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 O-T-S-0022-0220   دعوة العطاء رقم

 

 

 

تقندي  ل لينةين على موافقة منن واارة الداخوالحاصلالمناقصين المختصين  شركة مياه اليرموك  إدارةتدعو 

قعنة ضنمن محافتنات ابنار شنركة ميناه اليرمنوك الووا ه  بخصنو  تقندي  خندمات سرالنة لمواقنععروض

عند ال المرفقنة بهن ه الندعوة فني مو العامة والخاصنةوالمواصفات لشروط لوفقا  )اربد + جرش + عجلون(

 .26/12/2022 الموافق االثنينيوم الثانية عشر ظهر  يتجاوا الساعة

 

مغلف يحتوي  ،وم يحتوي بداخله على مغلفين منفصلين مختومين بمغلف مخت العرضيجب تقديم 

 مؤهالتومتطلبات التأهيل الفني معايير واالخر يحتوي على العرض الفني والمغلف لعرض المالي وا

 .كفالة الدخول وكما هو مفصل في وثائق العطاء والمتقدم للعطاء 

 
  

 

 

 

 

 ،،،، واقبلوا االسترام

 

 
 

 

 

 ه اليرموكــام شركة مياعمــدير

 أسمـد علي البطـاينة  دس ــالمهن

 
 

 

 ظات قعة ضمن محافابار شركة مياه اليرموك الوو اتقديم خدمات حراسة لمواقع 

 )اربد + جرش + عجلون(

 للمرة الثانية
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 الجزء الثاني
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 

 

فوننني أقودم عرضوي  وفقواً للتعليموات والشورول العاموة والخاهوة بهوا (O-T-S-0022-0220بناًء على دعووة العطواء رقوم )         

 المواهفات المبينة في هذا العرض معروضة باألسعار والشرول واللوازم ال كل أو بعضوأوافق على أن أقوم بتوريد 

 

 ـــوض اليـ دوأف عد لاليـدا التاريخ المحدد من قبلكم كاخر مو ( يومًا اعتبارًا من  120وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قــائمًا لمدة )        
 تكمعرض لدى دائر كافة اإلجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا ال )                                   (  بتمث ل مؤسيتنا / شركتنا في

                                                                                                                                                                                         

 

 وقيـــعالمفوض بالت

 
 :)                                              ( إسم المناقص 

 : الخاتــــم 

 

 :)                                              ( العنـــوان 

 

 (          :)             ( الرمز البريدي )                 ( هاتف )                     ( فاكس )              ص . ب 

______________________________________________________________________ 

 
 المرفقات ) أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي ( :

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 مالحظــــات :
 الدائرة . إلىيجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه  .1
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء

 

مة ء وملزتعتبر هذه التعليمات مكملة للشرول العامة والخاهة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة عقد للشرا

 . عليماتللمناقصين وللجنة الشراء المختصة حق استبعاد اي عرض غير ملتزم بكل او بعض او احد بنود هذه الت

 عداد وتقديم العروض :اوال : إ

 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .1

 العطاء ثائقو كافة ويوقع ويختم العطاء بوثائق المرفقة والنماذج الجداول على واسعاره عرضه المناقص يعد .2

 تومامعل او وثائق اي يضيف العطاء ان وثائق الى باالضافة للمناقص ويحق كاملة العرض ضمن ويقدمها

التوقيع على وضروريةعلى المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم  انها ويرى اضافتها في يرغب

 كافة هفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.

 العروض  ( مائة و عشرون يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد إليداع120مدة سريان العرض ال تقل عن ) .3

لموافق ا االثنينيوم  ظهرعشر  الثانيةروض على العنوان المذكور أدناه الساعة آخر موعد الستالم الع .4

26/12/2022 . 

 ب علىفي حال وجود اعتراضات على المواهفات او الشرول او التعليمات الواردة في هذا العطاء فيتوج .5

يهما اعروض قديم الوقبل الموعد النهائي لتها المناقص تقديم اعتراضه خالل خمسة  ايام عمل من تاريخ نشر

 اسبق.

 او ائتالفب أو منفردا كان سواء المادة لنفس أو العطاء لنفس عرض من اكثر يقدم ان واحد لمناقص ال يجوز .6

 اخر. مناقص مع بشراكة

 عند تقديم عرض بديل )اذا سمحت بذلك وثائق الشراء ( يراعا ما يلي: .7

لحبر اقص ان يذكر على عرضه االهلي وبافي حال تقديم عرض بديل اختياري لنفس المادة فعلى المن .أ

 االحمر ان هناك عرضاً بديال مرفقا به وذلك في حال تم السماح بذلك في وثائق الشراء.

 ان يقدم العرض البديل على نموذج تقديم العروض االهلي موقعا ومختوما من المناقص . .ب

 ص حق االشتراك.اي غموض او تشويه في المناقصة يفقد المناقصه قيمتها ويحرم المناق .8

عنون على المناقص أو من يفوضه  إحضار العرض  المقدم  من  قبله  في مغلف مغلق بنحكام ومختوم وم .9

 بنسم :

  ديرية العطاءات و المشتريات م –شركة مياه اليرموك 

  العطاء رقمO-T-S-0022-0220 

 ....................................... اسم المناقص 

 ........ العنوان..................................... 

و وضع المغلف شخصيا في الصندوق المخصص للعطاءات بحضور موظف العطاءات والتوقيع على سجل 

 االيداع اهوليا".

 ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد االلكتروني. .10

قص اي نلعطاءات غير مسؤولة عن فقدان او هفحات ومرفقات العطاء ومديرية ا على المناقصين التاكد من .11

كتمال اد من مرفق او هفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأك

 الوثائق . 

ً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة .12 نتام ب بموج يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاما

 وثائق دعوةونظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك  2022 (  لسنة8رقم )

 العطاء والنماذج المرفقه.

 تلك المدة خالل يتم االعالن عن االحالة المبدئية لمدة خمسة ايام عمل  واذا لم يعترض اي مناقص على القرار .13

ة اهة بالشركت الخعليق االحالة المبدئية على لوحة االعالناتصبح االحالة نهائية بعد المصادقة عليها وسيتم ت

 في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع االلكتروني للشركة.
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عطاءات ية العلى السادة المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالة مبدئية االلتزام بمراجعة مدير .14

 يام مسة اخليغ المبدئي باالحالة من قبل شخص مخول وخالل والمشتريات لاللالع على مسودة االحالة والتب

لى راض ععمل من تاريخ اشعارهم بذلك من قبل مديرية العطاءات والمشتريات وهي المدة القانونية لالعت

 حالة .ى االالقرار المبدئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير باالحالة النهائية واعتبارهم موافقين عل

 ريد.ص بعد االحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد واتمام التويلتزم المناق .15

 قدين.لمتعااالمحاكم االردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين  .16

 ثانياً : خطاب التغطية :

 ى المعلومات التالية :على المناقص ارفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منه يشمل عل 

 اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها . .1

 دف.قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرا .2

 اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف. .3

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 االســعار :ثالثاً : 

 دني شاملةار األرمفقطة بالدين على أساس تأمين الحراسات للمواقع المطلوبه تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية .1

ة يم المثبتذ بالقكافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخ

 باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة 

تير وذكر الفوا بيان رقم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضرورة تثبيتها على .2

 االسم بشكل واضح ورقم هندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

 

 :رابعاً : لريقة الدفع 

 .  الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة .1

 

 خامساً : الكفاالت :

يدها ككفالة %( ثالثة بالمائة من قيمة اللوازم المراد تور3يرفق مع كل عرض شيك مصدق وبنسبة ال تقل عن ) .1

لة بنكية ابل كفدخول العطاء هادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية ) وفي حال تعذر تق

موك ( يوم من تاريخ ايداع العروض لذلك العطاء المر شركة مياه الير120غير مشروله( وهالحة لمدة)

 وحسب الشرول العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

م كفالة ل تقديعلى المتعهد الذي يحال عليه العطاء او جزء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات الستكما .2

ن ايام م 10 %( من قيمة المواد المحالة عليه ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   خالل10ن تنفيذ بقيمة)حس

 تاريخ اشعار االحالة النهائي وذلك تجنباً لمصادرة تامين دخول العطاء.

 تقدم جميع الكفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .3

 

 

 : تقديم العروض :سادسا

 

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

 

 

 

 المركز –شركة مياه اليرموك 

 مديرية العطاءات والمشتريات

 شارع بغداد   -اربد

http://www.yw.com.jo 
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 الجزء الرابع
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 الشـــرول العامة 

 

قدم مالمالحق وأية مراسالت أخرى من  المواهفات الفنية والشرول العامة والخاهة والعرض المقدم و -

 العرض وموافق عليها من شركة مياه اليرموك  تعتبر جزء ال تتجزأ من وثائق العطاء .

