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طلب عرض اسعار شراء مواد غير صالح (اسطوانات كلورين)
تاريخ الطلب

2022/06/15

السادة /
هاتف #
فاكس #
عدد الصفحات

موعد تقديم العروض

الرقم

1

يوم االحد الموافق  2022/07/03من الساعة الثامنة والنصف صباحا ً ولغاية
الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً

وصف المادة

المبلغ األجمالي /دينار

مزوادة بيع مواد غير صالحة (اسطوانات كلورين)
وذلك حسب الشروط والمواصفات والجدول المرفق :

الشروط العامة :
 .األسعار بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم والضرائب بما في ذلك ضريبة المبيعات (وتشمل اجور االعالن والتحميل والتنزيل والنقل ورسوم الطوابع واية رسوم
اخرى) -
معاينة المواد ستكون يوم االربعاء الموافق  2022/06/29التجمع الساعة العاشرة صباحا ً في مستودعات شركة مياهنا – عين غزال للتواصل مع السيد احمد البري
هاتف 0799034009
 على كل مزاود تقديم صورة عن السجل التجاري او رخصة المهن او بطاقة هوية شخصية على ان تكون الوثيقة سارية المفعول. تامين دخول  :ارفاق تامين دخول بقيمة ( )500ديناراما نقدا او بموجب شيك مصدق او كفالة بنكية. كل عرض غيرمعزز بتامين دخول اوتامين الدخول قيمته اقل من المطلوب يستبعد من المشاركة بالمزاودة على انه يترك للجنة فتح العروض قرار الموافقة بقبول اورفض العرض في حال كانت قيمة كفالة الدخول اقل من االقيمة المطلوبة .
 يوضع تامين الدخول وعرض االسعار في مغلف مغلق طريقة الدفع  :يتم دفع ثمن المواد المباعه كاملة باالضافة الى الرسوم المطلوبة من قبل المزاود المحال عليه المزاوده خالل مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تسلمهاشعار االحالة وبخالف ذلك سيتم تسييل تامين الدخول واالحالة على المزاود التالي.
 يتم رفع المواد خالل ( )10عشرة أيام عمل من تاريخ دفع ثمنها كاملة وبخالف ذلك سيتم فرض غرامة تاخير مقدارها ( )50خمسون دينار عن كل يوم وبحد اقصىقيمة تامين دخول المزاوده.
 يتم تسليم المواد على من ترسو عليه المزاوده شخصيا قبل تحميل المواد وعلى المز اود تحديد اسماء االشخاص المفوضين باستالم المواد والتوقيع على كشف االستالم. -يلتزم المزاود بتوقيع تقارير استالم وعمل مخالصة مالية.

جدول كميات االسطوانات
الموقع

اسطوانات سعة  1000كغم

اسطوانات سعة  50كغم

القسطل

----

15

الزرقاء  /االزرق  /الحالبات /
عوجان

6

55

ماحص والفحيص محطة التنقية

6

-----

المجموع

12

70

اسطوانات كلورين فارغه و غير صالحه الشروط العامة لمزاوده بيع
 ي ت التس يتتعيىلالتتولتسالتتد ملتسلعتترلل ت ل ت ل تتى للياهاتتالالتتولت ل تتد لتريتتعاىليتتاىي لسلتتر ل )90ليتتدالل ت ل
اىيخلترغالق.

 يل زالتسلزتدرل قرياليعىلتجلاسيل ى لالد فقيطتا)لالتولالتد ملتس يتعيىلديتي التت يتامللقاىات لتريتعاىلالتول
تياسلتالوليعى.

 يجملتىفاقل ألي لرخد لتسلزتدرهل يكللصرقلتدل فاس ل ا ي ل قيل ل 500ل)لخليلائ لريااىلدفيلتا لارال
تىفاقلتس الي لتسلطلدمليدفلي التي عارلتسعىضلل لتسلاافي .

 رلي التس يعلترلس ى ات قائمةللل خصصهلفيلتسصااااتلتس يليائي لالولأ لي الأث اتل سكل لدجمليارتتل
ىيليهلصارىهلل لدزتى لتسصاااهلدتس جاىهلدىخصلله .

