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وثائق العطاء
2021
 اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثانية من مساء يوم الخميس الموافق 2021/04 / 08 آخر موعد لتقديم اإلستفسارات هو يوم الخميس الموافق ( )2021/04/08الساعه (.)3:00 سيتم الرد على جميع اإلستفسارات بموعد أقصاه يوم الخميس الموافق( )2021/04/11 يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  8:30صباحا لغاية الـ  30:11ظهرا منيوم الخميس الموافق 2021/04/15
 -سيتم فتح العروض الفنية في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم االخميس الموافق 2021/04/15
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الجزء االول  -:دعوة العطاء
الموضوع دعوة عطاء رقم C-T-21- 0020 FARA10 PHASE I

Supply and Install Static Water Flow Meters for Large Water Consumers in Zarqa
تدعو شركة مياهنا األردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة لشراء المواد
الواردة في جداول المواصفات وفقا للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء
المرفقة .
 )1يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة او أكثر وسيتم تقييم العروض واإلحالة حسب المادة إال إذا
ذكرخالف ذلك في المواصفات .
 )2على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية اإلطالع على وثيقة العطاء ومراجعة شركة مياه األردن – مياهنا –
مديرية العطاءات على العنوان المذكور أدناه علما بأن آخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة من مساء يوم
الخميس الموافق 08/04/2021
 )3على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ ( )100دينار  /مئة دينار أردني
غيرمستردة قبل آخرموعد لبيع وثيقة العطاء .
 )4يرفق مع كل عرض كفالة بنكية غير مشروطة بقيمة ( )7,950.00سبعة آالف وتسعمائة وخمسون دينار ككفالة
دخول العطاء صادرةعن أحـد البنوك العاملة في المملكة األردنية الهاشمية وصالحة لمدة ) ( 180يوم من تاريخ
اإلغالق لذلك العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.
 )5تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد و تكون لها قوة العقد لشراء المواد وملزمة
للمناقصين،وللجنة العطاءات حق إستبعادأي عرض غير ملتزم بكل أوبعض أوأحد بنود التعليمات .
 )6االسعار المقدمة للعطاء غير شاملة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على الميعات ومعفى من الرسوم
الجامعية والطوابع (حسب كتاب رئاسة الوزراء رقم  4455/6/10/56بتاريخ .)2009/3/4
 )7يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  08:30صباحا لغاية الـى  11:30ظهرا من
يوم الخميس الموافق 15/04/2021
 )8يجب على الموردين تعبئة وختم نموذج عرض المناقصة وجداول الكميات و نموذج Deviation from
 specificationواالالتزام بالماده رقم ( )12من الشروط العامه وباقي الشروط في وثيقة العطاء..
 )9يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.
 )10سيتم فتح العروض الفنية والمالية معا الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق2021/04/15وعلى
المناقصين أومندوبيهم الراغبين بحضور جلسة فتح العروض الحضورالى موقع الشركة على العنوان المذكورأدناه:

شركة مياه االردن – مياهنا
مديرية العطاءات والمشتربات
جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6
لالستفسار يرجىاالتصال على هاتف  5666111فرعي1603/1624
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الجزء الثاني
تعليمات دخول العطاء
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الجزء الثاني  :تعليمات الدخول في العطاء
تعتبر هذه التعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة العقد للشراء وملزمة
للمناقصين ،وللجنة العطاءات حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود هذه
التعليمات.
أوال :إعداد وتقديم العروض:
 -1ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة.
 -2ترسل العروض على األوراق األصلية وتختم بالختم الرسمي للشركة والتوقيع عليها إضافة الى نسختين
طبق األصل من العروض ولن ينظر في العروض المخالفة لذلك علما ً بأن األوراق األصلية هي المعتمدة
رسميا ً في حالة وجود اختالف.
 -3يجب ارفاق صورة اإليصال الدال على شراء نسخة المناقصة مع أوراق العروض المقدمة من المناقص
في حال شراء هذه النسخة
 -4مدة سريان العرض ( )180مئة وثمانون يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.
 -5آخر موعد الستالم نسخة دعوة العطاء الساعة الثالثة من مساء يوم الخمييس الموافيق 2021/04/08
.
 -6في حال وجود استفسارات على المواصفات او الشروط او التعليميات اليواردة فيي هيذا العطياء ،فيتوجيب
على المنياق تقيديم االستفسيار ميع نهايية أول ييوم لإلعيالن عين العطياء ولغايية  2021/04/08السياعة
3:00مساء".
 -7ال يجوز لمناقص أن يقدم عرضين مستقلين لنفس المواد سواء بإسمه الشخصي أو بالشراكة مع اسم آخرر،
وفي مثل هذه الحالة ال ينظر في العرضين وعليه أن يقدم عرضا ً واحدا محردداً إال إاا طلبرا الشرركة غيرر
الك.
أ -في حال تقديم عرض مرادف لنفس المادة ،فعلى المناق أن يذكر على عرضه األصلي وبالحبر االحمير
أن هناك عرضا مرادفا مرفقا به.
ً
ً
ب -أن يقدم العرض المرادف على نمواج تقديم العروض األصلي موقعا ومختوما من المناقص.
 -8يلتزم المناقص بعد اإلحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد وإتمام التوريد .
 -9أي غموض أو تشويه في المناقصة يفقد المناقصة قيمتها ويحرم المناقص حق اإلشتراك.
 -10على المناق المفوض إحضار المناقصة  /المناقصات المقدمة من قبله بحيث تكون كل مناقصة فيي
مغلف مستقل مغلق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم :
* شركة مياه االردن – لجنة العطاءات .
* العطاء رقم )(C-T-21-0020 FARA10 Phase I
* تاريخ 2021/04/15
* اسم المناق ------------------------
* العنوان --------------------------------------

6

Procurement &Contracting Section

ووضعها شخصريا ً فري الصرندوق المخصرص لرذلك العطراء بحبرور ضراب الشرراء المكلر
بذلك ،على أن التحتوي هذه المغلفات أي عينات أو نشرات.
 -11ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس ،البريد المسجل ،البريد السريع ،او البريد االلكتروني.
 - 12يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاما ً منه بأنه مطلع ومرتفهم لجميرع المرواد والتعليمرات الصرادرة بموجرب
نظام الشراء وتعديالته ووثائق دعوة العطاء والنمااج المرفقة.
 - 13على السادة المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد إحالة مبدئية اإللتزام بمراجعة مديرية العطاءات
والمشتريات
لالطالع على مسرودة االحالرة والتبليرل المبردئي باإلحالرة مرن قبرل شرخص مخرول وخرالل ثالثرة أيرام عمرل مرن
تاريخ إشعارهم بذلك من قبل مديرية العطاءات والمشتريات ،وهي المدة القانونية لإلعتراض علرى القررار
المبدئي ،وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير باإلحالرة النهائيرة واعتبرارهم مروافقين علرى اإلحالرة وحسرب
تعليمات دعوة العطاء والشروط العامة والخاصة المرفقة بها وعليهم التبلل باإلحالة النهائية عنرد إشرعارهم
بذلك.
 - 14المحاكم األردنية هي الجهة القبائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قبائية تنشأ بين المتعاقدين.
واسرتالم ايصرال

ثانيا :خطاب التغطية :
على المناقص إرفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية :
 -1إجمالي عدد البنود المناقص عليها وأرقامها.
 -2قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض
مرادف.
 -3اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.
 -4اكر اي مرفقات اخرى.
ثالثا  :االسعار :
 -1االسررعار المقدمررة يجررب ان تكررون بالرردينار االردنرري باالرقررام واالحرررف واصررل مسررتودعات مياهنررا شررامل
التخليص والتوريد والنقل.
 -2السعر االفرادي باالرقام واالحرف يكون للوحدة ( المعروضة) من قبل المناقص.
 -3علررى المنرراقص تقررديم سررعر لكررل مررادة ( ليشررمل السررعر االفرررادي والسررعر االجمررالي )DAPعلررى ان يكررون
السعر سعر التسليم والتنزيل في المستودع.
 -4علييى المنيياق تقييديم اسييعاره( لكييل مييادة تسييليم مسييتودعات شييركة مييياه االردن غييير شيياملة الرسييوم
الجمركيية والضييريبة العاميية علييى المبيعييات فقييا ومعفيى ميين الرسييوم الجامعييية والطوابييع (حسييب كتيياب
رئاسة الوزراء رقم  4455/6/10/56بتاريخ .)2009/3/4
 -5اسييعار تسييليم المسييتودع تعنييي قيييام المتعهييد بييالتخلي علييى البضييائع ميين المييوان وتسييليمها ارض
المستودعات شركة مياه االردن-مستودعات الزرقاء دون اي تكفلة اضافية او رسوم على شركة مياهنيا
عدا ماذكر في  4اعاله.
 -6بيرران رقررم التسررجيل فرري شرربكة البررريبة العامررة علررى المبيعررات مررن قبررل المنرراقص وضرررورة تثبيتهررا علررى
الفواتير واكر االسم بشكل واضح ورقرم صرندوق البريرد ورقرم الفراكس والهرات وتحديرد المنطقرة والرمرز
البريدي.
 -7فرري حررال تررم تقررديم العرررض بالعملررة االجنبيررة سرريتم تحويررل اسررعار العررروض الررى الرردينار االردنرري والررك
باستخدام سعر ال صررف الصرادر عرن البنرك المركرزي فري يروم اخرر موعرد لتقرديم العرروض لغايرة مقارنرة
عروض االسعار
رابعا  :طريقة الدفع :
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 -1يتم دفع قيمة المواد الموردة من خالل شركة مياه االردن بعد التسليم النهائي (أي تسليم الببائع في
المستودعات وقبولها بصفة نهائية) وخالل  45-30يوم.
 -2الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة.
خامسا :الكفاالت :
 -1ترفق مع كل مناقصة بكفالة بنكية غير مشروطة بقيمة ( 7,950.00دينار)سبعة آالف وتسعمائة وخمسون
دينار اردني ككفالة دخول العطاء صادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية وصالحة
لمدة ( )180يوم من تاريخ االغالق لذلك العطاء المر شركة مياه االردن وحسب الشروط العامة
والنمواج وبخالف الك ال يقبل العرض .
 -2على المتعهد الذي يحال عليه العطاء أو جزء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشترياتالستكمال تقديم
كفالة حسن تنفيذ بقيمة  %10من قيمة المواد المحالة عليه خالل  10أيام من تاريخ اشعار االحالة
النهائي  ،على أن يتوجب على المتعهدين توقيع امر الشراء  /العقد المنبثق عن هذا القرار استكماال
الجراءات التعاقد في موعد اقصاه اول يوم عمل رسمي يلي تاريخ استيفاء المتطلبات السابقة الذكر،
والك تجنبا لمصادرة تأمين دخول العطاء.
سادسا :الغرامات :
يطبق ما ورد في الشروط العامة للدخول في العطاء فيما يخص المخالفات والتغريم.
سابعا  :تقديم العروض :
يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة لها باليد في مغل مغلق ومختوم على العنوان التالي:
شركة مياه االردن – مياهنا مديرية العطاءات والمشتربات
جبل الحسين – شارع المجدل عمارة رقم( ) 6
البريد االلكتروني  :البريد االلكتروني :
alozi@miyahuna.com.jo
nalhindawi@miyahuna.com.jo
mmaayta@miyahuna.com.jo
zeiadzoubi@miyahuna.com.jo
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من مغلفين مغلقين ومختومين وعلى النحو

