THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

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

O-P-22-39-Z

عقد نقل معدات ضخ المياه و ملحقاتها
والمركبات وأعمال صيانة االنارة التابعة
لشركة مياهنا الزرقاء

وثائق االتسدر ار

 اخر موعر لبيع وثيقة االتسدر ار هو الساعة الثانية من مساء يوم االربعاء الموافق 2022/07/13 -يبرأ موعر تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  9:00صباحاً لغاية الـ  11:30ظه اًر من يوم اإلحر

الموافق 2022/07/17

 -تسيدم فدح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم اإلحر الموافق2022/07/17
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الجزء االول  -:دعوة االتسدر ار

الموضوع دعوة االتسدر ار رقم O-P-22-39-Z
عقد نقل معدات ضخ المياه و ملحقاتها و المركبات و أعمال صيانة االنارة التابعة لشركة مياهنا الزرقاء

 )1ترعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المدخصصين لدقريم عروضهم وعلى النماذ

المرفقة لشراء المواد الواردة في جراول

المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذ وتعليمات الرخول في ااالتسدر ار المرفقة .

 )2يمكن للشركات المناقصة تقريم العروض لمادة واحرة او أكثر وتسيدم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر خالف ذلك في
المواصفات .

 )3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة االتسدر ار مراجعة شركة مياه االردن – مياهنا – مريرية العطاءات على

العنوان المذكور أدناه علماً بأن  -اخر موعر لبيع وثيقة االتسدر ار هو الساعة الثانية من مساء يوم االربعاءالموافق2022/07/13

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق االتسدر ار دفع مبلغ( )50دينار/خمسون
دينارأردني غير مسدردة قبل آخر موعر
اً
لبيع وثيقة االتسدر ار .

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصرق بقيمة ( )900تسعمائة دينار تقرم ككفالة دخول لالتسدر ار صادرة عن احـر البنوك العاملة في المملكة
األردنية الهاشمية (,وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكيةغيرمشروطة) وصالحة لمرة ) (120يوم من تاريخ إيراع العروض لذلك االتسدر ار

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

 )6تعدبر هذه الرعوة والدعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للدعاقر وتكون لها قوة العقر لشراء المواد وملزمة للمناقصين  ,وللجنة االشراء
حق اتسدبعاد أي عرض غير ملدزم بكل أو بعض أو أحر بنود الدعليمات .

 )7يبرأ موعر تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  9:00صباحاً لغاية الـ 11:30من ظهر يوم االحر الموافق

2022/07/17

 )8تسيدم فدح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحر الموافق 2022/07/17وعلى المدناقصين أو منروبيهم الراغبين
بحضور جلسة فدح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور أدناه .

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

 )10يجب على الموردين تعبئة وتوقيع وخدم نموذ عرض المناقصة وجراول الكميات
شركة مياه االردن – مياهنا

مريرية العطاءات والمشدريات

جبل الحسين – شارع المجرل
عمارة رقم( ) 6

لالتسدفسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1603/1623
شركة مياه األردن  -مياهنا
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الجزء الثاني
المناقصة/ تعليمات دخول االتسدر ار
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الجزء الثاني  :تعليمات الرخول في االتسدر 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 :إعراد وتقريم العروض:

 -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.2022/07/13
 -6فيي حيال وجيود اعت ار يات عليى المواصييفات او الشيروط او التعليميات اليواردة فيي هييذا االسيتدراج ،فيتوجيب عليى المنياقص تقييديم
اعت ار ه خالل عشرة ايام تبدأ مع نهاية أول يوم لإلعالن عن االستدراج .

 -7ال يجوز لمناقص أن يقدم عر ين مستقلين لنفس المواد سواء بإسمه الشخصي أو بالشراكة مع اسم آخر ،وفي مثيل هيذه الحالية
ال ينظر في العر ين وعليه أن يقدم عر ا واحدا محددا إال إذا طلبت الشركة غير ذلك.
أ -في حال تقريم عـرض مـرادف لـنفس المـادة ,فعلـى المنـاق
مرادفاً مرفقاً ب .

أن يـذكر علـى عرضـ األصـلي وبـالحبر االحمـر أن هنـاك عرضـاً

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

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

على المناق

المفوض إحضار المناقصة  /المناقصات المقرمة من قبل بحيث تكون كل مناقصة فـي مغلـف مسـدقل

مغلق بإحكام ومخدوم ومعنون بإتسم :

* شركة مياه االردن – لجنة الشراء.
*االتسدر ار رقم O-P-22-39-Z:

* تاريخ 2022/07/17 :
* اتسم المناق

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

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

وو ييعها شخصيييا فييي الصييندوق المخصييص لييذلك االسييتدراج بحضييور

التحتوي هذه المغلفات أي عينات أو نشرات.

6

ييابش الشيراء المكلييو واسييتالم ايصييال بييذلك ،علييى أن
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 -11ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس ،البريد المسجل ،البريد السريع ،او البريد االلكتروني.
 - 12يعدبر تقريم عرض المناق

إلدزاماً من بأن مطلع ومدفهم لجميع المواد والدعليمات الصادرة بموجـب ناـام رقـم ( )8لسـنة

 2022ناام المشدريات الحكومية وتعريالتهووثائق دعوة االتسدر ار والنماذ المرفقة.

 - 13عل ييى الس ييادة المتعه ييدين ال ييذين يح ييال عل يييهم اي م يين المي يواد إحال يية مبدئي يية اإللتي يزام بمراجع يية مديري يية العط يياءات والمش ييتريات
لالطالع على مسودة االحالة والتبليغ المبدئي باإلحالة من قبل شخص مخول وخالل خمسة أيام عمل من تاريخ إشعارهم بيذلك مين
قبييل مديرييية العطيياءات والمشييتريات ،وهييي المييدة القانونييية لإلعت يراض علييى الق يرار المبييدئي ،وفييي حييال عييدم م يراجعتهم سيييتم السييير

باإلحاليية النهائييية واعتبييارهم م يوافقين علييى اإلحاليية وحسييب تعليمييات دعييوة االاسييتدراج والشييروط العاميية والخاص ية المرفقيية بهييا وعليييهم
التبلغ باإلحالة النهائية عند إشعارهم بذلك.
 - 14المحاكم األردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.
ثانيا :خطاب الدغطية :

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  :االتسعار :

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

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

 -3على المناقص تقديم سعر لكل مادة ( ليشمل السعر االفرادي والسعر االجمالي) على ان يكون السعر سعر تسليم المستودع.
 -4على المناقص تقديم اسعاره لكل مادة تسليم مستودعات شركة مياه االردن شاملة الضريبة العامة للمبيعيات واي رسيوم او
اخرى.