ته المعمول نظام المشتريات الحكومية وتعليما 2022(  لسنة 8رقم )الشرول العامة المرفقة والواردة في نظام  -

لوة ئق العطواء موا لوم تتعوارض موع الشورول الخاهوة وفوي حابه في شركة مياه اليرموك جوزء ال يتجوزأ مون وثوا

 تعارضها تعتمد الشرول الخاهة.

 لوابع العقد ورسوم اإلحالة وأية رسوم إضافية أخرى تعود على المتعهد المحال عليه العطاء . -

 أجور اإلعالن مهما تكررت على من يرسو علية العطاء. -

 

 -أوال : التأمينات والضمانات :

% ( موون قيمووة العوورض و تبقووى  3كفالووة بنكيووة ) أو شوويك مصوودق ( للوودخول فووي العطوواء بنسووبة ) يرفووق بووالعرض  .1

 ( يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .120هالحة لمدة )

 أ. تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقاً لما يلي : .2

 الشراءالى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة  .1

 الى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على للبهم الخطي . .2

 .وتوقيع االتفاقيةالى الذين جرت االحالة عليهم بعد تقديم تامين حسن تنفيذ  .3

 نالمناقصي باستثناء النهائي اإلحالة قرار عليهم المحال تبلغ بعد عليهم االحالة تتم لم الذين المناقصين الى .4

 على الفائز مناقصال توقيع بعد اال إليهم الدخول تأمينات إرجاع يتم ال الذين والثالث الثاني هاحبي العرض

 .الخطي للبهم بدون إليهم التأمينات وتعاد التنفيذ ُحسن تأمين وتقديم االتفاقية

 

كف التوي اسوتن ة الموادة او المووادب. تصادر لجنة الشراء المختصة قيمة تامين الدخول ايراداً للشركة بما يتناسب وقيم

  في الحاالت التالية:%( من قيمتها 3عنها وبما ال يقل عن )

المنواقص  إذا اسوتنكف. اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه او عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه او 1 

 جزء منه . عن االلتزام بعرضه او

 خطأ حسابي ظهر في العرض إذا رفض  المناقص الفائز قبول تصحيح  . 2

شواركة .  إذا قدم المناقص معلومات غير هحيحة أو غش في المعلوموات أو الوثوائق التوي قودمها لغايوات الم3

 في العطاء .

م عمول ( عشرة ايوا10%( من إجمالي قيمة اإلحالة خالل )10يقدم هاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .3

 نهائية وتبقي هالحة ليلة فترة تنفيذ االتفاقية. من تبليغه باشعار االحالة ال

مين مون يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهود بعود تنفيوذه كافوة شورول العقود بموجوب للوب خطوي بواالفراج عون التوا .4

 الشركة بعد التاكد من الوثائق االستالم االهولية وتقديم الضمانات المطلوبة حسب شرول العقد.

 

 طاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين :دعوة الع شراءثانيا : 

ة يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخوله هناع  .1

ة عة والتجوارأو بيع أو توريد اللوازم/ الخدمات المطلوبة أو االتجار بها ، وسجل التجاري الصادر عون وزارة الصونا

 ن وزارة الداخلية لمزاولة اعمال الحراسة .و موافقة هادرة ع

 يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء )الورقية( المقوررة )غيور مسوتردة( مقابول وهوول مقبوضوات حسوب االهوول .2

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها

ذا لوم تكون فيهوا وإيعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويوتفهم جميوع موا ورد  .3

ة علوى عودم الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعليوه للوب الوثيقوة الناقصوة مون الشوركة  ويتحمول النتوائب المترتبو

 قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة هحيحة.
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يعوود المنوواقص عرضووه واسووعاره علووى الجووداول و النموواذج المرفقووة بوودعوة العطوواء ويخووتم ويوقووع نموواذج عوورض  .4

( وجوداول الكميوات والوثوائق المطلوبوة فوي دعووة العطواء ويقودمها ضومن العورض كاملوة Bid Formالمناقصة)

دعووة  ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص باالضافة الى وثوائق

وعلوي ان يكتوب العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويورى انهوا ضورورية لتوضويح عرضوه 

 قوة بالعطواءعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمناً العنوان  والهاتف والفاكس لترسل اليها المخالبات المتعل

ه فووي وعليووه ان يبلووغ الشووركة خطيوواً عوون اي تغييوور او تعووديل فووي عنوانووه وتعتبوور جميووع المخالبووات التووي تتوورك لوو

 كأنها وهلت فعالً وسلمت في حينها .العنوان المذكور او ترسل اليه باي وسيله ارسال 

يجب يجب ان يكون عرض المناقص خال من المحو او التعديل او الشطب او االضافة وإذا اقتضت الظروف ذلك ف .5

 سوعر بوالرقمعلى المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحو او التعديل او الشوطب او االضوافة وعليوه كتابوة ال

ر ان يوذكر السوعر االفورادي للوحودة ولمجمووع الوحودات لكول موادة وكوذلك السوع والحوروف وعلوى المنواقص كوذلك

لسوعر ااالجمالي للعرض )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحيوث يكوون 

 ً اجوور التحوزيم  ويعتبور السوعر شوامالً  مهموا كانوت االسوباب والظوروف نهائياً غير قابل الية تعديالت بالزيادة الحقا

 والتغليف وبخالف ذلك يحق للجنة الشراء المختصة ان تهمل العرض .

ثوم  يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصولة موع كتابوة المحتووى علوى المغلوف ومون .6

عنووان وواسوم  يقوم بجمعها في مغلف واحد مغلق بنحكام ويكتب عليه اسم الشركة المقدم لها العطواء والعنووان 

لجنوة لالمناقص الثابت ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وبخالف ذلك يحوق 

 الشراء المختصة ان تهمل العرض.

ض ال يودع العرض من قبل المناقص في هندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكول عور .7

 لعطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض ال يقبل .يصل ويودع في هندوق ا

 

( يومواً 120يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنوه لمودة ال تقول عون ) .8

 من التاريخ المحدد كأخر موعد لتقديم العروض قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

عود او معلوموات تراهوا ضورورية سوواء كوان ذلوك قبول االحالوه او ب شوهادات يحق لشركة ميواه اليرمووك للوب اي  .9

 توقيع االتفاقية.

ق يعتبور تقوديم عورض المنواقص موافقوه منوه علوى ان اهودار اموور الشوراء عون الشوركة بعود تبلغوة يشوكل موع وثووائ .10

 ً  العطاء المعتمدة عقداً ملزما

ة ردني شاملار األمفقطة بالدين مواقع المطلوبهتحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية على أساس تأمين الحراسات لل .11

ة يم المثبتذ بالقكافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخ

 كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

 ثالثاً : فتح العروض :

( 2022( لسنة )8تح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية رقم )تف .1

 ويجوز لكل مناقص او لممثله حضور فتح العروض.

 .عروض ال تقبل العروض او اي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كأخر موعد لتقديم ال .2

العودد  ند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عن ثالثوة او اقول مونإذا وجدت لجنة الشراء المختصة ع  .3

العوروض  المحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض اوإعادة لرح العطاء وفي حالة اعادة الطرح تعواد

 مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .

 

 رابعاً : دراسة وتقويم العروض :

لنواحي ض من االشراء المختصة الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروتحدد لجنة  .1

 الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوهية المناسبة للجنة الشراء المختصة

 ال ينظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء . .2

ين( في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فنوي وموالي منفصولتتم دراسة العروض المقدمة للعطاء )  .3

 وفقاً لما يلي:

يوتم  يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عودم وجوود مخالفوات رئيسوية عليوه .أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .
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اقص يوتم اسوتبعاد عرضوه مون التقيويم في حوال وجودت مخالفوات رئيسوية فوي العورض المقودم مون قبول المتنو .ب

 وعلى ان يتم بيان ذلك هراحة عند اعداد التقرير الفني للجنة الشراء المختصة.

