THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

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

-O-P-21-184-Bتمديد()2

عقد رفع وتنزيل وصيانة المضخات في
االبار -البلقاء
وثائق العطاء
2022
 اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة من مساء يوم االربعاء الموافق 2022/01/26 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  8:30صباحاً لغاية الـ  11:30ظه اًر من يوم

االحد الموافق2022/01/30

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم االحد الموافق2022/01/30
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الجزء االول  -:دعوة العطاء

الموضوع دعوة عطاء رقم ) -O-P-21-184-Bتمديد(( )2

عقد رفع وتنزيل وصيانة المضخات في االبار -البلقاء
 )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 .

 )2يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة أو أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر خالف ذلك في
المواصفات .

 )3على 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

علماًبأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة من مساء يوم االربعاء الموافق2022/01/26

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ ( )25دينار/خمسة وعشرون
دينارردني غير مستردة قبل آخر
أ
موعد لبيع وثيقة العطاء .

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق وبقيمة ( 1200دينار) الف ومائتي دينار 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 .

 )7يبــــدأ موعــــد تســــليم العــــروض علــــى العنــــوان المــــذكور أدنــــاه مــــن الســــاعة  8:30صــــباحاً لغايــــة الـــــ 11:30مــــن ظهــــر يــــوم االحــــد
الموافق2022/01/30

 )8سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق 2022/01/30وعلى 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.co.jo

 )9يجب على الموردين تعبئة وتوقيع وختم نموذج عرض المناقصة وجداول الكميات واالالتزام بالماده رقم ( )12من الشروط العامه وباقي
الشروط في وثيقة العطاء.

 )10يجب 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.

 )12االلتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة  2019والتعليمات 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  5666111فرعي1629/1622/1621/1623/1603
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 ( )90تسعون يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.
 -5آخر موعد الستالم نسخة دعوة العطاء الساعة 3:00من مساء يوم االربعاء الموافق2022/01/26
 -6في حال وجود اعتراضات على المواصفات او الشروط او التعليمات الواردة في هذا العطاء ,فيتوجب على المنـاق

تقـديم

اعتراضه خالل عشرة ايام تبدأ مع نهاية أول يوم لإلعالن عن العطاء .

 -7ال يجوو لمنواقص أن يقودم عرضوين مسوتقلين لونف

الموواد سوواء بمسومل الشخصوي أو بالشوراةة موع اسوم ،خور ،وفوي مهول هوذه

الحالة ال ينظر في العرضين وعليل أن يقدم عرضا واحدا محددا إال إذا طلبت الشركة غير ذلك.
أ -فـي حــال تقــديم عــرض مـرادف لــنفس المــادة ,فعلــى المنــاق

أن يــذكر علــى عرضــه األصــلي وبــالحبر االحمــر أن هنــاك

عرضاً مرادفاً مرفقاً به.

ب-

أن يقدم العرض المرادف على نموذج تقديم العروض األصلي موقعا ومختوما من المناقص.

 -8يلتزم المناقص بعد اإلحالة النهائية عليل بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد وإتمام التوريد .

 -9أي غموض أو تشويل في المناقصة يفقد المناقصة قيمتها ويحرم المناقص حق اإلشتراك.
 -10على المناق

المفوض إحضار المناقصة  /المناقصات المقدمة مـن قبلـه بحيـث تكـون كـل مناقصـة فـي مغلـف مسـتقل

مغلق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم :

* شركة مياه االردن – مديرية العطاءات والمشتريات
* العطاء رقم -O-P-21-184-Bتمديد()2
* تاريخ :
* اسم المناق

------------------------ :

* العنوان -------------------------------------- :

ووض ووعها شخص وويا ف ووي الص ووندوق المخص ووص ل ووذلك العط وواء بح ووور ض وواب الشو وراء المكلو و

 ،عل ووى أن التحت وووي ه ووذه

المغلفات أي عينات أو نشرات.
 -11ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاة  ،البريد المسجل ،البريد السريع ،او البريد االلكتروني.
 - 12يعتب وور تق ووديم ع وورض المن وواقص إلت ازم ووا من وول بأن وول مطل ووع وم ووتفهم لجمي ووع المو وواد والتعليم ووات الص ووادرة بموج ووب نظ ووام الشو وراء
وتعديالتل ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقة.
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 - 13على السادة المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد إحالة مبدئية اإللتزام بمراجعة مديرية العطاءات والمشتريات
لالطالع على مسودة االحالة والتبليغ المبدئي باإلحالة من قبل شخص مخول وخوالل خمسوة أيوام عمول مون تواري إشوعارهم بوذلك
موون قبوول مديريووة العطوواءات والمشووتريات ،وهووي الموودة القانونيووة لإعت وراض علووى الق ورار المبوودئي ،وفووي حووال عوودم م وراجعتهم سوويتم
السووير باإلحالووة النهائيووة واعتبووارهم م ووافقين علووى اإلحالووة وحسووب تعليمووات دعوووة العطوواء والشووروط العامووة والخاص وة المرفقووة بهووا
وعليهم التبلغ باإلحالة النهائية عند إشعارهم بذلك.

 - 14المحاةم األردنية هي الجهة الق ائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة ق ائية تنشأ بين المتعاقدين.
ثانيا :خطاب التغطية :

على المناقص إرفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منل 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  :االسعار :

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

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

 -3على المناقص تقديم سعر لكل مادة ( ليشمل السعر االفرادي والسعر االجمالي) على ان يكون السعر سعر تسليم المستودع.
 -4علووى المنوواقص تقووديم اسووعاره لكوول مووادة تسووليم مسووتودعات شووركة ميوواه االردن شوواملة ال وريبة العامووة للمبيعووات واي رسوووم او
ضرائب اخرى.

 -5اسعار تسليم المستودع تعني قيام المتعهد بالتخليص على الب ائع من الموانئ وتسوليمها لمسوتودعات شوركة ميواه االردن دون
اي تكفلة اضافية

 -6بيووان رقووم التسووجيل فووي شووبكة ال وريبة العامووة علووى المبيعووات موون قبوول المنوواقص وضوورورة تهبيتهووا علووى الف وواتير وذكوور االسووم
بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاة

والهات

وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

 -7في حال توم تقوديم العورض بالعملوة االجنبيوة سويتم تحويول اسوعار العوروض الوى الودينار االردنوي وذلوك باسوتخدام سوعر الصورف
الصادر عن البنك المركزي في يوم اخر موعد لتقديم العروض لغاية مقارنة عروض االسعار

رابعا  :طريقة الدفع :
 -1يتم دفع قيمة المواد الموردة من خالل شركة مياه االردن بعد التسليم النهائي ( أي تسليم الب ائع في المستودعات وقبولها
بصفة نهائية) وخالل  45-30يوم.

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

 -1يرفق مع ةل عرض شيك مصدق وبقيمة ( 1200دينار) ال

ومائتي دينار ةكفالة دخول العطاء صادرة عن احود البنوك

العاملة في المملكة االردنية الهاشمية(،وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من

تاري إيداع العروض لذلك العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك اليقبل العرض.
 -2على المتعهود الوذي يحوال عليول العطواء أو جوزء منول مراجعوة مديريوة العطواءات والمشوتريات السوتكمال تقوديم كفالوة حسون تنفيوذ
بقيم ووة ) %(10م وون قيم ووة المو وواد المحال ووة علي وول خ ووالل ( )10أي ووام م وون ت وواري اش ووعار االحال ووة النه ووائي ،عل ووى ان يتوج ووب عل ووى
المتعهدين توقيع امر الشراء  /العقد المنبهق عن هذا القرار استكماال الجراءات التعاقود فوي موعود اقصواه اول يووم عمول رسومي

يلي تاري استيفاء المتطلبات السابقة الذكر ،وذلك تجنبا لمصادرة تأمين دخول العطاء.
سادسا  :الغرامات :

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

سابعا  :تقديم العروض :
يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة لها باليد في مغل

شركة مياه االردن – مياهنا مديرية العطاءات والمشتربات

مغلق ومختوم على العنوان التالي:

جبل الحسين – شارع المجد العمارة 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 اللوا م وتقديم الخدمات )

أوالً  :تأمينات وضمانات العطاءات -:
المادة ( : )1يرفق مع ةل عرض شيك مصدق وبقيمة ( 1200دينار) ال

ومائتي دينار ةكفالة دخول العطاء صادرة عن

احود البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية(،وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة

)(120يوم من تاري إيداع العروض لذلك العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف

ذلك اليقبل العرض

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 بأنل يجو

االفراج عن كفاالت الدخول العطاءات للمناقصين الذي يقع ترتيب سعرهم من الرابع فما فوق بعد صدور قرار اإلحالة

المبدئي.