يرائب

 -5اسعار تسليم المستودع تعني قيام المتعهد بالتخليص على البضائع من الموانئ وتسليمها لمسيتودعات شيركة ميياه االردن دون اي
تكفلة ا افية

 -6بيان رقم التسجيل فيي شيبكة الضيريبة العامية عليى المبيعيات مين قبيل المنياقص و يرورة تثبيتهيا عليى الفيواتير وذكير االسيم بشيكل
وا ح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتو وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

 -7فييي حييال تييم تقييديم العييرض بالعمليية االجنبييية سيييتم تحويييل اسييعار العييروض الييى الييدينار االردنييي وذلييك باسييتخدام سييعر الصييرف
الصادر عن البنك المركزي في يوم اخر موعد لتقديم العروض لغاية مقارنة عروض االسعار
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رابعا  :طريقة الرفع :
 -1يتم دفع قيمة المواد الموردة من خالل شركة مياه االردن بعد التسليم النهائي ( أي تسليم البضائع في المستودعات وقبولها بصفة
نهائية) وخالل  45-30يوم.

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

 -1يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة ( )900تسعمائة دينار تقدم ككفالة دخول لالستدراج صادرة عين احييد البنيوك العاملية فيي
المملكيية األردنييية الهاشييمية (،وفييي حييال تعييذر ذلييك تقبييل كفاليية بنكيةغيرمشييروطة) وصييالحة لمييدة ) (120يييوم ميين تيياريخ إيييداع

العروض لذلك االستدراج ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك اليقبل العرض.

 -2علييى المتعهييد الييذي يحييال عليييه االسييتدراج أو جييزء منييه مراجعيية مديرييية العطيياءات والمشييتريات السييتكمال تقييديم كفاليية حسيين تنفيييذ
بقيميية  %10ميين قيميية الميواد المحاليية عليييه خييالل  10أيييام ميين تيياريخ اشييعار االحاليية النهييائي ،علييى ان يتوجييب علييى المتعهييدين
توقيييع اميير الش يراء ا العقييد المنبثييق عيين هييذا الق يرار اسييتكماإلجراءات التعاقييد فييي موعييد اقصيياه اول يييوم عمييل رسييمي يلييي تيياريخ
استيفاء المتطلبات السابقة الذكر ،وذلك تجنبا لمصادرة تأمين دخول االستدراج.

تسادتسا :الغرامات :

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

تسابعا  :تقريم العروض :

يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة لها باليد في مغلو مغلق ومختوم على العنوان التالي:
شركة مياه االردن – مياهنامريرية العطاءات والمشدربات
جبل الحسين – شارع المجرلعمارة رقم( ) 6

البرير االلكدروني :

8

Alozi@miyahuna.com.jo
Mmajali@MIYAHUNA.com.jo,
Rmaaitah@MIYAHUNA.com.jo
ksghaireen@miyahuna.com.jo

\\\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\RFQ\192.168.0.55من O-P-22-39-Z.docx\60000 - 20000

Pocurement & contracting Section

الجزء الثالث
الشروط العامة
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الشروط العامة للرخول في العطاءات و الدعاقر مع المدعهرين
(توريد اللوازم وتقديم الخدمات)

أوالً :تأمينات وضمانات العطاءات -:
المييادة ( : )1تأمينييات الييدخول فييي العطيياءات :علييى المنيياقص أن يرفييق فييي عر ييه تأمينييا ماليييا علييى شييكل كفاليية بنكييية أو شيييك

مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة لحساب الشركة وبنسبة ال تقل عن ()%3

ثالثة بالمائة من قيمة اللوازم الواردة في عر يه أو بالقيمية المحيددة بيدعوة العطياء صيالحا لميدة ( )120يوميا مين تياريخ آخير
موعد لتقديم العروض  ،إال إذا ورد خالف ذلك بدعوة العطاء صراحة.

المادة ( -: )2أ .تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي -:
-1

إلى الذين انتهت مدة سريان عرو هم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي.

-3

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

-2

إلى الذين جرت اإلحالة عليهم بعد تقديم تأمين حسن التنفيذ.

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

ب .إذا إستنكو المناقص عن اإللتزام بعر ه ،أو لم يقم بإتمام المتطلبات الالزمةللتعاقد ،وتوقيع أمر الشراء ،أو ما يقوم
مقامه خالل المدة المحددة في هذة السياسة ،تصادر لجنة الشراء قيمة تأمين الدخول إيرادا للشركة بما يتناسب وقيمة المادة أو

المواد التي استنكو عنها وبما ال يقل عن ( )%3من قيمتها.

المادة( :)3تأمينات حسن التنفيذ :يعتبر المناقص ملزما بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية أو
شيك مصدق صادر من أحد البنيوك 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 خالل ( )10عشرة أيام عمل من تبلغيه بإشعار اإلحالة.
المادة(:)5

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

من سوء المصنعية إذا تضمنتها شروط العقد.

ب -في حال إستنكو المتعهد عن توريد اللوازم المحالة عليه ،أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر ،أو قصر في استبدال
اللوازم المرفو ة بأخرى مطابقة فللجنة الشراء اتخاذ اإلجراءات بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة جزء من تأمين حسن التنفيذ
بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة ،ويعتبر المبلغ إيرادا للشركة.
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المادة( : )6تأمين الصيانة:

أ .يقدم تأمين الصيانة على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك أو مؤسسة مرخصة وعاملة في المملكة بنسبة ال
تقل عن ( ) %5من قيمة اللوازم المكفولة ،ويعاد هذا التأمين إلى المتعهد بعد أن يقدم براءة ذمة من الجهة المستفيدة في

الشركة.

ب .إذا أخل المتعهد بتقديم الصيانة المطلوبة ،فيحق للجنة الشراء مصادرة قيمة التأمين وإجراء الصيانة على حساب المتعهد

وتحميله فروق األسعار  ،علما بانة ال يطلب تأمين صيانة للوازم التي ليست بحاجة إلى صيانة ،وعلى ان يتم تحديد ذلك

صراحة في دعوة العطاء.

