THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

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

O-P-22-019-A
توريد فلنجة فالنج ادبتر 125ملم
وثائق االتستد ار

 اخر موعد لبيع وثيقة االتستد ار هو التساعة الثانية من متساء يوم االربااء الموافق2022/02/02 -يبدأ موعد تتسليم الاروض على الانوان المذكور أدناه من التساعة  9:00صباحاً لغاية الـ  11:30ظه ارً

من يوم اإلحد الموافق 2022/02/06

 -تسيتم فتح الاروض في تمام التساعة الثانية عشرة من يوم اإلحد الموافق2022/02/06
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الجزء االول  -:دعوة االتستد ار

الموضوع دعوة االتستد ار رقم O-P-22-019-A

توريد فلنجة فالنج ادبتر 125ملم
 )1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذ المرفقة لشراء المواد الواردة
في جداول المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط الاامة والخاصة والنماذ وتاليمات الدخول في ااالتستد ار المرفقة .

 ) 2يمكن للشركات المناقصة تقديم الاروض لمادة واحدة او أكثر وتسيتم تقييم الاروض واالحالة حتسب المادة إال إذا ذكر
خالف ذلك في المواصفات .

 )3على المناقصين الراغبين بمالومات إضافية االطالع على وثيقة االتستد ار

مراجاة شركة مياه االردن – مياهنا –

مديرية الاطاءات على الانوان المذكور أدناه علماً بأن  -اخر موعد لبيع وثيقة االتستد ار هو التساعة الثانية من

متساء يوم االربااء الموافق2022/02/02

دينارًأردني
ا
 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نتسخة كاملة من وثائق االتستد ار دفع مبلغ( )25دينار/خمس وعشرون
غير متستردة قبل آخر موعد لبيع وثيقة االتستد ار .

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بنتسبة ( )%3من قيمة الارض ككفالة دخول لالتستد ار صادرة عن احـد البنوك الااملة
في المملكة األردنية الهاشمية( ,وفي حال تاذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من تاريخ
إيداع الاروض لذلك االتستد ار ألمر شركة مياه األردن وحتسب الشروط الاامة والنموذ وبخالف ذلك ال يقبل الارض.

 ) 6تاتبر هذه الدعوة والتاليمات مكملة للشروط الاامة والخاصة للتااقد وتكون لها قوة الاقد لشراء المواد وملزمة
للمناقصين  ,وللجنة االشراء حق اتستبااد أي عرض غير ملتزم بكل أو باض أو أحد بنود التاليمات .

 )7يبدأ موعد تتسليم الاروض على الانوان المذكور أدناه من التساعة  9:00صباحاً لغاية الـ 11:30من ظهر يوم االحد

الموافق 2022/02/06

 )8تسيتم فتح الاروض في تمام التساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق 2022/02/06وعلى المتناقصين أو
مندوبيهم الراغبين بحضور جلتسة فتح الاروض الحضور الى موقع الشركة على الانوان المذكور أدناه .

 )09يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن الارض الفني والمالي.

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

مديرية الاطاءات والمشتريات

جبل الحتسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6

لالتستفتسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1603/1623
شركة مياه األردن  -مياهنا
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الجزء الثاني  :تاليمات الدخول في االتستد ار /المناقصة

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

وملزمة للمناقصين ،وللجنة الشراء حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود هذه

التعليمات.

أوال :إعداد وتقديم الاروض:

 -1ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة.
 -2ترسل العروض على األوراق األصلية وتختم بالختم الرسمي للشركة والتوقيع عليها ولن ينظر في
العروض المخالفة لذلك علما بأن األوراق األصلية هي المعتمدة رسميا في حالة وجود اختالف.

 -3يجب ارفاق صورة اإليصال الدال على شراء نسخة المناقصة مع أوراق العروض المقدمة من المناقص
في حال شراء هذه النسخة
 -4مدة سريان العرض ( )90تسعون يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.

 -5آخر موعد الستالم نسخة دعوة االستدراج الساعة الثانية من مساء يوم االربعاء الموافق.2022/02/02
 -6في حاال وجاود اعت ارتاات علاى المواصافات او الشاروط او التعليماات الاواردة فاي هاذا االساتدراج ،فيتوجاب
على المناقص تقديم اعتراته خالل عشرة ايام تبدأ مع نهاية أول يوم لإلعالن عن االستدراج .
 -7ال يجااوز لمناااقص أن يقاادم عرتااين مسااتقلين لاانفس الم اواد س اواء ب ساامه الشخصااي أو بالش اراكة مااع اساام
آخر ،وفي مثل هذه الحالة ال ينظر في العرتين وعليه أن يقدم عرتا واحدا محددا إال إذا طلبات الشاركة

غير ذلك.
أ -فــي حــال تقــديم عــرض م ـرادف لــنفس المــادة ,فالــى المنــاقر أن يــذكر علــى عرض ـ األصــلي وبــالحبر
االحمر أن هناك عرضاً مرادفاً مرفقاً ب .

