THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

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

C-P-22-031-A
توريد وتركيب وتشغيل كاميرات مراقبة

في مستودع المرقب.

وثائق االتستد ار

 اخر موعد لبيع وثيقة االتستد ار هو الساعة الثانية من مساء يوم االرعااء الموافق 2022/08/10 -يبدأ موعد تسليم الاروض على الانوان المذكور أدناه من الساعة  9:00صباحاً لغاية الـ  11:30ظه اًر من يوم

اإلحد الموافق 2022/08/14

 -تسيتم فتح الاروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم اإلحد الموافق 2022/08/14
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الجزء االول  -:دعوة االتستد ار

الموضوع دعوة االتستد ار رقم C-P-22-031-A

توريد وتركيب وتشغيل كاميرات مراقبة في مستودع المرقب.
 )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 حسب 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 الساعة الثانية من مساء يوم االرعااء الموافق 2022/08/10

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق االتستد ار دفع مبلغ ( )50دينار /خمسون
دينارً أردني غير مستردة قبل آخر
ا
موعد لبيع وثيقة االتستد ار .

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بنسبة ( )% 3من قيمة الارض المقدم تقدم 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 وحسب الشروط الاامة والنموذ وعخالف 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 تسليم الاروض على الانوان المذكور أدناه من الساعة  9:00صباحاً لغاية الـ  11:30من ظهر يوم االحد الموافق

2022/08/14

 )8تسيتم فتح الاروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق  2022/08/14وعلى المتناقصين أو مندوعيهم الراغبين
بحضور جلسة 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 الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6

لالتستفسار يرجى االتصال على هاتف  5666111فرعي1603/1623
شركة مياه األردن  -مياهنا
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الجزء الثاني
تاليمات دخول االتستد ار /المناقصة
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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 .2022/08/10
 -6في حال وجود اعت ارضا ااات على المواصا اافات او الشا ااروط او التعليمات الواردة في هذا االسا ااتدراج ،فيتوجب على المناقص
تقديم اعتراضه خالل عشرة ايام تبدأ مع نهاية أول يوم لإلعالن عن االستدراج .

 -7ال يجوز لمناقص أن يقدم عرضين مستقلين لنفس المواد سواء بإسمه الشخصي أو بالشراكة مع اسم آخر ،وفي مثل هذه
الحالة ال ينظر في العرضين وعليه أن يقدم عرضا واحدا محددا إال إذا طلبت الشركة غير ذلك.
أ -في حال تقديم عرض مرادف لنفس المادة ,فالى المناقص أن يذكر على عرضـــــــــ األصـــــــــلي وعالحبر 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 وإتمام التوريد .
 -9أي غموض أو تشويه في المناقصة يفقد المناقصة قيمتها ويحرم المناقص حق اإلشتراك.
-10

على المناقص المفوض إحضــار المناقصــة  /المناقصــات المقدمة من قبل بحيث تكون كل مناقصــة في مغلف

مستقل مغلق بإحكام ومختوم ومانون بإتسم :
* شركة مياه االردن – لجنة الشراء.
*االتستد ار رقم C-P-22-031-A :

* تاريخ 2022/08/14 :

* اتسم المناقص ------------------------
* الانوان --------------------------------------

ووضعها شخصيا في الصندوق المخصص لذلك االستدراج بحضور ضابط الشراء المكلف واستالم ايصال بذلك ،على

أن التحتوي هذه المغلفات أي عينات أو نشرات.
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 -11ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس ،البريد المسجل ،البريد السريع ،او البريد االلكتروني.
 - 12ياتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً من بأن مطلع ومتفهم لجميع المواد والتاليمات الصـــــادرة بموجب نظام رقم ()8

لسنة  2022نظام المشتريات الحكومية وتاديالت ووثائق دعوة االتستد ار والنماذ المرفقة.

 - 13على الس ا ا ااادة المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد إحالة مبدئية اإللتزام بمراجعة مديرية العطاءات والمش ا ا ااتريات
لالطالع على مس ا ااودة االحالة والتبليغ المبدئي باإلحالة من قبل ش ا ااخص مخول وخالل خمس ا ااة أيام عمل من تاريخ إش ا ااعارهم
بذلك من قبل مديرية العطاءات والمش ا ا ا ا ا ااتريات ،وهي المدة القانونية لإلعتراض على القرار المبدئي ،وفي حال عدم مراجعتهم
س ا اايتم الس ا ااير باإلحالة النهائية واعتبارهم موافقين على اإلحالة وحس ا ااب تعليمات دعوة االاس ا ااتدراج والش ا ااروط العامة والخاصا ا اة
المرفقة بها وعليهم التبلغ باإلحالة النهائية عند إشعارهم بذلك.

