THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

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

-O-P-22-168-Aتمديد

تجديد عقد صيانة السيرفرات Nutanix
لمدة سنة واحدة
وثائق االتسدر اا

 اخر موعد لبيع وثيقة االستدراج هو الساعة الثانية من مساء يوم االربعاء الموافق 2022/06/29 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  9:00صباحاً لغاية الـ  11:30ظه ارً من يوم اإلحد

الموافق 2022/07/03

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم اإلحد الموافق 2022/07/03
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الجزء االول  -:دعوة االستدراج

الموضوع دعوة االستدراج رقم -O-P-22-168-Aتمديد

تجديد عقد صيانة السيرفرات  Nutanixلمدة سنة واحدة
 )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 ااالستدراج المرفقة .

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

 )3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة االستدراج مراجعة شركة مياه االردن – مياهنا – مديرية العطاءات على
العنوان المذكور أدناه علماً بأن  -اخر موعد لبيع وثيقة االستدراج هو الساعة الثانية

2022/06/29

من مساء يوم االربعاء الموافق

دينارً أردني غير مستردة
ا
 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق االستدراج دفع مبلغ ( )25دينار /خمس وعشرون
قبل آخر موعد لبيع وثيقة االستدراج .

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بنسبة ( )% 3من قيمة العرض المقدم تقدم ككفالة دخول لالستدراج صادرة عن احـد البنوك العاملة في
المملكة األردنية الهاشمية( ,وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من تاريخ إيداع العروض لذلك

االستدراج ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

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

 )7يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  9:00صباحاً لغاية الـ  11:30من ظهر يوم االحد الموافق

2022/07/03

 )8سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق  2022/07/03وعلى المتناقصين أو مندوبيهم الراغبين
بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور أدناه .

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

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

مديرية العطاءات والمشتريات

جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6

لالستفسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1603/1623
شركة مياه األردن  -مياهنا
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الجزء الثاني
المناقصة/تعليمات دخول االستدراج
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الجزء الثاني  :تعليمات الدخول في االستدراج/المناقصة

دعدبا هذه الدعليمات مكملة لل شاوط العامة والخاصة للدعاقر ودكون لها في الدطبيق قوة العقر للشااء وملزمة للمناقصين،

وللجنة الشااء حق اتسدبعار أي عاض غيا ملدزم بكل أو بعض أو أحر بنور هذه الدعليمات.
أوال :إعداد وتقديم العروض:

 -1ال يتسمح باالشدااك إال للشاكات المعدمرة والمتسجلة.
 -2داتسل العاوض على األوااق األصلية ودخدم بالخدم الاتسمي للشاكة والدوقيع عليها ولن ينظا في العاوض المخالفة لذلك
علما بأن األوااق األصلية هي المعدمرة اتسميا في حالة وجور اخدالف.

 -3يجب اافاق صواة اإليصال الرال على شااء نتسخة المناقصة مع أوااق العاوض المقرمة من المناقص في حال شااء هذه
النتسخة
 -4مرة تسايان العاض ( )90دتسعون يوما من الداايخ المحرر كآخا موعر اليراع العاوض.

 -5آخا موعر التسدالم نتسخة رعوة االتسدر اا التساعة الثانية من متساء يوم االابعاء الموافق .2022/06/29
 -6فيي حييال وجييور اعد االيات علييى المواصييفات او الشيياوط او الدعليميات اليواارة فييي هييذا االتسيدر اا  ،فيدوجييب علييى المنيياقص
دقريم اعدااله خالل عشاة ايام دبرأ مع نهاية أول يوم لإلعالن عن االتسدر اا .

 -7ال يجوز لمناقص أن يقرم عالين متسدقلين لنفس الموار تسواء بإتسيمه الشخصيي أو بالشيااكة ميع اتسيم آخيا ،وفيي مثيل هيذه
الحالة ال ينظا في العالين وعليه أن يقرم عالا واحرا محررا إال إذا طلبت الشاكة غيا ذلك.
أ -فــي حــال تقــديم عــرض مـرادف لــنفس المــادة ,فعلــى المنــاقر أن يــذكر علــى عرضـ األصــلي وبــالحبر االحمــر أن هنــاك
عرضاً مرادفاً مرفقاً ب .

