THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

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

 - O-P-22-343-Aتمديد

صيانة وحدات الضخ الغاطسة ) مضخات
اآلبار) التابعة لشركة مياهنا
وثائق االتسدر اا

 اخر موعد لبيع وثيقة االستدراج هو الساعة الثانية من مساء يوم االربعاء الموافق 2022/08/10 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  9:00صباحاً لغاية الـ  11:30ظه اًر من يوم اإلحد

الموافق 14/08/2022

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم اإلحد الموافق 14/08/2022
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دعوة االستدراج
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الجزء االول  -:دعوة االستدراج

الموضوع دعوة االستدراج رقم  O-P-22-343-A -تمديد

صيانة وحدات الضخ الغاطسة (مضخات األبار) التابعة لشركة مياهنا
 )1تدعو شركة مياه االردن – مياهنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة لشراء المواد الواردة في جداول
المواصفات وفقاً للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في ااالستدراج المرفقة .

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

 )3على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة االستدراج مراجعة شركة مياه االردن – مياهنا – مديرية العطاءات على

العنوان المذكور أدناه علماً بأن  -اخر موعد لبيع وثيقة االستدراج هو الساعة الثانية من مساء يوم االربعاء الموافق 2022/08/10

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

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة  1500دينار ككفالة دخول لالستدراج صادرة عن احـد البنوك العاملة في المملكة األردنية الهاشمية,
(وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من تاريخ إيداع العروض لذلك االستدراج ألمر شركة مياه
األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

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

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

2022/08/14

 )8سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق  2022/08/14وعلى المتناقصين أو مندوبيهم الراغبين
بحضور جلسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة على العنوان المذكور أدناه .

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

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

مديرية العطاءات والمشتريات

جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6

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

تعدبر هذه الدعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للدعاقر وتكون لها في الدطبيق قوة العقر للشراء وملزمة للمناقصين،

وللجنة الشراء حق اتسدبعاد أي عرض غير ملدزم بكل أو بعض أو أحر بنود هذه الدعليمات.
أوال :إعداد وتقديم العروض:

 -1ال يسمح باالشدراك إال للشركات المعدمرة والمسجلة.
 -2ترتسل العروض على األوااق األصلية وتخدم بالخدم الرتسمي للشركة والدوقيع عليها ولن ينظر في العروض المخالفة لذلك
علما بأن األوااق األصلية هي المعدمرة اتسميا في حالة وجود اخدالف.

 -3يجب اافاق صواة اإليصال الرال على شراء نسخة المناقصة مع أوااق العروض المقرمة من المناقص في حال شراء هذه
النسخة

 -4مرة تسريان العرض ( )90تسعون يوما من الداايخ المحرد كآخر موعر اليراع العروض.

 -5آخر موعر التسدالم نسخة دعوة االتسدر اا الساعة الثانية من مساء يوم االابعاء الموافق .2022/08/10
 -6في حال وجود اعد ارضا ااات على المواصا اافات او الشا ااروط او الدعليمات الواادة في هذا االتسا اادر اا  ،فيدوجب على المناقص
تقريم اعدراضه خالل عشرة ايام تبرأ مع نهاية أول يوم لإلعالن عن االتسدر اا .

 -7ال يجوز لمناقص أن يقرم عرضين مسدقلين لنفس المواد تسواء بإتسمه الشخصي أو بالشراكة مع اتسم آخر ،وفي مثل هذه
الحالة ال ينظر في العرضين وعليه أن يقرم عرضا واحرا محردا إال إذا طلبت الشركة غير ذلك.
أ -في حال تقديم عرض مرادف لنفس المادة ,فعلى المناقص أن يذكر على عرضـــــــــ األصـــــــــلي وبالحبر االحمر أن هناك
عرضاً مرادفاً مرفقاً ب .

ب -أن يقرم العرض المرادف على نموذ تقريم العروض األصلي موقعا ومخدوما من المناقص.
 -8يلدزم المناقص بعر اإلحالة النهائية عليه بدنفيذ المدطلبات الواادة بالدعاقر وإتمام الدواير .
 -9أي غموض أو تشويه في المناقصة يفقر المناقصة قيمدها ويحرم المناقص حق اإلشدراك.
-10

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

مستقل مغلق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم :
* شركة مياه االردن – لجنة الشراء.

*االستدراج رقم  O-P-22-343-A - :تمديد

* تاريخ 2022/08/14 :

* اسم المناقص ------------------------
* العنوان --------------------------------------

ووضعها شخصيا في الصنروق المخصص لذلك االتسدر اا بحضوا ضابط الشراء المكلف واتسدالم ايصال بذلك ،على

أن التحدوي هذه المغلفات أي عينات أو نشرات.

 -11ال تقبل العروض الواادة الى الشركة بالفاكس ،البرير المسجل ،البرير السريع ،او البرير االلكدروني.
6
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 - 12يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً من بأن مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصـــــادرة بموجب نظام رقم ()8

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

 - 13على الس ا ا ااادة المدعهرين الذين يحال عليهم اي من المواد إحالة مبرئية اإللدزام بمراجعة مريرية العطاءات والمش ا ا اادريات
لالطالع على مس ا ااودة االحالة والدبليغ المبرئي باإلحالة من قبل ش ا ااخص مخول وخالل خمس ا ااة أيام عمل من تاايخ إش ا ااعااهم
بذلك من قبل مريرية العطاءات والمش ا ا ا ا ا اادريات ،وهي المرة القانونية لإلعدراض على القراا المبرئي ،وفي حال عرم مراجعدهم

تس ا اايدم الس ا ااير باإلحالة النهائية واعدبااهم موافقين على اإلحالة وحس ا ااب تعليمات دعوة االاتس ا اادر اا والش ا ااروط العامة والخاصا ا اة
المرفقة بها وعليهم الدبلغ باإلحالة النهائية عنر إشعااهم بذلك.

 - 14المحاكم األادنية هي الجهة القضائية الوحيرة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المدعاقرين.
ثانيا :خطاب التغطية :

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

 -1إجمالي عرد البنود المناقص عليها وأاقامها.

 -2قيمة كفالة الرخول المقرمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى تسعر في حال تقريم عرض مرادف.
 -3اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى تسعر في حال تقريم عرض مرادف.
 -4ذكر اي مرفقات اخرى.
ثالثا  :االسعار :

 -1االتسعاا المقرمة يجب ان تكون بالريناا االادني باالاقام واالحرف.

 -2السعر االفرادي باالاقام واالحرف يكون للوحرة ( المعروضة) من قبل المناقص.

 -3على المناقص تقريم تسا ا ااعر لكل مادة ( ليشا ا اامل السا ا ااعر االفرادي والسا ا ااعر االجمالي) على ان يكون السا ا ااعر تسا ا ااعر تسا ا االيم
المسدودع.

 -4على المناقص تقريم اتسااعااه لكل مادة تسااليم مساادودعات شااركة مياه االادن شاااملة الض اريبة العامة للمبيعات واي اتسااوم او
ضرائب اخرى.

 -5اتسااعاا تسااليم المساادودع تعني قيام المدعهر بالدخليص على البضااائع من الموانم وتسااليمها لمساادودعات شااركة مياه االادن
دون اي تكفلة اضافية

 -6بيان اقم الدسا ااجيل في شا اابكة الض ا اريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضا اارواة تثبيدها على الفواتير وذكر االتسا اام
بشكل واضح واقم صنروق البرير واقم الفاكس والهاتف وتحرير المنطقة والرمز البريري.

 -7في حال تم تقريم العرض بالعملة االجنبية تساايدم تحويل اتسااعاا العروض الى الريناا االادني وذلك باتساادخرام تسااعر الصاارف
الصادا عن البنك المركزي في يوم اخر موعر لدقريم العروض لغاية مقاانة عروض االتسعاا

7
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رابعا  :طريقة الدفع :
 -1يدم دفع قيمة المواد الموادة من خالل شركة مياه االادن بعر الدسليم النهائي ( أي تسليم البضائع في المسدودعات وقبولها
بصفة نهائية) وخالل  45-30يوم.

 -2الرفع بالريناا االادني وحسب قراا االحالة.
خامسا :الكفاالت :

 -1يرفق مع كل عرض شيك مصرق بقيمة  1500ديناا ككفالة دخول لالتسدر اا صاداة عن احا ا ا ا ا ا اار البنوك العاملة في المملكة
األادنية الهاشامية( ،وفي حال تعذا ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشاروطة) وصاالحة لمرة ) (120يوم من تاايخ إيراع العروض

لذلك االتسدر اا ألمر شركة مياه األادن وحسب الشروط العامة والنموذ وبخالف ذلك ال يقبل العرض.
 -2على المدعهر الذي يحال عليه االتس ا اادر اا أو جزء منه مراجعة مريرية العطاءات والمش ا اادريات التس ا اادكمال تقريم كفالة حس ا اان
تنفيذ بقيمة  %10من قيمة المواد المحالة عليه خالل  10أيام من تاايخ اش ا ا ا ا ا ااعاا االحالة النهائي ،على ان يدوجب على
المدعهرين توقيع امر الشراء  /العقر المنبثق عن هذا القراا اتسدكمال إجراءات الدعاقر في موعر اقصاه اول يوم عمل اتسمي
يلي تاايخ اتسديفاء المدطلبات السابقة الذكر ،وذلك تجنبا لمصاداة تأمين دخول االتسدر اا .