ب .إذا إستنك

الم ناقص عن اإللتزام بعرضل ،أو لم يقم بمتمام المتطلبات الال مةللتعاقد ،وتوقيع أمر الشراء ،أو ما يقوم

مقامل 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 عليل على شكل كفالة
بنكية أو شيك مصدق صادر من أحد البنووك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة بمبلغ ال يقل عن

( )%10عشرة بالمائة من القيمة اإلجمالية ألمر االحالة .

المادة( : )4يلتزم المناقص بتقديم تأمين حسن التنفيذ خالل ( )10عشرة أيام عمل من تبليغل بمشعار اإلحالة .
المادة(: )5

أ-

يعاد ت أمين 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 وال مانة من سوء المصنعية إذا ت منتها شروط العقد.
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ب -في حال إستنك

المتعهد عن توريد اللوا م المحالة عليل ،أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر ،أو قصر في

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

المادة( : )6تأمين الصيانة  :أ .يقدم تأمين الصيانة على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك أو مؤسسة
مرخصة وعاملة في المملكة بنسبة ال تقل عن ( )%5من قيمة اللوا م 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 وتحميلل فروق األسعار  ،علما بانة ال يطلب تأمين صيانة للوا م 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
م ي ( )120مائة وعشرون يوما من تاري 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 اللوا م الم مونة م افا إليها ( )%15خمسة عشر
بالمائة من قيمتها ،وللمدة المحددة في دعوة العطاء  ،إال إذا ورد خالف ذلك في دعوة العطاء .

ب .يلتزم المتعهد باستبدال اللوا م التي ثبت سوء مصنعيتها خالل فترة ال مانة الواردة بقرار اإلحالة بناء على تقرير لجنة
فنية من الشركة و  /أو لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء المختصة ،باستبدالها بلوا م جديدة على نفقتل بموجب إقرار

خطي موقع منل بذلك ،وفي جميع األحوال يجب أن يتم استبدالها خالل شهرين كحد أقصى من تاري إشعاره بذلك من
لجنة الشراء المختصة  ،وللجنة الشراء المختصة فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوا م وال رر والنفقات الناتجة
عن ذلك ،ويعاد احتساب مدة ال مانة من تاري تقديم اللوا م 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 تخولل صناعة أو بيع أو توريد اللوا م المطلوبة أو االتجار بها ،والسجل التجاري الصادر عن و ارة

الصناعة والتجارة.

المادة( : ) 9يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء ( الورقية ) المقوررة (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 يجو منحة نسخة الكترونية لالطالع قبل شراء نسخة العطاء .

المادة( : )10يعد المناقص عرضل وفقا لوثائق دعوة العطاء بعد أن يق أر هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ،وإذا لم تكن
الوثائق كاملة أو وجد نقصا فيها فعليل طلب الوثيقة الناقصة من الشركة التي طرحت العطاء ،ويتحمل النتائج المترتبة
على عدم قيامل بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة .
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المادة( : )11عند التنويل في دعوة العطاء إلى أن اللوا م المراد شراؤها يجب أن تتطابق مع العينة أو العينات الموجودة في
الشركة أو في أي مكان ،خر تحدده دعوة العطاء ،فعلى المناقص معاينة العينة  /العينات وفحصها الفحص الال م
قبل تقديم عرضل ،وال يعفيل اإلدعاء بعدم اإلطالع أو إجراء المطابقة والفحص الال مين  ،و يعتبر كأنل اطلع على

العينة .

المادة ( : )12يعد المناقص عرضل وأسعاره على الجداول و النماذج المرفقة بدعوة العطاء  ،و يختم ويوقع نماذج عرض
المناقصة ( )Bid Formوجداول الكميات و صفحة الو  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 الخ اصة) تقديم عروض بديلة و بحيث يتم بيان كيفية تقديم العروض البديلة و

ةيفية عرض أسعارها واألساس الذي سيجري بناء عليل 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 ي يف أي وثائق أو معلومات يرغب إضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح
عرضل ،وعليل أن يكتب عنوانل الكامل والدقيق في عرضل مت منا العنوان االلكتروني والهات

والفاة

لترسل إليها

المخاطبات المتعلقة بالعطاء ،وعليل أن يبلغ الشركة خطيا عن أي تغيير أو تعديل في عنوانل ،وتعتبر جميع

المخاطبات التي تترك لل في العنوان المذكور أو ترسول إليول 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 اقت ت الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر األحمر بجانب المحو أو التعديل أو الشطب

أو اإلضافة وعليل 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 م منة في

السعر و بحيث يكون السعر نهائيا غير قابل الية تعديالت بالزيادة الحقا ويعتبر السعر شامال أجور التحزيم والتغليف،
وبخالف ذلك يحق للجنة الشراء المختصة أن تهمل العرض .

المادة( : )14على المناقص تقديم البيانات والوثائق األصولية بخبرتل ومقدرتل الفنية والمالية ،ودرجة الخدمة المتوافرة لديل،

وأي متطلبات أخرى ضرورية للداللة على قدرتل بالوفاء بااللتزامات المترتبة عليل ومتطلبات العطاء ،وفقا لنموذج
خاص يعد لتلك الغاية للعطاءات التي تتطلب ذلك ويتحمل المناقص اي نقص في عرضة لهذة الوثائق .

المادة( : )15يقدم المناقص العرض مع تأمين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصلة مع كتابة المحتوى على المغل
ثم يقوم بجمعها في مغل

ومن

وا حد مغلق بمحكام ويكتب عليل أسم الشركة المقدم لها العطاء والعنوان.....ال  ،وأسم

وعنوان المناقص الهابت ورقم العطاء بخ واضح ،والتاري المحدد كأخر موعد لتقديم العروض ،وبخالف ذلك يحق

للجنة الشراء المختصة أن تهمل العرض .
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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 بالفاة
بخالف ذلك .

او البريد االلكتروني إال إذا ورد بدعوة العطاء نص صريح

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

األقل سع ار و ان تكون شرط اإلحالة على أن يقوم المناقص األقل سع ار بمستكمال 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 غام ة بشكل ال يمكن من اإلحالة.

المادة( : )19على المناقص أن يرفق بعرضل النسخة األصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات
تعرف باللوا م المعروضة بمحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية ،وإذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معل فللجنة الشراء

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

المادة( : )20يقدم المن اقص مع عرضل العينات المطلوبة في دعوة العطاء ،وإذا كانت العينات غير قابلة للنقل فعليل أن
يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيل ،وبخالف ذلك يجو للجنة الشراء المختصة عدم النظر بالعرض.

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

ملكا للشركة إال إذا نص على خالف ذلك.

المادة( : )22يلتزم المناقص أن يبقي العرض المقدم منول نافذ المفعول ،وغير جائز الرجوع عنل لمدة ال تقل عن ( ) 90
يوما من التاري المحدد كآخر موعد لتقديم العروض ،قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

المادة( : )23تقبل العروض لتوريد كامل الكميات أو بع ها للوا م المطلوبة أو لمادة واحدة أو ب ع مواد إال إذا اشترطوت
دعووة العطواء غير ذلك .

المادة( : )24عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوا م 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 تاري توقيع أمر الشراء )

(االتفاقية) .

المادة( : )25على المناقص أن يبين في العرض المقدم منل بلد المنشأ للوا م المعروضة ،واسم الشركة الصانعة ،والماركة،
واالسم التجاري والط ار ) (Modelورقم الكتالوج ،أو النشرة الخاصة باللوا م المعروضة.