ب -أن يقرم العاض الماارف على نموذ دقريم العاوض األصلي موقعا ومخدوما من المناقص.
 -8يلدزم المناقص بعر اإلحالة النهائية عليه بدنفيذ المدطلبات الواارة بالدعاقر وادمام الدواير .
 -9أي غموض أو دشويه في المناقصة يفقر المناقصة قيمدها ويحام المناقص حق اإلشدااك.
-10

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

مستقل مغلق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم :
* شركة مياه االردن – لجنة الشراء.
*االستدراج رقم - O-P-22-168-A :تمديد

* تاريخ 2022/07/03 :

* اسم المناقر ------------------------
* العنوان --------------------------------------

وولعها شخصيا في الصنروق المخصص ليذلك االتسيدر اا بحليوا ليابط الشيااء المكليف واتسيدالم ايصيال بيذلك ،عليى

أن الدحدوي هذه المغلفات أي عينات أو نشاات.

 -11ال دقبل العاوض الواارة الى الشاكة بالفاكس ،الباير المتسجل ،الباير التسايع ،او الباير االلكداوني.
6
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 - 12يعتبر تقديم عرض المناقر إلتزاماً من بأن مطلـع ومـتفهم لجميـع المـواد والتعليمـات الصـادرة بموجـب نظـام رقـم ()8

لسنة  2022نظام المشتريات الحكومية وتعديالت ووثائق دعوة االستدراج والنماذج المرفقة.

 - 13علييى التسييارة المدعهييرين الييذين يحييال عليييهم اي ميين الميوار إحاليية مبرئييية اإللديزام بمااجعيية مرياييية العطيياءات والمشييدايات
لالطيالع علييى متسييورة االحاليية والدبليييم المبييرئي باإلحالية ميين قبييل شييخص مخييول وخييالل خمتسية أيييام عمييل ميين ديياايخ إشييعااهم
بييذلك ميين قبييل مرياييية العطيياءات والمشييدايات ،وهييي المييرة القانونييية لإلعديااض علييى الق يااا المبييرئي ،وفييي حييال عييرم م يااجعدهم

تسيييدم التسيييا باإلحاليية النهائييية واعدبييااهم م يوافقين علييى اإلحاليية وحتسييب دعليمييات رعييوة االاتسييدر اا والشيياوط العاميية والخاص ية
المافقة بها وعليهم الدبلم باإلحالة النهائية عنر إشعااهم بذلك.

 - 14المحاكم األارنية هي الجهة القلائية الوحيرة المخولة بالنظا في أي رعوة قلائية دنشأ بين المدعاقرين.
ثانيا :خطاب التغطية :

على المناقص إافاق خطاب الدغطية بالعاض المقرم منه يشمل على المعلومات الدالية :

 -1إجمالي عرر البنور المناقص عليها وأاقامها.

 -2قيمة كفالة الرخول المقرمة مع العاوض على ان دحتسب بناء على اعلى تسعا في حال دقريم عاض ماارف.
 -3اجمالي قيمة العاض على ان دحتسب بناء على اعلى تسعا في حال دقريم عاض ماارف.
 -4ذكا اي مافقات اخاى.
ثالثا  :االسعار :

 -1االتسعاا المقرمة يجب ان دكون بالريناا االارني باالاقام واالحاف.

 -2التسعا االفااري باالاقام واالحاف يكون للوحرة ( المعاولة) من قبل المناقص.
 -3عل ييى المن يياقص دق ييريم تس ييعا لك ييل م ييارة ( ليش ييمل التس ييعا االفي يااري والتس ييعا االجم ييالي) عل ييى ان يك ييون التس ييعا تس ييعا دتس ييليم
المتسدورع.

 -4عليى المنيياقص دقيريم اتسييعااه لكيل مييارة دتسيليم متسييدورعات شياكة مييياه االارن شياملة الليايبة العامية للمبيعييات واي اتسييوم او
لاائب اخاى.

 -5اتسييعاا دتسييليم المتسييدورع دعنييي قيييام المدعهيير بييالدخليص علييى البلييائع ميين الميوانر ودتسييليمها لمتسييدورعات شيياكة مييياه االارن
رون اي دكفلة الافية
 -6بيييان اقييم الدتسييجيل فييي شييبكة الليايبة العاميية علييى المبيعييات ميين قبييل المنيياقص وليياواة دثبيدهييا علييى الفيواديا وذكييا االتسييم
بشكل والح واقم صنروق الباير واقم الفاكس والهادف ودحرير المنطقة والامز البايري.
 -7في حال دم دقريم العاض بالعملة االجنبية تسيدم دحويل اتسيعاا العياوض اليى اليريناا االارنيي وذليك باتسيدخرام تسيعا الصياف
الصارا عن البنك الماكزي في يوم اخا موعر لدقريم العاوض لغاية مقاانة عاوض االتسعاا
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رابعا  :طريقة الدفع :
 -1يدم رفع قيمة الموار الموارة من خالل شاكة مياه االارن بعر الدتسليم النهائي ( أي دتسليم البلائع في المتسدورعات وقبولها
بصفة نهائية) وخالل  45-30يوم.

