاحب العمل :الشخص الذي يعينه صاحب العمل لمتابعة أعمال الفريق الثاني بموجب
هذه اإلتفاقية ويتمتةةع بالصكحي ةةات التي يتم تحديدها له من قبل صاحب العمل ما يجري
اطكع الفريق الثاني علي ا.

 الفريق الثاني :المر ز أو الشر ة المشار إلي ا لي اإلتفاقية فريق ثاني والتي تعاقدت مع
صاحب العمل ألداء الخدمات الفنية ولقاً ل ذه اإلتفاقية.

 ممثـل الفريـق الثــاني :الشةخص الةذي يسةميه الفريةةق الثةاني لتمثيلةه لةي العقةةد ،أو مةن يعينةه مةةن
وقت الخر ليتصرف نيابة عنه.

 الخــــدمات الفنيــــة :تعن ة ةي تقةةةديم خدمة ةةة الرسة ةةائل القصة ةةيرة بنوعي ة ةةا ( )PULL,PUSHللة ةةدوائرالح وميةةة المختلفةةة ومتلقةةي الخدمةةة مةةن المةواطنين ،صةةيانة ودعةةم تطبيقةةات ال واتةةف الذ يةةة ذات
أنظمة التشغيل ( )HTML5 for SMS Mobile Portal, Android, iOSباإلبالة لتطوير
البرمجيةةات و تشةةغيل ا و لحص ة ا و ربط ةةا مةةع األج ةزة الخاصةةة بمشةةروع الح ومةةة االل ترونيةةة
والخدمات الح ومية االل ترونية مع مراعاة ان ت ون األعمال حسب مواصفات ووثائق العطاء.

 عـر

المناقصـة ) :(Form of Bidالعةرض المسةعر المقةدم مةن الفريةق الثةاني إلةى صةاحب

العمل إلنجاز الخدمات الفنية بموجب أح ام هذه اإلتفاقية.

 قرار اإلحالة :القبول الرسمي من صاحب العمةل لعةرض المناقصةة مةع أي شةروط إبةالية اتفةق
الفريقان علي ا قبل توقيع اإلتفاقية.

 كتاب القبول :هو ال تاب الذي يبلغ به المناقص بقرار اإلحالة.

قيمة اإلتفاقية :المبلغ اإلجمالي المذ ور لي قرار اإلحاله وي ون خابعاً ألي زيةادة أو نقصةان

قد ينجم عن تطبيق شروط اإلتفاقية.
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 الموافقــة :الموالقة الخطية أو الموالقة الشفوية التي يتلوها تأ يد خطي.
 مـدة العمـل :هي المدة المحددة باالتفاقية إلنجاز األعمال موبوع هذه االتفاقية والبالغة ()730
يوما وتقاس بالتوقيت الشمسي وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام العمل.

 الوثائق :هي الوثائق المدرجة لي هذه اإلتفاقية والتي تعتبر جزء من ا.
 -عر

المناقص :يعني العرض الفني والعرض المالي المقدمان من الفريق الثاني إلى صاحب \

العمل إلنجاز الخدمات الفنية بموجب أح ام هذه اإلتفاقية.
المادة (  – ) 2وصف العمل في نطاق االتفاقية :

 تقديم خدمة الرسائل القصيرة ) (Pushللمؤسسات الح ومية المختلفة ما هو موبح لي المادة 3.1.1
لي وثيقة العطاء.

 تقديم خدمة الرسائل القصيرة )  (Pullل الة متلقي الخدمة من المواطنين ما هو موبح لي المادة
 3.1.2لي وثيقة العطاء

 تطوير البرمجيات وتشغيل ا ولحص ا وربط ا مع األج زة والخدمات الح وميةة االل ترونيةة مةع م ارعةاة أن
ت ون األعمال حسب مواصفات ووثائق العطاء و ما هو موبح لي المادة  3لي وثيقة العطاء.

 تقديم خدمة التوصيل والربط مع أنظمة المؤسسات الح ومية التي تقدم خدمات من خكل بوابة الرسائل
القصيرة ما هو موبح لي المادة  3.2لي وثيقة العطاء.

 صيانة ودعم تطبيقات خدمات الرسائل القصيرة لل واتف الذ ية ذات أنظمة التشغيل ( Android,
)iOS,HTML5 for SMS Mobile Portal

 ارسال رسائل قصيرة ترويجية ما هو موبح لي المادة  3.1.5لي وثيقة العطاء.

 تقديم الوثائق المطلوبة وجميع ما تم تطويره من برمجيات ووثائق خاصة بمشروع خدمة الرسائل القصيرة
و ما ورد لي المادة  3.2و  3.7و 3.4من وثيقة العطاء.