المادة( -: )26أ .في حال نصت دعوة العطاء يقدم المناقص مع عرضل جدوال منفصال بقطع الغيار للوا م التي تتطلب
ذلك والتي تنصح الشركة الصانعة بها لالستعمال لمدة (  ) 5خم

سنوات على االقل في ظروف االستعمال

العادي ،مبينا فيل رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة ،والكمية ،وسعر الوحدة ،والسعر اإلجمالي ،وأن تكون هذه
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األسعا ر ملزمة للمناقص للمدة المذكورة ،وللشركة كامل الحرية في طلبها ضمن هذه المدة بالسعر الوارد في الجدول
المذكور ،ويجب أن تكون قطع الغيار في هذه الحالة أصلية وجديدة (. )Brand new( )%100

ب .يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار للوا م التي تتطلب ذلك لمدة ال تقل عن( )5سنوات أو العمر

التشغيلي المتعارف عليل إال إذا ورد بدعوة العطاء غير ذلك ،كما ويلتزم المناقص أن يقدم مع عرضل الشروط المعدلة

ألسعار قطع الغيار (معادلة تغير األسعار) ) (Escalation Clauseبعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة (أ) منهذه
المادة كما هي في بلد المنشأ .

المادة( : )27يعتبر عرض المناقص تأةيدا منل أن عرضل لم يقدم بناء على عالقة مع مناقص ،خر تقدم لمادة أو أةهر
من المواد الواردة في عرضل ،وفي جميع األحوال ال يجو لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقلين لنف

اللوا م سواء

ةان باسمل الشخصي أو بشراةتل مع إسم ،خر وفي مهل 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 منل على أن إصدار أمر الشراء عن الشركة بعد تبلغل يشكل مع وثائق
العطاء المعتمدة عقدا ملزما إال إذا ورد في قرار اإلحالة وأمر الشراء خالف ذلك .

ب .ي من المناقص أن تكون المواد الموردة جديدة ( )Brand new( )%100خالية من أي عيب في الصنع ،أوفي
المادة ،ومن ط ار حديث ولم يتوق

إنتاجها ،على أن تكون سنة الصنع للموديل هي نف

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

سنة تقديم العرض او السنة

ج .إذا وجد أي تغيير في الموديل ،يكافئ أو أعلى مواصفة في الموديل المحال لصالح الشركة ،يقبل البديل الجديد دون
إجراء أي تعديل على السعر ،شريطة أن يكون من نف

الشركة الصانعة وبلد المنشأ ،وأن يكون هذا التغيير بناء على

ةتالوج من الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل لهذه الغاية.

ثالثاً  :فتح العروض

المادة( : )29تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية رقم ( )28لسنة 2019
بكامل نصابها أو بأةهرية أع ائها بصورة علنية بمكان وتاري وساعة محددة في اإلعالن عن العطاء ،ويوقع كل

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

ح ور فتح العروض.

المادة( : )30ال تقبل العروض أو أي تعديالت عليها ترد بعد التاري 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 الهانية  ،وفي هذه الحالة تعاد العروض مغلقة إلى مقدميها مقابل توقيع

المناقص أو من يمهلل .

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 واللوا م المعروضة مناسبة .
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رابعاً  :دراسة وتقويم العروض :

المادة( : )32تحدد لجنة الشراء المختصة أو الرئي

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 معز بتأمين دخول العطاء .

المادة(: )34

 .1تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ( في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فني ومالي منفصلين) وفقا لما
يلي:

أ -يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا 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 عرضل 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 ومقدرتل على الوفاء بالتزامات العطاء.
ج -تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ،ثم الذي يليل 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.

خ -تتم مقارنة أسعار العروض المطلوبة للوا م او االشغال 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 فو ه.

د -في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يت من أرخص األسعار ،تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليل
بالسعر ،إلى أن تصل الى العرض الذي تتوافر فيل المتطلبات لإحالة ،على أن تبين أسباب استبعاد العروض

األرخص بشكل واضح.

ذ -عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها ،يجو شراء اللوا م او االشغال المعروضة التي
تلبي احتياجات الشركة ،وتتوافر فيها الجودة وبأسعار مناسبة (أنسب العروض).

 .2تتم دراسة العروض (المناقصات) المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر ( في حال 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 عليل يتم قبولل واعتماده
للدخول في التقييم.

ب -في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضل من التقييم.
15
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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 ومقدرتل 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 لح ور اجتماع فتح العروض المالية لها ويتم اعادة العروض المالية الغير متاهلة
فنيا للمتناقصين مغلقة وتحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بالحق في بيان او عدم بيان اسباب رفض العرض.

د -تتم مقارنة أسعار العروض المطلوبة للوا م او االشغال 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 فو ه.

ذ -يتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفائز بالعطاء.
.3

في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يت من أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليل

بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيل المتطلبات لإحالة على أن تبين أسباب استبعاد العروض األرخص

.4
.5
.6

بشكل واضح .

عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها ،يجو شراء اللوا م المعروضة التي تلبي

احتياجات الشركة وتتوافر فيها الجودة وبأسعار مناسبة (أنسب العروض) .

يؤخذ بعين االعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة وأي أمور أخرى يتطلبها نظام اللوا م والتعليمات

المعمول بها .

يراعى عند الدراسة السعر التف يلي الممنوح للمنتجات المحلية إن وجد.

المادة( : )35إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطلوبة يف ل المناقص الذي يت من عرضل ميزات
إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية ،ثم المناقص المقيم بالمملكة بصورة دائمة ،ثم مدة التسليم األقل إذا كانوت سرعوة

التسليوم لمصلحة الشركة .

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

المبرمة معل ،أو ال يلتزم بشروط العقد أو يماطل في تنفيذه أو يغش ،وعلى أن تكون المخالفات قد وقعت في أةهر من
عقد ،أو أةهر من مرتين في عقد واحد ،ولها أن تحرمل من االشتراك في العطاءات للمدة التي تحددها .

المادة( : )37تراعي لجنة الشراء المختصة قبل اإلحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوا م المطلوب وسمعتل التجارية
والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورشالصيانة ،وقدرتل المالية ،ويجو لها استبعاد عرضل

لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات.

خامساً  :إحالة العطاءات -:

المادة( : )38تتم إحالة العطاءات مع بيان األسباب على الفائزين وفقا لما يلي -:
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أ .األرخص المطابق :إذا كان أرخص العروض يت من الجودة الال مة في اللوا م المطلوبةومطابق للمواصفات والشروط
في دعوة العطاء.

ب .أرخص المطابق :إذا كان هنالك عووروض مخالفة ،وعروض أخرى مطابقووة 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 بالغرض 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 أةهر من تفسير .

المادة( : )40للجنة االشراء المختصة الحق أن تحيل من أي عرض مادة أو أةهر من المواد المعروضة أو أي جزء منها ،
وللجنة فوق ذلك أن ترفض كل العروض المقدمة إليها .

المادة( : )41للجنة الشراء المختصةأن تنقص أو تزيد الكميات المطلوبة في دعوة العطاء قبل اإلحالة دون الرجوع إلى
المناقص أو بعد اإلحالة بموافقة المتعهد على أن ال يتجاو مجموع الزيادة أو النقصان ( )%25خمسة وعشرين بالمائة

سواء قبل اإلحالة أو بعدها .

المادة( : )42يجو للجنة الشراء المختصة أن تستبعد أي عرض من مناقص سبق وأن أهمل أو قصر أو انتحل صفة تمهيل
مؤسسة أو شركة أو اإلدعاء بأنل وكيلها بالبيع أو أخفى أنل وكيلها ،سواء كان تمهيلل لمؤسسة أردنية أو أجنبية.

المادة( : )43تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة
لدعوة العطاء ،أو إذا كان مقدمل غير كفء أو غير مؤهل أو إذا سبق واتخذ بحقل قرار حرمان من االشتراك في

العطاءات للمدة التي حددتها لجنة العطاءات .

المادة( : )44إذا وقع تناقض أو تعارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد بالخاصة .

المادة( : )45تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار اإلحالة الحد األدنى المقبول وال تلغي مواصفات العينات
المقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار اإلحالة إال إذا تفوقت عليها.

