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الموافق  خميسالوالنصف من مساء يوم  الثانيةهو الساعة  اخر موعد لالستفسار

2/12/2221  

 

الموافق حد االوالنصف من مساء يوم  نيةالثاموعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة اخر 

5/21/2221 

 

  ظهر الثانية عشرةاخر موعد لتقديم العروض على العنوان المذكور ادناه الساعة  

 6/21/2221الموافق   االثنينيوم  
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 الـمحتــويـــات 
 

 الـمــوضـوع                                    

 دعــوه العطــاء  الجزء االول

 كتاب التفويض   الجزء الثاني

 تعليمات دخول العطــاء  الجزء الثالث

 الشروط العامة  الجزء الرابع

 الشروط الخاصة  الجزء الخامس

 النماذج  الجزء السادس

 جداول الكميات لسابعالجزء ا
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 (O-T-S-0021-0248قم )ر  عطاء

(1صيانة الفالتر الرملية التابعة لوحدة التحلية رقم )  

دراج /للمرة الثانيةاست  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 O – T – S– 0021-0248   دعوة العطاء رقم
 

 

 

صيانة تقديم عروضهم بخصوص لالمناقصين المختصين  شركة مياه اليرموك  إدارةتدعو 

لشروط لوفقا التابعة لشركة مياه اليرموك  (1الرملية التابعة لوحدة التحلية رقم ) الفالتر

 صباحعشر  ثانيةال المرفقة بهذه الدعوة في موعد ال يتجاوز الساعة العامة والخاصةوالمواصفات 

. 6/12/2221 الموافق نثنينالايوم   

  
 

 

 

 

 ،،،، واقبلوا االحترام

 

 
 

 

 

 ـــــامــــــــلعــــــــالمــــــــــــــــدير ا

                                                                         

 منتصر فاضل المومني ــندس/ــالمه   
 

 

(1صيانة الفالتر الرملية التابعة لوحدة التحلية رقم )  

 استدراج / للمرة الثانية
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 الجزء الثاني
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 

 

ليماات والشاروط العاماة والخاصاة بهاا وفقاا  للتع (O – T – S– 0021-0248بنااء  علاى دعاوة العطااء رقام )         

المواصفات المبينة فاي هاذا اللوازم المعروضة باألسعار والشروط و كل أو بعضفإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد 

 العرض 

 

  ر موعاد لاليادا التااري  المحادد مان قابلام كااخ( يوماا  اعتباارا  مان 120وإنني ألتامم با ن ي ال هاذا العارض قـاـائما  لمادة )        

لمتعلقة بهذا العارض (  بتمثيل مؤسستنا / شركتنا في كافة اإلجراءات والتبليغات ا                                   ) وأفــوض السيد 

 لدى دائرتام 

                                                                                                                                                                                         

 

 المفوض بالتوقيـــع

 
 :)                                              ( إسم المناقص 

 : الخاتــــم 

 

 :)                                              ( العنـــوان 

 

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

____________________________________________________________________

__ 

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

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 مالح ــــات :
 الدائرة . إلىيجب أن يعب  هذا النموذج بالاامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه  .1
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 الجزء الثالث



 (O-T-S-0021-0248قم )ر  عطاء

(1صيانة الفالتر الرملية التابعة لوحدة التحلية رقم )  

دراج /للمرة الثانيةاست  

8 

 

 

 

 تعليمات الدخول في العطاء
 

تعتبر هذه التعليمات ماملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتاون لها في التطبيق قوة عقد للشراء وملممة 

وللجنة الشراء المختصة حق استبعاد اي عرض غير ملتمم بال او بعض او احد بنود هذه للمناقصين 

 التعليمات .

 

 اوال : إعداد وتقديم العروض :

 

 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .1

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

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

على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه ضرورية انها ويرى اضافتها في يرغب معلومات او وثائق

 القيام بالختم والتوقيع على كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.

( مائة وعشرون يوما  من التاري  المحدد كآخر موعد إليدا  122ال تقل عن ) مدة سريان العرض .3

 العروض .

ثنين الايوم  صباحعشر  ثانيةالآخر موعد الستالم العروض على العنوان المذكور أدناه الساعة  .4

 . 6/12/2221الموافق 

ذا العطاء فيتوجب في حال وجود اعتراضات على المواصفات او الشروط او التعليمات الواردة في ه .5

وقبل الموعد النهائي لتقديم ها على المناقص تقديم اعتراضه خالل خمسة  ايام عمل من تاري  نشر

 العروض ايهما اسبق.

