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تجهيزات علمية لمختبر التحكم اآللي التابع
لكلية الهندسة
سعر النسخة ()20
سترد
غير ُم ّ
فعلى الراغبين المشاركة في هذا العطاء مراجعة مدير اللوازم والعطاءات في الجامعة للحصول على نسخة
من هذا العطاء اعتبارا ً من صباح يوم األربعاء الموافق 2022/6/1

آخر موعد لتقديم العروض
الساعة الثالثة بعد ظهر يوم األربعاء الموافق

2022/6/15
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الشروط الخاصة للتجهيزات واللوازم المطلوبة لمختبر التحكم اآللي
التابع لكلية الهندسة
يطلب من الشركات أو المؤسسات التي ترغب المشاركة في هذا العطاء ما يلي:
 )1أن تكون الشركة أو المؤسسة وكيالً معتمدا ً للشركة الصانعة/الموردة لألجهزة المطلوبة في األردن.
 )2يمكن تجزئة العطاء وال يشترط التقدم لكامل التجهيزات المطلوبة.
 )3شراء نسخة العطاء بمبلغ غير مسترد قيمته ( )20دينار أردني.
 )4تلتزم الشركة التي سيحال كامل العطاء عليها بدفع كلفة نشر اإلعالن لمرة واحدة في صحيفتي الرأي
والدستور ،أو دفع نسبة من قيمة اإلعالن مما يترتب على قيمة األجهزة المحالة عليها.
 )5بيان بلد المنشأ واسم الشركة الصانعة أو الموردة األجنبية.
 )6بيان مدة التوريد مع مراعاة ان يتم التوريد والتسليم قبل تاريخ  2022/9/15مع االلتزام بذلك.
 )7تقديم األسعار على أساس أنها شاملة ألجور الشحن ،والتأمين ،والتخليص ،والرسوم الجمركية،
وأجور النقل على أن تكون التجهيزات المحالة واصلة للموقع الذي سيتم تركيب األجهزة به في
الجامعة شاملة لكلفة التركيب في الموقع.
 )8يطلب بعد تركيب األجهزة في الموقع وتشغيلها وتجربتها والتأكد من صالحية كافة أجزائها تسليمها
للجامعة حسب األصول.
 )9يطلب تدريب فني المختبر في الجامعة الذي تتبع له هذه التجهيزات على كيفية تشغيلها وصيانتها
األولية والمحافظة عليها.
 )10يُطلب أن تكون كفالة كل جهاز محال شاملة لقطع الغيار لمدة ال تقل عن  3سنوات ويفضل أكثر
من ذلك .فكلما كانت الكفالة أطول كان ذلك أفضل حيث سيتم أخذ هذا الموضوع بعين االعتبار عند
دراسة العروض والمفاضلة.
ويستثنى من ذلك تلف الجهاز الناتج عن (العبث أو الكسر أو الحرق أو الخراب المتعمد).
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 )11يجب التزام الشركة التي سيحال العطاء عليها بتقديم تعهد خطي يتعلق بتوفير قطع الغيار لألجهزة
المحالة لمدة عشر سنوات.
 )12يُطلب من الشركة الصانعة أو الموردة لألجهزة ارفاق قائمة تتضمن ( recommended spare
 )partsمع بيان أسعارها مثل (اللمبات ،الفيوزات ،مفاتيح التشغيل ،قطع المستهلكات األخرى
الخاصة بكل جهاز ،وكذلك المواد والقطع المستهلكة المستخدمة في التجارب) .وسيتم أثناء الدراسة
التنسيب بشراء الكميات المناسبة من هذه القطع لحفظها الستخدام بعضها فور الحاجة لها وتالفي
االنتظار لحين احضار مثل هذه القطع من الشركة الصانعة األم.
 )13يُطلب من الشركة أو المؤسسة التي سيحال عليها األجهزة وتوابعها تفقد هذه األجهزة من خالل
مهندس مختص بواقع مرتين كل عام طوال فترة الكفالة المجانية ومعايرتها والتأكد من أنها تعمل
بصورة صحيحة ودقيقة لضمان حسن أداءها.