 تقديم خدمات التدريب ونقل المعرلة ما هو موبح لي المادة  3.5من وثيقة العطاء.
 تقديم خدمات الدعم الفني والصيانة وال فالة ما هو موبح لي المادة  3.1.6.1من وثيقة العطاء
 تولير خدمات إدارة المشروع ما هو موبح لي المادة  3.7من وثيقة العطاء.
 تولير خدمات ادارة الجودة ما هو موبح لي المادة  3.8من وثيقة العطاء.
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 تولير أي خدمات او متطلبات اخرى مشمولة باالتفاقية.

المادة (  – ) 3اللغة والقانون المعتمدان:
أ -ت ون اإلتفاقية باللغة العربية ،بما لي ذلك جميع المراسكت والشروط المتعلقة ب ا،

إال أنه يجوز أن ت ون المواصفات والتقارير الفنية باللغة االنجليزية واذا حررت
اإلتفاقية باللغتين العربية واإلنجليزية ووقع خكف على التفسير ي ون النص

بالعربية هو المعتمد.

ب -تسري جميع أح ام القوانين واألنظمه والتعليمات األردنية النالذة المفعول على هذه

اإلتفاقية عند التوقيع علي ا ويرجع إلي ا لي تطبيق شروط ا بما لي ا قانون التح يم

األردني وقانون المل ية الف رية.

المادة (  – ) 4الضرائب والرسوم:
 -1يخبةةع الفريةةق الثةةاني لجميةةع القةوانين واالنظمةةه والتعليمةةات المعمةةول ب ةةا لةةي الممل ةةة ليمةةا
يخةةص الرسةةوم والبةرائب بمةةا لي ةةا البةريبة العامةةة علةةى المبيعةةات إال إذا ورد نصةاً خكلةاً

لذلك باالتفاقية.

يج ةةب عل ةةى الفري ةةق الث ةةاني ان يش ةةمل س ةةعر بن ةةود العط ةةاء المطلوب ةةة للبةةريبة العام ةةة عل ةةى

المبيع ةةات بنس ةةبة ( ،)%16اال اذا ان ةةت البن ةةود خاب ةةعة للبة ةريبة العام ةةة عل ةةى المبيع ةةات
بنسةةبة ( )%0و انةةت الشةةر ة حاصةةلة علةةى تةةاب رسةةمي (يرلةةق مةةع العةةرض المةةالي) مةةن

هيئة االستثمار يؤ د ذلك ،بحيث يتم ع س هذه النسبة على السعر المقدم من قبل ا.

ولي حال عدم توبيح البريبة العامةة عةل المبيعةات علةى السةعر المقةدم مةن قبةل الشةر ة
لبنةةود العطةةاء المطلوبةةة ،سةةيتم اعتبةةار سةةعر البنةةود شةةامل للب ةريبة العامةةة علةةى المبيعةةات
بنسبة .%16
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-2

على الفريق الثاني دلع رسوم طوابع الواردات قبةل توقيةع االتفاقيةة عةن امةل السةعر المقةدم

شامكً جميع الرسوم والبرائب بما لي ذلك البريبة العامةة علةى المبيعةات حسةب القةوانين
واالنظمه والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول ب ا.

المادة (  – ) 5كفالة حسن األداء:
أ -على الفريق الثاني بعد تبلغه قرار اإلحالة وقبل توقيع اإلتفاقية أن يقدم لصاحب العمل

خكل أربعة عشر يوما من تاريخ إبكغه بقرار اإلحالة فالة حسن األداء بمانة لتقديمه
الخدمات الفنية وقيامه ب امل التزاماته بموجب اإلتفاقية ولمدة اإلتفاقية وت ون ال فالة بنسبة

 %10من قيمة اإلتفاقية صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية مرخصة للعمل لي األردن
وحسب نموذج ال فالة الوارد لي ملحق اإلتفاقية رقم ( ،)3واذا تطلب األمر تمديد ال فالة

ألي سبب ليحق لصاحب العمل طلب تمديدها على حساب الفريق الثاني لثكثة أش ر قابلة

للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل ،وعلى صاحب العمل اإللراج عن هذه
ال فالة بعد انت اء مدت ا واستكم األعمال استكما ن ائياً.
المادة (  – ) 6مستوى األداء:
أ -يلتزم الفريق الثاني ببذل ل عناية ومواظبة ألداء واجبةاته المطلوبة على أعلى مستويات
الممارسة الم نية وأن يستخدم األشخاص المؤهلين ل لةي مجةال اختصةاصه وخبة ةرته ،واذا
ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى األداء الم ني للفريق الثاني ال يتفق والدرجة المطلوبة،

لإنه يجب على الفريق الثاني أن يستخدم خبرات لنية جديدة لتصحيح الوبع وعلى الفريق

الثاني أن يأخذ لي االعتبار المكحظات التي يوج ه بشأن ةا صاحب العمةل أو مةن يمثلةةه
أو يطلب ا منه لي ل ما له عكقة بتقديم الخدمات الفنية موبوع هذه اإلتفاقية.

