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  )سلفة علوم التأھیل  (مناقصة طلب شراء رقم  .............. ...........: فاكس..... ............. .................: ھاتف... .......... ........ .................. ...............: اسم المناقص

   -: مالحظة
   طریق الفاكس المرسلة عنال تقبل العروض وبمغلف مغلق تقدم العروض   -
  دة العرض بشكل واضح وصریحبیان م على المتعھد  -
  دائرة اللوازم المركزیة  /www.ju.edu.jo:  لمزید من المعلومات یرجى مراجعة موقع الجامعة على الرابط التالي   -

  ...................... ...................: ...االسم والتوقیع                                                                     
.....         .......: .................................الخاتم الرسمي 

  ...... ... ..... ..... ......................:ـــخ لتاریا                                                                                                                    
 
 
 

  
  

  

  الماركة  الكمیة الوحدة  اسم المادة ومواصفاتها الرقم
اإلفرادي سعر ال المنشأ المودیل

 مالحظات التسلیم السعر اإلجمالي للوحدة

1 
  مواد حاجة كلیة علوم التأھیل

  
  المرفقةو الكمیات حسب المواصفات الفنیة 

           
الدفع 
  نقداً 

 
  .الواحدة ظھراً الساعة  2018/ 22/1الموافق  االثنین آخر موعد لتقدیم العروض یوم

  

   5355540اكس ف/  5355000ھاتف :  عنوان الجامعة األردنیة   
وشاملة لكافة الرسوم والضرائب بما فیھا  یقدم المناقص أسعاره على أساس واصلة مستودعات الجامعة األردنیة-

  . الضریبة العامة على المبیعات
حیث أن الشروط  من قبل الشركة الخاصة بالمناقصةالمرفقة الشروط  وتوقیع ال تقبل العروض المرسلة بدون ختم-

  .   یتجزأ من العرض ویستبعد أي عرض غیر مرفق فیھ الشروط معتمدة حسب األصولتعتبر جزء ال 
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NO Description QTY Unit Notes 

1 Inpression material 10 * ( 10 ) jar pcs hardener and softener 

2 Measurement spoons different sizes 2 pcs Plastic 

3 Egger syringe 2 pcs Acrylic and plastic 

4 Otostop 10 packages Sponge different sizes ( small , 
Medium and large ) 

5 ear speculums 10 packages Disposable 

6 Stethoclip 2 pcs   

7 Tuning forks 2 set Different frequencies 

8 Otoscopes 2 pcs Made in Europe or equivelant 

9 Penlights 1 pcs رأس مدبب زجاجي أو بالستیكي 

10 Ear tips for otoflexs 100 1 packages with different sizes   

11 Ear tips for accuscreen 1 packages with different sizes   

12 Ear tips for Capella2 1 packages with different sizes   

13 Otocam specula 2 packages Disposable 
14 TM Electrode for ECochG 4 pcs   
15 Sanible . TM electrode cable 1 pcs   
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 2018:     /     /التاریخ                                           الجامعة األردنیة  

  )سلفة علوم التأھیل  ( : ءالشرارقم طلب                                                    دائرة اللوازم المركزیة
                                    :تلفون                             شعبة المشتریات   
  :فـاكس                                

  :السادة /  السید  
  :الــــعنوان  

  
ً للشروط التالیةتحتاج الجامعة األردنیة لشراء اللوازم  المبینة تفاصیلھا في النموذج المرفق ، یرجي تقدی   :م عرضكم وفقا

ً على االلھ الكاتبھ او مكتوبا بخط الید واضح خال من المحو او التعدیل او االضافھ ، اال اذا اقتضت ( یقدم العرض على النموذج المقرر  -1 المرفق مطبوعا
ً علی(الضرورة ذلك ، وعندھا على المناقص التوقیع بجانب المحو او التعدیل او االضافة    )ھ السعر والماركة والمنشأ والمودیل ومدة التسلیم موضحا

 .موعد المحدد لتقدیمھا ال تقبل العروض المرسلة بواسطة الفاكس وكذلك ال تقبل العروض غیر الموقعة من مقدمیھا او من وكالئھم القانونیین او التي تقدم بعد ال -2
ً من تاریخ اخر یوم محدد) 45(یلتزم المناقص باسعاره لمدة  -3  .لتقدیم العروض  یوما
مناقص تضمین ایة ال یجوز للمناقص اجراء اي تعدیل في نموذج العرض او اي من الوثائق المرفق بھ باستثناء تعبئة البیانات المطلوب تعبئتھا وباستطاعة ال -4

 .ترفق بالعرض ) موقعة ومختومة ( شروط او تحفظات او بدائل یرید تقدیمھا في مذكرة خاصة منفصلة 
ومكتوب علیھ بخط واضح اسم المناقص وعنوانھ ورقم طلب ) الجامعة االردنیة /دائرة اللوازم  –شعبة المشتریات ( سم ارض ضمن مغلف معنون بیقدم الع -5

 .الشراء ونوع اللوازم 
علیھ المر الجامعة االردنیة على صورة  عشرة بالمئة من قیمة المواد المحالة%) 10(على المناقص الذي تحال علیھ المناقصة تقدیم تأمینا لحسن التنفیذ بنسبة  -6