 - 14المحاكم األردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية 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 ( المعروضة) من قبل المناقص.

 -3على المناقص تقديم سا ا ااعر لكل مادة ( ليشا ا اامل السا ا ااعر االفرادي والسا ا ااعر االجمالي) على ان يكون السا ا ااعر سا ا ااعر تسا ا االيم
المستودع.
 -4على المناقص تقديم اسااعاره لكل مادة تسااليم مسااتودعات شااركة مياه االردن شاااملة الض اريبة العامة للمبيعات واي رسااوم او
ضرائب اخرى.

 -5اسااعار تسااليم المسااتودع تعني قيام المتعهد بالتخليص على البضااائع من الموانم وتسااليمها لمسااتودعات شااركة مياه االردن
دون اي تكفلة اضافية

 -6بيان رقم التسا ااجيل في شا اابكة الض ا اريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضا اارورة تثبيتها على الفواتير وذكر االسا اام
بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

 -7في حال تم تقديم العرض بالعملة االجنبية ساايتم تحويل اسااعار العروض الى الدينار االردني وذلك باسااتخدام سااعر الصاارف
الصادر عن البنك المركزي في يوم اخر موعد لتقديم العروض لغاية مقارنة عروض االسعار
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راباا  :طريقة الدفع :
 -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 بنسبة( )% 3من قيمة العرض ككفالة دخول االستدراج صادرة عن احا ااد البنوك العاملة في

المملكة االردنية الهاشمية  ( ،و في 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.
 -2على المتعهد الذي يحال عليه االس ا ااتدراج أو جزء منه مراجعة مديرية العطاءات والمش ا ااتريات الس ا ااتكمال تقديم كفالة حس ا اان
تنفيذ بقيمة  %10من قيمة المواد المحالة عليه خالل  10أيام من تاريخ اش ا ا ا ا ا ااعار االحالة النهائي ،على ان يتوجب على
المتعهدين توقيع امر الشراء  /العقد المنبثق عن هذا القرار استكمال إجراءات التعاقد في موعد اقصاه اول يوم عمل رسمي
يلي تاريخ 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.
تساباا  :تقديم الاروض :

يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة لها باليد في مغلف مغلق ومختوم على العنوان التالي:
شركة مياه االردن – مياهنا مديرية الاطاءات والمشترعات
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 الاامة
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الشروط الاامة للدخول في الاطاءات و التااقد مع المتاهدين
(توريد اللوازم وتقديم الخدمات)

أوالً :تأمينات وضمانات الاطاءات -:
المادة ( : )1تأمينات الدخول في العطاءات :على المناقص أن يرفق في عرض ا ااه تأمينا ماليا على ش ا ااكل كفالة بنكية أو ش ا اايك
مصاادق صااادر عن أحد البنوك أو المتس اسااات المالية المرخصااة والعاملة في المملكة لحساااب الشااركة وبنساابة ال تقل عن

( )%3ثالثة بالمائة من قيمة اللوازم الواردة في عرضا ااه أو بالقيمة المحددة بدعوة العطاء صا ااالحا لمدة ( )120يوما من
تاريخ آخر 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 عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي.

-2

إلى الذين جرت اإلحالة عليهم بعد تقديم تأمين حسن التنفيذ.

-3

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

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

المبدئي.

ب .إذا إستنكف المناقص عن اإللتزام بعرضه ،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 استنكف 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 البناوك أو المتسسات 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( ،ضبط االستالم ،مستند إدخاالت أو شهادة تقديم الخدمة) وتقديم تأمين الصيانة

والضمانة من سوء المصنعية إذا تضمنتها شروط العقد.

ب -في حال إستنكف المتعهد عن توريد اللوازم المحالة عليه ،أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر ،أو قصر في
استبدال اللوازم المرفوضة 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 متسسة 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( : )7ضمانة سوء المصنعية:

أ .يقدم المتعهد ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من طرف ثالث ومصادق على صحة التواقيع من بنك معتمد
او من كاتب العدل بكامل قيمة 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 و/أو 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 الشراء/الشراء،

وللجنة الشراء/الشراء فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عن ذلك ،ويعاد احتساب
مدة الضمانة من تاريخ تقديم اللوازم الجديدة.
ثانياً :شراء دعوة الاطاء وإعداد وتقديم الاروض 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) المقاررة (غير المستردة) مقابل وصول مقبوضات حسب األصول ويتسلم
كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها ،ويتم منح المناقص النسخة االلكترونية مجانا في حال توفرها مع دعوة العطاء كما

يجوز منحه نسخة الكترونية لالطالع قبل شراء نسخة العطاء.

