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شركة مياه األردن – مياهنـا ذ.م.م.
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O-T-19-0040-A
خدمات واستشارات قانونية – تحصيل ذمم وديون
الشركة

وثائق العطاء
 اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 2019/10/03 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  8:30صباحاً لغاية الـ  11:30ظه ارً من يوم

اإلثنين الموافق 2019/10/07

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم اإلثنين الموافق 2019/10/07
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الجـــــزء األول
دعــــــــوة العطاء

دعوة العطاء
 .1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا

ذ.م.م.

المناقصين المتخصصين من المحامين المسجلين في سجل المحامين المزاولين لمهنة

المحاماة لدى نقابة المحاميين االردنيين ويمارسون نشاطهم من خالل مكتبهم الخاص و/أو شركة محاماة لتقديم عروضهم على

النماذج المرفقة لشراء الخدمات الواردة في جداول المواصفات ووثيقة العطاء وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج
وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة.

 .2على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء على الموقع االلكتروني لشركة شركة مياه االردن –
مياهنا

ذ.م.م.

()www.miyahuna.com.jo

 .3آخر موعد لبيع وثيقة العطاء؛ الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 2019/10/03
 .4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة وثيقة العطاء دفع مبلغ ( )150دينار /مئة وخمسون دينار أردني غير مستردة قبل آخر
موعد لبيع الوثيقة.

 .5على المناقصين المتقدمين بعروضهم ارفاق كفالة دخول للعطاء بقيمة ( )2,000ألفي دينار ،وعلى النحو التالي؛
(أ) شيك مصدق صادر عن احـد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية

أو

(ب) كفالة بنكية غير مشروطة سارية لمدة ) (120مائة وعشرون يوماً من تاريخ إيداع العروض ألمر شركة مياه األردن
وحسب الشروط العامة والنموذج.

 .6توضع كفالة الدخول للعطاء في مغلف مغلق مستقل ومنفصل عن العرضين الفني والمالي وتعنون (كفالــــــــــة دخول العــــــــــــــــطاء
رقم "

") ،يستبعد اي عرض مقدم بدون كفالة دخول.

 .7يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  8:30صباحاً لغاية الـ  11:30من ظهر يوم االثنين الموافق
2019/10/07

 .8سيتم فتح العروض الفنية فقط في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنين الموافق  2019/10/07وعلى المتناقصين
أو مندوبيهم الراغبين بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور أدناه .

 .9يجب على المتناقصين تعبئة وتوقيع وختم وثيقة العطاء والنماذج االتزاماً بالماده رقم ( )12من الشروط العامة وباقي الشروط في
وثيقة العطاء.

شركة مياه االردن – مياهنا

مديرية العطاءات والمشتريات

جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم ( ) 6

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1624/1603
شركة مياه األردن – مياهنا

ذ.م.م.

الجزء الثاني
تعليمات دخول العطاء

تعتبر هذه التعليمات جزء ال يتجزأ من وثيقة العطاء ومكملة للشروط العامة والخاصة وملزمة للمناقصين ،وعلى لجنة العطاءات استبعاد
أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود هذه التعليمات.
أوالً

 :إعداد وتقديم العروض
أ .تقدم العروض على ثالث نسخ (أصل وصورتني طبق األصل) على األوراق األصلية للمناقص موقعه وخمتومة خبامته
الرمسي .تعتمد النسخة االصلية يف حالة وجود اختالف او تناقض بني النسخ.
يكون العرض الفين منفصل عن العرض املايل (كل يف مغلف مستقل وكامل العرض يف مغلف واحد) .تستبعد
العروض غري امللتزمة بفصل العرض الفين عن العرض املايل.
ب .جيب على املناقصني ارفاق صورة اإليصال الدال على شراء نسخة العطاء مع العروض الفنية.
ج .يجب على المناقصين األلتزام بعروضهم (الفنية والمالية) لمدة ( )90تسعون يوما من التاريخ المحدد كآخر
موعد إليداع العروض.
د .آخر موعد الستالم نسخة دعوة العطاء الساعة الثانية من مساء يوم الخميس الموافق 2019/10/03
ه .لكل مناقص احلق يف تقدمي عرض واحد للخدمات املطروحة للشراء ،وال جيوز تقدمي عرضني مستقلني أو اكثر سواء
بإمسه الشخصي أو بالشراكة مع اسم آخر ،ويف مثل هذه احلالة تستبعد جلنة العطاءات العروض املقدمة.
و .أي غموض أو تشويه أو كشط أو حشو يف وثيقة العطاء يفقد الوثيقة قيمتها ويستبعد العرض.
ز .على املناقص بيان امسه بشككل واضك وعنوانه على العرض شكامال رقم صكندوق الييد ورقم الفاك واااتف وحتديد
املنطقة والرمز الييدي.
ح .يلتزم املناقص بعد اإلحالة النهائية بتنفيذ املتطلبات الواردة يف الوثيقة إلمتام التعاقد وتقدمي اخلدمات.
ط .تقدم العروض يف مغلفات مغلقة بإحكام وخمتومة ومعنونه إىل؛
شركة مياه االردن ك مياهنا ذ.م.م.
السادة جلنة العطاءات الرئيسية
عطاء رقم () O-T-19-0040-A
تاريخ 07/10/2019
اسم املناقص ------------------------
العنوان ----------------------------
ي .يقوم املناقص شككخصككيا  /او من يفوضككه بتاريخ إيدال العروض بوضككع عرضككه يف الصككندوق املخصككص لذلا العطاء
حبضور ضابط الشراء املكلف وي ستلم ايصاال بذلا .ال تقبل العروض الواردة اىل الشركة بالفاك  ،الييد املسجل،
الييد السريع ،او الييد االلكرتوين.

ثانياً

 :خطاب التغطية
على املناقص إرفاق خطاب تغطية بالعرض الفين املقدم منه يشمل املعلومات التالية :
أ .إمجايل عدد البنود املناقص عليها وأرقامها.
ب .قيمة كفالة الدخول املقدمة مع العروض

ثالثاً

 :االسعار

رابعاً

 :طريقة الدفع

خامساً

 :الكفاالت

سادساً

 :الغرامات

أ .جيب ان تكون االسعار املقدمة بالدينار االردين وباالرقام واالحرف.
ب .جيب ان يكون السعر االفرادي باالرقام واالحرف وللوحدة  /اخلدمة ( املعروضة) من قبل املناقص.
ج .على املناقص تقدمي سعر لكل مادة ( ليشمل السعر االفرادي والسعر االمجايل).
د .على املناقص تقدمي اسعاره شاملة الضريبة العامة للمبيعات واي رسوم او ضرائب اخرى.
ه .على املناقص بيان رقم التسجيل يف دائرة الضريبة العامة على املبيعات وتثبيتها على مطالباته املالية.
و .يف حال مت تقدمي العرض بالعملة االجنبية س ك ككيتم حتويل اس ك ككعار العروض اىل الدينار االردين وذلا باس ك ككتخدام س ك ككعر
الصرف الصادر عن البنا املركزي يف يوم اخر موعد لتقدمي العروض لغاية مقارنة عروض االسعار.

أ .الدفع بالدينار االردين وحسب السياسة املالية املعتمدة لشركة مياهنا.

على املناقصني املتقدمني للعطاء تقدمي الكفاالت التالية وفقا للنماذج املرفقة يف هذه الوثيقة:
 .1كفالة دخول للعطاء بقيمة ( )2,000ألفي دينار أردني:
(أ) شيا مصدق صادر عن احكد البنوك العاملة يف اململكة االردنية ااامشية
أو
(ب)كفالة بنكية غري مشروطة سارية ملدة ) (120مائة وعشرون يوما من تاريخ إيدال العروض ألمر شركة مياه
األردن وحسب الشروط العامة والنموذج.
 .2كفالة حسن تنفيذ بقيمة ( )% 10من القيمة االجمالية للعطاء بعد صدور قرار االحالة وخالل ( )10عشرة
ايام من تاريخ إشعار االحالة النهائي.
تطبق الشروط العامة للدخول يف العطاءات فيما خيص املخالفات والغرامات.

سابعاً

 :تقديم العروض جيب تقدمي العروض باليد يف مغلف مغلق وخمتوم على العنوان التايل:
شركة مياه االردن ـ ـ مياهنا
مديرية العطاءات والمشتربات
جبل الحسين ـ ـ شارع المجدل ـ ـ عمارة رقم ( / )6البريد االلكتروني :
Alozi@miyahuna.com.jo
Nalhindawi@miyahuna.com.jo
Mmaayta@miyahuna.com.jo
Zzoubi@miyahuna.com.jo
Gqaddah@miyahuna.com.jo

ثامناً

 :أحكام عامة

يعتي تقدمي العرض من املناقص إقرارا منه بإطالعه وعلمه للش ك ك ك ك ك ككروط واالحكام التعاقدية ولس ك ك ك ك ك ككياس ك ك ك ك ك ككة العطاءات
أ.
واملشرتيات املعتمدة يف الشركة وشروط االحالة ومجيع التعليمات املتعلقة بعمليات الشراء.
ب .جيب على املناقص الذي حيال عليه إحالة مبدئية اإللتزام مبراجعة مديرية العطاءات واملشرتيات لالطالل على مسودة
االحالة والتبليغ املبدئي باإلحالة من قبل شك ك ك ككخص مفوض خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إشك ك ك ككعاره بذلا من قبل
مديرية العطاءات واملشرتيات.
ج .ختتص حماكم وسط عمان (قصر العدل) بالنظر يف أي نزال او خالف ينشأ عن هذا العطاء او بسببه.

الجــزء الثالث
الشـــــــروط العامة

الشروط العامة للدخول في العطاءات والتعاقد مع المتعهدين
(توريد اللوازم وتقديم الخدمات )
أوالً :تأمينات وضمانات العطاءات

املادة ()1

تأمينات الدخول في
العطاءات:

على املناقص أن يرفق مع عرضه تأمينا ماليا على شكل كفالة بنكية أو شيا مصدق صادر
عن أحد البنوك أو املؤسسات املالية املرخصة والعاملة يف اململكة حلساب الشركة وبنسبة ال
تقل عن ( )%3ثالثة باملائة من قيمة اللوازم  /اخلدمات الواردة يف عرضه أو بالقيمة احملددة
بدعوة العطاء صاحلا ملدة ( )120يوما من تاريخ آخر موعد لتقدمي العروض ،إال إذا ورد
خالف ذلا بدعوة العطاء صراحة.

املادة ()2

(أ) تعاد تأمينات الدخول يف العطاء إىل مقدميها من املناقصني وفقا ملا يلي:
أ 1.إىل الذين انتهت مدة سريان عروضهم ومل يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم اخلطي
أ 2.إىل الذين جرت اإلحالة عليهم بعد تقدمي تأمني حسن التنفيذ
أ 3.يتم االفراج عن كفالة الدخول للمتقدمني الذين مل يقع عليهم االختيار بعد إصدار قرار
االحالة النهائي ،علما بأنه جيوز االفراج عن كفاالت الدخول العطاءات للمناقصني الذي
يقع ترتيب سعرهم من الرابع فما فوق بعد صدور قرار اإلحالة املبدئي.
(ب) إذا إستنكف املناقص عن اإللتزام بعرضه ،أو مل يقم بإمتام املتطلبات الالزمة للتعاقد ،وتوقيع
أمر الشراء ،أو ما يقوم مقامه خالل املدة احملددة يف هذه الشروط ،تصادر جلنة العطاءات
قيمة تأمني الدخول إيرادا للشركة مبا يتناسب وقيمة املادة أو املواد اليت استنكف عنها و مبا
ال يقل عن ( )%3من قيمتها.

