THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

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

تمديدO-P-22-343-A/

صيانة وحدات الضخ الغاطسة ) مضخات
اآلبار) التابعة لشركة مياهنا
وثائق االستدراج

 اخر موعد لبيع وثيقة االستدراج هو الساعة الثانية من مساء يوم االربعاء الموافق 2022/09/28 -يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة  9:00صباحاً لغاية الـ  11:30ظه اًر من يوم اإلحد

الموافق 02/10/2022

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم اإلحد الموافق 2022/10/02
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الجزء االول  -:دعوة االستدراج

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

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 2022/09/28

 ) 4على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق االستدراج دفع مبلغ ( )50دينار /خمسون ديناراً أردني غير مستردة قبل آخر
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 2022/10/02

 )8سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االحد الموافق  2022/10/02وعلى 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
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الجزء الثاني  :تعليمات الدخول في االستدراج/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 العروض:
 -1ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة.

 -2ترسل العروض على األوراق األصلية وتختم بالختم الرسمي للشركة والتوقيع عليها ولن ينظر في العروض المخالفة لذلك
علما بأن األوراق األصلية هي المعتمدة رسميا في حالة وجود اختالف.

 -3يجب ارفاق صورة اإليصال الدال على شراء نسخة المناقصة مع أوراق العروض المقدمة من المناقص في حال شراء هذه
النسخة

 -4مدة سريان العرض ( )90تسعون يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.
 -5آخر موعد الستالم نسخة دعوة االستدراج الساعة الثانية من مساء يوم االربعاء الموافق .2022/09/28

 -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 عرضاين مساتقلين لنفا المواد ساواء بهسامه الشاخصاي أو بالشاراةة مع اسام 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 ،فعلى المناقص أن يذكر على عرضـــــــ ـ األصـــــــــلي وبالحبر 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 ومعنون بإسم :
* شركة مياه االردن – لجنة الشراء.

*االستدراج رقم  :تمديد/O-P-22-343-A

* تاريخ 2022/10/02 :

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

ووضاعها شاخصايا في الصاندوق المخصاص لذلك االساتدراج بحضاور ضاابا الشاراء المكلف واساتالم ايصاال بذلك ،على

أن التحتوي هذه المغلفات أي عينات أو نشرات.

 -11ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاةا ،البريد المسجل ،البريد السريع ،او البريد االلكتروني.
6
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 - 12يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً من بأن مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصــــــــادرة بموجب نظام رقم ()8

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

 - 13على الس ا ا ا ااادة المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد إحالة مبدئية اإللتزام بمراجعة مديرية العطاءات والمش ا 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

باذلاك من قبال ماديرياة العطااءات والمشا ا ا ا ا ا ااترياات ،وهي المادة القاانونياة لإلعتراض على القرار المبادئي ،وفي حاال عادم مراجعتهم
سا ا اايتم السا ا ااير باإلحالة النهائية واعتبارهم موافقين على اإلحالة وحسا ا ااب تعليمات دعوة االاسا ا ااتدراج والشا ا ااروط العامة والخاصا ا اة
المرفقة بها وعليهم التبلغ باإلحالة النهائية عند إشعارهم بذلك.

 - 14المحاةم 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  :االسعار :

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

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

 -3على المناقص تقديم س ا ا ااعر لكل مادة ( ليش ا ا اامل الس ا ا ااعر االفرادي والس ا ا ااعر االجمالي) على ان يكون الس ا ا ااعر س ا ا ااعر تس ا ا االيم
المستودع.
 -4على المناقص تقديم اسااعاره لكل مادة تسااليم مسااتودعات شااركة مياه االردن شاااملة الض اريبة العامة للمبيعات واي رسااوم او
ضرائب اخرى.

 -5اس ااعار تس االيم المس ااتودع تعني قيام المتعهد بالتخليص على البض ااائع من الموانم وتس االيمها لمس ااتودعات ش ااركة 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 الفاةا 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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رابعا  :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 ةل عرض شايك مصادق بقيمة  1500دينار ككفالة دخول لالساتدراج صاادرة عن احا ا ا ا ا ا ا ااد البنوك العاملة في المملكة
األردنية الهاشاامية( (وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشااروطة) وصااالحة 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
تنفياذ بقيماة  %10من قيماة المواد المحاالاة علياه خالل  10أياام من تااريخ اش ا ا ا ا ا ا اعاار االحاالاة النهاائي ،على ان يتوجاب على

المتعهدين توقيع امر الشاراء العقد المنبثق عن هذا القرار اساتكمال إجراءات التعاقد في موعد اقصااه اول يوم عمل رسامي

يلي تاريخ استيفاء المتطلبات السابقة الذكر ،وذلك تجنبا لمصادرة تأمين دخول االستدراج.
سادسا :الغرامات :
يطبق ما ورد في الشروط العامة للدخول في االستدراج فيما يخص المخالفات والتغريم.
سابعا  :تقديم العروض :

يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة لها باليد في مغلف مغلق ومختوم على العنوان التالي:
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

8

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

Pocurement & contracting Section

الجزء الثالث
الشروط العامة
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الشروط العامة للدخول في العطاءات و التعاقد مع المتعهدين
(توريد اللوازم وتقديم الخدمات)

أوالً :تأمينات وضمانات العطاءات -:
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 ا ااه أو بالقيمة المحددة بدعوة العطاء صا ا 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 بهتمام 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 بهشعار اإلحالة.
المادة(:)5

أ -يعاد تأمين حسن التنفيذ إلى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي باإلفراج عن التأمين من الشركة

بعد التاةد من الوثائق األصولية التالية( ،ضبا 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 العطاء وإعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين:
المادة( :)8شراء وتقديم وثائق العطاء يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن ساريةالمفعول
تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو االتجار بها ،والسجل التجاري الصادر عن و ازرة الصناعة والتجارة.