المادة( :)10يعد المناقص عرضه وفقا لوثائق دعوة العطاء 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  /العينات وفحصها الفحص الالزم قبل تقديم

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

المادة ( :)12يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بدعوة العطاء ،ويختم ويوقع نماذ عرض المناقصة
( )Bid Formوجداول الكميات و صفحة الـ  Deviations From Specificationsو الوثائق المطلوعة في
دعوة الاطاء ويقدمها ضمن الارض كاملة ،ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذة الجداول والنماذج ،وعلى

ان يقدم المناقص عرض رئيسي واحد فقط و لن تقبل اية عروض او بدائل اخرى او اضافات 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 باإلضافة إلى وثائق

دعوة العطاء أن يضيف أي وثائق أو معلومات يرغب إضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه ،وعليه أن يكتب
عنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمنا العنوان االلكتروني والهاتف 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 ترسال إلياه بأي وسيلة إرسال كأنها وصلت فعال وسلمت في حينها.

المادة( :)13يعد العرض على نسختين متطابقتين(األصل ونسخة عنها) باالضافة الى النسخة االلكترونية اذا كانت مطلوبة(على
ان تعتمد النسخة الورقية في حال وجد أية خالف) مطبوعا خال من المحو أو التعديل أو الشطب أو اإلضافة ،وإذا
اقتضت الظروف ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر األحمر بجانب المحو أو التعديل أو الشطب أو اإلضافة

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 ضرائب 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 ضرورية للداللة على قدرته بالوفاء بااللتزامات المترتبة عليه ومتطلبات العطاء ،وفقا لنموذج خاص يعد
لتلك الغاية للعطاءات التي تتطلب ذلك ويتحمل المناقص اي نقص في عرضه لهذه الوثائق.

المادة( :)15يقدم المناقص العرض مع تأمين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصلة مع كتابة المحتوى على المغلف ومن ثم يقوم
بجمعها في مغلف واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه أسم الشركة المقدم لها العطاء والعنوان.....الخ ،وأسم وعنوان
المناقص الثابت ورقم العطاء بخط واضح ،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 الشراء/الشراء 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 الشراء/الشراء المختصة إستبعاده.

كما ال تقبل العروض التي ترد ناقصة أو غامضة بشكل ال يمكن من اإلحالة.
المادة( :)19على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة األصلية من أي كتالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف
باللوازم المعروضة 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 عرضه 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 إضافة في السعر وتبقى جميع الصناديق واألكياس ومواد التغليف األخرى ملكا للشركة

إال إذا نص على خالف ذلك.

المادة( :)22يلتزم المناقص أن يبقي العرض المقدم مناه 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 اشترطات دعاوة
العطااء 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 المناقص أن يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة ،واسم الشركة الصانعة ،والماركة ،واالسم
التجاري والطراز ) (Modelورقم الكتالوج ،أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.

المادة( -:)26أ .في حال نصت دعوة العطاء يقدم المناقص مع عرضه 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
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األسعار ملزمة للمناقص للمدة المذكورة ،وللشركة كامل الحرية في طلبها ضمن هذه المدة بالسعر الوارد في الجدول

المذكور ،ويجب أن تكون قطع الغيار في هذه الحالة أصلية وجديدة (.)Brand new( )%100

ب .يلتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار 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 عرضه 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 عرضه لم يقدم بناء على عالقة مع مناقص آخر تقدم لمادة أو أكثر من المواد
الواردة في عرضه ،وفي جميع األحوال ال يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقلين لنفس اللوازم سواء كان باسمه

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

المادة( :)28أ .يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة 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 يتوقف 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 ،يكافم 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 :فتح الاروض

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 المعروضة مناسبة.
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رابااً :دراتسة وتقويم الاروض:

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 عرضه 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 -تتخذ 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 مقا رنة أسعار العروض المطلوبة للوازم او االشغال او الخدمات في دعوة العطاء ،وذلك لتحديد مقدم أرخص

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

الفنية قبول اإلضافات ،وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء وبعد 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 واضح.

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

 .2تتم دراسة العروض (المناقصات) المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر (في حال نصت دعوة العطاء على تقديم
عرض فني ومالي منفصلين) وفقا لما يلي:

أ -يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عليه يتم قبوله واعتماده
للدخول في التقييم.

ب -في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضه 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 -تتخذ 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 المتهلة 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 إضافات أو قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء ،ويحق اللجنة

الفنية قبول اإلضافات ،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

واضح.