 أو منفردا كان سواء المادة لنفس أو العطاء لنفس عرض من اكثر يقدم ان واحد لمناقص يجوزال  .6

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

لنفس المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه االصلي  بديل اختياريفي حال تقديم عرض  . أ

 .السماح بذلك في وثائق الشراءفي حال تم وذلك مرفقا به  بديالوبالحبر االحمر ان هناك عرضا  

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

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

على المناقص أو من يفوضه  إحضار العرض  المقدم  من  قبله  في مغلف مغلق بإحاام ومختوم  .9

 ومعنون بإسم :

  يات مديرية العطاءات و المشتر –شركة مياه اليرموك 

  العطاء رقمO-T-S-0021-0248 

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

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

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

 على سجل االيدا  اصوليا".

 اردة الى الشركة بالفاكس او البريد االلاتروني.ال تقبل العروض الو .12

صفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او  على المناقصين التاكد من .11

نقص اي مرفق او صفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و 

 الت كد من اكتمال الوثائق . 

م عرض المناقص إلتماما  منه ب نه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة يعتبر تقدي .12

ن ام المشتريات الحاومية وتعليماته المعمول به في شركة  2219(  لسنة 28رقم )نظام بموجب 

 لدى شركة مياه اليرموك وتعديالته ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقه. مياه اليرموك
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االحالة المبدئية لمدة خمسة ايام عمل  واذا لم يعترض اي مناقص على القرار خالل  يتم االعالن عن .13

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

 االعالنات الخاصة بالشركة في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع االلاتروني للشركة.

المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالة مبدئية االلتمام بمراجعة مديرية  ةسادعلى ال .14

العطاءات والمشتريات لالطال  على مسودة االحالة والتبليغ المبدئي باالحالة من قبل شخص مخول 

 وخالل خمسة ايام 

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

على القرار المبدئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير باالحالة النهائية واعتبارهم موافقين على 

 االحالة .

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

مخولة بالن ر في أي دعوة قضائية تنش  بين المحاكم االردنية هي الجهة القضائية الوحيدة ال .16

 المتعاقدين.

 

 ثانيا  : خطاب التغطية :

 

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

 اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها . .1

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

 مرادف.

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

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 

 ثالثا  : االســعار :

 

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

بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع  والضرائب األخرى

 القيم المثبتة باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

بيان رقم التسجيل في شباة الضريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضرورة تثبيتها على  .2

واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة والرمم الفواتير وذكر االسم بشال 

 البريدي.

 

 رابعا  : طريقة الدفع :

 

من قبل لجنة (المورده من خالل شركة مياه اليرموك بعد التسليم النهائي  الخدمات/ يتم دفع قيمة المواد .1

 االستالم المختصة(.

 الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة. .2

 

 خامسا  : الافاالت :

 

كافالة دخول العطاء صادرة عن  من قيمة العرض ( %3)  بنسبةيرفق مع كل عرض شيك مصدق  .1

احد البنوك العاملة في المملاة االردنية الهاشمية ) وفي حال تعذر تقبل كفالة بناية غير مشروطه( 

ة مياه اليرموك وحسب ( يوم من تاري  ايدا  العروض لذلك العطاء المر شرك122وصالحة لمدة)

 الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.
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على المتعهد الذي يحال عليه العطاء او جمء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات الستامال  .2

 ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   %( من قيمة المواد المحالة عليه12) تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة

 ايام من تاري  اشعار االحالة النهائي وذلك تجنبا  لمصادرة تامين دخول العطاء. 12 خالل

 . من قيمة االحالة %(5بتقديم كفالة صيانة ) المتعهد الذي يحال عليه العطاءيلتمم  .3

 

 تقدم جميع الافاالت باسم شركة مياه اليرموك. .4

 

 

 سادسا  : الغرامات :

 

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

 

 

 

 سابعا: تقديم العروض :

 

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

 

 

 المركم –شركة مياه اليرموك 

 مديرية العطاءات والمشتريات

 شار  بغداد   -اربد

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

 

وأية مراسالت أخرى من و المالحق المواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم  -

 ال تتجمأ من وثائق العطاء . جمءمقدم العرض وموافق عليها من شركة مياه اليرموك  تعتبر 

ن ااام المشااتريات الحاوميااة  2219لساانة (  28الشااروط العامااة المرفقااة والااواردة فااي ن ااام رقاام ) -

وتعليماته المعمول به في شركة ميااه اليرماوك جامء ال يتجامأ مان وثاائق العطااء ماا لام تتعاارض ماع 

 الشروط الخاصة وفي حالة تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.

