2022
جامعة آل البيت
دائرة العطاءات والمشتريات

Tenders and Procurements Department

مواصفات العطاء رقم ()2022/21
توريد وتركيب وتشغيل جهاز مسح الرادار (الاختراق الارضي)
)Ground Penetrating Radar (GPR
Quantity

Item.

Description
1

SIR 4000

1

1

100 MHZ
Antenna, Bi-static
w/FGMOD570 fiber optic transmit trigger

2

1

Survey wheel encoder

3

1

Antenna control cable, 15m

4

1

SIR 4000 carry harness

5

1

Processing Software

6

الشروط الخاصة:
تقدم األسعار بالدينار األردني شاملة جميع أنواع الضرائب وشاملة ضريبة المبيعات والرسوم
-1
الجمركية.
األسعار تشمل التوريد في الموقع  -المفرق  /جامعة ال البيت.
-2
الجامعة غير مقيدة بأقلل األسلعارو ول لا الفل فلي تجلئلة الع لاغ أو كليائلأ كليلا أو جلئيلا كاا
-3
اقتضت مصلفة الجامعة الك وفي أي مرحلة مل مراحلل الع لاغو دون أن ي لون للمناقصلي
الف في الم البة بأية خسارة أو ضرر ناتج ع الك.
تفديد الماركة والمنشأ والصناعة بش ل واضح ودقي .
-4
ضرورة تفديد مدة التسليم والتركيب والتشييل م تاريخ التوقيع على قرار اإلحالةو ويفضل
-5
أن ت ون بأقرب مدة مم نة.
يلتلم المتع د بتدريب أحد أعضاغ فريل البفلا العلملي عللى تشلييل الج لار والبرمجلة وأيلة
-6
أمور أخرى.
ال ميات قابلة للليادة والنقصان حسب طلب الجامعة.
-7
ح.خ/ح.م

1
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2022
-8
-9

تسري أح ام نظام المشتريات الف ومية رقم ( )8لسلنة ( )2022وتعليماتلأ عللى الاا الع لاغ
ول ا صفة األولوية.
تلتلللم الشللركة التللي يفللال علي للا الع للاغ بتقللديم كفالللة حسل تنفيللا بنسللبة ( )10%مل القيمللة
اإلجمالية لإلحالة.

ضرررو ة ف فررا (.نسررخة الرترونيررة) ت شررتمع ع ررض عرررا ا بررعا ت تيررة يررت تعب ررة
ا بعا ع رض نسرس دعراة العطراء فلرترونيرا ج (ماجرادة ع رض رنرام word + Excel
(نسختين) ضمن صستة الجامعة اإللرترونية) والمااصسات السنية لرع ند فلرترونيا ج.
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