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الموافق  ربعاءاالمن مساء يوم والنصف  الثالثةهو الساعة  اخر موعد لالستفسار

42/11/2221  

 

وافق الم خميسالوالنصف من مساء يوم  الثالثةاخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة 

52/11/2221 

 

دحد االيوم    الثانية عشر ظهراخر موعد لتقديم العروض على العنوان المذكور ادناه الساعة  

 82/11/2221الموافق 
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 الـمحتــويـــات 
 

 الـمــوضـوع                                    

 دعــوه العطــاء  الجزء االول

 كتاب التفويض   الجزء الثاني

 تعليمات دخول العطــاء  الجزء الثالث

 الشروط العامة  الجزء الرابع

 الخاصة الشروط  الجزء الخامس

  القائمة السوداء الجزء السادس

 النماذج  الجزء السابع

 ل الكمياتجداو الجزء الثامن
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 الجزء االول
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 O-T-S-0021-0268   دعوة العطاء رقم
 

 

 

 

باسةتججار صةهاريم ميةاه  الخاصةة همالمناقصين المختصين لتقديم عروض شركة مياه اليرموك  إدارةتدعو 

المرفقةة بهة ه الةدعوة فةي  العامةة والخاصةةوالمواصةفات لشةروط ل وفقةا .اربةد -صالحة للشرب مةع السةائ 

 . 2221 /28/11 المواف  حدااليوم  ظهر الثانية عشر موعد ال يتجاوز الساعة

  
 

 

 

 

 ،،،، واقبلوا االحترام

 

 
 

 

 

 المــــــــــــــــدير العـــــــــــــام

                                                                         

 منتصر فاضل المومني ــندس/ــالمه   
 

 اربد  -استئجار صهاريج مياه صالحة للشرب مع السائق
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 الجزء الثاني
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 

 

وفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة بها فإننني ققإدم  (O-T-S-0021-0268بناًء على دعوة العطاء رقم )         

المواصإفات المبينإة فإي هإذا اللوازم المعروضة باألسعار والشإروط و كل قو بعضعرضي وقوافق على قن ققوم بتوريد 

 العرض 

 

التإاري  المحإدد مإن قإبلآم كإوخر موعإد اعتبإاراً مإن ( يومإاً 120وإنني قلتزم بأن يظل هإذا العإرض قـإـائماً لمإدة )        

ا / شإركتنا فإي كافإة ااءإراءات والتبلي إات (  بتمثيإل مسسسإتن                                   )   يد وقفــوض الس  لاليداع

 لمتعلقة بهذا العرض لدى دائرتآم ا

                                                                                                                                                                                          

 

 المفوض بالتوقيـــع

 

 :)                                              ( إسم المناقص 

 : الخاتــــم 

 

 :)                                              ( العنـــوان 

 

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

______________________________________________________________________ 

 

 المرفقات ) قبين فيما يلي ءميع المرفقات التي يتآون منها عرضي ( :

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 مالدحظــــات :

 ائرة .الد إلىيجب قن يعبأ هذا النموذج بالآامل وقن يرفق بالعرض عند تقديمه  .1
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

تعتبر هذه التعليمات مآملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتآون لها في التطبيق قوة عقد للشراء وملزمة 

 مات .للمناقصين وللجنة الشراء المختصة دحق استبعاد اي عرض غير ملتزم بآل او بعض او ادحد بنود هذه التعلي

 

 اوال : إعداد وتقديم العروض :

 

 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .1

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

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

على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوقيع على ضرورية انها ويرى اضافتها في يرغب

 كافة صفحات العطاء وم لف عرض السعر المقدم.

 ( مائة وعشرون يوماً من التاري  المحدد كوخر موعد ايداع العروض .122مدة سريان العرض ال تقل عن ) .3

الموافق  دحدااليوم  ظهرعشر  الثانيةموعد الستالم العروض على العنوان المذكور قدناه الساعة آخر  .4

28/11/2021 . 

في دحال وءود اعتراضات على المواصفات او الشروط او التعليمات الواردة في هذا العطاء فيتوءب على  .5

وعد النهائي لتقديم العروض ايهما وقبل المها المناقص تقديم اعتراضه خالل خمسة  ايام عمل من تاري  نشر

 اسبق.

 او بائتالف قو منفردا كان سواء المادة لنفس قو العطاء لنفس عرض من اكثر يقدم ان وادحد لمناقص يجوزال  .6

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

مادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه االصلي وبالحبر لنفس ال بديل اختياريفي دحال تقديم عرض  . ق

 .السماح بذلك في وثائق الشراءفي دحال تم وذلك مرفقا به  بديالاالدحمر ان هناك عرضاً 

 على نموذج تقديم العروض االصلي موقعا ومختوما من المناقص . البديلان يقدم العرض  . ب

 ا ويحرم المناقص دحق االشتراك.اي غموض او تشويه في المناقصة يفقد المناقصه قيمته .8

على المناقص قو من يفوضه  إدحضار العرض  المقدم  من  قبله  في م لف م لق بندحآام ومختوم ومعنون  .9

 بنسم :

  مديرية العطاءات و المشتريات  –شركة مياه اليرموك 

  العطاء رقمO-T-S-0021-0268 

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

 عنوان .............................................ال 

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

 االيداع اصوليا".

 ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد االلآتروني. .12

عطاء ومديرية العطاءات غير مسسولة عن فقدان او نقص اي صفحات ومرفقات ال على المناقصين التاكد من .11

مرفق او صفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل المناقص مسسولية عدم قيامه بالتدقيق و التأكد من اكتمال 

 الوثائق . 
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 نظاميعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموءب  .12
لدى شركة  نظام المشتريات الحآومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك 2219(  لسنة 28رقم )

 مياه اليرموك وتعديالته ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقه.

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

تصبح االدحالة نهائية بعد المصادقة عليها وسيتم تعليق االدحالة المبدئية على لودحة االعالنات الخاصة بالشركة 

 في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع االلآتروني للشركة.

اءات المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد ادحالة مبدئية االلتزام بمراءعة مديرية العط ةعلى الساد .14

 والمشتريات لالطالع على مسودة االدحالة والتبليغ المبدئي باالدحالة من قبل شخص مخول وخالل خمسة ايام 

عمل من تاري  اشعارهم بذلك من قبل مديرية العطاءات والمشتريات وهي المدة القانونية لالعتراض على 

 ية واعتبارهم موافقين على االدحالة .القرار المبدئي وفي دحال عدم مراءعتهم سيتم السير باالدحالة النهائ

 يلتزم المناقص بعد االدحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد واتمام التوريد. .15

 المحاكم االردنية هي الجهة القضائية الودحيدة المخولة بالنظر في قي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين. .16

 

 ثانياً : خطاب الت طية :

 

 ناقص ارفاق خطاب الت طية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية :على الم 

 اءمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها . .1

 قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في دحال تقديم عرض مرادف. .2

 ال تقديم عرض مرادف.اءمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في دح .3

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 

 ثالثاً : االســعار :

 

مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم   للمشترك واصلعلى اساس  تحدد األسعار اافرادية وااءمالية .1

ة إذا ما الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويسخذ بالقيم المثبتة كتاب

 اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما دحقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

بيان رقم التسجيل في شبآة الضريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضرورة تثبيتها على الفواتير وذكر  .2

 ز البريدي.االسم بشآل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرم

 

 رابعاً : طريقة الدفع :

 

دحسب ما ءاء في المورده من خالل شركة مياه اليرموك بعد التسليم النهائي  الخدمات/ يتم دفع قيمة المواد .1

 الشروط الخاصة

 الدفع بالدينار االردني ودحسب قرار االدحالة. .2
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 خامساً : الآفاالت :

 

كآفالة دخول العطاء صادرة عن ادحد البنوك  مة العرض ( %من قي3بقيمة ) يرفق مع كل عرض شيك مصدق  .1

( 122العاملة في المملآة االردنية الهاشمية ) وفي دحال تعذر تقبل كفالة بنآية غير مشروطه( وصالحة لمدة)

يوم من تاري  ايداع العروض لذلك العطاء المر شركة مياه اليرموك ودحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف 

 العرض. ذلك ال يقبل

على المتعهد الذي يحال عليه العطاء او ءزء منه مراءعة مديرية العطاءات والمشتريات الستآمال تقديم كفالة  .2

ايام من  12خالل  ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   %( من قيمة المواد المحالة عليه12) دحسن تنفيذ بقيمة

 امين دخول العطاء.تاري  اشعار االدحالة النهائي وذلك تجنباً لمصادرة ت

 

 تقدم ءميع الآفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .3

 

 

 سادساً : ال رامات :

 

 يطبق ما ورد في الشروط العامه للدخول في العطاء فيما يخص المخالفات والت ريم.

 

 

 

 سابعا: تقديم العروض :

 

 :لعنوان التالي م لق ومختوم على ا م لف لوثائق الداعمه لها باليد في يجب تقديم العروض وا

 

 

 

 

 

 المركز –شركة مياه اليرموك 

 مديرية العطاءات والمشتريات

 شارع ب داد   -اربد

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

 

وأية مراسالت أخرى من مقدم العرض و المالحق المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم  -
 ال تتجزأ من وثائق العطاء . جزءموافق عليها من شركة مياه اليرموك  تعتبر و 

نظإإام المشإإتريات الحآوميإإة وتعليماتإإه  2219(  لسإإنة 28الشإإروط العامإإة المرفقإإة والإإواردة فإإي نظإإام رقإإم ) -

فإي المعمول به في شركة مياه اليرموك ءزء ال يتجزق من وثائق العطاء ما لم تتعإارض مإع الشإروط الخاصإة و

 دحالة تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.