سادسا :الغرامات :
يطبق ما واد في الشروط العامة للرخول في االتسدر اا فيما يخص المخالفات والدغريم.
سابعا  :تقديم العروض :

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

البريد االلكتروني Alozi@miyahuna.com.jo :
Mmajali@MIYAHUNA.com.jo,
Rmaaitah@MIYAHUNA.com.jo
ksghaireen@miyahuna.com.jo
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الجزء الثالث
الشروط العامة
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الشروط العامة للدخول في العطاءات و التعاقد مع المتعهدين
(تواير اللوازم وتقريم الخرمات)

أوالً :تأمينات وضمانات العطاءات -:
المادة ( : )1تأمينات الرخول في العطاءات :على المناقص أن يرفق في عرض ا ااه تأمينا ماليا على ش ا ااكل كفالة بنكية أو ش ا اايك
مصاارق صااادا عن أحر البنوك أو المؤتس اسااات المالية المرخصااة والعاملة في المملكة لحساااب الشااركة وبنساابة ال تقل عن

( )%3ثالثة بالمائة من قيمة اللوازم الواادة في عرضا ااه أو بالقيمة المحردة برعوة العطاء صا ااالحا لمرة ( )120يوما من
تاايخ آخر موعر لدقريم العروض  ،إال إذا واد خالف ذلك برعوة العطاء صراحة.

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

إلى الذين اندهت مرة تسريان عروضهم ولم يرغبوا بدمريرها بناء على طلبهم الخطي.

-2

إلى الذين جرت اإلحالة عليهم بعر تقريم تأمين حسن الدنفيذ.

-3

يدم االف ار عن كفالة الرخول للمدقرمين الذين لم يقع عليهم االخدياا بعر إصراا قراا االحالة النهائي ،علما بأنه

يجوز االف ار عن كفاالت الرخول العطاءات للمناقصين الذي يقع ترتيب تسعرهم من الرابع فما فوق بعر صروا قراا اإلحالة

المبرئي.

ب .إذا إتسدنكف المناقص عن اإللدزام بعرضه ،أو لم ي قم بإتمام المدطلبات الالزمةللدعاقر ،وتوقيع أمر الشراء ،أو ما يقوم
مقامه خالل المرة المحردة في هذة السياتسة ،تصادا لجنة الشراء قيمة تأمين الرخول إيرادا للشركة بما يدناتسب وقيمة المادة
أو المواد الدي اتسدنكف عنها وبما ال يقل عن ( )%3من قيمدها.

المادة( :)3تأمينات حسن الدنفيذ :يعدبر المناقص ملزما بدقريم تأمين حسن الدنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية أو
شيك مصرق صادا من أحر البناوك أو المؤتسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة بمبلغ ال يقل عن ( )%10عشرة

بالمائة من القيمة اإلجمالية ألمر االحالة .

المادة( :)4يلدزم المناقص بدقريم تأمين حسن الدنفيذ خالل خالل ( )10عشرة أيام عمل من تبلغيه بإشعاا اإلحالة.
المادة(:)5

أ -يعاد تأمين حسن الدنفيذ إلى المدعهر بعر تنفيذه كافة شروط العقر بموجب طلب خطي باإلف ار عن الدأمين من الشركة

بعر الداكر من الوثائق األصولية الدالية( ،ضبط االتسدالم ،مسدنر إدخاالت أو شهادة تقريم الخرمة) وتقريم تأمين الصيانة

والضمانة من تسوء المصنعية إذا تضمندها شروط العقر.

ب -في حال إتسدنكف المدعهر عن تواير اللوازم المحالة عليه ،أو قصر في تنفيذ العقر في الموعر المقرا ،أو قصر في
اتسدبرال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فللجنة الشراء اتخاذ اإلجراءات بحق المدعهر بما في ذلك مصاداة جزء من تأمين

حسن الدنفيذ بشكل يدناتسب مع قيمة اللوازم غير الموادة ،ويعدبر المبلغ إيرادا للشركة.
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المادة( : )6تأمين الصيانة:

أ .يقرم تأمين الصيانة على شكل كفالة بنكية أو شيك مصرق صادا عن بنك أو مؤتسسة مرخصة وعاملة في المملكة بنسبة
ال تقل عن ( )%5من قيمة اللوازم المكفولة ،ويعاد هذا الدأمين إلى المدعهر بعر أن يقرم براءة ذمة من الجهة المسدفيرة في

الشركة.

ب .إذا أخل المدعهر بدقريم الصيانة المطلوبة ،فيحق للجنة الشراء مصاداة قيمة الدأمين وإجراء الصيانة على حساب المدعهر

وتحميله فروق األتسعاا  ،علما بانة ال يطلب تأمين صيانة للوازم الدي ليست بحاجة إلى صيانة ،وعلى ان يدم تحرير ذلك

صراحة في دعوة العطاء.

 .عنر اندهاء مرة الصيانة المجانية الواادة بقراا اإلحالة ،تعدبر كفالة الصيانة المقرمة من المدعهر مفرجا عنها حكما بعر

مضي ( )120مائة وعشرون يوما من تاايخ اندهائها في حالة عرم واود أي إشعاا خطي من الجهة المسدفيرة .
المادة( : )7ضمانة تسوء المصنعية:

أ .يقرم المدعهر ضمانة خطية من تسوء المصنعية مصرقة من طرف ثالث ومصادق على صحة الدواقيع من بنك معدمر
او من كاتب العرل بكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا إليها ( )%15خمسة عشر بالمائة من قيمدها ،وللمرة المحردة
في دعوة العطاء ،إال إذا واد خالف ذلك في دعوة العطاء.

ب .يلدزم المدعهر باتسدبرال اللوازم الدي ثبت تسوء مصنعيدها خالل فدرة الضمانة الواادة بقراا اإلحالة بناء على تقرير لجنة
فنية من الشركة و/أو لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء ،باتسدبرالها بلوازم جريرة على نفقده بموجب إقراا خطي موقع منه
بذلك ،وفي جميع األحوال يجب أن يدم اتسدبرالها خالل شهرين كحر أقصى من تاايخ إشعااه بذلك من لجنة الشراء/الشراء،

وللجنة الشراء/الشراء فرض غرامة تدناتسب مع مرة اتسدبرال اللوازم والضرا والنفقات الناتجة عن ذلك ،ويعاد احدساب
مرة الضمانة من تاايخ تقريم اللوازم الجريرة.
ثانياً :شراء دعوة العطاء وإعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين:
المادة( :)8شراء وتقريم وثائق العطاء يقرم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصرقة عن اخصة مهن تساايةالمفعول
تخوله صناعة أو بيع أو تواير اللوازم المطلوبة أو االتجاا بها ،والسجل الدجااي الصادا عن و ازاة الصناعة والدجااة.

المادة( :)9يرفع المناقص ثمن دعوة العطاء (الواقية) المقاراة (غير المسدردة) مقابل وصول مقبوضات حسب األصول ويدسلم
كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها ،ويدم منح المناقص النسخة االلكدرونية مجانا في حال توفرها مع دعوة العطاء كما

يجوز منحه نسخة الكدرونية لالطالع قبل شراء نسخة العطاء.

المادة( :)10يعر المناقص عرضه وفقا لوثائق دعوة العطاء بعر أن يق أر هذه الوثائق ويدفهم جميع ما واد فيها ،وإذا لم تكن الوثائق
كاملة أو وجر نقصا فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة من الشركة الدي طرحت العطاء ،ويدحمل الندائج المدرتبة على
عرم قيامه بالدرقيق واالتسدكمال بصواة صحيحة .
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المادة ( :)11عنر الدنويه في دعوة العطاء إلى أن اللوازم المراد شراؤها يجب أن تدطابق مع العينة أو العينات الموجودة في الشركة

أو في أي مكان آخر تحرده دعوة العطاء ،فعلى المناقص معاينة العينة  /العينات وفحصها الفحص الالزم قبل تقريم

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

المادة ( :)12يعر المناقص عرضه وأتسعااه على الجراول والنماذ المرفقة برعوة العطاء ،ويختم ويوقع نماذج عرض المناقصة
( )Bid Formوجداول الكميات و صفحة الـ  Deviations From Specificationsو الوثائق المطلوبة في
دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ،ويحق للشركة اتسدبعاد اي عرض غير مدقير بهذة الجراول والنماذ  ،وعلى

ان يقرم المناقص عرض ائيسي واحر فقط و لن تقبل اية عروض او برائل اخرى او اضافات على العرض اال اذا وجر
في دعوة العطاء (الشروط الخاصة) تقريم عروض بريلة وبحيث يدم بيان كيفية تقريم العروض البريلة وكيفية عرض

أتسعااها واألتساس الذي تسيجري بناء عليه تقييم العروض البريلة وفي حال عرم ذكرها صراحة في دعوة العطاء فان
تقريم اية برائل غير مقبول ولن ينظر في أي عرض مقرم غير العرض الرئيسي ،ويحق للمناقص باإلضافة إلى وثائق

دعوة العطاء أن يضيف أي وثائق أو معلومات يرغب إضافدها ويرى أنها ضرواية لدوضيح عرضه ،وعليه أن يكدب
عنوانه الكامل والرقيق في عرضه مدضمنا العنوان االلكدروني والهاتف والفاكس لدرتسل إليها المخاطبات المدعلقة بالعطاء،
وعليه أن يبلغ الشركة خطيا عن أي تغيير أو تعريل في عنوانه ،وتعدبر جميع المخاطبات الدي تدرك له في العنوان

المذكوا أو ترتسال إلياه بأي وتسيلة إاتسال كأنها وصلت فعال وتسلمت في حينها.