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

مضي ( )120مائة وعشرون يوما من تاريخ انتهائها في حالة عدم ورود أي إشعار خطي من الجهة المستفيدة .
المادة(: )7

مانة سوء المصنعية:

أ .يقدم المتعهد

مانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من طرف ثالث ومصادق على صحة التواقيع من بنك معتمد او

من كاتب العدل بكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا إليها ( )%15خمسة عشر بالمائة من قيمتها ،وللمدة المحددة في

دعوة العطاء ،إال إذا ورد خالف ذلك في دعوة العطاء.

ب .يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خالل فترة الضمانة الواردة بقرار اإلحالة بناء على تقرير لجنة فنية
من الشركة واأو لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء ،باستبدالها بلوازم جديدة على نفقته بموجب إقرار خطي موقع منه بذلك،

وفي جميع األحوال يجب أن يتم استبدالها خالل شهرين كحد أقصى من تاريخ إشعاره بذلك من لجنة الشراءاالشراء ،وللجنة

الشراءاالشراء فرض غرامة تتناسب مع مد ة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ،ويعاد احتساب مدة الضمانة
من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة.
ثانياً :شراء دعوة العطاء وإعراد وتقريم العروض من قبل المناقصين:
المادة( :)8شراء وتقديم وثائق العطاء يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن ساريةالمفعول
تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو االتجار بها ،والسجل التجاري الصادر عن و ازرة الصناعة والتجارة.

المادة( :)9يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء (الورقية) المقيررة (غير المستردة) مقابل وصول مقبو ات حسب األصول ويتسلم كافة
وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها ،ويتم منح المناقص النسخة االلكترونية مجانا في حال توفرها مع دعوة العطاء كما يجوز

منحه نسخة الكترونية لالطالع قبل شراء نسخة العطاء.

المادة( :)10يعد المناقص عر ه وفقا لوثائق دعوة ا لعطاء بعد أن يق أر هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ،وإذا لم تكن الوثائق
كاملة أو وجد نقصا فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة من الشركة التي طرحت العطاء ،ويتحمل النتائج المترتبة على عدم
قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة .
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المادة ( :)11عند التنويه في دعوة العطاء إلى أن اللوازم المراد شراؤها يجب أن تتطابق مع العينة أو العينات الموجودة في الشركة

أو في أي مكان آخر تحدده دعوة العطاء ،فعلى المناقص معاينة العينة ا العينات وفحصها الفحص الالزم قبل تقديم

عر ه ،وال يعفيه اإلدعاء بعدم اإلطالع أو إجراء المطابقة والفحص الالزمين ،ويعتبر كأنه اطلع على العينة .

المادة ( :)12يعد المناقص عر ه وأسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة العطاء ،ويخدم ويوقع نماذ

عرض المناقصة

( )Bid Formوجراول الكميات و صفحة الـ  Deviations From Specificationsو الوثائق المطلوبة في دعوة
العطاء ويقرمها ضمن العرض كاملة ،ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذة الجداول والنماذج ،وعلى ان يقدم

المناقص عرض رئيسي واحد فقش و لن تقبل اية عروض او بدائل اخرى او ا افات على العرض اال اذا وجد في دعوة
العطاء (الشروط الخاصة) تقديم عروض بديلة وبحيث يتم بيان كيفية تقديم العروض البديلة وكيفية عرض أسعارها

واألساس الذي سيجري بناء عليه تقييم العروض البديلة وفي حال عدم ذكرها صراحة في دعوة العطاء فان تقديم اية بدائل
غير مقبول ولن ينظر في أي عرض مقدم غير العرض الرئيسي ،ويحق للمناقص باإل افة إلى وثائق دعوة العطاء أن

يضيف أي وثائق أو معلومات يرغب إ افتها ويرى أنها

رورية لتو يح عر ه ،وعليه أن يكتب عنوانه الكامل والدقيق

في عر ه متضمنا العنوان االلكتروني والهاتو والفاكس لترسل إليها المخاطبات المتعلقة بالعطاء ،وعليه أن يبلغ الشركة
خطيا عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه ،وتعتبر جميع المخاطبات التي تترك له في العنوان المذكور أو ترسيل إلييه بأي
وسيلة إرسال كأنها وصلت فعال وسلمت في حينها.

المادة( :)13يعد العرض على نسختين متطابقتين(األصل ونسخة عنها) باال افة 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 اإل افة ،وإذا اقتضت
الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر األحمر بجانب المحو أو التعديل أو الشطب أو اإل افة وعليه 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

رائب او رسوم مضمنة في السعر و بحيث يكون السعر نهائيا غير

قابل الية تعديالت بالزيادة الحقا ويعتبر السعر شامال أجور التحزيم والتغليف ،وبخالف ذلك يحق للجنة الشراء أن تهمل
العرض.

المادة( :)14على المناقص تقديم البيانات والوثائق األصولية بخبرته ومقدرته الفنية والمالية ،ودرجة الخدمة المتوافرة لديه ،وأي
متطلبات أخرى

رورية للداللة على قدرته بالوفاء بااللتزامات المترتبة عليه ومتطلبات العطاء ،وفقا لنموذج خاص يعد

لتلك الغاية للعطاءات التي تتطلب ذلك ويتحمل المناقص اي نقص في عر ه لهذه الوثائق.

المادة( :)15يقدم المناقص العرض مع تأمين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصلة مع كتابة المحتوى على المغلو ومن ثم يقوم
بجمعها في مغلو واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه أسم الشركة المقدم لها العطاء والعنوان.....الخ ،وأسم وعنوان المناقص
الثابت ورقم العطاء بخش وا ح ،والتاريخ المحدد كأخر موعد لتقديم العروض ،وبخالف ذلك يحق للجنة الشراء 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 آخر موعد لتقديم العروض ال يقبل.

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

المادة( :)18في حال ورود عروض غير موقعة أو غير مختومة تقوم لجنة الشراءاالشراء بتحويلها للجنة الدراسة الفنية مع باقي
العروض ،ولدى التنسيب باإلحالة حسب تقرير اللجنة الفنية الوارد فيه مالحظات أو نواقص على المناقص األقل سع ار وان

تكون شرط اإلحالة على أن يقوم المناقص األقل سع ار بإستكمال النواقص الواردة في تقرير اللجنة الفنية وقبل اإلحالة

وبخالف ذلك يحق للجنة الشراءاالشراء المختصة إستبعاده.

