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 مدير عام شركة مياه اليرموك 

 

م عرضوي وفقواً للتعليموات والشوروط العاموة والخاهوة بهوا فودنني  قود (O-T-S-0021-0173بناًء على دعووة العطواء رقوم )         

 المواهفات المبينة في هذا العرض اللوازم المعروضة باألسعار والشروط و كل  و بعضو وافق على  ن  قوم بتوريد 

 

          ــوض السيد و ف التاريخ المحدد من قبلكم كاخر موعد لاليداع( يوماً اعتباراً من 120وإنني  لتزم بأن يظل هذا العرض قــائماً لمدة ) 

 لمتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم (  بتمثيل مؤسستنا / شركتنا في كافة اإلجراءات والتبليغات ا                                   )      

                                                                                                                                                                                         

 

 المفوض بالتوقيـــع

 
 :)                                              ( إسم المناقص 

 : الخاتــــم 

 

 :)                                              ( العنـــوان 

 

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

______________________________________________________________________ 

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

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 مالحظــــات :
 الدائرة . إلىنموذج بالكامل و ن يرفق بالعرض عند تقديمه يجب  ن يعبأ هذا ال .1
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

تعتبر هذه التعليمات مكملة للشروط العامة والخاهة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة عقد للشراء وملزمة 

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

 

 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 العطاء ان وثائق الى باالضافة للمناقص يحقو كاملة العرض ضمن ويقدمها

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

 كافة هفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.

 من التاريخ المحدد كآخر موعد إليداع العروض .( مائة وعشرون يوماً 120مدة سريان العرض ال تقل عن ) .3

الموافق  ثالثاءالعشر ظهر يوم  الثانيةآخر موعد الستالم العروض على العنوان المذكور  دناه الساعة  .4

2/11/2021 . 

وجود اعتراضات على المواهفات او الشروط او التعليمات الواردة في هذا العطاء فيتوجب على  في حال .5

وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض ايهما ها عتراضه خالل خمسة  ايام عمل من تاريخ نشرالمناقص تقديم ا

 اسبق.

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

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

في حال تقديم عرض بديل اختياري لنفس المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه االهلي وبالحبر  .  

 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

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

على المناقص  و من يفوضه  إحضار العرض  المقدم  من  قبله  في مغلف مغلق بدحكام ومختوم ومعنون  .9

 بدسم :

  مديرية العطاءات و المشتريات  –شركة مياه اليرموك 

  العطاء رقمO-T-S-0021-0173 

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

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

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

 االيداع اهوليا".

 لكتروني.ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد اال .10

هفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي  على المناقصين التاكد من .11

مرفق او هفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأكد من اكتمال 

 الوثائق . 
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نظام ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب  يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منه بأنه مطلع .12
نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك لدى شركة  2019(  لسنة 28رقم )

 مياه اليرموك وتعديالته ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقه.

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

المدة تصبح االحالة نهائية بعد المصادقة عليها وسيتم تعليق االحالة المبدئية على لوحة االعالنات الخاهة 

 بالشركة في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع االلكتروني للشركة.

ن المواد احالة مبدئية االلتزام بمراجعة مديرية العطاءات المتعهدين الذين يحال عليهم اي م هعلى الساد .14

 والمشتريات لالطالع على مسودة االحالة والتبليغ المبدئي باالحالة من قبل شخص مخول وخالل خمسة ايام 

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

 ئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير باالحالة النهائية واعتبارهم موافقين على االحالة .القرار المبد

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

 بين المتعاقدين.المحاكم االردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في  ي دعوة قضائية تنشأ  .16

 

 ثانياً : خطاب التغطية :

 

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

 اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها . .1

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

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

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 

 ثالثاً : االســعار :

 

تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب  .1

ت ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام األخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعا

 كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

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

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

 

 رابعاً : طريقة الدفع :

 

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

 الشروط الخاهة

 الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة. .2
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 خامساً : الكفاالت :

 

%من قيمة العرض (  ككفالة دخول العطاء هادرة عن احد البنوك 3عرض شيك مصدق بقيمة )  يرفق مع كل .1

( 120العاملة في المملكة االردنية الهاشمية ) وفي حال تعذر تقبل كفالة بنكية غير مشروطه( وهالحة لمدة)

ة والنموذج وبخالف يوم من تاريخ ايداع العروض لذلك العطاء المر شركة مياه اليرموك وحسب الشروط العام

 ذلك ال يقبل العرض.