المادة( : )46إذا 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 لوا م 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( : )47تحتفظ لجنةالشراء المختصة بحقها في إلغاء 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 عرضل ،وال يترتب على الشركة أي إلتزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.
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سادساً  :مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

المادة( : )48على المتعهد الذي أحيل عليل العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة (تقديم تأمين حسن
التنفيذ ودفع الرسوم القانونية وتوقيع االتفاقية (أوامر الشراء)....إل ) خالل المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي

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

المادة( : )49يعتبر توقيع أمر الشراء و/او االتفاقية من قبل المتعهد اعترافا منل بأنل مطلع على كافة محتويات قرار
اإلحالة وأمر الشراء وكل ما يتعلق بهما وأنل ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما وم مونهما .

المادة( : )50ال يجو للمتعهد أن يتنا ل 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 .

المتعهد عن تنفيذ التزاماتل بموجب العقد أو قصر في ذلك ،أو تأخر في تقديم اللوا م المحالة

المادة( : )51إذا استنك

عليل ،للجنة الشراء المختصةشراء اللوا م أو الخدمات موضوع العقد بنف

المواصفات والخصائص أو بديال عنها بذات

الخصائص واالستعماالت وال تقل عنها سوية من أي مصدر ،خر على حسابل ونفقتل وتحميلل 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 اللوا م المرفوضة على نفقتل خالل مدة أقصاها ( )15خمسة عشر يوما من تاري إشعاره
ب رورة رفعها من المكان الموجودة فيل ،إال إذا إقت ت ال رورة الصحية أو األمنية رفعها أو إتالفها قبل ذلك الموعد،

فمذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد لل فيعتبر متنا ال عنها للشركة  ،و للشركة الرجوع عليل بنفقات الرفع و

اإلتالف إن إقت ى ذلك بقرار من لجنة الشراء المختصة ،كما يحق للشركة فرض رسوم تخزين عليل بما مقدارة % 1
عن كل اسبوع تاخير عن الفترة اعاله .

المادة( : )53أ .إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم بل في الموعد المحدد بالعقد ،فتفرض عليل (غرامة مالية) بنسبة ال تقل
عن ( )%0.5خمسة باالل

من قيمة اللوا م التي تأخر المتعهد في توريدها ،عن كل أسبوع أو جزء من األسبوع وبحد

أعلى  % 15من قيمتها  ،كما يحق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقت ت مصلحة الشركة ذلك
وعلى ان يتم تحميل المتعهد كافة الخسائر الناتجة عن ذلك .

ب .إذا قام المتعهد بتوريد اللوا م المطلوبة منة قبل الموعد المحدد لذلك وبدون موافقة خطية مسبقة من الشركة ،فيحق
للجنة الشراء المختصةان تفرض عليل (غرامة مالية) بنسبة ال تقل عن ( )%1واحد بالمائة من قيمة اللوا م التي بكر
المتعهد في توريدها لعطاءات التوريد على دفعات.

المادة( : )54ال يحول توقيع الغرامة الواردة في المادة ( .53أ) دون حق الشركة في الرجوع على المتعهد بقيمة العطل
وال رر الناتج عن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم بل دون سابق إنذار ،على أن يتوم إعوالم لجنوة الشراء المختصة
بقيموة العطول وال رر إن وجدت .
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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 استهنائي خارج عن ارادة و سيطرة الطرفين مهل الحرب او االضراب او

الشغب او الجريمة و قد يكون حسب المصطلح (عمل القوة العليا) مهل الفياضانات او الزال ل او البراةين أو التشريعات
الحكومية المستحدثة  ،أو غير الواضحل و التي ال يمكن التنبؤ بها  ،بحيث يمنع احد او كال الطرفين من الوفاء

بم لتزاماتهما المنصوص عليها في العقد و لي

المقصود بذلك تبرير االهمال او التقصير او غيره من المخالفات لكل من

الطرفين.

 - 1يكون من المتفق عليل أن المتعهد ال يتحمل األضرار المترتبة على التأخير فيتنفيذ العقد أو عدم الوفاء بل إذا كان
التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

 - 2في كل األحوال عند وجود قوى قاهرة فمنل يتوجب على المتعهد تقديم إشعار خطي و فوري إلى الجهة المختصة
بالظروف واألسباب التي تمنع من تنفيذ االلتزام أو التأخيرفي الوفاء بل وتقديم كل ما يهبت ذلك.

 - 3تكون القوى القاهرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد والها ،وتكون القوى القاهرة الدائمة من مبررات عدم
الوفاء.

 - 4تنظر لجنة الشراء المختصةفي القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى أثرهما على تنفيذ العقد .
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 وعنوانل في دعوة العطاء لتمكين

المناقصين من اإلطالع عليها .

المادة( : )58يجو للمناقص أن يعز عرضل بعينة ولل أن يعتبرها عينة من كافة الوجوه أو يحدد الصفة المقدمة من
أجلها ويذكر ذلك صراحة في عرضل .

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 باللوا م الموردة عند اإلستالم .

المادة( : )60ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طلبها خطيا خالل أسبوعين من تاري 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 اللوا م الموردة مطابقة لشروط قرار اإلحالة،
ويتم ذلك وفقا لإجراءات الواردة في المادة ( )60من هذه التعليمات ،إال إذا ورد خالف ذلك في قرار اإلحالة .
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ثامناً  :فح

اللوازم واستالمها :

المادة( : )62تكون اللوا م التي وردها المتعهد خاضعة إلعادة و نها وقياسها على موا ين تحددهاالشركة وبحيث تتطابق مع
المعايير الدولية المعتمدة لهذة الغاية ويدفع الهمن على أساس الو ن الصافي أو القياس الصافي لهذه اللوا م إال إذاورد
نص على غير ذلك .

المادة( : )63يتم فحص اللوا م التي يوردها المتعهد وإجراء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة التي
تحددها الشركة و بحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة لهذة الغاية وبحيث ت من في دعوة العطاء  ،ويتحمل

المتعهد نفقات الفحص اال اذا كانت عملية الفحص غير واردة في دعوة العطاء وارتأت الشركة ان يتم فحص المواد
الموردة فان الشركة تتحمل الكلفة في حالة نجاحها و في حالة رسوبها يتحمل المتعهد التكاليف وترفض المواد  ،وفي

حاالت تحددها اللجنة وبناءا على طلب المناقص وموافقة اللجنة يمكن اللجوء لطرف ثالث محلي او خارجي وباالتفاق

مع المتعهد العادة الفحص  ،على انل يجو 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 اللوا م قبل شحنها لبيان مدى

مطابقتها وعلى ان يتحمل المتعهد كافة النفقات المترتبة على ذلك.

المادة( : )64إذا كانت اللوا م المطلوبة من نوع المشاريع الكبرى ( )Complex Projectالتي تتطلب تركيب وتشغيل،
فيجب أن تت من دعوة العطاء (الشروط الخاصة) ذلك ،وأن يقوم كل مناقص بذكر ذلك في عرضل وعلى النحو

التالي -:

أ) تحديد مدة التوريد.
ب) تحديد مدة التركيب واالستالم األولي.

ج) تحديد مدة التشغيل التجريبي الذي يتم على أساسل االستالم النهائي .

المادة (: )66الصناعة الوطنية :
بناءا على قرار مجل

الو راء رقم  972تاري

 2013/01/25و كتبهم الالحقل رقم  1733/06/10/56تاري

 2013/01/27و  265/1/11/6تاري  2014/1/05يتم منح الصناعة الوطنية األردنية أف ليل بالسعر بنسبة  %15ما
دامت مطابقة للشروط و المواصفات الفنية و الهندسية األردنية .

و ذلك شريطة إح ار ما يهبت أ ن المصنع محلي .

و يتم منح األف لية لسعر المنتج المحلي وفقا للمعادلة التالية :
سعر السلعه األجنبية ×  , 1.15و من ثم يتم مقارنته بسعر المنتج المحلي شريطة مطابقة كال العرضين للشروط و
المواصفات
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 العرض البديل

أ) ال يجـــوز لمنـــاق

ان يقـــدم عرضـــين مســـتقلين لـــنفس المـــواد ســـواء باســـمه الشخصـــي او

بالشراكة مع اسم آخر ,وفي مثل هذه الحالة ال ينظر في العرضين وعليه ان يقدم عرضـا واحـدا
محددا اال اذ طلبت الشركة غير ذلك.