المادة( :)13يعر العرض على نسخدين مدطابقدين(األصل ونسخة عنها) باالضافة الى النسخة االلكدرونية اذا كانت مطلوبة(على
ان تعدمر النسخة الواقية في حال وجر أية خالف) مطبوعا خال من المحو أو الدعريل أو الشطب أو اإلضافة ،وإذا
اقدضت الظروف ذلك فيجب على المناقص الدوقيع بالحبر األحمر بجانب المحو أو الدعريل أو الشطب أو اإلضافة

وعليه كدابة السعر بالرقم والحروف ،وعلى المناقص كذلك أن يذكر السعر اإلفرادي للوحرة ولمجموع الوحرات لكل مادة

وكذلك السعر اإلجمالي للعرض(لجميع المواد المقرم لها) وبيان اية ضرائب او اتسوم مضمنة في السعر و بحيث يكون

السعر نهائيا غير قابل الية تعريالت بالزيادة الحقا ويعدبر السعر شامال أجوا الدحزيم والدغليف ،وبخالف ذلك يحق
للجنة الشراء أن تهمل العرض.

المادة( :)14على المناقص تقريم البيانات والوثائق األصولية بخبرته ومقراته الفنية والمالية ،وداجة الخرمة المدوافرة لريه ،وأي
مدطلبات أخرى ضرواية للراللة على قراته بالوفاء بااللدزامات المدرتبة عليه ومدطلبات العطاء ،وفقا لنموذ خا
لدلك الغاية للعطاءات الدي تدطلب ذلك ويدحمل المناقص اي نقص في عرضه لهذه الوثائق.

يعر

المادة( :)15يقرم المناقص العرض مع تأمين الرخول بالعطاء في مغلفات منفصلة مع كدابة المحدوى على المغلف ومن ثم يقوم
بجمعها في مغلف واحر مغلق بإحكام ويكدب عليه أتسم الشركة المقرم لها العطاء والعنوان.....الخ ،وأتسم وعنوان
المناقص الثابت واقم العطاء بخط واضح ،والداايخ المحرد كأخر موعر لدقريم العروض ،وبخالف ذلك يحق للجنة

الشراء أن تهمل العرض.
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المادة( :)16يودع العرض من قبل المناقص في صنروق العطاءات لرى الشركة قبل اندهاء المرة المحردة لذلك ،وكل عرض ال
يصل ويودع في صنروق العطاءات قبل آخر موعر لدقريم العروض ال يقبل.

المادة( :)17ال تقبل العروض الدي ترد للرائرة مباشرة بالفاكس او البرير االلكدروني إال إذا واد برعوة العطاء نص صريح بخالف
ذلك.

المادة( :)18في حال واود عروض غير موقعة أو غير مخدومة تقوم لجنة الشراء/الشراء بدحويلها للجنة الرااتسة الفنية مع باقي

العروض ،ولرى الدنسيب باإلحالة حسب تقرير اللجنة الفنية الوااد فيه مالحظات أو نواقص على المناقص األقل تسع ار
وان تكون شرط اإلحالة على أن يقوم المناقص األقل تسع ار بإتسدكمال النواقص الواادة في تقرير اللجنة الفنية وقبل اإلحالة
وبخالف ذلك يحق للجنة الشراء/الشراء المخدصة إتسدبعاده.

كما ال تقبل العروض الدي ترد ناقصة أو غامضة بشكل ال يمكن من اإلحالة.
المادة( :)19على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة األصلية من أي كدالوجات أو نشرات أو معلومات فنية أو إحصاءات تعرف
باللوازم المعروضة بإحرى اللغدين العربية أو اإلنجليزية ،وإذا لم ترفق بالعرض أو تقرم معه فللجنة الشراء عرم النظر

في العرض وال يحق للمناقص االعدراض على ذلك.

المادة( :)20يقرم المناقص مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء ،وإذا كانت العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحرد
مكانها والوقت الذي يمكن اؤيدها فيه ،وبخالف ذلك يجوز للجنة الشراء عرم النظر بالعرض.

المادة( :)21يجب أن يكون الدغليف والدحزيم ((Packingمن مسدوى تجااي جير مع بيان طريقة الحزم ونوع العبوات وتسعدها او
وزنها الدي تسدسدعمل دون أي إضافة في السعر وتبقى جميع الصناديق واألكياس ومواد الدغليف األخرى ملكا للشركة

إال إذا نص على خالف ذلك.

المادة( :)22يلدزم المناقص أن يبقي العرض المقرم مناه نافذ المفعول ،وغير جائز الرجوع عنه لمرة ال تقل عن ( )90يوما من
الداايخ المحرد كآخر موعر لدقريم العروض ،قابلة للدجرير بموافقة الطرفين.

المادة( :) 23تقبل العروض لدواير كامل الكميات أو بعضها للوازم المطلوبة أو لمادة واحرة أو بضع مواد إال إذا اشدرطات دعاوة
العطااء غير ذلك.

المادة( :)24عنر عرم تحرير موعر لدواير اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص أن يبين بالدحرير موعر الدواير ،وإذا لم يحرد
موعر الدواير في الحالدين يعدبر الدواير حاال (وتعني كلمة حاال خالل أتسبوع من تاايخ توقيع أمر الشراء) (االتفاقية).

المادة( :)25على المناقص أن يبين في العرض المقرم منه بلر المنشأ للوازم المعروضة ،واتسم الشركة الصانعة ،والمااكة ،واالتسم
الدجااي والطراز ) (Modelواقم الكدالو  ،أو النشرة الخاصة باللوازم المعروضة.

المادة( -:)26أ .في حال نصت دعوة العطاء يقرم المناقص مع عرضه جروال منفصال بقطع الغياا للوازم الدي تدطلب ذلك
والدي تنصح الشركة الصانعة بها لالتسدعمال لمرة ( )5خمس تسنوات على االقل في ظروف االتسدعمال العادي،

مبينا فيه اقم القطعة كما هو لرى الشركة الصانعة ،والكمية ،وتسعر الوحرة ،والسعر اإلجمالي ،وأن تكون هذه
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األتسعاا ملزمة للمناقص للمرة المذكواة ،وللشركة كامل الحرية في طلبها ضمن هذه المرة بالسعر الوااد في الجرول
المذكوا ،ويجب أن تكون قطع الغياا في هذه الحالة أصلية وجريرة (.)Brand new( )%100

ب .يلدزم المناقص بدوفير واش الصيانة وقطع الغياا للوازم الدي تدطلب ذلك لمرة ال تقل عن( )5تسنوات أو العمر
الدشغيلي المدعااف عليه إال إذا واد برعوة العطاء غير ذلك ،كما ويلدزم المناقص أن يقرم مع عرضه الشروط

المعرلة ألتسعاا قطع الغياا (معادلة تغير األتسعاا) ) (EscalationClauseبعر اندهاء الفدرة المذكواة في الفقرة

(أ) منهذه المادة كما هي في بلر المنشأ.

المادة( :)27يعدبر عرض المناقص تأكيرا منه أن عرضه لم يقرم بناء على عالقة مع مناقص آخر تقرم لمادة أو أكثر من المواد
الواادة في عرضه ،وفي جميع األحوال ال يجوز لمناقص واحر أن يقرم عرضين مسدقلين لنفس اللوازم تسواء كان باتسمه

الشخصي أو بشراكده مع إتسم آخر وفي مثل هذه الحالة ال ينظر في العرضين ،وعلى المناقص أن يقرم عرضا واحرا
محردا علما بان التقبل العروض البريلة اال في حال نصت دعوة العطاء على خالف ذلك

المادة( :)28أ .يعدبر تقريم عرض المناقص موافقة منه على أن إصراا أمر الشراء عن الشركة بعر تبلغه يشكل مع وثائق العطاء
المعدمرة عقرا ملزما إال إذا واد في قراا اإلحالة وأمر الشراء خالف ذلك.

ب .يضمن المناقص أن تكون المواد الموادة جريرة ( )Brand new( )%100خالية من أي عيب في الصنع ،أوفي

المادة ،ومن طراز حريث ولم يدوقف إنداجها ،على أن تكون تسنة الصنع للموديل هي نفس تسنة تقريم العرض او
السنة الدي تسبقها مباشرة اال اذا واد خالف ذلك في الشروط الخاصة برعوة العطاء

 .إذا وجر أي تغيير في الموديل ،يكافم أو أعلى مواصفة في الموديل المحال لصالح الشركة ،يقبل البريل الجرير
دون إجراء أي تعريل على السعر ،شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبلر المنشأ ،وأن يكون هذا الدغيير
بناء على كدالو من الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل لهذه الغاية.