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

 -9أي غموض أو تشويه في المناقصة يفقد المناقصة قيمتها ويحرم المناقص حق اإلشتراك.
-10

علــى المنــاقر المفــوض إحضــار المناقصــة  /المناقصــات المقدمــة مــن قبل ـ بحيــث تكــون كــل

مناقصة في مغلف متستقل مغلق بإحكام ومختوم ومانون بإتسم :
* شركة مياه االردن – لجنة الشراء.
*االتستد ار رقم O-P-22-019-A:

* تاريخ 2022/02/06 :

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

ووتااعها شخصاايا فااي الصااندوق المخصااص لااذلك االسااتدراج بحتااور تااابط الش اراء المكلااف واسااتالم
ايصال بذلك ،على أن التحتوي هذه المغلفات أي عينات أو نشرات.
6

\\\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\RFQ\192.168.0.55من O-P-22-019-A.docx\20000 -5000

Pocurement & contracting Section

 -11ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس ،البريد المسجل ،البريد السريع ،او البريد االلكتروني.
 - 12ياتبر تقديم عرض المناقر إلتزاماً من بأن مطلع ومتفهم لجميع المـواد والتاليمـات الصـادرة بموجـب

نظام رقم ( )28لتسنة  2019نظام المشتريات الحكومية وتاديالتهووثائق دعوة االتستد ار والنماذ المرفقة.

 - 13علا ااى السا ااادة المتعها اادين الا ااذين يحا ااال علا اايهم اي ما اان الم ا اواد إحالا ااة مبدئيا ااة اإللت ا ازام بمراجعا ااة مديريا ااة
العطاءات والمشاتريات لالطاالع علاى مساودة االحالاة والتبلياا المبادئي باإلحالاة مان قبال شاخص مخاول وخاالل

خمس ااة أي ااام عم اال م اان ت اااريخ إ ش ااعارهم ب ااذلك م اان قب اال مديري ااة العط اااءات والمش ااتريات ،وه ااي الم اادة القانوني ااة
لإلعتراض على القرار المبدئي ،وفي حال عدم مراجعتهم سيتم الساير باإلحالاة النهائياة واعتباارهم ماوافقين علاى
اإلحالة وحسب تعليمات دعوة االاستدراج والشروط العامة والخاصاة المرفقاة بهاا وعلايهم التبلاا باإلحالاة النهائياة
عند إشعارهم بذلك.
 - 14المحاكم األردنية هي الجهة القتائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قتائية تنشأ بين المتعاقدين.
ثانيا :خطاب التغطية :

على المناقص إرفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية :

 -1إجمالي عدد البنود المناقص عليها وأرقامها.

 -2قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض
مرادف.

 -3اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.
 -4ذكر اي مرفقات اخرى.
ثالثا  :االتساار :
 -1االسعار المقدمة يجب ان تكون بالدينار االردني باالرقام واالحرف.

 -2السعر االفرادي باالرقام واالحرف يكون للوحدة ( المعروتة) من قبل المناقص.
 -3على المناقص تقديم سعر لكل مادة ( ليشمل السعر االفرادي والسعر االجمالي) على ان يكون الساعر ساعر
تسليم المستودع.
 -4على المناقص تقديم اسعاره لكل مادة تسليم مساتودعات شاركة ميااه االردن شااملة التاريبة العاماة للمبيعاات
واي رسوم او ترائب اخرى.

 -5اسااعار تسااليم المسااتودع تعنااي قيااام المتعه اد بااالتخليص علااى البتااائع ماان الم اوانو وتسااليمها لمسااتودعات
شركة مياه االردن دون اي تكفلة اتافية

 -6بيان رقم التسجيل في شبكة التريبة العامة على المبيعات من قبال المنااقص وتارورة تثبيتهاا علاى الفاواتير
وذكر االسم بشكل واتح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي.
7
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 -7ف ااي ح ااال ت اام تق ااديم الع اارض بالعمل ااة االجنبي ااة س اايتم تحوي اال اس ااعار الع ااروض ال ااى ال اادينار االردن ااي وذل ااك
باسااتخدام سااعر الصاارف الصااادر ع اان البنااك المركاازي فااي يااوم اخ اار موعااد لتقااديم العااروض لغايااة مقارنااة

عروض االسعار

راباا  :طريقة الدفع :
 -1يتم دفع قيمة المواد الموردة من خالل شركة مياه االردن بعد التسليم النهائي ( أي تسليم البتائع في
المستودعات وقبولها بصفة نهائية) وخالل  45-30يوم.
 -2الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة.
خامتسا :الكفاالت :

 -1يرفق مع كل عرض شيك مصدق بنسبة ( )%3من قيمة العرض ككفالاة دخاول االساتدراج صاادرة عان احااد
البن ااوك العامل ااة ف ااي المملك ااة االردني ااة الهاش اامية(،وفي ح ااال تع ااذر ذل ااك تقب اال كفال ااة بنكي ااة غي اار مش ااروطة)
وصااالحة لماادة ) (120يااوم ماان تاااريخ إيااداع العااروض لااذلك االسااتدراج ألماار شااركة مياااه األردن وحسااب

الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

 -2على المتعهد الذي يحال عليه االستدراج أو جزء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشاتريات الساتكمال تقاديم
كفالة حسن تنفيذ بقيمة  %10من قيمة المواد المحالة عليه خالل  10أيام من تااريخ اشاعار االحالاة النهاائي

،على ان يتوجب على المتعهدين توقيع امار الشاراء ا العقاد المنبثاق عان هاذا القارار اساتكماإلجراءات التعاقاد
فااي موعااد اقصاااه اول يااوم عماال رساامي يلااي تاااريخ اسااتيفاء المتطلبااات السااابقة الااذكر ،وذلااك تجنبااا لمصااادرة

تأمين دخول االستدراج.
تسادتسا :الغرامات :

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

تساباا  :تقديم الاروض :

يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة لها باليد في مغلف مغلق ومختوم على العنوان التالي:
شركة مياه االردن – مياهنامديرية الاطاءات والمشتربات
جبل الحتسين – شارع المجدلامارة رقم( ) 6