 يتكون العرض المقدم من قبل المناقالتالي:
 المغلف األول  :كفالة دخول المناقصةيرفق المناقص فيه تأمينا ً ماليا ً على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد
البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب الشركة بقيمة
( 7,950.00دينار) سبعة آالف وتسعمائة وخمسون دينار اردني صالحا ً لمدة ( )180يوما ً
من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض  ،إال إاا ورد خالف الك بدعوة العطاء صراحة.
 المغلف الثاني :أ .العرض الفني
يقدم المناقص ضمن المغل المتطلبات التالية:
أ -وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة  ،وكتاب التفويض للمسؤول المفوض
بالتوقيع عنها
ب -خبرة المناقص ومؤهالته :على أن تكون لدى المصنع المورد منه خبرة ال تقل عن
 10سنوات في مجال تصنيع العدادات و خبرة  3سنوات للمورد المحلي لمشاريع
مشابهة  ،مع بيان وص المشاريع التي سبق وأن أنجزها  ،والمشاريع الملتزم بها
حاليا ً  ،وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية ،وأن يقدم مشروعين (على األقل)
مشابهين للمشروع موضوع هذا العطاء.
ت -اكر أسماء المقاولين الفرعيـين الذين ينوي استخدامهم في التنفيذ ان وجد ،على أن
يقدم نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد
اللوازم المطلوبة أو االتجار بها ،والسجل التجاري الصادر عن وزارة الصناعة
والتجارة.
ث -الكادر الذي ينوي المناقص تعيينه لتنفيذ األعمال موضوع العطاء ،على أن يقدم
المناقص السير الذاتية للكادر المنوي تعيينه وبيان مؤهالتهم الفنية وخبراتهم
المتخصصة وكافة الشهادات واألوراق الثبوتية بما في الك السيرة الذاتية وحسب
المتطلبات الواردة في الشروط الخاصة اإلضافية وتكون صالحية قبول الكادر او
عدم قبوله من صالحية شركة مياهناواليجوز تغيير الكادر المسمى او اي كادر يتم
الموافقة عليه من قبل شركة مياهنا اال بموافقة خطية من شركة مياهنا على أن يتم
اكر اسباب االستبدال وتكون لمياهنا كامل صالحية رفض أو قبول الك.
ج-
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منهجية العمل والبرمجيات المقدمة :على المناقص توضيح الطرق والوسائل التي
ينوي استخدامها لتحقيق أهداف المشروع ،وتتبمن منهجية العمل االجراءات
المستخدمة لاللتزام بالمهام المطلوبة في وثائق العطاء واحتماالت المخاطر
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واإلجراءات المقترحة لمواجهتها وإجراءات ضب الجودة والتكلفة والوقا النجاز
االعمال.
ح-

برنامج العمل  :على المناقص أن يقدم برنامجا زمنيا مفصال باستخدام اي برنامج
كمبيوتر مثل  ,Primavera Software MS Project ,على أن يشتمل البرنامج
على تفصيالت كاملة لموارد ( آليات ،عدد ،أفراد..،الخ) المقاول وآلية توزيعها
لبمان استكمال األعمال في مواعيدها المحددة.

خ-

أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إاا
كانا مطلوبة بموجب الشروط الخاصة اإلضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه
التعليمات.

د-

على المقاول تقديم العرض الفني للمواد التي ستورد و تركب مع بلد المنشأ مع كتالوجات

اصلية من ال شركة الصانعة و اي عرض ال يتضمن ذلك سيتم رفضه و لن ينظر به
واليسمح بتعديل مصدر التوريد بعد االحالة

ب  .العرض المالي
يرفق المناقص ضمن هذا المغل جداول الكميات مسعرة وموقعة من قبل المناقص،
و كتاب عرض المناقصة  ،ويشار فيه إلى القيمة اإلجمالية للعرض المالي ،وحسب
النمواج المرفق في هذه الوثائق.
** يقدم المقاول عرضه المكون من مغلف مغلق ومختوم ويحتوي على المغلفين
السابق ذكرهم ضمن نسخة واحدة أصلية ونسختين ورقيتين طبق األصل .
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الجزء الثالث
الشروط العامة