ثالثاً :فتح العروض

المادة( :)29تفدح العروض من قبل لجنة الشراء بكامل نصابها أو بأكثرية أعضائها بصواة علنية بمكان وتاايخ وتساعة محردة في
اإلعالن عن العطاء ،ويوقع كل عرض من قبلها ،وللجنة قراءة األتسعاا اإلجمالية لكل عرض ان وجرت ذلك مناتسبا،
ويجوز لكل مناقص أو لممثله حضوا فدح العروض.

المادة( :)30ال تقبل العروض أو أي تعريالت عليها ترد بعر الداايخ والموعر المحرد كآخر موعرلدقريم العروض.
المادة( -:)31أ .إذا وجرت لجنة الشراء عنر موعر فدح العروض أن عرد المناقصين يقل عن ثالثة أو أقل من العرد المحدمل،
فلها أن تقرا تمرير موعر تقريم العروض (إعادة طرح العطاء) أو تحويل العطاء إلى الشراء باالتسدر اا او الشراء
المباشر في حال عرم تقرم احر للمرة الثانية ،وفي هذه الحالة تعاد العروض مغلقة إلى مقرميها مقابل توقيع

المناقص أو من يمثله.

ب .كما يحق للجنة الشراء إذا اقدنعت بعرم جروى الدمرير أن تقوم بفدح العرض أو العروض الواادة إلى الصنروق وإجراء
الرااتسة واإلحالة إذا وجرت األتسعاا واللوازم المعروضة مناتسبة.
14
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رابعاً :دراسة وتقويم العروض:

المادة( :)32تحرد لجنة الشراء أو الرئيس الدنفيذي األشخا

أو الجهات الذين تدكون منهم اللجنةالفنية الدي تقوم برااتسة العروض

من النواحي الفنية والمالية والقانونية الدي تدطلب ذلك ،وتقرم الدوصية المناتسبة للجنة الشراء.

المادة(:)33ال ينظر في أي عرض غير معزز بدأمين دخول العطاء.
المادة(:)34

 .1تدم دااتسة العروض المقرمة للعطاء(في حال لم تنص دعوة العطاء على تقريم عرض فني ومالي منفصلين) وفقا لما
يلي:

أ -يدم عمل ترقيق اولي للعرض وفقا للنموذ المعدمر لذلك وفي حال عرم وجود مخالفات ائيسية عليه يدم قبوله واعدماده
للرخول في الدقييم.

ب -في حال وجرت مخالفات ائيسية في العرض المقرم من قبل المدناقص يدم اتسدبعاد عرضه من الدقييم وعلى ان يدم
بيان ذلك صراحة عنر اعراد الدقرير الفني للجنة الشراء.

ت -تراس العروض من الناحية الفنية بحيث تحرد المعايير الفنية للرااتسة وفقا للمواصفات المطلوبة.

ث -تؤخذ بعين االعدباا كفاءة المناقص من الناحيدين المالية والفنية ومقراته على الوفاء بالدزامات العطاء.
 -تبرأ الرااتسة بالعرض الذي قرم أاخص األتسعاا ،ثم الذي يليه حدى تدم دااتسة العروض المقرمة.

ح -إذا توافرت في العرض كافة الشروط ،والمواصفات ،والجودة توصي اللجنة الفنية باإلحالة على مقرم أاخص األتسعاا
شريطة ان تبين اللجنة مرى معقولية االتسعاا.

خ -تدم مقاانة أتسعا ا العروض المطلوبة للوازم او االشغال او الخرمات في دعوة العطاء ،وذلك لدحرير مقرم أاخص

المطابق على أن يدم اتسدبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غياا غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء ،ويحق اللجنة

الفنية قبول اإلضافات ،وقطع الغياا في العرض الفائز بالعطاء وبعر فوزه.

د -في حالة عرم توافر المدطلبات في العرض الذي يدضمن أاخص األتسعاا ،تندقل الرااتسة إلى العرض الذي يليه
بالسعر ،إلى أن تصل الى العرض الذي تدوافر فيه المدطلبات لإلحالة ،على أن تبين أتسباب اتسدبعاد العروض

األاخص بشكل واضح.

ذ -عنر عرم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها ،يجوز شراء اللوازم او االشغال المعروضة الدي
تلبي احدياجات الشركة ،وتدوافر فيها الجودة وبأتسعاا مناتسبة (أنسب العروض).

 .2تدم دااتسة العروض (المناقصات) المقرمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر (في حال نصت دعوة العطاء على تقريم
عرض فني ومالي منفصلين) وفقا لما يلي:

أ -يدم عمل ترقيق اولي للعرض وفقا للنموذ المعدمر لذلك وفي حال عرم وجود مخالفات ائيسية عليه يدم قبوله واعدماده
للرخول في الدقييم.

ب -في حال وجرت مخالفات ائيسية في العرض المقرم من قبل المدناقص يدم اتسدبعاد عرضه من الدقييم.
15
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ت -تراس العروض من الناحية الفنية بحيث تحرد المعايير الفنية للرااتسة وفقا للمواصفات المطلوبة ومعايير الداهيل
الواادة في دعوة العطاء.

ث -تؤخذ بعين االعدباا كفاءة المناقص من الناحيدين المالية والفنية ومقراته على الوفاء بالدزامات العطاء.

 -إذا توافرت في العرض كافة الشروط ،والمواصفات ،والجودة توصي اللجنة الفنية باعدماد العرض الفني.

ح -في حال وجرت مخالفات فنية في العرض المقرم يدم اتسدبعاده.

خ -تسيدم دعوة الشركات المؤهلة فنيا لحضوا اجدماع فدح العروض المالية لها ويدم اعادة العروض المالية الغير مدأهلة
فنيا للمدناقصين مغلقة وتحدفظ لجنة الشراء لنفسها بالحق في بيان او عرم بيان اتسباب افض العرض.

د -تدم مقاانة أتسعاا العروض المطلوبة للوازم او االشغال أو الخرمات في دعوة العطاء ،وذلك لدحرير مقرم أاخص

االتسعاا على أن يدم اتسدبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غياا غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء ،ويحق اللجنة

الفنية قبول اإلضافات ،وقطع الغياا في العرض الفائز بالعطاء وبعر فوزه.

ذ -يدم تطبيق الدعليمات الخاصة بطريقة احدساب عالمات الدقييم الفني والمالي لدحرير العرض الفائز بالعطاء.

 .3في حالة عرم توافر المدطلبات في العرض الذي يدضمن أاخص األتسعاا تندقل الرااتسة إلى العرض الذي يليه بالسعر
إلى أن تصل إلى العرض الذي تدوافر فيه المدطلبات لإلحالة على أن تبين أتسباب اتسدبعاد العروض األاخص بشكل

واضح.

 .4عنر عرم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فيها ،يجوز شراء اللوازم المعروضة الدي تلبي احدياجات
الشركة وتدوافر فيها الجودة وبأتسعاا مناتسبة (أنسب العروض).

 .5يؤخذ بعين االعدباا عنر الرااتسة اتسدمراا توافر قطع الغياا والصيانة وأي أموا أخرى يدطلبها نظام اللوازم والدعليمات
المعمول بها.

 .6يراعى عنر الرااتسة السعر الدفضيلي الممنوح للمندجات المحلية إن وجر.
المادة( :)35إذا تساوت المواصفات واألتسعاا والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يدضمن عرضه ميزات إضافية ثم
المقرم للمندجات المحلية ،ثم المناقص المقيم بالمملكة بصواة دائمة ،ثم مرة الدسليم األقل إذا كانات تسرعاة الدسليام

لمصلحة الشركة.

المادة( :)36للجنة الشراء الحق في اتسدبعاد عرض المناقص الذي يخل بالدزاماته قبل إتمامالدعاقر ،أو بالعقود المبرمة معه ،أو ال

يلدزم بشروط العقر أو يماطل في تنفيذه أو يغش ،وعلى أن تكون المخالفات قر وقعت في أكثر من عقر ،أو أكثر من

مرتين في عقر واحر ،ولها أن تحرمه من االشدراك في العطاءات للمرة الدي تحردها.

المادة( :)37تراعي لجنة الشراء قبل اإلحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقريم اللوازم المطلوب وتسمعده الدجااية والدسهيالت الدي
يقرمها أو الخرمة الدي يوفرها وقطع الغياا وواشالصيانة ،وقراته المالية ،ويجوز لها اتسدبعاد عرضه لنقص كل أو

بعض هذه المدطلبات.
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خامساً  :إحالة العطاءات -:

المادة( :)38تدم إحالة العطاءات مع بيان األتسباب على الفائزين وفقا لما يلي-:

أ .األاخص المطابق :إذا كان أاخص العروض يدضمن الجودة الالزمة في اللوازم المطلوبةومطابق للمواصفات والشروط
في دعوة العطاء.