على المتعهد الذي يحال عليه العطاء او جزء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات الستكمال تقديم كفالة  .2

ايام من  10%( من قيمة المواد المحالة عليه ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   خالل 10حسن تنفيذ بقيمة )

 النهائي وذلك تجنباً لمصادرة تامين دخول العطاء.تاريخ اشعار االحالة 

 

 تقدم جميع الكفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .3

 

 

 سادساً : الغرامات :

 

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

 

 

 

 سابعا: تقديم العروض :

 

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

 

 

 

 

 

 المركز –شركة مياه اليرموك 

 مديرية العطاءات والمشتريات

 شارع بغداد   -اربد

http://www.yw.com.jo 
 



 (O-T-S-0021-0173قم )ر  عطاء

رنقل الحمأة الجافة المنتجة من محطتي تنقية الشالله والشونه الشماليه ونقلها الى مكب االكيد  

للمرة الثانية جزئي اعادة طرح  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الرابع
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 العامةالشـــروط 
 

راسالت  خرى من مقدم المواهفات الفنية والشروط العامة والخاهة والعرض المقدم و المالحق و ية م -

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

نظووام المشووتريات الحكوميووة وتعليماتووه  2019(  لسوونة 28الشووروط العامووة المرفقووة والووواردة فووي نظووام رقووم ) -

م تتعارض موع الشوروط الخاهوة وفوي المعمول به في شركة مياه اليرموك جزء ال يتجز  من وثائق العطاء ما ل

 حالة تعارضها تعتمد الشروط الخاهة.

 طوابع العقد ورسوم اإلحالة و ية رسوم إضافية  خرى تعود على المتعهد المحال عليه العطاء . -

 اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت . -

 

 - وال : التأمينات والضمانات :

 

% مون قيموة العورض( وتبقوى هوالحة 3)  و شيك مصدق ( للدخول في العطاء بقيمة ) يرفق بالعرض كفالة بنكية  .1

 ( يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .120لمدة )

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

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

 الى الذين جرت االحالة عليهم بعد تقديم تامين حسن تنفيذ وتوقيع االتفاقية. .2

 المناقصين باستثناء اإلحالة النهائي قرار عليهم المحال تبلغ بعد عليهم االحالة تتم لم الذين المناقصين الى .3

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

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

 

إذا استنكف المناقص عن االلتزام بعرضه او لم يقم باتموام المتطلبوات الالزموه للتعاقود وتوقيوع امور الشوراء او موا ب.    

سياسة تصادر لجنة الشراء المختصة قيمة تامين الودخول ايوراداً للشوركة بموا يقوم مقامه خالل المدة المحددة في هذه ال

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

 

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

 غه باشعار االحالة النهائية وتبقي هالحة طيلة فترة تنفيذ االتفاقية. من تبلي

يعاد تأمين حسن التنفيذ الوى المتعهود بعود تنفيوذه كافوة شوروط العقود بموجوب طلوب خطوي بواالفراج عون التوامين مون  .4

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

 

 انيا : شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين :ث

 

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

 جارة .المطلوبة  و االتجار بها ، وسجل التجاري الصادر عن وزارة الصناعة والت الخدمات / و بيع  و توريد اللوازم

يودفع المنواقص ثمون دعووة العطواء )الورقيوة( المقوررة )غيور مسوتردة( مقابول وهوول مقبوضوات حسوب االهووول  .2

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها

يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقر  هذه الوثائق ويوتفهم جميوع موا ورد فيهوا وإذا لوم تكون  .3

وجد نقصاً فيها فعليوه طلوب الوثيقوة الناقصوة مون الشوركة  ويتحمول النتوائب المترتبوة علوى عودم الوثائق كاملة  و 

 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

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

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

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

في عرضه متضمناً العنوان  والهاتف والفاكس لترسل اليها المخاطبوات المتعلقوة بالعطواء  عنوانه الكامل والدقيق

وعليووه ان يبلووغ الشووركة خطيوواً عوون اي تغييوور او تعووديل فووي عنوانووه وتعتبوور جميووع المخاطبووات التووي تتوورك لووه فووي 