ب) يجــوز للمنــاق

تقــديم عــروض مرادفــة لــنفس المــادة ,و علــى المنــاق

ان يــذكر علــى

عرضه االصلي وبالحبر االحمر ان هناك عرضا مرادفا مرفقا بها وان يقدم العرض المرادف على
نموذج تقديم العروض االصلي موقعا ومختوما من المناق

.

 تعليمات :

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

 على المورد ارفاق شهادات فحوصات الطرف الثالث والتصنيع المطلوبة في المواصفات عند التوريد-

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 .
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اتفاقية رفع وتنزيل المضخات في اآلبار التابعة لشركة مياهنا
عقد إدارة مياه البلقاء
الوصف الفني
ترغب شركة مياهنا في توظيف إحدى الشركات المتخصصة في أعمال رفع وتنزيل وحدات الضخ الغاطسة الكهربائية  ،فعلى من يرغب من
الشركات المؤهلة لمثل هذه األعمال المبادرة لتقديم عروضها من أجل القيام بهذه األعمال حسب منهاج العمل المطلوب وفي المواقع
التالية:
-

اآلبار التابعة لقصبة السلط (اليزيدية والصبيحي وعالن).

-

آبار التابعة للواء عين الباشا .

-

حدات الضخ الغاطسة الكهربائية في الينابيع (محطة الشريعة و نبع الشريعة ونبع حزير ومحطة البقورية )

.1

عرض األسعار:

تقدم األسعار بالدينار األردني على نظام األسعار اإلفرادية لألعمال حسب جدول الكميات المرفق ،على أن تكون هذه األسعار ثابتة لمدة سنة
ميالدية من تاريخ االحالة او لحين انتهاء قيمة العطاء ايهما اسبق مع امكانية تجديد العطاء بموافقة الطرفين.

.2

كفالة حسن التنفيذ

تقدم كفالة حسن التنفيذ بقيمة  %10من قيمة العطاء على ان تكون سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ االحالة.
.3

الشروط العامة
 .1تعتبر األسعار المذكورة في جدول الكميات ملزمة للمقاول وصالحة لجميع األعمال المطلوب تنفيذها ،وتكون هذه األسعار
شاملة لجميع التكاليف من أيدي عاملة ،مرابط ،كهربائي  ،لحيم مع ماكينة لحام و كل ما يلزم لرفع و تنزيل و تشغيل البئر.
 .2تنفيذ جميع األعمال بموجب جداول الكميات والمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس سواء ذكر ذلك أو لم يذكر ضمن
البنود في هذه الجداول وتعتبر كلها متممة لبعضها البعض.
 .3على المقاول االستجابة ألي طلب صيانة خطي من قبل مديرية الصيانة خالل مدة أقصاها  24ساعة من موعد التبليغ سواء ذكر
ذلك في جدول الكميات او لم يذكر.
 .4يشمل عقد الصيانة كافة اآلبار العاملة في شركة مياهنا المرفقة طيه و أية آبار جديدة يتم ادراجها ضمن مسؤولية شركة مياهنا.
 .5يتم محاسب ة المقاول على اجور الرفع و التنزيل الغير متصل أي الكثر من  2يوم عمل متتالي في حال كان التعطل بسبب شركة
مياهنا و ليس بسبب تحويل البئر للتأهيل و بخالف ذلك يتم اعتماد ايام العمل على اساس متصل.
 .6أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وليس بأمر خطي من المهندس لن يكون مشموال في الدفع.
 .7االوراق الرسمية التى تثبت بان الشركة تعمل فى هذا المجال منذ ( )5سنوات على االقل.
 .8على المتقدمين للعطاء تقديم كشف األوراق الثبوتية لتسجيل المؤسسة ورخصة المهن (سارية المفعول) من قبل الدوائر
والجهات المعنية ،باالضافة الى رقم فاكس للمراسالت و بريد الكتروني معتمد .
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 .9تقدم الفواتير فى نهاية كل شهر مرفقة بأوامر العمل مع التاكيد بان الفواتير يجب ان توقع من مندوب شركة مياهنا و
تشمل فقط القطع المذكورة فى امر العمل.
 .10يلتزم المقاول بإنجاز أعمال الصيانة خالل فترة ال تتجاوز  7أيام عمل لكل وحدة ضخ تحتسب من تاريخ تسليم المضخة
وأمر العمل والموافقة على عرض السعر .
 .11في حال تجاوز المقاول الفترة المحددة إلنجاز العمل يتم تغريمه بواقع  50دينار عن كل يوم تأخيرعلى أن ال تتجاوز قيمة
غرامة التأخير  %15من قيمة الفاتورة .
 .12يلتزم المقاول بتقديم ما يثبت ملكيته لألليات والمعدات المستخدمة وخالل أسبوعين من تاريخ أمر المباشرة
 .13يلتزم المقاول بتقديم كشف للعاملين لدى الشركة مصدق من الضمان اإلجتماعي مع تقديم نسخة عن الشهادات و الخبرات
لديهم على أن يتضمن الكادر مهندس ميكانيك عدد  1و فني صيانة كهربائية عدد  1و فني صيانة ميكانيكية عدد  1و كادر
رفع و تنزيل و تشغيل الونش و عددهم أربعة على األقل .
 .14جميع القطع القديمة ملكيتها لشركة مياهنا ويتم توريدها حسب األصول لدى تسليمنا الفواتير مع كل فاتورة وأمر عمل .
 .15يلتزم المقاول بجميع القوانين واألنظمة و التعليمات الخاصة بالسالمة العامة المعمول بها بالمملكة االردنية الهاشمية فيما
يخص بيئة العمل و المعدات و األفراد.
 .16يلتزم الفريق األول بتسديد مطالبات المقاول وذلك خالل ستون يوما ً من تاريخ إنجاز االعمال المطلوبة وتقديم المطالبة حسب جدول
الكميات واألسعار المتفق عليها.
 .17يبدأ العمل بالعطاء من تاريخ أمر المباشرة .
.4

.5

منهاج العمل


فك أنبوب خط الدفع على فوهة البئر.



رفع أنابيب التعليق مع وحدة الضخ الغاطسة من البئر.



عدم التنزيل إال بعد تقديم تقرير للمهندس المسؤل يتضمن وضع مواسير التعليق والكوابل



تنزيل وحدة الضخ الغاطسة مع مواسير التعليق وكوابل الكهرباء وكوابل الحماية وأنابيب قياس منسوب المياه في البئر.



تركيب أنبوب خط الدفع على فوهة البئر.



نقل المواد (وحدات الضخ واألنابيب و الكوابل و كل ما يلزم) من مستودعات شركة مياهنا في عين غزال إلى مواقع
العمل وبالعكس شاملة التحميل والتنزيل.

استالم وتسليم الموقع
يقوم المقاول باستالم موقع البئر من المهندس او من ينوب عنه ويكون مسؤوال عن سالمة الموقع وكافة المعدات الموجودة في
الموقع لحين األنتهاء من العمل وتشغيل البئر واعادة تسليم الموقع الى المهندس .كما يكون المقاول مسؤوال عن اعادة اصالح
اية اضرار تلحق بالموقع نتيجة العمل .
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أ .6 -وصف العمل


نقل المواد :

يقوم المقاول بنقل المواد من والى الموقع شامال التحميل والتنزيل بطريقة تضمن سالمة المعدات وعدم األضرار بها وبطريقة تتناسب مع
تعليمات دائرة السير و معايير السالمة العامة.


أنبوب خط الدفع على فوهة البئر:

يتم تفكيك هذا الخط وتخزينه جانبا لحين اإلنتهاء من تنزيل وحدة الضخ داخل البئر وبعد ذلك يتم إعادة تجميع الخط وتركيبه بعد التأكد من
أن كافة العوازل (الكسكيتات) في حالة جيدة.


رفع وحدة الضخ من البئر :

يقوم المقاول باستخدام رافعة بحجم م ناسب لرفع وتنزيل وحدة الضخ مع عمود انابيب التعليق على ان يتم الرفع بمعدل ال يتجاوز  12متر
في كل مرحلة وأن يراعى في عملية الرفع والتنزيل اخذ كافة األحتياطات تجنبا أللحاق اي أذى بالعاملين او بوحدة الضخ او الكوابل وكذلك
يتم تخزين انابيب التعليق في مكان مناسب قريب من البئر بطريقة تضمن سالمة هذه األنابيب.