املادة()3

املادة()4
املادة()5

تأمينات حسن التنفيذ  :يعتي املناقص ملزما بتقدمي تأمني حسن التنفيذ للعطاء احملال عليه على شكل كفالة بنكية أو
شيا مصدق صادر من أحد البنكوك أو املؤسسات املالية املرخصة والعاملة يف اململكة مببلغ
ال يقل عن ( )%10عشرة باملائة من القيمة اإلمجالية ألمر االحالة.
يلتزم املناقص بتقدمي تأمني حسن التنفيذ خالل خالل ( )10عشرة أيام عمل من تاريخ
تبلغه بإشعار اإلحالة.
(أ) يعاد تأمني حسن التنفيذ إىل املناقص بعد تنفيذه كافة شروط العقد مبوجب طلب خطي
باإلفراج عن التأمني من الشركة بعد التاكد من الوثائق األصولية التالية( ،ضبط االستالم،
مستند إدخاالت أو شهادة تقدمي اخلدمة) وتقدمي تأمني الصيانة والضمانة من سوء املصنعية
إذا تضمنتها شروط العقد.
(ب) إذا إستنكف املناقص أو قصر يف تنفيذ العقد أو أخل بأي شرط من شروطه ،فللجنة
العطاءات اختاذ اإلجراءات حبق املناقص مبا يف ذلا مصادرة تأمني حسن التنفيذ أو أي جزء
منه بشكل يتناسب مع قيمة االخالل ،ويعتي املبلغ إيرادا للشركة.

(غير مطبق)

املادة()6

تأمين الصيانة :

املادة()7

ضمانة سوء المصنعية :

يق(أ) يقدم تأمني الصيانة على شكل كفالة بنكية أو شيا مصدق صادر عن بنا أو مؤسسة
مرخصة وعاملة يف اململكة بنسبة ال تقل عن ( )%5من قيمة اللوازم املكفولة ،ويعاد هذا
التأمني إىل املتعهد بعد أن يقدم براءة ذمة من اجلهة املستفيدة يف الشركة.
إذا أخل املتعهد بتقدمي الصيانة املطلوبة ،فيحق للجنة العطاءات مصادرة قيمة التأمني وإجراء
(ب)
الصيانة على حساب املتعهد وحتميله فروق األسعار  ،علما بانة ال يطلب تأمني صيانة
للوازم اليت ليست حباجة إىل صيانة ،وعلى ان يتم حتديد ذلا صراحة يف دعوة العطاء.
(ج) عند انتهاء مدة الصيانة اجملانية الواردة بقرار اإلحالة ،تعتي كفالة الصيانة املقدمة من املتعهد
مفرجا عنها حكما بعد مضي ( )120مائة وعشرون يوما من تاريخ انتهائها يف حالة عدم
ورود أي إشعار خطي من اجلهة املستفيدة.
(غير مطبق)

(أ) يقدم املتعهد ضمانة خطية من سوء املصنعية مصدقة من طرف ثالث ومصادق على صحة
التواقيع من بنا معتمد او من كاتب العدل بكامل قيمة اللوازم املضمونة مضافا إليها
( )%15مخسة عشر باملائة من قيمتها ،وللمدة احملددة يف دعوة العطاء  ،إال إذا ورد خالف
ذلا يف دعوة العطاء.
يلتزم املتعهد باستبدال اللوازم اليت ثبت سوء مصنعيتها خالل فرتة الضمانة الواردة بقرار
(ب) اإلحالة بناء على تقرير جلنة فنية من الشركة و  /أو جلنة فنية تشكلها جلنة العطاءات،
باستبدااا بلوازم جديدة على نفقته مبوجب إقرار خطي موقع منه بذلا ،ويف مجيع األحوال
جيب أن يتم استبدااا خالل شهرين كحد أقصى من تاريخ إشعاره بذلا من جلنة العطاءات،
وللجنة العطاءات فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناجتة عن
ذلا ،ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقدمي اللوازم اجلديدة.
ثانياً :شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين

املادة()8

شراء وتقديم وثائق
العطاء:

يقدم املناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة عن إجازة مزاولة مهنة احملاماة وصورة
عن رخصة املهن سارية املفعول (إن وجدت) وسجل جتاري حديث االصدار للشركات ختوله
شراء نسخة العطاء والتناف مع املناقصني.

املادة()9

يدفع املناقص مثن نسخة العطاء (الورقية) املقكررة (غري املسرتدة) مقابل وصول مقبوضات
حسب األصول ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاهتا ،ويتم من املناقص النسخة
االلكرتونية جمانا يف حال توفرها مع دعوة العطاء كما جيوز منحة نسخة الكرتونية لالطالل
قبل شراء نسخة العطاء.

املادة()10

يعد املناقص عرضه وفقا لوثائق دعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم مجيع ما ورد
فيها ،وإذا مل تكن الوثائق كاملة أو وجد نقصا فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة من الشركة،
ويتحمل النتائج املرتتبة على عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

املادة ()11

(غير مطبق)

عند التنويه يف دعوة العطاء إىل أن اللوازم املراد شراؤها جيب أن تتطابق مع العينة أو العينات
املوجودة يف الشركة أو يف أي مكان آخر حتدده دعوة العطاء ،فعلى املناقص معاينة العينة /
العينات وفحصها الفحص الالزم قبل تقدمي عرضه ،وال يعفيه اإلدعاء بعدم اإلطالل أو
إجراء املطابقة والفحص الالزمني  ،و يعتي كأنه اطلع على العينة .
يعد املناقص عرضه وأسعاره على اجلداول والنماذج املرفقة بدعوة العطاء ،و خيتم ويوقع
مناذج عرض املناقصة ( )Bid Formوجداول الكميات و صفحة الك Deviations
 From Specificationsوالوثائق املطلوبة يف دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض

املادة ()12

كاملة ،وحيق للشركة استبعاد اي عرض غري متقيد هبذة اجلداول و النماذج ،وعلى ان يقدم
املناقص عرض رئيسي واحد فقط و لن تقبل اية عروض او بدائل اخرى او اضافات على
العرض اال اذا وجد يف دعوة العطاء (الشروط اخلاصة) تقدمي عروض بديلة وحبيث يتم بيان
كيفية تقدمي العروض البديلة و كيفية عرض أسعارها واألساس الذي سيجري بناء عليه تقييم
العروض البديلة ويف حال عدم ذكرها صراحة يف دعوة العطاء فان تقدمي اية بدائل غري مقبول
و لن ينظر يف أي عرض مقدم غري العرض الرئيسي ،و حيق للمناقص باإلضافة إىل وثائق
دعوة العطاء أن يضيف أي وثائق أو معلومات يرغب إضافتها ويرى أهنا ضرورية لتوضي
عرضه ،وعليه أن يكتب عنوانه الكامل والدقيق يف عرضه متضمنا العنوان االلكرتوين واااتف
والفاك لرتسل إليها املخاطبات املتعلقة بالعطاء ،وعليه أن يبلغ الشركة خطيا عن أي تغيري
أو تعديل يف عنوانه ،وتعتي مجيع املخاطبات اليت ترتك له يف العنوان املذكور أو ترسكل إليكه
بأي وسيلة إرسال كأهنا وصلت فعال وسلمت يف حينها.
املادة ()13

ي

يعد العرض على ثالث نسخ (أصل وصورتني طبق األصل) على األوراق األصلية للمناقص
موقعه وخمتومة خبامته الرمسي مطبوعا خال من احملو أو التعديل أو الشطب أو اإلضافة ،وكتابة
السعر بالرقم واحلروف ،وعلى املناقص كذلا أن يذكر السعر اإلفرادي للوحدة وجملمول
الوحدات لكل مادة وكذلا السعر اإلمجايل للعرض (جلميع املواد املقدم اا) وبيان اية ضرائب
او رسوم مضمنة يف السعر و حبيث يكون السعر هنائيا غري قابل الية تعديالت بالزيادة الحقا
ويعتي السعر شامال مجيع االجور والضرائب والرسوم على اختالف انواعها ،وخبالف ذلا
حيق للجنة العطاءات أن تستبعد العرض .تعتمد النسخة االصلية يف حالة وجود اختالف
او تناقض بني النسخ.

املادة ()14

على املناقص تقدمي البيانات والوثائق األصولية خبيته ومقدرته الفنية واملالية ،ودرجة اخلدمة
املتوافرة لديه ،وأي متطلبات أخرى ضرورية للداللة على قدرته بالوفاء بااللتزامات املرتتبة عليه
ومتطلبات العطاء ،وفقا لنموذج خاص يعد لتلا الغاية للعطاءات اليت تتطلب ذلا ويتحمل
املناقص اي نقص يف عرضة اذة الوثائق.

املادة ()15

يقدم املناقص العرض مع تأمني الدخول بالعطاء يف مغلفات منفصلة مع كتابة احملتوى على
املغلف ومن مث يقوم جبمعها يف مغلف واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه أسم الشركة املقدم
اا العطاء والعنوان.....اخل ،وأسم وعنوان املناقص الثابت ورقم العطاء خبط واض  ،والتاريخ
احملدد كأخر موعد لتقدمي العروض ،وخبالف ذلا حيق للجنة العطاءات أن تستبعد العرض.

يودل العرض من قبل املناقص يف صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء املدة احملددة

املادة ()16

لذلا ،وكل عرض ال يصل ويودل يف صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقدمي العروض
يستبعد.
او الييد االلكرتوين إال إذا ورد بدعوة

املادة ()17

ال تقبل العروض اليت ترد للدائرة مباشرة بالفاك
العطاء نص صري خبالف ذلا.

املادة ()18

ال تقبل العروض غري املوقعة و غري املختومة وخبالف ذلا للجنة العطاءات املختصة إستبعاده
كما ال تقبل العروض اليت ترد ناقصة أو غامضة بشكل ال ميكن من اإلحالة.

املادة ()19

(غير مطبق)

املادة ()20

(غير مطبق)

يقدم املناقص مع عرضه العينات املطلوبة يف دعوة العطاء ،وإذا كانت العينات غري قابلة
للنقل فعليه أن حيدد مكاهنا والوقت الذي ميكن رؤيتها فيه ،وخبالف ذلا جيوز للجنة
العطاءات عدم النظر بالعرض.

املادة ()21

(غير مطبق)

جيب أن يكون التغليف والتحزمي ( (Packingمن مستوى جتاري جيد مع بيان طريقة
احلزم ونول العبوات وسعتها او وزهنا اليت ستستعمل دون أي إضافة يف السعر وتبقى مجيع
الصناديق واألكياس ومواد التغليف األخرى ملكا للشركة إال إذا نص على خالف ذلا.

على املناقص أن يرفق بعرضه النسخة األصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات
فنية أو إحصاءات تعرف باللوازم املعروضة بإحدى اللغتني العربية أو اإلجنليزية ،وإذا مل ترفق
بالعرض أو تقدم معه فللجنة العطاءات عدم النظر يف العرض وال حيق للمناقص االعرتاض
على ذلا.

يلتزم املناقص أن يبقي العرض املقدم منكه نافذ املفعول ،وغري جائز الرجول عنه ملدة ال تقل
عن ( )90تسعون يوما من التاريخ احملدد كآخر موعد لتقدمي العروض ،قابلة للتجديد مبوافقة
الطرفني.

املادة ()22

املادة ()23

(غير مطبق)

تقبل العروض لتوريد كامل الكميات أو بعضها للوازم املطلوبة أو ملادة واحدة أو بضع مواد
إال إذا اشرتطكت دعكوة العطكاء غري ذلا .

املادة ()24

(غير مطبق)

عند عدم حتديد موعد لتوريد اللوازم يف دعوة العطاء فعلى املناقص أن يبني بالتحديد موعد
التوريد ،وإذا مل حيدد موعد التوريد يف احلالتني يعتي التوريد حاال (وتعين كلمة حاال خالل
أسبول من تاريخ توقيع أمر الشراء ) (االتفاقية) .