ب -إذا تخلف الفريق الثاني عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطلوب ليعتبر ذلك تقصي اًر
من جانبه ،ويحةق لصاحةب العمةل لةي هةةذه الحالة اتخاذ اإلجراءات ال فيلة بتكلي التقصير

وتصحيح األخطاء ،وذلك بعد إنذار الفريق الثاني  ،وتتم اإلجراءات ولقا للمادة ( )11من

هذه اإلتفاقية.
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المادة (  – ) 7المادة ( -)7سريةان االتفاقيةة  ،المباش ةرة  ،مةةدة العمةةل  ،تمديةةد مةدة العمةل  ،التةأخر لةي تقةديم
أ-

الخدمات المطلوبة :

سريان مفعول االتفاقية :

يسري مفعول هذه االتفاقية لدى توقيع ا من قبل الفريقين.

ب  -تاريخ المباشرة:

يحدد تاريخ المباشرة بموجب تاب خطي يوج ه صاحب العمل إلى الفريق الثاني.

ج  -مدة العمل :

د-

ينبغ ةةي عل ةةى الفري ةةق الث ةةاني إنج ةةاز الخ ةةدمات الفني ةةة المطلوب ةةة من ةةه بموج ةةب االتفاقي ةةة ب ةةمن الم ةةدة
المحددة ل ا والبالغة ( )730يوماً من تاريخ أمر المباشرة.
تمديد مدة العمل :

 - 1إذا قةام صاحب العمل بطلب خدمات إبالية و انت تلك الخدمات مةن النةوع والقةدر الةذي
يبةةرر تمديةةد مةةدة العم ةل أو جةةدت ظةةروف طارئةةة تةةؤثر علةةى سةةير العمةةل ،لعلةةى صةةاحب
العمل أن يدرس الحالة مع الفريق الثاني ويمدد مدة االتفاقية ألي مرحله من مراحل العمل
بما يتناسب مع هذه األمور .
 - 2إذا تسةةبب صةةاحب العمةةل لةةي تةةأخير تر يةةب أو اسةةتكم األعمةةال ألسةةباب لةةيس ل ةةا عكقةةة
بةةالفريق الثةةاني ،لانةةه يةةتم تمديةةد مةةدة العمةةل تبعةةا لةةذلك ليم ةةا عةةدا مةةا هةةو نةةاجم عةةن تخلةةف
الفريق الثاني لي أداء م امه.

هة -التأخي ةةر :

 -1إذا لم يقم الفريق الثاني بتنفيذ التزاماته بإتمام امل الخدمات الفنية المطلوبة لي هذه
االتفاقية بمن مدة العمل المحددة باالتفاقية  ،وتأخر عن تنفيذ المتطلبات الفنية ما وردت

لي البند رقم  3من وثيقة العطاء  ،لأن على الفريق الثاني إن يقوم بدلع غرامة مقدارها

( 40دينا ار ) عن ل يوم تأخير غير مبرر  ،ويعتبر هذا المبلغ مستحقا" لصاحب العمل
سواء لحق به برر مادي من جراء التأخير أو لم يلحق به .ويحةق لصاحب العمل أن
يحسم هذا المبلغ من استحقاقات الفريق الثاني أو فالته أو محتجزاته.

 -2يحدد للغرامة أعكه سقف حده األعلى ( )%15من قيمة االتفاقية.
 -3إذا تأخر الفريق الثاني لي تنفيذ خدمات الدعم والصيانة لتطبيقات خدمات الرسائل

القصيرة لل واتف الذ ية حسب وثيقة العطاء وحسب مؤشرات األداء الخاصة بتولر الخدمة
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المحددة لي بند  3.4من وثيقة العطاء ) (RFPليحق للفريق األول خصم المبالغ التي يتم
احتساب ا بسبب التأخير

المـادة ( – ) 8واجبات الفريق الثاني:
أ -يقوم الفريق الثاني بأداء الواجبات المنصوص علي ا لي العرض المقدم منه والشروط
المحددة المرلقة ب ذه اإلتفاقية.

