THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

شركة مياه األردن – مياهنـا ذ.م.م.
JORDAN WATER COMPANY – MIYAHUNA LLC

 - O-P-21-154-Aتمديد

توريد فتيل مشحم
وثائق االتستد ار

 اخر موعد لبيع وثيقة االتستد ار هو الساعة الثانية من مساء يوم االرعااء الموافق 0001/05/11 -يبدأ موعد تسليم الاروض على الانوان المذكور أدناه من الساعة  0000صباحاً لغاية الـ  11010ظه اًر من يوم اإلحد

الموافق 16/05/2021

 -تسيتم فتح الاروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم اإلحد الموافق 0001/05/11
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الجزء االول  -:دعوة االتستد ار

الموضوع دعوة االتستد ار رقم O-P-21-154-A -تمديد

توريد فتيل مشحم
 )1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذ المرفقة لشراء المواد الواردة في جداول
المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط الاامة والخاصة والنماذ وتاليمات الدخول في ااالتستد ار المرفقة .

 )0يمكن للشركات المناقصة تقديم الاروض لمادة واحدة او أكثر وتسيتم تقييم الاروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر خالف ذلك في
المواصفات .

 )1على المناقصين الراغبين بمالومات إضافية االطالع على وثيقة االتستد ار مراجاة شركة مياه االردن – مياهنا – مديرية الاطاءات على
الانوان المذكور أدناه علماً بأن  -اخر موعد لبيع وثيقة االتستد ار

11/05/2021

هو الساعة الثانية

من مساء يوم االرعااء الموافق

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق االتستد ار دفع مبلغ ( )05دينار /خمس وعشرون
دينار أردني غير مستردة
اً
قبل آخر موعد لبيع وثيقة االتستد ار .

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بنسبة ( )% 1من قيمة الارض المقدم تقدم ككفالة دخول لالتستد ار صادرة عن احـد البنوك الااملة في

المملكة األردنية الهاشمية( ,وفي حال تاذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من تاريخ إيداع الاروض لذلك

االتستد ار ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط الاامة والنموذ وعخالف ذلك ال يقبل الارض.

 )1تاتبر هذه الدعوة والتاليمات مكملة للشروط الاامة والخاصة للتااقد وتكون لها قوة الاقد لشراء المواد وملزمة للمناقصين  ،وللجنة
االش ارء حق اتستبااد أي عرض غير ملتزم بكل أو باض أو أحد بنود التاليمات .

 )7يبدأ موعد تسليم الاروض على الانوان المذكور أدناه من الساعة  0:00صباحاً لغاية الـ  11:10من ظهر يوم االحد الموافق

16/05/2021

 )8تسيتم فتح الاروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق  16/05/2021وعلى المتناقصين أو مندوعيهم
الراغبين بحضور جلسة فتح الاروض الحضور الى موقع الشركة على الانوان المذكور أدناه .

 )00يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن الارض الفني والمالي.

 )10يجب على الموردين تابئة وتوقيع وختم نموذ عرض المناقصة وجداول الكميات
شركة مياه االردن – مياهنا

مديرية الاطاءات والمشتريات

جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 1

لالتستفسار يرجى االتصال على هاتف  5111111فرعي1101/1101
شركة مياه األردن  -مياهنا
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الجزء الثاني  :تاليمات الدخول في االتستد ار /المناقصة

تعتبر هذه التعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة العقد للشراء وملزمة للمناقصين،

وللجنة الشراء حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود هذه التعليمات.
أوال :إعداد وتقديم الاروض:

 -1ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة.
 -2ترسل العروض على األوراق األصلية وتختم بالختم الرسمي للشركة والتوقيع عليها 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 ( )09تسعون يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.
 -5آخر موعد الستالم نسخة دعوة االستدراج الساعة الثانية من مساء يوم االربعاء الموافق .11/05/2021
 -6فييي حييال وجييود اعت ارىييات علييى المواصييفات او الشييروط او التعليمييات اليواردة فييي هييذا االسييتدراج ،فيتوجييب علييى المنيياقص
تقديم اعتراىه خالل عشرة ايام تبدأ مع نهاية أول يوم لإلعالن عن االستدراج .