ب .أاخص المطابق :إذا كان هنالك عااروض مخالفة ،وعروض أخرى مطابقااة تسدبعر العروض المخالفة ،وتدم اإلحالة
على أاخص العروض المطابقة.

 .األنسب :للجنة الشراء/الشراء في حالة وجود مخالفات في كافة العروض المقرمة أن تخداا أنسب هذه العروض من

حيث الجودة والسعر والنوعوالشروط الدي تفي بالغرض المطلوب إذا اقدنعت اللجنة لصالح الشركة المسدفيرة.
ٍ
بشكل كاف.
د .أي تسبب آخر يدفق مع أحكام هذا السياتسة على أن يكون مبر اا

المادة( :)39تحدفظ لجنة الشراء/الشراء لنفسها بحق اتسدبعاد أي عرض ال يكون واضحا بصواة كافية تمكن من اإلحالة أو يحدمل
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 المقرمة إليها.

المادة( :)41للجنة الشراء/الشراء أن تنقص أو تزير الكميات المطلوبة في دعوة العطاء قبل اإلحالة دون الرجوع إلى المناقص أو
بعر اإلحالة بموافقة المدعهر على أن ال يدجاوز مجموع الزيادة أو النقصان ( )%25خمسة وعشرين بالمائة تسواء قبل

اإلحالة أو بعرها.

المادة( :)42يجوز للجنة الشراء/الشراء أن تسدبعر أي عرض من مناقص تسبق وأن أهمل أو قصر أو اندحل صفة تمثيل مؤتسسة
أو شركة أو اإلدعاء بأنه وكيلها بالبيع أو أخفى أنه وكيلها ،تسواء كان تمثيله لمؤتسسة أادنية أو أجنبية.

المادة( :)43تسدبعر لجنة الشراء/الشراء العرض غير المدقير بالمواصفات والشروط والدعليمات العامة الشروط الخاصة لرعوة
العطاء ،أو إذا كان مقرمه غير كفؤ أو غير مؤهل أو إذا تسبق واتخذ بحقه قراا حرمان من االشدراك في العطاءات
للمرة الدي حردتها لجنة الشراء.

المادة( :)44إذا وقع تناقض أو تعااض بين الدعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما واد بالخاصة.

المادة( :)45تكون المواصفات المذكواة في دعوة العطاء أو قراا اإلحالة الحر األدنى المقبول وال تلغي مواصفات العينات المقرمة
مواصفات دعوة العطاء أو قراا اإلحالة إال إذا تفوقت عليها.

المادة( :)46إذا تبين للجنة الشراء أن األتسعاا المعروضة عليها مرتفعة ،فلها أن تعير طرح العطاء ،أو أن تلجأ إلى الشراء عن
طريق اتسدر اا عروض ،أو الشراء المباشر وفقا ألحكام نظام لوازم الشركة ،كما يحق لها أن تصرف النظر عن

الشراء كليا أو جزئيا ،وعنر إعادة الطرح يحق للمناقص الذي تسبق أن اشدرى دعوة العطاء الحصول عليهادون مقابل.

المادة( :)47تحدفظ لجنة الشراء بحقها في إلغاء دعوة العطاء أو قراا اإلحالة في أي وقت أو أي مرحلة دونبيان األتسباب ،ما لم

يكن المدعهر قر تبلغ أمر الشراء وقراا اإلحالة واتسدكمل كافة اجراءات توقيع العقر او االتفاقية ،ولها أن ترفض كل
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أو بعض العروض المقرمة إليها دون أن يكون ألي من المناقصين الحق في الرجوع إليها بأي خسااة أو ضرا
ناشيء عن تقريم عرضه ،وال يدرتب على الشركة أي إلدزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك.

سادساً :مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة:

المادة( :)48على المدعهر الذي أحيل عليه العطاء اتسدكمال إجراءات العقر الخا

بقراا اإلحالة (تقريم تأمين حسن الدنفيذ ودفع

الرتسوم القانونية وتوقيع االتفاقية (أوامر الشراء)....إلخ) خالل المرة الدي تحرد في كداب الدبليغ الذي يرتسل إلى

المدعهر ،علما بانة يحق للشركة الغاء االحالة دون ان يدرتب عليها اية الدزامات مالية اذا لم يقم المدعهر باتسدكمال
كافة االجراءات المطلوبة منة خالل الفدرة القانونية الممنوحة له.

المادة( :)49يعدبر توقيع أمر الشراء و/او االتفاقية من قبل المدعهر اعدرافا منه بأنه مطلع على كافة محدويات قراا اإلحالة وأمر
الشراء وكل ما يدعلق بهما وأنه ملدزم الدزاما تاما بمحدوياتهما ومضمونهما.

المادة( :)50ال يجوز للمدعهر أن يدنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقر دون الحصول على إذن خطي من لجنة
الشراء مع االحدفاظ بكامل حقوق الشركة وفقا لقراا اإلحالة والعقر األصيل.

المادة( :)51إذا اتسدنكف المدعهر عن تنفيذ الدزاماته بموجب العقر أو قصر في ذلك ،أو تأخر في تقريم اللوازم المحالة عليه ،للجنة

الشراء شراء اللوازم أو الخرمات موضوع العقر بنفس المواصفات والخصائص أو بريال عنها بذات الخصائص
واالتسدعماالت وال تقل عنها تسوية من أي مصرا آخر على حسابه ونفقده وتحميله فروق األتسعاا والنفقات اإلضافية

وأي خسااة أو مصاايف أو عطل أو ضرا يلحق بالشركة دون الحاجة إلى أي إنذاا ،وال يحق للمدعهر االعدراض
على ذلك.

المادة( :)52يرفع المدعهر اللوازم المرفوضة على نفقده خالل مرة أقصاها ( )15خمسة عشر يوما من تاايخ إشعااه بضرواة افعها
من المكان الموجودة فيه ،إال إذا إقدضت الضرواة الصحية أو األمنية افعها أو إتالفها قبل ذلك الموعر ،فإذا تأخر

في القيام بذلك عن الموعر المحرد له فيعدبر مدنازال عنها للشركة ،و للشركة الرجوع عليه بنفقات الرفع واإلتالف
إنإقدضى ذلك بقراا من لجنة الشراء ،كما يحق للشركة فرض اتسوم تخزين عليه بما مقرااه % 1عن كل اتسبوع تأخير
عن الفدرة اعاله .

المادة( :)53أ .إذا تأخر المدعهر في تنفيذ ما الدزم به في الموعر المحرد بالعقر ،فدفرض عليه (غرامة مالية) بنسبة ال تقل عن
( )%0.5خمسة بااللف من قيمة اللوازم الدي تأخر المدعهر في توايرها ،عن كل أتسبوع أو جزء من األتسبوع وبحر

أعلى  %15من قيمدها ،كما يحق للشركة الغاء العقر بعر مروا اابعة اتسابيع تاخير اذا اقدضت مصلحة الشركة
ذلك وعلى ان يدم تحميل المدعهر كافة الخسائر الناتجة عن ذلك.

ب .إذا قام المدعهر بدواير اللوازم المطلوبة منة قبل الموعر المحرد لذلك وبرون موافقة خطية مسبقة من الشركة ،فيحق
للجنة الشراء ان تفرض عليه (غرامة مالية) بنسبة ال تقل عن ( )%1واحر بالمائة من قيمة اللوازم الدي بكر
المدعهر في توايرها لعطاءات الدواير على دفعات.
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المادة( :)54ال يحول توقيع الغرامة الواادة في المادة (.53أ) دون حق الشركة في الرجوع على المدعهر بقيمة العطل والضرا
الناتج عن تأخر المدعهر في تنفيذ ما الدزم به دون تسابق إنذاا ،على أن يدام إعاالم لجنة الشراء بقيماة العطال والضرا

إن وجرت.

المادة( :)55تحصل األموال المسدحقة للشركة ،أو بموجب هذه الدعليمات من المناقصين أو المدعهرين للشركة من كفاالتهم لريها
لذلك العطاء او اي عطاء اخر او من األموال المسدحقة لهم لرى الشركة في اي تعامالت اخرى.

المادة( :)56القوى القاهرة -:هي حرث او ظرف اتسدثنائي خاا عن ااادة وتسيطرة الطرفين مثل الحرب او االضراب او الشغب
او الجريمة وقر يكون حسب المصطلح (عمل القوة العليا) مثل الفياضانات او الزالزل او البراكين أو الدشريعات

الحكومية المسدحرثة ،أو غير الواضحة والدي ال يمكن الدنبؤ بها ،بحيث يمنع احر او كال الطرفين من الوفاء
بإلدزاماتهما المنصو

لكل من الطرفين.

عليها في العقر وليس المقصود بذلك تبرير االهمال او الدقصير او غيره من المخالفات

 - 1يكون من المدفق عليه أن المدعهر ال يدحمل األضراا المدرتبة على الدأخير فيدنفيذ العقر أو عرم الوفاء به إذا
كان الدأخير أو عرم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

 - 2في كل األحوال عنر وجود قوى قاهرة فإنه يدوجب على المدعهر تقريم إشعاا خطي و فواي إلى الجهة
المخدصة بالظروف واألتسباب الدي تمنع من تنفيذ االلدزام أو الدأخيرفي الوفاء به وتقريم كل ما يثبت ذلك.

