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 2020ولوازمها  للمناسبات خيم تأجيرعطاء 

الخيم ولوازمها وذلك لتوريد وتجهيز خيم ريد تعلن هيئة أجيال السالم عن حاجتها للتعاقد مع شركة متخصصة بخدمات تو
الهيئة الشركات والمؤسسات المتخصصة في  ولوازمها لجميع برامجها في العاصمة وجميع محافظات المملكة. وتدعو 

 )توريد وتأجير خيم ولوازمها( للمشاركة بهذا العطاء.

 

 أوال: نبذة عن العطاء

لتوفير خدمات تأجير الخيم  حيث ترغب هيئة أجيال السالم في عمان إبرام اتفاقية طويلة األجل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
  قبل الهيئة. وذلك للبرامج التي يتم تنفيذها من

 الشروط واألحكام:ثانياً: 

 لألصناف المطلوبة  للواقعإرفاق صور مطابقة  •

، ولن يتم بالخيم للمناسبات وجميع التجهيزات والمعدات الخاصة بذلك مختصة فقطعلى الشركات المتقدمة أن تكون  •
 قبول أي عرض سعر من أي شركة غير مختصة .

 والتركيب )داخل عمان(.التسعير يشمل أجور النقل والفك  •

األسعار المقدمة يجب ان تكون غير شاملة ضريبة المبيعات، حيث ان بعض من البرامج التي تنفذها الهيئة معفية من  •
 الضريبة البعض االخر شامل الضريبة، حيث تقدم الفواتير حسب كل برنامج.

 إرفاق أجور التوصيل خارج عمان )السعر لكل محافظة(. •

 والترتان بالمتر المربع.أسعار الموكيت  •

 تتحمل الشركة مسؤولية تأمين فني كهرباء باإلضافة للوصالت الكهربائية عند الحاجة. •

 ال مانع من إرفاق أي مطلوبات يمكن تقديمها غير مذكورة في الجدول أعاله وتسعيرها وإرفاق صور. •

من المطلوبات في حال عدم مطابقتها  يحق لهيئة أجيال السالم االمتناع عن التركيب وطلب تبديل أو إلغاء أي •
 لمعايير هيئة أجيال السالم، وضمان تبديلها مع ضمان وقت التسليم المتفق عليه.

ال تتحمل الهيئة اية مسؤولية او تعويض من جراء ارتفاع أسعار المواد أو التجهيزات أو أجور االيدي العاملة أو أية  •
 رسوم إضافية طيلة فترة التعاقد.

يوم كحد أقصى باسم الشركة المعتمد بالبنوك والمسجل  ٣٠ون من خالل شيكات بنكية تصرف خالل الدفع سيك •
 باألوراق الرسمية فقط وعن طريق فواتير شهرية أو حواالت بنكية على رقم حساب الشركة.

سعر  إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق  •
الوحدة، فللجنة العطاءات الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعديل مجموع 

 .األسعار أو المبلغ اإلجمالي للعرض وفقا لذلك

 أسباب لذلك.   ةحق لهيئة أجيال السالم الغاء عرض وإعالن العطاء من غير ذكر أيي •

لعروض المقدمة اليها بدون ابداء األسباب وبدون ان يكون ألي من الشركات يحق للهيئة ان ترفض كل او بعض ا •
 المتقدمة الحق في الرجوع عليها بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم العرض.

على ايميل دائرة المشتريات:  فقط جميع العروض وأي مالحظات او استفسارات يجب ان ترسل •

procurement@gfp.ngo 

 لن ينظر بها.والبريد االلكتروني برسالها إن تم تقديمها وإوحتى ال تقبل العروض المتأخرة عن الموعد المحدد  •

 التقديم للعطاء مجاني وال يوجد أي رسوم. •

   1/3/2020 الموافق االحدمع انتهاء يوم  اخر موعد الستالم العروض هو •
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ً ثالث  جدول تسعير أصناف العطاء: ا

سعر البيع لليوم  المواصفات المطلوب
 الواحد

 م.x٢٥م١٠مساحة  • خيمة ألماني

 مقاومة للمطر والرياح. •

 

  م.x٥م٥ • خيمة غازيبو

  م.x٢٥م١٠مساحة  • سم(٥أرضية مرتفعة )

 .١٠x٢٥ • موكيت

 قطعتين.ال تزيد عن  •

 لون فاتح. •

 

  مx٢٥م١٠ • سجاد

  مx٢٥م١٠ • ترتان

  VIPممرات  • سجاد أحمر

  لون فاتح. • ساتان

  تغطية الخيمة وجوانبها بشكل منتظم مع قوة إنارة كافية.  • إنارة مخفية

  .مكيف وسائل تدفئة وتبريد

  .مدفأة زجاج

  .مدفأة حديد )مشروم(

  - كرسي كروم

  -  كرسي نابليون

  .مفرد VIPكراسي جلد 

  .ثنائي

  .ثالثي

  .سمx٨٠سم١٨٠ طاولة مستطيلة )مع مفرش(

  .سمx٦٠سم ١٨٠

  .سم١٦٠ طاولة دائري )مع مفرش(

   حمام متنقل

   مغاسل متنقلة



 

 

 

 :أسعار التوصيل للمحافظات

 
 التكلفة بالدينار االردني المحافظة #

 شامل عمان 1

  الزرقاء 2

  مادبا 3

  البلقاء  4

  اربد 5

  جرش 6

  عجلون 7

  المفرق 8

  الطفيلة  9

  الكرك 10

  معان 11

  العقبة  12