 -7ال يجوز لمناقص أن يقدم عرىين مستقلين لنفس المواد سواء بإسيمه الشخصيي أو بالشيراةة ميع اسيم آخير ،وفيي مثيل هيذه
الحالة ال ينظر في العرىين وعليه أن يقدم عرىا واحدا محددا إال إذا طلبت الشركة غير ذلك.

أ -فــي حــال تقــديم عــرض مـرادف لــنفس المــادة ،فالــى المنــاقر أن يــذكر علــى عرضـ األصــلي وعــالحبر االحمــر أن هنــاك
عرضاً مرادفاً مرفقاً ب .

ب -أن يقدم العرض المرادف على نموذج تقديم العروض األصلي موقعا ومختوما من المناقص.
 -8يلتزم المناقص بعد اإلحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد وإتمام التوريد .

 -0أي غموض أو تشويه في المناقصة يفقد المناقصة قيمتها ويحرم المناقص حق اإلشتراك.
-19

على المناقر المفوض إحضار المناقصة  /المناقصات المقدمـة مـن قبلـ بحيـث تكـون كـل مناقصـة فـي مغلـف

مستقل مغلق بإحكام ومختوم ومانون بإتسم :
* شركة مياه االردن – لجنة الشراء.

*االتستد ار رقم  O-P-21-154-A - :تمديد

* تاريخ :

16/05/2021

* اتسم المناقر ------------------------
* الانوان --------------------------------------

ووىعها شخصيا في الصندوق المخصص ليذلك االسيتدراج بحضيور ىيابا الشيراء المكلي

أن التحتوي هذه المغلفات أي عينات أو نشرات.

واسيتالم ايصيال بيذلك ،عليى

 -11ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاةس ،البريد المسجل ،البريد السريع ،او البريد االلكتروني.
6
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 - 10ياتبر تقديم عرض المناقر إلتزاماً من بأن مطلع ومتفهم لجميع المواد والتاليمات الصـادرة بموجـب ناـام رقـم ()08

لسنة  0010ناام المشتريات الحكومية وتاديالت ووثائق دعوة االتستد ار والنماذ المرفقة.

 - 13علييى السييادة المتعهييدين الييذين يحييال عليييهم اي ميين الميواد إحاليية مبدئييية اإللتيزام بمراجعيية مديرييية العطيياءات والمشييتريات
لالطيالع علييى مسييودة االحالية والتبليييل المبييدئي باإلحاليية مين قبييل شييخص مخيول وخييالل خمسيية أيييام عميل ميين تيياريخ إشييعارهم
بييذلك ميين قبييل مديرييية العطيياءات والمشييتريات ،وهييي المييدة القانونييية لإلعتيراض علييى القيرار المبييدئي ،وفييي حييال عييدم م يراجعتهم

سيييتم السييير باإلحاليية النهائييية واعتبييارهم م يوافقين علييى اإلحاليية وحسييب تعليمييات دعييوة االاسييتدراج والشييروط العاميية والخاص ية
المرفقة بها وعليهم التبلل باإلحالة النهائية عند إشعارهم بذلك.

 - 14المحاةم األردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.
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.
 -4ذكر اي مرفقات اخرى.
ثالثا  :االتساار :

 -1االسعار المقدمة يجب ان تكون بالدينار االردني باالرقام واالحرف.

 -2السعر االفرادي باالرقام واالحرف يكون للوحدة ( المعروىة) من قبل المناقص.

 -3عل ييى المن يياقص تق ييديم س ييعر لك ييل م ييادة ( ليش ييمل الس ييعر االفي يرادي والس ييعر االجم ييالي) عل ييى ان يك ييون الس ييعر س ييعر تس ييليم
المستودع.

 -4عليى المنياقص تقيديم اسييعاره لكيل ميادة تسيليم مسييتودعات شيركة ميياه االردن شياملة الضيريبة العامية للمبيعيات واي رسييوم او
ىرائب اخرى.