11

Procurement &Contracting Section

الشروط العامة للدخول في العطاءات و التعاقد مع المتعهدين
(توريد اللوازم وتقديم الخدمات )
أوال  :تأمينات وضمانات العطاءات -:
المادة ( : )1تأمينات الدخول في العطاءات  :على المناقص أن يرفق في عرضه تأمينا ً ماليا ً علرى شركل كفالرة بنكيرة
أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملرة فري المملكرة لحسراب الشرركة
وبنسبة ال تقل عن ( )%3ثالثة بالمائة من قيمة اللوازم الواردة في عرضه أو بالقيمرة المحرددة بردعوة العطراء
صرالحا ً لمرردة ( )180يوم را ً مررن ترراريخ آخررر موعررد لتقررديم العررروض  ،إال إاا ورد خررالف الررك برردعوة العطرراء
صراحة.
ً
المادة ( -: )2أ .تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي -:
إلى الذين انتها مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي .
-1
إلى الذين جرت اإلحالة عليهم بعد تقديم تأمين حسن التنفيذ .
-2
يتم االفراج عن كفالة الدخول للمتقدمين الذين لم يقع عليهم االختيار بعد إصدار قرار االحالة النهائي ،
-3
علما بأنه يجوز االفراج عن كفاالت الدخول العطاءات للمناقصين الذي يقع ترتيب سعرهم من الرابع فما فوق
بعد صدور قرار اإلحالة المبدئي.
ب .إاا إستنك المناقص عن اإللتزام بعرضه ،أو لم يقم بإتمام المتطلبات الالزمةللتعاقد ،وتوقيع أمر الشراء،
أو ما يقوم مقامه خالل المدة المحددة في هذة السياسة  ،تصادر لجنة العطاءات قيمة تأمين الدخول إيراداً
للشركة بما يتناسب وقيمة المادة أو المواد التي استنك عنها و بما ال يقل عن ( )%3من قيمتها .
المادة( : )3تأمينات حسن التنفيذ  :يعتبر المناقص ملزما ً بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل
كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر من أحد البنـوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة بمبلل
ال يقل عن ( )%10عشرة بالمائة من القيمة اإلجمالية ألمر االحالة .
المادة( : )4يلتزم المناقص بتقديم تأمين حسن التنفيذ خالل خالل ( )10عشرة أيام عمل من تبلغيه بإشعار اإلحالة .
المادة(: )5
أ -يعاد تأمين حسن التنفيذ إلى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي باإلفراج عن التأمين
من الشركة بعد التاكد من الوثائق األصولية التالية( ،ضب االستالم ،مستند إدخاالت أو شهادة تقديم الخدمة)
وتقديم تأمين الصيانة والبمانة من سوء المصنعية إاا تبمنتها شروط العقد.
ب -في حال إستنك المتعهد عن توريد اللوازم المحالة عليه ،أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر ،أو
قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فللجنة العطاءات اتخاا اإلجراءات بحق المتعهد بما في
الك مصادرة جزء من تأمين حسن التنفيذ بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة  ،ويعتبر المبلل إيراداً
للشركة.
المادة( : )6تأمين الصيانة  :أ  .يقدم تأمين الصيانة على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك أو مؤسسة
مرخصة وعاملة في المملكة بنسبة ال تقل عن ( )%5من قيمة اللوازم المكفولة ،ويعاد هذا التأمين إلى
المتعهد بعد أن يقدم براءة امة من الجهة المستفيدة في الشركة.
ب .إاا أخل المتعهد بتقديم الصيانة المطلوبة ،فيحق للجنة العطاءات مصادرة قيمة التأمين وإجراء الصيانة
على حساب المتعهد وتحميله فروق األسعار  ،علما بانة ال يطلب تأمين صيانة للوازم التي ليسا بحاجة إلى
صيانة ،وعلى ان يتم تحديد الك صراحة في دعوة العطاء.
ً
ج .عند انتهاء مدة الصيانة المجانية الواردة بقرار اإلحالة ،تعتبر كفالة الصيانة المقدمة من المتعهد مفرجا عنها
حكما ً بعد مبي ( )120مائة وعشرون يوما ً من تاريخ انتهائها في حالة عدم ورود أي إشعار خطي من الجهة
المستفيدة .
المادة( : )7ضمانة سوء المصنعية  :أ .يقدم المتعهد ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من طرف ثالث
ومصادق على صحة التواقيع من بنك معتمد او من كاتب العدل بكامل قيمة اللوازم المبمونة مبافا ً إليها
( )%15خمسة عشر بالمائة من قيمتها ،وللمدة المحددة في دعوة العطاء  ،إال إاا ورد خالف الك في
دعوة العطاء .
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يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبا سوء مصنعيتها خالل فترة البمانة الواردة بقرار اإلحالة بنا ًء
ب.
على تقرير لجنة فنية من الشركة و  /أو لجنة فنية تشكلها لجنة العطاءات ،باستبدالها بلوازم جديدة على نفقته
بموجب إقرار خطي موقع منه بذلك ،وفي جميع األحوال يجب أن يتم استبدالها خالل شهرين كحد أقصى من
تاريخ إشعاره بذلك من لجنة العطاءات ،وللجنة العطاءات فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم
والبرر والنفقات الناتجة عن الك ،ويعاد احتساب مدة البمانة من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة.
ثانيا  :شراء دعوة العطاء وإعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين :
المادة( : )8شراء وتقديم وثائق العطاء يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن
ساريةالمفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو االتجار بها ،والسجل التجاري الصادر
عن وزارة الصناعة والتجارة.
المادة( : ) 9يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء ( الورقية ) المقـررة (غير المستردة) مقابل وصول مقبوضات حسب
األصول ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها  ،ويتم منح المناقص النسخة االلكترونية مجانا في
حال توفرها مع دعوة العطاء كما يجوز منحة نسخة الكترونية لالطالع قبل شراء نسخة العطاء .
المادة( : )10يعد المناقص عرضه وفقا ً لوثائق دعوة العطاء بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ،وإاا
لم تكن الوثائق كاملة أو وجد نقصا ً فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة من الشركة التي طرحا العطاء،
ويتحمل النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة .
المادة ( : )11عند التنويه في دعوة العطاء إلى أن اللوازم المراد شراؤها يجب أن تتطابق مع العينة أو العينات
الموجودة في الشركة أو في أي مكان آخر تحدده دعوة العطاء ،فعلى المناقص معاينة العينة  /العينات
وفحصها الفحص الالزم قبل تقديم عرضه ،وال يعفيه اإلدعاء بعدم اإلطالع أو إجراء المطابقة والفحص
الالزمين  ،و يعتبر كأنه اطلع على العينة .
المادة ( : )12يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول و النمااج المرفقة بدعوة العطاء  ،و يختم ويوقع نمااج
عرض المناقصة ( )Bid Formوجداول الكميات و صفحة الـ  Deviations From Specificationsو
الوثائق المطلوبة في دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة  ،و يحق للشركة استبعاد اي عرض غير
متقيد بهذة الجداول و النمااج  ،و على ان يقدم المناقص عرض رئيسي واحد فق و لن تقبل اية عروض
او بدائل اخرى او اضافات على العرض اال ااا وجد في دعوة العطاء (الشروط الخاصة) تقديم عروض
بديلة و بحيث يتم بيان كيفية تقديم العروض البديلة و كيفية عرض أسعارها واألساس الذي سيجري بناء
عليه تقييم العروض البديلة وفي حال عدم اكرها صراحة في دعوة العطاء فان تقديم اية بدائل غير مقبول
و لن ينظر في أي عرض مقدم غير العرض الرئيسي  ،و يحق للمناقص باإلضافة إلى وثائق دعوة العطاء
أن يبي أي وثائق أو معلومات يرغب إضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه ،وعليه أن يكتب
عنوانه الكامل والدقيق في عرضه متبمنا ً العنوان االلكتروني والهات والفاكس لترسل إليها المخاطبات
المتعلقة بالعطاء ،وعليه أن يبلل الشركة خطيا ً عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ،وتعتبر جميع
المخاطبات التي تترك له في العنوان المذكور أو ترسـل إليـه بأي وسيلة إرسال كأنها وصلا فعالً وسلما
في حينها.
المادة( : )13يعد العرض على نسختين متطابقتين (األصل ونسخة عنها) باالضافة الى النسخة االلكترونية ااا كانا
مطلوبة (على ان تعتمد النسخة الورقية في حال وجد أية خالف) مطبوعا ً خال من المحو أو التعديل أو
الشطب أو اإلضافة ،وإاا اقتبا الظروف الك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر األحمر بجانب المحو
أو التعديل أو الشطب أو اإلضافة وعليه كتابة السعر بالرقم والحروف ،وعلى المناقص كذلك أن يذكر
السعر اإلفرادي للوحدة ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر اإلجمالي للعرض (لجميع المواد المقدم
لها) وبيان اية ضرائب او رسوم مبمنة في السعر و بحيث يكون السعر نهائيا غير قابل الية تعديالت
بالزيادة الحقا ويعتبر السعر شامالً أجور التحزيم والتغلي  ،وبخالف الك يحق للجنة العطاءات أن تهمل
العرض .
المادة( : )14على المناقص تقديم البيانات والوثائق األصولية بخبرته ومقدرته الفنية والمالية ،ودرجة الخدمة
المتوافرة لديه ،وأي متطلبات أخرى ضرورية للداللة على قدرته بالوفاء بااللتزامات المترتبة عليه
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Procurement &Contracting Section