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

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

على المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحو او التعديل او الشوطب او االضوافة وعليوه كتابوة السوعر بوالرقم 

جمووع الوحودات لكوول موادة وكوذلك السووعر والحوروف وعلوى المنواقص كووذلك ان يوذكر السوعر االفوورادي للوحودة ولم

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

نهائياً غير قابل الية تعديالت بالزيادة الحقاً ويعتبر السعر شامالً اجور التحزيم والتغليف وبخالف ذلك يحق للجنة 

 ن تهمل العرض .الشراء المختصة ا

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

يقوم بجمعها في مغلف واحد مغلق بدحكام ويكتب عليه اسم الشركة المقدم لهوا العطواء والعنووان  واسوم وعنووان 

محدد كاخر موعد لتقديم العروض وبخالف ذلك يحوق للجنوة المناقص الثابت ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ ال

 الشراء المختصة ان تهمل العرض.

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

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

 

د تعبئوة العورض المقودم منوه القيوام بوالختم والتوقيوع علوى كافوة هوفحات العطواء ومغلوف عورض على المتعهد عنو .8

 السعر المقدم . 

( يومواً 120يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمودة ال تقول عون ) .9

 فقة الطرفين.من التاريخ المحدد كأخر موعد لتقديم العروض قابلة للتجديد بموا

يعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه على ان اهدار امور الشوراء عون الشوركة بعود تبلغوة يشوكل موع وثوائق  .10

 ً  العطاء المعتمدة عقداً ملزما

تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب  .11

يبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام األخرى بما فيها الضر

 كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

 

 ثالثاً : فتح العروض :

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

 مناقص او لممثله حضور فتح العروض.( ويجوز لكل 2019)

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

إذا وجدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عن ثالثوة او اقول مون العودد   .3

يم العروض اوإعادة طرح العطاء وفي حالة اعادة الطرح تعواد العوروض المحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقد

 مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .
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 رابعاً : دراسة وتقويم العروض :

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

 المالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوهية المناسبة للجنة الشراء المختصةالفنية و

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

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

 وفقاً لما يلي:

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

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضه من التقييم وعلى  . ب

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

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

 تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء . . ث

 تى تتم دراسة العروض المقدمة.تبد  الدراسة بالعرض الذي قدم ارخص االسعار ثم الذي يليه ح . ج

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

 ارخص االسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.

يود مقودم تتم مقارنة اسوعار العوروض المطلوبوة للووازم واالشوغال او الخودمات فوي دعووة العطواء وذلوك لتحد . خ

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

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

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

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

 االرخص بشكل واضح .

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

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

 

تتم دراسة العروض ) المناقصات ( المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر ) في حال نصت دعوة العطاء  .4

 على تقديم عرض فني ومالي منفصلين( وفقاً لما يلي :

ئيسوية عليوه يوتم يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عودم وجوود مخالفوات ر .  

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

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

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

 عوة العطاء.التاهيل الواردة في د

 تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء. . ث

 إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواهفات والجوده توهي اللجنة الفنية باعتماد العرض الفني . . ج

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

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

الغير متاهله فنياً للمتنواقص مغلقوة وتحوتفج لجنوة الشوراء المختصوة لنفسوها بوالحق فوي بيوان او عودم بيوان 

 اسباب رفض العرض.

ل او الخودمات فوي دعووة العطواء وذلوك لتحديود مقودم تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االشوغا . د

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

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

 عالمات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفائز بالعطاء. يتم تطبيق التعليمات الخاهة بطريقة احتساب . ذ
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في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص االسعار تنتقل الدراسة الوى العورض الوذي يليوه  .5

بالسعر الى ان تصل الوى العورض الوذي تتووافر فيوه المتطلبوات لعحالوة علوى ان تبوين اسوباب اسوتبعاد العوروض 

 بشكل واضح . االرخص

تراعي لجنة الشراء المختصة قبل االحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجاريوة  .6

والتسووهيالت التووي يقوودمها او الخدمووه التووي يوفرهووا وقطووع الغيووار وور  الصوويانة وقدرتووه الماليووة ويجوووز لهووا 

 استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .

 

 اً : إحالة العطاءات :خامس

 

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

االرخص المطابق إذا كان ارخص العروض يتضمن الجودة الالزمه في اللوازم المطلوبة ومطابق  .  