 -5اسييعار تسييليم المسييتودع تعنييي قيييام المتعهييد بييالتخليص علييى البضييائع ميين الميوانر وتسييليمها لمسييتودعات شييركة مييياه االردن
دون اي تكفلة اىافية

 -6بيييان رقييم التسييجيل فييي شييبكة الضيريبة العاميية علييى المبيعييات ميين قبييل المنيياقص وىييرورة تثبيتهييا علييى الفيواتير وذكيير االسييم
بشكل واىح ورقم صندوق البريد ورقم الفاةس والهات

وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

 -7في حال تم تقديم العرض بالعملة االجنبية سيتم تحويل اسيعار العيروض اليى اليدينار االردنيي وذليك باسيتخدام سيعر الصيرف
الصادر عن البنك المركزي في يوم اخر موعد لتقديم العروض لغاية مقارنة عروض االسعار
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راباا  :طريقة الدفع :
 -1يتم دفع قيمة المواد الموردة من خالل شركة مياه االردن بعد التسليم النهائي ( أي تسليم البضائع في المستودعات وقبولها
بصفة نهائية) وخالل  45-39يوم.

 -2الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة.
خامسا :الكفاالت :

 -1يرفق مع ةل عرض شيك مصدق بنسبة( )% 3من قيمة العرض ككفالة دخول االستدراج صادرة عن احييد البنيوك العاملية فيي

المملكة االردنية الهاشمية  ( ,و في حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصيالحة لميدة ) (120ييوم مين تياريخ إييداع

العروض لذلك االستدراج ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.
 -2علييى المتعهييد الييذي يحييال عليييه االسييتدراج أو جييزء منييه مراجعيية مديرييية العطيياءات والمشييتريات السييتكمال تقييديم كفاليية حسيين
تنفيييذ بميميية  %19ميين قيميية الم يواد المحاليية عليييه خييالل  19أيييام ميين تيياريخ اشييعار االحاليية النهييائي ،علييى ان يتوجييب علييى

المتعهدين توقيع امر الشراء  /العقد المنبثق عن هذا القرار استكمال إجراءات التعاقد في موعد اقصياه اول ييوم عميل رسيمي
يلي تاريخ استيفاء المتطلبات السابقة الذكر ،وذلك تجنبا لمصادرة تأمين دخول االستدراج.

تسادتسا :الغرامات :
يطبق ما ورد في الشروط العامة للدخول في االستدراج فيما يخص المخالفات والتغريم.
تساباا  :تقديم الاروض :

يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة لها باليد في مغل

مغلق ومختوم على العنوان التالي:

شركة مياه االردن – مياهنا مديرية الاطاءات والمشترعات
جبل الحسين – شارع المجدل عمارة رقم( ) 1

البريد االلكتروني Alozi@miyahuna.com.jo :
Mmajali@MIYAHUNA.com.jo,
Rmaaitah@MIYAHUNA.com.jo
ksghaireen@miyahuna.com.jo
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الشروط الاامة
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أوال :التااريف :سوف تتم اإلشارة إلى أمر الشراء وأية ملحق (ملحقات) بعبارة "أمر شراء" أو , P.O.والشركة أو الشخص الذي

سيوجه اليه أمر الشراء سيدعى "المورد" ,وستدعى الشركة التي تصدر أمر الشراء "الشركة" أو "المشتري" ,وستدعى المعدات والمواد
والسلع واألعمال والخدمات الثانوية التي يتم طلبها "السلع" .وسيشار إلى الوص

أو الرسومات أو العينات أو المواصفات أو

التعليمات أو غيرها من اإلشارات للنوع والوظيفة والنوعية فيما يتعلق بالسلع بكلمة "المواصفات".

ثانيا :السار :األسعار محددة وثابتة ولن يقوم المورد بأي حال من األحوال بتدفيع الشركة ،أو لن تكون الشركة مسؤولة عن دفع
سعر أةثر مما هو محدد في أمر الشراء.