ومتطلبات العطاء ،وفقا ً لنمواج خاص يعد لتلك الغاية للعطاءات التي تتطلب الك ويتحمل المناقص اي
نقص في عرضة لهذة الوثائق.
المادة( : )15يقدم المناقص العرض مع تأمين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصلة مع كتابة المحتوى على المغل
ومن ثم يقوم بجمعها في مغل واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه أسم الشركة المقدم لها العطاء
والعنوان.....الخ ،وأسم وعنوان المناقص الثابا ورقم العطاء بخ واضح ،والتاريخ المحدد كأخر موعد
لتقديم العروض ،وبخالف الك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض .
المادة( : )16يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك،
وكل عرض ال يصل ويودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض ال يقبل.
المادة( : )17ال تقبل العروض التي ترد للدائرة مباشرة بالفاكس او البريد االلكتروني إال إاا ورد بدعوة العطاء نص
صريح بخالف الك .
المادة( : )18في حال ورود عروض غير موقعه أو غير مختومة تقوم لجنة العطاءات بتحويلها للجنة الدراسة الفنية
مع باقي العروض  ,و لدى التنسيب باإلحالة حسب تقرير اللجنة الفنية الوارد فيه مالحظات أو نواقص
على المناقص األقل سعرا و ان تكون شرط اإلحالة على أن يقوم المناقص األقل سعرا بإستكمال النواقص
الواردة في تقرير اللجنة الفنية و قبل اإلحالة و بخالف الك يحق للجنة العطاءات المختصة إستبعاده.
كما ال تقبل العروض التي ترد ناقصة أو غامبة بشكل ال يمكن من اإلحالة.
المادة( : )19على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة األصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو
إحصاءات تعرف باللوازم المعروضة بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية ،وإاا لم ترفق بالعرض أو تقدم
معه فللجنة العطاءات عدم النظر في العرض وال يحق للمناقص االعتراض على الك .
المادة( : )20يقدم المناقص مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء ،وإاا كانا العينات غير قابلة للنقل فعليه
أن يحدد مكانها والوقا الذي يمكن رؤيتها فيه ،وبخالف الك يجوز للجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.
المادة( : )21يجب أن يكون التغلي والتحزيم ( (Packingمن مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة الحزم ونوع
العبوات وسعتها او وزنها التي ستستعمل دون أي إضافة في السعر وتبقى جميع الصناديق واألكياس
ومواد التغلي األخرى ملكا ً للشركة إال إاا نص على خالف الك.
المادة( : )22يلتزم المناقص أن يبقي العرض المقدم منـه نافذ المفعول ،وغير جائز الرجوع عنه لمدة ال تقل عن
(  ) 90يوما ً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض ،قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
المادة( : )23تقبل العروض لتوريد كامل الكميات أو بعبها للوازم المطلوبة أو لمادة واحدة أو ببع مواد إال إاا
اشترطـا دعـوة العطـاء غير الك .
المادة( : )24عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص أن يبين بالتحديد موعد التوريد،
وإاا لم يحدد موعد التوريد في الحالتين يعتبر التوريد حاالً (وتعني كلمة حاالً خالل أسبوع من تاريخ
توقيع أمر الشراء ) (االتفاقية) .
المادة( : )25على المناقص أن يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة ،واسم الشركة الصانعة،
والماركة ،واالسم التجاري والطراز ) (Modelورقم الكتالوج ،أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.
المادة( -: )26أ .في حال نصا دعوة العطاء يقدم المناقص مع عرضه جدوالً منفصالً بقطع الغيار للوازم التي
تتطلب الك والتي تنصح الشركة الصانعة بها لالستعمال لمدة (  ) 5خمس سنوات على االقل في
ظروف االستعمال العادي ،مبينا ً فيه رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة ،والكمية ،وسعر
الوحدة ،والسعر اإلجمالي ،وأن تكون هذه األسعار ملزمة للمناقص للمدة المذكورة ،وللشركة كامل
الحرية في طلبها ضمن هذه المدة بالسعر الوارد في الجدول المذكور ،ويجب أن تكون قطع الغيار
في هذه الحالة أصلية وجديدة (. )Brand new( )%100
ب .يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار للوازم التي تتطلب الك لمدة ال تقل عن()5
سنوات أو العمر التشغيلي المتعارف عليه إال إاا ورد بدعوة العطاء غير الك ،كما ويلتزم المناقص
أن يقدم مع عرضه الشروط المعدلة ألسعار قطع الغيار (معادلة تغير األسعار) (Escalation
) Clauseبعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة (أ) منهذه المادة كما هي في بلد المنشأ .
المادة( : )27يعتبر عرض المناقص تأكيداً منه أن عرضه لم يقدم بنا ًء على عالقة مع مناقص آخر تقدم لمادة أو
أكثر من المواد الواردة في عرضه ،وفي جميع األحوال ال يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقلين
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ل نفس اللوازم سواء كان باسمه الشخصي أو بشراكته مع إسم آخر وفي مثل هذه الحالة ال ينظر في
العرضين ،وعلى المناقص أن يقدم عرضا ً واحداً محدداً علما بان التقبل العروض البديلة اال في حال
نصا دعوة العطاء على خالف الك
المادة( : )28أ .يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة منه على أن إصدار أمر الشراء عن الشركة بعد تبلغه يشكل مع
وثائق العطاء المعتمدة عقداً ملزما ً إال إاا ورد في قرار اإلحالة وأمر الشراء خالف الك .
ب .يبمن المناقص أن تكون المواد الموردة جديدة ( )Brand new( )%100خالية من أي عيب في
الصنع ،أوفي المادة ،ومن طراز حديث ولم يتوق إنتاجها ،على أن تكون سنة الصنع للموديل هي
نفس سنة تقديم العرض او السنة التي تسبقها مباشرة اال ااا ورد خالف الك في الشروط الخاصة
بدعوة العطاء
ج .إاا وجد أي تغيير في الموديل ،يكافئ أو أعلى مواصفة في الموديل المحال لصالح الشركة ،يقبل البديل
الجديد دون إجراء أي تعديل على السعر ،شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ ،وأن
يكون هذا التغيير بنا ًء على كتالوج من الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل لهذه الغاية.
ثالثا  :فتح العروض
المادة( : )29تفتح العروض من قبل لجنة العطاءات بكامل نصابها أو بأكثرية أعبائها بصورة علنية بمكان وتاريخ
وساعة محددة في اإلعالن عن العطاء ،ويوقع كل عرض من قبلها ،وللجنة قراءة األسعار اإلجمالية لكل
عرض ان وجدت الك مناسبا  ،ويجوز لكل مناقص أو لممثله حبور فتح العروض.
المادة( : )30ال تقبل العروض أو أي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعدلتقديم العروض .
المادة( -: )31أ .إاا وجدت لجنة العطاءات عند موعد فتح العروض أن عدد المناقصين يقل عن ثالثة أو أقل من
العدد المحتمل ،فلها أن تقرر تمديد موعد تقديم العروض (إعادة طرح العطاء) أو تحويل العطاء إلى
الشراء باالستدراج او الشراء المباشر في حال عدم تقدم احد للمرة الثانية  ،وفي هذه الحالة تعاد
العروض مغلقة إلى مقدميها مقابل توقيع المناقص أو من يمثله .
أ .كما يحق للجنة العطاءات إاا اقتنعا بعدم جدوى التمديد أن تقوم بفتح العرض أو العروض الواردة
إلى الصندوق وإجراء الدراسة واإلحالة إاا وجدت األسعار واللوازم المعروضة مناسبة .
رابعا  :دراسة وتقويم العروض :
المادة( : )32تحدد لجنة العطاءات أو الرئيس التنفيذي األشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي
تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب الك ،وتقدم التوصية المناسبة
للجنة العطاءات
المادة( : )33ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء .
المادة(: )34
 .1تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ( في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فني ومالي
منفصلين) وفقا ً لما يلي:
أ -يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنمواج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية علية يتم
قبولة واعتمادة للدخول في التقييم
ب -في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضة من التقييم
وعلى ان يتم بيان الك صراحة عند اعداد التقرير الفني للجنة العطاءات
ً
ت -تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقا للمواصفات المطلوبة .
ث -تؤخذ بعين ا العتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات
العطاء.
ج -تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ،ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.
ح -إاا توافرت في العرض كافة الشروط ،والمواصفات ،والجودة توصي اللجنة الفنية باإلحالة على مقدم
أرخص األسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.
خ -تتم مقارنة أسعار العروض المطلوبة للوازم او االشغال او الخدمات في دعوة العطاء ،والك
لتحديد مقدم أرخص المطابق على أن يتم استبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غيار غير مطلوب تسعيرها
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في دعوة العطاء ،ويحق اللجنة الفنية قبول اإلضافات ،وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء وبعد
فوزه.
د -في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتبمن أرخص األسعار ،تنتقل الدراسة إلى العرض
الذي يليه بالسعر ،إلى أن تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات لإلحالة ،على أن تبين أسباب
استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.
ا -عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها ،يجوز شراء اللوازم او االشغال
المعروضة التي تلبي احتياجات الشركة ،وتتوافر فيها الجودة وبأسعار مناسبة (أنسب العروض).
 .2تتم دراسة العروض (المناقصات) المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر ( في حال نصا دعوة العطاء
على تقديم عرض فني ومالي منفصلين ) وفقا ً لما يلي:
أ -يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنمواج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عليه يتم
قبوله واعتماده للدخول في التقييم.
ب -في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضه من التقييم.
ت -تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقا ً للمواصفات المطلوبة ومعايير
التاهيل الواردة في دعوة العطاء.
ث -تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء.
ج -إاا توافرت في العرض كافة الشروط ،والمواصفات ،والجودة توصي اللجنة الفنية باعتماد العرض
الفني .
ح -في حال وجدت مخالفات فنية في العرض المقدم يتم استبعاده.
خ -سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنيا لحبور اجتماع فتح العروض المالية لها ويتم اعادة العروض المالية
الغير متاهلة فنيا للمتناقصين مغلقة وتحتفظ لجنة العطاءات لنفسها بالحق في بيان او عدم بيان اسباب
رفض العرض.
د -تتم مقارنة أسعار العروض المطلوبة للوازم او االشغال أو الخدمات في دعوة العطاء ،والك لتحديد مقدم
أرخص االسعار على أن يتم استبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة
العطاء ،ويحق اللجنة الفنية قبول اإلضافات ،وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء وبعد فوزه.
ا -يتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفائز
بالعطاء.
 .3في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتبمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العرض
الذي يليه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات لإلحالة على أن تبين أسباب استبعاد
العروض األرخص بشكل واضح .
 .4عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها ،يجوز شراء اللوازم المعروضة التي
تلبي احتياجات الشركة وتتوافر فيها الجودة وبأسعار مناسبة (أنسب العروض) .
 .5يؤخذ بعين االعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة وأي أمور أخرى يتطلبها نظام
اللوازم والتعليمات المعمول بها .
 .6يراعى عند الدراسة السعر التفبيلي الممنوح للمنتجات المحلية إن وجد.
المادة( : )35إاا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطلوبة يفبل المناقص الذي يتبمن عرضه
ميزات إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية ،ثم المناقص المقيم بالمملكة بصورة دائمة ،ثم مدة التسليم األقل
إاا كانـا سرعـة التسليـم لمصلحة الشركة .
المادة( : )36للجنة العطاءات الحق في استبعاد عرض المناقص الذي يخل بالتزاماته قبل إتمامالتعاقد ،أو بالعقود
المبرمة معه ،أو ال يلتزم بشروط العقد أو يماطل في تنفيذه أو يغش ،وعلى أن تكون المخالفات قد وقعا
في أكثر من عقد ،أو أكثر من مرتين في عقد واحد ،ولها أن تحرمه من االشتراك في العطاءات للمدة التي