كما ال تقبل العروض التي ترد ناقصة أو غامضة بشكل ال يمكن من اإلحالة.
المادة( :)19على المناقص أن يرفق بعر ه النسخة األصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف
باللوازم المعرو ة بإحدى اللغتين العربية أو اإلنجليزية ،وإذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معه فللجنة الشراء عدم النظر في

العرض وال يحق للمناقص االعتراض على ذلك.

المادة( :)20يقدم المناقص مع عر ه العينات المطلوبة في دعوة العطاء ،وإذا كانت العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها
والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه ،وبخالف ذلك يجوز للجنة الشراء عدم النظر بالعرض.

المادة( :)21يجب أن يكون التغليف والتحزيم ((Packingمن مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة الحزم ونوع العبوات وسعتها او
وزنها التي ستستعمل دون أي إ افة في السعر وتبقى جميع الصناديق واألكياس ومواد التغليف األخرى ملكا للشركة إال

إذا نص على خالف ذلك.

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

المادة( :) 23تقبل العروض لتوريد كامل الكميات أو بعضها للوازم المطلوبة أو لمادة واحدة أو بضع مواد إال إذا اشترطيت دعيوة
العطياء غير ذلك.

المادة( :)24عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص أن يبين بالتحديد موعد التوريد ،وإذا لم يحدد موعد
التوريد في الحالتين يعتبر التوريد حاال (وتعني كلمة حاال خالل أسبوع من تاريخ توقيع أمر الشراء) (االتفاقية).

المادة( :)25على المنا قص أن يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعرو ة ،واسم الشركة الصانعة ،والماركة ،واالسم
التجاري والطراز ) (Modelورقم الكتالوج ،أو النشرة الخاصة باللوازم المعرو ة.

المادة( -:)26أ .في حال نصت دعوة العطاء يقدم المناقص مع عر ه جدوال منفصال بقطع الغيار للوازم التي تتطلب ذلك والتي

تنصح الشركة الصانعة بها لالستعمال لمدة ( )5خمس سنوات على االقل في ظروف االستعمال العادي ،مبينا فيه

رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة ،والكمية ،وسعر الوحدة ،والسعر اإلجمالي ،وأن تكون هذه األسعار ملزمة
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للمناقص للمدة المذكورة ،وللشركة كامل الحرية في طلبها

من 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 للوازم التي تتطلب ذلك لمدة ال تقل عن( )5سنوات أو العمر
ا لتشغيلي المتعارف عليه إال إذا ورد بدعوة العطاء غير ذلك ،كما ويلتزم المناقص أن يقدم مع عر ه الشروط
المعدلة ألسعار قطع الغيار (معادلة تغير األسعار) ) (EscalationClauseبعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة (أ)

منهذه المادة كما هي في بلد المنشأ.

المادة( :)27يعتبر عرض المناقص تأكيدا منه أن عر ه لم يقدم بناء على عالقة مع مناقص آخر تقدم لمادة أو أكثر من المواد
الواردة في عر ه ،وفي جميع األحوال ال يجوز لمناقص واحد أن يقدم عر ين مستقلين لنفس اللوازم سواء كان باسمه

الشخصي أو بشراكته مع إسم آخر وفي مثل هذه الحالة ال ينظر في العر ين ،وعلى المناقص أن يقدم عر ا واحدا
محددا علما بان التقبل العروض البديلة اال في حال نصت دعوة العطاء على خالف ذلك

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

ب .يضمن المناقص أن تكون المواد الموردة جديدة ( )Brand new( )%100خالية من أي عيب في الصنع ،أوفي
المادة ،ومن طراز حديث ولم يتوقو إنتاجها ،على أن تكون سنة الصنع للموديل هي نفس سنة تقديم العرض او السنة
التي تسبقها مباشرة اال اذا ورد خالف ذلك في الشروط الخاصة بدعوة العطاء

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 نفس الشركة الصانعة وبلد المنشأ ،وأن يكون هذا التغيير بناء على
كتالوج من الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل لهذه الغاية.

ثالثاً :فدح العروض

المادة( :)29تفتح العروض من قبل لجنة الشراء بكامل نصابها أو بأكثرية أعضائها بصورة علنية بمكان وتاريخ وساعة محددة في
اإلعالن عن العطاء ،ويوقع كل عرض من قبلها ،وللجنة قراءة األسعار اإلجمالية لكل عرض ان وجدت ذلك مناسبا،
ويجوز لكل مناقص أو لممثله حضور فتح العروض.

المادة( :)30ال تقبل العروض أو أي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعدلتقديم العروض.
المادة( -:)31أ .إذا وجدت لجنة الشراء 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 الثانية ،وفي هذه الحالة تعاد العروض مغلقة إلى مقدميها مقابل توقيع المناقص أو من

يمثله.

ب .كما يحق للجنة الشراء إذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد أن تقوم بفتح العرض أو العروض الواردة إلى الصندوق وإجراء
الدراسة واإلحالة إذا وجدت األسعار واللوازم المعرو ة مناسبة.
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رابعاً :دراتسة وتقويم العروض:

المادة( :)32تحدد لجنة الشراء أو الرئيس 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.

المادة(:)33ال ينظر في أي عرض غير معزز 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 عليه يتم قبوله واعتماده
للدخول في التقييم.

ب -في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عر ه من التقييم وعلى ان يتم
بيان ذلك صراحة عند اعداد التقرير الفني للجنة الشراء.

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

ث -تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء.
ج -تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ،ثم الذي يليه 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 للوازم او االشغال او الخدمات في دعوة العطاء ،وذلك لتحديد مقدم أرخص

المطابق على أن يتم استبعاد قيمة أي إ افات أو قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء ،ويحق اللجنة

الفنية قبول اإل افات ،وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء وبعد فوزه.

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

األرخص بشكل وا ح.

ذ -عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها ،يجوز شراء اللوازم او االشغال المعرو ة 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 عليه يتم قبوله واعتماده
للدخول في التقييم.

ب -في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عر ه من التقييم.
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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 ومقدرته 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 لحضور اجتماع فتح العروض المالية لها ويتم اعادة العروض المالية الغير متأهلة فنيا
للمتناقصين مغلقة وتحتفظ لجنة الشراء لنفسها بالحق في بيان او عدم بيان اسباب رفض العرض.