املادة ()25

(غير مطبق)

على املناقص أن يبني يف العرض املقدم منه بلد املنشأ للوازم املعروضة ،واسم الشركة الصانعة،
واملاركة ،واالسم التجاري والطراز ) (Modelورقم الكتالوج ،أو النشرة اخلاصة باللوازم
املعروضة.

املادة ()26
(غير مطبق)

(أ) يف حال نصت دعوة العطاء يقدم املناقص مع عرضه جدوال منفصال بقطع الغيار للوازم اليت
تتطلب ذلا واليت تنص الشركة الصانعة هبا لالستعمال ملدة (  ) 5مخ سنوات على
االقل يف ظروف االستعمال العادي ،مبينا فيه رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة،
والكمية ،وسعر الوحدة ،والسعر اإلمجايل ،وأن تكون هذه األسعار ملزمة للمناقص للمدة

املذكورة ،وللشركة كامل احلرية يف طلبها ضمن هذه املدة بالسعر الوارد يف اجلدول املذكور،
وجيب أن تكون قطع الغيار يف هذه احلالة أصلية وجديدة (.)Brand new( )%100
(ب) يلتزم املناقص بتوفري ورش الصيانة وقطع الغيار للوازم اليت تتطلب ذلا ملدة ال تقل عن()5
سنوات أو العمر التشغيلي املتعارف عليه إال إذا ورد بدعوة العطاء غري ذلا ،كما ويلتزم
املناقص أن يقدم مع عرضه الشروط املعدلة ألسعار قطع الغيار (معادلة تغري األسعار)
) (Escalation Clauseبعد انتهاء الفرتة املذكورة يف الفقرة (أ) من هذه املادة كما هي
يف بلد املنشأ.
يعتي عرض املناقص تأكيدا منه أن عرضه مل يقدم بناء على عالقة مع مناقص آخر تقدم
ملادة أو أكثر من اخلدمات املطلوبة يف عرضه ،ويف مجيع األحوال ال جيوز ملناقص واحد أن

املادة ()27

يقدم عرضني مستقلني لنف اخلدمات سواء كان بامسه الشخصي أو بشراكته مع إسم آخر
ويف مثل هذه احلالة ال ينظر يف العرضني ،وعلى املناقص أن يقدم عرضا واحدا حمددا علما
بان التقبل العروض البديلة اال يف حال نصت دعوة العطاء على خالف ذلا
(أ) يعتي تقدمي عرض املناقص موافقة منه على أن إصدار أمر الشراء عن الشركة بعد تبلغه يشكل
مع وثائق العطاء املعتمدة عقدا ملزما إال إذا ورد يف قرار اإلحالة وأمر الشراء خالف ذلا.

املادة ()28

(غير مطبق) يضمن املناقص أن تكون املواد املوردة جديدة ( )Brand new( )%100خالية من أي
(ب) عيب يف الصنع ،أويف املادة ،ومن طراز حديث ومل يتوقف إنتاجها ،على أن تكون سنة
الصنع للموديل هي نف سنة تقدمي العرض او السنة اليت تسبقها مباشرة اال اذا ورد خالف
ذلا يف الشروط اخلاصة بدعوة العطاء.
(غير مطبق)

إذا وجد أي تغيري يف املوديل ،يكافئ أو أعلى مواصفة يف املوديل احملال لصاحل الشركة ،يقبل
(ج) البديل اجلديد دون إجراء أي تعديل على السعر ،شريطة أن يكون من نف الشركة الصانعة
وبلد املنشأ ،وأن يكون هذا التغيري بناء على كتالوج من الشركة الصانعة وتقرير فين من جلنة
فنية تشكل اذه الغاية.

ثالثاً  :فتح العروض

املادة ()29

تفت العروض من قبل جلنة العطاءات بكامل نصاهبا أو بأكثرية أعضائها بصورة علنية مبكان
وتاريخ وساعة حمددة يف اإلعالن عن العطاء ،ويوقع كل عرض من قبلها ،وللجنة قراءة
األسعار اإلمجالية لكل عرض ان وجدت ذلا مناسبا ،وجيوز لكل مناقص أو ملمثله حضور
فت العروض.

املادة ()30

ال تقبل العروض أو أي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ واملوعد احملدد كآخر موعد لتقدمي
العروض

املادة ()31

(أ) إذا وجدت جلنة العطاءات عند موعد فت العروض أن عدد املناقصني يقل عن ثالثة أو أقل
من العدد احملتمل ،فلها أن تقرر متديد موعد تقدمي العروض (إعادة طرح العطاء) أو حتويل

العطاء إىل الشراء باالستدراج او الشراء املباشر يف حال عدم تقدم احد للمرة الثانية ،ويف
(ب) هذه احلالة تعاد العروض مغلقة إىل مقدميها مقابل توقيع املناقص أو من ميثله.
كما حيق للجنة العطاءات إذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد أن تقوم بفت العرض أو العروض
رابعاً :دراسة وتقييم العروض

املادة ()32

الواردة إىل الصندوق وإجراء الدراسة واإلحالة إذا وجدت األسعار واللوازم املعروضة مناسبة.
حتدد جلنة العطاءات أو الرئي التنفيذي األشخاص أو اجلهات الذين تتكون منهم اللجنة
الفنية اليت تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية واملالية والقانونية اليت تتطلب ذلا ،وتقدم
التوصية املناسبة للجنة العطاءات
املادة()33
املادة ()34

ال ينظر يف أي عرض غري معزز بتأمني دخول العطاء
 .1تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء (في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض
فني ومالي منفصلين) وفقاً لما يلي:

(أ) يتم عمل تدقيق اويل للعرض وفقا للنموذج املعتمد لذلا ويف حال عدم وجود خمالفات
رئيسية يتم قبولة واعتمادة للدخول يف التقييم.
(ب) يف حال وجدت خمالفات رئيسية يف العرض املقدم من قبل املناقص يتم استبعاد عرضه من
التقييم ويتم بيان ذلا صراحة عند اعداد التقرير الفين للجنة العطاءات
(ج) تدرس العروض من الناحية الفنية حبيث حتدد املعايري الفنية للدراسة وفقا للمواصفات املطلوبة
(د) .
تؤخذ بعني االعتبار كفاءة املناقص من الناحيتني املالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات
(ه) العطاء.
(و) تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ،مث الذي يليه حىت تتم دراسة العروض
املقدمة.
(ز) إذا توافرت يف العرض كافة الشروط ،واملواصفات ،واجلودة توصي اللجنة الفنية باإلحالة على
مقدم أرخص األسعار شريطة ان تبني اللجنة مدى معقولية االسعار.
تتم مقارنة أسعار العروض املطلوبة للوازم او االشغال او اخلدمات يف دعوة العطاء ،وذلا
لتحديد مقدم أرخص املطابق على أن يتم استبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غيار غري
(ح) مطلوب تسعريها يف دعوة العطاء ،وحيق اللجنة الفنية قبول اإلضافات ،وقطع الغيار يف
العرض الفائز بالعطاء وبعد فوزه.
يف حالة عدم توافر املتطلبات يف العرض الذي يتضمن أرخص األسعار ،تنتقل الدراسة إىل
(ط) العرض الذي يليه بالسعر ،إىل أن تصل اىل العرض الذي تتوافر فيه املتطلبات لإلحالة ،على
أن تبني أسباب استبعاد العروض األرخص بشكل واض .
عند عدم مطابقة كافة العروض (املناقصات) أو وجود نقص فيها ،جيوز شراء اللوازم او
االشغال او اخلدمات املعروضة اليت تليب احتياجات الشركة ،وتتوافر فيها اجلودة وبأسعار
مناسبة (أنسب العروض).

 .2تتم دراسة العروض (المناقصات) المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر ( في
حال نصت دعوة العطاء على تقديم عرض فني ومالي منفصلين ) وفقاً لما يلي:
(أ) يتم عمل تدقيق اويل للعرض وفقا للنموذج املعتمد لذلا ويف حال عدم وجود خمالفات
رئيسية يتم قبوله واعتماده للدخول يف التقييم.
(ب)
يف حال وجدت خمالفات رئيسية يف العرض املقدم من قبل املتناقص يتم استبعاد عرضه من
(ج) التقييم.
تدرس العروض من الناحية الفنية حبيث حتدد املعايري الفنية للدراسة وفقا للمواصفات املطلوبة
(د)
ومعايري التاهيل الواردة يف دعوة العطاء.
(ه) يؤخذ بعني االعتبار كفاءته الفنية ومالءته املالية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء.
إذا توافرت يف العرض كافة الشروط ،واملواصفات ،واجلودة توصي اللجنة الفنية باعتماد العرض

(و) الفين .

يف حال وجدت خمالفات فنية يف العرض املقدم يتم استبعاده.
(ز)
سيتم دعوة الشركات املؤهلة فنيا حلضور اجتمال فت العروض املالية اا ويتم اعادة العروض
(ح) املالية غري متأهلة فنيا للمتناقصني مغلقة.
تتم مقارنة أسعار العروض املطلوبة للوازم او االشغال أو اخلدمات يف دعوة العطاء ،وذلا
(ط) لتحديد مقدم أرخص االسعار على أن يتم استبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غيار غري
مطلوب تسعريها يف دعوة العطاء ،وحيق اللجنة الفنية قبول اإلضافات ،وقطع الغيار يف
العرض الفائز بالعطاء وبعد فوزه.
(ي)
.3

املادة ()35

املادة ()36

(غير مطبق)

.4

(غير مطبق)

.5

(غير مطبق)

.6

(غير مطبق)

يتم تطبيق التعليمات اخلاصة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفين واملايل لتحديد العرض
الفائز بالعطاء.
يف حالة عدم توافر املتطلبات يف العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إىل
العرض الذي يليه بالسعر إىل أن تصل إىل العرض الذي تتوافر فيه املتطلبات لإلحالة
عند عدم مطابقة كافة العروض (املناقصات) أو وجود نقص فيها ،جيوز شراء اللوازم املعروضة
اليت تليب احتياجات الشركة وتتوافر فيها اجلودة وبأسعار مناسبة (أنسب العروض)
يؤخذ بعني االعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة وأي أمور أخرى يتطلبها
نظام اللوازم والتعليمات املعمول هبا
يراعى عند الدراسة السعر التفضيلي املمنوح للمنتجات احمللية إن وجد
إذا تساوت املواصفات واألسعار والشروط واجلودة املطلوبة يفضل املناقص الذي يتضمن
عرضه ميزات إضافية مث املقدم للمنتجات احمللية ،مث املناقص املقيم باململكة بصورة دائمة ،مث
مدة التسليم األقل إذا كانكت سرعكة التسليكم ملصلحة الشركة
للجنة العطاءات احلق يف استبعاد عرض املناقص الذي خيل بالتزاماته قبل إمتام التعاقد ،أو
بالعقود امليمة معه ،أو ال يلتزم بشروط العقد أو مياطل يف تنفيذه أو يغش ،على أن تكون

املخالفات قد وقعت يف أكثر من عقد ،أو أكثر من مرتني يف عقد واحد ،واا أن حترمه من
االشرتاك يف العطاءات للمدة اليت تراها مناسبة وحسب شروط القائمة السوداء.
تراعي جلنة العطاءات قبل اإلحالة كفاءة وخية املناقص يف تقدمي اللوازم  /اخلدمات املطلوبة

املادة()37

ومسعته التجارية والتسهيالت اليت يقدمها أو اخلدمة اليت يوفرها وقطع الغيار وورش الصيانة،
وقدرته املالية ،وجيوز اا استبعاد عرضه لنقص كل أو بعض هذه املتطلبات.
خامساً  :إحالة العطاءات

تتم إحالة العطاءات على املناقصني املطابقني وفقا ملا يلي؛

املادة()38

(أ) األرخص المطابق

إذا كان أرخص العروض يتضمن اجلودة الالزمة يف اللوازم املطلوبة ومطابق للمواصفات
والشروط يف دعوة العطاء.