 ة .تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواهفات المطلوب .ت

 . مات العطاءة ومقدرته على الوفاء بالتزاتؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفني .ث

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم ارخص االسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة. .ج

 إذا توووافرت فووي العوورض كافووة الشوورول والمواهووفات والجووودة توهووي اللجنووة الفنيووة باالحالووة علووى مقوودم .ح

 ية االسعار.ارخص االسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقول

قودم متتم مقارنة اسوعار العوروض المطلوبوة للووازم واالشوغال او الخودمات فوي دعووة العطواء وذلوك لتحديود  .خ

ارخووص المطووابق علووى ان يووتم اسووتبعاد قيمووة اي اضووافات او قطووع غيووار غيوور مطلوووب تسووعيرها فووي دعوووة 

 بالعطاء بعد فوزه.العطاء ويحق للجنة الفنية قبول االضافات وقطع الغيار في العرض الفائز 

ي في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخوص االسوعار تنتقول الدراسوة الوى العورض الوذ .د

عوروض يليه بالسعر الى ان تصل الى العورض الوذي تتووافر فيوه المتطلبوات لالحالوة علوى ان تبوين اسوباب ال

 االرخص بشكل واضح .

او وجووود نقووص فيهووا يجوووز شووراء اللوووازم او االشووغال  عنوود عوودم مطابقووة كافووة العووروض )المناقصووات( .ذ

 المعروضة التي تلبي احتياجات الشركة وتتوافر فيها الجودة وباسعار مناسبة )انسب العروض(.

ض يم عرتتم دراسة العروض المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر ) في حال نصت دعوة العطاء على تقد .4

 في الشرول الخاهة ( الواردة ) حسب المتطلبات : فني ومالي منفصلين( وفقاً لما يلي

ه يوتم يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عودم وجوود مخالفوات رئيسوية عليو .أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

 قييم .في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضه من الت .ب

ة ومعوايير تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواهفات المطلوبو .ت

 التاهيل الواردة في دعوة العطاء.

 .مات العطاءتؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزا .ث

 ني .افة الشرول والمواهفات والجوده توهي اللجنة الفنية باعتماد العرض الفإذا توافرت في العرض ك .ج

 في حال وجدت مخالفات فنية في العرض المقدم يتم استبعاده. .ح

لماليوة سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنياً لحضور اجتماع فتح العروض الماليوة لهوا ويوتم اعوادة العوروض ا .خ

م بيوان حوتف  لجنوة الشوراء المختصوة لنفسوها بوالحق فوي بيوان او عودالغير متاهله فنياً للمتنواقص مغلقوة وت

 اسباب رفض العرض.

د مقودم تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االشوغال او الخودمات فوي دعووة العطواء وذلوك لتحديو .د

عطاء ارخص االسعار على ان يتم استبعاد قيمة اي اضافات او قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة ال

 ويحق اللجنة الفنية قبول االضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.

 .ئز بالعطاءيتم تطبيق التعليمات الخاهة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفا .ذ
 

يليوه  سة الوى العورض الوذيفي حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص االسعار تنتقل الدرا .5

لعوروض بالسعر الى ان تصل الى العورض الوذي تتووافر فيوه المتطلبوات ل حالوة علوى ان تبوين اسوباب اسوتبعاد ا

 االرخص بشكل واضح .
 

 خامساً : إحالة العطاءات :

 تتم إحالة العطاءات مع بيان األسباب على الفائزين وفقاً لما يلي : .1

 العروض يتضمن الجودة الالزمه في اللوازم المطلوبة ومطابقاالرخص المطابق إذا كان ارخص  .أ

 للمواهفات والشرول في دعوة العطاء.

تتم وأرخص المطابق : إذا كان هنالك عروض مخالفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العروض المخالفة  .ب

 االحالة على ارخص العروض المطابقة.

ذه هانسب  لفات في كافة العروض المقدمة ان تختاراالنسب : للجنة الشراء المختصة في حالة وجود مخا .ت

لح نة لصاالعروض من حيث الجودة والسعر والنوع والشرول التي تفي بالغرض المطلوب اذا اقتنعت اللج

 الشركة المستفيده.
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 اي سبب اخر يتفق مع احكام هذه السياسة على ان يكون مبرراً بشكل كاف. .ث

حالوة ق استبعاد اي عرض ال يكون واضحاً بصورة كافية تمكن مون االتحتف  لجنة الشراء المختصة لنفسها بح .2

 او يحتمل اكثر من تفسير.

 قبول راءالشو وثوائق فوي االستشوارية الوواردة والخدمات اللوازم مدد أو كميات تزيد أو تنقص أن الشراء للجنة .3

الكميوة  %( مون25نسبته) ام النقصان أو الزيادة مجموع يتجاوز ال على ان المناقص الى الرجوع دون االحالة

 .المطلوبة

 افقوةوبمو قيمتهوا بلغوت ومهمهوا الشوراء فللجنوة المشوتراة اللووازم كميوات فوي زيوادة الوى اقتضوت الحاجوة اذا .4

 لواردةالكمية ا %(من35) نسبت ما مجموعها في تتجاوز ال ان على االحالة الحق لقرار قرار إهدار المتعهد

 الشراء. عقد في

 الحق قرار إهدار المتعهد وبموافقة الشراء فللجنة المشتراة اللوازم كميات تخفيض الى الحاجة تطلبت اذا .5

 .راءعقد الش فهي الواردة الكمية مهن %(50نسبته) ما مجموعها في تتجاوز ان ال على االحالة لقرار

 لخدماتا يف المدد لتمديد المتعهد وبموافقة بلغت قيمته مهما إحالة الحق قرار إهدار الشراء للجنة . .6

 .االهلية للعطاء المدة %( من50) مجموعها في تتجاوز ال ان على وغيراالستشارية االستشارية

لخاهة رول اتستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالمواهفات والشرول والتعليمات العامة الش .7

فة هنتحل ابحقه قرار حرمان أو  لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفء او غيرمؤهل او إذا سبق واتخذ

اردنية  مؤسسةلتمثيل مؤسسة او شركة او االدعاء بانه وكيلها بالبيع او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله 

 او اجنبية.

 لخاهة.إذا وقع تناقض او تعارض بين التعليمات والشرول العامة وبين الشرول الخاهة فيؤخذ بما ورد في ا .8

ة دون مختصة بحقهوا فوي الغواء دعووة العطواء او قورار االحالوة فوي اي وقوت او اي مرحلوتحتف  لجنة الشراء ال .9

ع العقود او بيان االسباب ما لم يكون المتعهود قود تبلوغ امور الشوراء وقورار االحالوة واسوتكمل كافوة اجوراءات توقيو

 ن الحووق فووياالتفاقيووة ولهووا ان توورفض كوول او بعووض العووروض المقدمووة اليهووا دون ان يكووون الي موون المناقصووي

و االرجوع اليها بأي خسارة او ضورر ناشويء عون تقوديم عرضوه وال يترتوب علوى الشوركة اي التزاموات ماديوة 

 غير مادية مقابل ذلك.

ق بتجزئوة الشركة غير مقيودة باإلحالوة علوى أقول األسوعار موع األخوذ بعوين االعتبوار مودة التوريود و للشوركة الحو .10

 ص.سباب وال يحق ألحد االعتراض على قرار الشركة بهذا الخصوالعطاء  او إلغاء العطاء دون بيان األ
 

 سادساً : مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

 سن التنفيذمين حعلى المتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار االحالة )تقديم تأ .1

ا لمتعهد علماالى  دد في كتاب التبليغ الذي يرسلودفع الرسوم القانونية وتوقيع االتفاقية خالل المدة التي تح

 تكمال كافةد باسبانه يحق للشركة الغاء االحالة دون ان يترتب عليها ايه التزامات مالية اذا لم يقم المتعه

 و مصادرة الكفاله.االجراءات المطلوبة منه خالل الفترة القانونية الممنوحه له 

وكل  امر الشراءالة وهد اعترافاً من بأنه مطلع على كافة محتويات قرار االحيعتبر توقيع االتفاقية من قبل المتع .2

 ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .

من  ال يجوز للمتعهد ان يتنازل الي شخص اخر عن كل او اي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي .3

 امل حقوق الشركة وفقاً لقرار االحالة والعقد االهيل .لجنة الشراء المختصة مع االحتفاظ بك

ه لمحالة عليازم اإذا استنكف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد او قصر في ذلك او تاخر في تقديم اللو .4

عنها  ديالً للجنة الشراء المختصة شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد بنفس المواهفات والخصائص او ب

روق لخصائص واالستعماالت وال تقل عنها سوية من اي مصدر اخر على حسابه ونفقته وتحميله فبذات ا

 لى اياالسعار والنفقات االضافية واي خسارة او مصاريف او عطل او ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة ا

 انذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك.      