البريد االلكتروني Alozi@miyahuna.com.jo :
Mmajali@MIYAHUNA.com.jo,
Rmaaitah@MIYAHUNA.com.jo
ksghaireen@miyahuna.com.jo
8

\\\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\RFQ\192.168.0.55من O-P-22-019-A.docx\20000 -5000

Pocurement & contracting Section

الجزء الثالث
الشروط الاامة
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أوال :التااريف :سوف تتم اإلشارة إلى أمر الشراء وأية ملحق (ملحقات) بعبارة "أمر شراء" أو، P.O.والشركة أو
الشخص الذي سيوجه اليه أمر الشراء سيدعى "المورد" ،وستدعى الشركة التي تصدر أمر الشراء "الشركة" أو
"المشتري" ،وستدعى المعدات والمواد والسلع واألعمال والخدمات الثانوية التي يتم طلبها "السلع" .وسيشار إلى
الوصف أو الرسومات أو العينات أو المواصفات أو التعليمات أو غيرها من اإلشارات للنوع والوظيفة والنوعية فيما

يتعلق بالسلع بكلمة "المواصفات".
ثانيا :التسار :األسعار محددة وثابتة ولن يقوم المورد بأي حال من األحوال بتدفيع الشركة ،أو لن تكون الشركة
مسؤولة عن دفع سعر أكثر مما هو محدد في أمر الشراء.
ثالثا :التتسليم:يجب أن يتم تسليم السلع حسب الوقت والوجهة المحددة في أمر الشراء .
راباا :التتسليم المتأخر  :إذا لم يتمكن المورد من تسليم السلع في الوقت المحدد  ،فللشركة الحق في رفض قبول

السلع ،أو القيام بتغريم المورد بمعدل  %0.5من قيمة أمر الشراء لكل أسبوع وبحد أقصى %15من قيمة أمرالشراء.

خامتسا :التابئة :سيقوم المورد باتخاذ كافة الترتيبات لتعبئة السلع وفقا للمطلوب في أمر الشراء من أجل منع
تعرتها للترر أو التلف خالل نقلها العبوري إلى وجهتها األخيرة .وينبغي أن تكون عالمات ومستندات العبوات

مطابقة لمتطلبات أمر الشراء.
تسادتسا :الدفع :سيتم تحديد طريقة و شروط الدفع للمورد في أمر الشراء.
تساباا :نقل الملكية و المخاطر ,تقتسيم التكاليف و غيرها من االلتزامات :سيتم ذكر الشروط القابلة للتطبيق
والخاصة بالتجارة على كل أمر شراء وستسري شروط  ( INCOTERMSمصطلحات التجارة الدولية وفقا
ألحدث طبعة)
ثامنا :المااينة :ستختع جميع السلع والخدمات للمعاينة النهائية والموافقة من قبل الشركة بعد التسليم  ،وقد ترفض
الشركة أية سلع فيها عيب أو غير مطابقة للمواصفات دون دفع أية تكاليف.

تاتساا :الض ارئب والرتسوم :سيكون الموردون األجانب مسؤولين بالكامل عن جميع الترائب والطوابع والرسوم
وأتعاب الترخيص وغيرها من المكوس المفروتة خارج دولة المشتري .وسيكون الموردون المحليين مسؤولين

بالكامل عن جميع الترائب والرسوم وأتعابالترخيص والطوابع … الاخ التي يتم تكبدها إلى أن يتم تسليم السلع إلى
موقع الشركة المحدد في أمر الشراء.
عاشرا :الضمانة :يتمن المورد إن السلع الموردة مطابقة للمواصفات بشكل تام و هي ذات جودة عالية وجديدة
وغير مستعملة  ،وتالئم الغاية المقصودة منها  ،وبأن تكون خالية من كل العيوب في التصميم والمواد والمصنعية.

و وستبقى هذه التمانة سارية لمدة ثمانية عشرة شه ار من تسليم السلع .ويوافق المورد أنه – عند استالم مطالبة من
الشركة خالل هذه الفترة – سيقوم ب صالح أو استبدال جميع السلع التي ال تتطابق بشكل تام مع المواصفات

المذكورة في أمر الشراء وذلك على نفقته منفردا وبالسرعة المعقولة.

حادي عشر :التأمين :سيتم تأمين السلع بنسبة  %115من قيمة أمر الشراء وفقا للنموذج الموجود لدى الشركة،

واذا تتمن

أمر الشراء القيام بأعمال وخدمات سيقوم المورد بتوفير تعويض للعاملين وغيرها من تأمينات

المسؤولية التعاقدية حسبما هو مطلوب بمقتتى القانون األردني .

10
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ثاني عشر :التغييرات:تحتفظ الشركة بحق تغيير المواصفات وتواريخ التسليم ،غير أن الشركة لن تكون مسؤولة عن
أسعار السلع التي تكون أعلى من األسعار المذكورة في أمر الشراء ما لم توافق الشركة صراحة وبصورة خطية على

تلك األسعار المرتفعة .ولن يعدل أي اتفاق شفوي أو تفاهم آخر بأي طريقة كانت أحكام وشروط أمر الشراء.
ثالث عشر :حسن األداء و الصيانة :إن أي متطلبات متعلقة بتمان ُحسن األداء والصيانة سيتم ذكرها في
أمرالشراء.
المتفق عليه أنه في حالة خرق وانتهاك أحكام وشروط أمر الشراء من
رابع عشر :تدابير إنتصافية (عالجية):من ُ
قبل المورد قد تقوم الشركة ب لغاء أمر الشراء هذه أو جزء منها وتعيد جميع السلع غير المطابقة أو المرفوتة على
نفقة ومسؤولية المورد وتسترد من المورد أية أموال تم دفعها مقابل السلع وتشتري السلع المطابقة من مصدر آخر

وتقيد قيمة ذلك على حساب المورد  ،كما و تحتفظ الشركة بحق وتع المورد على القائمة السوداء و عدم التعامل
معه مستقبال .

