THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

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

-C-P-21-071-Aتمديد

توريد اجهزة تحكم حماية للمغذيات
والمحركات

وثائق العطاء
2021
 اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 2021/11/52 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  03:8صباحاً لغاية الـ  11:30ظه اًر من يوم
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الجزء االول  -:دعوة العطاء

الموضوع دعوة عطاء رقم -(C-P-21-071-Aتمديد)

توريد اجهزة تحكم حماية للمغذيات والمحركات
[

 )1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة لشراء المواد الواردة في جداول
المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة .

 )5يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة أو أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر خالف ذلك في
المواصفات .

 ):على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء االطالع على الموقع االلكتروني الرسمي لشركة مياهنا
 www.miyahuna.co.joاو مراجعة شركة مياه االردن – مياهنا – مديرية العطاءات والمشتريات على العنوان المذكور أدناه

علماً بأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق5851/11/52

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ( )52دينار /خمسة وعشرون
دينارردني غير مستردة قبل
أ
آخر موعد لبيع وثيقة العطاء .

 )2يرفق مع كل عرض شيك مصدق بنسبة ( )%:من قيمة العرض ككفالة دخول العطاء صادرة عن احـد البنوك العاملة في المملكة

االردنية الهاشمية (,وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة ) وصالحة لمدة ) (120يوم من تاريخ إيداع العروض لذلك

العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك اليقبل العرض.

 )6تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها قوة العقد لشراء المواد وملزمة للمناقصين ,وللجنة
الشراء المختصة حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود التعليمات .

 )7يبـــــدأ موعـــــد تســـــليم العـــــروض علـــــى العنـــــوان المـــــذكور أدنـــــاه مـــــن الســـــاعة  03:8صـــــباحاً لغايـــــة الــــــ 11::8مـــــن ظهـــــر يـــــوم
االحدالموافق 5851/11/50

 )0سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق  5851/11/50وعلى المناقصين أو مندوبيهم الراغبين
بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور أدناه او حضور الجلسة اونالين على الموقع
االلكتروني الرسمي لشركة مياهنا www.miyahuna.com.jo

 )9يجب على الموردين تعبئة وتوقيع وختم نموذج عرض المناقصة وجداول الكميات واالالتزام بالماده رقم ( )15من الشروط العامه
وباقي الشروط في وثيقة العطاء.

 )18يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

 )11يحق للجنة الشراء المختصة الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان يترتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية.

 )15االلتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ( )50لسنة  5819والتعليمات الصادرة بموجبه وشروط دعوات العطاءات العامة والخاصة.
شركة مياه االردن – مياهنا

مديرية العطاءات والمشتريات

جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف  2666111فرعي1659/1655/1651/165:
شركة مياه األردن  -مياهنا
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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 الشراء المختصة 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 نسخة 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 ( )98تسعون يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.
 -2آخر موعد الستالم نسخة دعوة العطاء الساعة :388من مساء يوم الخميس الموافق5851/11/52
 -6في حال وجود اعتراضات على المواصفات او الشروط او التعليمات الواردة فـي هـذا العطـاء ,فيتوجـب علـى المنـاق
تقديم اعتراضه خالل عشرة ايام تبدأ مع نهاية أول يوم لإلعالن عن العطاء .
 -7ال يجوز لمناقص أن يقددم عرضدين مسدتقلين لدنفل المدواد سدواء باسدمص الشخصدي أو بالشدراةة مدع اسدم ،خدر ،وفدي م دل
هذه الحالة ال ينظر في العرضين وعليص أن يقدم عرضا واحدا محددا إال إذا طلبت الشركة غير ذلك.
أ -في حال تقديم عرض مرادف لنفس المادة ,فعلى المنـاق

أن يـذكر علـى عرضـه األصـلي وبـالحبر االحمـر أن

هناك عرضاً مرادفاً مرفقاً به.

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

 -9أي غموض أو تشويص في المناقصة يفقد المناقصة قيمتها ويحرم المناقص حق اإلشتراك.

المفــوض إحضــار المناقصــة  /المناقصــات المقدمــة مــن قبلــه بحيــث تكــون كــل مناقصــة فــي مغلــف

 -18علــى المنــاق

مستقل مغلق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم :

* شركة مياه االردن – مديرية العطاءات والمشتريات
* العطاء رقم-C-P-21-071-Aتمديد
* تاريخ
* اسم المناق

--------------------------------

* العنوان --------------------------------------

ووضدعها شخصديا فددي الصدندوق المخصدص لددذلك العطداء بحطدور ضدداب الشدراء المكلد
أي عينات أو نشرات.
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 -11ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاةل ،البريد المسجل ،البريد السريع ،او البريد االلكتروني.
 - 12يعتبددر تقددديم عددرض المندداقص إلت ازمددا منددص بأنددص مطلددع ومددتفهم لجميددع المدواد والتعليمددات الصددادرة بموجددب نظددام الشدراء
وتعديالتهووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقة.

 - 13على السادة المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد إحالة مبدئية اإللتزام بمراجعة مديرية العطاءات والمشتريات

لالطالع على مسودة االحالة والتبليغ المبدئي باإلحالة من قبدل شدخص مخدول وخدالل خمسدة أيدام عمدل مدن تداريخ إشدعارهم
بذلك من قبل مديرية العطاءات والمشتريات ،وهي المدة القانونية لإلعتدراض علدى القدرار المبددئي ،وفدي حدال عددم مدراجعتهم

سدديتم السددير باإلحالددة النهائيددة واعتبددارهم م دوافقين علددى اإلحالددة وحسددب تعليمددات دعددوة العطدداء والشددروط العامددة والخاص دة
المرفقة بها وعليهم التبلغ باإلحالة النهائية عند إشعارهم بذلك.

 - 11المحاةم األردنية هي الجهة القطائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قطائية تنشأ بين المتعاقدين.
ثانيا :خطاب التغطية :

على المناقص إرفاق خطاب التتطية بالعرض المقدم منص 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.
 -1ذكر اي مرفقات اخرى.
ثالثا  :االسعار :

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

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

 -3علددى المندداقص تقددديم سددعر لكددل مددادة ( ليشددمل السددعر االف درادي والسددعر االجمددالي) علددى ان يكددون السددعر سددعر تسددليم
المستودع.
 -1على المناقص تقديم اسعاره لكل مادة تسليم مستودعات شركة مياه االردن شاملة الطريبة العامة للمبيعدات واي رسدوم او
ضرائب اخرى.

 -5اسعار تسليم المستودع تعني قيام المتعهد بالتخليص على البطائع من الموانئ وتسدليمها لمسدتودعات شدركة ميداه االردن
دون اي تكفلة اضافية

 -6بيان رقم التسجيل في شبكة الطريبة العامة على المبيعات من قبل المنداقص وضدرورة ت بيتهدا علدى الفدواتير وذكدر االسدم
بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاةل والهات

وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

 -7فددي حددال تددم تقددديم العددرض بالعملددة االجنبيددة سدديتم تحويددل اسددعار العددروض الددى الدددينار االردنددي وذلددك باسددتخدام سددعر
الصرف الصادر عن البنك المركزي في يوم اخر موعد لتقديم العروض لتاية مقارنة عروض االسعار
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رابعاً  :طريقة الدفع :

 -1يتم دفع قيمة المواد الموردة من خالل شركة مياه االردن بعد التسليم النهائي ( أي تسليم البطائع في المستودعات
وقبولها بصفة نهائية) وخالل  15-33يوم.

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

 -1يرفق مع ةل عرض شيك مصدق بنسبة ( )%3من قيمة العرض ةكفالة دخول العطاء صادرة عن احدد البندوك العاملدة فدي
المملكة االردنية الهاشمية (،وفي حدال تعدذر ذلدك تقبدل كفالدة بنكيدة غيدر مشدروطة ) وصدالحة لمددة ) (120يدوم مدن تداريخ

إيداع العروض لذلك العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك اليقبل العرض.
 -2علدى المتعهددد الددذي يحددال عليددص العطدداء أو جددزء منددص مراجعدة مديريددة العطدداءات والمشددتريات السددتكمال تقددديم كفالددة حسددن
تنفيذ بقيمة  %13من قيمة المواد المحالة عليدص خدالل  13أيدام مدن تداريخ اشدعار االحالدة النهدائي ،علدى ان يتوجدب علدى
المتعهدين توقيع امدر الشدراء ا العقدد المنب دق عدن هدذا القدرار اسدتكماال الجدراءات التعاقدد فدي موعدد اقصداه اول يدوم عمدل

رسمي يلي تاريخ استيفاء المتطلبات السابقة الذكر ،وذلك تجنبا لمصادرة تأمين دخول العطاء.
سادساً :الغرامات :

يطبق ما ورد في الشروط العامة للدخول في العطاء فيما يخص المخالفات والتتريم.