 للمواهفات والشروط في دعوة العطاء.

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

 االحالة على ارخص العروض المطابقة.

االنسب : للجنة الشراء المختصة في حالة وجود مخالفات في كافة العروض المقدمة ان تختار انسب هذه  . ت

العروض من حيث الجودة والسعر والنوع والشروط التي تفي بالغرض المطلوب اذا اقتنعت اللجنة لصالح 

 الشركة المستفيده.

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

 

تحتفج لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد اي عرض ال يكون واضحاً بصورة كافية تمكون مون االحالوة  .2

 او يحتمل اكثر من تفسير.

للجنة الشراء المختصة ان تنقص او تزيد الكميات المطلوبة في دعوة العطاء قبل االحالة دون الرجوع الى  .3

%( خمسة 25او النقصان ) ة ة المتعهد على ان ال يتجاوز مجموع الزيادالمناقص او بعد االحالة بموافق

 وعشرين بالمائة سواء قبل االحالة ابو بعدها.

تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالمواهفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاهة  .4

ذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان  و انتحل هفة لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفء او غيرمؤهل او إ

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

 اجنبية.

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

للجنة الشراء المختصة  ن االسعار المعروضه عليها مرتفعه فلها ان تعيد طرح العطاء او ان تلجأ إلوى  إذا تبين .6

الشووراء عوون طريووق اسووتدراج عووروض او الشووراء المباشووروفقاً الحكووام نظووام لوووازم الشووركة كمووا يحووق لهووا ان 

بق ان اشوترى دعووة العطواء تصرف النظر عن الشراء كليا او جزئياً وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الذي س

 الحصول عليها دون مقابل .

 

تحتفج لجنة الشراء المختصة بحقهوا فوي الغواء دعووة العطواء او قورار االحالوة فوي اي وقوت او اي مرحلوة دون  .7

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

لهووا ان توورفض كوول او بعووض العووروض المقدمووة اليهووا دون ان يكووون الي موون المناقصووين الحووق فووي االتفاقيووة و

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

 غير مادية مقابل ذلك.

ر مودة التوريود و للشوركة الحوق بتجزئوة الشركة غير مقيودة باإلحالوة علوى  قول األسوعار موع األخوذ بعوين االعتبوا .8

 العطاء  او إلغاء العطاء دون بيان األسباب وال يحق ألحد االعتراض على قرار الشركة بهذا الخصوص.
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 سادساً : مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

 

ين حسن التنفيذ على المتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار االحالة )تقديم تأم .1

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

بانه يحق للشركة الغاء االحالة دون ان يترتب عليها ايه التزامات مالية اذا لم يقم المتعهد باستكمال كافة 

 قانونية الممنوحه له .االجراءات المطلوبة منه خالل الفترة ال

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

 ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .

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

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

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

عنها  وضوع العقد بنفس المواهفات والخصائص او بديالً للجنة الشراء المختصة شراء اللوازم او الخدمات م

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

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

 تراض على ذلك.      انذار وال يحق للمتعهد االع

يحق للشركة فسخ االتفاقية في  ي وقت دون الحاجة إلى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالوفاء بالتزاموه  .5

 و مخالفته ألي شرط من شوروط االتفاقيوة ومصوادرة كفالوة حسون التنفيوذ كليوا  و جزئيوا دون  ن يكوون للفريوق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الثاني الحق باالعتراض  و المقاضاه     

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

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

بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلحة الشركة  %( من قيمتها كما يحق للشركة الغاء العقد15)

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

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

بق إنذار على ان يتم اعالم لجنة الشراء المختصة بقيمة العطل عن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سا

 والضرر ان وجدت.

تحصل األموال المستحقة للشركة من المناقصين  و المتعهدين للشركة من كفاالتهم لديها لذلك العطاء  و  ي  .8

 عطاء  خر  و االموال المستحقة لهم لدى الشركة في  ي تعامالت اخرى.

ق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل  و رفضها وعدم اعتبارها ظوروف قواهرة لشركة مياه اليرموك ح .9

 دون حق االعتراض  و طلب بيان األسباب .

 

 

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

العليا ( مثل الفياضانات او الزالزل او  االضراب او الشغب او الجريمة وقد يكون حسب المصطلح ) عمل القوة

البراكين او التشريعات الحكومية المستحدثة او غير الواضحة التي ال يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او كال 

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

 ت لكل من الطرفين .غيره من المخالفا

 

يكون من المتفق عليه ان المتعهد ال يتحمل االضرار المترتبة على التاخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا  .  