(ب)أرخص المطابق

إذا كان هنالا عككروض خمالفة ،وعروض أخرى مطابقككة تستبعد العروض املخالفة ،وتتم

(ج) األنسب

(د)

اإلحالة على أرخص العروض املطابقة.
للجنة العطاءات يف حالة وجود خمالفات يف كافة العروض املقدمة أن ختتار أنسب هذه
العروض من حيث اجلودة والسعر والنول والشروط اليت تفي بالغرض املطلوب إذا اقتنعت
اللجنة لصاحل الشركة املستفيدة
ٍ
بشكل
أي سبب آخر يتفق مع أحكام سياسة العطاءات واملشرتيات على أن يكون ميرا

املادة()39

كاف.
حتتفظ جلنة العطاءات لنفسها حبق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا بصورة كافية متكن

املادة()40

من اإلحالة أو حيتمل أكثر من تفسري.
للجنة العطاءات احلق أن حتيل من أي عرض مادة أو أكثر من املواد املعروضة أو أي جزء

املادة()41

املادة()42

املادة()43

املادة()44
املادة()45

منها ،وللجنة فوق ذلا أن ترفض كل العروض املقدمة إليها .
للجنة العطاءات أن تنقص أو تزيد الكميات املطلوبة يف دعوة العطاء قبل اإلحالة دون
الرجول إىل املناقص أو بعد اإلحالة مبوافقة املناقص على أن ال يتجاوز جممول الزيادة أو
النقصان ( )%25مخسة وعشرين باملائة من القيمة االمجالية (التقديرية او الفعلية) للعطاء
سواء قبل اإلحالة أو بعدها.
جيوز للجنة العطاءات أن تستبعد أي عرض من مناقص سبق وأن أمهل أو قصر يف تنفيذ
إلتزاماته التعاقدية مع شركة مياهنا ،أو انتحل صفة متثيل مؤسسة أو شركة أو اإلدعاء بأنه
وكيلها أو أخفى أنه وكيلها ،سواء كان متثيله ملؤسسة أردنية أو أجنبية.
تستبعد جلنة العطاءات العرض غري املتقيد باملواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط
اخلاصة لدعوة العطاء ،أو إذا كان مقدمه غري كفء أو غري مؤهل أو إذا سبق واختذ حبقه
قرار حرمان من االشرتاك يف العطاءات للمدة اليت حددهتا جلنة العطاءات .
الشروط اخلاصة اوىل بالتطبيق يف حالة وقول تناقض أو تعارض بينها وبني التعليمات والشروط
العامة.
تكون املواصفات املذكورة يف دعوة العطاء أو قرار اإلحالة احلد األدىن املقبول وال تلغي
مواصفات اخلدمات املقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار اإلحالة.

إذا تبني للجنة العطاءات أن األسعار املعروضة مرتفعة ،فلها أن تعيد طرح العطاء ،أو أن
تلجأ إىل الشراء عن طريق استدراج عروض ،أو الشراء املباشر وفقا ألحكام سياسة العطاءات

املادة()46

واملشرتيات ،كما حيق اا أن تصرف النظر عن الشراء كليا أو جزئيا ،وعند إعادة الطرح حيق
للمناقص الذي سبق أن اشرتى دعوة العطاء احلصول عليها دون مقابل .
حتتفظ جلنة العطاءات حبقها يف إلغاء دعوة العطاء أو قرار اإلحالة يف أي وقت أو أي مرحلة
دون بيان األسباب ،ما مل يكن املناقص قد تبلغ أمر الشراء وقرار اإلحالة واستكمل كافة
اجراءات توقيع العقد او االتفاقية ،واا أن ترفض كل أو بعض العروض املقدمة إليها دون أن

املادة()47

يكون ألي من املناقصني احلق يف الرجول عليها بأي خسارة أو ضرر ،وال يرتتب على الشركة
أي إلتزامات مادية أو غري مادية مقابل ذلا.
سادساً :مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة

املادة()48

على املناقص الذي حيال عليه العطاء استكمال إجراءات التعاقد وتقدمي تأمني حسن التنفيذ
ودفع الرسوم القانونية وتوقيع اتفاقية العقد خالل املدة اليت حتدد يف كتاب االحالة حتت طائلة
إلغاء اإلحالة
يعتي توقيع أمر الشراء و/او االتفاقية من قبل املناقص اعرتافا منه بأنه مطلع على كافة حمتويات
قرار اإلحالة وأمر الشراء وكل ما يتعلق هبما وأنه ملتزم التزاما تاما مبحتوياهتما ومضموهنما.
ال جيوز التنازل عن كل أو جزء من العطاء حتت طائلة إلغاء اإلحالة او فسخ العقد وحتتفظ
شركة مياهنا حبقها يف الرجول على املناقص املخالف بالعطل والضرر والكسب الفائت
والتعويض.
إذا استنكف املناقص او قصر يف تنفيذ التزاماته العقدية ،أو تأخر يف تقدمي اللوازم احملالة

املادة()49
املادة()50

املادة()51

عليه ،للجنة العطاءات شراء اللوازم أو اخلدمات موضول العقد بنف املواصفات واخلصائص

املادة()52

املادة()53

(غير مطبق)

أو بديال عنها بذات اخلصائص واالستعماالت وال تقل عنها سوية من أي مصدر آخر على
حساب املناقص املخل ونفقته وحتميله فروق األسعار والنفقات اإلضافية وأي خسارة أو
مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة دون احلاجة إىل أي إنذار ,وال حيق للمناقص
االعرتاض على ذلا.
يرفع املتعهد اللوازم املرفوضة على نفقته خالل مدة أقصاها ( )15مخسة عشر يوما من تاريخ
إشعاره بضرورة رفعها من املكان املوجودة فيه ،إال إذا إقتضت الضرورة الصحية أو األمنية
رفعها أو إتالفها قبل ذلا املوعد ،فإذا تأخر يف القيام بذلا عن املوعد احملدد له فيعتي
متنازال عنها للشركة ،وللشركة الرجول عليه بنفقات الرفع واإلتالف إن إقتضى ذلا بقرار من
جلنة العطاءات ،كما حيق للشركة فرض رسوم ختزين عليه مبا مقدارة  % 1عن كل اسبول
تاخري عن الفرتة اعاله.
(أ) إذا تأخر املناقص يف تنفيذ ما التزم به يف املوعد احملدد بالعقد ،فتفرض عليه (غرامة مالية)
بنسبة ال تقل عن ( )%0.5مخسة بااللف من قيمة اللوازم /اخلدمات اليت تأخر املناقص يف
توريدها /تنفيذها عن كل أسبول أو جزء من األسبول وحبد أعلى  %15من القيمة االمجالية
للعطاء ،كما حيق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تأخري اذا اقتضت مصلحة الشركة
ذلا ويتم حتميل املناقص كافة اخلسائر الناجتة عن ذلا.

(غير مطبق) إذا قام املناقص بتوريد اللوازم املطلوبة منه قبل املوعد احملدد لذلا وبدون موافقة خطية مسبقة
(ب) من الشركة ،فيحق للجنة العطاءات ان تفرض عليه (غرامة مالية) بنسبة ال تقل عن ()%1
واحد باملائة من قيمة اللوازم اليت بكر املتعهد يف توريدها لعطاءات التوريد على دفعات.
املادة()54

ال حيول توقيع الغرامة الواردة يف املادة ( .54أ) دون حق الشركة يف الرجول على املناقص
بقيمة العطل والضرر الناتج عن تأخر املناقص يف تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار ،على
أن يتكم إعكالم جلنكة العطكاءات بقيمكة العطكل والضرر إن وجدت.

املادة()55

حتصل األموال املستحقة للشركة من املناقصني أو املتعهدين من قيمة كفاالهتم  /او اي جزء
منها اذا العطاء او اي عطاء آخر او من األموال املستحقة ام لدى الشركة يف اي معامالت
اخرى.

املادة()56

القوى القاهرة :هي حدث او ظرف استثنائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفني مثل احلرب او االضراب او
الشغب او اجلرمية و قد يكون حسب املصطل (عمل القوة العليا) مثل الفياضانات او
الزالزل او الياكني أو التشريعات احلكومية املستحدثة ,أو غري الواضحة و اليت ال ميكن التنبؤ
هبا ,حبيث مينع احد او كال الطرفني من الوفاء بإلتزاماهتما املنصوص عليها يف العقد و لي
املقصود بذلا تيير االمهال او التقصري او غريه من املخالفات لكل من الطرفني.
 .1ال يتحمل املناقص األضرار املرتتبة على التأخري يف تنفيذ العقد أو عدم الوفاء به إذا كان
التأخري أو عدم الوفاء ناجتا عن قوى قاهرة.
 .2يف كل األحوال عند وجود قوى قاهرة فإنه يتوجب على املناقص تقدمي إشعار خطي و فوري
(خالل " "24ساعة من تاريخ وقول اخلطر او العلم به ايهما اسبق) إىل الشركة بالظروف
واألسباب اليت حتول دون تنفيذ االلتزام أو التأخر يف الوفاء به وتقدمي كل ما يثبت ذلا.
 .3تكون القوى القاهرة املؤقتة من ميرات التأخري وجيب الوفاء بعد زوااا ،وتكون القوى القاهرة
الدائمة من ميرات عدم الوفاء.

سابعاً  :العينات

 .4تنظر جلنة العطاءات يف القوى القاهرة من حيث املكان والزمان ومدى أثرمها على تنفيذ
العقد.

املادة()57

(غير مطبق)

املادة()58

(غير مطبق)

املادة()59

(غير مطبق)

املادة()60

(غير مطبق)

حيق للشركة أن حتدد عينة ليتم الشراء طبقا اا من كافة الوجوه شرط أن ال تكون حمصورة
مباركة واحدة أو مبصنع واحد ،ويف هذه احلالة توضع مبكان معني يف الشركة ،ويذكر املكان
وعنوانه يف دعوة العطاء لتمكني املناقصني من اإلطالل عليها.
جيوز للمناقص أن يعزز عرضه بعينه وله أن يعتيها عينه من كافة الوجوه أو حيدد الصفة
املقدمة من أجلها ويذكر ذلا صراحة يف عرضه.
حتفظ العينات اليت تعتمد عند اإلحالة يف املكان املعد الذي حتدده الشركة بعد ختمها خبامت
الشركة والتوقيع عليها من قبل اللجنة الفنية ،وذلا ملقارنتها باللوازم املوردة عند اإلستالم.
ترد العينات املقدمة من املناقصني غري الفائزين عند طلبها خطيا خالل أسبوعني من تاريخ
اإلحالة النهائية ،وال تكون الشركة مسؤولة عن فقداهنا أو تلفها بعد املوعد احملدد ،ويف مجيع
األحوال يفقد املناقص احلق باملطالبة هبذه العينات إذا مل يطالب هبا خطيا خالل شهرين من
اإلحالة النهائية.