د -تتم مقارنة أسعار العروض المطلوبة للوازم او االشغال أو الخدمات في دعوة العطاء ،وذلك لتحديد مقدم أرخص االسعار

على أن يتم استبعاد قيمة أي إ افات أو قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء ،ويحق اللجنة الفنية قبول

اإل افات ،وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء وبعد فوزه.

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

 .3في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يليه بالسعر
إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات لإلحالة على أن تبين أسباب استبعاد العروض األرخص بشكل

وا ح.

 .4عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها ،يجوز شراء اللوازم المعرو ة التي تلبي احتياجات
الشركة وتتوافر فيها الجودة وبأسعار مناسبة (أنسب العروض).

 .5يؤخذ بعين االعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة وأي أمور أخرى يتطلبها نظام اللوازم والتعليمات
المعمول بها.

 .6يراعى عند الدراسة السعر التفضيلي الممنوح للمنتجات المحلية إن وجد.
المادة( :)35إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يتضمن عر ه ميزات إ افية ثم
المقدم للمنتجات المحلية ،ثم المناقص المقيم بالمملكة بصورة دائمة ،ثم مدة التسليم األقل إذا كانيت سرعية التسلييم لمصلحة

الشركة.

المادة( :)36للجنة الشراء الحق في استبعاد عرض المناقص الذي يخل بالتزاماته قبل إتمامالتعاقد ،أو بالعقود المبرمة معه ،أو ال

يلتزم بشروط العقد أو يماطل في تنفيذه أو يغش ،وعلى أن تكون المخالفات قد وقعت في أكثر من عقد ،أو أكثر من

مرتين في عقد واحد ،ولها أن تحرمه من االشتراك في العطاءات للمدة التي تحددها.

المادة( :)37تراعي لجنة الشراء قبل اإلحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجارية والتسهيالت التي يقدمها
أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورشالصيانة ،وقدرته المالية ،ويجوز لها استبعاد عر ه لنقص كل أو بعض هذه

المتطلبات.

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

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

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

ج .األنسب :للجنة الشراءاالشراء في 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 آخر يتفق مع أحكام هذا السياسة على أن يكون مبر ار

المادة( :)39تحتفظ لجنة الشراءاالشراء لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون وا حا بصورة كافية تمكن من اإلحالة أو يحتمل
أكثر من تفسير.

المادة( :)40للجنة الشراءاالشراء الحق أن تحيل من أي عرض مادة أو أكثر من المواد المعرو ة أو أي جزء منها ،وللجنة فوق ذلك
أن ترفض كل العروض المقدمة إليها.

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

أو بعدها.

المادة( :)42يجوز للجنة الشراءاالشراء أن تستبعد أي عرض من مناقص سبق وأن أهمل أو قصر أو انتحل صفة تمثيل مؤسسة أو
شركة أو اإلدعاء بأنه وكيلها بالبيع أو أخفى أنه وكيلها ،سواء كان تمثيله لمؤسسة أردنية أو أجنبية.

المادة( :)43تستبعد لجنة الشراءاالشراء العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة لدعوة العطاء،
أو إذا كان مقدمه غير كفؤ أو غير مؤهل أو إذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان من االشتراك في العطاءات للمدة التي

حددتها لجنة الشراء.

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 أن األسعار المعرو ة عليها مرتفعة ،فلها أن تعيد طرح العطاء ،أو أن تلجأ إلى الشراء عن
طريق استدراج عروض ،أو الشراء المباشر وفقا ألحكام نظام لوازم الشركة ،كما يحق لها أن تصرف النظر عن الشراء

كليا أو جزئيا ،وعند إعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق أن اشترى دعوة العطاء الحصول عليهادون مقابل.

المادة( :)47تحتفظ لجنة الشراء 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
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العروض المقدمة إليها دون أن يكون ألي من المناقصين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو
عر ه ،وال يترتب على الشركة أي إلتزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.

رر ناشيء عن تقديم

تسادتساً :مسؤوليات المدعهر تجاه الشركة:

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

علما بانة يحق للشركة الغاء االحالة دون ان يترتب عليها اية التزامات مالية اذا لم يقم المتعهد باستكمال كافة االجراءات

المطلوبة منة خالل الفترة القانونية الممنوحة له.

المادة( :)49يعتبر توقيع أمر الشراء وااو االتفاقية من قبل المتعهد اعترافا منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار اإلحالة وأمر
الشراء وكل ما يتعلق بهما وأنه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما.

المادة( :)50ال يجوز للمتعهد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من لجنة
الشراء مع االحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقا لقرار اإلحالة والعقد األصيل.

المادة( :)51إذا استنكو المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو قصر في ذلك ،أو تأخر في تقديم اللوازم المحالة عليه ،للجنة

الشراء شراء اللوازم أو الخدمات مو وع العقد بنفس المواصفات والخصائص أو بديال عنها بذات الخصائص
واالستعماالت وال تقل عنها سوية من أي مصدر آخر على حسابه ونفقته وتحميله فروق األسعار والنفقات اإل افية

وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو

رر يلحق بالشركة دون الحاجة إلى أي إنذار ،وال يحق للمتعهد االعتراض على

ذلك.

المادة( :)52يرفع المتعهد اللوازم المرفو ة على نفقته خالل مدة أقصاها ( )15خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها
من المكان الموجودة فيه ،إال إذا إقتضت الضرورة الصحية أو األمنية رفعها أو إتالفها قبل ذلك الموعد ،فإذا تأخر في

القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازال عنها للشركة ،و للشركة الرجوع عليه بنفقات الرفع واإلتالف إنإقتضى

ذلك بقرار من لجنة الشراء ،كما يحق للشركة فرض رسوم تخزين عليه بما مقداره % 1عن كل اسبوع تأخير عن الفترة
اعاله .

المادة( :)53أ .إذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد ،فتفرض عليه (غرامة مالية) بنسبة ال تقل عن
( )%0.5خمسة بااللو من قيمة اللوازم 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 اقتضت مصلحة الشركة ذلك
وعلى ان يتم تحميل المتعهد كافة الخسائر الناتجة عن ذلك.

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

18

\\\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\RFQ\192.168.0.55من O-P-22-39-Z.docx\60000 - 20000

Pocurement & contracting Section

المادة( :)54ال يحول توقيع الغرامة الواردة في المادة (.53أ) دون حق الشركة في الرجوع على المتعهد بقيمة العطل والضرر الناتج
عن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار ،على أن يتيم إعيالم لجنة الشراء بقيمية العطيل والضرر إن

وجدت.