 - 3تكون القوى القاهرة المؤقدة من مبراات الدأخير ويجب الوفاء بعر زوالها ،وتكون القوى القاهرة الرائمة من
مبراات عرم الوفاء.

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

سابعاً :العينات:

المادة( :)57يحق للشركة أن تحرد عينة ليدم الشراء مطابقا لها من كافة الوجوه شرط أن ال تكون محصواة بمااكة واحرة أو
بمصنع واحر ،وفي هذه الحالة توضع بمكان معين في الشركة ،ويذكر المكان وعنوانه في دعوة العطاء لدمكين

المناقصين من اإلطالع عليها.

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

المادة( :)59تحفظ العينات الدي تعدمر عنر اإلحالة في المكان المعر الذي تحرده الشركة بعر خدمها بخاتم الشركة والدوقيع عليها
من قبل اللجنة الفنية ،وذلك لمقااندها باللوازم الموادة عنر اإلتسدالم.

المادة( :)60ترد العينات المقرمة من المناقصين غير الفائزين عنر طلبها خطيا خالل أتسبوعين من تاايخ اإلحالة النهائية ،وال

تكون الشركة مسؤولة عن فقرها أو تلفها بعر هذا الموعر ،وفي جميع األحوال يفقر المناقص الحق بالمطالبةبهذه

العينات إذا لم يطالب بها خطيا خالل شهرين من اإلحالة النهائية.
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المادة( :)61ترد عينات المدعهرين الذين تمت اإلحالة عليهم بعر اتسدالم اللوازم الموادة مطابقة لشروط قراا اإلحالة ،ويدم ذلك
وفقا لإلجراءات الواادة في المادة ( )61من هذه الدعليمات ،إال إذا واد خالف ذلك في قراا اإلحالة.

ثامناً :فحص اللوازم واستالمها:
المادة( :)62تكون اللوازم الدي وادها المدعهر خاضعة إلعادة وزنها وقياتسها على موازين تحردهاالشركة وبحيث تدطابق مع المعايير

الرولية المعدمرة لهذة الغاية ويرفع الثمن على أتساس الوزن الصافي أو القياس الصافي لهذه اللوازم إال إذاواد نص

على غير ذلك.

المادة(:)63يدم فحص اللوازم الدي يوادها المدعهر وإجراء الدجااب عليها لمعرفة مرى مطابقدها للمواصفات بالطريقة الدي تحردها
الشركة وبحيث تدطابق مع المعايير الرولية المعدمرة لهذة الغاية وبحيث تضمن في دعوة العطاء ،ويدحمل المدعهر

نفقات الفحص اال اذا كانت عملية الفحص غير واادة في دعوة العطاء وااتأت الشركة ان يدم فحص المواد الموادة

فان الشركة تدحمل الكلفة في حالة نجاحها و في حالة اتسوبها يدحمل المدعهر الدكاليف وترفض المواد ،وفي حاالت
تحردها اللجنة وبناءا على طلب المناقص وموافقة اللجنة يمكن اللجوء لطرف ثالث محلي او خااجي وباالتفاق مع

المدعهر العادة الفحص ،على انه يجوز للجنة الشراء وبناءا على طلب المدعهر ان يدم فحص المواد الدي تسدواد في
بلر الدصنيع وبحيث يعهر إلى لجنة أو هيئة أو شركة مدخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مرى مطابقدها

وعلى ان يدحمل المدعهر كافة النفقات المدرتبة على ذلك.

المادة(:)64إذا كانت اللوازم المطلوبة من نوع المشاايع الكبرى ( )Complex Projectالدي تدطلب تركيب وتشغيل ،فيجب أن
تدضمن دعوة العطاء (الشروط الخاصة) ذلك ،وأن يقوم كل مناقص بذكر ذلك في عرضه وعلى النحو الدالي -:

أ) تحرير مرة الدواير.

ب) تحرير مرة الدركيب واالتسدالم األولي.
) تحرير مرة الدشغيل الدجريبي الذي يدم على أتساتسه االتسدالم النهائي.

المادة (: )65الصناعة الوطنية :

بناءا على قراا مجلس الوزااء اقم  2063/6/10/56تاايخ  2021/1/17يدم منح الصناعة الوطنية األادنية أفضليه

بالسعر بنسبة  %20ما دامت مطابقة للشروط و المواصفات الفنية و الهنرتسية األادنية .

و ذلك شريطة إحضاا ما يثبت أ ن المصنع محلي .

ويدم منح األفضلية لسعر المندج المحلي وفقا للمعادلة الدالية:

سعر السلعة األجنبية ×  ,1.15ومن ثم يتم مقارنت بسعر المنتج المحلي شريطة مطابقة كال العرضين للشروط والمواصفات
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الجزء الرابع
الشروط والمواصفات الخاصة
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اتفاقية صيانة وحدات الضخ الغاطسة) مضخات األبار) التابعة لشركة مياهنا
الوصف الفني
ترغب شررركة مياهنا في توظيف إحدى الشررركات المتخصررصررة في

ما صرريانة وحدات الضررخ الغاطسررة الكئربا ية فعلى من يرغب من

الشركات المؤهلة لمث هذه األ ما المبادرة لتقديم روضئا من ج القيام بئذه األ ما حسب منئاج العم المطلوب.

.1

رض األسعار:

تقدم األسعار بالدينار األردني لى نظام األسعار اإلفرادية لأل ما

حسب جداو الكميات المرفقة ،لى ن تكون هذه األسعار ثابتة لسنة

ميالدية او لحين انتئاء المخصص المالي ايئما اسبق لما بان قيمة المخصصات  50,000دينار مع امكانية تجديد العطاء بموافقة
الطرفين وتبد مع اصدار مر مباشرة األ ما .

.2

الكفاالت:

تقدم كفالة حسن التنفيذ بقيمة  %10من قيمة العطاء على ان تكون سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ االحالة.
يتم تحويل %5من كفالة حسن التنفيذ الى كفالة صيانة لمدة  6أشهر من تاريخ انتهاء العقد.

.3

الشروط العامة
 .1تعتبر األسعععار المذكورة ج داول الكميات ملزمة للمقاول وصععالحة ل ميا األعمال المطلوت تنفيذ ا ،وتكون ذه األسعععار شععاملة ل ميا
التكاليف والضرائت.
 .2تنفيذ ميا األعمال بمو ت داول الكميات والمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس سواء ذكر ذلك أو لم يذكر ضمن البنود ج ذه
ال داول وتعتبر كلها متممة لبعضها البعض.
 .3االوراق الرسمية التى تثبت بان الشركة تعمل ى ذا الم ال منذ ( )5سنوات على االقل.
 .4االوراق الرسمية التج تثبت بأن الشركة مس لة ج الضمان اال تماعج وتشمل العاملين لديها .
 .5يشترط ان يتضمن كادر الشركة نج خراطة عدد  2و نج كهرباء عدد  1على األقل
 .6على المتقدمين للعطاء تقديم كشف األوراق الثبوتية لتس يل المؤسسة ورخصة المهن (سارية المفعول) من قبل الدوائر وال هات
المعنية ،باالضا ة الى رقم اكس للمراسالت وبريد الكترونج .
 .7على المقاول تقديم تقرير بحالة المضخة او المحرك ( تقرير صيانة ) خالل  24ساعة من إستالمه للمعدة .
 .8على المقاول ان از العمل خالل  5ايام من تاريخ الموا قة على تقرير االصالح .
 .9ج حال التأخر عن ايام العمل المقررة يتحمل المقاول غرامة قدر ا  50دينار عن كل يوم تأخير .
 .10أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوت ج العقد وليس بأمر خطج من المهندس لن يكون مشموال ج الد ا.
 .11يقوم المقاول بعد اسععتالم الموا قة على تقرير االصععالح من المهندس ،بصععيانة المضععخات الطاطسععة و حسععت ما و مذكور ج دول الكميات
المر ق .
 .12تقدم الفواتير ى نهاية كل شهر مر قة بأوامر العمل وتقرير االصالح الموا ق عليها.
 .13يجب ن تكون جميع المواد التي يتم تصنيعئا او توريدها من نفس نوع المواد المصنعة منئا المضخة األصلية.
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 .14تكون فترة دفع المستحقات خال  60يوما من تسليم الفواتير .
 .15يعطى المقاو فترة شئرا ميالديا كامال بعد انتئاء العطاء لتسليم جميع الفواتير والمطالبات المالية ولن يتم النظر في اي فواتير او
مطالبات بعد انتئاء فترة الشئر الميالدي .
 .16تكون كفالة الصيانة على االعمال التج قام بها المقاول  6اشهر من تاريخ االستالم و يلتزم المقاول بمتابعة حالة المضخة و بكا ة
االعطال التج تتكرر اثناء ترة الكفالة ،دون تحميل صاحت العمل اية تكاليف اضا ية مترتبة على ذه االعطال.
 .17ج حال تطلبت عملية االصالح توريد قطا غيار يتم ذكر ا ج عرض السعر حتى يتم الموا قة عليها من قبل المهندس المسؤول،
ولشركة ميا نا االولوية ج توريد قطا الطيار ج حال تو رالقطا لديها.
 .18يلتزم المقاول بتركيت الحساسات الحرارية بعد كها او استبدالها اذا كانت تالفة .
 .19يلتزم المقاول بأن تكون قراءة مقاومة الملفات متساوية وان ال يت اوز رق التيار المسحوت بين الفازات عن .%5
 .20ج حال عدم تحقيق المضخة للقراءات التشطيلية المصممة عليها عند حصها ج مشاغل سلطة المياه يتحمل المقاول تكاليف الفحص
والنقل واعادة اإلصالح .