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

 اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تاررت . -

 

 -أوال : الت مينات والضمانات :

 

% ( مان قيماة العارض و  3يرفق بالعرض كفالة بناية ) أو شيك مصادق ( للادخول فاي العطااء بنسابة )  .1

 .( يوما اعتبارا من تاري  فتح العروض122تبقى صالحة لمدة )

 عطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا  لما يلي :أ. تعاد ت مينات الدخول في ال .2

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

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

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

 توقيع بعد اال إليهم الدخول ت مينات إرجا  يتم ال الذين والثالث الثاني صاحبي العرض المناقصين

 على الفائم المناقص

 .الخطي طلبهم بدون إليهم الت مينات وتعاد التنفيذ ُحسن ت مين وتقديم االتفاقية

 

عرضه او لم يقم باتمام المتطلبات الالزمه للتعاقد وتوقيع امر الشراء إذا استناف المناقص عن االلتمام بب.    

او ما يقوم مقامه خالل المدة المحاددة فاي هاذه السياساة تصاادر لجناة الشاراء المختصاة قيماة تاامين الادخول 

 .   %( من قيمتها3ايرادا  للشركة بما يتناسب وقيمة المادة او المواد التي استناف عنها وبما ال يقل عن )

 

( عشارة 12%( من إجمالي قيمة اإلحالة خالل )12يقدم صاحب العرض الفائم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .3

 ايام عمل من تبليغه باشعار االحالة النهائية وتبقي صالحة طيلة فترة تنفيذ االتفاقية. 

الفراج عن التاامين يعاد ت مين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي با .4

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

لمادة ساتة اشاهر علاى كال مضاخة او %( 5بتقاديم كفالاة صايانة ) المتعهد الذي يحاال علياه العطااءيلتمم  .5

 . محرك تتم صيانته

 

 العروض من قبل المناقصين :ثانيا : شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم 

يقدم المنااقص الاذي يرغاب بشاراء دعاوة العطااء نساخة مصادقة عان رخصاة مهان ساارية المفعاول   .1

المطلوباة أو االتجاار بهاا س وساجل التجااري الصاادر عان  الخدمات /تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم

 وزارة الصناعة والتجارة .

ورقياة( المقاررة )غيار مساتردة( مقابال وصاول مقبوضاات حساب يدفع المنااقص ثمان دعاوة العطااء )ال .2

 االصول ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها

يعد المناقص عرضه وفقا  لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع ماا ورد فيهاا وإذا  .3

ة ماان الشااركة  ويتحماال النتااائ  لاام تااان الوثااائق كاملااة أو وجااد نقصااا  فيهااا فعليااه طلااب الوثيقااة الناقصاا

 المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق واالستامال بصورة صحيحة.
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عنااد التنويااة فااي دعااوة العطاااء الااى ان اللااوازم المااراد شاارامها يجااب ان تتطااابق مااع العينااة او العينااات  .4

العينااات الموجااودة فااي الشااركة او فااي ماااان اخاار تحاادده دعااوة العطاااء فعلااى المناااقص معاينااة العينااة / 

وفحصها الفحص الالزم قبل تقديم عرضه وال يعفيه االدعاء بعدم االطال  او اجاراء المطابقاة والفحاص 

 .ين ويعتبر كانه اطلع على العينةالالزم

يعااد المناااقص عرضااه واسااعاره علااى الجااداول و النماااذج المرفقااة باادعوة العطاااء ويخااتم ويوقااع نماااذج  .5

ميات والوثائق المطلوبة فاي دعاوة العطااء ويقادمها ضامن ( وجداول الاBid Formعرض المناقصة)

العرض كاملة ويحق للشركة اساتبعاد اي عارض غيار متقياد بهاذه الجاداول و النمااذج ويحاق للمنااقص 

باالضافة الى وثائق دعوة العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويرى انها ضرورية 

الاامل والدقيق في عرضه متضمنا  العنوان  والهاتف والفااكس لتوضيح عرضه وعلي ان ياتب عنوانه 

لترساال اليهااا المخاطبااات المتعلقااة بالعطاااء وعليااه ان يبلااغ الشااركة خطيااا  عاان اي تغيياار او تعااديل فااي 

عنوانه وتعتبر جميع المخاطبات التي تتارك لاه فاي العناوان الماذكور او ترسال الياه بااي وسايله ارساال 

 مت في حينها .ك نها وصلت فعال  وسل

يجب ان ياون عرض المناقص خال من المحو او التعاديل او الشاطب او االضاافة وإذا اقتضات ال اروف  .6