تحددها.
المادة( : )37تراعي لجنة العطاءات قبل اإلحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجارية
والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورشالصيانة ،وقدرته المالية ،ويجوز لها
استبعاد عرضه لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات.
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خامسا  :إحالة العطاءات -:
المادة( : )38تتم إحالة العطاءات مع بيان األسباب على الفائزين وفقا ً لما يلي -:
أ .األرخص المطابق :إاا كان أرخص العروض يتبمن الجودة الالزمة في اللوازم المطلوبة ومطابق
للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.
ب .أرخص المطابق :إاا كان هنالك عــروض مخالفة ،وعروض أخرى مطابقــة تستبعد العروض المخالفة،
وتتم اإلحالة على أرخص العروض المطابقة.
ج .األنسب :للجنة العطاءات في حالة وجود مخالفات في كافة العروض المقدمة أن تختار أنسب هذه
العروض من حيث الجودة والسعر والنوعية الشروط التي تفي بالغرض المطلوب إاا اقتنعا
اللجنة لصالح الشركة المستفيدة
ً
بشكل كاف.
د .أي سبب آخر يتفق مع أحكام هذا السياسة على أن يكون مبررا
ٍ
ً
المادة( : )39تحتفظ لجنة العطاءات لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا بصورة كافية تمكن من اإلحالة
أو يحتمل أكثر من تفسير .
المادة( : )40للجنة العطاءات الحق أن تحيل من أي عرض مادة أو أكثر من المواد المعروضة أو أي جزء منها ،
وللجنة فوق الك أن ترفض كل العروض المقدمة إليها .
المادة( : )41للجنة العطاءات أن تنقص أو تزيد الكميات المطلوبة في دعوة العطاء قبل اإلحالة دون الرجوع إلى
المناقص أو بعد اإلحالة بموافقة المتعهد على أن ال يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان ( )%25خمسة
وعشرين بالمائة سواء قبل اإلحالة أو بعدها .
المادة( : )42يجوز للجنة العطاءات أن تستبعد أي عرض من مناقص سبق وأن أهمل أو قصر أو انتحل صفة تمثيل
مؤسسة أو ش ركة أو اإلدعاء بأنه وكيلها بالبيع أو أخفى أنه وكيلها ،سواء كان تمثيله لمؤسسة أردنية أو
أجنبية .
المادة( : )43تستبعد لجنة العطاءات العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة
لدعوة العطاء ،أو إاا كان مقدمه غير ك ء أو غير مؤهل أو إاا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان من
االشتراك في العطاءات للمدة التي حددتها لجنة العطاءات .
المادة( : )44إاا وقع تناقض أو تعارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد
بالخاصة .
المادة( : )45تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار اإلحالة الحد األدنى المقبول وال تلغي مواصفات
العينات المقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار اإلحالة إال إاا تفوقا عليها.
المادة( : )46إاا تبين للجنة العطاءات أن األسعار المعروضة عليها مرتفعة ،فلها أن تعيد طرح العطاء ،أو أن تلجأ
إلى الشراء عن طريق استدراج عروض ،أو الشراء المباشر وفقا ً ألحكام نظام لوازم الشركة  ،كما
يحق لها أن تصرف النظر عن الشراء كليا ً أو جزئياً ،وعند إعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق أن
اشترى دعوة العطاء الحصول عليهادون مقابل .
المادة( : )47تحتفظ لجنة العطاءات بحقها في إلغاء دعوة العطاء أو قرار اإلحالة في أي وقا أو أي مرحلة دونبيان
األسباب ،ما لم يكن المتعهد قد تبلل أمر الشراء وقرار اإلحالة واستكمل كافة اجراءات توقيع العقد او
االتفاقية  ،ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها دون أن يكون ألي من المناقصين الحق
في الرجوع إليها بأي خسارة أ و ضرر ناشيء عن تقديم عرضه ،وال يترتب على الشركة أي إلتزامات
مادية أو غير مادية مقابل الك.
سادسا  :مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :
المادة( : )48على المتعهد الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة (تقديم تأمين حسن
التنفيذ ودفع الرسوم القانونية وتوقيع االتفاقية (أوامر الشراء)....إلخ) خالل المدة التي تحدد في كتاب
التبليل الذي يرسل إلى المتعهد  ،علما بانة يحق للشركة الغاء االحالة دون ان يترتب عليها اية التزامات
مالية ااا لم يقم المتعهد باستكمال كافة االجراءات المطلوبة منة خالل الفترة القانونية الممنوحة لة
المادة( : )49يعتبر توقيع أمر الشراء و/او االتفاقية من قبل المتعهد اعترافا ً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار
اإلحالة وأمر الشراء وكل ما يتعلق بهما وأنه ملتزم التزاما ً تاما ً بمحتوياتهما ومبمونهما .
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المادة( : )50ال يجوز للمتعهد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إان
خطي من لجنة العطاءات مع االحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقا ً لقرار اإلحالة والعقد األصيل .
المادة( : )51إاا استنك المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو قصر في الك ،أو تأخر في تقديم اللوازم المحالة
عليه ،للجنة العطاءات شراء اللوازم أو الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص أو بديالً
عنها بذات الخصائص واالستعماالت وال تقل عنها سوية من أي مصدر آخر على حسابه ونفقته
وتحميله فروق األسعار والنفقات اإلضافية وأي خسارة أو مصاري أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة
دون الحاجة إلى أي إنذار ,وال يحق للمتعهد االعتراض على الك.
ً
المادة( : )52يرفع المتعهد اللوازم المرفوضة على نفقته خالل مدة أقصاها ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره
ببرورة رفعها من المكان الموجودة فيه ،إال إاا إقتبا البرورة الصحية أو األمنية رفعها أو إتالفها
قبل الك الموعد ،فإاا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازالً عنها للشركة  ،و
للشركة الرجوع عليه بنفقات الرفع و اإلتالف إنإقتبى الك بقرار من لجنة العطاءات  ،كما يحق
للشركة فرض رسوم تخزين عليه بما مقدارة  % 1عن كل اسبوع تاخير عن الفترة اعاله .
المادة( : )53أ .إاا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد ،فتفرض عليه (غرامة مالية) بنسبة ال
تقل عن ( )%0.5خمسة باالل من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها ،عن كل أسبوع أو
جزء من األسبوع وبحد أعلى  %15من قيمتها  ،كما يحق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة
اسابيع تاخير ااا اقتبا مصلحة الشركة الك وعلى ان يتم تحميل المتعهد كافة الخسائر الناتجة عن
الك .
ب .إاا قام المتعهد بتوريد اللوازم المطلوبة منة قبل الموعد المحدد لذلك وبدون موافقة خطية مسبقة من
الشركة ،فيحق للجنة العطاءات ان تفرض عليه (غرامة مالية) بنسبة ال تقل عن ( )%1واحد بالمائة
من قيمة اللوازم التي بكر المتعهد في توريدها لعطاءات التوريد على دفعات.
المادة( : )54ال يحول توقيع الغرامة الواردة في المادة ( .53أ) دون حق الشركة في الرجوع على المتعهد بقيمة
العطل والبرر الناتج عن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار ،على أن يتـم إعـالم
لجنـة العطـاءات بقيمـة العطـل والبرر إن وجدت .
المادة( : )55تحصل األموال المستحقة للشركة  ،أو بموجب هذه التعليمات من المناقصين أو المتعهدين للشركة من
كفاالتهم لديها لذلك العطاء او اي عطاء اخر او من األموال المستحقة لهم لدى الشركة في اي تعامالت
اخرى.
المادة( : )56القوى القاهرة  -:هي حدث او ظرف استثنائي خارج عن ارادة و سيطرة الطرفين مثل الحرب او
االضراب او الشغب او الجريمة و قد يكون حسب المصطلح (عمل القوة العليا) مثل الفياضانات
او الزالزل او البراكين أو التشريعات الحكومية المستحدثة  ,أو غير الواضحه و التي ال يمكن
التنبؤ بها  ,بحيث يمنع احد او كال الطرفين من الوفاء بإلتزاماتهما المنصوص عليها في العقد و
ليس المقصود بذلك تبرير االهمال او التقصير او غيره من المخالفات لكل من الطرفين.
 - .1يكون من المتفق عليه أن المتعهد ال يتحمل األضرار المترتبة على التأخير فيتنفيذ العقد أو عدم
الوفاء به إاا كان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.
 - .2في كل األحوال عند وجود قوى قاهرة فإنه يتوجب على المتعهد تقديم إشعار خطي و فوري إلى
الجهة المختصة بالظروف واألسباب التي تمنع من تنفيذ االلتزام أو التأخيرفي الوفاء به وتقديم كل
ما يثبا الك.
 - .3تكون القوى القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها ،وتكون القوى القاهرة
الدائمة من مبررات عدم الوفاء.
 - .4تنظر لجنة العطاءات في القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى أثرهما على تنفيذ العقد .
سابعا  :العينات :
المادة( : )57يحق للشركة أن تحدد عينة ليتم الشراء مطابقا ً لها من كافة الوجوه شرط أن ال تكون محصورة بماركة
واحدة أو بمصنع واحد ،وفي هذه الحالة توضع بمكان معين في الشركة  ،ويذكر المكان وعنوانه في
دعوة العطاء لتمكين المناقصين من اإلطالع عليها .
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المادة( : )58يجوز للمناقص أن يعزز عرضه بعينة وله أن يعتبرها عينة من كافة الوجوه أو يحدد الصفة المقدمة من
أجلها ويذكر الك صراحة في عرضه .
المادة( : )59تحفظ العينات التي تعتمد عند اإلحالة في المكان المعد الذي تحدده الشركة بعد ختمها بخاتم الشركة
والتوقيع عليها من قبل اللجنة الفنية  ،والك لمقارنتها باللوازم الموردة عند اإلستالم .
المادة( : )60ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طلبها خطيا ً خالل أسبوعين من تاريخ اإلحالة
النهائية ،وال تكون الشركة مسؤولة عن فقدها أو تلفها بعد هذا الموعد ،وفي جميع األحوال يفقد
المناقص الحق بالمطالبةبهذه العينات إاا لم يطالب بها خطيا ً خالل شهرين من اإلحالة النهائية.
المادة( : )61ترد عينات المتعهدين الذين تما اإلحالة عليهم بعد استالم اللوازم الموردة مطابقة لشروط قرار
اإلحالة ،ويتم الك وفقا ً لإلجراءات الواردة في المادة ( )61من هذه التعليمات ،إال إاا ورد خالف الك
في قرار اإلحالة.
ثامنا  :فح اللوازم واستالمها :
المادة( : )62تكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة إلعادة وزنها وقياسها على موازين تحددهاالشركة وبحيث
تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة لهذة الغاية ويدفع الثمن على أساس الوزن الصافي أو القياس
الصافي لهذه اللوازم إال إااورد نص على غير الك .
المادة( : )63يتم فحص اللوازم التي يوردها المتعهد وإجراء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات
بالطريقة التي تحددها الشركة و بحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة لهذة الغاية وبحيث تبمن
في دعوة العطاء  ،ويتحمل المتعهد نفقات الفحص اال ااا كانا عملية الفحص غير واردة في دعوة
العطاء وارتأت الشركة ان يتم فحص المواد الموردة فان الشركة تتحمل الكلفة في حالة نجاحها و في
حالة رسوبها يتحمل المتعهد التكالي وترفض المواد  ،وفي حاالت تحددها اللجنة وبناءا على طلب
المناقص وموافقة اللجنة يمكن اللجوء لطرف ثالث محلي او خارجي وباالتفاق مع المتعهد العادة
الفحص  ،على انه يجوز للجنة العطاءات وبناءا على طلب المتعهد ان يتم فحص المواد التي ستورد في
بلد التصنيع وبحيث يعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان
مدى مطابقتها وعلى ان يتحمل المتعهد كافة النفقات المترتبة على الك.
المادة( : )64إاا كانا اللوازم المطلوبة من نوع المشاريع الكبرى ( )Complex Projectالتي تتطلب تركيب
وتشغيل ،فيجب أن تتبمن دعوة العطاء (الشروط الخاصة) الك ،وأن يقوم كل مناقص بذكر الك في
عرضه وعلى النحو التالي -:
أ) تحديد مدة التوريد.
ب) تحديد مدة التركيب واالستالم األولي.
ج) تحديد مدة التشغيل التجريبي الذي يتم على أساسه االستالم النهائي .
المادة (: )65الصناعة الوطنية :
بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم  972تاريخ  2013/01/25و كتبهم الالحقه رقم  1733/06/10/56تاريخ
 2013/01/27و  265/1/11/6تاريخ  2014/1/05يتم منح الصناعة الوطنية األردنية أفبليه بالسعر
بنسبة  %15ما داما مطابقة للشروط و المواصفات الفنية و الهندسية األردنية .
و الك شريطة إحبار ما يثبا أ ن المصنع محلي .
و يتم منح األفبلية لسعر المنتج المحلي وفقا للمعادلة التالية :
سعر السلعه األجنبية ×  , 1.15و من ثم يتم مقارنته بسعر المنتج المحلي شريطة مطابقة كال العرضين للشروط
و المواصفات
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الجزء الرابع
القائمة السوداء
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❖ القائمة السوداء
المادة ( )14القائمة السوداء من سياسة العطاءات