 -2الرفع بالريناا االارني وحتسب قااا االحالة.
خامسا :الكفاالت :

 -1يافق مع كل عاض شيك مصرق بنتسبة( )% 3من قيمة العاض ككفالة رخول االتسدر اا صاراة عين احيير البنيوك العاملية فيي

المملكة االارنية الهاشمية  ( ،و في حال دعذا ذلك دقبل كفالة بنكية غيا مشاوطة) وصالحة لمرة ) (120يوم مين دياايخ إييراع

العاوض لذلك االتسدر اا ألما شاكة مياه األارن وحتسب الشاوط العامة والنموذ وبخالف ذلك ال يقبل العاض.
 -2علييى المدعهيير الييذي يحييال عليييه االتسييدر اا أو جييزء منييه مااجعيية مرياييية العطيياءات والمشييدايات التسييدكمال دقييريم كفاليية حتسيين
دنفيييذ بقيميية  %10ميين قيميية الم يوار المحاليية عليييه خييالل  10أيييام ميين ديياايخ اشييعاا االحاليية النهييائي ،علييى ان يدوجييب علييى
المدعهرين دوقيع اما الشااء  /العقر المنبثق عن هذا القااا اتسدكمال إجااءات الدعاقر في موعير اقصياه اول ييوم عميل اتسيمي
يلي داايخ اتسديفاء المدطلبات التسابقة الذكا ،وذلك دجنبا لمصاراة دأمين رخول االتسدر اا .

سادسا :الغرامات :
يطبق ما وار في الشاوط العامة للرخول في االتسدر اا فيما يخص المخالفات والدغايم.
سابعا  :تقديم العروض :

يجب دقريم العاوض والوثائق الراعمة لها بالير في مغلف مغلق ومخدوم على العنوان الدالي:
شركة مياه االردن – مياهنا مديرية العطاءات والمشتربات
جبل الحسين – شارع المجدل عمارة رقم( ) 6

البريد االلكتروني Alozi@miyahuna.com.jo :
Mmajali@MIYAHUNA.com.jo,
Rmaaitah@MIYAHUNA.com.jo
ksghaireen@miyahuna.com.jo
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الجزء الثالث
الشروط العامة
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أوال :التعاريف :تسوف ددم اإلشااة إلى أما الشااء وأية ملحق (ملحقات) بعبااة "أما شااء" أو ، P.O.والشاكة أو الشخص الذي
تسيوجه اليه أما الشااء تسيرعى "الموار" ،وتسدرعى الشاكة الدي دصرا أما الشااء "الشاكة" أو "المشداي" ،وتسدرعى المعرات والموار

والتسلع واألعمال والخرمات الثانوية الدي يدم طلبها "التسلع" .وتسيشاا إلى الوصف أو الاتسومات أو العينات أو المواصفات أو

الدعليمات أو غياها من اإلشااات للنوع والوظيفة والنوعية فيما يدعلق بالتسلع بكلمة "المواصفات".

ثانيا :السعر :األتسعاا محررة وثابدة ولن يقوم الموار بأي حال من األحوال بدرفيع الشاكة ،أو لن دكون الشاكة متسؤولة عن رفع
تسعا أكثا مما هو محرر في أما الشااء.

ثالثا :التسليم:يجب أن يدم دتسليم التسلع حتسب الوقت والوجهة المحررة في أما الشااء .
رابعا :التسليم المتأخر  :إذا لم يدمكن الموار من دتسليم التسلع في الوقت المحرر  ،فللشاكة الحق في افض قبول التسلع ،أو القيام

بدغايم الموار بمعرل  %0.5من قيمة أما الشااء لكل أتسبوع وبحر أقصى %15من قيمة أماالشااء.