 طوابع العقد ورسوم اادحالة وقية رسوم إضافية قخرى تعود على المتعهد المحال عليه العطاء . -

 اءور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تآررت . -

 

 -قوال : التأمينات والضمانات :

 

صإالحة  وتبقإى( % مإن قيمإة العإرض3)  بقيمإةلعطاء يرفق بالعرض كفالة بنآية ) قو شيك مصدق ( للدخول في ا .1

 ( يوما اعتبارا من تاري  فتح العروض .122لمدة )

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

 الى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي . .1

 .وتوقيع االتفاقيةدحالة عليهم بعد تقديم تامين دحسن تنفيذ الى الذين ءرت اال .2

 المناقصين باستثناء النهائي اادحالة قرار عليهم المحال تبلغ بعد عليهم االدحالة تتم لم الذين المناقصين الى .3

 لىع الفائز المناقص توقيع بعد اال إليهم الدخول تأمينات إرءاع يتم ال الذين والثالث الثاني صادحبي العرض

 .الخطي طلبهم بدون إليهم التأمينات وتعاد التنفيذ دُحسن تأمين وتقديم االتفاقية

 

إذا استنآف المناقص عن االلتزام بعرضه او لم يقإم باتمإام المتطلبإات الالزمإه للتعاقإد وتوقيإع امإر الشإراء او مإا ب.    

ختصة قيمة تامين الإدخول ايإراداً للشإركة بمإا يقوم مقامه خالل المدة المحددة في هذه السياسة تصادر لجنة الشراء الم

 %( من قيمتها .  3يتناسب وقيمة المادة او المواد التي استنآف عنها وبما ال يقل عن )

 

( عشرة ايام عمإل 12%( من إءمالي قيمة اادحالة خالل )12يقدم صادحب العرض الفائز كفالة دحسن تنفيذ بنسبة ) .3

 وتبقي صالحة طيلة فترة تنفيذ االتفاقية. من تبلي ه باشعار االدحالة النهائية 

يعاد تأمين دحسن التنفيذ الإى المتعهإد بعإد تنفيإذه كافإة شإروط العقإد بموءإب طلإب خطإي بإاالفراج عإن التإامين مإن  .4

 االصولية وتقديم الضمانات المطلوبة دحسب شروط العقد.االستالم الشركة بعد التاكد من الوثائق 

 

 داد وتقديم العروض من قبل المناقصين :ثانيا : شراء دعوة العطاء واع

 

 .رخصة صهريج مياه صالحة للشرب سارية المفعوليقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء   .1

يإدفع المنإاقص ثمإن دعإوة العطإإاء )الورقيإة( المقإررة )غيإر مسإتردة( مقابإإل وصإول مقبوضإات دحسإب االصإإول  .2

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها

المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرق هذه الوثائق ويإتفهم ءميإع مإا ورد فيهإا وإذا لإم تآإن  يعد .3

الوثائق كاملة قو وءد نقصاً فيها فعليإه طلإب الوثيقإة الناقصإة مإن الشإركة  ويتحمإل النتإائج المترتبإة علإى عإدم 

 قيامه بالتدقيق واالستآمال بصورة صحيحة.
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واسإإعاره علإإى الجإإداول و النمإإاذج المرفقإإة بإإدعوة العطإإاء ويخإإتم ويوقإإع نمإإاذج عإإرض يعإإد المنإإاقص عرضإإه  .4

( وءإداول الآميإات والوثإائق المطلوبإة فإي دعإوة العطإاء ويقإدمها ضإمن العإرض كاملإة Bid Formالمناقصة)

دعإوة ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص باالضافة الى وثإائق 

العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويإرى انهإا ضإرورية لتوضإيح عرضإه وعلإي ان يآتإب 

عنوانه الآامل والدقيق في عرضه متضمناً العنوان  والهاتف والفاكس لترسل اليها المخاطبإات المتعلقإة بالعطإاء 

تعتبإإر ءميإإع المخاطبإإات التإإي تتإإرك لإإه فإإي وعليإإه ان يبلإإغ الشإإركة خطيإإاً عإإن اي ت ييإإر او تعإإديل فإإي عنوانإإه و

 العنوان المذكور او ترسل اليه باي وسيله ارسال كأنها وصلت فعالً وسلمت في دحينها .

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

او التعإديل او الشإطب او االضإافة وعليإه كتابإة السإعر بإالرقم  على المناقص التوقيع بالحبر االدحمر بجانب المحو

والحإروف وعلإى المنإإاقص كإذلك ان يإإذكر السإعر االفإإرادي للودحإدة ولمجمإوع الودحإإدات لآإل مإإادة وكإذلك السإإعر 

االءمالي للعرض )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحيإث يآإون السإعر 

ير قابل الية تعديالت بالزيادة الدحقاً ويعتبر السعر شامالً اءور التحزيم والت ليف وبخالف ذلك يحق للجنة نهائياً غ

 الشراء المختصة ان تهمل العرض .

يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في م لفإات منفصإلة مإع كتابإة المحتإوى علإى الم لإف ومإن ثإم  .6

عنإوان وواسإم  مقدم لهإا العطإاء والعنإوان بندحآام ويآتب عليه اسم الشركة اليقوم بجمعها في م لف وادحد م لق 

قم العطاء بخط واضح والتاري  المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وبخالف ذلإك يحإق للجنإة رالمناقص الثابت و

 الشراء المختصة ان تهمل العرض.

نتهاء المدة المحددة لذلك وكإل عإرض ال يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل ا .7

 يصل ويودع في صندوق العطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض ال يقبل .

 

على المتعهإد عنإد تعبئإة العإرض المقإدم منإه القيإام بإالختم والتوقيإع علإى كافإة صإفحات العطإاء وم لإف عإرض  .8

   .السعر المقدم 

( يومإاً 122المفعول وغير ءائز الرءوع عنه لمإدة ال تقإل عإن )يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ  .9

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

ان اصإدار امإر الشإراء عإن الشإركة بعإد تبل إة يشإآل مإع وثإائق  ىيعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه عل .12

 ً  العطاء المعتمدة عقداً ملزما

مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم  على اساس واصل للمشترك األسعار اافرادية وااءماليةتحدد  .11

الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويسخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما 

 ه اليرموك .اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما دحقق ذلك مصلحة شركة ميا

 

 ثالثاً : فتح العروض :

( لسنة 28تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك دحسب نظام المشتريات الحآومية رقم ) .1

 ( ويجوز لآل مناقص او لممثله دحضور فتح العروض.2219)

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

إذا وءدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عإن ثالثإة او اقإل مإن العإدد   .3

المحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض اوإعادة طرح العطاء وفي دحالة اعادة الطرح تعإاد العإروض 

 م لقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .
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 ابعاً : دراسة وتقويم العروض :ر

تحدد لجنة الشراء المختصة الجهات الذين تتآون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النوادحي  .1

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

 طاء .ال ينظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخول الع .2

تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ) في دحال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فنإي ومإالي منفصإلين(  .3

 وفقاً لما يلي:

يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي دحال عإدم وءإود مخالفإات رئيسإية عليإه يإتم  . ق

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

لفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضه من التقييم وعلى في دحال وءدت مخا . ب

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

 تدرس العروض من النادحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوبة . . ت

 فاءة المناقص من النادحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء .تسخذ بعين االعتبار ك . ث

 تبدق الدراسة بالعرض الذي قدم ارخص االسعار ثم الذي يليه دحتى تتم دراسة العروض المقدمة. . ج

إذا تإإوافرت فإإي العإإرض كافإإة الشإإروط والمواصإإفات والجإإودة توصإإي اللجنإإة الفنيإإة باالدحالإإة علإإى مقإإدم  . ح

 ص االسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.ارخ

تتم مقارنة اسإعار العإروض المطلوبإة للإوازم واالشإ ال او الخإدمات فإي دعإوة العطإاء وذلإك لتحديإد مقإدم  . خ

ارخإإص المطإإابق علإإى ان يإإتم اسإإتبعاد قيمإإة اي اضإإافات او قطإإع غيإإار غيإإر مطلإإوب تسإإعيرها فإإي دعإإوة 

 ول االضافات وقطع ال يار في العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.العطاء ويحق للجنة الفنية قب

في دحال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخإص االسإعار تنتقإل الدراسإة الإى العإرض الإذي  . د

يليه بالسعر الى ان تصل الى العإرض الإذي تتإوافر فيإه المتطلبإات لالدحالإة علإى ان تبإين اسإباب العإروض 

 .االرخص بشآل واضح 

عنإإد عإإدم مطابقإإة كافإإة العإإروض )المناقصإإات( او وءإإود نقإإص فيهإإا يجإإوز شإإراء اللإإوازم او االشإإ ال  . ذ

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

 

ة العطاء تتم دراسة العروض ) المناقصات ( المقدمة للعطاء دحسب تسلسلها في السعر ) في دحال نصت دعو .4

 على تقديم عرض فني ومالي منفصلين( وفقاً لما يلي :

يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي دحال عإدم وءإود مخالفإات رئيسإية عليإه يإتم  . ق

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

 عرضه من التقييم . في دحال وءدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد . ب

تدرس العروض من النادحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوبإة ومعإايير  . ت

 التاهيل الواردة في دعوة العطاء.

 تسخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من النادحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء. . ث

 ت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجوده توصي اللجنة الفنية باعتماد العرض الفني .إذا توافر . ج

 في دحال وءدت مخالفات فنية في العرض المقدم يتم استبعاده. . ح

سيتم دعوة الشركات المسهلة فنياً لحضور اءتماع فتح العروض الماليإة لهإا ويإتم اعإادة العإروض الماليإة  . خ

اقص م لقإة وتحإتفل لجنإة الشإراء المختصإة لنفسإها بإالحق فإي بيإان او عإدم بيإان ال ير متاهله فنياً للمتنإ

 اسباب رفض العرض.

تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االشإ ال او الخإدمات فإي دعإوة العطإاء وذلإك لتحديإد مقإدم  . د

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

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

 يتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة ادحتساب عالمات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفائز بالعطاء. . ذ
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االسعار تنتقل الدراسة الإى العإرض الإذي يليإه في دحالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص  .5

بالسعر الى ان تصل الإى العإرض الإذي تتإوافر فيإه المتطلبإات لعدحالإة علإى ان تبإين اسإباب اسإتبعاد العإروض 

 االرخص بشآل واضح .

تراعي لجنة الشراء المختصة قبل االدحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجاريإة  .6

التسإإهيالت التإإي يقإإدمها او الخدمإإه التإإي يوفرهإإا وقطإإع ال يإإار وور  الصإإيانة وقدرتإإه الماليإإة ويجإإوز لهإإا و

 استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .

 

 خامساً : إدحالة العطاءات :

 

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

ص العروض يتضمن الجودة الالزمه في اللوازم المطلوبة ومطابق االرخص المطابق إذا كان ارخ . ق

 للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.

قرخص المطابق : إذا كان هنالك عروض مخالفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العروض المخالفة وتتم  . ب

 االدحالة على ارخص العروض المطابقة.

خالفات في كافة العروض المقدمة ان تختار انسب هذه االنسب : للجنة الشراء المختصة في دحالة وءود م . ت

العروض من دحيث الجودة والسعر والنوع والشروط التي تفي بال رض المطلوب اذا اقتنعت اللجنة لصالح 

 الشركة المستفيده.

 اي سبب اخر يتفق مع ادحآام هذه السياسة على ان يآون مبرراً بشآل كاف. . ث

 

بحق استبعاد اي عرض ال يآون واضحاً بصورة كافية تمآإن مإن االدحالإة  تحتفل لجنة الشراء المختصة لنفسها .2

 او يحتمل اكثر من تفسير.

للجنة الشراء المختصة ان تنقص او تزيد الآميات المطلوبة في دعوة العطاء قبل االدحالة دون الرءوع الى  .3

%( خمسة 25لنقصان )المناقص او بعد االدحالة بموافقة المتعهد على ان ال يتجاوز مجموع الزياد او ا

 وعشرين بالمائة سواء قبل االدحالة ابو بعدها.

تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة  .4

انتحل صفة قو لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفء او غيرمسهل او إذا سبق واتخذ بحقه قرار دحرمان 

ل مسسسة او شركة او االدعاء بانه وكيلها بالبيع او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمسسسة اردنية او تمثي

 اءنبية.

 إذا وقع تناقض او تعارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيسخذ بما ورد في الخاصة. .5

ا مرتفعه فلها ان تعيد طرح العطاء او ان تلجأ إلإى إذا تبين للجنة الشراء المختصة قن االسعار المعروضه عليه .6

الشإإراء عإإن طريإإق اسإإتدراج عإإروض او الشإإراء المباشإإروفقاً الدحآإإام نظإإام لإإوازم الشإإركة كمإإا يحإإق لهإإا ان 

تصرف النظر عن الشراء كليا او ءزئياً وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق ان اشإترى دعإوة العطإاء 

 . الحصول عليها دون مقابل

 

تحتفل لجنة الشراء المختصة بحقهإا فإي ال إاء دعإوة العطإاء او قإرار االدحالإة فإي اي وقإت او اي مردحلإة دون  .7

بيان االسباب ما لم يآإن المتعهإد قإد تبلإغ امإر الشإراء وقإرار االدحالإة واسإتآمل كافإة اءإراءات توقيإع العقإد او 

ان يآإإون الي مإإن المناقصإإين الحإإق فإإي  االتفاقيإإة ولهإإا ان تإإرفض كإإل او بعإإض العإإروض المقدمإإة اليهإإا دون

الرءوع اليها بأي خسإارة او ضإرر ناشإيء عإن تقإديم عرضإه وال يترتإب علإى الشإركة اي التزامإات ماديإة او 

 غير مادية مقابل ذلك.