 14.1يتم إدراج الشركات  /المتعهدين  /المناقصين على عطاءات اللوازم والخدمات واألشغال على القائمة
السوداء حسب نظام النقاط المرفق في الملحق رقم .4

 14.2يتم تطبيق النظام وفقا لما يلي-:

 .1عند وصول نقاط المخالفات للمورد  /المتعهد الى  50نقطة يقوم مدير مديرية العطاءات و
المشتريات بعرض الموضوع على لجنة القائمة السوداء ( تتألف من مدير العطاءات و المشتريات و

المدير المالي و أحد مدراء االدارات الفنية و تشكل من قبل الرئيس التنفيذي)  ،التخاذ القرار المتعلق

بوضع المتعهد على القائمة السوداء لمده يتم تحديدها من قبلهم و على أن ال تقل عن مدة سنة .

 .2يتم إرسال كتب للشركات المنسب وضعها على القائمة السوداء مع بيان المخالفات ,تواريخها  ,الجهة
المصدرة للمخالفات و ارقام العطاءات /أوامر الشراء التي حصلت عليها المخالفة بمصادقة الرئيس

التنفيذي مع إعطائها مهلة  14يوم لإلعتراض من خالل مراجعة الدائرة المصدرة للمخالفات .

 .3يتم دراسة اإلعتراض (إن وجد) من الجهة المصدرة للمخالفة (الجهة الطالبة  /المشرفة) مع تقديم
تنسيباتها للجنة القائمة السوداء إلعادة تعديل العالمات.

 .4بعد إنتهاء مدة اإلعتراض دون تنزيل عالمة المخالفات عن حد الـ  50نقطه ،يتم إرسال كتاب للمورد
إلعالمه بوضعه على القائمة السوداء للمدة التي تحددها اللجنة بمصادقة الرئيس التنفيذي ،و ال يحق

له اإلعتراض في هذه المرحلة.

 .5يتم وضع الشركة على القائمة السوداء بشكل دائم في حالة وضعها على القائمة السوداء مرتين خالل
سنتين متتاليتين.

 .6يتم إلغاء جميع المخالفات بعد إنتهاء الفترة التي يتم وضع الشركة فيها على القائمة السوداء.
 .7يتم إلغاء المخالفة بعد مضي سنتين عليها.

 .8أي إحتيال أو تحايل أو غبن أو إدعاء خسائر أو ضرر غير حقيقي تحت أي ظرف يتم وضع الشركة
فيها على القائمة السوداء مباشرة.
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 3/3القائمة السوداء الخاصة بعطاءات التوريد:

✓ يتم إدراج الشركات  /المؤسسات  /المناقصين على عطاءات اللوازم على القائمة السوداء حسب نظام
النقاط التالي:

نوع المخالفة

الرقم

 .1تأخير في التسليم غير مبرر لغاية ( )%10من المدة
 .2تأخير في التسليم غير مبرر لغاية ( )%50من المدة

 .3تأخير في التسليم غير مبرر اكثر من ( )%50من المدة
.4

تأخير في استكمال الوثائق (شهادات الطرف الثالث ،فحوصات الجمعية

العلمية ،اي متطلب في العقد)

 .5توريد مواد مخالفة للمواصفات الفنية

العالمة
5
10
15
10
10

 .6عدم توريد السباب غير مبررة

15

 .7تسييل كفالة (أو جزء منها)

15

• "على كافة المناقصين المشاركين بالعطاءات المطروحه من قبل شركة مياهنا مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات
لالطالع على قائمة المناقصين المدرجين على القائمة السوداء لغايات عدم التعامل مع المناقصين وتقديم أية

عروض مصدرها هذه الشركات علماً بأنه سوف يتم استبعاد اي عرض غير ملتزم بذلك ".

مالحظات :

 تطبيق أي خصم مالي نتيجة التقصير وعدم اإللتزام ببنود العقد ال تعفي من العقوباتأعاله.

 في حال ورود أي عقد غير مغطى بالجداول أعاله ،يتم تطبيق نظامي اللوازم أواألشغال العامة.
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الجزء الخامس
الشروط الخاصة والمواصفات
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الشروط الخاصة
الشروط الخاصة
 وص المشروع موضوع هذا العطاء.1
:تشمل األعمال موضوع العطاء ما يلي
 مستهلك من فئة كبار المستهلكين111  أعمال توريد وتركيب وتشغيل عدادات مياه التراسونك لــ.1
,  انش12  باالضافة الى توريد عداد التراسونيك، إنش12  و4،2 ،1 في محافظة الزرقاء بأقطار
,وعلى المورد أن يقوم بتركيب هذه العدادات التي قام بتوريدها وحسب مواصفات الفنية للمصنع
 عدادت الكتروماغناتك لمخزن مياهنا عمان باقطار مختلفة كما هو مبين بجدول الكميات7 وتوريد
.وحسب المواصفات المرفقة
 تقديم خدمات التشغيل والصيانة الالزمة وحسب المواصفات الفنية ووثائق العطاء.2
) الغاء هذة المادة18( ) المادة1
: يباف مايلي25  باإلضافة الى ما ورد في المادة:)25( ) المادة2
( بحيرث تشرمل اسرم المصرنع و بلردCompliance Sheet) يجب على المناقص تقديم شهادات مطابقة للمرواد−
.المنشأ و العمر اإلنتاجي للمادة في المصنع مع الشهادات التي تثبا الك من جهة معتمدة
. يجب على المناقص تقديم جدول مطابقة للمواد المقدمة مع مواصفات العطاء−
: ) كذلك يجب على المناقص االلتزام بالمنشأ حسب ماجاءأدناه3
−

Source and Nationality of Procurement

− Except as specified in this contract or as USAID may otherwise agree in writing, all goods financed
under this contract shall have their “source,” and the suppliers of all goods and services financed under
this contract shall have their “nationality,” in countries included in Geographic Code 935. Goods and
services financed under this contract must be available for purchase in the applicable Geographic Code
at the time of purchase. Geographic Code 935 includes: Jordan, the United States or a developing
country (for a list of eligible developing countries, please see:
− https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf.
− “Source” means the country from which a commodity is shipped to Jordan, or Jordan itself if the
commodity is located in Jordan at the time of the purchase. Where, however, a commodity is shipped
from a free port or bonded warehouse in the form in which received therein, ‘‘source’’ means the
country from which the commodity was shipped to the free port or bonded warehouse.
− “Nationality” refers to the place of legal organization, ownership, citizenship, or lawful permanent
residence (or equivalent immigration status to live and work on a continuing basis) of suppliers of
commodities and services.