سابع ًا :تقديم العروض :

يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة لها باليد في متل

متلق ومختوم على العنوان التالي:

شركة مياه االردن – مياهنامديرية العطاءات والمشتربات

جبل الحسين – شارع المجدل عمارة رقم( ) 6

البريد االلكتروني :
Alozi@miyahuna.com.jo
Mmajali@MIYAHUNA.com.jo,
[

[

Rmaaitah@MIYAHUNA.com.jo
ksghaireen@miyahuna.com.jo

[
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الشروط العامة للدخول في العطاءات و التعاقد مع المتعهدين
(توريد اللوازم وتقديم الخدمات )

أوالً  :تأمينات وضمانات العطاءات -:
المادة ( : )1تأمينات الدخول في العطاءات  :على المناقص أن يرفق في عرضص تأمينا ماليا على شكل كفالة بنكية أو شيك
مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب الشركة وبنسبة ال تقل

عن ( )%3ثالثة بالمائة من قيمة اللوازم الواردة في عرضص أو بالقيمة المحددة بدعوة العطاء صالحا لمدة ()123
يوما من تاريخ ،خر موعد لتقديم العروض ،إال إذا ورد خالف ذلك بدعوة العطاء صراحة.

المادة ( -: )2أ .تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي -:

 -1إلى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي .
 -2إلى الذين جرت اإلحالة عليهم بعد تقديم تأمين حسن التنفيذ .

 -3يتم االفراج عن كفالة الدخول للمتقدمين الذين لم يقع عليهم االختيار بعد إصدار قرار االحالة النهائي  ،علما

بأنص يجوز االفراج عن كفاالت الدخول العطاءات للمناقصين الذي يقع ترتيب سعرهم من الرابع فما فوق بعد

صدور قرار اإلحالة المبدئي.
ب .إذا إستنك

المناقص عن اإللتزام بعرضص ،أو لم يقم باتمام المتطلبات الالزمةللتعاقد ،وتوقيع أمر الشراء ،أو

ما يقوم مقامص خالل المدة المحددة في هذة السياسة  ،تصادر لجنة الشراء المختصة قيمة تأمين الدخول إيرادا

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 عليص على شكل كفالة
بنكية أو شيك مصدق صادر من أحد البندوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة بمبلغ ال يقل

عن ( )%13عشرة بالمائة من القيمة اإلجمالية ألمر االحالة .

المادة( : )1يلتزم المناقص بتقديم تأمين حسن التنفيذ خالل ( )13عشرة أيام عمل من تبليتص باشعار اإلحالة .
المادة(: )5

أ -يعاد تأمين حسن التنفيذ إلى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي باإلفراج عن التأمين من
الشركة بعد التاةد من الوثائق األصولية التالية( ،ضب االستالم ،مستند إدخاالت أو شهادة تقديم الخدمة) وتقديم

تأمين الصيانة والطمانة من سوء المصنعية إذا تطمنتها شروط العقد.

ب -في حال إستنك

المتعهد عن توريد اللوازم المحالة عليص ،أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر ،أو قصر في

استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فللجنة الشراء المختصة اتخاذ اإلجراءات بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة
جزء من تأمين حسن التنفيذ بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة  ،ويعتبر المبلغ إيرادا للشركة.
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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 ذمة من الجهة المستفيدة في الشركة.

ب .إذا أخل المتعهد بتقديم الصيانة المطلوبة ،فيحق الشراء المختصة مصادرة قيمة التأمين وإجراء

الصيانة على حساب المتعهد وتحميلص فروق األسعار  ،علما بانة ال يطلب تأمين صيانة للوازم
التي ليست بحاجة إلى صيانة ،وعلى ان يتم تحديد ذلك صراحة في دعوة العطاء.

ج .عند انتهاء مدة الصيانة المجانية الواردة بقرار اإلحالة ،تعتبر كفالة الصيانة المقدمة من المتعهد

مفرجا عنها حكما بعد مطي ( )123مائة 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 المطمونة

مطافا إليها ( )%15خمسة عشر بالمائة من قيمتها ،وللمدة المحددة في دعوة العطاء ،
إال إذا ورد خالف ذلك في دعوة العطاء .

ب .يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خالل فترة الطمانة الواردة بقرار
اإلحالة بناء على تقرير لجنة فنية من الشركة و ا أو لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء

المختصة  ،باستبدالها بلوازم جديدة على نفقتص بموجب إقرار خطي موقع منص بذلك ،وفي
جميع األحوال يجب أن يتم استبدالها خالل شهرين كحد أقصى من تاريخ إشعاره بذلك من

لجنة الشراء المختصة  ،وللجنة الشراء المختصة فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال
اللوازم والطرر والنفقات الناتجة عن ذلك ،ويعاد احتساب مدة الطمانة من تاريخ تقديم

اللوازم الجديدة.
ثانياً  :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 تخولص صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو االتجار بها ،والسجل التجاري الصادر عن و ازرة

الصناعة والتجارة.

المادة( : )9يدفع المناقص ثمن د عوة العطاء ( الورقية ) المقدررة (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 .
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المادة( : )13يعد المناقص عرضص وفقا لوثائق دعوة العطاء بعد أن يق أر هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ،وإذا لم تكن
الوثائق كاملة أو وجد نقصا فيها فعليص طلب الوثيقة الناقصة من الشركة التي طرحت العطاء ،ويتحمل النتائج

المترتبة على عدم قيامص بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة .

المادة( : )11عند التنويص في دعوة العطاء إلى أن اللوازم المراد شراؤها يجب أن تتطابق مع العينة أو العينات الموجودة في
الشركة أو في أي مكان ،خر تحدده دعوة العطاء ،فعلى المناقص معاينة العينة ا العينات وفحصها الفحص

الالزم قبل تقديم عرضص ،وال يعفيص اإلدعاء بعدم اإلطالع أو إجراء المطابقة والفحص الالزمين  ،و يعتبر كأنص

اطلع على العينة .

المادة ( : )12يعد المناقص عرضص وأسعاره على الجداول و النماذج المرفقة بدعوة العطاء  ،و يختم ويوقع نماذج عرض
المناقصة ( )Bid Formوجداول الكميات و صفحة الد  Deviations From Specificationsو الوثائق
المطلوبة في دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة  ،و يحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذة

الجداول و النماذج  ،و على ان يقدم المناقص عرض رئيسي واحد فق و لن تقبل اية عروض او بدائل اخرى او
اضافات على العرض اال اذا 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 عليص تقييم العروض البديلة وفي حال
عدم ذكرها 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 يطيف أي وثائق أو معلومات يرغب إضافتها

ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضص ،وعليص أن يكتب عنوانص الكامل والدقيق في عرضص متطمنا العنوان االلكتروني
والهات

والفاةل لترسل إليها المخاطبات المتعلقة بالعطاء ،وعليص أن يبلغ الشركة خطيا عن أي تتيير أو تعديل

في عنوانص ،وتعتبر جميع المخاطبات التي تترك لص في العنوان المذكور أو ترسدل إليدص بأي وسيلة إرسال كأنها

وصلت فعال وسلمت في حينها.

المادة( : )13يعد العرض على نسختين متطابقتين (األصل ونسخة عنها) باالضافة الى النسخة االلكترونية اذا كانت

مطلوبة (على ان تعتمد النسخة الورقية في حال وجد أية خالف) مطبوعا خال من المحو أو التعديل أو الشطب أو
اإلضافة ،وإذا اقتطت الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر األحمر بجانب المحو أو التعديل أو

الشطب أو اإلضافة وعليص 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

مطمنة في السعر و بحيث يكون السعر نهائيا غير قابل الية تعديالت بالزيادة الحقا ويعتبر السعر شامال أجور

التحزيم والتتليف ،وبخالف ذلك يحق للجنة الشراء المختصة أن تهمل العرض .