خامسا :التعبئة :تسيقوم الموار بادخاذ كافة الداديبات لدعبئة التسلع وفقا للمطلوب في أما الشااء من أجل منع دعالها لللاا أو
الدلف خالل نقلها العبواي إلى وجهدها األخياة .وينبغي أن دكون عالمات ومتسدنرات العبوات مطابقة لمدطلبات أما الشااء.
سادسا :الدفع :تسيدم دحرير طايقة و شاوط الرفع للموار في أما الشااء .
سابعا :نقل الملكية و المخاطر ,تقسيم التكاليف و غيرها من االلتزامات :تسيدم ذكا الشاوط القابلة للدطبيق والخاصة بالدجااة على

كل أما شااء وتسدتساي شاوط  ( INCOTERMSمصطلحات الدجااة الرولية وفقا ألحرث طبعة)

ثامنا :المعاينة :تسدخلع جميع التسلع والخرمات للمعاينة النهائية والموافقة من قبل الشاكة بعر الدتسليم  ،وقر دافض الشاكة أية
تسلع فيها عيب أو غيا مطابقة للمواصفات رون رفع أية دكاليف.

تاسعا :الضرائب والرسوم :تسيكون الموارون األجانب متسؤولين بالكامل عن جميع اللاائب والطوابع والاتسوم وأدعاب الداخيص
وغياها من المكوس المفاولة خاا رولة المشداي .وتسيكون الموارون المحليين متسؤولين بالكامل عن جميع اللاائب والاتسوم

وأدعاب الداخيص والطوابع … اليخ الدي يدم دكبرها إلى أن يدم دتسليم التسلع إلى موقع الشاكة المحرر في أما الشااء.

عاشرا :الضمانة :يلمن الموار إن التسلع الموارة مطابقة للمواصفات بشكل دام و هي ذات جورة عالية وجريرة وغيا متسدعملة ،
ودالئم الغاية المقصورة منها  ،وبأن دكون خالية من كل العيوب في الدصميم والموار والمصنعية .و وتسدبقى هذه اللمانة تسااية

لمرة ثمانية عشاة شه اا من دتسليم التسلع .ويوافق الموار أنه – عنر اتسدالم مطالبة من الشاكة خالل هذه الفداة – تسيقوم بإصالح أو

اتسدبرال جميع التسلع الدي ال ددطابق بشكل دام مع المواصفات المذكواة في أما الشااء وذلك على نفقده منفارا وبالتساعة المعقولة.
حادي عشر :التأمين :تسيدم دأمين التسلع بنتسبة  %115من قيمة أما الشااء وفقا للنموذ الموجور لرى الشاكة ،واذا دلمن

أما

الشااء القيام بأعمال وخرمات تسيقوم الموار بدوفيا دعويض للعاملين وغياها من دأمينات المتسؤولية الدعاقرية حتسبما هو مطلوب

بمقدلى القانون األارني .

ثاني عشر :الدغيياات:دحدفظ الشاكة بحق دغي يا المواصفات ودواايخ الدتسليم ،غيا أن الشاكة لن دكون متسؤولة عن أتسعاا التسلع
الدي دكون أعلى من األتسعاا المذكواة في أما الشااء ما لم دوافق الشاكة صااحة وبصواة خطية على دلك األتسعاا المادفعة .ولن

يعرل أي ادفاق شفوي أو دفاهم آخا بأي طايقة كانت أحكام وشاوط أما الشااء.
ثالث عشر :حتسن األراء و الصيانة :إن أي مدطلبات مدعلقة بلمان ُحتسن األراء والصيانة تسيدم ذكاها في أماالشااء.
المدفق عليه أنه في حالة خاق واندهاك أحكام وشاوط أما الشااء من قبل الموار قر دقوم
رابع عشر :درابيا إندصافية (عالجية):من ُ
10
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الشاكة بإلغاء أما الشااء هذه أو جزء منها ودعير جميع التسلع غيا المطابقة أو المافولة على نفقة ومتسؤولية الموار ودتسدار من
الموار أية أموال دم رفعها مقابل التسلع ودشداي التسلع المطابقة من مصرا آخا ودقير قيمة ذلك على حتساب الموار  ،كما و دحدفظ

الشاكة بحق ولع الموار على القائمة التسوراء و عرم الدعامل معه متسدقبال .

خامس عشر :الظاوف القاهاة:لن يكون الموار متسؤوال عن إخفاقه في دنفيذ الدزاماده بموجب أما الشااء إذا كان ذلك اإلخفاق

نديجة ظاوف قاهاة.

