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 ( 3/0202/ش أ)دعوة عطاء رقم   

 

 عطاء توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت في المباني التابعة لوزارة العدل 
 

توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت في المباني التابعة لوزارة " بطرح عطاء   ترغب وزارة العدل  
المقاولين المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول فعلى  العدل

صادرة عن الدائرة في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص ميكانيك بالفئة الرابعة 
الشراء لجنة امين سر )مراجعة وزارة العدل  شراء نسخة من وثائق الشراء في بينالراغوالخامسة 

 الواحدة دينار غير مسترده ولغاية الساعة ( 05)بل مبلغ مقا وثائق الشراءللحصول على  ( المحلية 
 االحدخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم آ،العرض المالي مغلق وتقديم ، يوميا ظهربعد ال

 . 22/50/2525الموافق 
االربعاء ظهر يوم  ونصف عشر الحاديةخر موعد إليداع العروض في صندوق العطاءات الساعة آ

الثانية الساعة  20/50/2525الموافق  االربعاءالعروض في يوم  تفتح،  20/50/2525الموافق 
 .ظهرًا عشر 

 .على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر اإلعالنجور أ
 
 ,,,   االحتــرامواقبلــوا 

 
 

 وزيــــر العــــدل 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 ( 3/0202/ش أ)دعوة عطاء رقم   
 

 عطاء توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت في المباني التابعة لوزارة العدل 
   

في المباني التابعة لوزارة  توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت" بطرح عطاء   ترغب وزارة العدل
المصنفون لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول  المقاولينفعلى  العدل

صادرة عن الدائرة في مجال الكهروميكانيك والطاقة المتجددة اختصاص ميكانيك بالفئة الرابعة 
الشراء لجنة امين سر )وزارة العدل  مراجعة وثائق الشراءنسخة من شراء  في بينالراغوالخامسة 

  الواحدةدينار غير مسترده ولغاية الساعة ( 05)بل مبلغ مقا وثائق الشراءللحصول على  ( المحلية 
 االحدخر موعد للحصول على نسخ العطاء يوم آ،العرض المالي مغلق وتقديم ، يوميا ظهربعد ال

 . 22/50/2525الموافق 
 االربعاءظهر يوم  ونصف عشر الحاديةخر موعد إليداع العروض في صندوق العطاءات الساعة آ

الثانية الساعة  20/50/2525الموافق  االربعاءالعروض في يوم  تفتح،  20/50/2525الموافق 
 .ظهرًا  عشر

 
وتكون باسم معالي  ي مصدق كعلى شكل كفالة بنكية او شيك بن,دينار ( 088) بقيمةسند كفالة دخول العطاء  .1

 .وزير العدل باإلضافة لوظيفته
 .شهادة تصنيف مقاولين سارية المفعول .2
 .تقديم شهادة تسجيل ضريبة المبيعات .3
 .االلتزام بتقديم براءة ذمة من الضمان االجتماعي .4
 .تقديم بديل للمواصفات او تقديم اكثر من عرض سعر للبند الواحد معد .5
 .. 8802لسنة  80المشتريات الحكومية رقم االلتزام الكامل ببنود نظام  .6
مع  يقدم المناقص العرض على نسختين متطابقتين منفصلتين كل نسخة بملف وفي مغلف واحد ويثبت اسم الشركة ورقم العطاء .7

 .على كل وثيقة بما فيها الكتالوجات التوقيع والختم 
 . أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر *   

 
 

نقص أي مرفق أو صفحة بعد شراء دعوة  أوعلى المناقص التأكد من المرفقات و عددها ، و الدائرة غير مسؤولة عن فقدان *   
 .العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق 

 

                               ,,واقبلــوا االحتــرام
                                                                                        

 ـــدل وزيــــر العــ
 



 
 

 

 
 ب وحدات تكييف سبليتتركيلعطاء توريد و المواصفات والكميات

 في المباني التابعة لوزارة العدل

الكمية  وحدة الكيل وصف العمل الرقم
 بالرقم)

 سعرالوحدة
 (بالرقم والكتابة)

 المبلغ االجمالي

 دينار فلس دينار فلس (والكتابة بالعدد  

 :الشروط الخاصة  
 .يةضرورة تقديم كتالوجات مطابقة عند الدراسة الفن -

 .المرفقهعدم تقديم أكثر من بديل للمواصفات  -

 .عدم تقديم أكثر من عرض سعر للبند الواحد -

السعر يشمل أي إضافة ألطوال المواسير النحاسية  -
 .الالزمة للتركيب

التمديدات الكهربائية السعر يشمل أي إضافة ألطوال  -
النجاز العمل حسب  المطلوبة الكهربائية وجميع القطع

 .واصفاتالم

أو حسب الطلبات للمباني بشكل منفرد  األعماليتم تنفيذ  -
 .مجتمعه وبموافقة خطيه من مديرية االبنيه

 يوم من تاريخ الطلب من مديرية االبنيه 41مدة التوريد  -

السعر يشمل التوريد والتركيب في جميع محافظات  -
 . المملكة األردنية الهاشمية

 والموديل وبلد المنشأ تحديد اسم الشركة الصانعة -

ارخص / المطابق األرخصتكون اإلحالة على أساس     -
 األنسب/المطابق 

ئب والرسوم الجمركية الضراجميع السعر يشمل الرسوم و  -
  كافة

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الكمية  وحدة الكيل وصف العمل الرقم
 بالرقم)

 وحدةال سعر
 (رقم والكتابةبال)

 المبلغ اإلجمالي

 دينار فلس دينار فلس (والكتابة بالعدد  

تبريد )تقديم وتركيب وفحص وموازنة وتشغيل وحدات تكييف  
 WALL TYPE)من المنفصل (وتبريد

INERTOR   )وتكون الوحدات شامله لألجزاء التالية: 
وحدة المكثف والمحتوية على الضواغط والصمامات  -

 ما فيها صمامات األمان والحماية والملفات النحاسيةالالزمة ب

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    



 
 

 

 standard coils  والمراوح ودارة الطاقة والتحكم
ياالضافه لكافة العناصر الكهربائية الالزمة لحماية وتنظيم 

الثقيل والمعالج ضد   الوحدة وبغالف خارجي من النوع 
عوامل الطقس لتركب فوق سطح المبنى أو على الجدران 

 .ةالجانبي
الوحدة الداخلية من النوع الذي يعلق على الجدار وذات  -

ديكور أنيق وحسب إرشادات المهندس والمحتوية على ملفات 
التبريد المراوح ومصرف للماء المكثف باإلضافة إلى صمامات 

 األمان والحماية والمكثفات الكهربائية والفالتر قابله للتنظيف                           
اعد المصنوعة من زوايا الحديد الثقيل والمناسبة القو  -

لتركيب الوحدات الخارجية عليها وتكون مدهونة مع تركيب 
موانع اهتزاز يشمل أيضا الحماالت وقواعد التعليق المناسبة 

 .ألجزاء الوحدة الداخلية
تمديدات شبكة المواسير النحاسية للتوصيل بين أجزاء  -

ع العزل لهذه المواسير حسب الوحدة الداخلية والخارجية م
المواصفات المعمول بها مع تغليف العزل بالشريط الالصق 
وبصورة حلزونية وعلى كامل المواسير ولغاية الوحدة 
الداخلية والحفر والقص في الجدران بشكل اسطواني بالمعدات 
صالح الوضع كما  عادة وا  المناسبة لذلك إن تطلب األمر وا 

 .ر بصورة جيدةكان عليه وتثبيت المواسي
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