  .4وصف العمصيانة المضخات الغاطسة :

.






يتم ارسال المضخة من قبل المهندس المسؤول الى المقاول حيث يتم الكشف عليها وتزويد المهندس بتقرير اإلصالح .
اذا تمت الموا قة على تقرير اإلصالح تتم مراحل اإلصالح .
عند اإلنتهاء من عملية اإلصععالح يتم ربط بطاقة تعريفية على المضععخة تحدد اإلسععم او النوال واإلصععالحات وتاريخ اإلسععتالم وموقا
العمل .
يجب ن تكون جميع المواد التي يتم تصنيعئا او توريدها من نفس نوع المواد المصنعة منئا المضخة األصلية.
بعد اإلنتئاء من

ما الصيانة لى المضخة الغاطسة يتم فحصئا في مشاغ سلطة المياه لتأكد من محددات المضخة

والقراءات التشغيلية ((Q-H-P-ɳ


تكون كفالة الصيانة على االعمال التج قام بها المقاول  6اشهر من تاريخ االستالم و يلتزم المقاول بمتابعة حالة المضخة و
بكا ة االعطال التج تتكرر اثناء ترة الكفالة ،دون تحميل صاحت العمل اية تكاليف اضا ية مترتبة على ذه االعطال.

صيانة و ا ادة لف المحركات الغاطسة :

ب.




يقوم المقاول و بطلت خطج من المهندس بصععععيانة المحركات الطاطسععععة و حسععععت ما و مذكور ج دول الكميات المر ق وكما و
مبين لكل وحدة منها و تقدم الفواتير ى نهاية كل شععهر مر قة بأوامر العمل ما التاكيد بان الفواتير ي ت ان توقا من مندوت شععركة
ميا نا و تشمل قط القطا المذكورة ى امر العمل.
يتم ا ادة لف المحرك من نفس نوع السلك المستخدم و بنفس الجودة.
يتم تعب ة المحرك بسا

تبريد من نفس نوع المادة المحددة من المصنع او تغييرها بالكام و دم استخدام مياه الشرب او

مياه ملحية .



ند ك

ملية ا ادة لف للمحرك يلتزم المقاو بتوريد و تركيب حساس حراري  PT100لك محرك.

تكون كفالة الصيانة لى اال ما التي قام بئا المقاو  6اشئر من تاريخ االستالم و يلتزم المقاو بمتابعة وضع المحرك و
بكافة اال طا التي تتكرر اثناء فترة الكفالة.
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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
#

1

Description

صيانة وحدات الضخ الغاطسة (مضخات األبار) التابعة لشركة مياهنا

- 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
#

1

Description

)صيانة وحدات الضخ الغاطسة (مضخات األبار
التابعة لشركة مياهنا

Delivery

قد سنوي

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

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

O-P-22-343-A.docx\60000 - 20000 \منProc_Backup\Procurement\Procurement 2022\RFQ\192.168.0.55\\

29

Pocurement & contracting Section

Schedule of prices
جدو الكميات :

.5

– صيانة المضخات الغاطسة
و تصنف حسب القدرة الى  6اقسام:
 -1قدرة اق من  30كيلو واط
الوحدة

الكمية

الرقم

الوصف

دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اصالح فراش مضخة غاطسة
استبدا رنج الفراش
استبدا رنج سكبة المضخة
اصالح مود مضخة
استبدا مود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة
تفصي كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بي ثرست
تفصي تحويلة المضخة مع المحرك

11

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

12

جور فحص المضخة في مشاغ السلطة شامال
جور النق الى مستود ات شركة مياهنا

بالمقطوع

1

السعر بالدينار
(رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)

 -2قدرة كبر من  30.1حتى  45كيلو واط

30

الوحدة

الكمية

الرقم

الوصف

دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اصالح فراش مضخة غاطسة
استبدا رنج الفراش
استبدا رنج سكبة المضخة
اصالح مود مضخة
استبدا مود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة
تفصي كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بي ثرست
تفصي تحويلة المضخة مع المحرك

23

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

24

جور فحص المضخة في مشاغ السلطة شامال
جور النق الى مستود ات شركة مياهنا

بالمقطوع

1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)
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 -3قدرة كبر من  45.1حتى  67كيلو واط
الوحدة

الكمية

الرقم

الوصف

دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

اصالح فراش مضخة غاطسة
استبدا رنج الفراش
استبدا رنج سكبة المضخة
اصالح مود مضخة
استبدا مود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة
تفصي كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بي ثرست
تفصي تحويلة المضخة مع المحرك

35

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

36

جور فحص المضخة في مشاغ السلطة
شامال جور النق الى مستود ات شركة
مياهنا

بالمقطوع

1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)

 -4قدرة كبر من  67.1حتى  92كيلو واط

31

الوحدة

الكمية

الرقم

الوصف

دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

اصالح فراش مضخة غاطسة
استبدا رنج الفراش
استبدا رنج سكبة المضخة
اصالح مود مضخة
استبدا مود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة
تفصي كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بي ثرست
تفصي تحويلة المضخة مع المحرك

47

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

48

جور فحص المضخة في مشاغ السلطة
شامال جور النق الى مستود ات شركة
مياهنا

بالمقطوع

1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)
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 -5قدرة كبر من  92.1حتى  110كيلو واط
الوحدة

الكمية

الرقم

الوصف

دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

اصالح فراش مضخة غاطسة
استبدا رنج الفراش
استبدا رنج سكبة المضخة
اصالح مود مضخة
استبدا مود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة
تفصي كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بي ثرست
تفصي تحويلة المضخة مع المحرك

59

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

60

جور فحص المضخة في مشاغ السلطة
شامال جور النق الى مستود ات شركة
مياهنا

بالمقطوع

1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)

 -6قدرة كبر من  110.1حتى  185كيلو واط

32

الوحدة

الكمية

الرقم

الوصف

دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

اصالح فراش مضخة غاطسة
استبدا رنج الفراش
استبدا رنج سكبة المضخة
اصالح مود مضخة
استبدا مود مضخة
اصالح رداد مضخة
اصالح سكبة
تفصي كوبلنج مضخة
توريد و تركيب بي ثرست
تفصي تحويلة المضخة مع المحرك

71

فك و تركيب المضخة

بالمقطوع

1

72

جور فحص المضخة في مشاغ السلطة
شامال جور النق الى مستود ات شركة
مياهنا

بالمقطوع

1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)
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ب – صيانة وا ادة لف المحركات الغاطسة
و تصنف حسب القدرة الى  6اقسام:
 -1اق من و يساوي  30كيلو واط
الرقم
73
74
75
76
77
78

الوصف
اصالح امود المحرك
تفصي بوكس لوي
تفصي بوكس سفلي
ا ادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بي ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة

الكمية

دد
دد
دد
لك كيلو واط
دد
دد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)

 -2من  30.1حتى  45كيلو واط
الرقم
79
80
81
82
83
84

الوصف
اصالح امود المحرك
تفصي بوكس لوي
تفصي بوكس سفلي
ا ادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بي ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة

الكمية

دد
دد
دد
لك كيلو واط
دد
دد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)

 -3من 45.1حتى  67كيلو واط
الرقم
85
86
87
88
89
90

الوصف
اصالح امود المحرك
تفصي بوكس لوي
تفصي بوكس سفلي
ا ادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بي ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة

الكمية

دد
دد
دد
لك كيلو واط
دد
دد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)

 -4من 67.1حتى  92كيلو واط
الرقم
91
92
93
94
95
96
33

الوصف
اصالح امود المحرك
تفصي بوكس لوي
تفصي بوكس سفلي
ا ادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بي ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة

الكمية

دد
دد
دد
لك كيلو واط
دد
دد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)
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 -5من 92.1حتى  130كيلو واط
الرقم
97
98
99
100
101
102

الوصف
اصالح امود المحرك
تفصي بوكس لوي
تفصي بوكس سفلي
ا ادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بي ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة

الكمية

دد
دد
دد
لك كيلو واط
دد
دد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)

 -6من 130.1حتى  185كيلو واط
الرقم
103
104
105
106
107
108

الوصف
اصالح امود المحرك
تفصي بوكس لوي
تفصي بوكس سفلي
ا ادة لف العضو الثابت للمحرك
توريد و تركيب بي ثرست
فك و تركيب المحرك

الوحدة

الكمية

دد
دد
دد
لك كيلو واط
دد
دد

1
1
1
1
1
1

السعر بالدينار
( رقما)

السعر بالدينار
( كتابة)