 كان التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

هة في كل االحوال عند وجود قوى قاهره فانه يتوجب على المتعهد تقديم اشعار خطي وفوري الى الج . ب

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

 مبررات عدم الوفاء.

 لقاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد.تنظر لجنة الشراء المختصة في القوى ا . ث

 

 واستالمها : /الخدمات: فحص اللوازم سابعا

 

العادة وزنها وقياسها على موازين تحددها للفحص والتي وردها المتعهد خاضعة /الخدمات تكون اللوازم   .1

بناءا على نتائب  ويتم الدفعشركة بالطريقة التي تحددها الو الشركة لمعرفة مدى مطابقتها للمواهفات 

 . الفحص ووفقا لشروط العقد
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 الجزء الخامس
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 المواصفــــات والشـــروط الخاصـــة 

محطتي تنقية الشالله والشونه الشماليه ونقلها الى مكب لنقل الحمأة الجافة المنتجة من 

 االكيدر

  

صة والعرض المقدم وأية مراسالت أخرى من مقدم العرض وموافق عليها المواصفات الفنية والشروط العامة والخا .5

 من شركة مياه اليرموك  تعتبر أجزاء ال تتجزأ من وثائق العطاء .

الشروط العامة المرفقة والواردة بددلي  المشدتريات المعمدول بد  فدي شدركة ميداه اليرمدوك جدزء ال يتجدزأ مدن وثدائق  .6

 خاصة وفي حالة تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.العطاء ما لم تتعارض مع الشروط ال

% ( من قيمة العرض  مثبت عليها اسم  3يرفق بالعرض كفالة بنكية ) أو شيك مصدق ( للدخول في العطاء بقيمة )  .7

ورقم العطاء واسم المناقص و تبقى صالحة لمدة ثالثة شهور اعتبارا من تاريخ فتح العروض وترد كفداالت الددخول 

 .غير الفائزة بعد استكمال إجراءات اإلحالة و تقديم كفالة حسن التنفيذ من صاحب العرض الفائز لذوي العروض

%( من إجمالي قيمة اإلحالة وتبقي صالحة طيلدة فتدرة تنفيدذ 11يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .8

 االتفاقية، وتمدد هذه الكفالة إذا تم تمديد االتفاقية أو تجديدها.

 .( يوم121)جب أن يبقى عرض المناقص ساريا" لمدة ي .9

يلتزم المتعهد بالعم  بهذه االتفاقية حتى نفاذ الكمية المحدددة مدن تداريخ توقيدع االتفاقيدة )التبليدب( وقابلدة للتمديدد بنداءا  .11

 على رغبة شركة مياه اليرموك.

ها وعدم اعتبارها ظروف قاهرة دون لشركة مياه اليرموك حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العم  أو رفض .11

 حق االعتراض أو طلب بيان األسباب .

يكون المتعهد مسؤوال" عن أي ضرر يلحق بالمنشآت المدنية والميكانيكية والكهربائية المتواجدة داخ  المحطات من  .12

مدوك بصصدالح جراء األعمال التي يقوم بها  و في حال تخلف  عن إصالح ما تسدبب مدن ضدرر تقدوم شدركة ميداه الير

 األضرار و تعود على المقاول بكافة التكاليف المترتبة على ذلك .

أو إلغداءه دون بيدان األسدباب وال يحدق  بتجزئة العطداءالشركة غير مقيدة باإلحالة على أق  األسعار و للشركة الحق  .13

 ألحد االعتراض على قرار الشركة بهذا الخصوص.