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

 .5يتخذ 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 عرضه ميزات إضافية ثم
المقدم للمنتجات المحلية ،ثم المناقص المقيم بالمملكة بصورة دائمة ،ثم مدة التسليم األقل إذا كانات سرعاة التسليام

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 عرضه لنقص كل أو

بعض هذه المتطلبات.
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خامساً  :إحالة الاطاءات -:

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 عااروض مخالفة ،وعروض أخرى مطابقااة تستبعد العروض المخالفة ،وتتم اإلحالة
على أرخص العروض المطابقة.

ج .األنسب :للجنة الشراء/الشراء 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 الشراء/الشراء لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا بصورة كافية تمكن من اإلحالة أو يحتمل
أكثر من تفسير.

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

المادة( :)41للجنة الشراء/الشراء 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 الشراء/الشراء أن تستبعد أي عرض من مناقص سبق وأن أهمل أو قصر أو انتحل صفة تمثيل متسسة
أو شركة أو اإلدعاء بأنه وكيلها بالبيع أو أخفى أنه وكيلها ،سواء كان تمثيله لمتسسة أردنية أو أجنبية.

المادة( :)43تستبعد لجنة الشراء/الشراء العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة لدعوة

العطاء ،أو إذا كان مقدمه غير كفت أو غير متهل 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 فيتخذ 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 المعروضة 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
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أو بعض العروض المقدمة إليها دون أن يكون ألي من المناقصين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو ضرر
ناشيء عن تقديم عرضه ،وال يترتب على الشركة أي إلتزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.

تسادتساً :مسؤوليات المتاهد 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 و/او 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 استنكف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو قصر في ذلك ،أو تأخر في تقديم اللوازم المحالة عليه ،للجنة

الشراء شراء اللوازم أو الخدمات موضوع 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 اإلضافية

وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة إلى أي إنذار ،وال يحق للمتعهد االعتراض
على ذلك.

المادة( :)52يرفع المتعهد اللوازم المرفوضة 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 بااللف 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.
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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 يتام إعاالم لجنة الشراء بقيماة العطال 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 االضراب او الشغب
او الجريمة وقد يكون حسب المصطلح (عمل القوة العليا) مثل الفياضانات او الزالزل او البراكين أو التشريعات

الحكومية المستحدثة ،أو غير الواضحة والتي ال يمكن التنبت 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 األضرار 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 المتقتة 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.

تسابااً :الاينات:

المادة( :)57يحق للشركة أن تحدد عينة ليتم الشراء مطابقا لها من كافة الوجوه شرط أن ال تكون محصورة بماركة واحدة أو
بمصنع واحد ،وفي هذه الحالة توضع بمكان معين في الشركة ،ويذكر المكان وعنوانه في دعوة العطاء لتمكين

المناقصين من اإلطالع عليها.

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

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

المادة( :)60ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طلبها خطيا خالل أسبوعين من تاريخ اإلحالة النهائية ،وال

تكون الشركة مستولة 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 :فحص اللوازم واتستالمها:
المادة( :)62تكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة 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 عرضه 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  2063/6/10/56تاريخ  2021/1/17يتم 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:

تسار السلاة األجنبية ×  ,1.15ومن ثم يتم مقارنت بسار المنتج المحلي شريطة مطابقة كال الارضين للشروط والمواصفات
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الجزء الرابع
الشروط والمواصفات الخاصة
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ملخص االعمال المطلوبة
 توريد وتركيب وتشغيل كاميرات مراقبة في مستودع المرقب.