المادة( :)9يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء (الورقية) المقاررة (غير المستردة) مقابل وصول مقبوضات حسب األصول ويتسلم
ةافة 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
ةاملة 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 نماذج عرض المناقصة
( )Bid Formوجداول الكميات و صفحة الـ  Deviations From Specificationsو الوثائق المطلوبة في
دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة ،ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذة الجداول والنماذج ،وعلى
ان يقدم المناقص عرض رئيسي واحد فقا 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 والفاةا 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 بهحكام ويكتب عليه أسم الشركة المقدم لها العطاء والعنوان.....الخ ،وأسم وعنوان
المناقص الثابت ورقم العطاء بخا 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 بالفاةا 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 بهستكمال 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 بهحدى 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 واألةياس 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 ( )5خما سنوات على االقل في ظروف االستعمال العادي ،مبينا

فيه رقم القطعة كما هو لدى الشركة الصانعة ،والكمية ،وسعر الوحدة ،والسعر اإلجمالي ،وأن تكون هذه األسعار
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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

التشغيلي 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 تأةيدا منه أن عرضه لم يقدم بناء على عالقة مع مناقص آخر تقدم لمادة أو أةثر من المواد
الواردة في عرضه ،وفي جميع األحوال ال يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقلين لنفا اللوازم سواء كان باسمه

الشخصي أو بشراةته 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 نفا 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 نفا الشركة الصانعة وبلد المنشأ ،وأن يكون هذا التغيير

بناء على كتالوج من الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل لهذه الغاية.
ثالثاً :فتح العروض

المادة( :)29تفتح العروض من قبل لجنة الشراء بكامل نصابها أو بأةثرية 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 .ةما 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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رابعاً :دراسة وتقويم العروض:

المادة( :)32تحدد لجنة الشراء أو الرئيا 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 مقارنة 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.
15
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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 أةثر من عقد ،أو أةثر 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 العطاءات -:

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
أةثر من تفسير.

المادة( :)40للجنة الشراء الشراء الحق أن تحيل من أي عرض مادة أو أةثر 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.

سادساً :مسؤوليات المتعهد 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
ةافة 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 بنفا 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 ،فهذا تأخر

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

إنهقتضى 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 البراةين أو التشريعات

الحكومية المستحدثة ،أو غير الواضحة والتي ال يمكن التنبت بها ،بحيث يمنع احد او كال الطرفين من الوفاء

بهلتزاماتهما المنصوص عليها في العقد وليا 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
ةان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

 - 2في كل األحوال عند وجود قوى قاهرة فهنه 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.
سابعاً :العينات:

المادة( :)57يحق للشركة أن تحدد عينة ليتم الشراء مطابقا لها من كافة الوجوه شرط أن ال تكون محصورة بماركة واحدة أو بمصنع
واحد ،وفي هذه الحالة 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 واستالمها:
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 مجلا الوزراء رقم  2063 6 10 56تاريخ 2021 1 17

يتم منح الصناعة الوطنية األردنية أفضليه

بالسعر بنسبة  %20ما 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:
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:
حسب جداو الكميات المرفقة ،لى ن تكون هذه األسعار ثابتة لسنة

تقدم األسعار بالدينار األردني لى نظام األسعار اإلفرادية لأل ما

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.
سعواء ذكر ذلأ أو لم يذكر ضعمن البنود ج ذه

 .2تنفيذ ميا األعمال بمو ت داول الكميات والمواصعفات والمطططات وتعليمات المهند
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 طراطة عدد  2و نج كهرباء عدد  1على األقل
 .6على المتقدمين للعطاء تقديم كشف األوراق الثبوتية لتس يل المؤسسة ورطصة المهن (سارية المفعول) من قبل الدوائر وال هات
المعنية ,باالضا ة الى رقم اك

للمراسالت وبريد الكترونج .

 .7على المقاول تقديم تقرير بحالة المضطة او المحرأ ( تقرير صيانة ) طالل  24ساعة من إستالمه للمعدة .
 .8على المقاول ان از العمل طالل  5ايام من تاريخ الموا قة على تقرير االصالح .
 .9ج حال التأطر عن ايام العمل المقررة يتحمل المقاول غرامة قدر ا  50دينار عن كل يوم تأطير .
 .10أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوت ج العقد ولي

بأمر ططج من المهند

لن يكون مشموال ج الد ا.