المادة( : )11على المناقص تقديم البيانات والوثائق األصولية بخبرتص ومقدرتص الفنية والمالية ،ودرجة الخدمة المتوافرة لديص،

وأي متطلبات أخرى ضرورية للداللة على قدرتص بالوفاء بااللتزامات المترتبة عليص ومتطلبات العطاء ،وفقا لنموذج
خاص يعد لتلك التاية للعطاءات التي تتطلب ذلك ويتحمل المناقص اي نقص في عرضة لهذة الوثائق .
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المادة( : )15يقدم المناقص العرض مع تأمين الدخول بالعطاء في متلفات منفصلة مع كتابة المحتوى على المتل
ثم يقوم بجمعها في متل

ومن

واحد متلق باحكام ويكتب عليص أسم الشركة المقدم لها العطاء والعنوان.....الخ ،وأسم

وعنوان المناقص ال ابت ورقم العطاء بخ

واضح ،والتاريخ المحدد كأخر موعد لتقديم العروض ،وبخالف ذلك

يحق للجنة الشراء المختصة 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 ،خر موعد لتقديم العروض ال يقبل.

المادة( : )17ال تقبل العروض التي ترد للدائرة مباشرة بالفاةل او البريد االلكتروني إال إذا ورد بدعوة العطاء نص صريح
بخالف ذلك .

المادة( : )18في حال ورود عروض غير موقعص أو غير مختومة تقوم لجنة الشراء المختصة بتحويلها للجنة الدراسة الفنية
مع باقي العروض  ،و لدى التنسيب باإلحالة حسب تقرير اللجنة الفنية الوارد فيص مالحظات أو نواقص على

المناقص األقل سع ار و ان تكون شرط اإلحالة على أن يقوم المناقص األقل سع ار باستكمال النواقص الواردة في
تقرير اللجنة الفنية و قبل اإلحالة و بخالف ذلك يحق للجنة الشراء المختصة إستبعاده.

كما ال تقبل العروض التي ترد ناقصة أو غامطة بشكل ال يمكن من اإلحالة.

المادة( : )19على المناقص أن يرفق بعرضص النسخة األصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات
تعرف باللوازم المعروضة باحدى اللتتين العربية أو اإلنجليزية ،وإذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معص فللجنة الشراء

المختصة عدم النظر في العرض وال يحق للمناقص االعتراض على ذلك .

المادة( : )23يقدم المناقص مع عرضص العينات المطلوبة في دعوة العطاء ،وإذا كانت العينات غير قابلة للنقل فعليص أن
يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيص ،وبخالف ذلك يجوز للجنة الشراء المختصة عدم النظر بالعرض.

المادة( : )21يجب أن يكون التتليف والتحزيم ( (Packingمن مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة الحزم ونوع العبوات
وسعتها او وزنها التي ستستعمل دون أي إضافة في السعر وتبقى جميع الصناديق واألةياس ومواد التتليف

األخرى ملكا للشركة إال إذا نص على خالف ذلك.

المادة( : )22يلتزم المناقص أن يبقي العرض المقدم مندص نافذ المفعول ،وغير جائز الرجوع عنص لمدة ال تقل عن ( ) 93
يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض ،قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

المادة( : )23تقبل العروض لتوريد كامل الكميات أو بعطها للوازم المطلوبة أو لمادة واحدة أو بطع مواد إال إذا اشترطدت
دعدوة العطداء غير ذلك .

المادة( : )21عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص أن يبين بالتحديد موعد التوريد ،وإذا لم
يحدد موعد التوريد في الحالتين يعتبر التوريد حاال (وتعني كلمة حاال خالل أسبوع من تاريخ توقيع أمر الشراء )

(االتفاقية) .
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المادة( : )25على المناقص أن يبين في العرض المقدم منص بلد المنشأ للوازم المعروضة ،واسم الشركة الصانعة ،والماركة،
واالسم التجاري والطراز ) (Modelورقم الكتالوج ،أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.

المادة( -: )26أ .في حال نصت دعوة العطاء يقدم المناقص مع عرضص جدوال منفصال بقطع الغيار للوازم التي تتطلب ذلك
والتي تنصح الشركة الصانعة بها لالستعمال لمدة (  ) 5خمل سنوات على االقل في ظروف االستعمال

العادي ،مبينا فيص 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 ( )%133
. )new

ب .يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار للوازم التي تتطلب ذلك لمدة ال تقل عن( )5سنوات أو
العمر التشتيلي المتعارف عليص إال إذا ورد بدعوة العطاء غير ذلك ،كما ويلتزم المناقص أن يقدم مع عرضص

الشروط المعدلة ألسعار قطع الغيار (معادلة تتير األسعار) ) (Escalation Clauseبعد انتهاء الفترة

المذكورة في الفقرة (أ) منهذه المادة كما هي في بلد المنشأ .

المادة( : )27يعتبر عرض المناقص تأةيدا منص أن عرضص لم يقدم بناء على عالقة مع مناقص ،خر تقدم لمادة أو أة ر من
المواد الواردة في عرضص ،وفي جميع األحوال ال يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقلين لنفل اللوازم سواء

ةان باسمص الشخ صي أو بشراةتص مع إسم ،خر وفي م ل هذه الحالة ال ينظر في العرضين ،وعلى المناقص أن
يقدم عرضا واحدا محددا علما بان التقبل العروض البديلة اال في حال نصت دعوة العطاء على خالف ذلك

المادة( : )28أ .يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة منص على أن إصدار أمر الشراء عن الشركة بعد تبلتص يشكل مع وثائق
العطاء المعتمدة عقدا ملزما إال إذا ورد في قرار اإلحالة وأمر الشراء خالف ذلك .

ب .يطمن المناقص أن تكون المواد الموردة جديدة ( )Brand new( )%133خالية من أي عيب في الصنع،
أوفي المادة ،ومن طراز حديث ولم يتوق

إنتاجها ،على أن تكون سنة الصنع للموديل هي نفل سنة تقديم

العرض او السنة التي تسبقها مباشرة اال اذا ورد خالف ذلك في الشروط الخاصة بدعوة العطاء

ج .إذا وجد أي تتيير في الموديل ،يكافئ أو أعلى مواصفة في الموديل المحال لصالح الشركة ،يقبل البديل الجديد

دون إجراء أي تعديل على السعر ،شريطة أن يكون من نفل الشركة الصانعة وبلد المنشأ ،وأن يكون هذا
التتيير بناء على كتالوج من الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل لهذه التاية.
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ثالثاً  :فتح العروض :

المادة( : )29تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة 2319
بكامل نصابها أو بأة رية أعطائها بصورة علنية بمكان وتاريخ وساعة محددة في اإلعالن عن العطاء ،ويوقع كل

عرض من قبلها ،وللجنة قراءة األسعار اإلجمالية لكل عرض ان وجدت ذلك مناسبا  ،ويجوز لكل مناقص أو

لمم لص حطور فتح العروض.

المادة( : )33ال تقبل العروض أو أي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعدلتقديم العروض .

المادة( -: )31أ .إذا وجدت لجنة الشراء المختصة 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 ال انية  ،وفي هذه الحالة تعاد العروض متلقة إلى

مقدميها مقابل توقيع المناقص أو من يم لص .

أ .ةما يحق للجنة الشراء المختصة إذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد أن تقوم بفتح العرض أو العروض الواردة إلى
الصندوق وإجراء الدراسة واإلحالة إذا وجدت األسعار واللوازم المعروضة مناسبة .

رابعاً  :دراسة وتقويم العروض :

المادة( : )32تحدد لجنة الشراء المختصة أو الرئيل التنفيذي األشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم اللجنةالفنية التي تقوم
بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك ،وتقدم التوصية المناسبة للجنة الشراء

المختصة.

المادة( : )33ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء .
المادة(: )31

 .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 للنموذج 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 عرضص من التقييم وعلى
ان يتم بيان ذلك صراحة عند اعداد التقرير الفني للجنة الشراء المختصة

ت -تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقا للمواصفات المطلوبة .

ث -تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرتص على الوفاء بالتزامات العطاء.
ج -تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ،ثم الذي يليص حتى تتم دراسة العروض المقدمة.

ح -إذا توافرت في العرض كافة الشروط ،والمواصفات ،والجودة توصي اللجنة الفنية باإلحالة على مقدم أرخص
األسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.
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خ-

تتم مقارنة أسعار العروض المطلوبة للوازم او االشتال او الخدمات في دعوة العطاء ،وذلك لتحديد مقدم

أرخص المطابق 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.

د -في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتطمن أرخص األسعار ،تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليص
بالسعر ،إلى أن تصل الى العرض الذي تتوافر فيص المتطلبات لإلحالة ،على أن تبين أسباب استبعاد العروض

األرخص بشكل واضح.

ذ -عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها ،يجوز شراء اللوازم او االشتال المعروضة
التي تلبي احتياجات الشركة ،وتتوافر فيها الجودة 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 ) وفقا لما يلي:

أ -يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عليص يتم قبولص
واعتماده للدخول في التقييم.