 )14يجب التزام الشركة أو المؤسسة الموردة لألجهزة بالحضور إلى موقع الجامعة بناء على طلب
كلية الهندسة خالل فترة ال تتعدى ( )48ساعة من الطلب الرسمي من الشركة (حيث سيتم ارسال
كتاب أو رسالة الكتر ونية أو فاكس) لتفقد أي جهاز من األجهزة المحالة في حال تعطله الفجائي أو
حاجته للصيانة .على أن تكون تكلفة هذه الزيارات مهما بلغت غير مدفوعة خالل فترة الصيانة
المجانية  .أما بعد فترة الصيانة المقررة فسيتم االتفاق في حينه على كلفة الزيارة أو ربما ستلجأ
الجامعة الى عمل اتفاقية صيانة سنوية لصيانة األجهزة وتوابعها من أجل ضمان استمرارية عملها
وحسن أدائها.
 )15تلتزم الجامعة بدفع قيمة التجهيزات واللوازم المحالة خالل فترة ال تتعدى ( )45يوما ً من تاريخ
االستالم النهائي وتقديم الفاتورة للجامعة.
 )16تقديم كفالة دخول للعطاء بقية  % 5من الكلفة اإلجمالية.
 )17عند اإلحالة سيتم استبدال كفالة الدخول بكفالة حسن تنفيذ قيمتها  % 10من كلفة األجهزة المحالة
االجمالية لضمان التوريد والتسليم حسب األصول.
 )18بعد االستالم سيتم استبدال كفالة حسن التنفيذ بكفالة صيانة قيمتها  % 5من كلفة التجهيزات المحالة
اإلجمالية.
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 )19الجامعة ليست ملزمة باإلحالة على أرخص األسعار ،وإنما ستؤخذ عدة عوامل عند تقييم عروض
األجهزة المطلوبة ودراستها بحيث تشتمل على:
 مدة الكفالة.
 هل الكفالة شاملة أو غير شاملة لقطع الغيار.
 بيان بلد المنشأ للتجهيزات.
 جودة التجهيزات بحيث تكون من النوع الممتاز الذي يتحمل اجراء تجارب كثيفة للطلبة.
 الكلفة والتسهيالت المالية التي تقدمها الشركة للجامعة الستيفاء ثمن التجهيزات  ....الخ)
 )20يحق للجامعة مفاوضة الشركات القريبة جدا بأسعارها لبعضها البعض والتي تكون عروضها
والشروط المطلوبة منها مطابقة لما هو مطلوب.
 )21يرجى مالحظة أن جميع األرقام والقياسات الواردة في مواصفات التجهيزات المطلوبة هي تقريبية
وللداللة على المطلوب فقط وغير ملزمة .وبحق للمشارك تقديم بدائل أخرى كما يراه مناسبا على
أن تحقق هذه البدائل الغرض المطلوب من الجهاز.
 )22التجهيزات المطلوبة تعمل بالطاقة الكهربائية  220فولت 50 ،هرنز  1 ،فاز .
 )23يراعى ان تكون التجهيزات من مصدر أوروبي غربي أو امريكي أو ياباني .كما يحق للشركات
المشاركة بالعطاء تقديم تجهيزات من منشأ آخر (كوري ،تايواني ،صيني) شريطة ان تكون هذه
التجهيزات من األنواع الممتازة المجربة وليس من األنواع التجارية الرخيصة مع بيان مدة كفالة
مثل هذه التجهيزات).
 )24يشترط ارفاق كتالوجات أو نشرات تبين التفاصيل الفنية للتجهيزات التي تقدمها الشركة لتسهيل
عملية االختيار.
 )25لالستفسار عن أي معلومة ،سواء كانت فنية أو غير فنية ،يطلب من الشركة المشاركة بالعطـــــاء
إرسال استفسارها خطيا على البريـــــد اإللكتــــــروني التالي
(  )Supply.secretariat@aau.edu.joأو ()supply_ department@aau.edu.jo
أو على الفاكس رقم ()06/4791413
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