المـادة (  – )9التنازل والعقود الفرعية:
ب -ال يحق للفريق الثاني أن يتنازل عن أي جزء من هذه اإلتفاقية للغير أو أن يع د إلى أي
ج ة لرعية القيام بأي جزء من ا ما لم تنص على ذلك شروط الدعوة أو عرض الفريق

الثاني ويحق لصاحب العمل إلغاء اإلتفاقية حيال أي تصرف من هذا القبيل ولقاً الح ام

المادة ( )11من هذه اإلتفاقية.
المادة ( – )10التغييرات واألعمال اإلضافية:

أ -يحق لصاحب العمل إجراء أي تعديل يراه برورياً لي برنامج الخدمات الفنية أو تقديم
خدمات لنية إبالية ،وال تؤثر هذه التغييرات أو اإلبالات على سريان هذه اإلتفاقية وتحدد

بدالت األتعاب والوقت المطلوب لألعمال اإلبالية الناتجة عن زيادة قيمة العمل ومدته

عما ورد لي اإلتفاقية باالتفاق بين الفريقين بالتناسب مع طبيعة األعمال اإلبالية واألتعاب
المحددة والمدة المطلوبة لي اإلتفاقية لألعمال بغض النظر عن نسبة الزيادة أو النقص.

ب -ولي الحالة التي ت ون طبيعة األعمال المشمولة لي هذه التغييرات واألعمال اإلبالية من
النوع الذي يتطلب تقديم خدمات تختلف عن تلك المشمولة لي هذه اإلتفاقية ،يتم االتفاق
بين صاحب العمل والفريق الثاني على بدل األتعاب المترتب على تلك التغييرات واألعمال

اإلبالية.

ت -يلتزم الفريق الثاني بإجراء التعديكت المطلوبة ،وذلك بعد صدور األمر الخطي له من قبل
صاحب العمل.

المـادة ( – )11التقصير من جانب الفريق الثاني:
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(/11أ) :يعتبر الفريق الثاني مقص اًر لي أداء عمله إذا حصل أثناء تنفيذ هذه اإلتفاقية أي من
الحاالت التالية:

أ -أي تأخير غير مبرر لي إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة بسبب تقصير
من جانب الفريق الثاني.

ب -قدم الفريق الثاني عمكً بمستوى ال يتناسب وأصول وأعراف ممارسة الم نة أو أهمل أو
قصر لي أداء م امه.

ت -تخلف الفريق الثاني عن تغيير أي من مستخدميه العاملين مخالفا بذلك التعليمات المحددة
بالمادة ( )6من هذه اإلتفاقية.

ث -قام بالتلزيم من الباطن ألي جزء من الم ام المو ولة إليه بدون موالقة صاحب العمل.
ج -لم يلتزم الفريق الثاني بتقديم عمل يلبي المتطلبات األساسية للبرنامج.

ح -أعسر أو أصبح غير ذي مكءة مالية ،أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه.
(/11ب) :لصاحب العمل لي أي من الحاالت المنصوص علي ا لي الفقرة (/11أ) أعكه إن اء
اإلتفاقية بموجب اإلجراءات التالية:

أوال" :توجيه إنذار أول للفريق الثاني مع منحه م لة لمدة ( )14يوماً لتصويب المخالفة.

ثانيا" :لي حالة عدم تصويب الفريق الثاني للمخالفة ،يتم توجيه إنذار ثاني له لمدة ( )14يوماً
من تاريخ إنت اء اإلنذار األول.

ثالثةا" :لي حالة مرور لترة اإلنذار الثانية دون تصةويب للوبع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة
إلزالة األسباب المخالفة ،يحةق لصةاحةب العمل إن اء اإلتفاقية ومصادرة فالة حسن
األداء أو جزء من ا ،ويقوم بإ مال الخدمات المطلوبة بواسطة أج زته الخاصة أو أن

يعمد إلى م ار ز أخرى القيام بمثل هذه الخدمات ،وتتم محاسبة الفريق الثاني على ما

قةةدمه من خةةدمةةات لتاريخةةه محسةةوم ةاً منه أي لروق من بةةدالت األتعاب وال لفة التي

يت بدها صاحب العمل إلنجاز الخدمات طبقاً لمتطلبات هذه اإلتفاقية ويتم احتساب هذه

الفروقات.

رابعاً :يحق لصاحب العمل لي الحاالت الطارئة أو الخاصة إن اء اإلتفاقية لو اًر لي أي من
الحاالت المنصوص علي ا أعكه.

المادة ( – )12إنهاء اإلتفاقية من قبل صاحب العمل:
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أ -يحق لصاحب العمل لي أي وقت أن ين ي العمل باإلتفاقية مع تعويض الفريق الثاني
تعويباً مناسباً وبما ال يزيد عن  %10من قيمة األعمال المتبقية.