ه فاء بالتزامون الحاجة إلى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالويحق للشركة فسخ االتفاقية في أي وقت د .5

ة كفالوة ومصادر مخالفات خالل مدة سريان االتفاقية عشرةالكثر من  أو مخالفته ألي شرل من شرول االتفاقية

 .حسن التنفيذ كليا أو جزئيا دون أن يكون للفريق الثاني الحق باالعتراض 

يذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه )غرامه مالية( بنسبة ال تقل عن إذا تاخر المتعهد في تنف .6

%( من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع وبحد اعلى 1)
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الشركة  %( من قيمتها كما يحق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلحة15)

 د كافة الخسائر الناتجه عن ذلك باالضافة الى مصادرة كفاله حسن التنفيذ.ذلك وعلى ان يتم تحميل المتعه

رر الناتب والض ال يحول توقيع الغرامة في البند السابق دون حق الشركة في الرجوع على المتعهد بقيمة العطل .7

 قيمة العطلتصة بعلى ان يتم اعالم لجنة الشراء المخ عن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار

 والضرر ان وجدت.

أو أي  لعطاءاتحصل األموال المستحقة للشركة من المناقصين أو المتعهدين للشركة من كفاالتهم لديها لذلك  .8

 عطاء أخر أو االموال المستحقة لهم لدى الشركة في أي تعامالت اخرى.

هرة وف قالظروف التي تسببت في تأخير العمل أو رفضها وعدم اعتبارها ظرلشركة مياه اليرموك حق قبول ا .9

 دون حق االعتراض أو للب بيان األسباب .

 

و اضراب القوة القاهرة : هي حدث او ظرف استنثائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفين مثل الحرب او اال  .10

راكين او و البامثل الفياضانات او الزالزل  الشغب او الجريمة وقد يكون حسب المصطلح ) عمل القوة العليا (

رفين من ال الطكالواضحة التي ال يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او المستحدثة او غير  التشريعات الحكومية

يره من او غ الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في العقد وليس المقصود بذلك تبرير االهمال او التقصير

 الطرفين .المخالفات لكل من 

اذا  الوفاء به و عدميكون من المتفق عليه ان المتعهد ال يتحمل االضرار المترتبة على التاخير في تنفيذ العقد ا .أ

ن ذوي نية موثبت ذلك للجنة الشراء بموجب تقرير لجنة ف كان التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة

 .االختصاص

هة نه يتوجب على المتعهد تقديم اشعار خطي وفوري الى الجفي كل االحوال عند وجود قوى قاهره فا .ب

 ثبت ذلك.يل ما المختصة بالظروف واالسباب التي تمنع من تنفيذ االلتزام او التاخير في الوفاء به وتقديم ك

دائمة من رة التكون القوى القاهرة المؤقته من مبررات التاخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوى القاه .ت

 ات عدم الوفاء.مبرر

 د.العق تنظر لجنة الشراء المختصة في القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ .ث
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 الشـــرول الخاهــة
  أوالً : المقدمة :

  مل كون عيبحيث العمل المطلوب : تامين سراله دائمة وعلى مدار الساعة لجميع المواقع وبالنسبة لآلبار

لعطاء اليها الحارس مقيما"  مع عائلته بجوار الموقع داخل خيمة او بيت شعر معد من قبل الشركة المحال ع

 ن التلوث او العبثم  بواقع عائلة واسدة  لكل بئر وخارج سرم البئر ويمنع االقامة بداخله سمايةً للمصدر المائي

 قبل المقاول يعاقب عليها القانون. وعدم االلتزام به ه الشروط يشكل مخالفة من

 نوعها ,  ا كانشركة مياه اليرموك غير مسئوله عن تامين الحراس بأية أمور مادية أو معنوية أو تأمينات مهم

 كما أنها غير مسئوله عن إصابات العمل أو أية سوادث قد تنتج عن عملية الحرالة.

 رقة أو ن الساملة في المحافتة على محتويات الموقع متكون الشركة المحال عليها العطاء مسؤوله مسؤولية ك

بت ان ذا أثاالعبث أو ماشابه ذلك بالتثناء ماهو خارج عن االراده مثل العوامل الطبيعية وسوادث الحريق 

 وال يوجد تقصير من قبل المقاول. الحريق غير مفتعل

 غياً.عرض الفي سال التجزئة يعتبر اليطلب من الشركات المتقدمة للعطاء التقدم بعرض متكامل دون تجزئة و 

 

 ثانياً: مدة العطاء:

 تكون مدة العطاء عام واسد سسب ما هو وراد بكتاب االسالة الصادر عن شركة مياه اليرموك .

 ثالثاً: عمل االفراد االمنيين ) مدة الحرالة(:

 حيث يكون بطلوبة يع المواقع المتكون مدة الحرالة المطلوبة للحراس االمنين بشكل دائ  وعلى مدار الساعة لجم

 الحارس مقيماً بصفة دائمة وكما ورد اعاله. 

 رابعاً : الشروط الخاصة :

 االلتزام بتنفي  كافة شروط العطاء وعدم االخالل باي من بنودها. 1.1

يه مطبوع عل ي موسداااللتزام بتوفير العدد المطلوب من الكادر االمني كامال ومجهزاً بكافة متطلبات الحرالة )  1.2

س يدوي ، ل، لوكال  الموظف االمني و ال  الشركة الموردة لخدمات االمن و الحماية ، طاقية راس ، جهاا لالتصا

ة لحكوميبحيث تكون مرخصة من الجهات االمنية وا ال خيرة والسالح المرخص إن لزم األمر ألغراض الحرالة

 الة.وسسب االصول مع االخ  بعين االعتبار بضرورة الزامه  بارتداء ه ه التجهيزات اثناء فترة الحر

 ساعة بشكلدار الااللتزام بتقدي  خدمات االمن والحماية لكافة مواقع الشركة المشمولة ضمن ه ا العطاء على م 1.3

ي العطاء تلكات ومنشات الشركة مع االخ  بعين االعتبار تحميل الجهة المحال عليها ايضمن لالمة وامن مم

 مسؤولية قانونية او مالية ناتجة عن تقصير اي من افرادها االمنيين اذا ثبت ذلك .

 تكليف المشرفين االمنيين بما يلي :  1.4

ت تطلباع المواقع والمتأمين المناطق في العطاء بعدد كاف من المشرفين األمنين بحيث يغطي جمي -

 االمنية المطلوبة من الشركة الموردة لخدمات االمن والحماية. 

ب ة ، والتغيلطارئمتابعة كل ما يتعلق بنتام دوام الكادر االمني من سيث ) الدوام واالجااات السنوية وا -

 والمغادرة ، وتوفير البدائل عند الطلب (.

االشراف بلفين ادر األمني من خالل المشرفين األمنيين المكمتابعة الجوالت التفقدية اليومية على الك -

الح ر وليقتة على كل اقلي  ، للتأكد من التزامه  بالدوام الرلمي وارتداء الزي مع ضرورة مراعاة ا

 ع .واالنتباه طيلة فترة قيامه  بالواجب ، باالضافة للقيام بجوالت تفقدية لكافة المواق

ية ؤون االدارة الشه اليرموك ) االدارة العامه و المديريات المعنية و مديريتزويد المعنيين في شركة ميا -

عمال ومديرية العطاءات والمشتريات  و وسدة امن المنشات( في الشركة بتقارير شهرية عن اال

 والمهام المطلوبة بالعطاء.

من سيث التعيين وااللتغناء عن الشركة التي يحال عليها العطاء تتحمل المسؤولية الكاملة عن األفراد األمنيين  1.5

الخدمة  وأمور الضبط والربط واالهمال والمخالفات وسدوث السرقات ال قدر هللا ، باالضافة ألي أعمال تخريبية 

يتعرض لها الموقع ولشركة مياه اليرموك الحق بطلب نقل اي سارس بناًء على مبررات تعود لها وسدها وعلى 
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اعه كحد اقصى وعدم تنفي  ه ا الطلب يشكل مخالفة من شركة االمن والحماية ل 48المقاول تنفي  الطلب خالل 

 تستوجب العقوبه القانونية المنالبة.