الشروط الخاصة


















22

كةلزززز كا
)License
كةززززق
تلتززززلش كة ززززقدم كةلتطالززززم ةلوتزززز ك فت قلززززا تزززز صلق د صززززم كةفقل لزززز
زززز
كالا ك كةلزززز كلش كالدررزززز كقك كةلززززا كةو للززززم كة للززززم ةت لزززز كةولززززم كةلتلزززز فولزززز ال تدزززز
لقتفتم ف تقة لل لم ك لولطم ةت روم كة ظ ش لرتطف .
كةق
و ص على ه اك ل ثطه ) (vendor certifiedل قفم
أ لد كة قلق كة ي ةلل ق لؤ
ل
كقص ق كة ه اك لع كةوقض كة ي .
كة قدم كالش على كة ظ ش كةلطتقح ل
دل ً لوتلاك ً ةلد للقك كة كقاة صي كةوت ك ل قفم كة قدم كالش  )vendorلع
أ لد كةل ق
ل
ضق قة تطالش د صم كة ه اك كةتي تثف ةك ل ضل ه ه اة كم MAF (Manufacturing
)Authorized Form
على كة قدم كةلتطالم ةلوت ك تطالش صف ل تصق ل ضح لول ل ع كة قدم ل ه ر م كال ك عاا
كةو للل صله  ،ل ال كةولم ،كة فقك كةر فطم صي ت ل  5ل قلع لل ثلم لوللة ةك فلول ل ع
كةل قلع ر ئم كتص م.
ك تدززز كة زززقدم لرززز لم ةزززاا لكقة كةصززز عم كةت ززز قة ةلزززاة ال تطزززم عززز  4رززز ك كقصززز ق لززز لثفززز
ةك.
صزززم ة زززقدم لل ززز لترزززف صزززي عتفهززز ك قكفهززز ك
للتزززلش كةل ززز ق فوصززز ح ك تفزززالم كص للتلدززز
ت لهه كث ك كةت ل كع اة كال ض ع كةى ل د علله ر فط .
توزززت ظ زززقدم لل ززز فززز ةوق صزززي تلززز ثفززز كةل هززز ش  )Proof Of Conceptلززز كةل ززز ق كة ززز ئل
 ،)NVRs ، Cameras ،VMSصزززي وززز م
ةضزززل ت كصزززق لد ززز كة ظززز ش كةقئلرزززلم ظ ئ هززز
عاش ح كم  POCرلتش كرتفو ا كةوقض.
توززززت ظ ززززقدم لل زززز فزززز ةوق صززززي كالتصزززز م ف ة ززززقدم كعش ةلوصزززز م علززززى كةلول لزززز كةلتولطززززم فزززز ةل كا
كةلطالم صي كةوقض.
للززع كال هزز لة كةلوززاك كةلزز قاة ف ززدم لودززش لزز ةززش تتتلزز ظل تهزز ةلززق ةززك لززع لقكعزز ة
ل زز تثفلزز
ق ت كةتقدل كةتثفل كةلوتلاة ةاا كة قدم كةلص وم.
كةززى لدتزز ل ظززف كةلرززت اع لزز لهزز ش كة ززقدم
زز كةلقكقفززم صززي ةقصززم كةوززقك
ت صززلم ك زز قة كةززى
كةلو م علله كةوت ك.
ل كة قد كةص وم) توالا كال كع كةلرت الم صي كةوت ك
دق كالرل ك كةت قلم لع تطالش كةدت ة
ل
ف دم كضح ف رت اكش كة ـ  High Lightingك كة ـ  Markerك كص تقلطم ل رفم) ة للع كةل كا كةل د قة صي
كةوقض كةلطاش صي كةوت ك.
ززز م علللزززم كةت زززرلم كةتوقلزززف ل ززز ترزززللم د صزززم كةدززز للقك علزززى ظززز ش  VMSتفوززز ةلل كقزززع كةتزززي تزززش
تقدلفه صله ك لد تر لم كةد للقك .Motion detection
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ان تكووووون االسووووخد المسووووتخدمة فووووي تشووووغيل الكوووواميرات  Cat6ذات جووووودل عاليووووة )EUROP,USA
واسوووتخداو مواسوووير  PVCواسوووتخداو ووووع موحووود لكسوووخد وعووودو عمووول وصوووخت مووو ت وووديو عي وووات مووون
الكوابل م العرض الم دو.
يجوووب ان ال ت ووول اللتووورل السم يوووة للتسوووجيل عووون  60يووووو وب وووا لع علييوووا يوووتو احتسووواب عووودد  HDDلجيووواس
التسجيل .)NVR
لتولزززم كةل ززز ق كةلرزززؤ ةلم كةد للزززم كةل ةلزززم كةط لزززم ك ثفززز عزززاش صزززوم أص ل كصززز م لززز د قة صزززي
 ) Official Data Sheetsالص ل كةف ا كة كقاة صي كةوت ك .
ع زززا لززز ظ ي كةصززز الق
تلللزززل كةولززز
ك لدززز ظززز ش كةدززز للقك قززز اق علزززى تلللزززل ززز كال ززز
صي ل تلف لرت ل كالض كة.
ل لرؤ ةلم كة قد كةلتطالم ةلوت ك علم لل قة للاك لم ةلل قع .
علززى كة ززقد د ةززم د صززم ف زز ا لد زز كةوتزز ك ل ززلم ةززك قتززع كةرلزز ق كةززاعش كة ززي ةلفززقكل كةلطالززم
توزززززالث ته  ،ل ززززز ك تدززززز د ةزززززم أ هزززززلة ترززززز لم كةدززززز للقك كم Switches NVR’sلرتززززز ة
فدتزز قرززلي لزز كة ززقدم كةصزز وم ةلززاة ال تطززم عزز  3رزز ك عللزز ك كةد ةززم تفززاأ فوززا علللززم كالرززت ش
كال ةي ل قدم لل .
علللم كةاصع تد فوا كال ته ك ل كةتقدل كةت رلم كالرت ش كص ةل ل قدم لل .