المادة ( – )13إنهاء اإلتفاقية من قبل الفريق الثاني:
أ -إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خكل ( )90يوما من تاريخ توقيع اإلتفاقية.

ب -أخل صاحب العمل بموالاة الفريق الثاني بالدلعة المستحقة له بعد ( )60يوماً من تاريخ
استحقاق ا.

ت -أعسر صاحب العمل أو تعرض لبائقة اقتصادية تمنعه من االستمرار لي تنفيذ اإلتفاقية.
ث -لعندها على الفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدلعة
المستحقة له خكل عشرة أيام من انت اء المدد المحددة بالفقرة (أ) والفقرة (ب) أعكه واذا لم

يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدلعة المستحقة للفريق الثاني خكل

العشرة أيام هذه ،ليحق للفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل بإن اء اإلتفاقية وتعويبه

التعويض المناسب الناجم عن اإلخكل وال يعاد العمل ب ذه اإلتفاقية إال بموالقة الفريقين.
المادة ( – )14مسؤوليات صاحب العمل:
أ -تقديم المتطلبات األولية والمعلومات المتولرة لديه إلى الفريق الثاني.

ب -تسمية شخص بخبةرة منةاسبة يمث ةةله للتةنسةيةةق بةيةةنه وبين الفريق الثاني وليساعد الفريق الثاني
لي الحصول على المعلومات المذ ورة أعكه.

ت -موالاة الفريق الثاني بالدلعات المستحقة له لي المواعيد المحددة بموجب هذه اإلتفاقية.
المــادة ( – )15مراحل ومدد العمل:

أ -يلتزم الفريق الثاني وصاحب العمل و ل حسب مسؤولياته بإتباع الجدول الزمني لتقديم
الخدمات الفنية لألعمال المشمولة لي هذه اإلتفاقية.

المادة ( – )16شهادة التسلم:

أ -ال يعتبر العقد منت يا إال بعد أن يصدر الفريق األول ش ادة التسلم ويسلم ا إلى الفريق
الثاني تتبمن التاريخ الذي أتم ليه الفريق الثاني جميع التزاماته بخصوص تنفيذ الخدمات
الفنية لما ليه قناعة الفريق األول ويتعين على الفريق األول أن يصدر ش ادة التسلم خكل

( )28يوماً من تاريخ استكم الة الخدمات الفنية من الفريق الثاني ،وبعد انجاز جميع
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األعمال بموجب أح ام العقد ،بصورة مقبولة لدى الفريق األول يقوم الفريق األول باإللراج

عن فالة حسن األداء وردها للمقاول بموجب أح ام العقد.
االلتزامات غير المنجزة:

ب -على الرغم من إصدار ش ادة التسلم يبقى ل من الفريق األول والفريق الثاني مسؤولين عن
الولاء بأي التزامات ناشئه عن أح ام هذا العقد إن لم ت ن قد نفذت بتاريخ صدور هذه

الش ادة ،وبناء عليه يبقى العقد ساري المفعول بين الفريقين إلى أن يتم تحديد طبيعة ومدى

االلتزامات المتبقية.

المادة ( – )17بدل األتعاب:
أ -تشتمل بدالت األتعاب الخاصة ب ذا العقد على بدالت أتعاب بالمقطوع و ما هو محدد لي
ملحق االتفاقية رقم ( – )7خكصة بدل األتعاب من هذه اإلتفاقية وسيتم تحديد هذة البدالت
ولقا للشروط المحددة بالعقد.

ب -على الفريق الثاني أن يبمن أسعاره جميع الت اليف الكزمة إلنجاز الخدمات الفنية
المطلوبة بموجب العقد بما لي ا األرباح والمصاريف.

ت -يتقابى الفريق الثاني بدل األتعاب لجميع األعمال التي ورد ذ رها سابقا لي هذه اإلتفاقية
وذلك بموجب الشروط والمواعيد المبينة لي الملحق رقم ( )1من هذه اإلتفاقية.

المادة ( – )18تعديل التشريعات :
أ -يدلع للفريق الثاني أي مبالغ إبالية يترتب عليه دلع ا لخزينة الدولة نتيجة لفرض أي
رسوم أو برائب جديدة بعد موعد إيداع عروض المناقصات.

ب -أما إذا جرى تخفيض رسمي على أي من الرسوم والبرائب المذ ورة بالفقرة (أ) أعكه بعد
موعد إيداع عروض المناقصات ،لعندها تحسم تلك التخفيبات من استحقاقات الفريق

الثاني.