ب -في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضص 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 ومقدرتص على الوفاء بالتزامات العطاء.

ج -إذا 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 لحطور اجتماع فتح العروض المالية لها ويتم اعادة العروض المالية التير
متاهلة فنيا للمتناقصين متلقة وتحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بالحق في بيان او عدم بيان اسباب رفض

العرض.

د -تتم مقارنة أسعار العروض المطلوبة للوازم او االشتال أو الخدمات في دعوة العطاء ،وذلك 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.

ذ -يتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفائز بالعطاء.

 .3في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتطمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليص
بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيص المتطلبات لإلحالة على أن تبين أسباب استبعاد العروض

األرخص بشكل واضح .
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 .1عند 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 التفطيلي الممنوح للمنتجات المحلية إن وجد.

المادة( : )35إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطلوبة يفطل المناقص الذي يتطمن عرضص ميزات
إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية ،ثم المناقص المقيم بالمملكة بصورة دائمة ،ثم مدة التسليم األقل إذا كاندت

سرعدة التسليدم لمصلحة الشركة .

المادة( : )36للجنة الشراء المختصةالحق في استبعاد عرض المناقص الذي يخل بالتزاماتص قبل إتمامالتعاقد ،أو بالعقود

المبرمة معص ،أو ال يلتزم بشروط العقد أو يماطل في تنفيذه أو يتش ،وعلى أن تكون المخالفات قد وقعت في أة ر
من عقد ،أو أة ر من مرتين في عقد واحد ،ولها أن تحرمص من االشتراك في العطاءات للمدة التي تحددها .

المادة( : )37تراعي لجنة الشراء المختصة قبل اإلحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعتص التجارية
والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورشالصيانة ،وقدرتص المالية ،ويجوز لها استبعاد

عرضص لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات.

خامساً  :إحالة العطاءات :

المادة( : )38تتم إحالة العطاءات مع بيان األسباب على الفائزين وفقا لما يلي -:

أ .األرخص المطابق :إذا كان أرخص العروض يتطمن الجودة الالزمة في اللوازم المطلوبةومطابق للمواصفات
والشروط في دعوة العطاء.

ب .أرخص المطابق :إذا كان هنالك عددروض مخالفة ،وعروض أخرى مطابقددة تستبعد العروض المخالفة ،وتتم
اإلحالة على أرخص العروض المطابقة.

ج .األنسب :للجنة الشراء المختصةفي حالة وجود مخالفات في كافة العروض المقدمة أن تختار أنسب هذه العروض

من حيث الجودة والسعر والنوعوالشروط التي تفي بالترض المطلوب إذا اقتنعت اللجنة لصالح الشركة

المستفيدة

ٍ
بشكل كاف.
د .أي سبب ،خر يتفق مع أحكام هذا السياسة على أن يكون مبر ار

المادة( : )39تحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا بصورة كافية تمكن من اإلحالة
أو يحتمل أة ر من تفسير .

المادة( : )13للجنة االشراء المختصة الحق أن تحيل من أي عرض مادة أو أة ر من المواد المعروضة أو أي جزء منها ،
وللجنة فوق ذلك أن ترفض كل العروض المقدمة إليها .
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المادة( : )11للجنة الشراء المختصةأن 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( : )12يجوز للجنة الشراء المختصة أن تستبعد أي عرض من مناقص سبق وأن أهمل أو قصر أو انتحل صفة تم يل
مؤسسة أو شركة أو اإلدعاء بأنص وكيلها بالبيع أو أخفى أنص وكيلها ،سواء كان تم يلص لمؤسسة أردنية أو أجنبية

.

المادة( : )13تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة
لدعوة العطاء ،أو إذا كان مقدمص غير كفء أو غير مؤهل أو إذا سبق واتخذ بحقص قرار حرمان من االشتراك

في العطاءات للمدة التي حددتها لجنة العطاءات .

المادة( : )11إذا وقع تناقض أو تعارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد بالخاصة .

المادة( : )15تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار اإلحالة الحد األدنى المقبول وال تلتي مواصفات العينات
المقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار اإلحالة إال إذا تفوقت عليها.

المادة( : )16إذا تبين للجنة الشراء المختصة 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 جزئيا ،وعند إعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق أن اشترى دعوة العطاء

الحصول عليهادون مقابل .

المادة( : )17تحتفظ لجنةالشراء المختصة بحقها في إلتاء دعوة العطاء أو قرار اإلحالة في أي وقت أو أي مرحلة دونبيان
األسباب ،ما لم يكن المتعهد قد تبلغ 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 أو ضرر ناشيء عن تقديم عرضص ،وال يترتب على الشركة أي إلتزامات مادية أو غير مادية مقابل

ذلك.

سادساً  :مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

المادة( : )18على المت عهد الذي أحيل عليص 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 التبليغ الذي يرسل

إلى المتعهد  ،علما بانة يحق للشركة التاء االحالة دون ان يترتب عليها اية التزامات مالية اذا لم يقم المتعهد
باستكمال كافة االجراءات المطلوبة منة خالل الفترة القانونية الممنوحة لة

المادة( : )19يعتبر توقيع أمر الشراء وااو االتفاقية من قبل المتعهد اعترافا منص بأنص مطلع على كافة محتويات قرار اإلحالة
وأمر الشراء وكل ما يتعلق بهما وأنص ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومطمونهما .
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المادة( : )53ال يجوز للمتعهد أن يتنازل ألي شخص ،خر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من
لجنة الشراء المختصة مع االحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقا لقرار اإلحالة والعقد األصيل .

المادة( : )51إذا استنك

المتعهد عن تنفيذ التزاماتص بموجب العقد أو قصر في ذلك ،أو تأخر في تقديم اللوازم المحالة عليص،

للجنة الشراء المختصةشراء اللوازم أو الخدمات موضوع العقد بنفل المواصفات والخصائص أو بديال عنها
بذات الخصائص واالستعماالت وال تقل عنها سوية من أي مصدر ،خر على حسابص ونفقتص وتحميلص فروق

األسعار والنفقات اإلضافية وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة إلى أي
إنذار ،وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك.

المادة( : )52يرفع المتعهد اللوازم المرفوضة على نفقتص خالل مدة أقصاها ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بطرورة
رفعها من المكان الموجودة فيص ،إال إذا إقتطت الطرورة الصحية أو األمنية رفعها أو إتالفها قبل ذلك الموعد،

فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد لص فيعتبر متنازال عنها للشركة  ،و للشركة الرجوع عليص بنفقات

الرفع واإلتالف إناقتطى ذلك بقرار من لجنة الشراء المختصة ،كما يحق للشركة فرض رسوم تخزين عليص بما

مقدارة  % 1عن كل اسبوع تاخير عن الفترة اعاله .

المادة( : )53أ .إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم بص في الموعد المحدد بالعقد ،فتفرض عليص (غرامة مالية) بنسبة ال تقل
عن ( )%3.5خمسة باالل

من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها ،عن كل أسبوع أو جزء من

األسبوع وبحد أعلى  % 15من قيمتها  ،كما يحق للشركة التاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا

اقتطت مصلحة الشركة ذلك وعلى ان يتم تحميل المتعهد كافة الخسائر الناتجة عن ذلك .

ب .إذا قام المتعهد بتوريد اللوازم المطلوبة منة قبل الموعد المحدد لذلك وبدون موافقة خطية مسبقة من الشركة،
فيحق للجنة الشراء المختصةان تفرض عليص (غرامة مالية) بنسبة ال تقل عن ( )%1واحد بالمائة من قيمة

اللوازم التي بكر المتعهد في توريدها لعطاءات التوريد على دفعات.

المادة( : )51ال يحول توقيع الترامة الواردة في المادة ( .53أ) دون حق الشركة في الرجوع على المتعهد بقيمة العطل

والطرر الناتج عن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم بص دون سابق إنذار ،على أن يتدم إعدالم لجندة الشراء

المختصة بقيمدة العطدل والطرر إن وجدت .

المادة( : )55تحصل األموال المستحقة للشركة  ،أو بموجب هذه التعليمات من المناقصين أو المتعهدين للشركة من
ةفاالتهم 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 است نائي خارج عن ارادة و سيطرة الطرفين م ل الحرب او االضراب او

الشتب او الجريمة و قد يكون حسب المصطلح (عمل القوة العليا) م ل الفياضانات او الزالزل او
البراةين أو التشريعات الحكومية المستحدثة  ،أو غير الواضحص و التي ال يمكن التنبؤ بها  ،بحيث يمنع

احد او كال الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في العقد و ليل المقصود بذلك تبرير
االهمال او التقصير او غيره من المخالفات لكل من الطرفين.
09
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1

 -يكون من المتفق عليص أن المتعهد ال يتحمل األضرار المترتبة على التأخير فيتنفيذ العقد أو عدم الوفاء بص

2

 -في كل األحوال عند وجود قوى قاهرة فانص يتوجب على المتعهد تقديم إشعار خطي و فوري إلى الجهة

3

 -تكون القوى القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زوالها ،وتكون القوى القاهرة الدائمة من

1

 -تنظر لجنة الشراء المختصةفي القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى أثرهما على تنفيذ العقد .