سادس عشر :االمدثال للقانون:يؤكر الموار أنه لم يدم اندهاك أي قانون أو نظام أو أما صارا في المملكة األارنية الهاشمية أو أية
جهة أو تسلطة حكومية في تسبيل صنع أو شااء أو بيع التسلع الدي يدم دوايرها بموجب أما الشااء هذه.

11
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الجزء الرابع
الشروط والمواصفات الخاصة
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Conditions
1. Bidder must have partnership certificate with Nutanix.
2. Partnership level certificates should be included on the proposal.
3. Bidder must have at least three certified engineers and the certificates should be
included.
4. Bidder must provide a list of references with experience in the same field (at least
five).
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Nutainx license

Product Description

QTY

Nutanix Conversion
NX-6035-G5-HY RS-PRD-ST SN : 18FM38270002
1
11/07/2022 to 10/07/2023
NX-6035-G5-HY RS-PRD-ST SN : 18FM38260240
1
11/07/2022 to 10/07/2023
SW-AOS-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro Software License & Production Software Support
Service

1

Start Date : 10/07/2022 for 12 months
L-CORES-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro Software License & Production Software Support
Service for 1 CPU core

48

Start Date : 10/07/2022 for 12 months
L-FLASHTiB-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro Software License & Production Software Support
Service for 1 TiB of flash
6
Start Date : 10/07/2022 for 12 months

local support for one year
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الجزء الخامس
الجداول
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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
Nutainx license

Product Description

QTY

Nutanix Conversion
NX-6035-G5-HY RS-PRD-ST SN : 18FM38270002
1
11/07/2022 to 10/07/2023
NX-6035-G5-HY RS-PRD-ST SN : 18FM38260240
1
11/07/2022 to 10/07/2023
SW-AOS-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro Software License & Production Software Support
Service

1

Start Date : 10/07/2022 for 12 months
L-CORES-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro Software License & Production Software Support
Service for 1 CPU core

48

Start Date : 10/07/2022 for 12 months
L-FLASHTiB-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro Software License & Production Software Support
Service for 1 TiB of flash
6
Start Date : 10/07/2022 for 12 months

local support for one year

-

MIYAHUNA has the right to award the contract by Item .
Signature & Stamp of the Supplier: …………………………

O-P-22-168-A.docx\20000 -5000 \منProc_Backup\Procurement\Procurement 2022\RFQ\192.168.0.55\\

17

Pocurement & contracting Section

SCHEDULE (B)
TIME PERIODS FOR DELIVERY
Nutainx license

Product Description

QTY

Nutanix Conversion
NX-6035-G5-HY RS-PRD-ST SN : 18FM38270002
1
11/07/2022 to 10/07/2023
NX-6035-G5-HY RS-PRD-ST SN : 18FM38260240
1
11/07/2022 to 10/07/2023
SW-AOS-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro Software License & Production Software Support
Service

1

Start Date : 10/07/2022 for 12 months
L-CORES-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro Software License & Production Software Support
Service for 1 CPU core

48

Start Date : 10/07/2022 for 12 months
L-FLASHTiB-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro Software License & Production Software Support
Service for 1 TiB of flash
6
Start Date : 10/07/2022 for 12 months

local support for one year

- MIYAHUNA has the right to award the contract by Item .
- Signature & Stamp of the Supplier: ………………
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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 Tenderer. Major deviations in the opinion of the
Evaluating Committee will render the bid non-responsive.
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الجزء السابع
النماذج
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SCHEDULE OF PRICES
Nutainx license

Product Description

QTY

U.P

T.P

Nutanix Conversion
NX-6035-G5-HY RS-PRD-ST SN : 18FM38270002
11/07/2022 to 10/07/2023
NX-6035-G5-HY RS-PRD-ST SN : 18FM38260240
11/07/2022 to 10/07/2023
SW-AOS-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro
Software License & Production Software Support Service

1

1

1

Start Date : 10/07/2022 for 12 months
L-CORES-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS) Pro
Software License & Production Software Support Service
for 1 CPU core

48

Start Date : 10/07/2022 for 12 months
L-FLASHTiB-PRO-PRD Subscription, Acropolis (AOS)
Pro Software License & Production Software Support
Service for 1 TiB of flash