خامس عشر :الظروف القاهرة:لن يكون المورد مسؤوال عن إخفاقه في تنفيذ التزاماته بموجب أمر الشراء إذا كان
ذلك اإلخفاق نتيجة ظروف قاهرة.
تسادس عشر :االمتثال للقانون:يؤكد المورد أنه لم يتم انتهاك أي قانون أو نظام أو أمر صادر في المملكة األردنية
الهاشمية أو أية جهة أو سلطة حكومية في سبيل صنع أو شراء أو بيع السلع التي يتم توريدها بموجب أمر الشراء

هذه.

11
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الجزء الرابع
الشروط والمواصفات الخاصة
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Polyethylene Fittings specifications
. تركي أو ياباني، أمريكي، أوروبي،مصدر محلي

1. General
1.1 Ambient Conditions

All fittings, materials and equipment shall be in every respect suitable for storage, installation,
use and operation in the conditions of temperature, humidity and The PH of water
appertaining in Jordan.
Atmospheric temperature in Jordan varies between varies between -10˚C and 50 ˚C.
1.2 Potable Water Certification
All fittings and materials shall be certified for potable water use, and all fittings and materials should
be certified as safe for transporting potable water by an independent testing laboratory.
All material in contact with or likely to come into contact with water for public supply shall be
introduced with the requirements of BS 6920 (suitability for non metallic products for use in contact
with drinking water) or any equivalent standard as well as the Jordanian standard (JS 286/2008) and
the requirements of EN 15664 ( influence of metallic materials on water intended for human
consumption ) or any equivalent standard and the World Health Organization standard (WHO), and
whenever the regulation is changed it is the supplier responsibility to ensure conformity with any new
requirements.
Potable water certificate submitted must be for the same batch delivered to Miyahuna, certificates
must be in English
1.3 Toxic Materials
fittings and pipeline components, including their protective coatings and joint materials, that will or
may come into contact with potable water shall not constitute a toxic hazard, shall not support
microbial growth, shall not cause taste or odour, cloudiness or discolouration of the water and shall
contain no ingredients that may migrate into water in amounts that are considered to be toxic or
otherwise dangerous for health .
Non toxicity certificate should be provided.
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1.4 Third Party Witness
1.4.1 General
The supplier must submit at least 3 different international third party companies where Miyahuna
will choose one of them.
The supplier shall furnish an original certificate from the third party inspection agency showing all test
results and analysis required by the applicable standard (ISO 4427 /2007) according to which the
materials have been manufactured. The third party inspection agency shall under this contract, have
witnessed the manufacture and testing operation to verify compliance with the technical specifications
and the relevant standard. The third party inspection agency shall verify that all materials used are
eligible for the relevant standard productions requirements. All certification should be from a certified
and approved third party, and the certificates must be related to the same batch delivered to
miyahuna, all certificates must be valid and written in English.
1.4.2 Fittings
For fittings third Party shall verify that fittings are produced in compliance with ISO 4427-3/ 2003,
EN12201 or equivalent, all batch release tests shall be witnessed and certified by an approved third
party, and No fitting shall be accepted unless all type and batch release tests have been passed. The
third party must clearly identify the fittings production date / code marked on the fittings, with each
batch test performed
1.5 Testing after delivery
All materials supplied to the site in Jordan shall be subjected to acceptance tests carried out by the
Royal Scientific Society. Or similar accredited authority. The test should confirm that the materials and
fittings are manufactured according to ISO 4427, EN12201 or equivalent; all Tests required for
polyethylene fittings must be performed according to the above standards. If any of the tests
mentioned in the standards cannot be performed by the Royal Scientific Society then the supplier
should provide a third party certificate for those tests taking into considerations all the statements
mentioned in “third party witness” section.
All testing costs should be borne by the supplier in all cases.
1.6 Fittings Packing and Protection
 All fittings must be packed in such a way to allow instant use on site without additional cleaning.
 All electro-fusion fittings must be packed in transparent protective bags. The electro-fusion fittings
must then be packed in carton boxes.
 All fittings shall be securely packed in crates and boxes to prevent damage during delivery. The cost
of packing shall be deemed to be included in the Contract Rates and crates will not be returned.
 Fittings are normally supplied in separate cartons together with any associated small items, such as
bolts and gaskets.
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1.7 Identification
The supplier shall be responsible to ensure that each separate item, crate, or package has permanently
attached to it, in a conspicuous position, an identification plate of weather - resistant material on which
are engraved or stamped;


The Manufacturers Name



Contents Description and Quantity



Serial Number or Reference Number Identifiable on the Delivery Note and Cross
Referenced to the Purchase Order Item References.



Weight

The shipment containers shall be marked with the following address;
Jordan Water Co. – MIYAHUNA L.L.C.
Tender Number – variable

In addition the container shall be marked with the following information;


Total gross weight



Total net weight



Packing list reference number

1.8 Transport and Deliveries


The supplier shall send to the Purchasers, one-week advance notice of all consignments of
materials. Every consignment shall be accompanied by a detailed delivery note.



The supplier shall deliver to and off load the materials onto the storage area as directed by the
Purchasers. All materials delivered will be examined and inspected by the Purchaser and taken
over by him.