المادة( :)55تحصل األموال المستحقة للشركة ،أو بموجب هذه التعليمات من المناقصين أو المتعهدين للشركة من كفاالتهم 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 استثنائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفين مثل الحرب او اال راب او الشغب او
الجريمة وقد يكون حسب المصطلح (عمل القوة العليا) مثل الفيا انات او الزالزل او البراكين أو التشريعات
الحكومية المستحدثة ،أو غير الوا حة والتي ال يمكن التنبؤ بها ،بحيث يمنع احد او كال الطرفين من الوفاء
بإلتزاماتهما المنصوص عليها في العقد وليس المقصود بذلك تبرير االهمال او التقصير او غيره من المخالفات

لكل من الطرفين.

 - 1يكون من المتفق عليه أن المتعهد ال يتحمل األ رار المترتبة على التأخير فيتنفيذ العقد أو عدم الوفاء به إذا كان
التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

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

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

 - 4تنظر لجنة الشراء في القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى أثرهما على تنفيذ العقد.

تسابعاً :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 تو ع بمكان معين في الشركة ،ويذكر المكان وعنوانه في دعوة العطاء لتمكين المناقصين من

اإلطالع عليها.

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

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

المادة( :)60ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طلبها خطيا خالل أسبوعين من تاريخ اإلحالة النهائية ،وال تكون
الشركة مسؤولة عن فقدها أو تلفها بعد هذا الموعد ،وفي جميع األحوال يفقد المناقص الحق بالمطالبةبهذه العينات إذا

لم يطالب بها خطيا خالل شهرين من اإلحالة النهائية.
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المادة( :)61ترد عينات المتعهدين الذين تمت اإلحالة عليهم بعد استالم اللوازم الموردة مطابقة لشروط قرار اإلحالة ،ويتم ذلك وفقا
لإلجراءات الواردة في المادة ( )61من هذه التعليمات ،إال إذا ورد خالف ذلك في قرار اإلحالة.

ثامناً :فح

اللوازم واتسدالمها:

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

الدولية المعتمدة لهذة الغاية ويدفع الثمن على أساس الوزن الصافي أو القياس الصافي لهذه اللوازم إال إذاورد نص على

غير ذلك.

المادة( :)63يتم فحص اللوازم التي يوردها المتعهد وإجراء التجارب عليها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة التي تحددها
الشركة وبحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة لهذة الغاية وبحيث تضمن 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 انه يجوز للجنة الشراء وبناءا على طلب المتعهد ان يتم فحص المواد التي ستورد في بلد التصنيع
وبحيث يعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها وعلى ان

يتحمل المتعهد كافة النفقات المترتبة على ذلك.

المادة(:)64إذا كانت اللوازم المطلوبة من نوع المشاريع الكبرى ( )Complex Projectالتي تتطلب تركيب وتشغيل ،فيجب أن
تتضمن دعوة العطاء (الشروط الخاصة) ذلك ،وأن يقوم كل مناقص بذكر ذلك في عر ه وعلى النحو التالي -:

أ) تحديد مدة التوريد.

ب) تحديد مدة التركيب واالستالم األولي.
ج) تحديد مدة التشغيل التجريبي الذي يتم على أساسه االستالم النهائي.

المادة (: )65الصناعة الوطنية :

بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم 56ا10ا6ا 2063تاريخ 17ا1ا2021

يتم منح الصناعة الوطنية األردنية أفضليه

بالسعر بنسبة  %15ما دامت مطابقة للشروط و المواصفات الفنية و الهندسية األردنية .

و ذلك شريطة إحضار ما يثبت أ ن المصنع محلي .

ويتم منح األفضلية لسعر المنتج المحلي وفقا للمعادلة التالية:

تسعر السلعة األجنبية ×  ,1.15ومن ثم يدم مقارند بسعر المندج المحلي شريطة مطابقة كال العرضين للشروط والمواصفات
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الجزء الرابع
الشروط والمواصفات الخاصة
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المواصفات الخاصة للعطاء
 -1عقد نقل معدات

خ مياه و يشمل المواد المذكورة اعاله ،و حسب النسب التقريبية المقابلة لها.

 -2على المتقدمين للمناقصة تقديم كشو األوراق الثبوتية سجل تجاري و رخص مهن ( ان وجد).

 -3تقديم إثبات ملكية الونشات ( رخصة اقتناء) سارية المفعول  ،باإل افة الى رقم فاكس للمراسالت او بريد ان وجد.
-4تقدم الفواتير نهاية كل شهر مرفقة بأوامر العمل مع األكيد بأن يجب ان توقع من مندوب شركة مياهنا و مدونة فيها:
نوع المعدة (او نوع و رقم المركبة او اآللية) ،الموقع  ،التاريخ ،و الساعة.

 -5يلتزم المتقدم للمناقصة ،بتغطية عملية نقل المواد على مدار الساعة على ان يصل الى الموقع المراد نقل المواد منه خالل فترة
اقصاها ساعتين من موعد إبالغه اذا كان داخل حدود الزرقاء ،و خالل فترة اقصاها ثالث ساعات من موعد إبالغه اذا كان خارج

حدود محافظة الزرقاء.

-6يجب ان يتوفر لدى المتقدم للمناقصة ترك لودر (ونش) عدد ( )1على االقل قادر على نقل المواد بحمولة قصوى ال تتجاوز ()15
طن.

-7تأمين رافعة مع سلة حديثة و

رورة مراعاة شروط السالمة العامة لضمان عمل الموظو فيما يخص اعمال اإلنارة.

-8يتم احتساب ساعات العمل ألعمال صيانة االنارة من ساعة دخول الموقع و حتى ساعة الخروج من الموقع.

 -9يلتزم المتقدم للمناقصة بتأمين و استئجار ونش بديل في حال عدم استطاعته توفير آليته و بنفس الفترة المذكورة في البند رقم ( )4و
على حسابه الخاص و خالل ذلك لشركة مياهنا القيام بنقل المواد عن طريق القطاع الخاص و تغريمه كافة التكاليف المترتبة على

عملية النقل باإل افة  %5من القيمة االجمالية للنقل.