المادة ( – )19اإلخطارات العدلية :
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أ -إن صاحب العمل معفى من توجيه االخطارات العدلية لممارسته أي حق من حقوقة العقدية
أ و القانونية وتعتبر أي رسالة مسجلة مرسلة للفريق الثاني على عنوانه بمثابة إخطار عدلي
لي جميع األحوال.

المادة ( – )20إقرار المخالصة :

أ -على الفريق الثاني حال تقديمه ل شف الدلعة الن ائية أن يعطي صاحب العمل إقرار
مخالصة يثبت ليه أن شف الدلعة الن ائية يش ل التسوية ال املة والن ائية لجميع المبالغ
المستحقة له بموجب اإلتفاقية ،ويشترط أن ال يسري مفعول اقرار المخالصة إال بعد قبض

الفريق الثاني للمبالغ المستحقة له بموجب هذه الدلعة.
المـادة ( – )21اإلشعارات

:

أ -تبلغ اإلشعارات والمةراسكت التي يصدرها صاحب العمل إلى الفريق الثاني وتلك التي يقوم
الفريق الثاني بإبكغ ا إلى صاحب العمل ولقا ألح ام العقد إما بالبريد المسجل أو بإيداع ا

لدى الم تب الرئيسي ل ل لريق من ما ،أو بإرسال ا إلى أي عنوان آخر يعينه ل لريق ل ةذه

الغاية ويتم تحديده تاليا:

عنوان صاحب العمةةل.............................................................. :

عنوان الفريق الثاني............................................................. :
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ملحــق االتفاقية رقم ()1
الدفعــــات
بدالت األتعاب-:
يتم احتساب بدال ت األتعاب للفريق الثاني وفقا لما يلي:

 -1يتم أحتساب عدد الرسائل ( )push messagesالتي طلب الفريق االول من الفريق الثاني ارسال ا
والتي قام الفريق الثاني بارسال ا لعك واستلمت من قبل المستفيد ولقا لتقرير ش ري صادر عن الفريق

الثاني خكل الش ر المعني ببرب عدد الرسائل المرسلة لعك والمستلمة من قبل المستفيد خكل ذلك
الش ر بسعر الوحدة المحدد ل ذه الرسائل لي هذه االتفاقية.
 -2يقوم الفريق األول بدلع المبالغ الش رية المستحقة للفريق الثاني ولقا لما يتم احتسابه لي البند ( )1أعكه
بعد أن يقوم الفريق الثاني بتقديم الدلعة الش رية و ذلك تقديم التقارير الكزمة التي تثبت قيامه بإرسال

هذه الرسائل ( )Push Messagesواستكم ا من قبل المستفيد لي ذلك الش ر وذلك بعد أن يقوم
الفريق األول بتدقيق ا والموالقة علي ا.

 -3يدلع الفريق األول للفريق الثاني بن اية الش ر السادس ،والش ر الثاني عشر ،والش ر الثامن عشر
والش ر الرابع والعشرون من مدة العقد ،بدالت الةأتعاب الموبحة لي البند رقم  2من ملحق االتفاقية

رقم  7بناء على خدمات الدعم الفني والصيانة المتعلقة بخدمات الرسائل القصيرة لل واتف الذ ية وانجاز
األعمال المطلوبة منه خكل ل من هذه الفترات  ،وولقا لمتطلبات وثيقة العطاء وبعد موالقة الفريق

األول على ذلك ،وعلى أن ت ون الدلعة الن ائية بن اية الش ر الرابع والعشرون بعد إستكم المشروع

استكماً ن ائياً
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ملحــق االتفاقية رقم ()2
المناقصة

