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  (2023 – 5/2022رقم ) العطاءمن  الرابعبالجزء الشروط الخاصة 

  لما يلي: العطاء تقديم عرض األسعار وفقا  الجزء من المشاركة في هذا  ممن يرغبيطلب 

 بنود.الألي بند من  Compliance sheetيجب تقديم  -1

 مبلغ )( دينار غير مسترد.هذا الجزء من العطاء ثمن نسخة  -2

سيتم أخذ مدة التوريد بعين االعتبار عند دراسة عروض االسعار فكلما كانت المدة أقصر كلما كان    -3

 ذلك أفضل للجامعة. 

العطاء ضمان مدة التوريد إذ ال يقبل أبدا  بيان مدة توريد الجزء من هذا ليجب على الشركة التي تتقدم   -4

أو الظروف تأجيل التوريد ألسباب مختلفة )كصعوبة في الشحن المماطلة وقصيرة وبعدها يتم 

 خر(. آأو أي سبب  ،كورونا عن تفشي وباء الناتجة

كان نوعها بما فيها الضريبة العامة على  أيا  واألجورشاملة لكافة الرسوم والضرائب األسعار تقديم  -5

 المبيعات. 

 الشركات أو المؤسسات المشاركة وانما تلتزمال ترغب الجامعة بالدفع المسبق الذي تشترطه بعض  -6

استالمها في الجامعة والتأكد من مطابقتها التي سيتم احالتها بعد األجهزة واللوازم بدفع قيمة 

( يوما  من تاريخ االستالم 45وذلك خالل فترة أقصاها ) للمواصفات المطلوبة وتركيبها وتشغيلها

 . النهائي

الشهرية سيؤخذ بعين االعتبار أيضا التسهيالت المالية التي يمكن للشركات تقديمها مثل قيمة الدفعات   -7

 أيضا أو الدفع بموجب شيكات مؤجلة .... الخ.  

 مطلوب بيان مدة كفالة األجهزة وكلما كانت الكفالة أطول كلما كان أفضل. -8

أو الكسر  ويستثنى من ذلك العبث المتعمد ةمالغيار الالزيجب أن تشتمل الكفالة المصنعية على قطع  -9

 أو الحرق وما يقاس على ذلك.

 جهزة. لألمنشأ اليشترط بيان بلد  -10

 .الجامعة ليست ملزمة باإلحالة على أرخص األسعار -11

اإلعالن في صحيفتي الرأي والدستور نسبة من قيمة  دفعالعطاء الجزء من  هذايلتزم من يرسو عليه  -12
  .لمرة واحدة

التي تشارك بها  له% من القيمة االجمالية  5بواقع  العطاءالجزء من لهذا يجب تقديم كفالة دخول  -13

 ي عرض ال يشتمل على كفالة الدخول.أالشركة علما بانه لن ينظر ب

 األجهزة % من قيمة 10كفالة لحسن التنفيذ قيمتها يتم استبدال كفالة الدخول باإلحالة الرسمية عند  -14

ومضي فترة ال واستالمها وال يتم االفراج عنها إال بعد توريد األجهزة االجمالية المحالة على الشركة 

 ( يوما .14)تقل عن 
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صيانة  واستبدالها بكفالةسيتم بعد التوريد واالستالم ارجاع كفالة حسن التنفيذ للشركة الموردة للعطاء  -15

 .لإلحالة% من القيمة االجمالية  5بقيمة 

الستفسار عن أي معلومات تتعلق بهذا العطاء يرجى االتصال مع مدير اللوازم والعطاءات على ل -16

. 310أو  214( فرعي 06/ 4791400ي )( او هاتف الجامعة األرض0799996866الهاتف رقم )

 .078880593أو مع الدكتور محمد نصار على الهاتف المحمول رقم 
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