ً لحین ورود ما یبین تحقق ( كفالة بنكیة او شبك مصدق من قبل احد المصارف المحلیة على ان تكون ساریة المفعول لحین تسلم اللوازم النھائي على أن تجدد تلقائیا
 )  .الغایة منھا حسب األصول من الجھة المعنیة 

دني على اساس واصل مستودعات الجامعة االردنیة مع ذكر مدة التسلیم والتقید بھا ، ویقوم المتعھد بالتخلیص على البضاعة المحالھ تقدم االسعار بالدینار االر -7
 .علیھ وتوصیلھا للجامعة على نفقتھ الخاصة وتركیبھا وتشغیلھھ حسب االصول 

 بااللف من قیمة اللوازم المحالة علیھ عن كل یوم تأخیر) 1(اذا تأخر المتعھد عن تسلیم اللوازم المحال علیھ بالتاریخ المحدد یغرم بنسبة  -8
ً او خالف اي شرط من شروطھا او ثبت ان المناقص قدم للجامعة لوا -9 ً او جزئیا ال تتفق ومواصفات  زماذا تخلف المتعھد عن تنفیذ المناقصة التي احیلت علیھ كلیا

 : لجامعة الحق في اتخاذ اإلجراءات التالیة أو أي منھا لالقرار ف
  . التأمینات المقدمة تأمینا لحسن التنفیذ وقیدھا ایراد لحساب الجامعة) بعض او كل ( مصادرة   - أ
ً الیھ شراء اللوازم من االسواق المحلیة او الخارجیة باألسعار الرائجة وتضمین المناقص فرق االسعار   - ب من ذلك الفرق كنفقات %) 15( او التكالیف مضافا

 .اداریة 
 .تكلیف متعھد آخر للقیام بتورید اللوازم المطلوبة وتغریم المتعھد االصلي فرق االسعار وایة خسائر قد تلحق بالجامعة جراء ذلك   - خ
 .ت الخاصة بالجامعة للمدة التي تراھا الجامعة مناسبة حرمان المقاول أو المتعھد الذي تخلف عن تنفیذ المناقصة من االشتراك في المناقصا  - د
تثني من ذلك المواد تتمتع الجامعة االردنیة بحق االعفاءات من الرسوم الجمركیة ورسوم االستیراد وأیة رسوم اضافیة اخرى لكافة مشتریاتھا ومستورداتھا ویس - 10
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شحن والبیان الجمركي اذا تمت احالة ایة لوازم معفاة من الرسوم الجمركیة وایة رسوم اخرى فعلى المتعھد االلتزام بأن یظھر اسم المتعھد صراحة على وثائق ال - 11
 ) .الجامعة االردنیة بواسطة اسم المتعھد ( باالضافة الى اسم الجامعة االردنیة على النحو االتي 

الخاصة بھا مناقص ان یقدم عینات من اللوازم المطلوبة ان امكن ذلك وكتالوجات ونشرات باللغة العربیة واالنجلیزیة ، عن كیفیة التشغیل والمخططات على ال - 12
 .تب الصیانة للوازم الموردة وعلیھ ان یحدد في عرضھ بلد منشأ اللوازم المعروضة واسم الشركة الصانعة وعلى المتعھد الذي ترسو علیھ االحالة تزوید الجامعة بك

نین واالنظمة تستوفي من المتعھد الذي تحال علیھ المناقصات الطوابع ورسوم االحالة ورسوم العقو ورسوم االضافیة وایة رسوم اخرى مستحقة بموجب القوا - 13
 .المعمول بھا 

 .مھ الخاص وارفاقھا بمناقصتھ تعتبر ھذه الوثیقة من وثائق المناقصة ، وعلى المناقص التوقیع علیھا وختمھا بخات - 14
تركیبھا وتشغیلھا في اذا كانت المناقصة المحالة اجھزة او ادوات او تجھیزات بشكل عام وكانت بحاجة الى تركیب وصیانة فعلي المتعھد المحالة علیھ ان یقوم ب - 15

لمدة عام كامل اعتبارا من تاریخ تسلیمھا الفعلي ، كما علیھ ان یقدم ) انامج( االماكن المخصصة لھا وعلیھ القیام بصیانتھا وكفالتھا وضمانھا من العیوب المصنعیة 
على أن تجدد من قیمة اللوازم المحالة المر الجامعة االردنیة ، تبقي ساریة المفعول حتى انتھاء  فترة الصیانة او الكفالة او الضمان %) 5(كفالة بنكیة لذلك مقدارھا 

 .الغایة منھا حسب األصول من الجھة المعنیة تلقائیاً لحین ورود ما یبین تحقق
المتعھد االلتزام بھا وختمھا وإعادتھا مع العرض ویحق للجامعة رفض أي عرض غیر مرفق بھ / تعتبر ھذه الشروط جزء ال یتجزأ من القرار وعلى المقاول  - 16

قع   .الشروط وغیر موّ
   2018/  1/    22  االثنین   یوم الواحدة من ظھر  الساعةفي موعد أقصاه  ) لجامعة األردنیةمبنى دائرة اللوازم في ا(یسلم العرض إلى شعبة المشتریات في  - 17

  :اسم المناقص                                                                                     
 :الختم والتوقیع    

  /         :        /   التـاریـخ                                
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