نموذج عر

FORM of BID
العطاء رقم (رقم) الخاص ب(خدمات الرسائل القصيرة)
السيد رئيس لجنة العطاءات الخاصة:
أ -بعد ان قمنا بزيارة موقع العمل ودراسة دقيقة للمخططات والشروط والمواصفات وجميع الوثائق الخاصة
بالعطاء أعكه الخاصة بانجاز أعمال العطاء المذ ورة أعكه وجميع ملحقات ا ،وتف منا ماهيت ا وجميةع
الظروف المحيطة ب ا وسائر العادات المحلية والرسوم والعمال وغيرها من األمور التي ل ا عكقةة ب ةةا،
لإننا نحن الموقعين أدناه ).................( :نعرض بأن نقوم بإنجاز امل هذه األعمال المطلوبة
واتمام ا ولقاً لشروط ومواصفات العطاء وباألسعار المذ ورة لي ملحق اإلتفاقية رقم ( )7خكصة بدالت
األتعاب المرلق بعربتا المالي بمبلغ إجمالي قدره (المبلغ رقماً) دينا اًر أردنياً لقط (المبلغ تابياً) دينار
أردني أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط هذا العقد.
ب -ونتع د لي حالة قبول عربنا أن نباشر العمل خكل أسبوع من تاريخ أمر المباشرة ،وأن نن ي ونسلم
جميع األعمال المشمولة لي العطاء خكل مدة العمل المحددة لي العطاء.
ت -ونتع د لي حالة قبول عربنا أن نقدم ال فالة المطلوبة لحسن األداء ولقا للمادة (\5أ) من اإلتفاقية من
مصرف أو مؤسسة ماليةةة مقبولة لدي م ،وذلك بمبلغ يعادل المبلغ المذ ور لي وثائق العطاء وولقاً
لنموذج ال فالة المرلق لي وثائق العطاء.
ث -ونوالق على أن نلتزم ب ذا العرض لمدة ( )90يوماً ابتداء من التاريخ المحدد لتقديم العرض ويبقى هذا
العرض ملزماً لنا طيلة هذه المدة.
ج -والى أن يتم إعداد اتفاقية العطاء الرسمية والتوقيع علي ا ،لإن عربنا هذا مع قرار اإلحالة يش كن عقداً
ملزما" بيننا وبين م.
مكحظة  :يش ل هذا النموذج جزءاً من وثائق هذا العطاء:
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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حرر لي هذا اليوم (يوم) من ش ر(ش ر) عام (عام)
اسم المناقص ()...........

توقيعه وخاتمه ()...........

باعتباره ()...........

ومفوباً رسمياً لتوقيع هذا العرض باسمه ونيابة عن المناقص.

العنوان()...........
الشاهد:

اسمه ( )...........توقيعه ()...........
م ان عمله ()...........
عنوانه ()...........
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ملحــق اإلتفاقية رقم ()3
نموذج كفالة حسن األداء
إلى السادة:
يسرنا إعكم م بأن مصرلنا( )...........قد فل ب فالة مالية الفريق الثاني( )...........بخصوص العطاء

رقم( )...........المتعلق( )...........بمبلغ ( )...........دينار أردني .

وذلك مقابل فالة حسن األداء لبمان التزام الفريق الثاني بتقديم الخدمات الفنية وولقا لشروط االتفاقية الخاصة

بالعطاء أعكه .

واننا نتع د أن ندلع ل م المبلغ المذ ور لدى أول طلب من قبل م بك إنذار أو تحفظ أو أي شرط آخر ،وبغض

النظر عن أي معاربة من جانب الفريق الثاني .

وتبقى هذه ال فالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولمدة االتفاقية وتحدد مبدئياً:

بتاريخ ( )...........ش ر ( )...........من عام ( )...........وتجدد تلقائياً الى ان يتم االفراج عنها من

قبل صاحب العمل.

توقيع ال فيل/مصرف)...........( :

المفوض بالتوقيةةع)...........( :
بحبةةور وش ادة)...........( :

الت ة ة ةةاريخ)...........( :
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ملحــق اإلتفاقية رقم ()4

نموذج مخالصة عن دفعة اإلنجاز عند التسلم النهائي

أقر أنا الموقع إمبائي وخاتمي لي أدناه ()...........

نقر نحن الموقعين إمباءاتنا وخاتمنا لي أدناه ( )...........بأننا قببنا من( )...........مبلغ

( )..............دينا اًر أردنيا لقط ( )...........دينا اًر أردنيا .وذلك قيمة دلعة اإلنجاز عند التسلم الن ائي عن

مشروع ( )...........موبوع العطاء رقم ( )...........وب ذا لإننا نبرىء ذمة ( )...........وح ومة الممل ة

األردنية ال اشمية من المبلغ المذ ور أعكه ومن الة المبالغ التي سبق وأن قببناها على حساب المشةروع
المذ ور أعكه مع تحفظنا وتع دنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي ب ا إلى( )...........خكل لترة تسعين

يوما" من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية (دون أن يش ل هذا إق اررا" من ..............بصحة هذه

المطالبات) ولي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خكل المدة المذ ورة ن ون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة م ما
ان نوع ا وقيمت ا بحيث تب أر ذمة ( )...........وح ومة الممل ة األردنية ال اشمية من أي حق أو عكقة

بالمشروع المبين أعكه السابقة لتاريخ التسلم الن ائي للمشروع .
وعليه نوقع تحريةرا" لي

اس ةةم المناقص:

/

/

اسم المف ةةوض بالتوقيع:

توقيع المفوض بالتوقيةةع:

الخةةات ة ةةم:
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ملحــق اإلتفاقية رقم ()5
نموذج مخالصة نهائية

أقر أنا الموقع إمبائي وخاتمي أدناه ()...........
نقر نحن الموقعين إمباءاتنا وخاتمنا لي أدناه ( )...........بأننا قببنا من ( )...........مبلغ()...........