ثالثا :التسليم:يجب أن يتم تسليم السلع حسب الوقت والوجهة المحددة في أمر الشراء .
راباا :التسليم المتأخر :إذا لم يتمكن المورد من تسليم السلع في الوقت المحدد  ,فللشركة الحق في رفض قبول السلع ,أو الميام
بتغريم المورد بمعدل  %0.5من قيمة أمر الشراء لكل أسبوع وبحد أقصى %15من قيمة أمرالشراء.

خامسا :التابئة :سيقوم المورد باتخاذ كافة الترتيبات لتعبئة السلع وفقا للمطلوب في أمر الشراء من أجل منع تعرىها للضرر أو
التل

خالل نقلها العبوري إلى وجهتها األخيرة .وينبغي أن تكون عالمات ومستندات العبوات مطابقة لمتطلبات أمر الشراء.

تسادتسا :الدفع :سيتم تحديد طريقة و شروط الدفع للمورد في أمر الشراء .
تساباا :نقل الملكية و المخاطر ،تقسيم التكاليف و غيرها من االلتزامات :سيتم ذكر الشروط القابلة للتطبيق والخاصة بالتجارة على
ةل أمر شراء وستسري شروط  ( INCOTERMSمصطلحات التجارة الدولية وفقا ألحدث طبعة)

ثامنا :المااينة :ست خضع جميع السلع والخدمات للمعاينة النهائية والموافقة من قبل الشركة بعد التسليم  ,وقد ترفض الشركة أية سلع
فيها عيب أو غير مطابقة للمواصفات دون دفع أية تكاليف.

تاتساا :الضرائب والرتسوم :سيكون الموردون األجانب مسؤولين بالكامل عن جميع الضرائب والطوابع والرسوم وأتعاب الترخيص
وغيرها من المكوس المفروىة خارج دولة المشتري .وسيكون الموردون المحليين مسؤولين بالكامل عن جميع الضرائب والرسوم

وأتعاب الترخيص والطوابع … اليخ التي يتم تكبدها إلى أن يتم تسليم السلع إلى موقع الشركة المحدد في أمر الشراء.

عاش ار :الضمانة :يضمن المورد إن السلع الموردة مطابقة للمواصفات بشكل تام و هي ذات جودة عالية وجديدة وغير مستعملة ,

وتالئم الغاية المقصودة منها  ,وبأن تكون خالية من كل العيوب في التصميم والمواد والمصنعية .و وستبقى هذه الضمانة سارية
لمدة ثمانية عشرة شه ار من تسليم السلع .ويوافق المورد أنه – عند استالم مطالبة من الشركة خالل هذه الفترة – سيقوم بإصالح أو

استبدال جميع السلع التي ال تتطابق بشكل تام مع المواصفات المذكورة في أمر الشراء وذلك على نفقته منفردا وبالسرعة المعقولة.
حادي عشر :التأمين :سيتم تأمين السلع بنسبة  %115من قيمة أمر الشراء وفقا للنموذج الموجود لدى الشركة ,وإذا تضمن

أمر

الشراء الميام بأعمال وخدمات سيقوم المورد بتوفير تعويض للعاملين وغيرها من تأمينات المسؤولية التعاقدية حسبما هو مطلوب

بمقتضى القانون األردني .

ثاني عشر :التغييرات:تحتفظ الشركة بحق تغيير المواصفات وتواريخ التسليم ،غير أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أسعار السلع

التي تكون أعلى من األسعار المذكورة في أمر الشراء ما لم توافق الشركة صراحة وبصورة خطية على تلك األسعار المرتفعة .ولن

يعدل أي اتفاق شفوي أو تفاهم آخر بأي طريقة كانت أحكام وشروط أمر الشراء.

ثالث عشر :حسن األداء و الصيانة :إن أي متطلبات متعلقة بضمان ُحسن األداء والصيانة سيتم ذكرها في أمرالشراء.
المتفق عليه أنه في حالة خرق وانتهاك أحكام وشروط أمر الشراء من قبل المورد قد تقوم
رابع عشر :تدابير إنتصافية (عالجية):من ُ
01
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الشركة بإلغاء أمر الش ارء هذه أو جزء منها وتعيد جميع السلع غير المطابقة أو المرفوىة على نفقة ومسؤولية المورد وتسترد من

المورد أية أموال تم دفعها مقابل السلع وتشتري السلع المطابقة من مصدر آخر وتقيد قيمة ذلك على حساب المورد  ,ةما و تحتفظ
الشركة بحق وىع المورد على القائمة السوداء و عدم التعامل معه مستمبال .