غ الموقع وابال /في سال تعرض اي من المواقع الي نوع من التهديدات ومهما كان شكلها  يجب ابالغ ادارة الشركة  1.6

 (. 911االجهزة االمنية في ساالت الطوارئ على الرق  ) 

ين بما اس األمنيل الحرالتالم كافة المواد والتجهيزات الموجودة في مواقع الشركة المختلفة التي ليت  سرالتها من قب 1.7

ها ها وتسليمتة عليفي ذلك األجهزة الكهربائية وتسجيلها عهدة على الجهة المحال عليها العطاء ، مع ضرورة المحاف

وفي سال ت   ،لعطاء امها من قبل شركة االمن والحماية  بعد انتهاء مدة لشركة مياه اليرموك بالحالة التي ت  التال

يمة ققيمتها و بلعطاء اتالف أي منها من قبل األفراد األمنيين يحق لشركة مياه اليرموك تغري  الجهة المحال عليها ا

 العطل والضرر ال ي لحق بشركة مياه اليرموك وخصمها من قيمة المطالبات المالية.

وتعديالته ،  1996نة ( لس8زام بتطبيق الحد األدنى لألجور على الكادر األمني وفق قانون العمل األردني رق  )االلت 1.8

خاضع  ث يكونواالشارة الى ذلك ضمن العرض المالي المقدم بالنسبة لألجر الشهري للموظف األمني الواسد وبحي

نشات لة المكافة االفراد و العاملين على سرا للضمان االجتماعي وتزويدنا بكشوفات تفصيلية شهرية تثبت ان

 خاضعين للضمان االجتماعي. 

مياه  ن في شركةلمعنيياالتاكيد على الكادر االمني بضرورة التزامه  بالمهام والواجبات المناطة به  والمعدة من قبل  1.9

 اليرموك 

ها في بعمول نين واالنتمة المااللتزام بتسديد رلوم االسالة والطوابع واي رلوم قانونية اخرى سسب القوا 1.10

 المملكة االردنية الهاشمية.

ن مو الغائها ثها االتزام  الجهة المحال عليها العطاء بتغطية سرالة اي موقع او نقطة سرالة جديدة يت  التحدا 1.11

 قبل شركة مياه اليرموك وبنفس االلعار وشروط االسالة الصادرة.

 ادارة الشركة بكشف تفصيلي يتضمن ما يلي : التزام الجهة المحال عليها العطاء بتزويد 1.12

 ال  الموظف االمني وعمره ورق  هاتفه والرق  الوطني  -

 صورة عن بطاقة االسوال المدنية )الهوية الشخصية( -

 شهادة خلو امراض -

 شهادة عدم محكومية -

لة اة سرتقدي  كشف تفصيلي شهري يتضمن الماء موظفي االمن) الحراس( المناوبين والمكلفين بتغطي -

 كافة مواقع الشركة لكل موقع على سدة.

والسجالت  منيينيقوم المعنيون في كل موقع من مواقع شركة مياه اليرموك بتوفير المكان المنالب لالفراد اال 1.13

 الالامة للقيام بواجباته  على اكمل وجه كل سسب موقعة .

و اي موقع وقع االداره منالبا داخل الميحق لشركة مياه اليرموك بنقل موظف االمن والحماية الي مكان تراه ا 1.14

 اخرمع اعالم الشركة الموردة لخدمات االمن والحماية ب لك.

 لقاء اجور ماليةيقوم المعنيون في شركة مياه اليرموك بتسديد المطالبات المالية بحيث يت  صرف المستحقات ال 1.15

ول كل ير المسؤمن المراقب و المدق الحي بالحبر االاراالمن والحماية بموجب كشوفات دوام شهرية رلمية موقعة 

بينة في رة المسسب موقعه مرفقة مع المطالبات المالية مع مراعاة اي سسومات مالية ناتجة عن المخالفات المقر

على  لمعنيةالمرفق وعلى ان تكون مسؤولية متابعة الكشوفات وتوقيعها ومصادقتها من االدارات والمديريات ا

 ات االمن والحماية وليست شركة مياه اليرموك .الشركة الموردة لخدم

عليها  لمحالايحق لشركة مياه اليرموك مراقبة اجراءات التفتيش المبرمجة والمفاجئة المعدة من قبل الجهة  1.16

لخدمات  لموردةاالعطاء لكافة مواقع الشركة في اي وقت تراه منالباً وتقوم شركة مياه اليرموك بابالغ الشركة 

وسسب  ية بالمخالفات إن وجدت وعلى الشركة الموردة تصويب المخالفات ضمن المدة المحددةاالمن والحما

 االصول واعالم شركة مياه اليرموك ب لك.

بيق من مدى تط لتاكديحق لشركة مياه اليرموك تكليف من تراه منالباً للقيام بجوالت تفتيشيه مبرمجة او مفاجئة ل 1.17

 تنفي ه تمهيداً التخاذ االجراءات الالامة.شروط العطاء وبيان اي مالستات على 

لعار يحق لشركة مياه اليرموك باضافة او الغاء نقاط الحرالة سسب مقتضيات مصلحة العمل وبنفس اال 1.18

هما كانت رالة موشروط االسالة وال يحق للجهة المحال عليها العطاء االعتراض على ذلك او رفض التالم نقاط الح

 ات دون انلمطالباي نقطه سراله يت  خص  جميع التكاليف المترتبة على اإللغاء من قيمة االلباب وفي سال الغاء ا

 يكون للمقاول سق باالعتراض.
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السقا  مبينةيترتب على الجهة المحال عليها العطاء في سال مخالفتها اي شرط من شروط العطاء العقوبات ال 1.19

لمقاول شعار لايحق للشركة فسخ االتفاقية بعد توجيه  وفي سال تكرار اي من تلك المخالفات اكثر من خمسة مرات

ية أو قانون عقدية قبل الفسخ بخمسة عشر يوما ومصادرة كفالة سسن التنفي  المقدمة من قبله  مع تحميله  اي اضرار

 نتيجة اخالله  باالتفاقية .

لتي اراء واتخاذ االج يحق لشركة مياه اليرموك الجمع بين اي من العقوبات سسب مقتضيات المصلحة العامة 1.20

 تراه منالباً.

ذا ر االولى اة شهويحق الدارة الشركة فسخ االتفاقية المبرمة مع الجهة المحال عليها العطاء خالل فترة الثالث 1.21

ن جزاءات دوئحة الثبت لها عدم كفاءتها بااللتزام بتنفي  شروط ومتطلبات العطاء وبغض النتر عن ماهو وارد في ال

 ار او ان ار او سك  قضائي.الحاجة الي اخط

 رلمي.ام اليحق الدارة الشركة التخدام الولائل التي تراها منالبة الثبات التزام الكادر االمني بالدو 1.22

ما ت فيتخضع ه ه االسالة لكافة شروط وانتمة وتعليمات شركة مياه اليرموك وما يجري عليها من تعديال 1.23

 ة من قبل الدولة.يخص الشراء وك لك القوانين واالنتمة المتبع

رية المفعول لحين % من قيمة االسالة لا10يطلب من الشركة المحال عليها العطاء تقدي  كفالة سسن تنفي  بنسبة  1.24

 االنتهاء من تقدي  خدمة الحرالات.

 .يمنع تشغيل اي موظف امن او مشرف لبق وان عمل بالشركة اال بعد اخ  موافقة االدارة على ذلك 1.25

لقبول الجنة للمرشح من قبل الشركة المتقدمة لمقابلة لجنة من شركة مياه اليرموك ويحق يخضع موظف االمن ا 1.26

 او الرفض.

 خامساً: شروط التأهيل المطلوب توفرها في الشركة او المؤلسة المتقدمة للعطاء:

لسجل في ا ةان تكون المؤلسة او الشركة المتقدمة للعطاء مختصة في اعمال االمن والحماية المسلحة، مسجل  2.1

 التجاري الخا  له ه الغاية مع االخ  باالعتبار بتزويدنا بصورة عن شهادة سديثة للسجل التجاري.

ت لتي تعاقداهيئات ان تتوفر لديها الخبرات الكافية في مجال اعمال االمن والحماية للمؤلسات او الشركات او ال  2.2

 اتها بالوثائق الالامة ل لك.معها وسسب متطلبات و معاير تقي  العروض وتدعي  خبر

افة باالض ان تكون ساصلة على رخصة لممارلة اعمال االمن والحماية المسلحة من الجهات االمنية المختصة  2.3

ريح خص والتصا ه الرلتصاريح سمل السالح لالفراد االمنيين السد مشاريعها السابقة على ان يت  تزويد ادارة الشركة به

 ضمن وثائق العرض المقدم .من الجهات المختصة و

 ان تكون مرخصة من الجهات االمنية لحرالة مثل ه ه المنشآت.  2.4

ن قبل وعها منان ال يكون قد صدر بحق المنافص ) الشركة / المؤلسة ( المتقدم للعطاء اية عقوبات مهما كان  2.5

 قة.اثناء تنفي  عطاءات لاب شركة مياه اليرموك بسبب مخالفات مرتكبة من قبل المناقص المتقدم للعطاء

 يطلب اليك  ايارة المواقع قبل تقدي  عرض العارك  . 2.6

 لادلاً: الشروط المطلوب توفرها في الكادر االمني :

 ( عاماً.55( عاماً وال يتجاوا)35ان ال يقل عمر الفرد االمني عن ) 1.1

      لعمل     ق له ااالمن والحماية او لب ان يكون الكادر االمني المطلوب من اصحاب الخبرة واالختصا  في اعمال 1.2

 في القوات المسلحة.

