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رقم طلب الشراء :(

الرقم المتسلسل  :(

موضوع الشراء :(
القيمة اإلجمالية للشراء :(

-شركه عكلوك اخوان.

-شركة كيماويات االردن

-الجوائز الذهبية لالستيراد والتصدير
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انش17واط +دسك حامل لباد 1500 جالية ارضيات قدرة الماتور 

(

(
(

(

2019  لسنة 28) من نظام المشتريات الحكومية رقم 76وإستنادا ألحكام الفقرة   (ب)  من المادة (
على التوصية المقدمة من اللجنة فقد تقرر ما يلي : فقد قامت اللجنة بتفريغ ودراسة العروض دراسة تفصيلية ،و بناءا 

شركة كيماويات االردن، و كما يلي:-

المجموعسعر الوحدةالكميةالوحدةالمــادةبند الضريبة
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      جالية ارضيات موديل
NR1500S دورة /150 سرعة 

 واط1500الدقيقة قدرة الماتور 
مع دسك حامل لباد

    دسك حامل اللباد للجالية
17 او 16يمكن تركيب لباد قياس 

18او 
    دسك حامل اللباد للجالية

17 او 16يمكن تركيب لباد قياس 
18او 
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أحد عشر ألفا وستمائة وسبعة وثمانون دينارا ال غيـرقيمة اإلحالة     :-
األسعار        :-     شاملة كافة الرسوم الجمركية ورسوم اإلستيراد وأية رسوم وضرائب أخرى واصل مستودعات مستشفى الجامعة .

أحد عشر ألفا وستمائة وسبعة وثمانون دينارا ال غيـر11687 (

1 ) بند(

2 ) بند(

3 ) بند(

بريطانيا

بريطانيا

بريطانيا

)09/0007/2021قرار إحالة رقم :(

شركة نيوماتيك البريطانية.

شركة نيوماتيك البريطانية.

شركة نيوماتيك البريطانية.

                                                     المنشأ                                     الشركة الصانعة                  أسباب اإلحالة 

العروض الواردة 

فترات اإلستالم

الكميةالمدةالبند

1 ) بند(

2 ) بند(

3 ) بند(

حسب الطلب

حسب الطلب

حسب الطلب
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إحالة المواد التالية  على السادة /

الخصم

11687.000   |

للجنة الشراءات المحلية

)221000474رقم الحجز :(
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الــــشــــــروط  :- 
- تسليم المواد المطلوبة خالل الفترة الزمنية المحددة لذلك .1
%) من قيمة المواد المحاله عليه .10-يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة (2

-تغريم المتعهد بنسبة واحد بااللف من اإلحالة عن كل يوم تأخير في التوريد . 3

-يلتزم المتعهد التزاما تاما بما ورد في قرار اإلحالة من حيث األسعار و الكميات و المواصفات وماورد في العرض ومدة التسليم و الشروط العامة. 4
-يلتزم المتعهد بدفع رسوم اإلحالة والطوابع  خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغه لقرار اإلحالة .5

-تعتبر األسعار اإلفرادية في عروض الشركات المحال عليها هذا القرار هي االساس في حالة وجود اختالف بينها وبين االسعار االفرادية في6
   قرار اإلحالة .

2019)) وتعليماته لسنة (28-في حالة مخالفة المتعهد لما ورد في قرار اإلحالة يطبق عليه نصوص المواد الواردة في نظام المشتريات الحكوميه رقم(7

% من قيمة االحالة لمدة عام  شاملة قطع الغيار وااليدي العاملة .     5**تقديم كفالة صيانة 
***االلتزام بقائمة قطع الغيار لمدة سنتين بعد انتهاء الكفالة المجانية .

 يوم من التوريد االصولي للوثائق والمستندات .90***طريقة الدفع خالل 

)09/0007/2021قرار إحالة رقم :(

            مندوب ديوان المحاسبة           عضو                     عضو                     أمين سراللجنه                          رئيس لجنة الشراءات المحلية

2054- يتم التوريد باإلتفاق مع أمين المستودع  هاتف (               )              .8

        روان عكاشة           االء عربيات             اماني الشيشاني                                 محمد ملحم    