إذا كان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

المختصة بالظروف واألسباب التي تمنع من تنفيذ االلتزام أو التأخيرفي الوفاء بص وتقديم كل ما ي بت ذلك.

مبررات عدم الوفاء.
سابعاً  :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 وعنوانص في دعوة العطاء لتمكين

المناقصين من اإلطالع عليها .

المادة( : )58يجوز للمناقص أن يعزز عرضص بعينة ولص أن يعتبرها عينة من كافة الوجوه أو يحدد الصفة المقدمة من أجلها
ويذكر ذلك صراحة في عرضص .

المادة( : )59تحفظ العينات التي تعتمد عند اإلحالة في المكان المعد الذي تحدده الشركة بعد ختمها بخاتم الشركة والتوقيع
عليها من قبل اللجنة الفنية  ،وذلك لمقارنتها باللوازم الموردة عند اإلستالم .

المادة( : )63ترد 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 إذا لم يطالب بها خطيا خالل شهرين من اإلحالة النهائية.

المادة( : )61ترد عينات المتعهدين الذين تمت اإلحالة عليهم بعد استالم اللوازم الموردة مطابقة لشروط قرار اإلحالة ،ويتم
ثامناً  :فح

ذلك وفقا لإلجراءات الواردة في المادة ( )63من هذه التعليمات ،إال إذا ورد خالف ذلك في قرار اإلحالة .
اللوازم واستالمها :

المادة( : )62تكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة إلعادة وزنها وقياسها على موازين تحددهاالشركة وبحيث تتطابق مع

المعايير الدولية المعتمدة لهذة التاية ويدفع ال من على أساس الوزن الصافي أو القياس الصافي لهذه اللوازم إال
إذاورد نص على غير ذلك .

المادة( : )63يتم فحص اللوازم التي يوردها المتعهد وإج ارء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة التي
تحددها الشركة و بحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة لهذة التاية وبحيث تطمن في دعوة العطاء ،

ويتحمل المتعهد نفقات الفحص اال اذا كانت عملية الفحص غير واردة في دعوة العطاء وارتأت الشركة ان يتم

ف حص المواد الموردة فان الشركة تتحمل الكلفة في حالة نجاحها و في حالة رسوبها يتحمل المتعهد التكاليف
وترفض المواد  ،وفي حاالت تحددها اللجنة وبناءا على طلب المناقص وموافقة اللجنة يمكن اللجوء لطرف

21
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ثالث محلي او خارجي وباالتفاق مع المتعهد العادة الفحص  ،على انص يجوز للجنة الشراء المختصةوبناءا 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 ذلك.

المادة( : )61إذا كانت اللوازم المطلوبة من نوع المشاريع الكبرى ( )Complex Projectالتي تتطلب تركيب وتشتيل ،فيجب
أن تتطمن دعوة العطاء (الشروط الخاصة) ذلك ،وأن يقوم كل مناقص بذكر ذلك في عرضص وعلى النحو

التالي -:

أ) تحديد مدة التوريد.

ب) تحديد مدة التركيب واالستالم األولي.
ج) تحديد مدة التشتيل التجريبي الذي يتم على أساسص االستالم النهائي .

المادة (: )66الصناعة الوطنية :

بناءا على قرار مجلل الوزراء رقم  972تاريخ 25ا31ا 2313و كتبهم الالحقص رقم 56ا13ا36ا 1733تاريخ
27ا31ا 2313و 6ا11ا1ا 265تاريخ 35ا1ا 2311يتم منح الصناعة الوطنية األردنية أفطليص بالسعر بنسبة
 %15ما دامت مطابقة للشروط و المواصفات الفنية و الهندسية األردنية .

و ذلك شريطة إحطار ما ي بت أ ن المصنع محلي .

و يتم منح األفطلية لسعر المنتج المحلي وفقا للمعادلة التالية :

سعر السلعه األجنبية ×  ,1112و من ثم يتم مقارنته بسعر المنتج المحلي شريطة مطابقة كال العرضين للشروط و
المواصفات

20
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 العرض البديل
أ) ال يجوز لمناق

ان يقدم عرضين مستقلين لنفس المواد سواء باسمه الشخصـي او

بالشـراكة مــع اســم آخــر ,وفــي مثــل هــذه الحالــة ال ينظــر فــي العرضــين وعليــه ان يقــدم
عرضا واحدا محددا اال اذ طلبت الشركة غير ذلك.
ب) يجوز للمنـاق

تقـديم عـروض مرادفـة لـنفس المـادة ,و علـى المنـاق

ان يـذكر

على عرضه االصلي وبالحبر االحمر ان هناك عرضا مرادفا مرفقا بها وان يقدم العـرض

المرادف على نموذج تقديم العروض االصلي موقعا ومختوما من المناق

.

 تعليمات :

 يحق لشركة مياهنا استبعاد اي عرض للمادة المعروضة التي ثبت سوء مصنعيتها خاللاالستعمال سابقا" لدى شركة مياهنا.
 على المورد ارفاق نسخة من البيان الجمركي للمواد المحالة عليه (المستوردة و المصنعة خارجاالردن ) عند التوريد

 على المورد ارفاق شهادات فحوصات الطرف الثالث والتصنيع المطلوبة في المواصفات عندالتوريد وبخالف ذلك يعتمد تاريخ التوريد من تاريخ اكتمال جميع الوثائق المطلوبة .
-

في حال عدم إرفاق شهادات طرف الثالث ( المطلوبه في وثائق العطاء ) من قبل المورد

المحال عليه العطاء عند توريد المواد سيتم رفض المواد فو ار  ,و سيتم شراء مواد بديله و

تحميل المورد المتعثر فرق األسعارو تطبيق شروط العقد  ,و لن تقبل أي حلول بديله .

22
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الجزءالرابع
الشروط الخاصة والموصفات
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Feeder management relay Specifications
The feeder management relay shall provide primary protection and management of
distribution feeders. Protection shall include:












Complete time overcurrent (51P, 51N, 51G), including sensitive ground
Complete instantaneous overcurrent (50P, 50N, 50G), including sensitive ground
Directional overcurrent (67P, 67N, 67G, 67_2)
Bus and Line undervoltage and overvoltage (27/59)
Negative sequence voltage (47)
Undervoltage automatic restoration (27/79)
Bus under-frequency (81U) with voltage and current level monitoring
Bus over-frequency (81O) with voltage and current level monitoring
Frequency rate-of-change (81D) monitoring
Under-frequency automatic restoration (81/79)
Neutral displacement overvoltage (59N) used to give line to ground fault coverage
on high impedance grounded or ungrounded systems, which are isolated.

The relay shall have a drawout construction to facilitate testing, maintenance and
interchange flexibility.
The relay shall operate with either wye-connected (four wire) or open-deltaconnected (three wire) potential transformers, and three phase, four wire connected
current transformers.
The relay shall provide a built in Automatic Transfer Scheme. With the use of up to
three feeder relays, the user shall be able to implement an automatic transfer scheme
intended for application to a set of three circuit breakers on a Main-Tie-Main
arrangement, two of which (Incomers 1 and 2) connect sources of electrical energy to
two busses, which could be paralleled through the Bus Tie breaker.
The relay shall provide complete monitoring and metering functions. These shall
include:



CURRENT PHASORS: Phase A RMS current, Phase B RMS current, Phase C RMS
current with a % of load-to-trip accuracy of ±0.5% of fullscale
VOLTAGE PHASORS: Phase A-N (A-B) voltage, Phase B-N (B-C) voltage, Phase C-N
(C-A) voltage with an accuracy of ±0.25% of full scale
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FREQUENCY: Measured from A-N (A-B) bus and line voltage, range from 16 to 65
Hz, with an accuracy of ±0.02 Hz
SYMMETRICAL COMPONENTS: with a current level accuracy of ±1.5% of full
scale, voltage level accuracy of ±0.75% of full scale, and current and voltage angle
accuracy of ±2°
3ø POWER FACTOR: Range from 0.00 Lag to 1.00 to 0.00 Lead, with an accuracy
of ±0.02
3ø REAL POWER: Range from –3000.0 to 3000.0 MW, with an accuracy of ±1% of
full scale
3ø REACTIVE POWER: Range from –3000.0 to 3000.0 Mvar, with an accuracy of
±1% of full scale
3ø APPARENT POWER: Range from –3000.0 to 3000.0 MVA, with an accuracy of
±1% of full scale
WATT-HOURS: Range from –2.1 × 108 to 2.1 × 108 MWh, with an accuracy of ±2%
of full scale
VAR-HOURS: Range from –2.1 × 108 to 2.1 × 108 Mvarh, with an accuracy of ±2%
of full scale
DEMAND RANGE:
o Phase A/B/C current from 0 to 65535 A
o 3ø real power from –3000.0 to 3000.0 MW
o 3ø reactive power from –3000.0 to 3000.0 Mvar
o 3ø apparent power from –3000.0 to 3000.0 MVA
DEMAND MEASUREMENT:
o Thermal exponential, 90% response time, programmed to 5, 10, 15, 20, 30,
or 60 min with an accuracy of ±2% of full scale
o Block interval / rolling demand, time interval, programmed to 5, 10, 15, 20,
30, or 60 min with an accuracy of ±2% of full scaleA fault locator with a
record of the last 10 faults. The relay shall include a fault-locating algorithm
to provide an accurate estimate of fault location without communications
channels, special instrument transformers, or pre-fault information.
An event recorder with a record of the last 512 events, time tagged with a
resolution of 1 ms.
The waveform capture feature is similar to a transient/fault recorder. The relay
shall storage of up to 256 cycles of data, captured for the analog current and
voltage inputs (Ia, Ib, Ic, Ig, Isg, Va, Vb, Vc, Vs) as well as digital data for the output
relays and input contact states. The amount of data to capture and the trigger
point shall be user configurable
A data logger with storage capability of up to 85 days of data. The data logger
shall record up to eight (8) actual values at user-defined intervals.
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Latest trip report containing date and time, cause, phase, ground, sensitive
ground, and neutral currents, Line-Line and Line-ground voltages, neutral voltage,
frequency, and analog Input.
The relay shall include a breaker wear monitor, operation counter, and
accumulated interrupted currents per phase
The relay shall have coil (Trip/Close) monitoring inputs for the detection of a
failed circuit regardless of the breaker state
The relay shall have the capability to display up to 5 user programmable text
messages
Under normal conditions, if no front panel activity is detected within a settable
time, the screen shall sequentially display up to 30 default messages. Any actual
value or setpoint message shall be selectable for default display

User interfaces shall include:











A large 40 character display, navigation keys, and a keypad
Indicator LEDs on the front panel which shall provide a quick visual indication of
status
A front panel RS232 serial port that shall provide easy computer access. The
communications protocol shall be Modbus RTU
rear RS485 ports, one of which can be configured as a RS422 port. The
communications protocol shall be Modbus RTU
The relay shall be programmed to communicate using the DNP3.0 Level 2
Protocol through one of its ports
An optional RJ45 Ethernet port shall be provided to allow 10BaseT Ethernet
connectivity to Local or Wide Area Networks. The communications protocol shall
be Modbus TCP.
The relay shall include an interface port for a demodulated IRIG-B time
synchronization input signal
The relay shall be capable of being set by Windows-based, Easy to use Setup
graphical terminal interface
To make the data acquisition more efficient, the motor relay shall provide a User
Definable Memory Map, which shall allow a remote computer to read up to 125
nonconsecutive data registers by using one Modbus packet. The User Definable
Memory Map shall be programmed to join any memory map address to one in the
block of consecutive User Map locations, so that they can be accessed by means of
these consecutive locations. The User Definable area shall have two sections:
o A Register Index area containing 125 Actual Values or Setpoints registers
o A Register area containing the data located at the addresses in the Register
Index
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A powerful simulation feature shall be included to allow testing without the need for
external voltage and current inputs.
To help extend product life, and to protect the feeder relay from hostile and harsh
environments including moisture, temperature variations, salt spray, organic attack
(fungus), and aggressive chemicals and vapors, the product manufacturer shall
provide optional harsh environment conformal coating. The following specifications
shall be met:




Military specifications MIL-I-46058-C, type AR, ER and UR
UL recognized according to specification UL746C/94 for indoor and outdoor
applications
IEC68-2-60 Part 2, Method 3, 1995 Mixed Flowing Gas Testing
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Motor management relay Specifications
The motor management relay shall provide primary protection and management to
medium voltage, medium to large motors. The relay shall be equipped with the
following protection functions.

















Motor Thermal Overload Model (49)
o Include 15 standard overload curves, a custom curve feature, and a curve
specifically designed for the starting of high inertia loads, when the acceleration
time exceeds the safe stall time.
o A second overload curve selection shall be provided for two-speed motors.
o The stator protective thermal model shall combine inputs from positive and
negative sequence currents and RTD winding feedback. This will then cause the
model to become dynamic in nature in order to follow the loading and
temperature of the motor.
o Motor cooling time constants
o Rotor protection during stall and acceleration. To achieve this the
stall/acceleration curve shall be voltage compensated and a speed switch input
shall be available.
The relay shall detect ground faults or earth leakage currents as low as 0.25 A using a
50:0.025 Ground CT.
The relay shall incorporate four 4 to 20 mA analog inputs to be used for tripping and
alarming on any transducer input such as vibration, pressure, flow, etc.
Use phase- and negative-sequence current heating to calculate motor thermal
capacity during starting and running states
Settable motor-stopped and motor running cooling time constants
Phase and residual overcurrent elements (50P/50G)
Negative sequence unbalance/ single phase biasing (46)
Load-loss (undercurrent) (37)
Mechanical jam (48)
Motor stall protection
Re-start blocking (i.e. Antibackspin protection) timer
Starts-per-hour (66)
Minimum-time-between-starts
Differential protection using CT inputs (6) from both sides of the machine winding
Voltage transformer inputs which shall be used to provide overvoltage (59),
undervoltage (27), voltage phase reversal (47), overfrequency (81O) and
underfrequency (81U) functions
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12 RTD inputs with associated over-temperature protection functions including alarm
and trip settings, with corresponding settable time delays, and associated outputs.
The following additional functionality shall be provided, associated to RTDs:
o Able to configure each of the twelve RTDs as “None” or any one of four
application types: “Stator”, “Bearing”, “Ambient”, or “Other”
o RTD type shall be selectable between four different RTD types: “100 Ohm
Platinum”, “120 Ohm Nickel”, “100 Ohm Nickel”, or “10 Ohm Copper”
o The motor relay shall incorporate the RTD inputs to support the following:
 Thermal overload model biasing
 Temperature alarms and trips (49/38)
 RTD open- or short-circuit alarm
o The motor relay shall include trip voting for extra reliability in the event of RTD
malfunction. If enabled, a second RTD must also exceed the trip temperature of
the RTD being checked before a trip is issued.
o Provisions shall be included to allow the RTDs to be identified by name
Protection functions associated to Power, which include alarm and trip settings, with
corresponding settable time delays, and associated outputs:
o Power Factor (55)
o Reactive Power
o Under Power (37)
o Reverse Power
o Over Torque

The relay shall have a drawout construction to facilitate testing, maintenance and
interchange flexibility.
The relay shall operate with either wye-connected (four wire) or open-delta-connected
(three wire) potential transformers, and three phase, four wire connected current
transformers.
The relay shall include provisions to allow its use in conjunction with variable frequency
drives. All of the elements shall function properly with the exceptions of voltage and
power elements.
The motor protection relay shall have six (6) output relays, and nine (9) digital inputs.
The output relays shall be as follows: Trip Relay, Alarm Relay, two auxiliary relays, block
start relay and a service relay. Four of the five pre-assigned digital inputs shall have the
following functions:
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Access Switch to allow changing of any setpoint values from the face plate,
Test Switch to prevent statistical data from being corrupted or updated when the
relay is under test.
Emergency Restart to allow a hot motor to be restarted
Remote Reset, to allow resetting trips or latched alarms
A fifth digital input shall be provided for Starter Status, and may be configured for
either an 'a' or 'b' auxiliary contact.