 موافقة ادارة الشركة على الكادر االمني قبل مباشرته العمل. 1.3

 ان يكون الئقا صحيا وساصال على جميع المطاعي  المقررة وسسب التعليمات المنصو  عليها. 1.4

 م محكومية.ان يكون غير محكوم بأية جنحة أو جناية وساصال على شهادة عد 1.5

نوات ( ل5) توفر عدد كاف من المشرفين االمنيين بحيث ال تقل خبرته  العملية في مجال االمن والحماية عن 1.6

لى مهام يث يتومدعمة بالوثائق الالامة ل لك لمتابعة كل ما يتعلق باالفراد االمنيين ضمن منطقة اختصاصه بح

 ه المباشر مع ضابط االرتباط.االشراف على موظفي االمن كل في موقعه ويكون ارتباط

 لابعاً: شروط اخرى :

ئق العطاء ي وثافتلتزم الشركة المحال عليها العطاء بعدم ترك اي موقع من مواقع الحراله المطلوبه والمحدده  .1

تفق عليه ملبدل استى لو انتهت مدة العطاء والقصى سد لمدة البوعين بعد تاريخ االنتهاء على ان يت  تعويضها 

 طاء.في الع

بوطات وجب ضتلتزم الشركة المحال عليها اعمال الحراله / العطاء بالتالم جميع المواقع المحال عليها بم .2

 ك .ليرمووتقارير التالم وتسلي  من المقاول / شركة االمن والحماية السابقة وتحت اشراف شركة مياه ا
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ه لى اكمل وجعالية منها لصرف المطالبات الم تلتزم الشركة المحال عليها العطاء بتجهيز كافة الوثائق المطلوبة .3

ود نقص ال وجوعدم ارلال المطالبات للدائرة المالية إال بعد التكمال الوثائق والشروط سسب االصول وفي س

 نواقصفي الوثائق المطلوبة للصرف تكون الشركة المحال عليها العطاء هي المسؤولة عن اسضار ه ه ال

 وتأمينها للدائرة المالية.
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 التقييم الفني والية احتساب العطاء الفائز
 

ار اختييت   ستى روضلتقيي  الع شركة مياه اليرموكه ا القس  يوضح اآللية والمعايير التي ليت  التخدامها من قبل 

 العرض الفائز. 
  

 المرحلة األولى: فتح وفحص وتدقيق العروض
 

 وسسب الشروط المطلوبة.مستلمة وفتحها المختصة في فحص العروض ال الشراءلتبدأ لجنة 
 

 المرحلة الثانية: التقييم الفني
 

على  العروض لعروض التي اجتاات مرسلة التدقيق والفحص وليستند تقيي ادرالة و تقيي  ل لجنة وتت  من خالل

، قدمعرض مكل درجة التقيي  لو، والمالي وضع عالمات التقيي  الفني المعايير والمتطلبات المطلوبة, وألاس 

 :( ادناه1وسسب الجدول رق  )

 للعروض المقدمة: معايير التقييم الفني والية احتساب  النقال والترتيب 1جدول  
 

 العالمة المعايير الرقم

 20 2عطاءات مماثلة عدد  الخبرات ذات الصلة 1

 

 

 

 

 

2 

 

 

 الكادر االمني المطلوب

 مشرف امني

 سنوات 5خبرة 

 5 المؤهالت

 5 ت واالختصاصالخبرا

 ضابط ارتبال
 5 المؤهالت

 5 الخبرات واالختصاص

 حراس
 5 المؤهالت

 5 الخبرات واالختصاص

 

 

3 

 بيان الطريقة  )المنهجية العمل(

 خطة والية العمل
5 

 خطة ضمان الجودة / مراقبة الجودة
5 

يم دالطرق واالجراءات التي سيتم استخدامها واتخاذها لضمان تق

 خدمات الحراسة االمثل

5 

 شرول الكادر االمني 4

 5 عمر الحارس حسب الشرول المطلوبه اعاله

 5 اللياقة البدنية والصحية وتلقي المطاعيم المقررة

حسن السيرة والسلوك وعدم المحكومية وااللتزام باالنظمة 

 والتعليمات الصادرة
5 

 المخالفات والتجاوزات 5

الشرول العقدية التي تحكم اعمالها التزام المناقص ب

واالنظمة والتعليمات المعمول بها في الشركة في حال 

 كان هناك تعامل سابق 

10 

عدم وجود عقوبات هادرة بحق المناقص المتقدم للعطاء 

نتيجة مخالفات مرتكبة من قبله اثناء تنفيذ عطاءات 

 سابقة مع شركة مياه اليرموك

10 

 
 100                   المجموع                                                                                   
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ني في العرض الف 100عالمة من أصل  70 على يجب أن يسجل مقدم العرضلغايات التأهيل الفني  -

 .مرسلة فتح العروض الماليةاالنتقال إلى وللنجاح في  التقيي  الفني 

 

 

 لة الثالثة: التقييم الماليالمرح

 فأكثر. 70والحاصلة على عالمة  فنيا فقطلشركات المؤهلة لالعروض المالية ليت  فتح  .1

ن غير مغلقة للمناقصيلها يت  اعادة العروض المالية  70العروض الحاصلة على عالمة أقل من  .2

 مؤهلين فنيا

 . اءثائق العطالجداول المرفقة في يجب تقدي  العرض المالي سسب  .3

ير شرة او غشارة الى اي امر مالي في عرضه الفني  بطريقة مبااال كر او اليجب على المناقص عدم  .4

 .مباشرة

 
 

 

 الفائزالعرض : اختيار المرحلة الرابعة 

 

 المؤهل فنيا وهاحب اقل االسعار المقدمة. سيتم اختيار العرض الفائز
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 الجزء السادس
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 كةت )العقوبات( المترتبة على مخالفات عطاء تقديم خدمات االمن والحماية لمواقع الشرقائمة الجزاءا

 

 العقوبة المترتبة على المخالفة  موضوع المخالفة الرق 

 اول مره تنبيه خطي. - عدم االهتمام بالمظهر العام 1

 ( دينار /للفرد االمني.20ثاني مره : غرامه مالية بقيمة) -

بعد  ( دينار/ للفرد االمني وتكرر مضاعفة40ية بقيمة )ثالث مره : غرامه مال -

 المره الثالثة.

في حاالت ) النقص او غياب او مغادرة  2

مركز العمل او عدم توفر البديل او عدم 

اكتمال العدد المطلوب( من االفراد 

 االمنيين في اي من مواقع الشركة.

 ( دينار/ للفرد االمني50او مره : غرامة مالية ) -

 من مره لنفس الموقع : حسم الكلفة الشهرية لتغطية حراسة الموقع كامال ثاني -

 القيمة االجمالية للمطالبة المالية.

 ثالث مره وما يليها لنفس الموقع حسم ضعف الكلفة الشهرية لتغطية نفقات -

 حراسة الموقع

 مالحظة تعتبر هذه العقوبة لكل موقع على حدة

سمي او عدم االلتزام بارتداء الزي الر 3

 حمل السالح او كليهما معا لكل يوم.

 اول مره: تنبيه خطي -

 ( دينار/ للفرد االمني او استبداله20ثاني مره غرامه مالية بقيمة ) -

 ه الثالثة( دينار/ للفرد االمني مضاعفة بعد المر20ثالث مره غرامه ماليه بقيمة) -

مخالفة االنظمة والتعليمات واجراءات  4

م المهام والواجبات العمل الخاهة بتنظي

 المنالة بموظفي االمن

 اول مره : تنبيه خطي -

 ( دينار/ للفرد االمنياو استبداله20ثاني مره غرامة مالية بقيمة ) -

تكرر ( دينار / للفرد االمني او استبداله و40ثالث مره غرامة مالية بقيمة ) -

 مضاعفة بعد المره الثالثة

التاخير في الحضور الى الدوام  5

 ي لكل يومالرسم

 ( دينار/ للفرد االمني20اول مره : غرامه مالية بقيمة ) -

 ( دينار/للفرد االمني40ثاني مره : غرامه مالية بقيمة ) -

ة ( دينار / للفرد االمني باالضاف60ثالث مره : غرامه مالية بقيمة ) -

 الستبداله وتكرر مضاعفة بعد المره الثالثه.