 -10يلتزم المتقدم للمناقصة بتسمية هاتو متنقل يكون مفتوحا على مدار  24ساعة و ذلك ليتسنى للشخص المفوض مياهنا االتصال
عليه خالل اي وقت
 -11يقوم المقاول ب نقل المواد من والى الموقع شامال التحميل و التنزيل بطريقة تضمن سالمة المعدات و عدم اال رار بها و بطريقة
تتناسب و تعليمات دائرة السير و معايير السالمة العامة ،كما يكون المقاول مسؤوال عن اعادة اصالح اية ا رار تلحق بالموقع او
المعدات نتيجة االخطاء الشخصية.

 -12سعر خدمة نقل المواد في قوائم االسعار  ،شامل للضرائب و الوقود و الرسوم و اجور العمل و العمال  .و لن يتم قبول القوائم
الغير المعبئة باالسعار الشاملة .كما يجب تعبئة جميع االسعار اإلفرادية.

-13على الجهة المحال عليها المناقصة تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة  %10من قيمة المناقصة.

-14سوف تتم المقارنة مالية :من خالل السعر اإلفرادي مضروبا في النسبة التقريبية لكل من المواد المراد نقلها.
 -15تخضع العروض المقدمه الى دراسة من لجنة فنية  :تقوم بتقييم االليات المتوفره لدى المتقدم للمناقصة ،و في حال عدم المطابقة
الفنية يرفض العرض المقدم بغض النظر عن االسعار.

 -16شركة مياهنا – مياه محافظة الزرقاء ال تتحمل اية مسؤولية مالية او قانونية نتيجة تعرض الونش إلي حادث اثناء تقديم الخدمة
من فترة العقد.

 -17في حال االحتياج الى سطحة يتم تامينها و حسب الحاجة.
 -18على من يرسو عليه العطاء اإللتزام بتأمين و ترخيص اآللية المستخدمة طيلة فترة العطاء.
22
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الجزء الخامس
الجراول

O-P-22-39-Z.docx\60000 - 20000 \منProc_Backup\Procurement\Procurement 2022\RFQ\192.168.0.55\\

23

Pocurement & contracting Section

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
Item
1

-

Description
عقد نقل معدات ضخ المياه و ملحقاتها و المركبات و أعمال
صيانة االنارة التابعة لشركة مياهنا الزرقاء

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
1

Description
عقد نقل معدات ضخ المياه و ملحقاتها والمركبات

Delivery
عقد ملدة سنة او ابنتهاء املخصص املايل البالغ

و أعمال صيانة االنارة

) دينار ايهما اسبق30000(

 محافظة الزرقاء بشركة- مياهنا

** مكان التوريد موقع العمل – محافظتي عمان و الزرقاء
- 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
النماذ
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SCHEDULE OF PRICES
رقم
البند

النسبة التقريبية للمواد
المنقولة ()%

الوصف

1

نقل مضخات غاطسة

7%

2

نقل مضخة سطحية

13%

3

نقل مواسير تعليق بطول ( 12-6متر /ماسوره)

%14

4

نقل لوحات تشغيل

5%

5

نقل كوابل

7%

6

نقل مواد مختلفة

7%

7

نقل بكبات شاصي قصير

15%

8

نقل بكبات شصي طويل

10%

9

نقل صهريج مياه

5%

10

نقل جتات مياه (صرف صحي)

%9

11

نقل باكهوات لودر

3%

12

ساعة االنتظار في الموقع

13

تأمين رافعة إلصالح االنارة على ارتفاع فوق  6متر

14

ساعة االنتظار في الموقع

سعر نقل المواد ,رحلة واحدة
:داخل حدود محافظة الزرقاء
(دينار)(شامل)

سعر ساعة العمل داخل حدود
محافظة الزرقاء

سعر نقل المواد رحلة واحدة من
او الى :عمان االزرق,الحالبات
(دينار)(شامل)

سعر ساعة العمل خارج حدود
محافظة الزرقاء

3%
%2

- 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__________________________:
الداريخ__________________________:
ألسادة ِشركة مياة االردن
بناء على دعوة االتسدر ار رقم ( )O-P-22-39-Zووفقاً لدعليمات دعوة االتسدر ار والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها
ً
فإنني أقرم عرضي  ,شركة______________________________والدزم بدورير المواد المعروضة من قبلنا باألتسعار والشروط العامة
والخاصة وتعليمات دعوة دخول الشراء/السدر ار والمواصفات المبينة في هذا العرض.
وأنني ألدزم بأن يبقى هذا العرض قائماً لمرة ( )90يوماً اعدبا اًر من الداريخ المحرد من قبلكم كآخر موعر إليراع العروض ,علماً بأن
إجمالي عرد المواد المناق

عليها من قبلنا هو (________) مادة ,وأن إجمالي قيمة المناقصة هو (______________) دينار أردني,

وقيمة كفالة الرخول المقرمة مع هذه المناقصة هي (______________) دينار أردني.
اتسم المناق

____________________ -:

الدوقيــــع__________________ -:
الخــاتــم____________________ -:
العنوان)_____________________________________________(:

ص.ب(___________) رمز بريري

(_________)الهاتف (________)الفاكـــس (_______) البرير االلكدروني(_________)
المرفقات  :أبين فيما يلي جميع المرفقات الدي يدكون منها عرضي.
-1
-2
تعليمات -:

 -1يجب تعبئة هذا النموذ بالكامل و أن يرفق بالعرض عنر تقريم إلى الشركة.
(مالحاة :يطبع على أوراق مخاطبات المناق
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الرتسمية)
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نموذ العقر  /االتفاقية
حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (

) من شهر (

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

) لعام ( )2022بين

وبين المقاول .........................................على اعدباره الفريق الثاني

لما كان الفريق األول راغبا" في الدعاقر مع شركة مدخصصة لدامين احدياجات شركة مياة االردن " مياهنا "لـ

عقر نقل معرات ضخ المياه و ملحقاتها و المركبات و أعمال صيانة االنارة الدابعة لشركة مياهنا الزرقاء

ولما كان قر قبل بالعرض الذي تقرم ب الفريق الثاني للعطاء )(O-P-22-39-Zقر تم اإل تفاق بين الفريقين المدعاقرين على ما يلي:

 -1يكون للكلمات والدعابير الواردة في هذه األتفاقية نفس المعاني المحردة لها في الشروط العامة في دعوة االتسدر ار والمشار اليها فيما بعر.
 -2تعدبر الوثائق المررجة فيما يلي جزءا" ال يدج أز من هذه األتفاقية وتعدبر قراءتها وفهمها في مجموعها وحرة مدكاملة
وهذه الوثائق هي:

* الشروط العامة والخاصة
*

قرار األحالة.