ية ا ما خرى غير مدرجة في جدو الكميات تكون بموافقة المئندس المسؤو بناء لى التقرير الفني المفص مع رض سعر
موثقا بالموافقة الخطية من قب المئندس ا
MIYAHUNA has the right to award the contract by Item or combination of items.
………………………………… Signature & Stamp of the Supplier:

34
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نموذج عرض مناقصة
Bid form
الرقـــم__________________________:
التاريخ__________________________:
ألسادة ِشركة مياة االردن
بناء على دعوة االستدراج رقم (  O-P-22-343-A -تمديد) ووفقاً لتعليمات دعوة االستدراج والشروط العامة والخاصة والمواصفات
ً
المرفقة بها فإنني أقدم عرضي  ,شركة______________________________والتزم بتوريد المواد المعروضة من قبلنا باألسعار
والشروط العامة والخاصة وتعليمات دعوة دخول الشراء/الستدراج والمواصفات المبينة في هذا العرض.
وأنني ألتزم بأن يبقى هذا العرض قائماً لمدة ( )90يوماً اعتبا اًر من التاريخ المحدد من قبلكم كآخر موعد إليداع العروض ,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.
اسم المناقص ____________________ -:
التوقيــــع__________________ -:
الخــاتــم____________________ -:
العنوان)_____________________________________________(:

ص.ب

(___________) رمز بريدي (_________)الهاتف (________) الفاكـــس (_______) البريد االلكتروني(_________)
المرفقات  :أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي.
-1
-2
تعليمات -:

 -1يجب تعبئة هذا النموذج بالكامل و أن يرفق بالعرض عند تقديم إلى الشركة.
(مالحظة :يطبع على أوراق مخاطبات المناقص الرسمية)

35
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نموذج العقد  /االتفاقية
حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (

) من شهر (

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

) لعام ( )2022بين

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

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

صيانة وحدات الضخ الغاطسة (مضخات األبار) التابعة لشركة مياهنا

ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم ب الفريق الثاني للعطاء (  O-P-22-343-A -تمرير) قد تم اإل تفاق بين الفريقين المتعاقدين
على ما يلي:

 -1يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه األتفاقية نفس المعاني المحددة لها في الشروط العامة في دعوة االستدراج والمشار اليها فيما بعد.
 -2تعتبر الوثائق المدرجة فيما يلي جزءا" ال يتج أز من هذه األتفاقية وتعتبر قراءتها وفهمها في مجموعها وحدة متكاملة
وهذه الوثائق هي:

* الشروط العامة والخاصة

*

قرار األحالة.

* عرض المناقصة.

* المواصفات.

* اية مالحق للعطاء تصدر قبل توقيع العقد.

 - 3القيمة االجمالية للعقد -------------:
مدة التوريد -------------

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

 -5إزاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميع األعمال المطلوبة من بموجب هذا االســـــــــتدراج ,يتعهد الفريق األول بأن يدفع الى الفريق الثاني
األسعار واألجور المذكورة في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في هذه األتفاقية.

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

التوقيع
األسم :

الوظيفة:

36

الفريق األول

الفريق الثاني

(صاحب العمل)

(المورد )

التوقيع
األسم

الوظيفة:
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نموذج كفالة دخول المناقصة
TENDER GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االادن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اتسم المصرف)..........................................................
يكفل المقاول  /شركة  /مؤتسسة…………………… .بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بمبلغ (

) دينااا" أادنيا" فقط …………………………..دينااا" أادنيا".

وذلك مقابل كفالة دخول المناقصة اقم…………………………………… :
بمشروع.…………………………………………… :

الخا

لدأمين قيامه بالدزاماته كمناقص مدقرم لالتسا ا ا ا اادر اا المذكوا  ،وفقا" للشا ا ا ا ااروط المدعلقة بذلك والدي دخل ااالتسا ا ا ا اادر اا المذكوا على
أتساتسها.
وتبقى هذه الكفالة تس ااااية المفعول لمدة ( )120يوما" من تاايخ إيراع العروض أو لحين توقيع االتفاقية مع أحر المناقص ااين أيهما

أتسبق.

وإننا ندعهر بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض بأن نرفع لكم المبلغ المذكوا أعاله عنر أول طلب منكم بص ا ا ا ا اارف النظر عن أي
اعدراض من قبل المناقص.
توقيع الكفيل/مصرف …………………………
المفوض بالدوقيااع …………………………
الداايا ا ااخ ..……………………….
 يجب وضع الكفالة في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

37
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(نموذج كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االادن  -مياهنا
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اتسم المصرف …………).…………………………… .

قر كفل بكفالة مالية  ،المقاول  /شركة ………………… بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بخصو

االتسدر اا اقم (

/

)

المدعلق بمشروع ..………………………………………………………… :
بمبلغ (

) دينا اا اادنيا  ،فقط ……………………………………..دينااا" أادنيا".

وذلك لضمان حسن تنفيذ االتسدر اا المحال عليه حسب الشروط الواادة في وثائق عقر المقاولة  /و /او /العقر ،

وإننا ندعهر بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض  ،بأن نرفع لكم بمجرد واود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكوا أو أي

جزء منه برون أي تحفظ أو ش ا ا ا ا اارط  -مع ذكر األتس ا ا ا ا ااباب الراطية لهذا الطلب بأن المقاول  /المواد قر افض أو أخفق في
تنفيذ أي من الدزاماته بموجب العقر و/او عرم قيام المواد بالدواير  -وذلك بصرف النظر عن أي اعدراض أو مقاضاة من

جانب المقاول /المواد على إجراء الرفع.
وتبقى هذه الكفالة تس ا ا ااااية المفعول من تاايخ إص ا ا اارااها ولحين تس ا ا االم األش ا ا ااغال المنجزة تس ا ا االما" أوليا" /و /او /تواير المواد

بموجب العقر المحرد مبرئيا" بداايخ ……… ..شا ا ا ا ا ا ااهر ……… .من عام ……… .وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد

اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياهنا " طلباً خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالدوقيااع ……………………………
الداايا ا ااخ …….………………….....
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(نموذج كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االادن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ………….…………………………………… .

قر كفل بكفالة مالية  ،المقاول …………………… بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بخصو

السدر اا اقم (

/

)

المدعلق بمشروع ..………………………………………………… :
بمبلغ (

) دينااا" أادنيا" فقط …………………………………..دينااا" أادنيا".

وذلك لضاامان صاايانة االتساادر اا المحال عليه حسااب الشااروط الواادة في وثائق عقر المقاولة  ،وإننا ندعهر بتعهد ال

رجعة عنة غير قابل للنقض ،بأن نرفع لكم بمجرد واود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكوا أو أي جزء منه برون أي
تحفظ أو شاارط  -مع ذكر األتسااباب الراطية لهذا الطلب بأن المقاول  /المواد قر افض أو أخفق في تنفيذ أي من الدزاماته
بموجاب العقار  /و /او اخفق المقااول  /المواد في تنفياذ اي من الد ازمااتاة  ،وذلاك بصا ا ا ا ا ا اارف النظر عن أي اعدراض أو

مقاضاة من جانب المقاول  /المقاول على إجراء الرفع.
وتبقى هذه الكفالة تسااية المفعول من تاايخ إصرااها ولحين تسلم األشغال المنجزة تسلما" نهائيا" /و  /او  /انقضاء

مرة الصاايانة المحردة بموجب العقر المحرد مبرئيا " بداايخ … ..شااهر … .من عام … ....وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا

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

توقيع الكفيل/مصرف ……………………………

المفوض بالدوقيااع ……………………………
الداايا ا ااخ ……………………………..
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نموذج ضمانة من سوء المصنعية
أتعهد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
بضا ا ا ا ا ا اامان المواد المحالة علينا و الواادة في العقر أو امر الش ا ا ا ا ا ا اراء وأية مالحق لها و /أو أية ق اراات معرلة لها

الصاداة عن شركة مياة االادن) لعام (

)

بحيث يكون هذا الضمان تسااي المفعول لمرة  18شه ار تبرأ من تاايخ االتسدالم النهائي لكل دفعة يدم الموافقة على

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

ويش اامل هذا الدعهر ض اامان كافة المواد المذكواة في العقر او/اوامر الشا اراء من تس ااوء المص اانعية وبكامل قيمة المواد

المضمونة مضافا إليها نسبة  %15خمسة عشر بالمائة من قيمدها.

وندعهر باتس اادبرال كافة المواد الدي ثبت تس ااوء مص اانعيدها خالل المرة المقراة من قبل ش ااركة مياة االادن ،وفي حال

عرم قيامنا باتس ا ا ا ا اادبرال تلك المواد بأخرى جريرة مع نهاية المرة المقراة لالتس ا ا ا ا اادبرال ،فإننا ندعهر برفع كامل قيمة تلك المواد

مضااافا إليها  %15خمسااة عشاار بالمائة من قيمدها دون الحاجة لإلخطاا أو اللجوء إلى القضاااء ،مع ضاامان أي عطل أو
ضرا أو مصاايف تلحق بشركة مياة االادن.
وعلي أوقع
المقر والمتعهد بما ورد أعاله
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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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