اوبة عدم اليقظة واالنتباه اثناء المن 6

نتيجة االهمال و/ او النوم او كليهما 

 ً  معا

 ( دينار/ للفرد االمني50اول مره : غرامه مالية بقيمة ) -

 ( دينار/للفرد االمني60ثاني مره : غرامه مالية بقيمة ) -

ة ( دينار / للفرد االمني باالضاف80ثالث مره : غرامه مالية بقيمة ) -

 .الستبداله وتكرر مضاعفة بعد المره الثالثه

التعرض الي من موظفي الشركة اثناء  7

 قيامهم بواجباتهم قوال او فعال

 ( دينار/ للفرد االمني80اول مره : غرامه مالية بقيمة ) -

 ( دينار/للفرد االمني120ثاني مره : غرامه مالية بقيمة ) -

فة ( دينار / للفرد االمني باالضا160ثالث مره : غرامه مالية بقيمة ) -

 مضاعفة بعد المره الثالثه.الستبداله وتكرر 

استخدام اي من مواقع الشركة  8

الغراض شخصية من قبل الحارس 

 يؤدي الى االيذاء المعنوي او المادي.

م غريمهحسم قيمة االضرار المادية كاملة مهما بلغت كلفتها باالضافة الى ت -

 لمكلفا ( دينار من المطالبة الشهرية وانهاء خدمات الفرد االمني من الموقع500)

 بتغطي حراسته بشكل نهائي او نقله واستبداله

رفض استالم اي نقطة حراسه مهما  9

 كانت االسباب

راها تستقوم ادارة الشركة بتغطية نقطة الحراسة المطلوبة بالطريقة التي  -

 رفضت مناسبة حتى نهاية العطاء وسيتم تحميل كلفتها للشركة المتعاقد معها التي

 استالم النقطة.

وجود اكثر من عائلة في الموقع او  10

خارج الموقع وتستفيد من المياه 

 والكهرباء في المحطة.

 دينار وتضاعف في حال تكرار ذلك 500غرامه 

بناء اي منشآت داخل حرم المحطة أو  11

 البئر وللشركة 

دل والنفقات ب بالمصاريف شركة أمن والحمايةازالتها فورا والعودة على  -

 دينار وتضاعف في حال تكرار ذلك 250باالضافة لغرامه  االضرار ان وجدت

 

تربية المواشي أو الطيور داخل أو  12

 قرب المحطة أو البئر

 دينار وتضاعف في حال تكرار ذلك 1000غرامة  -

استخدام المياه لري المزروعات أو  13

سقاية المواشي )لغير غايات الشرب( 

ن دينار وتضاعف في حال تكرار ذلك باالضافة الى قيمة اثما 100غرامه  -

 المياه الزائده عن الكمية المحدده
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 وبحد أقصى ثالثة أمتار اسبوعيا

ض االمر ول بعرأي مخالفة يرتكبها احد موظفي الفريق الثاني وغير مذكور عقوبتها في هذه الشرول يقوم الفريق األ - 14

 ا ويكون قرارها قطعيا بهذا الخصوصعلى لجنة المشتريات ذات العالقة التخاذ القرار المناسب بخصوهه

15 

 

 لى شركةإقامة أية دعوى مهما كان نوعها من قبل أي من كوادر شركة الحراسة المحال عليها العطاء عفي حال  -

تحقة ة مبالغ مسحسم أياليرموك للمطالبة بأية مبالغ مالية ناتجة عن تنفيذ هذه االتفاقية فأنه يحق لشركة مياه اليرموك حجز و

 كة الحراسة لقاء تلك المطالبةلشر
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 الجزء السابع
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 العطاء دخول كفالة نموذج

TENDER GUARANTEE 

 

 مياه اليرموك شركة : السادة إلى

 

 )..........................................................المصرف ال  ( مصرفنا بأن إعالمك  يسرنا

 

 .للنقض قابل غير عنة رجعة ال بتعهد .……………………مؤلسة / شركة / شركة أمن والحماية يكفل

 .أردنيا دينارا ..………………………… فقط "أردنيا بمبلغ )    (  دينارا

 

 ……………………………………رق  :  العطاء دخول كفالة مقابل وذلك

 .…………………………………………… بمشروع الخا 

 

الم كور على  لعطاءا دخل والتي ب لك المتعلقة وفقا للشروط ، الم كور للعطاء متقدم كمناقص قيامه بالتزاماته لتأمين

 . ألالها

 أسد مع تفاقيةاال توقيع لحين أو من تاريخ ايداع العروض " يوما ( 120) لمدة المفعول لارية الكفالة ه ه وتبقى

 . ألبق  المناقصين أيهما

 

 النتر بصرف منك  بطل أول عند أعاله الم كور بلغاالم لك  ندفع بأن للنقض  قابل غير عنة رجعة ال بتعهد نتعهد واننا

 . المناقص قبل من اعتراض عن أي

 ………………………… مصرف/الكفيل توقيع

 ………………………… بالتوقيع المفوض

 ..………………………. التاريخ

 

 والمالي الفني العرض عن منفصل مغلف في الكفالة وضع يجب. 
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 )التنفيذ حسن كفالة نموذج(

GUARANTEEPERFORMANCE  

 

 

 إلى السادة شركة مياه اليرموك

 

 ...يسرنا إعالمك  بأن مصرفنا : ...............................................................

 

 ................:..................................................شركة أمن والحمايةقد كفل بكفالة مالية ، 

................................................................................................. 

 

 بخصو  العطاء رق  )                                           (

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

 غيردني فقط الينار أردأردني فقط الغير ................................. بمبلغ : )                      ( دينار  

 

 وأننا نتعهد ،ة شركة أمن والحمايةوذلك لضمان سسن تنفي  العطاء المحال عليه سسب الشروط الواردة في وثائق عقد 

رط. مع شفظ أو ه بدون أي تحبأن ندفع لك  . بمجرد ورود أول طلب خطي منك  المبلغ الم كور أو أي جزء تطلبونه من

 .جب العقد اته بموقد رفض أو أخفق في تنفي  أي من التزام شركة أمن والحمايةذكر األلباب الداعية له ا الطلب بأّن 

 على إجراء الدفع . شركة أمن والحمايةوذلك بصرف النتر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب 

د موجب العقبلمواد خ إصدارها ولحين تسل  األشغال المنجزة /و/أو/ توريد اوتبقى ه ه الكفالة لارية المفعول من تاري

مدد لتجديدها تلقائيا  ت ي وعلى ان..... المحدد مبدئياً بتاريخ..................... شهر.....................من عام.................

 .ليرموك طلبا خطيا بالغاء الكفالة ( تسعين يوما ما ل  يردك  من شركة مياه ا90أخرى مدة كل منها)

 

 

 

 

 توقيع الكفيل/ مصرف:....................

 المفوض بالتوقيع : .......................    

 التاريــــخ  : .......................        
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 االتفاقية  /العقد نموذج
 

 (  بين2022) اليوم )  ( من شهر)          (  لعام في األتفاقية هذه حررت

 األول، الفريق اعتباره على العمل شركة مياه اليرموك  هاحب

 الثاني الفريق اعتباره على ......................................... شركة أمن والحماية وبين

 اليرموك لــ مياة شركة احتياجات لتامين متخصصة شركة مع التعاقد في "رغبا  األول الفريق كان لما

 

بار شركة مياه اليرموك الواقعةو ايم خدمات حراسة لمواقع تقد  

 ضمن محافظات )اربد + جرش + عجلون(

 

 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-S-0022-0220 للعطاء الثاني الفريق به تقدم الذي بالعرض قبل قد كان ولما

 :يلي ما على

 

 اليها والمشار لعطاءا دعوة في العامة الشرول في لها المحددة المعاني نفس اقيةاألتف هذه في الواردة والتعابير للكلمات يكون -1

 .بعد فيما

 

 متكاملة ةوحد مجموعها في وفهمها قراءتها  وتعتبر األتفاقية هذه من ال يتجزء جزء يلي فيما المدرجة الوثائق تعتبر -2

 هي: الوثائق وهذه

 

 والخاهة العامة الشرول *        

 .االحالة ارقر *        

 .المناقصة عرض *        

 .المواهفات *       

 العقد. توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

 .................................-: للعقد االجمالية القيمة  -3   

 ....................... -التوريد: مدة                     

 