ذلك فيجب على المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحاو او التعاديل او الشاطب او االضاافة وعلياه 

ادي للوحدة ولمجمو  الوحدات كتابة السعر بالرقم والحروف وعلى المناقص كذلك ان يذكر السعر االفر

لال مادة وكذلك السعر االجمالي للعرض )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة 

في السعر وبحيث ياون السعر نهائيا  غير قابل الية تعديالت بالمياادة الحقاا  ويعتبار الساعر شاامال  اجاور 

 شراء المختصة ان تهمل العرض .التحميم والتغليف وبخالف ذلك يحق للجنة ال

يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصالة ماع كتاباة المحتاوى علاى المغلاف  .7

 مقدم لها العطاء والعنوان ومن ثم يقوم بجمعها في مغلف واحد مغلق بإحاام وياتب عليه اسم الشركة ال

ضح والتاري  المحادد كااخر موعاد لتقاديم العاروض قم العطاء بخط وارعنوان المناقص الثابت ووواسم 

 وبخالف ذلك يحق للجنة الشراء المختصة ان تهمل العرض.

يود  العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحاددة لاذلك وكال  .8

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

 

على المتعهد عند تعبئة العرض المقادم مناه القياام باالختم والتوقياع علاى كافاة صافحات العطااء ومغلاف  .9

  .عرض السعر المقدم 

يلتمم المناقص ان يبقي العرض المقدم مناه نافاذ المفعاول وغيار جاائم الرجاو  عناه لمادة ال تقال عان  .12

 ة للتجديد بموافقة الطرفين.( يوما  من التاري  المحدد ك خر موعد لتقديم العروض قابل122)

عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص ان يبين بالتحديد موعد التوريد  .11

وتعني كلمة حاال  خالل اسبو  من تاري  صدور االشعار ) وإذا لم يحدد موعد التوريد يعتبر التوريد حاال  

 .(بتبليغ االحالة النهائية

ان اصدار امر الشراء عن الشركة بعد تبلغاة يشاال ماع  ىض المناقص موافقه منه عليعتبر تقديم عر .12

 وثائق العطاء المعتمدة عقدا  ملمما  

تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم  .13

خذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤ

 القيم المثبتة باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

 ثالثا  : فتح العروض :

( 28تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب ن ام المشتريات الحاومية رقم ) .1

 روض.( ويجوز لال مناقص او لممثله حضور فتح الع2219لسنة )

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

إذا وجدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصاين يقال عان ثالثاة او اقال   .3

وفاي حالاة اعاادة  من العدد المحتمل فلها ان تقرر تمديد موعاد تقاديم العاروض اوإعاادة طارح العطااء

 الطرح تعاد العروض مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .
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 رابعا  : دراسة وتقويم العروض :

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

 ك وتقدم التوصية المناسبة للجنة الشراء المختصةالنواحي الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذل

 ال ين ر في اي عرض غير معمز بت مين دخول العطاء . .2

تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ) في حال لم تانص دعاوة العطااء علاى تقاديم عارض فناي وماالي  .3

 منفصلين( وفقا  لما يلي:

حاال عادم وجاود مخالفاات رئيساية  يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفاي . أ

 عليه يتم قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

في حال وجدت مخالفات رئيسية فاي العارض المقادم مان قبال المتنااقص ياتم اساتبعاد عرضاه مان  . ب

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

الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقا  للمواصفات المطلوباة تدرس العروض من الناحية  . ت

. 

تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفااء بالتماماات  . ث

 العطاء .

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

توافرت في العرض كافاة الشاروط والمواصافات والجاودة توصاي اللجناة الفنياة باالحالاة علاى  إذا . ح

 مقدم ارخص االسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.

تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم واالشغال او الخدمات في دعوة العطااء وذلاك لتحدياد  . خ

استبعاد قيمة اي اضافات او قطاع غياار غيار مطلاوب تساعيرها مقدم ارخص المطابق على ان يتم 

في دعوة العطاء ويحق للجنة الفنية قبول االضافات وقطع الغيار فاي العارض الفاائم بالعطااء بعاد 

 فوزه.

فااي حااال عاادم تااوافر المتطلبااات فااي العاارض الااذي يتضاامن ارخااص االسااعار تنتقاال الدراسااة الااى  . د

ل الاى العارض الاذي تتاوافر فياه المتطلباات لالحالاة علاى ان العرض الذي يليه بالسعر الى ان تص

 تبين اسباب العروض االرخص بشال واضح .