 .11يقوم المقاول بعد اسععتالم الموا قة على تقرير االصععالح من المهند  ,بصععيانة المضععطات الةاطسععة 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 المضطة 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 المهند

المسؤول,

ولشركة ميا نا االولوية ج توريد قطا الةيار 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 المضطة للقراءات التشةيلية المصممة عليها عند حصها ج مشاغل سلطة المياه يتحمل المقاول تكاليف الفحص
والنقل واعادة اإلصالح .

  .4وصف العمصيانة المضخات الغاطسة :

.
•
•
•
•
•

بتقرير اإلصالح .

يتم ارسال المضطة من قبل المهند المسؤول الى المقاول حيث يتم الكشف عليها وتزويد المهند
اذا تمت الموا قة على تقرير اإلصالح تتم مراحل اإلصالح .
عند اإلنتهاء من عملية اإلصعالح يتم ربط بطاقة تعريفية على المضعطة تحدد اإلسعم او النوا واإلصعالحات وتاريخ اإلسعتالم 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 المضطة 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 ططج من المهند بصعععيانة المحركات الةاطسعععة و حسعععت 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
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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
الرقم

الوصف

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

30

الوحدة

الكمية

دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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)

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

Pocurement & contracting Section

 -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
الرقم

الوصف

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

31

الوحدة

الكمية

دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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
الرقم

الوصف

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

32

الوحدة

الكمية

دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد
دد

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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 (تمديد )/O-P-22-343-Aووفقاً 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 اعتباراً 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

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

Pocurement & contracting Section

نموذج العقد  /االتفاقية

) من شهر (

حررت هذه األتفاقية في هذا اليوم (

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 (تمديد) O-P-22-343-A

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 يتجزأ 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 المســتحقة 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 قيـام الفريق الثـاني بتقـديم جميع األعمـال المطلوبـة منـ بموجـب هـذا االســـــــ ـتـدراج ,يتعهـد الفريق األول بـأن يـدفع الى الفريق الثـاني
األسعار واألجور المذكورة في المواعيد وباألسلوب المحدد لذلك في هذه األ تفاقية.

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 االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف)..........................................................
يكفل المقاول شركة متسسة…………………… .بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.

بمبلغ (

) دينارا" أردنيا" فقا …………………………..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 بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض بأن ندفع لكم المبلغ المذكور أعاله عند أول طلب منكم بص ا ا ا ا اارف النظر عن أي

اعتراض من قبل المناقص.

توقيع الكفيل مصرف …………………………
المفوض بالتوقيااع …………………………
التاريا 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 االردن  -مياهنا
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف …………).…………………………… .
قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول شركة ………………… بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بخصوص االستدراج رقم (

)

المتعلق بمشروع ..………………………………………………………… :

بمبلغ (

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

وذلك لضامان حسان تنفيذ االساتدراج المحال عليه حساب الشاروط الواردة في وثائق عقد المقاولة و او العقد ،
وإننا نتعهد بتعهد ال رجعة 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
بموجاب العقاد المحادد مبادئياا" بتااريخ ……… ..شا ا ا ا ا ا ااهر ……… .من عاام ……… .وعلى ان يتم تجـديـدهـا تلقـائيـا لمـدد

اخرى مدة كل منها (  ) 90تسعين 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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(نموذج كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياهنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ………….…………………………………… .
قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول …………………… بتعهد ال رجعة عنة غير قابل للنقض.
بخصوص الستدراج رقم (

)

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

) دينارا" أردنيا" فقا …………………………………..دينارا" أردنيا".

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

رجعـة عنـة غير قـابـل للنقض ،باأن نادفع لكم بمجرد ورود أول طلاب خطي منكم المبلغ الماذكور أو أي جزء مناه بادون 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 ساارية المفعول من تاريخ إصادارها ولحين تسالم األشاغال المنجزة تسالما" نهائيا" و او انقضااء
مدة الصاايانة المحددة بموجب العقد المحدد مبدئيا " بتاريخ … ..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 بالتوقيااع ……………………………
التاريا ا ااخ ……………………………..
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نموذج ضمانة من سوء المصنعية
أتعهد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
بضا ا ا ا ا ا اماان المواد المحاالاة عليناا و الواردة في العقاد أو امر الشا ا ا ا ا ا اراء وأياة مالحق لهاا و أو أياة ق اررات معادلاة لهاا

الصادرة عن شركة مياة االردن) لعام (

)

بحيث يكون هذا الضامان سااري المفعول لمدة  18شاه ار تبدأ من تاريخ االساتالم 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 باسا ااتبدال كافة المواد التي ثبت سا ااوء مصا اانعيتها خالل المدة المقررة من قبل شا ااركة مياة االردن ،وفي حال

عدم قيامنا باس ا ا ا ا ااتبدال تلك المواد بأخرى جديدة مع نهاية المدة المقررة لالس ا ا ا ا ااتبدال ،فهننا نتعهد بدفع كامل قيمة تلك المواد

مضااافا إليها  %15خمسااة عشاار بالمائة من قيمتها دون الحاجة لإلخطار أو اللجوء إلى القضاااء ،مع ضاامان أي عطل أو
ضرر أو مصاريف تلحق بشركة مياة االردن.
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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