(غير مطبق)

املادة()61

ثامناً :فحص اللوازم واستالمها

املادة()62

ترد عينات املتعهدين الذين متت اإلحالة عليهم بعد استالم اللوازم املوردة مطابقة لشروط
قرار اإلحالة ،ويتم ذلا وفقا لإلجراءات الواردة يف املادة ( )61من هذه التعليمات ،إال إذا
ورد خالف ذلا يف قرار اإلحالة.
(غير مطبق)
تكون اللوازم اليت وردها املتعهد خاضعة إلعادة وزهنا وقياسها على موازين حتددها الشركة
وحبيث تتطابق مع املعايري الدولية املعتمدة اذة الغاية ويدفع الثمن على أساس الوزن الصايف
أو القياس الصايف اذه اللوازم إال إذا ورد نص على غري ذلا .
يتم فحص اللوازم اليت يوردها املتعهد وإجراء التجارب عليها ملعرفة مدى مطابقتها
للمواصفات بالطريقة اليت حتددها الشركة حبيث تتطابق مع املعايري الدولية املعتمدة اذة الغاية

املادة()63

وحبيث تضمن يف دعوة العطاء ،ويتحمل املتعهد نفقات الفحص اال اذا كانت عملية الفحص
غري واردة يف دعوة العطاء وارتأت الشركة ان يتم فحص املواد املوردة فان الشركة تتحمل
الكلفة يف حالة جناحها ويف حالة رسوهبا يتحمل املتعهد التكاليف وترفض املواد ،ويف حاالت
حتددها اللجنة وبناءا على طلب املناقص وموافقة اللجنة ميكن اللجوء لطرف ثالث حملي او
خارجي وباالتفاق مع املتعهد العادة الفحص  ،على انه جيوز للجنة العطاءات وبناءا على
طلب املتعهد ان يتم فحص املواد اليت ستورد يف التصنيع وحبيث يعهد إىل جلنة أو هيئة أو
شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها وعلى ان يتحمل
املتعهد كافة النفقات املرتتبة على ذلا.
إذا كانت اللوازم املطلوبة من نول املشاريع الكيى ( )Complex Projectاليت تتطلب
تركيب وتشغيل ،فيجب أن تتضمن دعوة العطاء (الشروط اخلاصة) ذلا ،وأن يقوم كل

املادة()64

مناقص بذكر ذلا يف عرضه وعلى النحو التايل:
أ .حتديد مدة التوريد.
ب .حتديد مدة الرتكيب واالستالم األويل.
ج .حتديد مدة التشغيل التجرييب الذي يتم على أساسه االستالم النهائي.
املادة ()65

الصناعة الوطنية

بناءا على قرار جمل الوزراء رقم  972تاريخ  2013/01/25و كتبهم الالحقة رقم
 1733/06/10/56تاريخ  2013/01/27و  265/1/11/6تاريخ
 2014/1/05يتم من الصناعة الوطنية األردنية أفضليه بالسعر بنسبة  %15ما دامت
مطابقة للشروط و املواصفات الفنية و ااندسية األردنية.
و ذلا شريطة إحضار ما يثبت أ ن املصنع حملي .
و يتم من األفضلية لسعر املنتج احمللي وفقا للمعادلة التالية:
سعر السلعه األجنبية ×  , 1.15و من مث يتم مقارنته بسعر املنتج احمللي شريطة مطابقة
كال العرضني للشروط و املواصفات.

العرض البديل

ال جيوز ملناقص ان يقدم عرضني مستقلني لنف املواد سواء بامسه الشخصي او بالشراكة مع
أ.
اسم آخر ،ويف مثل هذه احلالة ال ينظر يف العرضني وعليه ان يقدم عرضا واحدا حمددا اال اذ
طلبت الشركة غري ذلا.
ب .جيوز للمناقص تقدمي عروض مرادفة لنف املادة ،و على املناقص ان يذكر على عرضه
االصلي وباحلي االمحر ان هناك عرضا مرادفا مرفقا هبا وان يقدم العرض املرادف على منوذج
تقدمي العروض االصلي موقعا وخمتوما من املناقص.

تعليمات :

حيق لشركة مياهنا استبعاد اي عرض للمادة املعروضة اليت ثبت سوء مصنعيتها خالل
االستعمال سابقا" لدى شركة مياهنا.
على املورد ارفاق نسخة من البيان اجلمركي للمواد احملالة عليه (املستوردة واملصنعة خارج االردن)
عند التوريد
على املورد ارفاق شهادات فحوصات الطرف الثالث والتصنيع املطلوبة يف املواصفات عند
التوريد وخبالف ذلا يعتمد تاريخ التوريد من تاريخ اكتمال مجيع الوثائق املطلوبة .
يف حال عدم إرفاق شهادات طرف الثالث (املطلوبة يف وثائق العطاء) من قبل املورد احملال
عليه العطاء عند توريد املواد سيتم رفض املواد فورا ,و سيتم شراء مواد بديله وحتميل املورد
املتعثر فرق األسعارو تطبيق شروط العقد ,و لن تقبل أي حلول بديلة.
على كافة املناقصني املشاركني بالعطاءات املطروحة من قبل شركة مياهنا مراجعة مديرية
العطاءات واملشرتيات لالطالل على قائمة املناقصني املدرجني على القائمة السوداء لغايات

تاسعاً :أولوية الوثائق

املادة ()66

عدم التعامل مع املناقصني وتقدمي أية عروض مصدرها هذه الشركات علما بأنه سوف يتم
استبعاد اي عرض غري ملتزم بذلا.
أ .تشمل وثائق العطاء ما يلي:
 −دعوة العطاء مبا فيها االعالن.
 −تعليمات دخول العطاء.
 −الشروط العامة للعطاء.
 −الشروط اخلاصة واملواصفات.
 −اتفاقية التمثيل القانوين.
 −النماذج والكفاالت.

ب .تعتي جمموعة الوثائق اليت يتكون منها العطاء مفسرة مكملة لبعضها البعض ،على انه
لغايات تفسري العطاء عند وجود تناقض او خالف تكون اولوية الرتجي بني الوثائق
حسب التسلسل التايل:
 −اتفاقية التمثيل القانوين والشروط اخلاصة واملواصفات.
 −الشروط العامة للعطاء.
 −تعليمات دخول العطاء.
 −دعوة العطاء مبا فيها االعالن.
عاش ارً :التفسير:

املادة ()67

 −النماذج والكفاالت.
في هذا العطاء وإذا لم يقتض السياق خالفا لذلك ،فإن:
أي إشارة إىل أي طرف تشمل اإلشارة إىل خلفه العام واخلاص ألي من احلقوق و/أو
.1
االلتزامات.
 .2أي إشارة إىل هذا العطاء تشمل وثائق العطاء مجيعها ومجيع مالحقها ومرفقاهتا ووفقا ملا يتم
تعديله و/أو اإلضافة إليه أو تغيريه من حني آلخر.
 . 3عناوين البنود الواردة يف هذه الوثائق هي للمالئمة فقط وال تؤثر على تفسري هذا العطاء.
الكلمات الواردة بصيغة املفرد تشمل اجلمع والعك بالعك  ،والكلمات الواردة بصيغة
.4
اجلن تشمل مجيع األجناس.
 .5مجيع املالحق واملرفقات احلالية واملستقبلية اذا العطاء تعتي جزءا ال يتجزأ منه ،ويف حالة
وجود تعارض أو التباس بني أي شرط من شروط هذا العطاء وأي شرط من شروط أي
ملحق يكون الشرط الوارد يف امللحق هو الشرط األوىل بالتطبيق.
 .6يتعني على الطرف املسئول عن أداء التزام مبوجب وثائق هذا العطاء أن يأخذ يف االعتبار
مجيع املسائل ذات الصلة مبا يف ذلا إيضاحات وآراء الطرف املستفيد من ذلا االلتزام،
وأن يتصرف من نواحي أخرى حبسن نية وفقا للممارسات احلكيمة.
 . 7حيثما يشار يف اي وثيقة من وثائق هذا العطاء لفرتة أو فرتات زمنية ،فإن الفرتات مدار
البحث تعتي بأهنا تنتهي يف منتصف ليل اليوم األخري من هذه الفرتة ،ما مل يرد خالفا لذلا.
 .8حيثما يرد يف اي وثيقة من وثائق هذا العطاء شرطا يتعلق بتقدمي إشعار أو موافقة أو تصري
أو طلب أو مراسالت أخرى ،فإنه يتعني أن يكون هذا اإلشعار أو املوافقة أو التصري أو
املراسالت األخرى خطية .وتعين كلمة "خطية" أي مراسالت مكتوبة خبط اليد أو مطبوعة
(مبا يف ذلا املراسالت املرسلة بواسطة الييد اإللكرتوين والفاك ) موقعة من قبل املمثل
املفوض لذلا الطرف.

الجزء الرابع
القائمة السوداء

القائمة السوداء
(غير مطبق)
أوال

 :يتم إدراج الشركات/املناقصني على عطاءات اللوازم واخلدمات واألشغال على القائمة السوداء حسب نظام النقاط املرفق يف امللحق رقم
.4

ثانيا

 :يتم تطبيق النظام وفقا ملا يلي:
عند وصول نقاط املخالفات للمورد  /املتعهد اىل  50نقطة يقوم مدير مديرية العطاءات و املشرتيات بعرض املوضول على جلنة القائمة
السوداء ( تتألف من مدير العطاءات و املشرتيات و املدير املايل و أحد مدراء االدارات الفنية و تشكل من قبل الرئي التنفيذي) ،
الختاذ القرار املتعلق بوضع املتعهد على القائمة السوداء ملده يتم حتديدها من قبلهم و على أن ال تقل عن مدة سنة .
يتم إرسال كتب للشركات املنسب وضعها على القائمة السوداء مع بيان املخالفات ,توارخيها  ,اجلهة املصدرة للمخالفات و ارقام
العطاءات /أوامر الشراء اليت حصلت عليها املخالفة مبصادقة الرئي التنفيذي مع إعطائها مهلة  14يوم لإلعرتاض من خالل مراجعة
الدائرة املصدرة للمخالفات .
يتم دراسة اإلعرتاض (إن وجد) من اجلهة املصدرة للمخالفة (اجلهة الطالبة  /املشرفة) مع تقدمي تنسيباهتا للجنة القائمة السوداء إلعادة
تعديل العالمات
بعد إنتهاء مدة اإلعرتاض دون تنزيل عالمة املخالفات عن حد الك  50نقطه ،يتم إرسال كتاب للمورد إلعالمه بوضعه على القائمة
السوداء للمدة اليت حتددها اللجنة مبصادقة الرئي التنفيذي ،و ال حيق له اإلعرتاض يف هذه املرحلة.
يتم وضع الشركة على القائمة السوداء بشكل دائم يف حالة وضعها على القائمة السوداء مرتني خالل سنتني متتاليتني.
يتم إلغاء مجيع املخالفات بعد إنتهاء الفرتة اليت يتم وضع الشركة فيها على القائمة السوداء.
يتم إلغاء املخالفة بعد مضي سنتني عليها.
أي إحتيال أو حتايل أو غنب أو إدعاء خسائر أو ضرر غري حقيقي حتت أي ظرف يتم وضع الشركة فيها على القائمة السوداء مباشرة.