تجهيز وحدة الضخ على فوهة البئر :

يقوم المقاول بفحص وتجهيز وحدة الضخ مراعيا النقاط التالية على سبيل المثال ال الحصر:
تفقد سائل التبريد في المحرك الكهربائي الغاطس وزيادته ان لزم بنفس نوع السائل .
تفقد حركة المضخة يدويا .
توصيل كوابل الحماية الحرارية مع المجس الحراري للمحرك الكهربائي
عمل الوصلة الكهربائية ما بين كيبل التغذية الكهربائية والكيبل المربوط بالمضخة والتأكد من سالمة هذه الوصلة الكهربائية التي ستكون
مغمورة في المياه بعد انزال المضخة في البئر.
تفقد الوصالت الميكانيكية بين المضخة والمحرك.
تفقد الكيبل الكهربائي والكوابل األخرى والتأكد من خلوها من العيوب.
يقوم المقاول بتنبيه المهندس او من ينوب عنه في حالة اكتشافه ألية عيوب في الكوابل او انابيب التعليق او وحدة الضخ قد تحول دون
عمل البئر بعد عملية التنزيل.


تنزيل وحدة الضخ في البئر :

يباشر المقاول بتنزيل وحدة الضخ في البئر مع االلتزام بما يلي:
 )1ان يتم تنزيل مواسير التعليق بمعدل ال يتجاوز  12م في كل مرحلة.
 )2ان يقوم المقاول بفحص عازلية الكيبل والمحرك الكهربائي كل حوالي  30م و ان يقوم بتركيب المرابط ستانلس ستيل حول انابيب
التعليق والكوابل وانبوب قياس منسوب المياه في البئر وان تكون المسافة بين المرابط 3متر او باألتفاق مع مندوب شركة مياهنا
المشرف.
 )3توفير كهربائي مع الفرقة لعمل وصلة كيبل المضخة و الحمايات و اية وصالت اخرى ان لزم االمر.
 )4توفر ماكنة لحام و ادوات قص باالكسجين مع لحيم .
 )5شد المفف على مواسير التعليق الجديدة و القديمة.
25

\\\Proc_Backup\Procurement\procurement 2021\RFQ\192.168.0.55من  20000اىل O-P-21-184-B.docx\40000

Procurement & contracting Section

 )6إلتزام المقاول بإستخدام مواد (مسموح إستخدامها مع مياه الشرب ) لضمان إجراء عمليات الفك والتركيب لمواسير التعليق بسالسة
وخصوصا بما يتعلق بمواسير الستانلس ستيل .
 )7االلتزام بتوصيات و تعليمات مندوب شركة مياهنا المشرف على العمل.


تركيب خط الدفع :

اعادة تركيب خط الدفع مع تركيب عوازل جديدة مكان القديمة حسبما تقتضي الحاجة.


تجربة وحدة الضخ :

يقوم الم قاول بعد األنتهاء من تنزيل وحدة الضخ في البئر بفحص العازلية والتأكد من سالمة كافة المعدات المركبة ثم يعيد توصيل التيار
الكهربائي وتجربة المضخة بحيث يتم الضخ خارج خط الدفع مع مراعاة النقاط التالية على سبيل المثال ال الحصر.
التأكد من اتجاه دوران المضخة.
التأكد من أن التيار الكهربائي لوحدة الضخ ضمن الحدود المسموح بها.
التأكد من أن جميع أنواع الحماية تعمل وبشكل جيد.


تشغيل وحدة الضخ :

يقوم المقاول بالتنسيق مع المهندس بتشغيل وحدة الضخ وفتح صمام خط الدفع واعادة التأكيد بأن قراءة التيار الكهربائي ضمن الحدود المسموح بها
وكذلك التاكد من قراءة ساعة الضغط وعداد المياه أنها ضمن الحدود المسموح بها أيضا.


التقرير الفني:

يقوم المقاول بارفاق تقرير فني مع كل امر عمل و بعد انتهاء العمل على البئر ،يبين فيه االمور التالية على سبيل المثال ال الحصر:
االعمال التي تم انجازها.
حالة المعدات التي تم انزالها في البئر( انابيب التعليق و الكوابل الكهربائية و وحدة الضخ).
اية عوائق صودفت اثناء عملية الرفع و التنزيل و اعماقها.
اية مالحظات اخرى (وجود روبة او طين داخل المضخة او خارجها).
التوصيات للبئر في حالة الحاجة الى استبدال معدات او اية اجراءات اخرى يجب اتخاذها في المرات القادمة.
.7





صيانة المضخات الغاطسة :
يقوم المقاول و بطلب خطي من المهندس بصيانة المضخات الغاطسة و حسب ماهو مذكور في جدول الكميات المرفق وكما هو
مبين لكل وحدة منها و تقدم الفواتير فى نهاية كل شهر مرفقة بأوامر العمل مع التاكيد بان الفواتير يجب ان توقع من مندوب
شركة مياهنا و تشمل فقط القطع المذكورة فى امر العمل.
يجب أن تكون جميع المواد التي يتم تصنيعها او توريدها من نفس نوع المواد المصنعة منها المضخة األصلية.
تكون كفالة الصيانة على االعمال التي قام بها المقاول  6اشهر من تاريخ االستالم و يلتزم المقاول بمتابعة حالة المضخة
و بكافة االعطال التي تتكرر اثناء فترة الكفالة ،دون تحميل صاحب العمل اية تكاليف اضافية مترتبة على هذه االعطال.
صيانة و اعادة لف المحركات الغاطسة :

.8



26

يقوم المقاول و بطلب خطي من المهندس بصيانة المحركات الغاطسة و حسب ماهو مذكور في جدول الكميات المرفق وكما هو
مبين لكل وحدة منها و تقدم الفواتير فى نهاية كل شهر مرفقة بأوامر العمل مع التاكيد بان الفواتير يجب ان توقع من مندوب
شركة مياهنا و تشمل فقط القطع المذكورة فى امر العمل.
يتم اعادة لف المحرك من نفس نوع السلك المستخدم و بنفس الجودة.
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يتم تعبئة المحرك بسائل تبريد من نفس نوع المادة المحددة من المصنع او تغييرها بالكامل وعدم استخدام مياه الشرب او مياه
ملحية .



عند كل عملية اعادة لف للمحرك يلتزم المقاول بتوريد و تركيب حساس حراري  PT100لكل محرك.



تكون كفالة الصيانة على االعمال التي قام بها المقاول  6اشهر من تاريخ االستالم و يلتزم المقاول بمتابعة وضع المحرك و
بكافة االعطال التي تتكرر اثناء فترة الكفالة.
جدول الكميات :

.9

أ – أعمال الرفع و التنزيل و النقل
الرقم
1
2
3
*4
*5
*

الكمية

الوصف

الوحدة

اجور رفع و تنزيل وحدة الضخ مع انابيب التعليق وملحقاتها متصل لآلبار (  2يوم عمل)
اجور رفع و تنزيل وحدة الضخ مع انابيب التعليق وملحقاتها لآلبار ألكثر من  2يوم عمل متتالي
اجور تزويد او تنقيص مواسير تعليق
اجور رفع او تنزيل وحدة الضخ مع انابيب التعليق وملحقاتها لآلبار
اجور نقل المضخة ومواسير التعليق والكوابل الى المواقع و بالعكس.

بالمقطوع
1
بالمقطوع
1
بالمقطوع 1
بالمقطوع
1
بالمقطوع
1

في حال تحويل البئر الى عملية اعادة التأهيل يتم احتساب حركة واحدة للرفع فقط و للتنزيل فقط ،وال يتم احتساب العملية للرفع و التنزيل ألكثر من يومين.