الشيادات والمست دات المطلوبة
على كةل ق
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ك لقصق فوقضه كة ث ئق كةلول ل

ور ل للي- :

ه اة ر م ت قص ل لكقة كةص عم كةت قة ر قلم كةل و م .
ق صم له ر قلم كةل و م.
فقككة كة لم ل اكئقة ضقلفم كةا م كةلفلو .
فقككة لم ل كةلؤررم كةو لم ةلضل كال تل عي تفل لاا كةتلكله لع كةلؤررم.
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 Outdoor Camera Specs: Feature

Minimum Specification

Resolution

8MP

Image sensor

1/1.8 Progressive Scan CMOS

Min. Illumination

Color: 0.003 Lux

Wide Dynamic Range

120 dB

Lens Type

Varifocal lens, Auto Iris

Smart Supplement Light

Yes

Max. Resolution

3840 × 2160
50 Hz:
25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080,
1280 × 720) 60 Hz:
24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920
× 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480,
640 × 360)

Main Stream

Sub-Stream
Video Compression

H.265/H.264/H.264+/H.265+

Network

Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G,
PROFILE T
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, NTP, UpnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, Ipv4, Ipv6,
UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP
Password protection, complicated password, HTTPS
encryption, IP address filter, Security Audit Log, WSSE, and
digest authentication for Open Network Video Interface,
memory card encryption

Protocols

Security
Internal Storage

MicroSD/SDHC/SDXC card (256 GB) local,

Day/Night Switch

Day, Night, Auto, Schedule

Protection

IP67,IK10

Alarm

1 input, 1 output

On-board Storage

Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256GB
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PTZ Camera





1/2.8" progressive scan CMOS with High quality imaging with 2 MP resolution.
Zoom: 32× optical zoom and 16× digital zoom provide close up.
Max. Resolution: 1920 × 1080
Min. Illumination: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.6, AGC
ON), 0 Lux with IR
 Focal Length: 4.8 mm to 153 mm
 IR Distance: up to 200 m
 Movement Range (Pan): 360°
 Movement Range (Tilt): -15° to 90° (auto flip)
 Presets: 300
 Support 3 Stream
 Video Compression: H.265+/H.265/H.264+/H.264
 Protocols: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS,
DDNS, NTP, RTSP,
 RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
 Security: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X
authentication
 (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest
 authentication for HTTP/HTTPS, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings,
 security audit log, TLS 1.2, TLS 1.3, host authentication (MAC address)
 Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
 Defog: Digital defog
 Event: Basic Event Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input
and output, Smart Event
Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting
detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception
Detection, Smart Tracking Manual tracking, auto-tracking.
 Perimeter Protection: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting.
 Protection: IP66,IK10
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NVR 32 CH Specs















32 channel inputs.
Support 2-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI 1 at up to 4K(3840x2160) resolution
Third-party IP cameras supported
POS integration
Up to 12 Megapixels resolution recording.
Incoming bandwidth:320Mbps
Outgoing bandwidth 256 Mbps
Network interface : 2 x RJ-45
Support H.265/H.264 video formats.
Dual stream recording
Support stream encryption
Support cloud upgrade
Alarm interface: 8 inputs , 4 outputs
Protocol: TCP/IP, DHCP, Ipv4, Ipv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, iSCSI,
HTTP, HTTPS
 Accurate retrieval, instant playback.
 4 x SATA HDD or more up to 10 TB.
 Certifications: CE , FCC
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Network switch 16 inputs
 16 × gigabit PoE ports, and 2 × gigabit
fiber optical ports
 Support POE/POE+
 Network topology management, alarm
push, network health monitor
 Switching capacity: 36 Gbps
 Forwarding: 26 Mpps
 Support Multicast& protocols such as
STP/RSTP, VLAN, link aggregation,
SNMPv1 and SNMPv2, QoS
 Port isolation, Static link aggregation
supported
 PoE watchdog
 4094 VLANs,
 POE power consumption: 225 W
 Power supply: 240V AC
 Rack Mounted

Network switch 8 inputs
 8 × gigabit PoE ports, and 2 ×
gigabit fiber optical ports
 Support POE
 Network topology management,
alarm push, network health
monitor
 Switching capacity: 20 Gbps
 Forwarding: 14 Mpps
 Support STP/RSTP, VLAN, link
aggregation, SNMP, QoS
 Port isolation, Static link
aggregation supported
 4094 VLANs,
 POE power consumption: 120 W

Cable’s Specs
Network Cable Cat 6 Europe or USA

HDD Disk Specs





WD HDD Disk Purple
Interface: SATA
Form Factor :3.5 Inch
Disk Speed (RPM):5700rpm or better.
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Cabinet Specs
Cabinet Style
Cabinet Type
No. Shelf
No. Fan
Power Distribution Unit
Front Doors
Side Doors
Cabinet Depth

Wall Mounted
9U
1 Shelf
1 Fan
6 Outlets
Glass
The doors can be opened on both side of the
cabinet.
45X60CM

Specification of Camera Pole
1- 4m height from the ground to the top of the pole.
2- The camera pole must made from high quality carbon steel.
3- Hot deep galvanized not less than 85 micron.
4- Base plate dimensions 300mm *300mm*10mm.
5- Safety against wind speed up to 160km/h.