 إضافية أخرى تعود على المتعهد المحال علي  العطاء.طوابع العقد ورسوم اإلحالة وأية رسوم  .14

يلتزم المتعهد بالتعليمات الموجهة إلي  من قب  مهندس الشركة المشرف وفدي حالدة تخلدف المقداول عدن إنجداز العمد   .15

( ساعة يحق لشركة مياه اليرموك تكليف طرفدا" خخدر غيدره بالعمد  48المطلوب من  أو التباطؤ بتنفيذ العم  خالل )

عودة علي  بكافة التكاليف دون الحاجة إلى توجي  إندذار أو كتداب لكدون التدأخر بنقد  الحمدأة يشدك  أخطدارا" بي يدة وال

وصحية ، ويؤثر على عمليات التشغي  في محطة التنقيدة ممدا ال يحتمد  التأجيد  واالنتظدار ، ولتنفيدذ هدذا البندد يقدوم 

تعهددين لتنفيدذ العمد  وعلدى حسداب المتعهدد فدور انتهداء مددة مدير عام شركة مياة اليرموك بتكليدف مدن يلدزم مدن الم

 ( ساعة .48)

يحق للشركة فسخ االتفاقية في أي وقدت دون الحاجدة إلدى إندذار عددلي للمتعهدد إذا مدا ثبدت فشدل  بالوفداء بالتزامهدأو   .16

للفريق الثداني الحدق مخالفت  ألي شرط من شروط االتفاقية ومصادرة كفالة حسن التنفيذ كليا أو جزئيا دون أن يكون 

 باالعتراض أو المقاضاه . 
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يقدم المتعهد الذي يحال علي  العطاء بنق  الحمأة الفواتير ك  شهر أو إنتهاء الكميات المتفق على نقلها وسيتم صرفها  .17

 حسب اإلجراءات واألنظمة المتبعة على أن تدقق من قب  الشركة شريطة أن يقدم المتعهد للشدركة وثيقدة ماليدة تثبدت

 أن  قد سدد ما يستحق على اإلحالة من رسوم وطوابع مالية.

 يقوم المتعهد الذي يحال علي  العطاء بنق  الحمأة الجافة حسب البرنامج المعد ل  من قب  مدير محطة التنقية .  .18

ا ال يق  عن يتم تحمي  الحمأة الجافة الى قالبات المقاول من قب  شركة مياه اليرموك شريطة التزام المقاول بتأمين م .19

أو حسددب حاجددة العمدد  وحسددب  محطووة تنقيووة الشووونه الشووماليه،ثددالق قالبددات تكددون متددوفره فددي حددال النقدد  مددن 

 توجيهات المهندس المسؤول.

يتم تحمي  الحمأة المنتج  من أجهزة التجفيدف الدى قالبدات المقداول مدن قبد  شدركة ميداه اليرمدوك شدريطة أن يلتدزم   .21

على مدار الساع  ، أو حسب حاجة بمحطة تنقية الشاللهلى األق  جاهز للتحمي  متوفر المقاول بتأمين قالب واحد ع

العم  وحسب توجيهات المهندس المسؤول، وفي حال حاجة القدالب للصديان  أو أي أمدر خخدر يلتدزم المقداول بتدأمين 

 قالب خخر أو أكثر حسب حاجة العم .

فرادية والمحددة من قبل  للطن أو للمتر المكعب الواحد شام  النق  يلتزم المتعهد الذي يحال علي  العطاء باألسعار اال .21

 من و إلى األماكن المحددة و أي رسوم إضافية أخرى تتبع عملية النق  والتفريب.

يلتزم المتعهد بتحديد أرقام وأنواع وعدد السيارات التي ستعم  علدى أن تكدون جداهزة لنقد  الكميدة المطلوبدة يوميدا"  .22

 من المحطة.

لتزم المتعهد بالعم  طيلة أيام االتفاقية بما فيها العط  واألعياد الرسمية ويكون العم  من الساعة السابعة والنصف ي  .23

صباحا" ولغايدة السداعة الرابعدة بعدد الظهدر مدا لدم يتلقدى توجيهدات وتعليمدات مدن قبد  مهنددس المحطدة بالسدماح لد  

 بالعم  في أي فترات أخرى.

ب مكدب محطدة يلتزم المتعهد بعدم تفر  .24 يب حموالت السيارات في أي مكان ، ما عدا المكان المخصدص لد ، وهدو حاليدا

تنقية األكيدر مع اإللتزام بأوقات التفريب المحدده للمكب ، واإللتزام بصحضار قبان من مكب الخددمات المشدترك  ليدتم 

كيي  القالبات في حال تعط  القبان ، أو تقرير ت لمحطة الشالل إحتساب وزن النقالت للنقالت المحاسب عليها بالطن 

و المتر المكعب  لمحطة الشون  الشمالي  حيث تنق  مباشره لمكب محطة األكيدر أو أي مكان يتم اإلتفاق علي  حسب 

 متطلبات العم .