** -1يتم احتساب أجور النقل للذهاب و االياب ،وعند استخدام النقل لوجهة واحدة فقط (ذهاب أو اياب فقط) تحسب نصف القيمة فقط.

ب – تجهيزات المضخة و المواسير
الرقم
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

27

الوصف
توريد و تركيب نقاصة  " 6 X 4من الحديد
توريد و تركيب نقاصة  " 8 X 6من الحديد
توريد و تركيب نقاصة  " 6 X 4من الستانلس ستيل
توريد و تركيب نقاصة  " 8 X 6من الستانلس ستيل
توريد و تجهيز و تركيب قاعدة فوهة البئر
توريد و تركيب نبل مضخة حديد

"4
"5
"6

توريد و تركيب نبل مضخة ستانلس "6
توريد و تركيب مفة حديد
توريد و تركيب مفة ستانلس

"4
"6
"8
"6
"8

الوحدة
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

الكمية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ج – صيانة المضخات الغاطسة
و تصنف حسب القدرة الى  6اقسام:
 -1قدرة اقل من  30كيلو واط
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الوصف
اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك
فك و تركيب المضخة

الوحدة
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
بالمقطوع

الكمية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 -2قدرة أكبر من  30.1حتى  45كيلو واط
الرقم
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

28

الوصف
اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك
فك و تركيب المضخة

الوحدة
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
بالمقطوع

الكمية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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 -3قدرة أكبر من  45.1حتى  67كيلو واط
الرقم
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

الوصف
اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك
فك و تركيب المضخة

الوحدة
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
بالمقطوع

الكمية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 -4قدرة أكبر من  67.1حتى  92كيلو واط
الرقم
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

الوصف
اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك
فك و تركيب المضخة

الوحدة
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
بالمقطوع

الكمية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 -5قدرة أكبر من  92.1حتى  110كيلو واط
الرقم
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

29

الوصف
اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك
فك و تركيب المضخة

الوحدة
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
بالمقطوع

الكمية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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 -6قدرة أكبر من  110.1حتى  185كيلو واط
الوصف
اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك
فك و تركيب المضخة

الرقم
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

الوحدة
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
بالمقطوع

الكمية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

د – صيانة واعادة لف المحركات الغاطسة
و تصنف حسب القدرة الى  6اقسام:
 -1اقل من أو يساوي  30كيلو واط
الرقم
67
68
69
70
71
72

الوصف
اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة
عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

الكمية
1
1
1
1
1
1

 -2من 30.1حتى  45كيلو واط
الرقم
73
74
75
76
77
78

الوصف
اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة
عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

الكمية
1
1
1
1
1
1

 -3من 45.1حتى  67كيلو واط
الرقم
79
80
81
82
83
84

30

الوصف
اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة
عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

الكمية
1
1
1
1
1
1
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 -4من 67.1حتى  92كيلو واط
الرقم
85
86
87
88
89
90

الوصف
اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة
عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

الكمية
1
1
1
1
1
1

 -5من 92.1حتى  130كيلو واط
الرقم
91
92
93
94
95
96

الوصف
اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة
عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

الكمية
1
1
1
1
1
1

 -6من 130.1حتى  185كيلو واط
الرقم
97
98
99
100
101
102

الوصف
اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة
عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

الكمية
1
1
1
1
1
1

أية اعمال أخرى غير مدرجة في جدول الكميات تكون بموافقة المهندس المسؤول بنا ًء على التقرير الفني المفصل مع عرض سعر موثقا
بالموافقة الخطية من قبل المهندس المسؤول.

31
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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 OF REQUIREMENTS
NO

1

Item

- عقد رفع وتنزيل وصيانة المضخات في االبار
البلقاء
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SCHEDULE (B)
SCHEDULE OF DELIVERY TERMS

NO

1

DELIVERY

Item

- عقد رفع وتنزيل وصيانة المضخات في االبار

البلقاء

عقد سنوي او
بانتهاء المخصص
المالي ايهما اسبق
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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
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.9

جدول الكميات :

أ – أعمال الرفع و التنزيل و النقل
الرقم الوصف

1
2
3
*4
*5

*

الوحدة

اجور رفع و تنزيل وحدة الضخ مع انابيب التعليق وملحقاتها
متصل لآلبار (  2يوم عمل)
اجور رفع و تنزيل وحدة الضخ مع انابيب التعليق وملحقاتها
بالمقطوع
لآلبار ألكثر من  2يوم عمل متتالي
بالمقطوع
اجور تزويد او تنقيص مواسير تعليق
اجور رفع او تنزيل وحدة الضخ مع انابيب التعليق وملحقاتها
بالمقطوع
لآلبار
اجور نقل المضخة ومواسير التعليق والكوابل الى المواقع و
بالمقطوع
بالعكس.
بالمقطوع

الكمية

السعر
بالدينار
(رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)

1
1
1
1
1

في حال تحويل البئر الى عملية اعادة التأهيل يتم احتساب حركة واحدة للرفع فقط و للتنزيل فقط ،وال يتم احتساب العملية للرفع و التنزيل ألكثر من يومين.

** -1يتم احتساب أجور النقل للذهاب و االياب ،وعند استخدام النقل لوجهة واحدة فقط (ذهاب أو اياب فقط) تحسب نصف القيمة فقط.

ب – تجهيزات المضخة و المواسير
الرقم

الوصف

الوحدة

عدد
توريد و تركيب نقاصة  " 6 X 4من الحديد
15
عدد
توريد و تركيب نقاصة  " 8 X 6من الحديد
16
توريد و تركيب نقاصة  " 6 X 4من الستانلس ستيل عدد
17
توريد و تركيب نقاصة  " 8 X 6من الستانلس ستيل عدد
18
عدد
توريد و تجهيز و تركيب قاعدة فوهة البئر
19
"4
20
عدد
توريد و تركيب نبل مضخة حديد
"5
21
عدد
عدد
"6
22
عدد
توريد و تركيب نبل مضخة ستانلس "6
23
عدد
"4
24
توريد و تركيب مفة حديد
عدد
"6
25
عدد
"8
26
"6
27
عدد
توريد و تركيب مفة ستانلس
عدد
"8
28

38

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)

الكمية
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ج – صيانة المضخات الغاطسة
و تصنف حسب القدرة الى  6اقسام:
 -1قدرة اقل من  30كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك
فك و تركيب المضخة

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
بالمقطوع

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)

 -2قدرة أكبر من  30.1حتى  45كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

39

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)
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 -3قدرة أكبر من  45.1حتى  67كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)

 -4قدرة أكبر من  67.1حتى  92كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

44

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

40

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)
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 -5قدرة أكبر من  92.1حتى  110كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

55

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)

 -6قدرة أكبر من  110.1حتى  185كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

اصالح فراش مضخة غاطسة
اصالح رنج الفراش
اصالح سكبة المضخة
اصالح عمود مضخة
تفصيل عمود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة السحب
تفصيل كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بيل ثرست
تفصيل تحويلة المضخة مع المحرك

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

66

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

41

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)
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د – صيانة واعادة لف المحركات الغاطسة
و تصنف حسب القدرة الى  6اقسام:
 -1اقل من أو يساوي  30كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

67
68
69
70
71
72

اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)

 -2من 30.1حتى  45كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

73
74
75
76
77
78

اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)

 -3من 45.1حتى  67كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

79
80
81
82
83
84

اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)

 -4من 67.1حتى  92كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

85
86
87
88
89
90

اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1

42

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)
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 -5من 92.1حتى  130كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

91
92
93
94
95
96

اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)

 -6من 130.1حتى  185كيلو واط
الرقم

الوصف

الوحدة

الكمية

97
98
99
100
101
102

اصالح عامود المحرك
تفصيل بوكس علوي
تفصيل بوكس سفلي
اعادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بيل ثرست
فك و تركيب المحرك

عدد
عدد
عدد
لكل كيلو واط
عدد
عدد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار السعر بالدينار
( كتابة)
( رقما)

أية اعمال أخرى غير مدرجة في جدول الكميات تكون بموافقة المهندس المسؤول بنا ًء على التقرير الفني المفصل مع عرض سعر موثقا
بالموافقة الخطية من قبل المهندس المسؤول.

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

items.