و حسب جداول العالمات املرفقه يف امللحق رقم .4

 3/2القائمة السوداء الخاصة بعطاءات الخدمات:
✓ يتم إدراج الشركات  /املؤسسات  /املناقصني يف عطاءات اخلدمات على القائمة السوداء حسب نظام النقاط التايل:
خمالفات القائمة السوداء اخلاصة بعقود ادارة املوارد البشرية:
• عطاءات التأمني الصحي
نول املخالفة

العالمة

عدم التقيد وااللتزام ببنود عقد التأمني الصحي أو احلياة

5

عدم تسديد قيمة التعويض املنصوص عليها يف موعدها سواء يف حالة العجز أو الوفاة

25

ايقاف (جتميد) عقد التأمني الصحي للشركة بكاملها أو ألي من موظفي أو منتفعي الشركة دون ايعاز رمسي من الشركة 25
• عقود الدورات التدريبية
نول املخالفة

العالمة

عدم االلتزام بالشروط الفنية و/أو متطلبات تقدمي الدورات التدريبية

10-5

عقود قسم اخلدمات االدارية
نول املخالفة

العالمة

أي خمالفة تعطى للمورد حسب الئحة املخالفات الواردة يف العقد

5

املخالفة املكررة للمرة الرابعة (انذار)

25

** يتم االبقاء على الغرامات املالية كما هو منصوص عليها يف العقد.
• عقود قسم السالمة والصحة املهنية:
أ .عقود صيانة الطفايات وأنظمة االنذار واالطفاء والفحوصات الطبية واملطاعيم السنوي:
العالمة

نول املخالفة
تنبيه

5

أي خمالفة تعطى للمورد حسب الئحة املخالفات الواردة يف العقد

5

انذار

25

** يتم االبقاء على الغرامات املالية كما هو منصوص عليها يف العقد.
ب .نقاط القائمة السوداء اخلاصة بعقد احلراسة السنوي
نول املخالفة

العقوبة

العالمة

 .1خلو املوقع أو التأخر باحلضور ملكان احلراسة املخصص ولغاية ثالث ساعات ،لكل ( )10خمالفات التنبيه
اخلطي
حتصل شركة احلماية على تنبيه

10

 .2خلو املوقع أو التأخر باحلضور ملكان احلراسة املخصص ألكثر ثالث ساعات ،لكل ( )5خمالفات التنبيه
اخلطي
حتصل شركة احلماية على تنبيه

10

 .3عدم التقيد بالزي املوحد لشركة احلماية ونظافته أو حسن املظهر أو نظافة الكوخ خالل احلراسة أو عدم التنبيه
اخلطي
اجلدية أو املزاح غري الالئق .لكل  10خمالفات حتصل شركة احلماية على تنبيه

10

 .4التعامل بطريقة غري الئقة مع املوظفني أو املراجعني أو العمالء

2

 .5عند ارتكاب أي خمالفة من التايل:
أ .النوم أثناء فرتة احلراسة ليال أو هنارا.
ب .التالعب أو عدم دقة يف التفتيشات من قبل إدارة شركة احلماية أو أحد مفتشيها.
ت .عدم قيام احلارس بواجباته أو عدم التواجد مبكان احلراسة املخصص أو التشاجر مبكان العمل.
ث .احلضور حبالة سكر للعمل أو إدخال أو السماح بإدخال مشروبات كحولية أو مواد ممنوعة إىل
مكان العمل.
ج .استقبال الزيارات اخلاصة يف أماكن العمل أو تقدمي خدمات للمراجعني.

5

ح .عدم تقيد شركة األمن واحلماية بأي بند من املادة رقم ( )3التزامات شركة األمن واحلماية.
خ .إدخال حارس مبواقعالشركة مؤقت أو دائم خيالف شروط االتفاقية وحسب املادة رقم( )2مؤهالت
األفراد.
د .عدم تقيد شركة األمن واحلماية بأي بند من املادة رقم ( )3التزامات شركة األمن واحلماية.
 .6االمهال املؤدي لفقدان أو تلف ألي مادة تعود اللشركة أو العمالء أو املقاولني

25

 .7االنذار

25

** يتم االبقاء على الغرامات املالية كما هو منصوص عليها يف العقد.
مخالفات القائمة السوداء  -مديرية الصيانة
رقم البند

املخالفات

العالمة

1

التأخري يف أصالح املعدات ،عقود الصيانة ملدة يومني أو أكثر من املدة املتفق عليها

5

2

استخدام مواد ذات جودة سيئة وغري مطابقة ملا هو مطلوب يف عقود الصيانة أو عدم اصالح املعدات
واملركبات بالشكل الصحي

10

3

عدم االستجابة ألوامر عمل الصيانة وحسب املدة املنصوص عليها يف العقد

10

4

عدم االلتزام باصالح املعدات واملركبات ضمن فرتة الكفالة والتهرب من أعمال االصالح

15

5

عدم التقيد بالسجالت اليومية والشهرية املطلوبة يف عقود تشغيل وصيانة حمطات املعاجلة والتحلية

10

6

االخالل وعدم االلتزام يف بنود عقود تشغيل وصيانة حمطات املعاجلة والتحلية

10

7

عدم االلتزام يف بنود عقود الصيانة للمعدات واملركبات

10

مخالفات القائمة السوداء  -مديرية المعالجة
رقم البند

املخالفات

الوزن

1

خمالفة بنود العقد فيما يتعلق بانتاج كمية املياه املتفق عليها

10

2

خمالفة بنود العقد فيما يتعلق مبواصفات املياه املنتجة املطلوبة

25

3

إمهال الصيانة الوقائية أو التصحيحية ألي من األجهزة واملعدات يف احملطات ضمن عقد التشغيل
والصيانة

10

4

خمالفة بنود العقد فيما يتعلق بالكادر املتفق عليه من حيث العدد واملؤهالت واملناوبات

5

5

التأخر يف اجناز أعمال التأهيل املطلوبة حسب العقد ملده تزيد بنسبة %15عن املدة احملددة يف العقد

10

6

التأخر يف اجناز أعمال التأهيل املطلوبة حسب العقد ملده تزيد بنسبة %50عن املدة احملددة يف العقد

15

7

عدم االلتزام بتنفيذ الينامج الرقايب لنوعية املياه اخلام واملياه املنتجة وخالل مراحل التشغيل وحسب
العقد

10

8

اتالف األجهزة واملعدات يف احملطات نتيجة إلجراءات التشغيل اخلاطئة

10

9

خمالفة املقاول لتعليمات الشركة خبصوص شروط الصحة والسالمة املهنية والقوانني واألنظمة املعمول هبا

5

10

اإلساءة إىل أي من كوادر الشركة

5

11

عدم التقيد بنظافة املواقع مما يعك صورة غري حضارية عن الشركة

5

12

التسبب يف هدر مياه خام أو مياه منتجة

10

13

عدم التقيد بيامج التنظيف الدورية للمعدات

10

14

عدم التقيد بتوثيق مجيع القراءات التشغيلية ونتائج الفحوصات املخيية ومجيع اإلجراءات التشغيلية
والكاتالوجات واملخططات

5

مالحظات :

 تطبيق أي خصم مايل نتيجة التقصري وعدم اإللتزام ببنود العقد ال تعفي من العقوبات أعاله. -يف حال ورود أي عقد غري مغطى باجلداول أعاله ،يتم تطبيق نظامي اللوازم أو األشغال العامة.

الجزء الخامس

الشروط الخاصة والمواصفات

المادة ( : )12يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول و النماذج المرفقة بدعوة العطاء  ،و يختم ويوقع نماذج عرض المناقصة ( Bid

 ) Formوجداول الكميات والوثائق المطلوبة في دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ،ويحق للشركة استبعاد اي عرض
غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ،على ان يقدم المناقص عرض رئيسي واحد فقط و لن تقبل اية عروض او بدائل اخرى او

اضافات على العرض اال اذا وجد في دعوة العطاء (الشروط الخاصة) تقديم عروض بديلة بحيث يتم بيان كيفية تقديم العروض

البديلة و كيفية عرض أسعارها واألساس الذي سيجري بناء عليه تقييم العروض البديلة وفي حال عدم ذكرها صراحة في دعوة

العطاء فان تقديم اية بدائل غير مقبول ولن ينظر في أي عرض مقدم غير العرض الرئيسي ،و يحق للمناقص باإلضافة إلى وثائق
دعوة العطاء أن يضيف أي وثائق أو معلومات يرغب إضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه ،وعليه أن يكتب عنوانه الكامل

والدقيق في عرضه متضمناً العنوان االلكتروني والهاتف والفاكس لترسل إليها المخاطبات المتعلقة بالعطاء ،وعليه أن يبلغ الشركة
خطياً عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ،وتعتبر جميع المخاطبات التي تترك له في العنوان المذكور أو ترسـل إليـه بأي وسيلة إرسال

كأنها وصلت فعالً وسلمت في حينها.

الشروط الخاصة لعطاء تقديم خدمات واستشارات قانونية
تحصيل ذمم وديون الشركة

العطاء رقم ()O-T-19-0040-A
إن شركة مياه األردن ـ ـ مياهنا ذ.م.م .شركة وطنية مسؤولة عن إدارة وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة العاصمة عمان،
محافظة مأدبا ،محافظة الزرقاء ومديرية مياه وصرف صحي ماحص والفحيص.
تزاول الشركة أعمالها في إدارة وتشغيل وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالنيابة عن سلطة المياه بموجب اتفاقية تفويض وعقود
إدارة ،وهي شركة مملوكة بالكامل لسلطة المياه ومسجلة في سجل الشركات المحدودة المسؤولية تحت الرقم (.)13162
مستخدم في مواقعها المختلفة ،يعملون لخدمة المجتمع المحلي ضمن القيم التالية؛
يتراوح عدد العاملين في الشركة ( )3,000ثالثة آالف
َ
"الجودة ،العمل بروح الفريق ،االنتماء ،االبتكار واالبداع ،المصداقية والشفافية" إليصال رسالة الشركة المتمثلة بـ "نسعى لنرتقي بنوعية
الحياة بتزويد جميع المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة
باالسلوب األمثل"
وذلك تحقيقاً لرؤية شركة مياه االردن ـ مياهنا؛ " أن نلتزم بالتميز في خدمة المستهلك والفعالية في ادارة المياه والصرف الصحي"

تخدم الشركة ما يقارب ( )950,000تسعمائة وخمسون الف مشترك ضمن المحافظات التي تعمل فيها من خالل؛
 −تزويد المشتركين بالمياه
 −ادارة وتقديم خدمات المياه
 −إدارة مياه الصرف الصحي ومعالجتها
 −تطوير وتحديث مشاريع المياه والصرف الصحي

أوالً :وصف العمل

شراء خدمات قانونية لتحصيل ذمم وديون الشركة
ثانياً :شروط التأهيل المسبق

جيب ان يكون املناقص (املتقدم للعطاء) حاصل على إجازة مزاولة مهنة احملاماة وله خية فعلية يف ممارسة املهنة ملدة ال تقل عن
( )12اثنا عشر عاما على االقل .واذه الغاية جيب على املناقص ان يرفق بعرضه صورة عن اجازة مزاولة مهنة احملاماة ومشروحات من نقابة احملامني
تثبت مزاولته ملهنة احملاماة ملدة ال تقل عن ( )12اثنا عشر عاما.
ثالثاً :الشروط الواجب توفرها في المناقص (المتقدم للعطاء)

 .1جيب على املناقص ان يقدم العرض بإمسه ان كان حماميا منفردا ،او بإسم الشركة ان كان مالكا اا او احد الشركاء فيها .ولن
تقبل العروض اليت تقدم بالشراكة او الشراكة من الباطن ،سيتم النظر يف خية املناقص الذي قام بشراء العرض فقط.
 .2جيب ان يكون املناقص متخصص يف خدمات التحصيل الودي والقضائي ملدة ال تقل عن ( )5مخسة سنوات متصلة
 .3جيب ان يكون املناقص وكيال لشركات ومؤسسات مماثلة لشركة مياهنا.
 .4جيب أن يكون لدى املناقص كادرا (اداريا وقانونيا) يتناسب وحجم عمليات شركة مياهنا وحجم االعمال اليت سيتم احالتها
مبوجب العطاء.
 .5جيب على املناقص ان يقدم وصفا تفصيليا للكادر العامل لديه واملتعاقدين معه مع ارفاق الشهادات العلمية وشهادات اخلية
العلمية والعملية املعززة خلياهتم.
رابعاً :وصف للخدمات المطلوبة وأنواعها
شراء اخلدمات القانونية لتحصيل ذمم وديون الشركة من أمثان مياه ورسوم وبدالت واجور متحققة مقابل اخلدمات اليت تقدمها الشركة والقيام بكل ما يلزم ذلا
من اجراءات ادارية قانونية وقضائية ،ويشمل ذلا على سبيل املثال ال احلصر؛
 .1الرتافع بالنيابة عن الشركة امام احملاكم على اختالف درجاهتا وانواعها
 .2احلضور امام املراكز االمنية ودوائر الكاتب العدل ودوائر االدعاء العام واية جهات آخرى بناء على تكليف شركة مياهنا.
 .3اعداد ومراجعة العقود واالتفاقيات.
 .4حضور االجتماعات واملشاركة يف اللجان املختلفة بناء على تكليف شركة مياه االردن ك مياهنا وعند الطلب.
 .5توجيه االنذارات العدلية
 .6حتصيل وتوريد املبالغ املتحققة للشركة.
 .7أية اعمال سيتم حتويلها اصوليا من قبل الشركة.
تشمل الخدمات المطلوبة بموجب هذا العطاء خدمات تحصيل الذمم والديون المتحققة في ذمة الغير للشركة مقابل الخدمات التي تقدمها ،على سبيل
المثال ال الحصر:

1

 −حتصيل أمثان املياه ،رسوم الصرف الصحي وفروقات الرسوم ،اجور بدل االنتفال بشبكات الصرف الصحي لغري املشرتكني باملياه،
االعتداءات على شبكات املياه والصرف الصحي وأنظمة املياه ومواقع الشركة ومشاريع املياه والصرف الصحي
 −القيام جبميع االجراءات واخلدمات القانونية املتعلقة بالبند ( )1اعاله مبا يف ذلا احلضور مع مستخدمي الشركة امام املراكز االمنية
ودوائر االدعاء العام واحملاكم واي جهات آخرى
 −أية اعمال قانونية وقضايا يتم حتويلها بناء على طلب مياهنا اخلطي.