عند عدم مطابقة كافة العروض )المناقصات( او وجود نقص فيها يجوز شراء اللوازم او االشغال  . ذ

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

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

 العطاء على تقديم عرض فني ومالي منفصلين( وفقا  لما يلي :

يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا  للنموذج المعتمد لذلك وفاي حاال عادم وجاود مخالفاات رئيساية  . أ

 خول في التقييم .عليه يتم قبوله واعتماده للد

في حال وجدت مخالفات رئيسية فاي العارض المقادم مان قبال المتنااقص ياتم اساتبعاد عرضاه مان  . ب

 التقييم .

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقا  للمواصفات المطلوباة  . ت

 ومعايير التاهيل الواردة في دعوة العطاء.

اءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفااء بالتماماات تؤخذ بعين االعتبار كف . ث

 العطاء.

إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجوده توصي اللجنة الفنية باعتمااد العارض  . ج

 الفني .

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

لحضور اجتما  فتح العروض المالية لها ويتم اعاادة العاروض  سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنيا   . خ

المالية الغير متاهله فنيا  للمتناقص مغلقة وتحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها باالحق فاي بياان 

 او عدم بيان اسباب رفض العرض.

او الخاادمات فااي دعااوة العطاااء وذلااك تااتم مقارنااة اسااعار العااروض المطلوبااة للااوازم او االشااغال  . د

لتحديد مقدم ارخاص االساعار علاى ان ياتم اساتبعاد قيماة اي اضاافات او قطاع غياار غيار مطلاوب 
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تسعيرها في دعوة العطااء ويحاق اللجناة الفنياة قباول االضاافات وقطاع الغياار فاي العارض الفاائم 

 بالعطاء بعد فوزه.

المات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفائم يتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة احتساب ع . ذ

 بالعطاء.

 

في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخاص االساعار تنتقال الدراساة الاى العارض  .5

الذي يليه بالسعر الى ان تصل الى العرض الاذي تتاوافر فياه المتطلباات لةحالاة علاى ان تباين اساباب 

 شال واضح .استبعاد العروض االرخص ب

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

التجاريااة والتسااهيالت التااي يقاادمها او الخدمااه التااي يوفرهااا وقطااع الغيااار وور  الصاايانة وقدرتااه 

 المالية ويجوز لها استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .

 

 : إحالة العطاءات : خامسا  

 

 تتم إحالة العطاءات مع بيان األسباب على الفائمين وفقا  لما يلي : .1

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

 للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.

ابقة تستبعد العروض أرخص المطابق : إذا كان هنالك عروض مخالفة وعروض اخرى مط . ب

 المخالفة وتتم االحالة على ارخص العروض المطابقة.

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

انسب هذه العروض من حيث الجودة والسعر والنو  والشروط التي تفي بالغرض المطلوب اذا 

 المستفيده. اقتنعت اللجنة لصالح الشركة

 اي سبب اخر يتفق مع احاام هذه السياسة على ان ياون مبررا  بشال كاف. . ث

 

تحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بحاق اساتبعاد اي عارض ال يااون واضاحا  بصاورة كافياة تماان  .2

 من االحالة او يحتمل اكثر من تفسير.

عوة العطاء قبل االحالة دون للجنة الشراء المختصة ان تنقص او تميد الاميات المطلوبة في د .3

الرجو  الى المناقص او بعد االحالة بموافقة المتعهد على ان ال يتجاوز مجمو  المياد او النقصان 

 %( خمسة وعشرين بالمائة سواء قبل االحالة ابو بعدها.25)

شروط تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة ال .4

الخاصة لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفء او غيرمؤهل او إذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان 

انتحل صفة تمثيل مؤسسة او شركة او االدعاء بانه وكيلها بالبيع او اخفى انه وكيلها سواء كان أو 

 تمثيله لمؤسسة اردنية او اجنبية.

لشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخاذ بماا ورد فاي إذا وقع تناقض او تعارض بين التعليمات وا .5

 الخاصة.

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

تلج  إلى الشراء عن طريق استدراج عروض او الشراء المباشروفقا  الحاام ن اام لاوازم الشاركة كماا 

لن ر عن الشراء كليا او جمئيا  وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الاذي سابق ان يحق لها ان تصرف ا

 اشترى دعوة العطاء الحصول عليها دون مقابل .