6

Start Date : 10/07/2022 for 12 months
local support for one year

- 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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نموذج عرض مناقصة
Bid form
الرقـــم__________________________:
التاريخ__________________________:
ألسادة ِشركة مياة االردن
بناء على دعوة االستدراج رقم (-O-P-22-168-Aتمديد) ووفقاً لتعليمات دعوة االستدراج والشروط العامة والخاصة والمواصفات
ً
المرفقة بها فإنني أقدم عرضي  ,شركة______________________________والتزم بتوريد المواد المعروضة من قبلنا باألسعار
والشروط العامة والخاصة وتعليمات دعوة دخول الشراء/الستدراج والمواصفات المبينة في هذا العرض.
وأنني ألتزم بأن يبقى هذا العرض قائماً لمدة ( )90يوماً اعتبا ارً من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد إليداع العروض ,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.
اسم المناقر ____________________ -:
التوقيــــع__________________ -:
الخــاتــم____________________ -:
العنوان)_____________________________________________(:
ر.ب

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

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 تقديم إلى الشركة.
(مالحظة :يطبع على أوراق مخاطبات المناقر الرسمية)
22
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نموذج العقد  /االتفاقية
حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (

) من شهر (

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

) لعام ( )2022بين

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

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

تجديد عقد صيانة السيرفرات  Nutanixلمدة سنة واحدة

ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم ب الفريق الثاني للعطاء -(O-P-22-168-Aدمرير) قد تم اإل تفاق بين الفريقين المتعاقدين على

ما يلي:

 -1يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه األتفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة في دعوة االستدراج 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 الفريق الثاني بتنفيذ جميع األعمال المطلوبة منـ
في هذه األتفاقية وانجازها وتسليمها وصيانتها وفقا" للشروط والمتطلبات الواردة في هذه األتفاقية.

 -5إزاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميـع األعمـال المطلوبـة منـ بموجـب هـذا االسـتدراج ,يتعهـد الفريـق األول بـأن يـدفع الـى الفريـق الثـاني
األسعار واألجور المذكورة في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في هذه األتفاقية.
بناء على ما ذكر اعاله جرى توقيع هذه األتفاقية وابرامها في التاريخ المذكور أعاله.
الفريق األول

التوقيع
األسم :

الوظيفة:

23
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الفريق الثاني
التوقيع

(المورد )

األسم

الوظيفة:
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نموذج كفالة دخول المناقصة
TENDER GUARANTEE

إلى التسارة  :شاكة مياة االارن " مياهنا "
يتسانا إعالمكم بأن مصافنا ( اتسم المصاف)..........................................................
يكفل المقاول  /شاكة  /مؤتستسة…………………… .بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بمبلم (

) رينااا" أارنيا" فقط …………………………..رينااا" أارنيا".

وذلك مقابل كفالة رخول المناقصة اقم…………………………………… :

الخاص بمشاوع.…………………………………………… :

لدييأمين قيامييه بالدزامادييه كمنيياقص مدقييرم لالتسييدر اا المييذكوا  ،وفقييا" للشيياوط المدعلقيية بييذلك والدييي رخييل ااالتسييدر اا المييذكوا علييى

أتساتسها.

ودبقى هذه الكفالة تسااية المفعول لمدة ( )120يوما" من داايخ إيراع العاوض أو لحين دوقيع االدفاقية مع أحر المناقصيين أيهميا

أتسبق.

واننا ندعهر بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض بأن نرفع لكم المبلم الميذكوا أعياله عنير أول طليب مينكم بصياف النظيا عين أي
اعدااض من قبل المناقص.
دوقيع الكفيل/مصاف …………………………
المفوض بالدوقيييع …………………………
الداايي ي ييخ ..……………………….

 يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

24
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(نموذج كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE
إلى التسارة  :شاكة مياة االارن " مياهنا "
يتسانا إعالمكم بأن مصافنا ( اتسم المصاف …………).…………………………… .

قر كفل بكفالة مالية  ،المقاول  /شاكة ………………… بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بخصوص االتسدر اا اقم (

/

)

المدعلق بمشاوع ..………………………………………………………… :
بمبلم (

) رينا اُا اارنيا  ،فقط ……………………………………..رينااا" أارنيا".