دينا اُر لقط ( )...........دينا اًر أردنيا وذلك قيمة الدلعة الن ائية المستحقة عن مشروع ( )...........موبوع
العطاء رقم ( )...........وب ذا لإننا نبرئ ذمة ( )...........وح ومة الممل ة األردنية ال اشمية من أي حق أو
عكقة بالمشروع المبين أعةكه إبراء عاما" شامك" مطلقا" ال رجعة ليه .

وعليه نوقع تحريرا" لي /

اس ة ةةم المناقص:

/

اسم المفوض بالتوقيةع:

توقيع المفوض بالتوقيع:

الخةاتة ة ة ةةم:
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ملحق االتفاقية رقم ()6
خالصة أسعار الرسائل القصيرة من نوع  Pullشاملة جميع الضـرائب والرسـوم بمـا فيهـا الضـريبة

العامة على المبيعات و تكون هذه االسعار ثابتة طيلة مدة العقد و ال يحـق للفريـق الثـاني تعـديلها
او مطالبة مستخدمي هذه الخدمة بأي مبالغ اضافية مهما كانت االسباب.

سعر الرسالة الواحدة

الرقم

الوصف

1

الكلفة التي يتحملها مستخدمي هذه الخدمة للرسالة القصـيرة مـن نـوع Pull

فلس
******

دينار
000

(لالسـتعالم لمــرة واحـدة) والمرســلة مـن قبــل مسـتخدمي الخدمــة شـامل ًة جميــع
الضرائب و الرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات.

2

الكلفة التي يتحملها مستخدمي هذه الخدمة للرسـالة القصـيرة مـن
نوع ( Pullلالشتراك فـي الخدمـة) والمرسـلة مـن قبـل مسـتخدمي
الخدمـــة شـــامل ًة جميـــع الضـــرائب و الرســـوم بمـــا فيهـــا الضـــريبة
العامة على المبيعات
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*******
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ملحق اإلتفاقية رقم ()7

خالصة بدالت األتعاب

شاملة جميع الضرائب و الرسوم بما فيها الضريبة العامة على المبيعات بنسبة %16
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية (رسالة)

-1

قيمة خدمة الرسالة القصـيرة مـن نـوع

بالعدد

000

 Pushوالمرســــلة مــــن قبــــل الفريــــق

المبلغ

سعر الرسالة الواحدة
فلس

دينار

فلس

دينار

كتابه (د.أ)

*******

-

***

*******

***********
*****

ـاء علـى طلــب الفريــق األول
الثـاني بنـ ً
والمؤسســــــات الحكوميــــــة المختلفــــــة
شامل ًة جميع الضـرائب و الرسـوم بمـا
فيها الضريبة العامة على المبيعات.

2

قيمة الـدعم الفنـي والصـيانة لخـدمات
الرســــائل القصــــيرة للهواتــــف الذكيــــة

ولكامل مدة العقد

المجموع رقماً

(**********) دينار أردني

المجموع كتابه ******************************* :شامال كافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات بنسبة %16
االسم********************* :
المفو

بالتوقيع  .....................................................الوظيفة.............................................. ..................

تلفون ....................................... .........فاكس ..................................ص.ب.
خاتم وتوقيع الفريق الثاني
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ملحق اإلتفاقية رقم ()8
نموذج كفالة الدخول بالمناقصة
TENDER GUARANTEE
إلى السادة ()...........

يسرنا إعكم م بأن مصرلنا ي فل المتع د ( )...........بمبلغ ( )...........دينا اًر أردنياً لقط

( )...........دينا اًر أردنياً وذلك مقابل فالة مناقصة العطاء رقم ( )...........الخاص بمشروع
( )...........لتأمين قيامه بالتزاماته مناقص متقدم للعطاء المذ ور ،ولقاً للشروط المتعلقة بذلك
والتي دخل المناقصةة المذ ورة على أساس ا.

وتبقى هذه ال فالة سارية المفعول لمدة ( )90يوماً من تاريخ صدورها أو لحين توقيع اإلتفاقية مةع

أحد المناقصين أي ما أسبق .

واننا نتع د بأن ندلع ل م المبلغ المذ ور أعكه عند أول طلب من م بصرف النظر عن أي اعتراض

من قبل المناقص.

توقيع ال فيل/مصرف:

المفوض بالتوقيةع:
التةارية ةةخ:
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