The Supplier shall provide necessary details to the shipping line on precautions to be
taken during loading/unloading, handling & transport of the pipes & fittings and other
components. Supplier shall provide to the purchaser a set of recommendations of
manufacturer for handling, loading, unloading, transporting and storing of polyethylene
pipes and fittings



The Purchaser shall arrange reception and storage areas only. The supplier shall be responsible
for off-loading all materials.
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The materials shall be delivered to the Purchaser at Miyahuna stores, Amman or any other
place chosen by the Purchaser.



The supplier shall also be responsible for all handling and transport activities up to Miyahuna
store-yard, Amman



The (DDP) price shall include all costs relating to above-mentioned requirements.

1.9 Handling
Care shall be taken during loading, transporting, and unloading to prevent damage to the pipes, or
fittings. Under no circumstances shall pipes or fittings be dropped or rolled against one another. All
pipes and fittings shall be examined. Any damaged materials must be rejected by the Purchasers.
1.10 Details to be provided at the time of tender
1. Dates of batches or consignment deliveries.
2. The supplier shall state which of the sections of the schedule of requirements he proposes to
price and supply.
3. Any alternative standards proposed including demonstration of equivalency or superiority to
the standard specified, if allowed.
4. Any alternative materials proposed including demonstration of equivalency or superiority to
the standard specified, these alternative materials should be subjected to the clients approval.
5. Where the supplier offers alternative standards, materials to those specified, the supplier shall
provide prices for those specified and the alternatives proposed.
6. The supplier shall include in his price for the training elements related to the materials he
proposes to supply and shall list the elements of training offered, if needed or requested.
7. The supplier shall provide prices for the equipment applicable to the sections of the schedule
of requirements he intends to price.
8. The supplier shall provide full details of his materials tests and procedures.
9. Any alternative proposed specification for combined tracer and marker tape.
10. ISO or EN certification for management and product.
11. CV’s of proposed training staff, if necessary.
12. Costs of Trainers expenses, if requested.
13. Training program, if requested.
1.11 Documents to be provided upon delivery
The contractor shall submit at least the following documents:
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1. Certificate of origin.
2. Packing list
3. Third Party inspection reports (inspection including all the tests required in the standard)
4.

Any other documents requested by the Engineer and the hand over committee

All above documents must be valid and in English.
1.12 Manuals and Technical Specifications
The supplier shall supply full technical specifications for the items to be supplied at the time of tender.
In addition he shall provide full instruction manuals, which describe the correct methods and
procedures necessary to construct the pipeline system in accordance with best practice.
1.13 Additional Services
The supplier shall provide details of additional services, which he can provide e.g. technical advice and
support and, in particular, shall state his capability for supporting the project in the Amman location at
the time of tender.

2. Polyethylene Fittings
2.1 fittings used for existing networks
Fittings used for polyethylene pipes must be manufactured and tested according to the standards
shown in the following tables. As shown, table 2.1 is standards for fittings for Miyahuna uses, such as
maintenance purposes and storing in warehouses.

2.2 fittings used for new installations
For the new projects, Miyahuna recommends that all fittings should be installed using electro-fusion
technology, table 3.2 shows the standards for the fittings used in the new projects.
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2.3 Connection Type
Table 2.3 Connection Type

Diameter of pipe(mm)

Connection Type

Standard

25-125

Mechanical or Electro-fusion

According to tables: 3.1.a ,
3.1.b and 3.2

125 and above

Butt welding or

Machine : ISO 12176

Electro-fusion

ISO 13953, ISO 11414

The Butt welding machine must be fully automatic
2.4 Design Requirements:
-

The design of fittings must ensure that the wires which coiled around the inner part of electro
fusion fittings are built in the body of fittings not separated from it.
The cutter of PE EF Tapping shall be certified for potable water use.

Table 2.1 Polyethylene fittings on Polyethylene pipes:
Installation
No.
Description
Standard No
/Type
1.

PE Connector

Compression

ISO 14236:2000

(25mm,32 mm, 63 mm)
2.

PE EF Collar

Electro Fusion

ISO 4427:2004 or

ISO 13955,ISO 13954,

Equivalent:
ISO 11413

mm,32 mm, 63 mm)
PE Reducer

ISO 3501,ISO 3503,
ISO 3458,ISO 3459

( 125mm , 180 mm,250 mm,25

3.

Testing method

EN 12201-3 :2003
Compression

( 32mmX25mm ,

ISO 14236:2000

ISO 3501,ISO 3503,
ISO 3458,ISO 3459

63mmX25mm,63X32)
4.

PE Adaptor

Compression

( 2” (63mm) Male, 1” (32mm) Male,
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3/4” (25mm) Male) a
5.

PE Flange Adaptor

Electro Fusion

(125mm , 180 mm, 250 mm)

ISO 4427:2004 or

ISO 13955, ISO

Equivalent:

13954, ISO 11413

EN 12201-3 : 2003
6.

PE Tee

Compression

ISO 14236:2000

(63X63X63mm, 32X32X32mm,

ISO 3501,ISO 3503,
ISO 3458,ISO 3459

25X25X25mm, 63X63X32
,63X63X25,32X32X25) b
7.

PE EF Tee 180X125(socket)

Electro Fusion

ISO 4427:2004 or

ISO 13955, ISO

Equivalent:

13954, ISO 11413

EN 12201-3 : 2003
8.

PE End Cap

Compression

ISO 14236:2000

(63mm, 32 mm, 25 mm,.......)
9.