* عرض المناقصة.
* المواصفات.

* اية مالحق للعطاء تصرر قبل توقيع العقر.

 - 3القيمة االجمالية للعقر -------------:
مرة الدورير -------------

 -4إزاء تعهر الفريق األول برفع المبالغ المسدحقة للفريق الثاني وفقا" لهذه األتفاقية يدعهر الفريق الثاني بدنفيـذ جميـع األعمـال المطلوبـة منـ فـي
هذه األتفاقية وإنجازها وتسليمها وصياندها وفقا" للشروط والمدطلبات الواردة في هذه األتفاقية.

 -5إزاء قيام الفريق الثاني بدقريم جميع األعمال المطلوبة من بموجب هذا االتسدر ار  ,يدعهر الفريق األول بـأن يـرفع الـى الفريـق الثـاني األتسـعار
واألجور المذكورة في المواعير وباألتسلوب المحرد لذلك في هذه األتفاقية.

بناء على ما ذكر اعاله جرى توقيع هذه األتفاقية وإبرامها في الداريخ المذكور أعاله.
الفريق األول

الدوقيع
األتسم :

الوظيفة:
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(صاحب العمل)

الفريق الثاني
الدوقيع

(المورد )

األتسم

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…………………… .بدعهر ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بمبلغ (

) دينارا" أردنيا" فقش …………………………..دينارا" أردنيا".

وذلك مقابل كفالة دخول المناقصة رقم…………………………………… :
الخاص بمشروع.…………………………………………… :
لتأمين قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم لالستدراج المذكور  ،وفقا" للشروط المتعلقة بذلك والتي دخل ااالستدراج المذكور على أساسها.
وتبقييى هييذه الكفاليية سييارية المفعييول لمــرة ( )120يومــا" ميين تيياريخ إيييداع العييروض أو لحييين توقيييع االتفاقييية مييع أحييد المناقصييين أيهمييا

أسبق.

وإننييا نتعهييد بدعهــر ال رجعــة عنــة غيــر قابــل للــنقض بييأن نييدفع لكييم المبلييغ المييذكور أعيياله عنييد أول طلييب ميينكم بصييرف النظيير عيين أي
اعتراض من قبل المناقص.
توقيع الكفيلامصرف …………………………
المفوض بالتوقيييع …………………………
التاريي ي ييخ ..……………………….
 يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.
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(نموذ كفالة حسن الدنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف …………).…………………………… .

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

ا

)

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

) دينا ار اردنيا  ،فقش ……………………………………..دينارا" أردنيا".

وذلك لضمان حسن تنفيذ االستدراج المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ا و ااوا العقد  ،وإننا

نتعهد بدعهر ال رجعة عنة غير قابل للنقض  ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء منيه

بييدون أي تحفييظ أو شييرط  -مييع ذكيير األسييباب الداذييية لهييذا الطلييب بييأن المقيياول ا المييورد قييد رفييض أو أخفييق فييي تنفيييذ أي ميين
التزاماته بموجب العقد وااو عدم قيام المورد بالتوريد  -وذلك بصيرف النظير عين أي اعتيراض أو مقا ياة مين جانيب المقياولا

المورد على إجراء الدفع.

وتبقى هيذه الكفالية سيارية المفعيول مين تياريخ إصيدارها ولحيين تسيلم األشيغال المنجيزة تسيلما" أولييا" اوا اوا تورييد الميواد بموجيب

العقد المحدد مبدئيا" بتاريخ ……… ..شهر ……… .من عام ……… .وعلى ان يـدم تجريـرها تلقائيـا لمـرد اخـرى مـرة كـل

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

توقيع الكفيلامصرف ……………………………

المفوض بالتوقيييع ……………………………
التاريي ي ييخ ……..………………….....
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(نموذ كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن -مياهنا

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

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

ا

)

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

) دينارا" أردنيا" فقش …………………………………..دينارا" أردنيا".
وذلك لضمان صيانة االستدراج المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة  ،وإننا نتعهد بدعهر ال رجعة

عنة غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطيي مينكم المبليغ الميذكور أو أي جيزء منيه بيدون أي تحفيظ أو
شرط  -مع ذكر األسباب الداذية لهذا الطلب بأن المقاول ا المورد قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي مين التزاماتيه بموجيب العقيد
ا و ااو اخفييق المقيياول ا المييورد فييي تنفيييذ اي ميين التزاماتيية  ،وذلييك بصييرف النظيير عيين أي اعت يراض أو مقا يياة ميين جانييب
المقاول ا المقاول على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة تسيلما" نهائييا" او ا او ا انقضياء ميدة

الصييانة المحيددة بموجييب العقيد المحييدد مبيدئيا " بتيياريخ … ..شيهر … .مين عييام … ....وعلــى ان يـدم تجريــرها تلقائيــا لمــرد

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

توقيع الكفيلامصرف ……………………………

المفوض بالتوقيييع ……………………………
التاريي ي ييخ ……………………………..
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نموذ ضمانة من تسوء المصنعية
أتعهر أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
بضمان الميواد المحالية علينيا و اليواردة فيي العقيد أو امير الشيراء وأيية مالحيق لهيا وا أو أيية قي اررات معدلية لهيا الصيادرة
عن شركة مياة االردن) لعام (

)

بحيييث يكييون هييذا الضييمان سيياري المفعييول لمييدة  18شييه ار تبييدأ ميين تيياريخ االسييتالم النهييائي لكييل دفعيية يييتم الموافقيية علييى
تسلمها حسب األصول للعطاء واأو العطاءات وااو اوامر الشراء  ،ما لم يرد خالف ذلك في العقد او امر الشراء.
ويشييمل هييذا التعهييد

ييمان كافيية الم يواد المييذكورة فييي العقييد اوااواميير الش يراء ميين سييوء المصيينعية وبكامييل قيميية الم يواد

المضمونة مضافا 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 ،فإننا نتعهد بدفع كامل قيمة تلك المواد مضافا إليها

 %15خمسة عشر بالمائة من قيمتها دون الحاجة لإلخطار أو اللجوء إلى القضاء ،مع
مصاريف تلحق بشركة مياة االردن.

مان أي عطل أو

رر أو

وعلي أوقع
المقر والمدعهر بما ورد أعاله

35

\\\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2022\RFQ\192.168.0.55من O-P-22-39-Z.docx\60000 - 20000

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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