تحتفظ لجنة الشراء المختصة بحقها في الغاء دعوة العطاء او قرار االحالة في اي وقت او اي مرحلة  .7

اء وقرار االحالة واستامل كافة اجراءات توقيع دون بيان االسباب ما لم يان المتعهد قد تبلغ امر الشر

العقاااد او االتفاقياااة ولهاااا ان تااارفض كااال او بعاااض العاااروض المقدماااة اليهاااا دون ان يااااون الي مااان 

المناقصين الحق في الرجاو  اليهاا با ي خساارة او ضارر ناشايء عان تقاديم عرضاه وال يترتاب علاى 

 الشركة اي التمامات مادية او غير مادية مقابل ذلك.
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الشركة غير مقيدة باإلحالة علاى أقال األساعار ماع األخاذ بعاين االعتباار مادة التورياد و للشاركة الحاق  .8

بتجمئة العطاء  او إلغاء العطاء دون بيان األسباب وال يحق ألحد االعتاراض علاى قارار الشاركة بهاذا 

 الخصوص.

 سادسا  : مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

 

يه العطاء استامال إجراءات العقد الخاص بقرار االحالة )تقديم ت مين على المتعهد الذي احيل عل .1

حسن التنفيذ 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 التمامات مالية اذا لم 

 قم المتعهد باستامال كافة االجراءات المطلوبة منه خالل الفترة القانونية الممنوحه له .ي

يعتبر توقيع االتفاقية من قبل المتعهد اعترافا  من ب نه مطلع على كافة محتويات قرار االحالة وامر  .2

 الشراء وكل ما يتعلق بهما وانه ملتمم التماما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .

وز للمتعهد ان يتنازل الي شخص اخر عن كل او اي جمء من العقد دون الحصول على اذن ال يج .3

خطي من لجنة الشراء المختصة مع االحتفاظ باامل حقوق الشركة وفقا  لقرار االحالة والعقد االصيل 

. 

زم إذا استناف المتعهد عن تنفيذ التماماته بموجب العقد او قصر في ذلك او تاخر في تقديم اللوا .4

المحالة عليه للجنة الشراء المختصة شراء اللوازم او الخدمات موضو  العقد بنفس المواصفات 

عنها بذات الخصائص واالستعماالت وال تقل عنها سوية من اي مصدر اخر  والخصائص او بديال  

 على حسابه ونفقته وتحميله فروق االسعار والنفقات االضافية واي خسارة او مصاريف او عطل او

 ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة الى اي انذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك.      

يحق للشركة فس  االتفاقية في أي وقت دون الحاجة إلى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالوفاء  .5

مئياا دون بالتمامه أو مخالفته ألي شرط من شروط االتفاقياة ومصاادرة كفالاة حسان التنفياذ كلياا أو ج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أن ياون للفريق الثاني الحق باالعتراض أو المقاضاه                                                                             

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

ن االسبو  %( من قيمة اللوازم التي ت خر المتعهد في توريدها عن كل اسبو  او جمء م1تقل عن )

%( من قيمتها كما يحق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا 15وبحد اعلى )

 اقتضت مصلحة الشركة ذلك وعلى ان يتم تحميل المتعهد كافة الخسائر الناتجه عن ذلك . 

لعطل ال يحول توقيع الغرامة في البند السابق دون حق الشركة في الرجو  على المتعهد بقيمة ا .7

والضرر النات  عن ت خر المتعهد في تنفيذ ما التمم به دون سابق إنذار على ان يتم اعالم لجنة 

 الشراء المختصة بقيمة العطل والضرر ان وجدت.

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

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

لشااركة مياااه اليرمااوك حااق قبااول ال ااروف التااي تسااببت فااي تاا خير العماال أو رفضااها وعاادم اعتبارهااا  .9

 ظروف قاهرة دون حق االعتراض أو طلب بيان األسباب .

 

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

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

المالزل او البراكين او التشريعات الحاومية المستحدثة او غير الواضحة التي ال يمان التنبؤ بها 

ليس المقصود بحيث يمنع احد او كال الطرفين من الوفاء بالتماماتهما المنصوص عليها في العقد و

 بذلك تبرير االهمال او التقصير او غيره من المخالفات لال من الطرفين .