PE Elbow 63mm, 32mm ,25 mm

10. PE EF Elbow 900

ISO 3458,ISO 3459
Compression
Electro Fusion

(180(socket), 125 mm, 250 mm ,
.....)
11. Electro fusion end cap

ISO 3501,ISO 3503,

ISO 4427:2004 or

ISO 13955, ISO

Equivalent:

13954, ISO 11413

EN 12201-3 : 2003
Electro Fusion

( 125 mm , 180 mm )
12. PE EF Tapping

Electro Fusion

( 125*25 , 180*25 , 125*63 ,
125*32,63*32 ,63*25, )
13. PE EF Elbow 450
(180, 125 mm, 250 mm , .....)

Electro Fusion

ISO 4427:2004 or

ISO 13955, ISO

Equivalent:

13954, ISO 11413

EN 12201-3 : 2003
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Table 2.2: Fittings for new installation Tenders
No.
Description

1.

PE Connector

Installation/
Type

Standard No

Testing method

Electro Fusion

(25mm,32 mm, 63 mm)
2.

PE EF Collar

Electro Fusion

(125mm , 180 mm,250mm,25 mm,32mm,

PE Reducer

Electro Fusion

4.

PE Adaptor

Electro Fusion

( 2” (63mm), 1” (32mm), 3/4” (25mm) )
5.

PE Flange Adaptor

Electro Fusion

(125mm , 180 mm, 250 mm)
6.

PE Tee b PE Tee

Electro Fusion

(63X63X63mm, 32X32X32mm,
25X25X25mm, 63X63X32
,63X63X25,32X32X25) b
7.

PE EF Tee (socket) or saddle branch ( line

Electro Fusion

to line)

ISO 13955, ISO 13954, ISO 11413

3.

ISO 4427:2004 or Equivalent: EN 12201-3: 2003

63mm)

(180X125, 180X180,......)
8.

PE End Cap

Electro Fusion

(63mm, 32 mm, 25 mm, ........)
9.

PE Elbow 63mm

Electro Fusion

10.

PE EF Elbow (socket)

Electro Fusion

(180 mm, 125 mm,250mm ......)
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11.

Electro fusion end cap

Electro Fusion

( 125 mm , 180 mm )
12.

PE EF Tapping

Electro Fusion

( 125*25 , 180*25 , 125*63 ,
125*32,63*32 ,63*25, )
13.

Connector (25 mm, 32 mm)

c

Compression

ISO

ISO 3501,ISO

14236:2000

3503,
ISO 3458,ISO 3459

a

Adapter is used to connect Polyethylene pipes to pipe made from another material, and it should be
compression from one side and male threaded from the other side
b
It is not allowed to use the weldable outlet Kit
c
when the installation is near to the customer cabinet ,whether the connection was straight connection or
using elbow , compression fittings should be used

Annex 1
Reference standards
Standard
Number

Description

ISO 4427-1
:2007

Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply

ISO 4427-2
:2007

Part 2 – pipes

ISO 4427-3
:2004

Part 3 - Fittings

EN12201-1
:2010

Plastic piping System for Water Supply – polyethylene (PE)

EN12201-2
:2003

Part 2 – pipes

EN12201-3
:2003

Part 3 - Fittings

BS 6920

Testing of non-metallic components with regards to their effect of the quality of water

Part 1 - General

Part 1-General.
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EN 15664

influence of metallic materials on water intended for human consumption

ISO 14236
:2000

Plastics pipes and fittings – Mechanical joint compression fittings for use with polyethylene
pressure pipes in water supply system

ISO 11413:
1996

Plastics pipes and fittings – preparation of test piece assemblies between a polyethylene
(PE) pipe and electro fusion fittings

ISO 13954:
1997

Plastics pipes and fittings – peel decohesion test for polyethylene (PE)electro fusion
assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm

ISO 13955

Plastics pipes and fittings – Crushing decohesion for polyethylene (PE) electro fusion
assemblies

ISO 3458: 1976

Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes –Test of
leakproofness under internal pressure

ISO 3459: 1976

Polyethylene (PE) pressure pipes – Joints assembled with mechanical fittings – Internal
under pressure test method and requirements.

ISO 3501 : 1976

Assembled joints between fittings and polyethylene ( PE) pressure pipes –Test of
resistance to pull out

ISO 3503 :1976

Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes – Test of
leakproofness under internal pressure when subjected to bending.

ISO 3506

Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws
and studs

EN 681-1

Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage
applications - Part 1: Vulcanized rubber

EN 681-2

Elastomeric seals - Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage
applications - Part 2: Thermoplastic elastomers

EN 601

Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition of castings for use in
contact with foodstuff

ISO 12176

Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene systems -- Part 1:
Butt fusion

ISO 13953

Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused
joint

ISO 11414

Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt
fusion
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الجزء التسادس
الجداول
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SCHEDULE (A)
SCHEDULE OF REQUIREMENTS
SCHEDULE (B)
SCHEDULE OF DELIVERY TERMS
SCHEDULE ( C )
TECHNICAL DATA
SCHEDULE ( D )
DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS
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SCHEDULE (A)
Schedule of Requirements
Item
1

Description
E.F  ملم125 فلنجة فالنج أدبتر بولي ايثيلين

QTY
1,200

UNIT
Ea

 حسب العينة الموجودة في مستودع عين غزال الرئيسي-

- MIYAHUNA has the right to award the contract by Item .
-

Signature & Stamp of the Supplier: ……………………
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SCHEDULE (B)
TIME PERIODS FOR DELIVERY
Item

Description

QTY

U/M

Delivery

1

E.F  ملم125 فلنجة فالنج أدبتر بولي ايثيلين

1,200

Ea

During 12 weeks
From Awarding

 مستودع عين غزال الرئيسي-

- MIYAHUNA has the right to award the contract by Item .
- Signature & Stamp of the Supplier: ………………………
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SCHEDULE ( C )Technical Data
Item

1

Description

E.F 125 فلنجة فالنج أدبتر بولي ايثيلين
ملم

Qty

1,200

U/M

Manufacturer

Place of
Manufacturing

Place of Inspection
& Testing

Ea
 حسب العينة الموجودة في مستودع عين غزال الرئيسي-

- MIYAHUNA has the right to award the contract by Item .
- Signature & Stamp of the Supplier: ………………………
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SCHEDULE (D)
DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS
It is assumed that the goods offered shall conform to the technical specifications listed herein, unless
deviations are listed explicitly in this schedule.