يحاسب المتعهد فيما يخص ك  نقلدة علدى أسداس حجدم النقلد  التدي تحدددها لجندة فنيدة مختصدة مدن الشدركة أو وزن   .25

  من قب  القبان الخاص بمكب االكيدر/ الخددمات المشدترك  أو الدذي تحددده لجندة فنيدة مختصدة مدن الشدركة فدي النقل

 او الي سبب من قبل مجلس الخدمات المشتركة يحول من استخدام القبان .حال تعط  القبان 

مدواد التنظيدف و مطهدرات  على المتعهد الفائز بالعطاء إتباع شروط الصحة و السالمة العامدة و تدوفير مدا يلدزم مدن .26

 للعاملين مع  حفاظا على صحتهم و سالمتهم العامة 
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 الجزء السادس
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 العطاء دخول كفالة نموذج

TENDER GUARANTEE 

 

 

 "مياه اليرموك شركة : السادة إلى

 

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

 

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

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

 

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

 .…………………………………………… بمشروع الخاص

 

المذكور على  العطاء دخ  والتي بذلك المتعلقة وفقا للشروط ، المذكور للعطاء متقدم كمناقص قيام  بالتزامات  أمينلت

 . أساسها

 أحد مع االتفاقية توقيع لحين أو من تاريخ ايداع العروض " يوما ( 120) لمدة المفعول سارية الكفالة هذه وتبقى

 . أسبق  المناقصين أيهما

 

 النظر بصرف منكم طلب أول عند أعاله المذكور المبلغا لكم ندفع بأن للنقض  قابل غير عنة رجعة ال بتعهد نتعهد واننا

 . المناقص قب  من اعتراض عن أي

 

 

 

 ………………………… مصرف/الكفي  توقيع

 

 ………………………… بالتوقيع المفوض

 

 ..………………………. التاريخ

 

 

 

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

PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 

 إلى السادة شركة مياه اليرموك
 

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

 ................................قد كفل بكفالة مالية ، المقاول:..................................
................................................................................................. 

 
 بخصوص العطاء رقم )                                           (

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

وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . 
المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب بمجرد ورود أول طلب خطي منكم 

الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن 
 أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة /و/أو/ توريد المواد بموجب العقد وتبقى هذه الكفالة سارية 
وعلى ان يتم المحدد مبدئيًا بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... 

من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بالغاء  ( تسعين يوما ما لم يردكم09تجديدها تلقائيا لمدد أخرى مدة كل منها)
 الكفالة .

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

 المفوض بالتوقيع : .......................    
 التاريــــخ  : .......................        
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 االتفاقية  /العقد نموذج
 

 (  بين2021(  لعام )      اليوم )  ( من شهر)     في األتفاقية هذه حررت

 األول، الفريق اعتباره على شركة مياه اليرموك  العمل هاحب

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

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

 

 محطتي تنقية الشالله والشونه الشماليه ونقلها الى مكب االكيدرنقل الحمأة الجافة المنتجة من 

 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-S-0021-0173 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 للكلمات يكون -1

 .بعد فيما

 

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

 هي: الوثائق وهذه

 

 والخاهة العامة الشروط *        

 .االحالة ارقر *        

 .المناقصة عرض *        

 .المواهفات *       

 العقد. توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

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

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

 

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

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

 

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

 . هذه في لذلك المحدد وباألسلوب المواعيد في المذكورة واألجور األسعار

 

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

 

 

 األول الثاني                                                                     الفريق الفريق                

 ) المورد(                                                                    )العمل )هاحب               

 

 

 التوقيع                                         التوقيع                                                     

 

 األسم    األسم :                                                                                           

 

 ظيفة:الو        الوظيفة:                                                                                     



 (O-T-S-0021-0173قم )ر  عطاء

رنقل الحمأة الجافة المنتجة من محطتي تنقية الشالله والشونه الشماليه ونقلها الى مكب االكيد  

للمرة الثانية جزئي اعادة طرح  

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء السابع
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 جدول الكميات
 البيان

 
 السعر اإلجمالي السعر اإلفرادي الوحده الكمية

 نقل حمأه جافه من محطة تنقية الشونه الشماليه

 
   متر مكعب 1500

 

 

 

 
 

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

 