 المطلوبة األعمال جميع بتنفيذ انيالث الفريق يتعهد االتفاقية لهذه وفقا  الثاني للفريق المستحقة المبالغ بدفع ولاأل الفريق تعهد ازاء    -4

 . األتفاقية  هذه في الواردة والمتطلبات للشرول " وفقا وهيانتها وتسليمها وانجازها األتفاقية هذه في منه

 

 الثاني الفريق الى يدفع بأن األول قالفري يتعهد , العطاء هذا بموجب منه المطلوبة الاألعم جميع بتقديم الثاني الفريق قيام ازاء -5

 . هذه في لذلك المحدد وباألسلوب المواعيد في المذكورة واألجور األسعار

 

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

 

 الثاني األول                                                                     الفريقالفريق                 

 ) المورد(                                                                    )العمل )هاحب               

 

 

 توقيعال                                        التوقيع                                                      

 

 ألسماألسم :                                                                             ا                  

 

 ظيفة:الو   الوظيفة:                                                                                          
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 الجزء الثامن
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 عة( مواقع الحراسة المطلوبة على نظام العائلة المقيمة بمعدل حارس على مدار السا  1)  لجدول رقما

 

 الكمية الوحدة اسم الموقع رقم
 االجرة الشهرية 

 االجمالي

 لمــــــدة عــــــــام 
 مالحظات

  دينار فلس دينار فلس

      3 عدد 10+8+6ابار حكما  1
      1 عدد 3مندح  2
      1 عدد 7كفر اسد  3
      1 عدد لبقة فحل ابو ذابلة 4
 (2بئر مندح ) 5

 عدد
1      

 محطة الطيبة 6
 عدد

1      
 خزان بيت راس 7

 عدد
1      

 لرمثاا -محطة الطرة الجديد  8
 عدد

3      
 الرمثا -2جابر  9

 عدد
1      

 الرمثا -4جابر  10
 عدد

1      
      1 عدد الرمثا -9جابر  11
      3 عدد رمثاال -10بئر جابر  12
      1 عدد لرمثاا -  1ابو البصل  13
 لرمثاا - 3بئر ابو البصل  14

 عدد
1      

      1 عدد لرمثاا -  4ابو البصل  15
      1 عدد لرمثاا -   8المحاسى الجديد 16
17 

 ي عبيدبن -6ة محطة  النعيم
 عدد

1      

18 
 ني كنانةب–(  5بئر حريما )

 عدد
1      

      1 عدد ني كنانةب–(   8بئر كفر اسد ) 19
20 

 ني كنانةب–مبنى المستودعات والصيانة 
 عدد

1      

21 
 مديرية مياه الكورة و المستودع

 عدد
3      

      1 عدد لكورةا -محطة عيون الحمام  الجديدة  22
      1 عدد 1عيون الحمام القديمة بئر رقم   23
 لكورةا - 2بئر عيون الحمام  24

 عدد
1      

      1 عدد لكورةا -  4عيون الحمام  25
 لكورةا - 5عيون الحمام  26

 عدد
1      

27 
 لكورةا - 6عيون الحمام 

 عدد
1      
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 الكمية الوحدة اسم الموقع رقم
 االجرة الشهرية 

 االجمالي

 لمــــــدة عــــــــام 
 مالحظات

  دينار فلس دينار فلس

28 
 لكورةا -بوستر االشرفية 

 عدد
2      

29 
 الكورة – بوستر تبنة

 عدد
2      

30 
 محطة جديتا 2بئر رقم 

 عدد
1      

31 
 محطة جديتا 3بئر رقم 

 عدد
1      

      1 عدد لكورةا -محطة جديتا   32
 بوستر جديتا  محطة جديتا 33

 عدد
1      

      1 عدد لكورةا -  6بوستر سموع 34
      1 عدد بئر بيت ايدس محطة جديتا 35
      2 عدد رية االغوار الشماليةمبنى مدي 36
37 

 الغوار الشماليةا  -( 6بئر وادي العرب )
 عدد

1      

      3 عدد مستودع مديرية مياه االغوار الشمالية 38
 الغوار الشماليةا  -السليخات 39

 عدد
1      

 الغوار الشماليةا  -بئر هوفرة  40
 عدد

1      

41 
 مبنى ادارة مياه جرش

 عدد
1      

42 
 جرش –خزان مرهع 

 عدد
2      

43 
 خزان المنارة / جرش

 عدد
1      

 جرش-خزان مخيم سوف  44
 عدد

1      
 جرش -خزان  بليال 45

 عدد
1      

46 
 جرش -خزان بئر برما

 عدد
1      

47 
 رشج -خزان الجبل االخضر 

 عدد
1      

      1 عدد خزان مياه مخيم  جرش 48
      2 عدد جرش –خزان جبه  49
 رشج -بئر سوف الجديد  50

 عدد
1      

 جرش-خزان برما 51
 عدد

1      
 لونعج -  5بئر زقيق  52

 عدد
1      

 عجلون -4زقيق  53
 عدد

1      
 جلونع -خزان رأس منيف  54

 عدد
1      

 جلونع -خزان كفرنجة السفلي   55
 عدد

1      
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 الكمية الوحدة اسم الموقع رقم
 االجرة الشهرية 

 االجمالي

 لمــــــدة عــــــــام 
 مالحظات

  دينار فلس دينار فلس

56 
 نجلوع -خزان كفرنجة العلوي  

 عدد
1      

 نعجلو -خزان عنجرة  57
 عدد

1      
      1 عدد جلونع -مستودعات التنور  58
 عجلون –خزان راجب  59

 عدد
1      

 محطة ضخ مياه الصفصافة/عجلون 60
 عدد

1      
 بئر اسبيرة 61

 عدد
3      

 ( 4بئر وادي العرب رقم )  62
 عدد

2      
 ( 17بئر وادي العرب رقم )  63

 عدد
1      

 ( 1بئر وادي العرب رقم )  64
 عدد

2      
 ( 14بئر وادي العرب رقم )  65

 عدد
2      

 ( 2بئر وادي العرب رقم )  66
 عدد

1      
 أ (3بئر وادي العرب رقم )  67

 عدد
1      

 ( 5بئر وادي العرب رقم )  68
 عدد

2      
 ( 8بئر وادي العرب رقم )  69

 عدد
1      

 ( 10بئر وادي العرب رقم )  70
 عدد

1      
 ( 12بئر وادي العرب رقم )  71

 عدد
2      

 أ (13بئر وادي العرب رقم )  72
 عدد

1      
 (16بئر وادي العرب رقم )  73

 عدد
2      

 ( 18بئر وادي العرب رقم )  74
 عدد

2      
 بئر أسعرة 75

 عدد
1      

 (5+4بئر كفر أسد ) 76
 عدد

2      
 خزان معاذ بن جبل 77

 عدد
3      

 (2محطة النعيمة ) 78
 عدد

1      
 (3محطة النعيمة ) 79

 عدد
1      

 الغوار الشماليةا – 3بئر كريمه  80
 عدد

1      
 الغوار الشماليةا – 1بئر كريمه أ 81

 عدد
1      

 بئر تقبل 82
 عدد

1      
 5بئر حكما  83

 عدد
1      

 حريما محطة ضخ 84
 عدد

1      
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 الكمية الوحدة اسم الموقع رقم
 االجرة الشهرية 

 االجمالي

 لمــــــدة عــــــــام 
 مالحظات

  دينار فلس دينار فلس

 2بئر حريما رقم  85
 عدد

1      
 4بئر حريما رقم  86

 عدد
1      

 3بئر كفر أسد رقم  87
 عدد

1      
 مظلة مشتل االمير فيصل / جرش 88

 عدد
1      

 محطة ابو البصل / الرمثا 89
 عدد

1      
 محطة جابر الحدود / الرمثا 90

 عدد
1      

 محطة مياه ساكب 91
 ددع

1      
 خزان الشق البارد 92

 عدد
1      

 خزان المخيبا التحتا 93
 عدد

1      
 1محطة ضخ وادي العرب  94

 عدد
1      

 محطة المعالجة + مصب االبار 95
 عدد

1      
 محطة راحوب 96

 عدد
1      

 محطة حوفا 97
 عدد

1      
 محطة همد 98

 عدد
1      

 سكادا /الدعم الفني 99
 عدد

1      
 محطة ملكا بني كنانة 100

 عدد
2      

 محطة ام قاسم /عجلون 101
 عدد

1      
 خزان عجلون 102

 عدد
1      

 بئر المجر الجديد 103
 عدد

1      

 القيمة االجمالية :

 

  

 لختم والتوقيع :ا                             رقم الفاكس :سم المناقص :                                   رقم الهاتف :                                ا

 