The Purchaser may waive any minor informality, non-conformity or irregularity in an offer that does not
constitute a material deviation, provided such waiver does not prejudice or affect the ranking of any
Tenderer. Major deviations in the opinion of the Evaluating Committee will render the bid non-responsive.
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الجزء التسابع
النماذ
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SCHEDULE OF PRICES
Item
1

Description
E.F  ملم125 فلنجة فالنج أدبتر بولي ايثيلين

QTY

U/M

1, 200

Ea

U.P

T.P

Total

- MIYAHUNA has the right to award the contract by Item or
combination of items.
- In case unit prices differ from total prices, unit price shall
prevail
Signature & Stamp of the Supplier: ………………………
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نموذ عرض مناقصة
Bid form
الرقـــم__________________________:
التاريخ__________________________:
ألتسادة ِشركة مياة االردن
بناء على دعوة االتستد ار رقم ( ) O-P-22-019-Aووفقاً لتاليمات دعوة االتستد ار والشروط الاامة والخاصة
ً

والمواصفات المرفقة بها فإنني أقدم عرضي  ,شركة______________________________والتزم بتوريد المواد
الماروضة من قبلنا باألتساار والشروط الاامة والخاصة وتاليمات دعوة دخول الشراء/التستد ار والمواصفات المبينة في هذا
الارض.
وأنني ألتزم بأن يبقى هذا الارض قائماً لمدة ( )90يوماً اعتبا ارً من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد إليداع
الاروض ,علماً بأن إجمالي عدد المواد المناقر عليها من قبلنا هو (________) مادة ,وأن إجمالي قيمة المناقصة هو
(______________) دينار أردني ,وقيمة كفالة الدخول المقدمة مع هذه المناقصة هي (______________) دينار
أردني.
اتسم المناقر ____________________ -:
التوقيــــع__________________ -:
الخــاتــم____________________ -:
الانوان)_____________________________________________(:
ر.ب(___________) رمز بريدي (_________)الهاتف (________)الفاكـــس

(_______) البريد

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

 -1يجب تابئة هذا النموذ بالكامل و أن يرفق بالارض عند تقديم إلى الشركة.
(مالحظة :يطبع على أوراق مخاطبات المناقر الرتسمية)
32
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نموذ الاقد  /االتفاقية
حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (

) لاام ( )2022بين

) من شهر (

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

وبين المقاول .........................................على اعتباره الفريق الثاني

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

توريد فلنجة فالنج ادبتر 125ملم

ولما كان قد قبل بالارض الذي تقدم ب الفريق الثاني للاطاء ) (O-P-22-019-Aقد تم اإل تفاق بين الفريقين

المتااقدين على ما يلي:

 -1يكون للكلمات والتاابير الواردة في هذه األتفاقية نفس المااني المحددة لها في الشروط الاامة في دعوة االتستد ار والمشار
اليها فيما باد.

 -2تاتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزءا" ال يتج أز من هذه األتفاقية وتاتبر قراءتها وفهمها في مجموعها وحدة متكاملة
وهذه الوثائق هي:

* الشروط الاامة والخاصة
*

قرار األحالة.

* عرض المناقصة.

* المواصفات.

* اية مالحق للاطاء تصدر قبل توقيع الاقد.

 - 3القيمة االجمالية للاقد -------------:
مدة التوريد -------------

 -4إزاء تاهــد الفريــق األول بــدفع المبــالغ المتســتحقة للفريــق الثــاني وفقــا" لهــذه األتفاقيــة يتاهــد الفريــق الثــاني بتنفيــذ جميــع
األعمال المطلوبة من في هذه األتفاقية وانجازها وتتسليمها وصيانتها وفقا" للشروط والمتطلبات الواردة في هذه األتفاقية.

 -5إزاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميع األعمال المطلوبة من بموجب هذا االتسـتد ار  ,يتاهـد الفريـق األول بـأن يـدفع الـى
الفريق الثاني األتساار واألجور المذكورة في المواعيد وباألتسلوب المحدد لذلك في هذه األتفاقية.

بناء على ما ذكر اعاله جرى توقيع هذه األتفاقية وابرامها في التاريخ المذكور أعاله.
الفريق الثاني

الفريق األول

(المورد )

(صاحب الامل)
التوقيع

التوقيع

األتسم :

األتسم

الوظيفة:

الوظيفة:
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نموذ كفالة دخول المناقصة
TENDER GUARANTEE

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

) دينارا" أردنيا" فقط …………………………..دينارا" أردنيا".

وذلك مقابل كفالة دخول المناقصة رقم…………………………………… :
الخاص بمشروع.…………………………………………… :
لتااأمين قيامااه بالتزاماتااه كمناااقص متقاادم لالسااتدراج المااذكور  ،وفقااا" للشااروط المتعلقااة بااذلك والتااي دخاال ااالسااتدراج

المذكور على أساسها.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمـدة ( )120يومـا" مان تااريخ إياداع العاروض أو لحاين توقياع االتفاقياة ماع أحاد

المناقصين أيهما أسبق.