خامس عشر :الظروف القاهرة:لن يكون المورد مسؤوال عن إخفاقه في تنفيذ التزاماته بموجب أمر الشراء إذا كان ذلك اإلخفاق

نتيجة ظروف قاهرة.

تسادس عشر :االمتثال للقانون:يؤكد المورد أنه لم يتم انتهاك أي قانون أو نظام أو أمر صادر في المملكة األردنية الهاشمية أو أية
جهة أو سلطة حكومية في سبيل صنع أو شراء أو بيع السلع التي يتم توريدها بموجب أمر الشراء هذه.

00
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الجزء الرابع
الشروط والمواصفات الخاصة
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Jordan Water Company
Maintenance Department – W.T.P.M Section
Date: 08/04/2021
P.R. 32822

Supply of gland packing for Zai station pumps as the following:
A- specifications:
1) Packing materials and shape must be square braid packing
made from CARBONIZED YARN IMPREGNATED WITH a
PTFE DISPERSION AND LUBRICANTS.( Pillar 6501L)
2) Temperature: 200 Celsius.
3) Pressure : 10 bar.
4) Shaft speed : 20 m/s
5) PH : 2-12.
Item

B- Required packing sizes and quantities:
Size(mm)
Quantity (m)

1

16mm

70m

2

12.5mm

50m

3

10mm

50m

C- Packing must be one of these manufacturers:
1- Pillar
2- Chesterton
3- John crane
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D- General Terms :
1- The gland packing brand must be from USA, JAPAN , AND EUROPE.
2- The tenderer should be submitted full specifications for gland packing , and put
clear and distinct mark for our required specifications.
3- The gland packing should be delivered to Miyahuna Zai warehouses .
4- Delivery time : 4 weeks .
5- Required Quantity : as shown in the above table ( section B ).
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الجزء الخامس
الجداول
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SCHEDULE (A)
SCHEDULE OF DELIVERY TERMS
SCHEDULE ( B )
DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS
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SCHEDULE (A)
TIME PERIODS FOR DELIVERY

#

material

unit

Qty

1

Packing Siza 16mm

M

07

2

Packing Siza 12.5 mm

M

07

3

Packing Siza 10 mm

m

07

Delivery
place

Delivery
date

مستودع زي

4 weeks

- MIYAHUNA has the right to award the contract by Item .
- Signature & Stamp of the Supplier0 …………………………
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SCHEDULE (B)
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
النماذ
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SCHEDULE OF PRICES
#

material

unit

Qty

1

Packing Siza 16mm

M

07

2

Packing Siza 12.5 mm

M

07

3

Packing Siza 10 mm

m

07

Unit Price

Total Price

- MIYAHUNA has the right to award the contract by Item or combination of

items.
- In case unit prices differ from total prices, unit price shall prevail
Signature & Stamp of the Supplier0 ……………………………………
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نموذ عرض مناقصة
Bid form
الرقـــم__________________________:
التاريخ__________________________:
ألسادة ِشركة مياة االردن
بناء على دعوة االتستد ار رقم ( O-P-21-154-A -تمديد) ووفقاً لتاليمات دعوة االتستد ار والشروط الاامة والخاصة والمواصفات
ً
المرفقة بها فإنني أقدم عرضي  ،شركة______________________________والتزم بتوريد المواد الماروضة من قبلنا باألتساار
والشروط الاامة والخاصة وتاليمات دعوة دخول الشراء/الستد ار والمواصفات المبينة في هذا الارض.
وأنني ألتزم بأن يبقى هذا الارض قائماً لمدة ( )00يوماً اعتبا اًر من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد إليداع الاروض ،علماً بأن
إجمالي عدد المواد المناقر عليها من قبلنا هو (________) مادة ،وأن إجمالي قيمة المناقصة هو (______________) دينار أردني،
وقيمة كفالة الدخول المقدمة مع هذه المناقصة هي (______________) دينار أردني.
اتسم المناقر ____________________ -:
التوقيــــع__________________ -:
الخــاتــم____________________ -:
الانوان)_____________________________________________(:
ص.ب