الشركة غير مقيإدة باادحالإة علإى ققإل األسإعار مإع األخإذ بعإين االعتبإار مإدة التوريإد و للشإركة الحإق بتجزئإة  .8

 إل اء العطاء دون بيان األسباب وال يحق ألدحد االعتراض على قرار الشركة بهذا الخصوص.العطاء  او 
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 سادساً : مسسوليات المتعهد تجاه الشركة :

 

على المتعهد الذي ادحيل عليه العطاء استآمال إءراءات العقد الخاص بقرار االدحالة )تقديم تأمين دحسن التنفيذ  .1

تفاقية خالل المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل الى المتعهد علما ودفع الرسوم القانونية وتوقيع اال

بانه يحق للشركة ال اء االدحالة دون ان يترتب عليها ايه التزامات مالية اذا لم يقم المتعهد باستآمال كافة 

 االءراءات المطلوبة منه خالل الفترة القانونية الممنودحه له .

قبل المتعهد اعترافاً من بأنه مطلع على كافة محتويات قرار االدحالة وامر الشراء وكل يعتبر توقيع االتفاقية من  .2

 ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .

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

 دحتفاظ بآامل دحقوق الشركة وفقاً لقرار االدحالة والعقد االصيل .لجنة الشراء المختصة مع اال

إذا استنآف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموءب العقد او قصر في ذلك او تاخر في تقديم اللوازم المحالة عليه  .4

ها عن للجنة الشراء المختصة شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص او بديالً 

بذات الخصائص واالستعماالت وال تقل عنها سوية من اي مصدر اخر على دحسابه ونفقته وتحميله فروق 

االسعار والنفقات االضافية واي خسارة او مصاريف او عطل او ضرر يلحق بالشركة دون الحاءة الى اي 

 انذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك.      

قي وقت دون الحاءة إلى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالوفاء بالتزامإه  يحق للشركة فس  االتفاقية في .5

قو مخالفته ألي شرط من شإروط االتفاقيإة ومصإادرة كفالإة دحسإن التنفيإذ كليإا قو ءزئيإا دون قن يآإون للفريإق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الثاني الحق باالعتراض قو المقاضاه                                                    

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

%( من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او ءزء من االسبوع وبحد اعلى 1)

شركة %( من قيمتها كما يحق للشركة ال اء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلحة ال15)

 ذلك وعلى ان يتم تحميل المتعهد كافة الخسائر الناتجه عن ذلك . 

ال يحول توقيع ال رامة في البند السابق دون دحق الشركة في الرءوع على المتعهد بقيمة العطل والضرر الناتج  .7

قيمة العطل عن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار على ان يتم اعالم لجنة الشراء المختصة ب

 والضرر ان وءدت.

تحصل األموال المستحقة للشركة من المناقصين قو المتعهدين للشركة من كفاالتهم لديها لذلك العطاء قو قي  .8

 عطاء قخر قو االموال المستحقة لهم لدى الشركة في قي تعامالت اخرى.

ا وعدم اعتبارها ظإروف قإاهرة لشركة مياه اليرموك دحق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل قو رفضه .9

 دون دحق االعتراض قو طلب بيان األسباب .

 

 

القوة القاهرة : هي دحدث او ظرف استنثائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفين مثل الحرب او   .12

االضراب او الش ب او الجريمة وقد يآون دحسب المصطلح ) عمل القوة العليا ( مثل الفياضانات او الزالزل او 

او التشريعات الحآومية المستحدثة او غير الواضحة التي ال يمآن التنبس بها بحيث يمنع ادحد او كال  البراكين

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

 غيره من المخالفات لآل من الطرفين .

 

عهد ال يتحمل االضرار المترتبة على التاخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا يآون من المتفق عليه ان المت . ق

 كان التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

في كل االدحوال عند وءود قوى قاهره فانه يتوءب على المتعهد تقديم اشعار خطي وفوري الى الجهة  . ب

 االلتزام او التاخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك.المختصة بالظروف واالسباب التي تمنع من تنفيذ 
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تآون القوى القاهرة المسقته من مبررات التاخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتآون القوى القاهرة الدائمة من  . ت

 مبررات عدم الوفاء.

 فيذ العقد.تنظر لجنة الشراء المختصة في القوى القاهرة من دحيث المآان والزمان ومدى اثرهما على تن . ث
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 الشروط الخاصة 
%( مةن إجمةالي قيمةة الحالةة وتبقةي صةالحة طيلةة فتةرة 12يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفي  بنسبة ) .1

 تنفي  االتفاقية ، وتمدد ه ه الكفالة إذا تم تمديد االتفاقية أو تجديدها .

حة  للمنةاقا المطالبةة ببةدل الكميةات ال يةر وال ي يتم العمة  بنةاء علةل طلةب شةركة ميةاه اليرمةوك وعنةد الحاجةة .2

 .  مطلوبة من الكميات االجمالية للعطاء في حال لم يتم است اللها جميعا 

تكون جميع المصاريف و المحروقات و أجرة السائ  وكافة مسةتلزمات الصةيانة و أجةور الصةيانة وأجةور النقة   .3

نجاز العم  المطلوب علل حسةاب المتعهةد و مشةمولة من الموقع واليه وأية تكاليف أخرى يحتاج لها الصهريم ال

ضمن السعر االفرادي ألجرة الصهريم علما ان المياه من محطات شركة مياه اليرموك و حسةب مةا هةو موضة  

 بالجداول المرفقة . 