واننا نتعهد بتاهد ال رجاة عنة غير قابل للنقض بأن ندفع لكام المبلاا الماذكور أعااله عناد أول طلاب مانكم بصارف
النظر عن أي اعتراض من قبل المناقص.
توقيع الكفيلامصرف …………………………
المفوض بالتوقيااع …………………………
التاريا ا ااخ ..……………………….

 يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن الارض الفني والمالي.
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(نموذ كفالة حتسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف …………).…………………………… .

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

ا

)

المتعلق بمشروع ..………………………………………………………… :
بمبلا (

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

وذلك لتمان حسن تنفيذ االستدراج المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ا و

ااوا العقاد  ،واننااا نتعهاد بتاهــد ال رجاــة عنــة غيــر قابــل للــنقض  ،بااأن ناادفع لكام بمجاارد ورود أول طلااب
خطااي ماانكم المبلااا المااذكور أو أي جاازء منااه باادون أي تحفااظ أو شاارط  -مااع ذكاار األسااباب الداعيااة لهااذا
الطلااب بااأن المقاااول ا المااورد قااد رفااض أو أخفااق فااي تنفيااذ أي ماان التزاماتااه بموجااب العقااد وااو عاادم قيااام

المورد بالتوريد  -وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاتاة من جانب المقاولا المورد على إجراء
الدفع.
وتبقااى هااذه الكفالااة سااارية المفعااول ماان تاااريخ إصاادارها ولحااين تساالم األشااغال المنجازة تساالما" أوليااا" اوا اوا

توريد الماواد بموجاب العقاد المحادد مبادئيا" بتااريخ ……… ..شاهر ……… .مان عاام ……… .وعلـى ان

يتم تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها (  ) 90تتسـاين يومـا مـا لـم يـردكم مـن شـركة ميـاة االردن "

مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيلامصرف ……………………………
المفوض بالتوقيااع ……………………………
التاريا ا ااخ ……..………………….....
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(نموذ كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن -مياهنا

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

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

ا

)

المتعلق بمشروع ..………………………………………………… :

) دينارا" أردنيا" فقط …………………………………..دينارا" أردنيا".

بمبلا (

وذلك لتمان صيانة االستدراج المحال عليه حسب الشاروط الاواردة فاي وثاائق عقاد المقاولاة  ،وانناا

نتعهااد بتاهــد ال رجاــة عنــة غيــر قابــل للــنقض ،بااأن ناادفع لكاام بمجاارد ورود أول طلااب خطااي ماانكم المبلااا
المذكور أو أي جزء منه بدون أي تحفاظ أو شارط  -ماع ذكار األساباب الداعياة لهاذا الطلاب باأن المقااول ا
المااورد قااد رفااض أو أخفااق فااي تنفيااذ أي ماان التزاماتااه بموجااب العقااد ا و ااو اخفااق المقاااول ا المااورد فااي
تنفيااذ اي ماان التزاماتااة  ،وذلااك بصاارف النظاار عاان أي اعت اراض أو مقاتاااة ماان جانااب المقاااول ا المق ااول

على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشاغال المنجازة تسالما" نهائياا" او
ا او ا انقتاء مدة الصيانة المحددة بموجب العقد المحدد مبدئيا " بتاريخ … ..شهر … .من عام …....
وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد اخرى مدة كل منها ( ) 90تتسـاين يومـا مـا لـم يـردكم مـن شـركة ميـاة

االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيلامصرف ……………………………
المفوض بالتوقيااع ……………………………
التاريا ا ااخ ……………………………..
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نموذ ضمانة من تسوء المصناية
أتاهد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
بتمان المواد المحالاة عليناا و الاواردة فاي العقاد أو امار الشاراء وأياة مالحاق لهاا وا أو أياة قا اررات

معدلة لها الصادرة عن شركة مياة االردن) لعام (

)

بحيث يكون هذا التمان ساري المفعاول لمادة  18شاه ار تبادأ مان تااريخ االساتالم النهاائي لكال دفعاة

يتم الموافقة على تسلمها حسب األصول للعطاء واأو العطاءات وااو اوامر الشراء  ،ما لم يارد خاالف ذلاك
في العقد او امر الشراء.
ويشاامل ه ااذا التعه ااد ت اامان كاف ااة الما اواد الم ااذكورة فااي العق ااد اوااوام اار الشااراء م اان س ااوء المص اانعية

وبكامل قيمة المواد المتمونة متافا 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 ،ف ننا
نتعهد بدفع كامل قيمة تلك المواد متافا إليها  %15خمسة عشر بالمائة من قيمتها دون الحاجة لإلخطار
أو اللجوء إلى القتاء ،مع تمان أي عطل أو ترر أو مصاريف تلحق بشركة مياة االردن.

وعلي أوقع
المقر والمتاهد بما ورد أعاله

37

\\\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\RFQ\192.168.0.55من O-P-22-019-A.docx\20000 -5000

Pocurement & contracting Section

Manufacturer’s Authorization Form
To:

MIYAHUNA Company

WHEREAS _________________ [name of the Manufacturer] who are established and reputable
manufacturers of _______________________[name and/or description of the goods] having factories
at __________________[address of factory]
Do hereby authorize __________________[name and address of Agent] to submit a bid, and
subsequently negotiate and sign the Contract with you against _________ [reference of the Invitation
to Bid] for the above goods manufactured by us.
We hereby extend our full guarantee and warranty as per the Conditions of Contract for the goods
offered for supply by the above firm against this Invitation for Bids.

[Signature for and on behalf of Manufacturer]
Note:

This letter of authority should be on the letterhead of the Manufacturer and should be

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