 الول ت للتزتدرلأ ليتتررلل تا لفتتصللتنيتطدتااتلتسلتىترل يعهتاللسل ا ترللت لخلدهتاللت للتار لتس لتدىي لد أدل
فىيغهالل لأيللدترل

لخطىتلالولتس يئ لالولأ لي د لتسل ا لل خصصلفيلتس عال للعللتار لتس لتدىي ل
ل

دتسلدترلتسل ا ه .

 يت الترت فتتا ل تتألي لتستترخد لنالتتولثالث ت للتزتدري لدرلي ت التاتتار لتس تتالي لترلل عتترلصتتردىل تىتىلتس يتتعلد يتتاال
تسل تزتدرلصتتاتملتسعتتىضلتسفتتائزل يتتريرل ال ت ل يل ت لتسل تدترلتسل اا ت لدتسىيتتدالترختتى لالتتولت لي ت الترت فتتا ل
الي لرخد لتسلتزتدرلصتاتملتسعتىضلتسفتائزلستتي ل يالتهل يتتمل الت لتسلتدترلتسل اات لد د يتعل قىيتىلتيت الال

د تتىتذ ل لت ت لس تتى للي تتاهلترىر -للياها تتالد ق تتريال قىي تتىللت ت لتت تتر ل تتى اتلتس ل تتدىي ل أا تتهل تتال فىيت ت لجلي تتعل
تنيطدتااتلل للار لتس لدىي للدلأي للدترل


لخطىتلالولتس يئ لتسعاله.

يجدزلسل قرالتسلزتدر لتس يلأدرعلاىضلتسلزتدر لفيلصاردقلتسعطاذتلدتسل ىياتلأ ليايتتمللت لتسلتزتدر لل
لتسلدارلتسلتررلسف حلتسصاردقل،لالولأ لي ريلىغ هلفيلترايتتامل لدجتمل تاملخطتيلييتلالسلريىيت ل

تسعط تتاذتتلدتسل ت ت ىياتل،ل ت تىيط لأ لي تتد لتس تتامللد تتعلدلخ تتدال ت ت تتلتس د ي تتعلدتسخت ت التسليت ت عل لال تتول

ل ىدفلتسلزتدرلدرلييلالاىضلتسلزتدرهلترلسللزتدرلد

ل خصي.ل

 -1الولتسلزتدرلتسفائزلرفتعل يلت لتسلتدترلل اللت لللدىيتدالطدت تعلترتاست ل ايت ل )0‚006لد تاسيفلتراتال لختال ل
)10لتيااللت ل تاىيخلتيت الالت تعاىلترتاست .لفتيلتتا لتيت ا افلتسلتزتدرلتسفتائزلات لرفتعلل لت لتسلتزتدرهل تالالل

خال لتسلر لتسلتترر لتاتالهلفيجتدزلتات تىهل وتىدى لتسترفعلختال لخليت لأيتاالالت لدت تلستاليقتال استرفعليتدفليت ال
لصارى لل الي لتسرخد لدلفادو لتسلزتدرلتس تاسيلثتالتست يليليتهلفتيل ى يتملتنيتعاىلسل فتاقلالتولتسيتعىلافيتهل

تس يل رلهلتسلزتدرلتسفائزلتند .لل

 يت الليتتملتسلتدترللت لتسلد تعلختال ل  )10ا تى لتيتاالالت ل ترتللت ل تاىيخلتسيتدالتس تاسيللت ل تاىيخلرفتعلثلت ل
تسلتدترلد ختتالفل ستتكليت الفتتىضلغ تىلت ل تتأخيىللقتترتىهال )50لخليتتد لرياتتاىلات ل ت ليتتدالد تتترلأ صتتول يلت ل
ألي لتسرخد لدتت يامل اسيفللتس خزي لدتستىتي لدتي ل اسيفلتخى ل قرىهالسجا لتس يع.

 فيلتا لارالاق لتسلدتزالخال ل )30ليدلاليع ىلتسل ىيلل اازرلااهالس ى للياهلترىر -للياهاا.ل
 ي تل ت لتسلت تزتدرل افت ت لتسلص تتاىيفلل ل تتالفيه تتالتج تتدىلتساقتت للدتس تليتت لدتس ازيتت لدتر تزس تتهللت ت لتسلد تتع
تنيطدتااتلل لأي للدترللدتراال لدتي للصاىيفلتخى .

لد فىيت ت ل

 يقدالتسلزتدرلتسلتا لاليهلتسلزترلل اس د يعلالول فلتي الالتسلدترلتسل اا للد لتس رذل اس تلي للت لتسلد تعلل
.