The remaining four digital inputs shall be user programmable. The function that the
input is used for may be chosen from the following list of functions: Remote Alarm,
Remote Trip, Load Shed Trip, Speed Switch Trip, Pressure Switch Alarm, Pressure Switch
Trip, Vibration Switch Alarm, Vibration Switch Trip, Tachometer, Waveform Capture,
Digital Counter, Simulation Pre-Fault, Simulation Fault, Simulation Pre-Fault to Fault,
and General Switch functions in which an alarm and/or trip may then be configured for
that input.
If the Two-Speed Motor feature is enabled, one of the inputs shall be dedicated as the
Two-Speed Motor Monitor.
The relay shall allow motor starting and stopping via any of the three communication
ports. When a stop command is issued, the TRIP relay shall be activated for 1 second to
allow for the breaker or starter to complete the tripping cycle. When a start command is
issued, an auxiliary relay assigned for starting control shall be activated for 1 second to
allow for the breaker/starter to complete the closing cycle.
The relay shall be capable of protecting the motor during the entire starting process in
Reduce Voltage starting applications.
The relay shall provide complete monitoring and metering functions. These shall include:






Current: Phasors, RMS Values of per Phase, Average, Motor Load, Current Unbalance,
Ground, Differential Currents
Voltage: Phasors, RMS Values of Phase-Phase and Phase-Neutral, Average Voltage
Frequency
Temperature of each RTD Inputs
Motor Speed (RPM)
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Power: Power Factor, Three phase Real (kw, hp), Reactive (kvar), Apparent (kva)
Power
Energy: Watt-hours, Var-hours
Torque (Nm)
Demand: Rolling Demand method, time interval, programmed to 5 to 90 min in steps
of 1 minute
An event recorder with a record of the last 256 events, time tagged with a resolution
of 10 ms.
The waveform capture feature is similar to a transient/fault recorder. The relay shall
storage of up to 64 cycles of data, captured for Phase A, B, and C currents (Ia, Ib, and
Ic), Differential A, B, and C currents (Idiffa, Idiffb, and Idiffc), Ground currents (Ig),
Phase A-N, B-N, and C-N voltages (Van, Vbn, and Vcn) for wye connections, Phase A-B
and B-C (Vab and Vbc) for open-delta connections
The relay shall be able to provide data in the form of trending or data logger,
sampling and recording up to eight actual values at an interval defined by the user.
Several parameters shall be trended and graphed at sampling periods ranging from 1
second up to 1 hour. The parameters which can be trended by the Setup software
shall be: Phase Currents A, B, and C, and Average Phase Current, Motor Load, Current
Unbalance, Ground Current, Differential Currents A, B, and C, System Frequency,
Voltages Vab, Vbc, Vca Van, Vbn & Vcn, Power Factor, Real (kW or hp) Reactive (kvar),
and Apparent (kVA) Power, Positive Watthours, Positive and Negative Varhours,
Torque, Hottest Stator RTD, Thermal Capacity Used, RTDs 1 through 12 temperature,
Current Demand, Power Demand (Active, Reactive & Apparent), Analog Inputs 1, 2, 3,
and 4, Tachometer
The relay shall include four 4 to 20 mA or 0 to 1 mA (as specified with order)
transducer outputs that may be assigned to any measured parameter. The range of
these outputs shall be scalable.
Latest trip report containing date and time, cause, phase, ground, sensitive ground,
and differential currents, motor load, current unbalance, speed, Line-Line and Lineground voltages, hottest RTDs, system frequency, real, reactive and apparent power,
power factor, and analog Inputs
Alarm status information reflecting Alarm Name as programmed and status.
Start block timer status including overload lockout, start inhibit, starts per hour, time
between starts, and restart block

The relay shall provide comprehensive statistical data and learned information, as
follows:
 Learned Information:
This data shall be accumulated based on the last five starts.
o Acceleration time
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o Starting current
o Thermal capacity required during motor starts
o Last starting current, last acceleration time, last starting thermal capacity
o Average motor load
o RTD maximums for each RTD
o Analog Inputs minimums and maximums
Preventive Maintenance Information:
o The relay shall keep count of number of trips by type
o Number of motor starts or start attempts
o Number of Emergency Restarts
o Number of starter operations performed over time
o Digital Counter via one of the programmable digital inputs
o Motor running hours
o Start per hour
o Time between starts
The relay shall have starter/breaker monitoring inputs for the detection of a failed
circuit regardless of the starter/breaker state
The relay shall have the capability to display up to 5 user programmable text
messages
Under normal conditions, if no front panel activity is detected within a settable time,
the screen shall sequentially display up to 30 default messages. Any actual value or
setpoint message shall be selectable for default display

User interfaces shall include:
 A large 40 character display, navigation keys, and a keypad
 Indicator LEDs on the front panel which shall provide a quick visual indication of
status
 A front panel RS232 serial port that shall provide easy computer access. The
communications protocol shall be Modbus RTU
 rear RS485 ports. The communications protocol shall be Modbus RTU
 An optional RJ45 Ethernet port shall be provided to allow 10BaseT Ethernet
connectivity to Local or Wide Area Networks. The communications protocol shall be
Modbus TCP
 An optional terminal port shall be provided to allow DeviceNet connectivity to Local
DeviceNet Networks. The communications protocol shall be DeviceNet
 The relay shall be capable of being set by Windows-based, Easy to use, Setup
graphical terminal interface
 To make the data acquisition more efficient, the motor relay shall provide a User
Definable Memory Map, which shall allow a remote computer to read up to 125
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nonconsecutive data registers by using one Modbus packet. The User Definable
Memory Map shall be programmed to join any memory map address to one in the
block of consecutive User Map locations, so that they can be accessed by means of
these consecutive locations. The User Definable area shall have two sections:
o A Register Index area containing 125 Actual Values or Setpoints registers
o A Register area containing the data located at the addresses in the Register
Index
A powerful simulation feature shall be included to allow testing without the need for
external voltage and current inputs.
To help extend product life, and to protect the motor protection relay from hostile and
harsh environments including moisture, temperature variations, salt spray, organic attack
(fungus), and aggressive chemicals and vapors, the product manufacturer shall provide
optional harsh environment conformal coating. The following specifications shall be met:
 Military specifications MIL-I-46058-C, type AR, ER and UR
 UL recognized according to specification UL746C/94 for indoor and outdoor
applications
 IEC68-2-60 Part 2, Method 3, 1995 Mixed Flowing Gas Testing
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Protection relays at Zara Maen Treatment Plant.
Scope of work
Supply, install, and commissioning of protection relays, to replace the existing relays (GE
COMPANY MULTILIN)
Feeder management relay 750 qty of 4.
Motor management relay 469 qty of 4.
by equal / better equivalent as per attached specification, with taking note of the following:
1) Suppliers should visit the site at WMZM water treatment plant to make themselves
familiar with the existing units and design.
2) The Suppliers should be responsible for the supply, delivery, installation of the protection
relays, and the modification (if required) of the existing installation in a suitable matter
and ensures continuity of operation as per original design philosophy.
3) Suppliers should submit an authorization letter from the manufacturer for this scope of
work along with proof of capability by outlining similar assignments.
4) Supplied material should be form a reputed American, European, Canadian or Japanese
manufacturer. Manufactured assembled and shipped from USA, Canada, Europe, or
Japan.(Certificate of origin should be submitted)
5) Submitted martial should be of the latest model / versions in its class with commitment to
service continuity.
6) Warranty period should be for a minimum of 24 months from the date of commissioning
and operation.
7) The price of installation and commissioning should be quoted separately with an option of
the scope of work to be supply only.
8) Any recommended spare parts should be submitted and quoted separately.
9) Control power: 125 Vdc for each relays.

10) Software and Communication cable must be included for each relays.
Note : Comply sheet must be included in the tender paperwork.
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الجزء الخامس
الجداول
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SCHEDULES
SCHEDULE (A)
SCHEDULE OF REQUIREMENTS
SCHEDULE (B)
SCHEDULE OF DELIVERY TERMS
SCHEDULE ( C )
DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS
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SCHEDULE (A)
SCHEDULE ( A )Schedule of Requirements

الكمية
4

4

الوحدة

الوصف

#

Each

Feeder management
relay Specifications

1

Each

Motor management relay
Specifications

5

)Note: Delivery schedule commence from the date of Notification of Award(

Signature & Stamp of the Supplier………………………………………:
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SCHEDULE (B)
SCHEDULE OF DELIVERY TERMS

مدة التوريد
 اسابيع0

الوصف
توريد اجهزة تحكم حماية للمغذيات
والمحركات
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SCHEDULE ( C )
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 bidder. Major deviations in the opinion of the
Evaluating Committee will re-tender the bid non-responsive.
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الجزء السادس
النماذج

C-P-21-071.docx\02222  اىل02222 \منProc_Backup\Procurement\procurement 2021\RFQ\8.0986192911\\