(___________) رمز بريدي (_________)الهاتف (________)

الفاكـــس

(_______) البريد

االلكتروني(_________)
المرفقات  :أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي.
-1
-0
تاليمات -:

 -1يجب تابئة هذا النموذ بالكامل و أن يرفق بالارض عند تقديم إلى الشركة.
(مالحاة :يطبع على أوراق مخاطبات المناقر الرتسمية)

20
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نموذ الاقد  /االتفاقية
حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (

) من شهر (

صاحب الامل :شركة مياة االردن " مياهنا " على اعتباره الفريق األول،

) لاام ( )2001بين

وعين المقاول  .........................................على اعتباره الفريق الثاني

لما كان الفريق األول راغبا" في التااقد مع شركة متخصصة لتامين احتياجات شركة مياة االردن " مياهنا "لـ

توريد فتيل مشحم

ولما كان قد قبل بالارض الذي تقدم ب الفريق الثاني للاطاء (O-P-21-154-A -تمديد) قد تم اإل تفاق بين الفريقين المتااقدين على

ما يلي:

 -1يكون للكلمات والتاابير الواردة في هذه األتفاقية نفس المااني المحددة لها في الشروط الاامة في دعوة االتستد ار

والمشار اليها فيما باد.

 -0تاتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزءا" ال يتجزأ من هذه األتفاقية وتاتبر قراءتها وفهمها في مجموعها وحدة متكاملة
وهذه الوثائق هي:

* الشروط الاامة والخاصة

*

قرار األحالة.

* عرض المناقصة.
* المواصفات.

* اية مالحق للاطاء تصدر قبل توقيع الاقد.

 - 1القيمة االجمالية للاقد -------------:
مدة التوريد -------------

 -4إزاء تاهد الفريق األول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وفقا" لهذه األتفاقية يتاهد الفريق الثاني بتنفيذ جميع األعمال المطلوعـة منـ
في هذه األتفاقية وإنجازها وتسليمها وصيانتها وفقا" للشروط والمتطلبات الواردة في هذه األتفاقية.

 -5إزاء قيام الفريق الثاني بتقـديم جميـع األعمـال المطلوعـة منـ بموجـب هـذا االتسـتد ار  ,يتاهـد الفريـق األول بـأن يـدفع الـى الفريـق الثـاني
األتساار واألجور المذكورة في المواعيد وعاألتسلوب المحدد لذلك في هذه األتفاقية.
بناء على ما ذكر اعاله جرى توقيع هذه األتفاقية وإبرامها في التاريخ المذكور أعاله.
الفريق األول

التوقيع
األتسم :

الوظيفة:

22

(صاحب الامل)

الفريق الثاني
التوقيع

(المورد )

األتسم

الوظيفة:
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نموذ كفالة دخول المناقصة
TENDER GUARANTEE

إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف)..........................................................
يكفل المقاول  /شركة  /مؤسسة…………………… .بتاهد ال رجاة عنة غير قابل للنقض.
بمبلل (

) دينا ار" أردنيا" فقا …………………………..دينا ار" أردنيا".

وذلك مقابل كفالة دخول المناقصة رقم…………………………………… :
الخاص بمشروع.…………………………………………… :
لتييأمين قيامييه بالتزاماتييه كمنيياقص متقييدم لالسييتدراج المييذكور  ،وفقييا" للشييروط المتعلقيية بييذلك والتييي دخييل ااالسييتدراج المييذكور علييى

أساسها.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة ( )120يوما" من تاريخ إيداع العروض أو لحين توقيع االتفاقية ميع أحيد المناقصيين أيهميا

أسبق.

وإننا نتعهد بتاهد ال رجاة عنة غير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبليل الميذكور أعياله عنيد أول طليب مينكم بصيرف النظير عين أي
اعتراض من قبل المناقص.
توقيع الكفيل/مصرف …………………………
المفوض بالتوقيييع …………………………
التاريي ي ييخ ..……………………….

 يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن الارض الفني والمالي.

23
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(نموذ كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف …………).…………………………… .

قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول  /شركة ………………… بتاهد ال رجاة عنة غير قابل للنقض.
بخصوص االستدراج رقم (

/

)

المتعلق بمشروع ..………………………………………………………… :
بمبلل (

) دينا اُر اردنيا  ،فقا ……………………………………..دينا ار" أردنيا".

وذلك لضمان حسن تنفيذ االستدراج المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة  /و /او /العقد ،

وإننا نتعهيد بتاهد ال رجاة عنة غيـر قابـل للـنقض  ،بيأن نيدفع لكيم بمجيرد ورود أول طليب خطيي مينكم المبليل الميذكور أو

أي جزء منه بدون أي تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول  /المورد قد رفيض أو أخفيق فيي
تنفييذ أي ميين التزاماتيه بموجييب العقييد و/او عيدم قيييام الميورد بالتوريييد  -وذلييك بصيرف النظيير عين أي اعتيراض أو مقاىيياة

من جانب المقاول /المورد على إجراء الدفع.

وتبقييى هييذه الكفاليية سييارية المفعييول ميين تيياريخ إصييدارها ولحييين تسييلم األشييغال المنج يزة تسييلما" أوليييا" /و /او /توريييد الم يواد

بموجييب العقييد المحييدد مبييدئيا" بتيياريخ ……… ..شييهر ……… .ميين عييام ……… .وعلــى ان يــتم تجديــدها تلقائيــا لمــدد

اخرى مدة كل منها (  ) 00تساين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع الكفيل/مصرف ……………………………

المفوض بالتوقيييع ……………………………
التاريي ي ييخ ……..………………….....
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(نموذ كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ………….…………………………………… .

قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول …………………… بتاهد ال رجاة عنة غير قابل للنقض.
بخصوص الستدراج رقم (

/

)

المتعلق بمشروع ..………………………………………………… :
بمبلل (

) دينا ار" أردنيا" فقا …………………………………..دينا ار" أردنيا".
وذلك لضمان صيانة االستدراج المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة  ،وإننيا نتعهيد بتاهـد ال

رجاة عنة غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلل المذكور أو أي جزء منه بيدون أي
تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول  /المورد قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماتيه
بموجييب العقييد  /و /او اخفييق المقيياول  /المييورد فييي تنفيييذ اي ميين التزاماتيية  ،وذلييك بصييرف النظيير عيين أي اعت يراض أو
مقاىاة من جانب المقاول  /المقاول على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة تسلما" نهائيا" /و  /او  /انقضياء

مدة الصيانة المحددة بموجب العقد المحدد مبدئيا " بتاريخ … ..شهر … .من عيام … ....وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا

لمدد اخرى مدة كل منها ( ) 00تساين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيل/مصرف ……………………………

المفوض بالتوقيييع ……………………………
التاريي ي ييخ ……………………………..
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نموذ ضمانة من تسوء المصنعية
أتاهد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
بضييمان المييواد المحاليية علينييا و ال يواردة فييي العقييد أو اميير الش يراء وأييية مالحييق لهييا و /أو أييية ق ي اررات معدليية لهييا
الصادرة عن شركة مياة االردن) لعام (

)

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة  18شه ار 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 ذلك في العقد او امر الشراء.
ويشمل هذا التعهد ىمان كافة الميواد الميذكورة فيي العقيد او/اوامير الشيراء مين سيوء المصينعية وبكاميل قيمية الميواد

المضمونة مضافا إليها نسبة  %15خمسة عشر بالمائة من قيمتها.

ونتعهد باستبدال كافة المواد التي ثبت 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

مضافا إليها  %15خمسة عشر بالمائة من قيمتها دون الحاجة لإلخطار أو اللجوء إلى القضاء ،مع ىمان أي عطل أو
ىرر أو مصاريف تلحق بشركة مياة االردن.
وعلي أوقع
المقر والمتاهد بما ورد أعاله
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Pocurement & contracting Section

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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