Industrial Switch
 Industrial 6 Port Unmanaged PoE Switch
 4 x 10/100/1000Base-T(x)
 RJ45 Ports with 802.3at 30W PoE
 1 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 or 100/1000Base-Fx SFP Combo Port
 1 x 100/1000Base-Fx SFP Port
 DIN Rail / Wall Mount, -40°C to +75°C
 48-56VDC Power Input.
28
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UPS 5KVA
- Rated power 5 KVA, single phase.
- On-line .
- Input voltage 220 VAC,50 Hz, single phase.
- Output voltage 220 VAC,50Hz.
- Sealed Lead Acid Battery
- Run time at full load 15 min
- Integrated automatic bypass.

24 Port Core switch
 Fully managed layer 2 Ethernet switches provide 100Mbps
 Gigabit and 10 Gigabit Ethernet
 Switching for light industrial network applications. Available with 4x RJ45 Gigabit
ports.
 24x 100Mb/Gigabit SFP ports and 4x 1/10 Gigabit SFP+ ports.
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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
كةواا
30

-

كةلـــــــ اة
8 ق له

 د للقكMP

#
1

5

PTZ Camera

2

1

NVR 32 CH

3

6

Switch industrial 8 ports

4

1

Network switch 16 Port POE

5

1000 m

Single loose tube 24 core, corrugated steel tape
armor, aerial fiber optic cable

6

5

Fiber optic patch panel 2 SC adapter with 4 pigtail

7

1

Fiber optic patch panel 12 SC adapter with 24 pigtail

8

12

Fiber patch cord 1 Meter

9

4 Boxes

Network Cables Cate 6

10

6

Patch Panel UTP 24 port fully loaded

11

30

UTP Cat6 Patch cord 1 Meter

12

5

outdoor panel 60*50*20

13

5

Supply & install Metal pole 6 meter

14

1

Supply & install Metal pole 4 meter

15

1

5 KVA

16

2

Tv Min 50” (Samsung, LG, Panasonic)

17

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

توريد وتركيب وتشغيل كاميرات مراقبة

Delivery
8 Weeks

.في مستودع المرقب
- 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
ككةروق
كةروق
كإلصقكاص كإل ل ةي

كةواا

كةلـــــــ اة

30

8 ق له

5

PTZ Camera

2

1

NVR 32 CH

3

6

Switch industrial 8 ports

4

1

Network switch 16 Port POE

5

1000 m
5
1
12

 د للقكMP

#

Single loose tube 24 core, corrugated steel
tape armor, aerial fiber optic cable
Fiber optic patch panel 2 SC adapter with 4
pigtail
Fiber optic patch panel 12 SC adapter with 24
pigtail

1

6
7
8

Fiber patch cord 1 Meter

9

Network Cables Cate 6

10

6

Patch Panel UTP 24 port fully loaded

11

30

UTP Cat6 Patch cord 1 Meter

12

5

outdoor panel 60*50*20

13

5

Supply & install Metal pole 6 meter

14

1

Supply & install Metal pole 4 meter

15

1

5 KVA

16

2

Tv Min 50” (Samsung, LG, Panasonic)

17

4 Boxes

- 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__________________________:

ألسادة ِشركة مياة االردن

بناء على دعوة االتستد ار رقم ( )C-P-22-031-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/الستد ار والمواصفات المبينة في هذا الارض.

وأنني ألتزم بأن يبقى هذا الارض قائماً لمدة ( )90يوماً اعتبا اًر من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد إليداع الاروض ,علماً بأن

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

وقيمة كفالة الدخول المقدمة مع هذه المناقصة هي (______________) دينار أردني.

اتسم المناقص ____________________ -:

التوقيــــع__________________ -:

الخــاتــم____________________ -:

الانوان)_____________________________________________(:

ص.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 المناقص الرتسمية)
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نموذ الاقد  /االتفاقية
حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (

) من شهر (

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

) لاام ( )2022بين

وعين المقاول  .........................................على اعتباره الفريق الثاني

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

توريد وتركيب وتشغيل كاميرات مراقبة في مستودع المرقب.

ولما كان قد قبل بالارض الذي تقدم ب الفريق الثاني للاطاء ) (C-P-22-031-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

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

والمشار اليها فيما باد.