…………………………………… - Signature & Stamp of the Supplier:

43
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نموذج عرض مناقصة
Bid form
الرقـــم__________________________:
التاريخ__________________________:
السادة ِشركة مياة االردن
بناء على دعوة العطاء رقم ( -O-P-21-184-Bتمديد( ) )2ووفقاً 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 ( )90يوماً 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
-2
تعليمات -:

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

(مالحظة :يطبع على أوراق مخاطبات المناق

44

الرسمية)
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نموذج العقد  /االتفاقية
حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (

) لعام ( )2022بين

) من شهر (

صاحب العمل :شركة مياة االردن -مياهناعلى 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

عقد رفع وتنزيل وصيانة المضخات في االبار -البلقاء

ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني للعطاء ( -O-P-21-184-Bتمديد( ) )2قد تم األتفاق بين الفريقين المتعاقدين
على ما يلي:
 -1يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه األتفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة في دعوة العطاء والمشار اليها فيما بعد.

 -2تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزءا" ال 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.

 - 3القيمة االجمالية للعقد -------------:
مدة التوريد -------------

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

 -5إزاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميع األعمال المطلوبة منه بموجب هذا العطاء ,يتعهد الفريق األول بأن يدفع الـى الفريـق الثـاني األسـعار
واألجور المذكورة في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في هذه األتفاقية.

بناء على ما ذكر اعاله جرى توقيع هذه األتفاقية وإبرامها في التاريخ المذكور أعاله.

التوقيع
األسم :
ج

45

الوظيفة:

الفريق األول

الفريق الثاني

(صاحب العمل)

(المورد )

التوقيع
األسم

الوظيفة:
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نموذج كفالة دخول العطاء
TENDER GUARANTEE

إلى السادة  :شركة مياة االردن -مياهنا
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف)..........................................................
يكفل المقاول  /شركة  /مؤسسة…………………… .بتعهد ال رجعة عنه غير قابل للنقض.
بمبلغ (

) دينا ار أردنيا فق …………………………..دينا ار أردنيا.

وذلك مقابل كفالة دخول العطاء رقم…………………………………… :
الخاص بمشروع.…………………………………………… :
لتأمين قيامل بالتزاماتل كمناقص متقدم للعطاء المذكور  ،وفقا" للشروط المتعلقة بوذلك والتوي دخول العطواء الموذكور علوى
أساسها.
وتبقووى هووذه الكفالووة سووارية المفعووول لمــدة ( )120يومــا موون توواري إيووداع العووروض أو لحووين توقيووع االتفاقيووة مووع أحوود

المناقصين أيهما أسبق.

وإننا نتعهد بتعهد ال رجعة عنهغير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بصورف النظور
عن أي اعتراض من قبل المناقص.
توقيع الكفيل/مصرف …………………………

المفوض بالتوقيووع …………………………
التاري و و و ..……………………….

 يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

46
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(نموذج كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن  -مياهنا
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف …………).…………………………… .

قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول  /شركة ………………… بتعهد ال رجعة عنهغير قابل للنقض.
بخصوص العطاء رقم (

/

)

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

) دينا ار اردنيا ،فق ……………………………………..دينا ار اردنيا.

وذلووك ل وومان حسوون تنفيووذ العطوواء المحووال عليوول حسووب الشووروط الوواردة فووي وثووائق عقوود المقاولووة  /و /او /العقوود ،

وإننا نتعهد بتعهد ال رجعة عنه غير قابل للنقض  ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلوب خطوي مونكم المبلوغ الموذكور أو أي

جزء منل بدون أي تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول  /المورد قد رفض أو أخفوق فوي تنفيوذ
أي من التزاماتل بموجب العقد و/او عدم قيام المورد بالتوريد  -وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب

المقاول /المورد على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاري إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة تسلما" أوليا" /و /او /توريد المواد بموجوب

العقد المحدد مبدئيا" بتاري ……… ..شهر ……… .مون عوام ……… .وعلـى ان يـتم تجديـدها تلقائيـاً لمـدد اخـرى مـدة

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

توقيع الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيووع ……………………………
التاري و و و ……..………………….....
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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 عنه غير قابل للنقض.
بخصوص العطاء رقم (

/

)

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

) دينا ار أردنيا فق …………………………………..دينا ار أردنيا.

وذلك ل مان صيانة العطواء المحوال عليول حسوب الشوروط الوواردة فوي وثوائق عقود المقاولوة  ،وإننوا نتعهود بتعهـد ال رجعـة عنـة

غير قابـل للـنقض ،بوأن نودفع لكوم بمجورد ورود أول طلوب خطوي مونكم المبلوغ الموذكور أو أي جوزء منول بودون أي تحفوظ أو

شرط  -مع ذكر األسباب الداعيوة لهوذا الطلوب بوأن المقواول  /الموورد قود رفوض أو أخفوق فوي تنفيوذ أي مون التزاماتول بموجوب
العقود  /و /او اخفوق المقوواول  /الموورد فووي تنفيوذ اي موون التزاماتوة  ،وذلووك بصورف النظوور عون أي اعتوراض أو مقاضواة موون

جانب المقاول  /المقاول على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاري إصودارها ولحوين تسولم األشوغال المنجوزة تسولما" نهائيوا" /و  /او  /انق واء

مدة الصيانة المحددة بموجب العقد المحدد مبدئيا " بتاري … ..شهر … .مون عوام … ....وعلـى ان يـتم تجديـدها تلقائيـا

لمدد اخرى مدة كل منها ( ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيل/مصرف ……………………………

المفوض بالتوقيووع ……………………………
التاري و و و ……………………………..
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نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee
إلى السادة  :شركة مياه األردن -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 عنه غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منل عند
أول طلب خطي منكم ،وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديل المقاول  /المورد .
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاري صدورها ولحين سداد المقاول /المورد ألقساط الدفعة المقدمة ،ويتم تمديدها

تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل  ,وال تلغى اال بكتاب خطي من شركة مياة االردن  -مياهنا

توقيع الكفيل  /مصرف.............................. :
المفوض بالتوقيع.................................... :

التاري .............................................. :

49

\\\Proc_Backup\Procurement\procurement 2021\RFQ\192.168.0.55من  20000اىل O-P-21-184-B.docx\40000

Procurement & contracting Section

نموذج ضمانة من سوء المصنعية
أتعهد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
ب مان المواد المحالة علينا و الواردة في العقد أو امر الشراء وأية مالحق لها و /أو أية ق اررات معدلة لها الصوادرة
عن شركة مياة االردن) لعام (

)

بحيث يكون هذا ال مان ساري المفعول لمدة  18شه ار تبدأ من تاري االستالم النهوائي لكول دفعوة يوتم الموافقوة علوى

تسلمها حسب األصول للعطاء و/أو العطاءات و/او اوامر الشراء  ،ما لم يرد خالف ذلك في العقد او امر الشراء.

ويشوومل هووذا التعهوود ضوومان كافووة الموواد المووذكورة فووي العقوود او/اواموور الشوراء موون سوووء المصوونعية وبكاموول قيموة الموواد

الم مونة م افا إليها نسبة  %15خمسة عشر بالمائة من قيمتها.

ونتعهوود باسووتبدال كافووة الموواد التووي ثبووت سوووء مصوونعيتها خووالل الموودة المقووررة موون قبوول شووركة ميوواة االردن ،وفووي حووال

عوودم قيامنووا باسووتبدال تلووك الموواد بووأخرى جديوودة مووع نهايووة الموودة المقووررة لالسووتبدال ،فمننووا نتعهوود بوودفع كاموول قيمووة تلووك الم وواد

م افا إليهوا  %15خمسوة عشور بالمائوة مون قيمتهوا دون الحاجوة لإخطوار أو اللجووء إلوى الق واء ،موع ضومان أي عطول أو
ضرر أو مصاريف تلحق بشركة مياة االردن.
وعليه أوقع
المقر والمتعهد بما ورد أعاله
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Manufacturer’s Authorization Form
To:

MIYAHUNA Company

WHEREAS _________________ [name of the Manufacturer] who are established and reputable manufacturers of
_______________________[name and/or description of the goods] having factories at __________________[address
of factory]
Do hereby authorize __________________[name and address of Agent] to submit a bid, and subsequently negotiate
and sign the Contract with you against

_________ [reference of the Invitation to Bid] for the above goods

manufactured by us.
We hereby extend our full guarantee and warranty as per the Conditions of Contract for the goods offered for
supply by the above firm against this Invitation for Bids.

[Signature for and on behalf of Manufacturer]
Note:

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

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