 

ياون من المتفق عليه ان المتعهد ال يتحمل االضرار المترتبة على التاخير في تنفيذ العقد او عدم  . أ

 الوفاء به اذا كان التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

وى قاهره فانه يتوجب على المتعهد تقديم اشعار خطي وفوري الى الجهة في كل االحوال عند وجود ق . ب

المختصة بال روف واالسباب التي تمنع من تنفيذ االلتمام او التاخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت 

 ذلك.
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تاون القوى القاهرة المؤقته من مبررات التاخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتاون القوى القاهرة  . ت

 ئمة من مبررات عدم الوفاء.الدا

تن ر لجنة الشراء المختصة في القوى القاهرة من حيث الماان والممان ومدى اثرهما على تنفيذ  . ث

 العقد.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الخامس
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 الشروط الخاصة

 1استبدال رمل الفالتر الرملية وصيانتها في محطة الرويشد رقم 

 مواقع العمل

 1ية الرويشد رقم محطة تحل

 وصف العمل

( وحسب 1تنوي شركة مياه اليرموك إعادة تأهيل وصيانة الفالتر الرملية التابعة لوحدة تحلية الرويشد رقم ) -1

 المواصفات الفنية الواردة أدناه

 .التنسيق الكامل مع إدارة مياه لواء البادية الشمالية بالخصوص -2

 : المتطلبات الرئيسية

تقديم عرضه الفني والمالي بحيث يتم توريد وتركيب وتشغيل جميع ما يلزم إلعادة تأهيل وصيانة على المناقص 

 :الفالتر الرملية الموجودة في المحطة وعليه زيارة موقع ليتمكن من تنفيذ األعمال التالية

لمكان الذي يتم تحديده من تفريغ رمل الفالتر الرملية وعددها فلترين ونقل الرمل الناتج من عمليات التفريغ الى ا .1

 .قبل مديرية مياه البادية الشمالية

تفريغ رمل جميع الفالتر الرملية وعددها فلترين شامال جميع ما تحتاجه هذه العملية من معدات وآليات إلتمام العمل 

 : على اكمل وجه وضمان سالمة جميع األجهزة والمضخات العاملة على أن يتم اتباع االلية التالية

 تفريغ رمل الفالتر الرملية بالطريقة التي يراها المناقص مناسبة -أ

نقل جميع كميات الرمل الناتج من عمليات التفريغ الواردة في البند رقم )أ( اعاله الى المكان الذي يتم تحديده  -ب

 .من قبل مديرية مياه البادية الشمالية

ب المحافظة على جميع مضخات التزويد ، الغسيل العكسي يجب ان تكون عملية التفريغ لكل فلتر آمنة حيث يج -ت

، وعلى جميع التوصيالت الميكانيكية للفالتر الرملية ومحابسها والتوصيالت الكهربائية والميكانيكية الخاصة 

 .بالمضخات

 إستبدال الموزعات الداخلية وشبكة المواسير الحاملة لها .2

 فظة قدر اإلمكان على شبكة الموزعات الداخلية واخراجها سليمةعلى المقاول المحال عليه العطاء المحا -أ

على المقاول فك جميع الموزعات الداخلية في الفلترين والقيام بتنظيفها جيدا للتخلص من جميع الترسبات داخلها  -ب

 استبدال التالف منها بعد أخذ موافقة لجنه

استبدالها رسميا ليصار الى محاسبة المقاول على ما تم االشراف على التبديل ويتم تثبيت عدد الموزعات التي تم 

 . تبديله

 .سيتم محاسبة المقاول على نسبة اإلنجاز فيما يخص البند )ب( اعاله وكما جاء في جدول الكميات المرفق -ت
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وريد وتعبئة رمل جديد متعدد الطبقات للفالتر الرملية وعددها )فلترين( بالمواصفات ادناه وعمل كل ما ت .4

 :زم لترتيب طبقات الحصى والرمل وتشغيلها بكفاءة عالية وكما هو مبين بالجدول ادناهيل

 المطلوب المواصفات

 11222الكمية الكلية 

Effective Size (d10 ) 0.8 – 1.2 ملم 

Uniformity Coefficient 

> 1.5 

 : وعلى المناقص المحال عليه العطاء القيام يما يلي

سي عن طريق تشغيل مضخة الغسيل العكسي للفلتر الواحد ومراقبة تمدد الرمل من تحديد تدفق الغسيل العك -أ

 .خالل االبقاء على الفتحة العلوية مفتوحة

ان يكون الرمل المورد نظيفا وخاليا من الملونثات الجرنثوميه ، ويتحمل المقاول كلفة الفحوصات الجرنثومية  -ب

كذلك كمية المياه االضافية التي يتم استخدامها لتكرار عملية الغسيل للفلتر الواحد المخالفة لحين اجازة استخدامه و

 . والتعقيم

( : أن يكون السعر المقدم شامال جميع األجهزة واألدوات والمعدات الالزمة إلنهاء جميع االعمال حسب 1مالحظة)

 .األصول

 . ايام تقويمي 12( : مدة التنفيذ كاملة ال تزيد عن 2مالحظة )