41

Procurement & contracting Section

SCHEDULE OF PRICES

السعر

االجمالي

سعر

الوحدة

الكمية

الوحدة

الوصف

#

4

Each

Feeder management relay
Specifications

1

4

Each

Motor management relay
Specifications

5

المجموع

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

-

Signature & Stamp of the Supplier: ……………………………………
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نموذج عرض مناقصة
Bid form
الرقـــم__________________________:
التاريخ__________________________:
السادة ِشركة مياة االردن
بناء على دعوة العطاء رقم (-C-P-21-071-Aتمديد) ووفقاً لتعليمات دعوة العطاء والشروط العامة والخاصة والمواصفات
ً
المرفقة بها فإنني أقدم عرضي  ,شركة______________________________والتزم بتوريد المواد المعروضة من قبلنا باألسعار
والشروط العامة والخاصة وتعليمات دعوة دخول الشراء/العطاء والمواصفات المبينة في هذا العرض.
وأنني ألتزم بأن يبقى هذا العرض قائماً لمدة ( )98يوماً اعتبا اًر من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد إليداع العروض ,علماً
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.
اسم المناق

____________________ -:

التوقيــــع__________________ -:
الخــاتــم____________________ -:
العنوان (_____________________________________________)
بريدي (_________)الهاتف (________)

ص.ب(___________) رمز

الفاكـــس (_______)

البريد االلكتروني(_________)
المرفقات  :أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي.
-1
-5
تعليمات -:

 -1يجب تعبئة هذا النموذج بالكامل و أن يرفق بالعرض عند تقديمه إلى الشركة.

(مالحظة :يطبع على أوراق مخاطبات المناق
42

الرسمية)

\\\Proc_Backup\Procurement\procurement 2021\RFQ\8.0986192911من  02222اىل C-P-21-071.docx\02222

Procurement & contracting Section

نموذج العقد  /االتفاقية
حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (

) لعام ( )5821بين

) من شهر (

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 "لـ

توريد اجهزة تحكم حماية للمغذيات والمحركات
ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني للعطاء (-C-P-21-071-Aتمديد) 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.

 -5تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزءا" ال يتج أز 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.

 - :القيمة االجمالية للعقد -------------:
مدة التوريد -------------

 -4إزاء تعهد الفريق األول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وفقا" لهذه األتفاقية يتعهد الفريق الثـاني بتنفيـذ جميـع األعمـال المطلوبـة
منه في هذه األتفاقية وإنجازها وتسليمها وصيانتها وفقا" للشروط والمتطلبات الواردة في هذه األتفاقية.

 -2إزاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميـع األعمـال المطلوبـة منـه بموجـب هـذا العطـاء ,يتعهـد الفريـق األول بـأن يـدفع الـى الفريـق الثـاني
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.
الفريق األول

التوقيع
األسم :

الوظيفة:
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(صاحب العمل)

الفريق الثاني
التوقيع

(المورد )

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 ا شركة ا مؤسسة…………………… .بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بمبلغ (

) دينارا" أردنيا" فق …………………………..دينارا" أردنيا".

وذلك مقابل كفالة دخول العطاء رقم…………………………………… :
الخاص بمشروع.…………………………………………… :
لتأمين قيامص بالتزاماتص كمناقص متقدم للعطاء المذكور  ،وفقا" للشروط المتعلقة بذلك والتي دخل العطاء المذكور على أساسها.
وتبقى هذه الكفالدة سدارية المفعدول لمـدة ( )120يومـا" مدن تداريخ إيدداع العدروض أو لحدين توقيدع االتفاقيدة مدع أحدد المناقصدين

أيهما أسبق.

وإننا نتعهدد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض بدأن نددفع لكدم المبلدغ المدذكور أعداله عندد أول طلدب مدنكم بصدرف النظدر عدن
أي اعتراض من قبل المناقص.
توقيع الكفيلامصرف …………………………

المفوض بالتوقيددع …………………………
التاريد د ددخ ..……………………….

 يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

44
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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 ا شركة ………………… بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بخصوص العطاء رقم (

ا

)

المتعلق بمشروع ..………………………………………………………… :
بمبلغ (

) دينا اُر اردنيا  ،فق ……………………………………..دينارا" أردنيا".

وذلك لطمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليص حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ا و ااوا العقد ،

وإننا نتعهد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض  ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلدغ المدذكور أو

أي جزء منص بدون أي تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلدب بدأن المقداول ا المدورد قدد رفدض أو أخفدق
فددي تنفيددذ أي مددن التزاماتددص بموجددب العقددد وااو عدددم قيددام المددورد بالتوريددد  -وذلددك بصددرف النظددر عددن أي اعت دراض أو
مقاضاة من جانب المقاولا المورد على إجراء الدفع.

وتبقدى هددذه الكفالددة سددارية المفعدول مددن تدداريخ إصدددارها ولحدين تسددلم األشددتال المنجدزة تسدلما" أوليددا" اوا اوا توريددد المدواد
بموجب العقد المحدد مبدئيا" بتاريخ ……… ..شهر ……… .من عام ……… .وعلى ان يتم تجديـدها تلقائيـا لمـدد

اخرى مدة كل منها (  ) 98تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيلامصرف ……………………………

المفوض بالتوقيددع ……………………………
التاريد د ددخ ……..………………….....
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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 عنة غير قابل للنقض.
بخصوص العطاء رقم (

ا

)

المتعلق بمشروع ..………………………………………………… :
بمبلغ (

) دينارا" أردنيا" فق …………………………………..دينارا" أردنيا".
وذلك لطمان صيانة العطاء المحال عليص حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة  ،وإنندا نتعهدد بتعهـد ال

رجعة عنة غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المدذكور أو أي جدزء مندص بددون
أي تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلدب بدأن المقداول ا المدورد قدد رفدض أو أخفدق فدي تنفيدذ أي مدن
التزاماتددص بموجددب العقددد ا و ااو اخفددق المقدداول ا المددورد فددي تنفيددذ اي مددن التزاماتددة  ،وذلددك بصددرف النظددر عددن أي

اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول ا المقاول على إجراء الدفع.

وتبقددى هددذه الكفالددة سددارية المفعددول مددن تدداريخ إصدددارها ولحددين تسددلم األشددتال المنج دزة تسددلما" نهائيددا" او ا او ا

انقطدداء مدددة الصدديانة المحددددة بموجددب العقددد المحدددد مبدددئيا " بتدداريخ … ..شددهر … .مددن عددام … ....وعلــى ان يــتم

تجديدها تلقائيا لمـدد اخـرى مـدة كـل منهـا ( ) 98تسـعين يومـا مـا لـم يـردكم مـن شـركة ميـاة االردن " مياهنـا " طلبـاً

خطيا بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيلامصرف ……………………………

المفوض بالتوقيددع ……………………………
التاريد د ددخ ……………………………..
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نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول ...............:نتعهد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بمبلغ ) ...................... ( :دينار أردني.............................................................

وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم---------------------- :
الخاص بمشروع------------------ :

بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.
وأننا نتعهد نتعهد بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منص
عند أول طلب خطي منكم ،وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديص المقاول ا المورد .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورها ولحين سداد المقاولا المورد ألقساط الدفعة المقدمة ،ويتم

تمديدها تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل  ,وال تلغى اال بكتاب خطي من شركة مياة اال ردن " مياهنا "

.
توقيع الكفيل ا مصرف.............................. :

المفوض بالتوقيع.................................... :

التاريخ.............................................. :
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نموذج ضمانة من سوء المصنعية
أتعهد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
بطددمان المدواد المحالددة علينددا و الدواردة فددي العقددد أو امددر الشدراء وأيددة مالحددق لهددا وا أو أيددة قد اررات معدلددة لهددا

الصادرة عن شركة مياة االردن) لعام (

)

بحيث يكون هذا الطمان ساري المفعول لمدة  18شه ار تبددأ مدن تداريخ االسدتالم النهدائي لكدل دفعدة يدتم الموافقدة

علددى تسددلمها حسددب األصددول للعطدداء واأو العطدداءات وااو اوامددر الش دراء  ،مددا لددم يددرد خددالف ذلددك فددي العقددد او امددر
الشراء.
ويشمل هذا التعهد ضمان كافة المواد المذكورة في العقد اوااوامر الشراء من سوء المصنعية وبكامل قيمة المواد

المطمونة مطافا 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 ،فاننا نتعهدد بددفع كامدل قيمدة تلدك المدواد

مطافا إليها  %15خمسة عشر بالمائة من قيمتها دون الحاجة لإلخطدار أو اللجدوء إلدى القطداء ،مدع ضدمان أي عطدل
أو ضرر أو مصاريف تلحق بشركة مياة االردن.

وعليه أوقع
المقر والمتعهد بما ورد أعاله
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Procurement & 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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