خامساً :الشروط واالحكام

 .1ان شركة مياهنا غري مقيدة بالتعاقد مع مناقص واحد من املتقدمني للعطاء واا ان تتعاقد مع اكثر من مناقص او وكيل قانوين
حسبما تراه شركة مياهنا مناسبا.
 .2على المناقص تقديم عرضين فني ومالي منفصلين  ،لن يتم فت العرض املايل إال ملن تطابق عرضه الفين مع املواصفات.
سيتم استبعاد اي عرض يدمج العرض الفني والعرض المالي.
 .3على املناقص ان يقدم خياته العملية يف تقدمي اخلدمات املطلوبة لشركات ومؤسسات كيى .ملياهنا احلق يف طلب وثائق معززة لذلا
عند اللزوم.
 .4سيتم ابرام اتفاقية متثيل قانوين للمحال عليه وفقا ملتطلبات عمل مياهنا بنف الشروط واالسعار املقدمة من املناقص.
 .5يلتزم املناقص الذي متت االحالة عليه بتقدمي التقارير الشهرية الدورية للشركة عن مجيع االمور القانونية اخلاصة هبا واحملالة إليه مع بيان
كافة املستجدات.
 .6سيتم حتويل مجيع او جزء من القضايا واملطالبات واالمور القانونية للمحال عليه  /عليهم بعد االحالة وتوقيع اتفاقية متثيل قانوين مبوجب
حمضر تسليم مرفقا به تقرير اساس يبني مجيع التحويالت.
 .7مدة التعاقد ثالث سنوات ميالدية اعتبارا من تاريخ استكمال اجراءات التعاقد.
 .8يلتزم احملال عليه  /عليهم بتقدمي تقرير اسبوعي بالتسديدات والتسويات مع املبالغ املسددة اليداعها صندوق الشركة وفقا للسياسات
املالية املتبعة يف الشركة ،ويتم فرض غرامة تأخري توريد حتدد يف اتفاقية التمثيل القانوين.
 .9الرسوم واملصاريف القضائية تكون على الشركة ،ضريبة املبيعات واية ضرائب أخرى تكون على املناقص.
 .10اتعاب احملاماة احملكوم هبا يف القضايا العائدة للشركة تكون حقا للشركة ،وعلى املناقص توريدها اىل صندوق شركة مياه االردن ك مياهنا.
 .11الرسوم املدفوعة من مياهنا واالتعاب احملكوم هبا حقا ملياهنا عند صدور اي حكم ملصلحة مياهنا ويف مجيع االوقات.
 .12احالة العطاء على مناقص او اكثر ال يعتي سببا مانعا لشركة مياه االردن ك مياهنا من التعاقد مع مناقص من الغري يف اي وقت من
االوقات وكما تراه شركة مياهنا مناسبا.
 .13تعتي اتفاقية التمثيل القانوين اليت سيتم ابرامها مع املناقص احملال عليه  /عليهم جزءا ال يتجزأ مكن وثائ ككق العطاء .حيق لشركة مياه االردن
ك مياهنا اهناء اتفاقية التمثيل القانوين يف اي وقت خالل فرتة سرياهنا دون بيان االسباب ودون ان تتحمل اي مسؤولية و/او تعويض
نتيجة لذلا.
 .14تعتي املواصفات والشروط العامة واخلاصة لشركة مياه األردن ك مياهنا جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء.
 .15يتحمل املناقص مسؤولية اية اخطاء ناجتة عن اعماله او امهاله او تقصريه يف اداء اخلدمات املطلوبة طيلة مدة العقد وعليه تصويب الوضع
الناتج عن ذلا فور حدوثه ويف حالة عجزه عن القيام بذلا حيق لشركة مياهنا تكليف من تراه مناسبا لتصويب االخطاء وعلى نفقة
احملال عليه.
 .16يكون املناقص  /املناقصني احملال عليه  /عليهم العطاء مسؤوال  /مسؤولني عن اعماام والتابعني لديهم من مستخدمني وحمامني ومنابني
عن اية اضرار مباشرة وغري مباشرة وتبعية قد تلحق بالشركة اثناء تنفيذه التفاقية التمثيل القانوين بسبب امهاله او تقصريه او اخطائه يف
تقدمي اخلدمات املطلوبة ويكون مسؤوال عن اي عطل وضرر وخسارة وكسب فائت قد يلحق بشرك ككة مياه االردن ك مياهنا نتيجة لذلا.

 .17يتعهد املناقص سواء خالل مدة سريان اتفاقية التمثيل القانوين او بعد انتهائها وملدة سنتني من تاريخ االنتهاء او االهناء باحملافظة على
سرية املعلومات املتعلقة بالشركة وعملياهتا وال يستخدمها ألغراض خاصة به او يقوم بالكشف عنها ألي طرف ثالث حتت طائلة
املسائلة واملسؤولية.
 .18يضمن املناقص االضرار و/او اخل سائر اليت قد تلحق بشركة مياه االردن ك مياهنا نتيجة اعماله او اخالله او تقصريه بالتزاماته او تقاعسه
عن اداء املهام واالعمال املوكلة إليه.
 .19على املناقص تقدمي كفالة حسن تنفيذ بقيمة ( )20,000عشرون الف دينار جتدد سنويا طيلة مدة العقد.
 .20حيق لشركة مياهنا مصادرة كفالة حسن التنفيذ بعد اشعار املناقص خطيا عند اخالله او تقصريه بشروط العطاء ،ومن ذلا على سبيل
املثال ال احلصر ،عدم تقدمي تقارير املتابعة الدورية يف كل ما يتعلق باالمور القانونية اخلاصة بالشركة ،التباطؤ باالجراءات القانونية
والقضائية امل تخذة لضمان حقوق الشركة ،سرعة االستجابة والتنسيق مع االدارة املعنية يف الشركة ،آلية تنظيم العمل ،املدد الزمنية اليت
تستغرقها االجراءات القضائية والقضايا ،االخالل مبنهجية العمل وعدم بذل العناية الالزمة للحفاظ على حقوق شركة مياه االردن ك
مياهنا.
 .21شركة مي اهنا غري مقيدة باالحالة على اقل االسعار و اا الغاء العطاء دون بيان االسباب ،ويكون قرارها غري قابل لالعرتاض.
 .22اية استفسارات جيب تقدميها خطيا قبل اسبول على فت العطاء.
 .23على املناقص تقدمي شهادة مزاولة مهنة ،شهادة تسجيل شركة حديثة صادرة من وزارة الصناعة والتجارة (للشركات)
 .24يلتزم املناقص بتقدمي اخلدمات املطلوبة وفقا ألعلى مستويات اجلودة يف تقدمي اخلدمات واالستشارات القانونية املتعارف عليها ( High
.)Standard Quality
 .25تتم االحالة وفقا لالحكام الواردة يف سياسة العطاءات واملشرتيات واالنظمة املالية املعتمدة يف شركة مياهنا.
سادساً :متطلبات تقديم العروض
 .1يقدم املناقص عرضا فنيا يبني فيه قدرته الفنية على تقدمي اخلدمات املطلوبة ومواصفات التأهيل املطلوبة يف العطاء ،كما يقدم عرضا ماليا
يبني اسعاره .يكون العرض الفني منفصالً عن العرض الماليٍ ،
كل منها في مغلف مغلق وجميعها في مغلف.
 .2يقدم املناقص عرض فين وعرض مايل ،يتكون العرض الفين من اصل ونسختني خمتومتني خبتم املناقص .كما يتكون العرض املايل من
اصل ونسختني خمتومتني من عرض املناقص
 .3يوضع العرض الفين (اصل ونسختني) مرفقا بكفالة دخول العطاء يف مغلف مغلق.
 .4يوضع العرض املايل (اصل ونسختني) يف مغلف مغلق منفصال عن العرض الفين.
 .5يوضع مغلف العرض الفين ومغلف العرض املايل يف مغلف واحد.
 .6يستبعد اي عرض فني يكشف اجمالي العرض المالي للمناقص
 .7العرض املايل :على املناقص ان يقدم عرضه املايل يف مغلف مغلق وان يكون العرض ملخصا يف جدول واض يتضمن االسعار املقدمة
االفرادية واالمجالية مفقطة رقما وكتابة.
 -العرض الفني

يشتمل العرض الفني المقدم من المناقص على البنود التالية؛

أ .منهجية العمل واملباديء اليت سيتم استخدامها للقيام باالعمال املناقص عليها ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط اخلاصة.

ب .بيان نطاق العمل الذي سيقوم به ضمن عرضه الفين ،على ان يتضمن نطاق العمل اخلدمات املقدمة من املناقص واخلدمات االضافية
واآللية اليت سيتبعها املناقص لتقدمي اخلدمات.
ج .بيان تفصيلي للكادر العامل لدى املناقص وخياته العملية والعلمية معززا بالوثائق الثبوتية
د .خية املناقص العملية والعلمية معززا بالوثائق الثبوتية.
هـ .ملخصا عن الشركات اليت توىل تقدمي خدمات قانونية مماثلة اا مع الوثائق املعززة
 العرض المالي يتضمن العرض املايل االسعار املقدمة من املناقص.تطبق السياسة املالية املعتمدة لشركة مياهنا على االسعار وطريقة الدفع بعد االحالة.
سابعاً :آلية تقييم العروض
سيتم تقييم العروض وفقاً لآللية التالية:
العروض الفنية:
#

نقاط التقييم

العالمات

.1

متخصص يف خدمات التحصيل الودي والقضائي ملدة ال تقل عن ( )5مخسة سنوات متصلة

30

.2

وكيال لشركات ومؤسسات مماثلة لشركة مياهنا.

30

.3

جيب أن يكون لدى املناقص كادرا (اداريا وقانونيا) يتناسب وحجم عمليات شركة مياهنا
وحجم االعمال اليت سيتم احالتها مبوجب العطاء.

40

المجموع
العروض المالية :سيتم فتح العروض المالية للمناقصين الحاصلين على عالمة ( )%70فما فوق في العرض الفني.