(Transportation) )الشحن البحري والجوي4
The transportation of any shipments by ocean or air and related delivery services
are requird to be transported by prevetly owened United State vassel or air
charter, other wise prior approval is required in writing from USAID
through JWC-Miyahuna.
الشحن الجوي والبحري وخدماتها يجب ان يكون من خالل شركات امريكية خاصة وبخالف االك
. الخطية من خالل شركة مياهناUSAID يجب اخذ موافقة
.) تقديم خدمات التشغيل والصيانة الالزمة وحسب المواصفات الفنية ووثائق العطاء5
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 )6المادة ( : )1تعدل هذه المادة على النحو التالي :
تأمينات الدخول في العطاءات  :على المناقص أن يرفق في عرضه تأمينا ً ماليا ً على شكل كفالة بنكية أو شيك
مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب
الشركة بقيمة ( (7,950سبعة االف وتسعمائة وخمسون دينار اردني صالحا ً لمدة ( )180يوما ً
من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض  ،إال إاا ورد خالف الك بدعوة العطاء صراحة.
 )7المادة ( :)21تعدل هذه المادة على النحو التالي:
يجب أن يكون التغلي والتحزيم ( (Packingمن مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة الحزم ونوع العبوات
وسعتها او وزنها التي ستستعمل وحسب تعليمات وتوصيات المصنع دون أي إضافة في السعر وتبقى
جميع الصناديق واألكياس ومواد التغلي األخرى ملكا ً للشركة إال إاا نص على خالف الك.
 )8المادة ( :)25باإلضافة الى ما ورد في المادة  25يباف مايلي:
 −يجب على المناقص تقديم شهادات مطابقة للمواد) (Compliance Sheetبحيث تشمل اسم المصنع و
بلد المنشأ و العمر اإلنتاجي للمادة في المصنع مع الشهادات التي تثبا الك من جهة معتمدة.
 −يجب على المناقص تقديم جدول مطابقة للمواد المقدمة مع مواصفات العطاء.
المادة(:)28يعدل البند ج على النحو التالي:
إاا وجد أي تغيير في الموديل ،يكافئ أو أعلى مواصفة في الموديل المحال لصالح الشركة ،يقبل
البديل الجديد دون إجراء أي تعديل على السعر ،شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلد
المنشأ ،وأن يكون هذا التغيير بنا ًء على كتالوج من الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل
لهذه الغاية والك بما ال يخال المواصفة الفنية المطلوبة.
 )9المادة(:)29تعدل هذه المادة على النحو التالي:
تفتح العروض الفنية من قبل لجنة العطاءات بكامل نصابها أو بأكثرية أعبائها بصورة علنية
بمكان وتاريخ وساعة محددة في اإلعالن عن العطاء ،ويوقع كل عرض من قبلها ،ويجوز لكل
مناقص أو لممثله حبور فتح العروض علما بأنه لن يتم فتح العروض المالية إال بعد االنتهاء
من تقييم العروض فنيا بحيث تفتح العروض المالية للمناقصين الذين اجتازوا عالمة التأهيل
الفني.
)10المادة ( :)41تلغى هذه المادة من الشروط العامة وال تنطبق على هذا العطاء.
 )15المادة ( :)54تعدل المادتان (ا) و (ب) على النحو التالي :المادة(:)54
أ .إاا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد ،فتفرض عليه (غرامة
ماليةقيمتها  500دينار اردني يوميا و بحد اعلى  %10من قيمة االحالة  ،كما يحق للشركة
الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير ااا اقتبا مصلحة الشركة الك وعلى ان يتم
تحميل المتعهد كافة الخسائر الناتجة عن الك.
ب .يجوز للمتعهد او /و المورد بتوريد جزئي للمواد المذكورة بشرط االلتزام بالمدة الزمنية
الكلية للتوريد وبخالف الك يطبقعليهاحكامغراماتالتأخير
 )16المادة ( :)64تعدل هذه المادة على النحو التالي :
يتم فحص اللوازم التي يوردها المتعهد وإجراء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها
للمواصفات بالطريقة التي تحددها الشركة وبحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة لهذة
الغاية وبحيث تبمن في وثائق العطاء  ،ويتحمل المتعهد نفقات الفحص اال ااا كانا عملية
الفحص غير واردة في وثائق العطاء وارتات الشركة ان يتم فحص المواد الموردة فان الشركة
تتحمل الكلفة في حالة نجاحها وفي حالة رسوبها يتحمل المتعهد التكالي وترفض المواد  ،وفي
25
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حاالت تحددها اللجنة وبناءا على طلب المناقص وموافقة اللجنة يمكن اللجوء لطرف ثالث محلي
او خارجي وباالتفاق مع المتعهد العادة الفحص  ،على انة يجوز للجنة العطاءات وبناءا على
طلب المتعهد ان يتم فحص المواد التي ستورد في بلد التصنيع وبحيث يعهد إلى لجنة أو هيئة أو
شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها وعلى ان يتحمل المتعهد
كافة النفقات المترتبة على الك.
 .1يجب أن تكون األسعار الواردة في العرض المالي غير شاملة ألية رسوم أو ضرائب مفروضة في
األردن.
 .2االحالة ستتم لكامل العطاء و ليس لكل بند على حده وحسب شروط االحالة الواردة في وثائق العطاء.
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 .3ملحق عرض المناقصة:
المشروع:
Supply and Install of Static water flow meters for Large Water Consumers in Zarqa
Governorate
توريدوتركيب عدادات إستاتيك لكبار مستهلكي المياه
في محافظة الزرقاء
العطاء رقم)C-T-21- FARA 10 Phase I) :
البيان
اسم صاحب العمل :
عنوانه:
اسم المناقص:
عنوانه:
كفالةدخول العطاء

التحديدات
رقم المادة
شركة مياه األردن (مياهنا)

كفالة حسن التنفيذ

المادة 3

( )7950سبعة االف و تسعمائة وخمسون
دينار
 90يوما تقويميا وكما هو وارد في
المواصفات الفنية
 180يوما شامال التوريد والتركيب
والتشغيل
%10

المادة 1

مدة الصيانة

المادة 6

 730يوما

تأمين الصيانة
ضمانة سوء المصنعية

المادة 6
المادة 7

%5
 %115من قيمة المواد replacement of
the product

مدة التوريد
مدة تنفيذ األشغال

مدة العمل اليومي واألسبوعي

( )8ساعات يومياً ،ولمدة ( )6أيام في األسبوع
على أن يتم مراعاه المواقع الحساسة مثل المواقع
االمنية والعسكرية ...الخ حسب التصاريح
الممنوحة للعمل

القانون الذي يحكم العقد

القوانين األردنية السارية المفعول

الحد األدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث

( )20000عشرون ألف دينار أردني لكل شخص
في كل حادث بغض النظر عن عدد الحوادث

غرامة التأخير

الحد األدنى لقيمة الدفعة المرحلية
أسعار تبديل العمالت
المواد الخاضعة لتعديل األسعار بسبب
تغير التكالي
عمالت الدفع
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المادة  )500( 54خمسمائة دينار أردني عن كل يوم
تأخير

كما ورد في البند رقم ( )4ادناه (الدفعات )
ال يوجد
ال يوجد

الدينــار األردني
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 .4الدفعات Payment Criteria
سيتم صرف ما نسبته  %40من قيمة بند التوريد والتركيب عند توريد العدادات لمستودع شركة مياهنا,
ويستكمل ما تبقى من سعر البند لحين اإلنتهاء من تركيب وتشغيل العدادات.
 .5العرض البديل
أ) ال يجوز للمناقص ان يقدم عرضين مستقلين لنفس المواد سواء باسمه الشخصي او بالشرراكة مرع اسرم
آخر ،وفي مثل هذه الحالة ال ينظر في العرضين وعليه ان يقدم عرضا واحدا محددا اال اا طلرب غيرر
الك.
ب) يجوز للمناقص تقديم عروض مرادفة لنفس المادة ،و على المنراقص ان يرذكر علرى عرضره االصرلي
وبررالحبر االحمررر ان هنرراك عرضررا مرادفررا مرفقررا بهررا وان يقرردم العرررض المرررادف علررى نمررواج تقررديم
العروض االصلي موقعا ومختوما من المناقص.
 .6تعليمات
 −يحق لشركة مياهنا استبعاد اي عرض للمادة المعروضة التري ثبرا سروء مصرنعيتها خرالل االسرتعمال
سابقا" لدى شركة مياهنا.
 −علررى المررورد ارفرراق نسررخة مررن البيرران الجمركرري للمررواد المحالررة عليرره (المسررتوردة والمصررنعة خررارج
االردن) عند التوريد.
 −على المورد ارفاق شهادات فحوصات الطرف الثالث والتصنيع المطلوبة في المواصفات عند التوريد
وبخالف الك يعتمد تاريخ التوريد من تاريخ اكتمال جميع الوثائق المطلوبة.
 −في حال عدم إرفاق شرهادات طررف الثالرث ( المطلوبره فري وثرائق العطراء ) مرن قبرل المرورد المحرال
عليره العطراء عنررد توريرد المررواد سريتم رفررض المرواد فررورا ،وسريتم شررراء مرواد بديلرره وتحميرل المررورد
المتعثر فرق األسعاروتطبيق شروط العقد ،ولن تقبل أي حلول بديله.
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الجزء السادس
الجداول
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SCHEDULES

SCHEDULE (A)
SCHEDULE OF REQUIREMENTS
SCHEDULE (B)
TIME PERIODS FOR DELIVERY
SCHEDULE ( C )
TECHNICAL DATA
SCHEDULE ( D )
Bill of Quantities
SCHEDULE (E)
DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS
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SCHEDULE (A)
Schedule of Requirements
NO
Item
Unit
1.
Supply and Install Ultrasonic Meters:
1.1
1” dia.
No.
1.2
2” dia.
No.
1.3
4” dia.
No.
1.4
12” dia.
No.
2.
Supply 12” dia to Miyahuna Wearhouse
No.
3.

Quantities
50
50
10
1
1

Supply Electromagnatic meters to Miyahuna Amman wearhouse

3.1

24” dia

No.

2

3.2

16” dia

No.

1

3.3

12”dia

No.

1

3.4
3.5

8” dia
6” dia

No.
No.

1
1

3.6

4” dia

No.

1

- Signature & Stamp of the Supplier

......................................................
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SCHEDULE (B)
Delivery
ITEM
No
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Description
Supply ultrasonic Meters:
1” dia.
2” dia.
4” dia.
12” dia.
Supply Electromagnatic Meters
24” dia
16” dia
12”dia
8” dia
6” dia
4” dia

Delivery
Time

Delivery DDP
MIYAHUNA
Stores Zarqa

Within 3months

Delivery schedule commence from the date of Notification of Award the
supplier
DDP: Delivery Duty Paid. All materials shall be delivered at Miyahuna
Warehouse. All associate cost shall be under the resposiblity of the Supplier
such as Tax, Customes, trasport, etc. Altough the purcheser will provide the
supplier with letter of tax exemptions

Signature & Stamp of the Supplier:………………………………………
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SCHEDULE (C)
Technical Data
NO

Item

1.

Ultrasonic Meters

1.1
1.2
1.3

1” dia.
2” dia.
4” dia.

1.4

2.1

12” dia.
Supply Electromagnatic
Meters
24” dia

2.2

16” dia

2.3

12”dia

2.4

8” dia

2.5

6” dia

2.6

4”dia

2.

Place of
Manufacturer
Manufacturing

Place of
Inspection
& Testing

Signature & Stamp of the Supplier: ……………………………………
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SCHEDULE (D)
Prices
No.