 .: ارسال تحليل المناخل للرمل المراد توريده من قبل المقاول( 3مالحظة )

 

 
  

    

 

 

 

 
 



 (O-T-S-0021-0248قم )ر  عطاء

(1صيانة الفالتر الرملية التابعة لوحدة التحلية رقم )  

دراج /للمرة الثانيةاست  

22 

 

 

 

 

 

 

 

 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 يكفل

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

 

 ……………………………………رقم :  العطاء دخول كفالة مقابل وذلك

 .…………………………………………… بمشروع الخاص

 

المذكور  العطاء دخل والتي بذلك المتعلقة وفقا للشروط ، المذكور للعطاء متقدم صكمناق قيامه بالتزاماته لتأمين

 . على أساسها

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

 . أسبق  المناقصين أيهما أحد

 

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

 . المناقص قبل من اعتراض عن أي النظر بصرف

 

 

 

 ………………………… مصرف/الكفيل توقيع

 

 ………………………… بالتوقيع المفوض

 

 ..………………………. التاريخ

 

 

 

 والمالي الفني العرض عن منفصل مغلف في الافالة وضع يجب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 
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 )التنفيذ حسن كفالة وذجنم

PERFORMANCE GUARANTEE 

 

 

 

 إلى السادة شركة مياه اليرموك

 

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

 

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

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

 

 بخصوص العطاء رقم )                                           (

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

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

 

وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في ونثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن 

ي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. ندفع لكم . بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أ

مع ذكر األسباب 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 .

دارها ولحين تسلم األشغال المنجزة /و/أو/ توريد المواد بموجب وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إص

العقد المحدد مبدئياً بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... ما لم يتم تمديدها أو 

 تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .

 

 

 

 

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

 

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

 

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

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

 ساألول الفريق اعتباره على شركة مياه اليرموك  العمل صاحب

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

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

 

(1صيانة الفالتر الرملية التابعة لوحدة التحلية رقم )صيانة   

 

 الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-S-0021-0248 للعطاء الثاني الفريق به تقدم الذي ضبالعر قبل قد كان ولما

 المتعاقدين

 :يلي ما على

 

 العطاء دعوة في العامة الشروط في لها المحددة المعاني نفس األتفاقية هذه في الواردة والتعابير للالمات ياون -1

 .بعد فيما اليها والمشار

 

 متااملة وحدة مجموعها في وفهمها قراءتها  وتعتبر األتفاقية هذه من ال يتجمء جمء يلي مافي المدرجة الوثائق تعتبر -2

 هي: الوثائق وهذه

 

 والخاصة العامة الشروط *        

 .االحالة قرار *        

 .المناقص عرض *        

 .المواصفات *       

 العقد. توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

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

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

 

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

 المطلوبة األعمال

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

 

 الفريق الى يدفع ب ن األول الفريق يتعهد , العطاء هذا بموجب منه المطلوبة األعمال جميع بتقديم الثاني الفريق قيام ازاء -5

 الثاني

 . هذه في لذلك المحدد وباألسلوب مواعيدال في المذكورة واألجور األسعار

 

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

 

 

 الثاني الفريق                                                                     االول الفريق                

 ) المورد(                                                                    )لعملا )صاحب               

 

 

 التوقيع    التوقيع                                                                                          

 

 األسم                                         األسم :                                                      

 

 ظيفة:الو        الوظيفة:                                                                                     
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 السابعالجزء 
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الختم        سم المناقص :                                   رقم الهاتف :                                رقم الفاكس :                      ا 

 والتوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (942جدول كميات العطاء رقم )

 1رويشد رقم صيانة الفالتر الرملية يف حمطة حتلية ال

       

 مالحظات
 السعر االفرادي السعر االمجالي

 # اللوازم املطلوبة الكمية الوحدة

 دينار دينار

   
 مقطوع مقطوع

تفريغ رمل الفالتر الرملية وعددها فلرتين 

ونقل الرمل الناتج اىل املكان الذي يتم حتديده 

من قبل إمديرية مياه البادية الشمالية  حسب 

 واصفات الفنية املرفقةامل

1 

   
حسب  عدد

 االجناز

استبدال ما يلزم من املوزعات التالفة داخل 

 املواصفاتالفالتر واملواسري احلاملة هلا وحسب 

 الفنية املرفقة
2 

 11111 كغم   

توريد وتعبئة وتعقيم رمل جديد للفالتر 

الرملية وعددها )فلرتين( وحسب املواصفات  

 الفنية املرفقة

3 