وهذه الوثائق هي:

* الشروط الاامة والخاصة

*

قرار األحالة.

* عرض المناقصة.
* المواصفات.

* اية مالحق للاطاء تصدر قبل توقيع الاقد.

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

 -4إزاء تاهد الفريق األول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وفقا" لهذه األتفاقية يتاهد الفريق الثاني بتنفيذ جميع األعمال المطلوعة من
في هذه األتفاقية وإنجازها وتسليمها وصيانتها وفقا" للشروط والمتطلبات الواردة في هذه األتفاقية.

 -5إزاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميع األعمال المطلوعة من بموجب هذا االتســـــــــتد ار  ,يتاهد الفريق األول بأن يدفع الى الفريق الثاني
األتساار واألجور المذكورة في المواعيد وعاألتسلوب المحدد لذلك في هذه األتفاقية.

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

التوقيع
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  /شركة  /متسسة…………………… .بتاهد ال رجاة عنة غير قابل للنقض.
بمبلغ (

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

وذلك مقابل كفالة دخول المناقصة رقم…………………………………… :
الخاص بمشروع.…………………………………………… :
لتأمين قيامه بالتزاماته كمناقص متقدم لالسا ا ا ا ااتدراج المذكور  ،وفقا" للشا ا ا ا ااروط المتعلقة بذلك والتي دخل ااالسا ا ا ا ااتدراج المذكور على

أساسها.

وتبقى هذه الكفالة س ااارية المفعول لمدة ( )120يوما" من تاريخ إيداع العروض أو لحين توقيع االتفاقية مع أحد المناقص ااين أيهما

أسبق.

وإننا نتعهد بتاهد ال رجاة عنة غير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بص ا ا ا ا اارف النظر عن أي

اعت ارض من قبل المناقص.

توقيع الكفيل/مصرف …………………………
المفوض بالتوقيااع …………………………
التاريا ا ااخ ..……………………….

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

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

/

)

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

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

وذلك لضمان حسن تنفيذ االستدراج المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة  /و /او /العقد ،

وإننا نتعهد بتاهد ال رجاة عنة غير قابل للنقض  ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي

جزء منه بدون أي تحفظ أو ش ا ا ا ا اارط  -مع ذكر األس ا ا ا ا ااباب الداطية لهذا الطلب بأن المقاول  /المورد قد رفض أو أخفق في
تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد و/او عدم قيام المورد بالتوريد  -وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من

جانب المقاول /المورد على إجراء الدفع.

وتبقى هذه الكفالة س ا ا ااارية المفعول من تاريخ إص ا ا اادارها ولحين تس ا ا االم األش ا ا ااغال المنجزة تس ا ا االما" أوليا" /و /او /توريد المواد

بموجب العقد المحدد مبدئيا" بتاريخ ……… ..شا ا ا ا ا ا ااهر ……… .من عام ……… .وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد

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

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 (

/

)

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

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

وذلك لضاامان صاايانة االسااتدراج المحال عليه حسااب الشااروط الواردة في وثائق عقد المقاولة  ،وإننا نتعهد بتاهد ال

رجاة عنة غير قابل للنقض ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء منه بدون أي
تحفظ أو شاارط  -مع ذكر األسااباب الداطية لهذا الطلب بأن المقاول  /المورد قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته
بموجاب العقاد  /و /او اخفق المقااول  /المورد في تنفياذ اي من الت ازمااتاة  ،وذلاك بصا ا ا ا ا ا اارف النظر عن أي اعتراض أو

مقاضاة من جانب المقاول  /المقاول على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة تسلما" نهائيا" /و  /او  /انقضاء

مدة الصاايانة المحددة بموجب العقد المحدد مبدئيا " بتاريخ … ..شااهر … .من عام … ....وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا

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

توقيع الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيااع ……………………………
التاريا ا ااخ ……………………………..
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نموذ ضمانة من تسوء المصنعية
أتاهد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
بضا ا ا ا ا ا اامان المواد المحالة علينا و الواردة في العقد أو امر الش ا ا ا ا ا ا اراء وأية مالحق لها و /أو أية ق اررات معدلة لها

الصادرة عن شركة مياة االردن) لعام (

)

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة  18شه ار تبدأ من تاريخ االستالم النهائي لكل دفعة يتم الموافقة على

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

ويش اامل هذا التعهد ض اامان كافة المواد المذكورة في العقد او/اوامر الشا اراء من س ااوء المص اانعية وبكامل قيمة المواد
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 ضمان أي عطل أو
ضرر أو مصاريف تلحق بشركة مياة االردن.
وعلي أوقع
المقر والمتاهد 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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