Item

Unit

Quantities

Unit
Price

Total Price/

Supply and Install Ultrasonic Meters:
1.
Note : the prices shall be based on delivery to Miyahuna stores (DDP
Prices)
1.1 1” dia.
No.
50
1.2 2” dia.

No.

50

1.3 4” dia.
No.
10
Supply and install 12”
1.4
No.
1
dia.
Supply 12” dia.to
1.5
No.
1
Miyahuna warehouses
2.
Supply Electromagnatic meters to Miyahuna Amman warehouse
2.1
24” dia
No.
2
2.2
16” dia
No.
1
2.3

12”dia

No.

1

2.4

8” dia

No.

1

2.5

6” dia

No.

1

2.6

4” dia

No.

1

• The contractor must submit breakdown prices for the meters, installation,
etc...
• The meters to be supplied must support AMI technology System
• The Contractor must submit the Technical & financial offer at the same
envelope .
- Signature & Stamp of the Supplier:

....................................................
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SCHEDULE (E)
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 non-responsive.
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الجزء السابع
النماذج
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نموذج عرض مناقصة
Bid form
الرقـــم__________________________:
التاريخ__________________________:
شركة مياة االردن
السادة ِ
بناء على دعوة العطاء رقم ( ……………) ووفقا لتعليمات دعوة العطاء والشروط العامة والخاصة
والمواصفات المرفقة بها فإنني أقدم عرضي  ،شركة______________________________والتزم
بتنفيذ وانجاز األعمال موضوع هذا العطاء باألسعار والشروط العامة والخاصة وتعليمات دعوة دخول
الشراء/العطاء والمواصفات المبينة في هذا العرض.
وأنني ألتزم بأن يبقى هذا العرض قائما لمدة ( )180يوما اعتبارا من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد
إليداع العروض ،علما بأن إجمالي عدد المواد المناق

عليها من قبلنا هو (________) مادة ،وأن إجمالي

قيمة المناقصة هو (______________) دينار أردني ،وقيمة كفالة الدخول المقدمة مع هذه المناقصة هي
(______________) دينار أردني.
إسم المناق

__________________ :

التوقيــــع_____________________ :
الخــاتــم_____________________ :
العنوان (_____________________________________________)
ص.ب(___________) رمز بريدي (_________)الهاتف (________)

الفاكـــس

(_______) البريد االلكتروني(_________)
المرفقات  :أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي.
-1
-2
تعليمات -:
-1

يقدم العرض على ثالثة نسخ(أصل وصورتين) معززة بتأمين دخول ال يقل عن
((7,950.00سبعة آالف وتسعمائة وخمسون دينار العرض أو ,وسوف يستبعد عرض المناق
الذي ال يتقدم بذلك.

-2

يجب تعبئة هذا النموذج بالكامل و أن يرفق بالعرض عند تقديمه إلى الشركة.
(مالحظة :يطبع على أوراق مخاطبات المناق
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نموذج العقد  /االتفاقية
) لعام ( )2021بين
) من شهر (
حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (
صاحب العمل :شركة مياة االردن " مياهنا " على اعتباره الفريق األول،
وبين المقاول .........................................على اعتباره الفريق الثاني
لما كان الفريق األول راغبا" في التعاقد مع شركة متخصصة لتامين احتياجات شركة مياة االردن " مياهنا
"الخاص بـــــــ
Supply and Install Static Water Flow Meters for Large Water Consumers in Zarqa Governorate.
توريد وتركيب عدادات إستاتيك لكبار مستهلكي المياه
في محافظة الزرقاء

ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني للعطاء ))..............قد تم األتفاق بين الفريقين
المتعاقدين على ما يلي:
 -1يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه األتفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة في دعوة
العطاء والمشار اليها فيما بعد.
 -2تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزءا" ال يتجزأ من هذه األتفاقية وتعتبر قراءتها وفهمها في مجموعها
وحدة متكاملة وهذه الوثائق هي:
* الشروط العامة والخاصة
* قرار األحالة.
* عرض المناقصة.
* المواصفات.
* اية مالحق للعطاء تصدر قبل توقيع العقد.
 -3القيمة االجمالية للعقد ------------- :
مدة التوريد -------------
 -4إزاء تعهد الفريق األول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وفقا" لهذه األتفاقية يتعهد الفريق الثاني
بتنفيذ جميع األعمال المطلوبة منه في هذه األتفاقية وإنجازها وتسليمها وصيانتها وفقا" للشروط
والمتطلبات الواردة في هذه األتفاقية.
 -5إزاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميع األعمال المطلوبة منه بموجب هذا العطاء ,يتعهد الفريق األول
بأن يدفع الى الفريق الثاني األسعار واألجور المذكورة في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في هذه
األتفاقية.
بناء على ما ذكر اعاله جرى توقيع هذه األتفاقية وإبرامها في التاريخ المذكور أعاله.
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الفريق األول
(صاحب العمل)
التوقيع

الفريق الثاني
(المورد )
التوقيع

األسم :
الوظيفة:

األسم
الوظيفة:
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نموذج كفالة دخول العطاء
TENDER GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف)..........................................................
يكفل المقاول  /شركة  /مؤسسة…………………….بتعهد ال رجعة عنةغير قابل للنقض.
) دينارا" أردنيا" فق …………………………..دينارا" أردنيا".
بمبلل (
والك مقابل كفالة دخول العطاء رقم…………………………………… :
الخاص بمشروع.…………………………………………… :
لتأمين قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم للعطاء المذكور  ،وفقا" للشروط المتعلقة بذلك والتي دخل العطاء المذكور
على أساسها.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة ( )180يوما" من تاريخ صدورها أو لحين توقيع االتفاقية مع أحد المناقصين
أيهما أسبق.
وإننا نتعهد بتعهد ال رجعة عنه غير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبلل المذكور أعاله عند أول طلب منكم بصرف
النظر عن أي اعتراض من قبل المناقص.
توقيع الكفيل/مصرف …………………………
المفوض بالتوقيــع …………………………
التاريــــــخ ..……………………….
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(نموذج كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف …………).…………………………… .
قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول  /شركة …………………بتعهد ال رجعة عنةغير قابل للنقض.
)
/
بخصوص العطاء رقم (
المتعلق بمشروع ..………………………………………………………… :
) ديناراُ اردنيا  ،فق ……………………………………..دينارا" أردنيا".
بمبلل (
والك لبمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة  /و /او /العقد ،
وإننا نتعهدبتعهد ال رجعة عنةغير قابل للنقض  ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلل
المذكور أو أي جزء منه بدون أي تحفظ أو شرط  -مع اكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول  /المورد
قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد و/او عدم قيام المورد بالتوريد  -والك بصرف
النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول /المورد على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة تسلما" أوليا" /و /او /توريد
المواد بموجب العقد المحدد مبدئيا" بتاريخ ……… ..شهر ……… .من عام ……….وعلى ان يتم
تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا "
طلبا خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيــع ……………………………
التاريــــــخ ……..………………….....
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(نموذج كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ………….…………………………………… .
قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول ……………………بتعهد ال رجعة عنةغير قابل للنقض.
)
/
بخصوص العطاء رقم (
المتعلق بمشروع ..………………………………………………… :
)دينارا" أردنيا" فق …………………………………..دينارا" أردنيا".
بمبلل (
والك لبمان صيانة العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولرة  ،وإننرا نتعهرد بتعهيد ال
رجعة عنه غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلل المذكور أو أي جزء منه
بدون أي تحفظ أو شرط  -مع اكر األسباب الداعية لهرذا الطلرب برأن المقراول  /المرورد قرد رفرض أو أخفرق فري
تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد /و /او اخفق المقاول  /المورد في تنفيذ اي مرن التزاماترة  ،والرك بصررف
النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول  /المقاول على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول مرن تراريخ إصردارها ولحرين تسرلم األشرغال المنجرزة تسرلما" نهائيرا" /و  /او /
انقباء مدة الصيانة المحددة بموجب العقد المحدد مبدئيا ً " بتاريخ … ..شهر … .من عام …....وعلى ان يتم
تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم مين شيركة ميياة االردن " مياهنيا "
طلبا خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيــع ……………………………
التاريــــــخ ……………………………..
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نموذج ضمانة من سوء المصنعية
أتعهد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
ببمان المواد المحالة علينا و الواردة في العقد أوامر الشراء وأية مالحق لها و /أو أية قرارات معدلة لها
).
الصادرة عن شركة مياة االردن) لعام (
بحيث يكون هذا البمان ساري المفعول لمدة 18شهرا" تبدأ من تاريخ االستالم النهائي لكل دفعة يتم الموافقة
على تسلمها حسب األصول للعطاء و/أو العطاءات و/او اوامر الشراء  ،ما لم يرد خالف الك في العقد او امر
الشراء.
ويشمل هذا التعهد ضمان كافة المواد المذكورة في العقد او/اوامر الشراء من سوء المصنعية وبكامل قيمة
المواد المبمونة مبافا ً إليها نسبة  %15خمسة عشر بالمائة من قيمتها.
ونتعهد باستبدال كافة المواد التي ثبا سوء مصنعيتها خالل المدة المقررة من قبل شركة مياة االردن ،وفي
حال عدم قيامنا باستبدال تلك المواد بأخرى جديدة مع نهاية المدة المقررة لالستبدال ،فإننا نتعهد بدفع كامل قيمة
تلك المواد مبافا ً إليها  %15خمسة عشر بالمائة من قيمتها دون الحاجة لإلخطار أو اللجوء إلى القباء ،مع
ضمان أي عطل أو ضرر أو مصاري تلحق بشركة مياة االردن.

وعليه أوقع
المقر والمتعهد بما ورد أعاله
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Manufacturer’s Authorization Form
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.
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