علل المتعهد إتباع التعليمات الصادرة إليةه مةن موظةف شةركة ميةاه اليرمةوك المشةرا وفةي حالةة تخلةف الفرية   .4

ني عن العم  المطلوب منه أو التباطؤ في تنفي  العمة  فيحة  للشةركة تكليةف طةرا إخةر باكمةال العمة  مهمةا الثا

بل ت التكاليف و حسمها من مستحقات الفري  الثاني أو من الكفالة المقدمةة لةدى الشةركة دون الحاجةة إلةل إنة اره 

 عدليا .

 ات دون الحاجة إلل إن اره عدليا .يح  للشركة فسخ العقد إذا اخ  الفري  الثاني بأي التزم .5

تتم محاسبة المتعهد عن األعمال المنجزة و حسةب كميةة الميةاه المنقولةة فعليةا بموجةب مطالبةة مقدمةة مةن الفرية   .6

الثاني مصدقة و مدققة من قب  موظةف الشةركة المشةرا مبينةا فيهةا كميةة الميةاه المنقولةة و اسةم المةواطن و رقةم 

 فيشة المياه  .

 يحال علية العطاء بما يلي:يلتزم من  .7

 بتعبجة المياه من مصادر شركة مياه اليرموك فقط. - أ

 بتقديم كشف بأسماء السائقين العاملين علل الصهاريم وأنواع الصهاريم وأرقامها. - ب

 بتقديم شهادة عدم محكوميه لك  سائ  من العاملين علل الصهاريم بالضافة إلل المقاول.  -ج

 ساعة من تاريخ استالم فيشة المياه. 24لمشترك/المواطن خالل بتوصي  المياه ل -د      

 

في حال استالم المقاول الفيشة الخاصة بالمشتركين ليصال المياه وتم تعبجة الصهريم من مظلة شركة مياه  .8

اليرموك ولم يتم إيصالها للمشترك المعني يتم حسم ضعف أجور نق  الكمية المحددة بالفيشة حسب السعر المحدد 

 العطاء.ب

يلتزم المقاول المحال علية العطاء او جزء من العطاء برفع المياه الل خزان المشترك علل سط  المنزل او  .9

 العمارة وبدون مقاب .

يلتزم المقاول المحال علية العطاء او جزء من العطاء بتعيين مندوب في مبنل ادارة مياه الشركة  .12

 شكاوي المواطنين المصروا لهم فيش مياه مع سائقين الصهاريم.واالدارات والمديريات التابعة لها لمتابعة 

 

( م12أو  9أو 8أو  6أو  4أو  3يتم نق  المياه بواسطة صهاريم سعة ) .11
3
وحسب الحاجة وبناء علل   

 الفيشة الصادرة عن الدارة المعنية.

 

من شركة مياه يجب ان ال يكون المناقا موظفا او له اي صلة قرابة من الدرجة االولل باي موظف  .12

 اليرموك

 

يلتزم المتعهد بعدم تش ي  اي صهريم ملك الي موظف في شركة مياه اليرموك او له صلة قرابة من  .13

 الدرجةاالولل . 

 

 يجب ان يكون الصهريم مرخصا لنق  المياه الصالحة للشرب. .14



 (O-T-S-0021-0268)قم ر  عطاء

 اربد -استئجار صهاريج مياه صالحة للشرب مع السائق
 

 

19 

 

 

(م3( صهريم سعة )25يلتزم المناقا بتقديم كشف ب) .15
3
 اء.للعم  معه في تنفي  اعمال العط 

 

 م .42يلتزم المتعهد بتزويد الصهاريم العاملة معه ببرابيش طول  .16

 

يلتزم المتعهد بتثبيت الص  علل زجاج الصهريم مختوم من شركة مياه اليرموك يبين فيه اسم السائ   .17

 ورقم الصهريم.
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 الجزء الخامس
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 العطاء دخول كفالة

TENDER GUARANTEE 

  

 

 "مياه اليرموك شركة : السادة إلل

 

 )..........................................................المصرا اسم ( مصرفنا بأن إعالمكم يسرنا

 

 .للنقض قابل غير عنة رءعة ال بتعهد .……………………مؤسسة / شركة / المقاول يكف 

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

 

 ……………………………………رقم :  العطاء دخول كفالة مقاب  وذلك

 .…………………………………………… بمشروع الخاص

 

الم كور علل  العطاء دخ  والتي ب لك المتعلقة وفقا للشروط ، الم كور للعطاء متقدم كمناقا قيامه بالتزاماته لتأمين