وذلك للمان حتسن دنفيذ االتسدر اا المحال عليه حتسب الشاوط الواارة في وثائق عقر المقاولة  /و /او /العقر ،

واننا ندعهير بتعهد ال رجعة عنة غيـر قابـل للـنقض  ،بيأن نيرفع لكيم بمجيار واور أول طليب خطيي مينكم المبليم الميذكوا أو
أي جزء منه برون أي دحفظ أو شاط  -مع ذكا األتسباب الراعية لهذا الطلب بأن المقاول  /الموار قر افض أو أخفيق فيي
دنفييذ أي مين الدزاماديه بموجيب العقير و/او عيرم قييام المييوار بالدوايير  -وذليك بصياف النظيا عين أي اعديااض أو مقاليياة

من جانب المقاول /الموار على إجااء الرفع.

ودبقييى هييذه الكفاليية تسييااية المفعييول ميين ديياايخ إصييرااها ولحييين دتسييلم األشييغال المنج يزة دتسييلما" أوليييا" /و /او /دواييير الم يوار

بموجييب العقيير المحييرر مبييرئيا" بديياايخ ……… ..شييها ……… .ميين عييام ……… .وعلــى ان يــتم تجديــدها تلقائيــا لمــدد

اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .
دوقيع الكفيل/مصاف ……………………………

المفوض بالدوقيييع ……………………………
الداايي ي ييخ …….………………….....

25
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(نموذج كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى التسارة  :شاكة مياة االارن " مياهنا "

يتسانا إعالمكم بأن مصافنا ………….…………………………………… .

قر كفل بكفالة مالية  ،المقاول …………………… بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بخصوص التسدر اا اقم (

/

)

المدعلق بمشاوع ..………………………………………………… :
بمبلم (

) رينااا" أارنيا" فقط …………………………………..رينااا" أارنيا".

وذلك للمان صيانة االتسدر اا المحال عليه حتسب الشاوط الواارة في وثائق عقر المقاولة  ،واننيا ندعهير بتعهـد ال

رجعة عنة غير قابل للنقض ،بأن نرفع لكم بمجار واور أول طلب خطي منكم المبلم المذكوا أو أي جزء منه بيرون أي
دحفظ أو شاط  -مع ذكا األتسباب الراعية لهذا الطلب بأن المقاول  /الموار قر افض أو أخفق في دنفيذ أي من الدزاماديه
بموجييب العقيير  /و /او اخفييق المقيياول  /المييوار فييي دنفيييذ اي ميين الدزاماديية  ،وذلييك بصيياف النظييا عيين أي اعد يااض أو
مقالاة من جانب المقاول  /المقاول على إجااء الرفع.
ودبقى هذه الكفالة تسااية المفعول من داايخ إصرااها ولحين دتسلم األشغال المنجزة دتسلما" نهائيا" /و  /او  /انقلياء

مرة الصيانة المحررة بموجب العقر المحرر مبرئيا " بداايخ … ..شها … .من عيام … ....وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا

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

دوقيع الكفيل/مصاف ……………………………
المفوض بالدوقيييع ……………………………
الداايي ي ييخ ……………………………..
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نموذج ضمانة من سوء المصنعية
أتعهد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
بلييمان الم يوار المحاليية علينييا و ال يواارة فييي العقيير أو امييا الش يااء وأييية مالحييق لهييا و /أو أييية ق ي اااات معرليية لهييا

الصاراة عن شاكة مياة االارن) لعام (

)

بحيث يكون هذا اللمان تسااي المفعول لمرة  18شه اا دبرأ من داايخ االتسدالم النهائي لكل رفعة يدم الموافقة على

دتسلمها حتسب األصول للعطاء و/أو العطاءات و/او اواما الشااء  ،ما لم يار خالف ذلك في العقر او اما الشااء.

ويشمل هذا الدعهر لمان كافية الميوار الميذكواة فيي العقير او/اواميا الشيااء مين تسيوء المصينعية وبكاميل قيمية الميوار
الملمونة ملافا إليها نتسبة  %15خمتسة عشا بالمائة من قيمدها.
وندعهر باتسدبرال كافة الموار الدي ثبت تسيوء مصينعيدها خيالل الميرة المقيااة مين قبيل شياكة ميياة االارن ،وفيي حيال
عيرم قيامنييا باتسييدبرال دليك الميوار بييأخاى جرييرة مييع نهاييية الميرة المقييااة لالتسييدبرال ،فإننيا ندعهيير بييرفع كاميل قيميية دلييك الميوار

ملافا إليها  %15خمتسة عشا بالمائة من قيمدها رون الحاجة لإلخطياا أو اللجيوء إليى القلياء ،ميع ليمان أي عطيل أو
لاا أو مصاايف دلحق بشاكة مياة االارن.
وعلي 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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