100

الجزء السادس
الجداول

SCHEDULE (A)
DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS

SCHEDULE (A)
DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS
It is assumed that the goods offered shall conform to the technical specifications listed herein, unless
deviations are listed explicitly in this schedule.
The Purchaser may waive any minor informality, non-conformity or irregularity in an offer that does
not constitute a material deviation, provided such waiver does not prejudice or affect the ranking of
any Tenderer. Major deviations in the opinion of the Evaluating Committee will render the bid nonresponsive.

الجزء السابع
النماذج

نموذج عرض مناقصة
Bid form
الرقكم

:

التاريخ

:
السادة ِشركة مياه االردن ــــ مياهنا ذ.م.م.

بناء على دعوة العطاء رقم (  )O-T-19-0040-Aووفقاً لتعليمات دعوة العطاء والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها
ً
والتزم بتوريد الخدمات المعروضة من قبلي باألسعار والشروط العامة والخاصة

فإنني أقدم عرضي ،شركة

وتعليمات دعوة دخول الشراء/العطاء والمواصفات المبينة في هذا العرض.
وأنني ألتزم بأن يبقى هذا العرض قائماً لمدة ( )90يوماً اعتبا اًر من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد إليداع العروض ،علماً بأن إجمالي
عدد الخدمات المناقص عليها من قبلنا (

) مادة ،وأن إجمالي قيمة المناقصة (

وقيمة كفالة الدخول المقدمة مع هذه المناقصة (

) دينار.
اسم المناقص

:

المفوض بالتوقيع /
الخاتم الرسمي

:

التـاريــــــــــــــــخ

:

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـنوان:
رمز بريدي:

ص.ب
البريد االلكتروني:

المرفقات  :أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي.
.1
.2

تعليمات:

−
−

يجب تعبئة هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه إلى الشركة.

يطبع على أوراق مخاطبات المناقص الرسمية)

الهاتف:

الفاك ــس:

)

دينار،

نموذج عرض مناقصة ()Bid Form
الرقكم

:

التاريخ

:

السادة شركة مياه االردن ك مياهنا
) ووفقا لتعليمات دعوة العطاء والشروط العامة واخلاصة واملواصفات املرفقة هبا ،فإنين اقدم عرضي هذا

بناء على دعوة العطاء رقم (

والتزم بتقدمي اخلدمات املعروضة من قبلي باالسعار واملواصفات املقدمة يف عرضي املرفق.

شركة

كما التزم باالسعار والشروط العامة واخلاصة وتعليمات دعوة دخول الشراء  /العطاء واملواصفات املبينة يف العرض.

وانين التزم بأن يبقى هذا العرض قائما ملدة ( )90تسعون يوما اعتبارا من التاريخ احملدد من قبلكم كآخر موعد اليدال العروض ،علما بأن امجايل اخلدمات املناقص
دينار اردين ،وقيمة كفالة الدخول املقدمة مع هكذه
حسب العرض املايل
خدمة ،وان امجايل قيمة املناقصة
عليها من قبلنا هو
املناقصة

العنوان

املرفقة

دينار اردين.

:
الرمز الييدي:

ص.ب:.
الييد االلكرتوين
:

املرفقات
1

:

2

:

3

:

هاتف:

:
ابني فيما يلي مجيع املرفقات اليت يتكون منها عرضي:

تعليمات

:

1

:

يقدم هذا العرض على ثالث نسخ (اصل وصورتني)

2

:

جيب تعبئة هذا النموذج بالكامل وان يرفق بالعرض عند تقدميه اىل الشركة

3

:

يقدم هذا العرض على اوراق املناقص الرمسية

فاك :

اسم املناقص

:

التوقيع

:

اخلامت

:

نموذج اتفاقية العقد
حررت هذه االتفاقية يف هذا اليوم
صاحب العمل :
املناقص

من شهر

لعام  2019بني كل من:

شركة مياه االردن ـ مياهنا ذ.م.م.

(يشار إليها فيما بعد بالفريق االول)
( ويشار إليه فيما بعد بالفريق الثاين)

:

ملا كان الفريق األول راغبا يف التعاقد مع شككركة متخص كصككة يف تقدمي خدمات قانونية واسككتشككارات ،وملا كان الفريق الثاين "املناقص" قد ابدى رغبته يف التعاقد مع الفريق االول لتقدمي اخلدمات
القانونية اليت حيتاجها الفريق االول واملرتبطة بطبيعة عمله.
وملا كان الفريق االول قد قبل بالعرض املقدم من الفريق الثاين للعطاء رقم (

) ،فقد مت االتفاق بني الفريقني املتعاقدين على ما يلي:

1

:

يكون للكلمات والتعابري الواردة يف هذه األتفاقية نف املعاين احملددة اا يف الشروط العامة يف دعوة العطاء واملشار اليها فيما بعد.

2

:

تعتي الوثائق املدرجة فيما يلي جزءا ال يتجزأ من هذه األتفاقية وتقرأ معها،

أ.

الشروط اخلاصة والشروط العامة للعطاء.

ب.

قرار االحالة.

ج.

عرض املناقصة.

د.

املواصفات.

هك.

اية مالحق للعطاء.

3

:

القيمة االمجالية للعقد (

4

:

مدة العقد:

5

:

) دينار اردين

ثالث سنوات وفقا للشروط واالحكام الواردة يف وثيقة العطاء واتفاقية التمثيل القانوين.
يتعهد الفريق االول بدفع املبالغ املستحقة للفريق الثاين وفقا اذه االتفاقية ووثائق العطاء رقم (
بعد االحالة مقابل تعهد الفريق الثاين بتقدمي اخلدمات القانونية موض ك ك ك ككول العطاء رقم (

) واتفاقية التمثيل القانوين اليت سييمها الطرفان
) واتفاقية التمثيل القانوين والش ك ك ك ككروط اخلاص ك ك ك ككة وفقا

للشروط واملتطلبات الواردة يف وثائق العطاء.
بناء على ما ذكر اعاله جرى توقيع هذه األتفاقية وإبرامها يف التاريخ املذكور أعاله.
الفريق الثاين

الفريق االول

المناقص

شركة مياه االردن ـ مياهنا ذ.م.م.

التوقيع واخلامت الرمسي

التوقيع واخلامت الرمسي

نموذج كفالة دخول العطاء
TENDER GUARANTEE

السادة  /شركة مياة االردن ــــ مياهنا ذ.م.م.
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

يكفل السادة

دينارا" أردنيا" فقط (

) دينار أردني

بكفالة مالية غير قابلة للنقض بمبلغ (

)

وذلك كفالة دخول العطاء رقم:

الخاص بــــ:

لضمان صالحية عرضه لمدة ( )90تسعون يوماً من تاريخ االيداع ،وضمان الوفاء بإلتزاماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور اعاله وفقاً للشروط

واالحكام الواردة في دعوة العطاء والشروط الخاصة والمواصفات والشروط العامة الواردة في سياسة العطاءات والمشتريات لشركة مياه االردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مياهنا.
ونتعهد بأن تبقى هذه الكفالة س ـ ـ ـ ـ ــارية المفعول لمدة ( )120يوما" من تاريخ إيداع العروض أو لحين االحالة على اي من المناقص ـ ـ ـ ـ ــين المتقدمين
للعطاء أيهما أسبق.
واننا نتعهد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بصرف النظر عن أي اعتراض من قبل
المناقص.

• يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

الك ـ ـفي ـ ـ ـ ـ ـ ـل

:

المفوض بالتوقيع

:

التاريـ ـ ـ ـ ـ ـخ

:

نموذج كفالة حسن التنفيذ
PERFORMANCE GUARANTEE
السادة  /شركة مياه االردن ـ مياهنا ذ.م.م.
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا
قد كفل السادة /
تنفيذ العطاء رقم (

بكفالة مالية غير قابلة للنقض ضماناً لحسن
) الخاص بتقديم الخدمات واالستشارات القانونية بمبلغ (

اردنيا ،فقط (المبلغ تفقيط) ديناًر أردنياً.

ــ رقم ــ

دينار
) ً

وذلك لض ـ ــمان حس ـ ــن تنفيذ العطاء المحال عليه حس ـ ــب الش ـ ــروط الواردة في وثيقة العطاء واتفاقية التمثيل القانوني ،واننا نتعهد بتعهد ال
رجعة عنه غير قابل للنقض بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أعاله أو أي جزء منه بدون أي تحفظ أو
شرط.
تبقى هذه الكفالة سـ ــارية المفعول من تاريخ إصـ ــدارها ولحين إنتهاء مدة العطاء أو إنهائه أو عزل الوكيل أيهما أسـ ــبق ،ش ـ ـريطة أن تبقى

سارية المفعول إلى ان يتم إلغائها بموجب طلب خطي من شركة مياه االردن ـ مياهنا

ذ.م.م.

توقيع الكفيل  /مصرف

:

المفوض بالتوقيع

:

التـاريــــــــــــــــخ

:

(غير مطبق)

نموذج كفالة الصيانة
MAINTANANCE GUARANTEE
السادة شركة مياه االردن ـ مياهنا ذ.م.م.
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا

ال رجعة عنة غير

قد كفل بكفالة مالية المقاول  /السادة

قابل للنقض
بخصوص العطاء رقم (

/

) الخاص بمشروع :

دينار أردنيا"
بمبلغ ( ـ ـ رقم ـ ـ ـ ) دينارا" أردنيا" فقط (المبلغ مفقطاً) ً
وذلك لض ـ ــمان ص ـ ــيانة العطاء المحال عليه حس ـ ــب الش ـ ــروط الواردة في وثائق عقد المقاولة  ،واننا نتعهد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل
للنقض ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء منه بدون أي تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسباب
الداعية لهذا الطلب بأن المقاول  /المورد قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد  /و /او اخفق المقاول  /المورد
في تنفيذ اي من التزاماتة  ،وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول  /المقاول على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة تسلما" نهائيا" /و  /او  /انقضاء مدة الصيانة المحددة
بموجب العقد المحدد مبدئياً " بتاريخ (

) ش ــهر (

) عام (

) وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة كل

منها ( ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء هذه الكفالة.

توقيع الكفيل  /مصرف

:

المفوض بالتوقيع

:

التـاريــــــــــــــــخ

:

(غير مطبق)

نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee
السادة شركة مياه االردن ـ مياهنا ذ.م.م.
نتعهد بتعهد ال رجعة

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول:
عنة غير قابل للنقض
بمبلغ( :ـ ـ ـ ـ ـ رقم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) دينار أردني (المبلغ مفقطاً)

الخاص بمشروع:

وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة للعطاء رقم:
بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.

وأننا نتعهد نتعهد بتعهد ال رجعة عن ة غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منه عند أول طلب
خطي منكم ،وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول  /المورد .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاول /المورد ألقساط الدفعة المقدمة ،ويتم تمديدها تلقائيا لحين سداد
قيمة الدفعة المقدمة بالكامل  ،وال تلغى اال بكتاب خطي من شركة مياة االردن " مياهنا ".
توقيع الكفيل  /مصرف

:

المفوض بالتوقيع

:

التـاريــــــــــــــــخ

:

Manufacturer’s Authorization Form / (Not applicable)
To:

MIYAHUNA Company

WHEREAS _________________ [name of the Manufacturer] who are established and reputable manufacturers
of

_______________________[name

and/or

description

of

the

goods]

having

factories

at

__________________[address of factory]
Do hereby authorize __________________[name and address of Agent] to submit a bid, and subsequently
negotiate and sign the Contract with you against _________ [reference of the Invitation to Bid] for the above
goods manufactured by us.
We hereby extend our full guarantee and warranty as per the Conditions of Contract for the goods offered
for supply by the above firm against this Invitation for Bids.

[Signature for and on behalf of Manufacturer]
Note:

This letter of authority should be on the letterhead of the Manufacturer and should be signed by a

person competent and having the power of attorney to bind the Manufacturer. It should be included by the
Bidder in its bid.