 . أساسها

 أحد مع االتفاقية توقيع لحين أو من تاريخ ايداع العروض " مايو ( 120) لمدة المفعول سارية الكفالة ه ه وتبقل

 . أسب   المناقصين أيهما

 

 النظر بصرا منكم طلب أول عند أعاله الم كور المبل ا لكم ندفع بأن للنقض  قابل غير عنة رءعة ال بتعهد نتعهد واننا

 . المناقا قب  من اعتراض عن أي

 

 

 

 ………………………… مصرا/الكفي  توقيع

 

 ………………………… بالتوقيع لمفوضا

 

 ..………………………. التاريخ

 

 

 

 والمالي الفني العرض عن منفصل م لف في الآفالة وضع يجب. 
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 )التنفيذ دحسن كفالة نموذج(

PERFORMANCE GUARANTEE 

 

 

 

 إلل السادة شركة مياه اليرموك

 

 ...................................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا : ...............................

 

 قد كف  بكفالة مالية ، المقاول:..................................................................

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

 

 (                                      بخصوص العطاء رقم )     

 المتعل  بمشروع : ................................................

 بمبلغ : )                      ( دينار أردني فقط الغير ................................. دينار أردني فقط الغير 

 

يه حسب الشروط الواردة في وثائ  عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . وذلك لضمان حسن تنفي  العطاء المحال عل

بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ الم كور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب 

د . وذلك بصرا النظر عن أي الداعية له ا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخف  في تنفي  أي من التزاماته بموجب العق

 اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول علل إجراء الدفع .

وتبقل ه ه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األش ال المنجزة /و/أو/ توريد المواد بموجب العقد 

ام...................... ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" المحدد مبدئياً بتاريخ..................... شهر.....................من ع

 علل طلب صاحب العم  .

 

 

 

 

 توقيع الكفي / مصرا:....................

 

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

 

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

 (  بين2021اليوم )  ( من شهر)          (  لعام ) في األتفاقية هذه دحررت

 األول، الفريق اعتباره على العمل شركة مياه اليرموك  صادحب

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

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

 

 اربد – استئجار صهاريج مياه صالحة للشرب مع السائق

 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-S-0021-0268 للعطاء الثاني الفريق به تقدم الذي بالعرض قبل قد كان ولما

 :يلي ما على

 

 اليها والمشار العطاء دعوة في العامة الشروط في لها المحددة المعاني نفس اقيةاألتف هذه في الواردة والتعابير للآلمات يآون -1

 .بعد فيما

 

 متآاملة ودحدة مجموعها في وفهمها قراءتها  وتعتبر األتفاقية هذه من ال يتجزء ءزء يلي فيما المدرءة الوثائق تعتبر -2

 هي: الوثائق وهذه

 

 والخاصة العامة الشروط *        

 .االدحالة ارقر *        

 .المناقص عرض *        

 .المواصفات *       

 العقد. توقيع قبل تصدر للعطاء مالدحق اية *       

 

 .................................-: للعقد االءمالية القيمة  -3   

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

 

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

 . األتفاقية  هذه في الواردة والمتطلبات للشروط " وفقا وصيانتها وتسليمها وانجازها األتفاقية هذه في منه

 

 الثاني الفريق الى يدفع بأن األول الفريق يتعهد , العطاء هذا بموءب منه المطلوبة لاألعما ءميع بتقديم الثاني الفريق قيام ازاء -5

 . هذه في لذلك المحدد وباألسلوب المواعيد في المذكورة واألءور األسعار

 

 .قعاله المذكور التاري  في و ابرامها األتفاقية هذه توقيع ءرى اعاله ذكر ما على بناء

 

 

 الثاني الفريق                                                                     االول الفريق                

 ) المورد(                                                                    )العمل )صادحب               

 

 

 التوقيع                                        التوقيع                                                      

 

 األسم    األسم :                                                                                           

 

 ظيفة:الو        الوظيفة:                                                                                     
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 ثامنالجزء ال



 (O-T-S-0021-0268)قم ر  عطاء

 اربد -استئجار صهاريج مياه صالحة للشرب مع السائق
 

 

25 

 

 

 ( 1رقم)  لجدول ا

 

 

 

 الرقم

 

 المنطقة

 

 الآمية المطلوبة

 

 سعر المتر المآعب

 

 االءمالي

 

 

1 

 

نقل المياه من مظلة زبدا و توزيعها 

 اربد مدينةداخل دحدود إلى المواطنين 

 

 

م27000
3

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

نقل المياه من مظلة زبدا و توزيعها 

 القرى في كل من ين إلى المواطن

 –الم ير  –سال  -بشرى –دحوارة 

 –فوعرا  -علعال –مرو  –دحآما 

 تقبل  –دحور  –ام الجدايل  –اسعره 

 

م 12000
3

 

  

 

 االءمالي رقما وكتابة:

 

 

 

 

 

 

 

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