 يت ت تىلال تتولتيلل ت ت ىيلت ليق تتدال تتاجىتذتتلتا تتار لل ي تتعلتسلت تدترلتسل اات ت لرتخت ت لت تتىالتسلد تتعلد ت ت لتيت ت الال
تسل يعاتلل لتسلد ع.ل

 الت تتول ت ت لل ت تزتدرلت ليىفت تتقلتردىتقلتسث د ي ت ت لتسىيت تتلي ل ىخص ت ت لله ت ت ل تسيت تتج لتس جت تتاىيلل ت تتي ل ت تتهلغايت تتاتل
دتخ صاصاتلتس ى ه)للدالولت ل د لجليعلتسدثائقللياىي لتسلفعد .

 التتول ت لل تزتدرل تري ترلأيتتلاذلتر تتخاصلتسلفدوتتي ل اي ت الالتسل تدترلتسل اا ت لل ت لتسلد تتعلد أدلتس د يتتعلالتتول
فلتي الالتسلدتر.ل

 يتقلس ى للياهاالتسغاذلتسلزتدر لدتاار لل الي لتسرخد لتسولتسلزتدري لتدلتاار لطىحلتسلتزتدر لرد لت ترتذلتيت ل
تي املدرد لت ل تل لتي لليؤدسي للاسي لتدل ااداي لا يج ل سك.



ى للياهلترىر -لياهاالغيىلليؤدس لا لتيلخياىهلتدل لفليترثلسلدتزال عرل يعها.

 التتولتسلتزتدرلتسفتتائزلت لي تىاتتيلديتتدفىل افت ل تتىدطلتسيتتالل لتسعالت لسلفىيتتقلتسعالت للعتتهلد تتى لليتتاهلترىر -

لياهاالغيىلليؤدس لا لتيلتصا اتلتدلتوىتىلل ترثلسلتد فيلتسلتزتدرلأدلتسلقيلتي لفتيلتسلاتاطقلتسلتيطتهللل

تثااذلتي الالدفكلداق لدتزتس لتسلدترلد أدل فىي لتنيطدتااتلت،لتس خلصللاهال لخ لفلتسطىق.

 يىتايلتسلزتدرلتسفائزل اف ل ىدطلتسياللهلتسعالهلدتسلا آتلتسلقالهلفيلتسلاطقهلداليهل تل لأي لأوتىتىل ا تأل
أثااذلتس تلي لدتس ازي لدتي الالتسلدترلل لتسلد ع للهلال ا لادعلدط يع له هلتنوىتى).

 ي التي الالتسلدترلخال لتد اتلتسردتالتسىيليلل لتسياا ل7:30لص اتاللدسغاي لل4:00لاصىت.

ماليه برائة ذمة و مخالصة
السادة شركة مياه األردن مياهنا
أقر أنا الموقع أدناه  .........................................المحال عليه المزاوده رقم/................
 ...........................بأنني إستلمت من شركة مياه األردن /مياهنا
مواد غير صالحة (اسطوانات كلورين فارغة وغير صالحة).
وحيث تم احالة المزاد علينا مقابل قيمة إجمالية قدرها  .....................شاملة الرسوم القانونية و التي تم
دفعها بموجب وصول المقبوضات المبين أرقامها أدناه:
 -1وصل مقبوضات رقم  ..............تاريخ .............بقيمة (  )............دينار
 -2وصل مقبوضات رقم  ..............تاريخ .............بقيمة (  )............دينار

و عليه أقر وأعترف بمايلي :
 .1االسطوانات املوصوفة أعاله يف حيازيت منذ تاريخ  ............................و أنا مسؤول عنها كاملة .

 .2إخالء مسؤولية شركة مياه األردن مياهنا عن هذه االسطوانات وعن أية أضرار قد تلحقها هذه االسطوانات يف أمالك
الغري(أضرار جسديه و/أو ماديه).
 .3أبرئ ذمة شركة مياه األردن مياهنا و سلطة املياة وأية جهه مهما كانت صفتها القانونيه عن أي حق يتعلق هبذه االسطوانات .

وعليه أوقع :
اإلسم ............................................. :
الرقم الوطني ............................................. :
التوقيع .............................................:
التاريخ ............................................:

شاهد

شاهد

شاهد

األسم...................:

األسم...................:

األسم...................:

التوقيع................:

التوقيع................:

التوقيع................:

