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موافق ال االحد ء يومهو الساعة الثالثة والنصف من مسا لبيع وثيقة العطاء  اخر موعد 

19/2/2023  

 

وم  ي  ظهر عشر ةالثانياخر موعد لتقديم العروض على العنوان المذكور ادناه الساعة  

 20/2/2023الموافق   االثنين
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جاوز توعد ال يمالمرفقة بهذه الدعوة في  العامة والخاصةلشروط لوفقا   االبار المتدفقة من سد كفرنجة
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 
 

 خاصة بها فإنني أقدم وفقًا للتعليمات والشروط العامة وال (O-T-S-0023-0029بناًء على دعوة العطاء رقم )         

 

 المواصفات المبينة في هذا العرض اللوازم المعروضة باألسعار والشروط و  كل أو بعضم بتوريد عرضي وأوافق على أن أقو 
 

أأأوض وأف عأد لييأداعالتأاري  المدأدد مأ  قأبلام كأا ر مو ( يومأًا اعتاأارًا مأ   120وإنني ألتزم بأنن ظلأل هأذا العأرض قأأأالمًا لمأدة )        
 هذا العرض لدى دالرتام (  بتمثيل مؤسستنا / شركتنا في كافة اإلجراءات والتبليغات المتعلقة ب)                                    السيد

 
                                                                                                                                                                                         

 
 المفوض بالتوقيأأأع
 

 :)                                              ( إسم المناقص 

 
 : الخاتأأأأم 

 
 :)                                              ( العنأأأوان 

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

______________________________________________________________________ 
 

 المرفقات ) أبي  فيما يلي جميع المرفقات التي يتاون منها عرضي ( :
1) 
2) 
3) 
4) 
 
 

 ميحلأأأأات :

 الدالرة . إلىعند تقدظمه ظجب أن ظعان هذا النموذج بالاامل وأن يرفق بالعرض  .1
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

مة ء وملزتعتبر هذه التعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة عقد للشرا

 . عليماتد بنود هذه التللمناقصين وللجنة الشراء المختصة حق استبعاد اي عرض غير ملتزم بكل او بعض او اح

 

 اوال : إعداد وتقديم العروض :

 

 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .1

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

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

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

 كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.

يداع من التاريخ المحدد كآخر موعد إل يوما   عشرونو ( مائة 120)مدة سريان العرض ال تقل عن  .3

 العروض .

لموافق ا االثنين يوم ظهرعشر  الثانيةآخر موعد الستالم العروض على العنوان المذكور أدناه الساعة  .4

20/2/2023 . 

ب على في حال وجود اعتراضات على المواصفات او الشروط او التعليمات الواردة في هذا العطاء فيتوج .5

هما لعروض ايوقبل الموعد النهائي لتقديم اها اريخ نشرمن تالمناقص تقديم اعتراضه خالل خمسة  ايام عمل 

 .اسبق

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

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

لحبر لنفس المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه االصلي وبا ديل اختياريبفي حال تقديم عرض  .أ

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

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

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

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

 بإسم :

  ديرية العطاءات و المشتريات م –شركة مياه اليرموك 

  العطاء رقمO-T-S-0023-0029 

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

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

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

 االيداع اصوليا".

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

  .العروض لتقديم موعد كأخر المحدد والموعد التاريخ بعد العروض على تعديالت أي إجراء او سحب يقبل ال .11

قص اي نصفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او  على المناقصين التاكد من .12

كتمال ا د منمرفق او صفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأك

 الوثائق . 

نظام  بموجب يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاما  منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة .13
اه ى شركة ميلد نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك 2022(  لسنة8رقم )

 اذج المرفقه.اليرموك وتعديالته ووثائق دعوة العطاء والنم
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لك المدة خالل ت لمدة خمسة ايام عمل  واذا لم يعترض اي مناقص على القراريتم االعالن عن االحالة المبدئية  .14

ة بالشركة الخاص االعالناتوسيتم تعليق االحالة المبدئية على لوحة  تصبح االحالة نهائية بعد المصادقة عليها

 ع االلكتروني للشركة.في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموق

طاءات ية العالمتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالة مبدئية االلتزام بمراجعة مدير ةعلى الساد .15

 ام مسة ايخوالمشتريات لالطالع على مسودة االحالة والتبليغ المبدئي باالحالة من قبل شخص مخول وخالل 

ى راض علعطاءات والمشتريات وهي المدة القانونية لالعتعمل من تاريخ اشعارهم بذلك من قبل مديرية ال

 .الة ى االحالقرار المبدئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير باالحالة النهائية واعتبارهم موافقين عل

 ريد.يلتزم المناقص بعد االحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد واتمام التو .16

 دين.لمتعاقاي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المحاكم االردنية ه .17

 

 ثانيا  : خطاب التغطية :

 

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

 اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها . .1

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

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

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 

 ثالثا  : االســعار :

 

الضرائب رسوم وكية والبالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمر مفقطةتحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية  .1

باألرقام  م المثبتةع القياألخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت م

 كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

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

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

 

 رابعا  : طريقة الدفع :

 

 لخاصة.حسب ما ورد في الشروط امن خالل شركة مياه اليرموك الخدمات  /يتم دفع قيمة المواد المورده  .1

 الة.الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االح .2

 

 خامسا  : الكفاالت :

 

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

لة بنكية بل كفادخول العطاء صادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية ) وفي حال تعذر تق

موك وم من تاريخ ايداع العروض لذلك العطاء المر شركة مياه الير( ي120غير مشروطه( وصالحة لمدة)

 وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

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

ايام من  10خالل  ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   ة عليه%( من قيمة المواد المحال10حسن تنفيذ بقيمة)

 تاريخ اشعار االحالة النهائي وذلك تجنبا  لمصادرة تامين دخول العطاء.

 

 تقدم جميع الكفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .3
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 سادسا  : الغرامات :

 

 لعطاء فيما يخص المخالفات والتغريم.ل يطبق ما ورد في الشروط العامه

 

 

 

 سابعا: تقديم العروض :

 

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

 

 

 

 المركز –شركة مياه اليرموك 

 مديرية العطاءات والمشتريات

 شارع بغداد   -اربد

http://www.yw.com.jo 
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 الجزء الرابع
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  العامةالشـــروط 
 

قدم موأية مراسالت أخرى من و المالحق صفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم الموا -

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

لمعمول ه انظام المشتريات الحكومية وتعليمات 2022(  لسنة 8الشروط العامة المرفقة والواردة في نظام رقم ) -

ة به في شركة مياه اليرموك جززء ال يتجززأ مزن وثزائق العطزاء مزا لزم تتعزارض مزع الشزروط الخاصزة وفزي حالز

 تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.

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

 لعطاء.أجور اإلعالن مهما تكررت على من يرسو علية ا -

 

 -أوال : التأمينات والضمانات :

 

الحة ص% ( من قيمة العرض و تبقى  3يرفق بالعرض كفالة بنكية ) أو شيك مصدق ( للدخول في العطاء بنسبة )  .1

 ( يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .120لمدة )

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

 الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء. .1

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

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

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

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

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

 

واد التززي المختصززة قيمززة تززامين الززدخول ايززرادا  للشززركة بمززا يتناسززب وقيمززة المززادة او المززتصززادر لجنززة الشززراء  ب.   

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

المنزاقص  إذا اسزتنكف. اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه او عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمزه او 1 

 جزء منه . رضه اوعن االلتزام بع

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

شزاركة .  إذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومزات أو الوثزائق التزي قزدمها لغايزات الم3

 في العطاء .

 

م عمزل ( عشرة ايزا10حالة خالل )%( من إجمالي قيمة اإل10يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .3

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

مين مزن يعاد تأمين حسن التنفيذ الزى المتعهزد بعزد تنفيزذه كافزة شزروط العقزد بموجزب طلزب خطزي بزاالفراج عزن التزا .4

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

 

 

 دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين : شراءثانيا : 

 دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخوله صناعة بشراءيقدم المناقص الذي يرغب   .1

 . عة والتجارةالتجاري الصادر عن وزارة الصنا المطلوبة أو االتجار بها ، وسجلالخدمات  /أو بيع أو توريد اللوازم

يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء )الورقيزة( المقزررة )غيزر مسزتردة( مقابزل وصزول مقبوضزات حسزب االصزول  .2

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها
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 ذا لزم تكزنرد فيهزا وإيعد المناقص عرضه وفقا  لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويزتفهم جميزع مزا و .3

ة علزى عزدم الوثائق كاملة أو وجد نقصا  فيها فعليزه طلزب الوثيقزة الناقصزة مزن الشزركة  ويتحمزل النتزائب المترتبز

 قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

يعززد المنززاقص عرضززه واسززعاره علززى الجززداول و النمززاذج المرفقززة بززدعوة العطززاء ويخززتم ويوقززع نمززاذج عززرض  .4

( وجزداول الكميزات والوثزائق المطلوبزة فزي دعزوة العطزاء ويقزدمها ضزمن العزرض كاملزة Bid Formصة)المناق

دعزوة  ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص باالضافة الى وثزائق

ضزه وعلزي ان يكتزب العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويزرى انهزا ضزرورية لتوضزيح عر

قزة بالعطزاء والهاتف والفاكس لترسل اليها المخاطبزات المتعل ه متضمنا  العنوان عنوانه الكامل والدقيق في عرض

ه فززي وعليززه ان يبلززغ الشززركة خطيززا  عززن اي تغييززر او تعززديل فززي عنوانززه وتعتبززر جميززع المخاطبززات التززي تتززرك لزز

 ال كأنها وصلت فعال  وسلمت في حينها .العنوان المذكور او ترسل اليه باي وسيله ارس

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

 سزعر بزالرقمعلى المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحو او التعزديل او الشزطب او االضزافة وعليزه كتابزة ال

ر ذلك ان يززذكر السزعر االفززرادي للوحزدة ولمجمزوع الوحززدات لكزل مززادة وكزذلك السززعوالحزروف وعلزى المنززاقص كز

لسزعر ااالجمالي للعرض )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحيزث يكزون 

للجنة  ف ذلك يحقوبخالنهائيا  غير قابل الية تعديالت بالزيادة الحقا  ويعتبر السعر شامال  اجور التحزيم والتغليف 

 الشراء المختصة ان تهمل العرض .

ثزم  يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في مغلفزات منفصزلة مزع كتابزة المحتزوى علزى المغلزف ومزن .6

عنزوان وواسزم  مقدم لهزا العطزاء والعنزوان يقوم بجمعها في مغلف واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه اسم الشركة ال

لجنزة لقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وبخالف ذلزك يحزق رثابت والمناقص ال

 الشراء المختصة ان تهمل العرض.

ض ال يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكزل عزر .7

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

 

( يومزا  120يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنزه لمزدة ال تقزل عزن ) .8

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

 ة.او معلومات تراها ضرورييحق لشركة مياه اليرموك طلب اي شهادات   .9

ق العطاء ان اصدار امر الشراء عن الشركة بعد تبلغة يشكل مع وثائ ىيعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه عل .10

 المعتمدة عقدا  ملزما  

الضرائب ولرسوم تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمركية وا .11

باألرقام  م المثبتةع القيعلى المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت م األخرى بما فيها الضريبة العامة

 كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

 ثالثا  : فتح العروض :

( 2022( لسنة )8ب نظام المشتريات الحكومية رقم )تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حس .1

 ثله حضور فتح العروض.ويجوز لكل مناقص او لمم

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

لعزدد اإذا وجدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عزن ثالثزة او اقزل مزن   .3

لعزروض تعزاد ا اعادة الطرح حالةوفي  إعادة طرح العطاءاوالمحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض 

 مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .

 

 رابعا  : دراسة وتقويم العروض :

لنواحي ض من اتحدد لجنة الشراء المختصة الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العرو .1

 ية التي تتطلب ذلك وتقدم التوصية المناسبة للجنة الشراء المختصةالفنية والمالية والقانون

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

ن( تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ) في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فنزي ومزالي منفصزلي .3

 وفقا  لما يلي:
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يزتم  المعتمد لذلك وفي حال عزدم وجزود مخالفزات رئيسزية عليزهيتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج  .أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

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

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

 ة .عروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقا  للمواصفات المطلوبتدرس ال .ت

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

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

 إذا تززوافرت فززي العززرض كافززة الشززروط والمواصززفات والجززودة توصززي اللجنززة الفنيززة باالحالززة علززى مقززدم .ح

 ارخص االسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.

قزدم متتم مقارنة اسزعار العزروض المطلوبزة للزوازم واالشزغال او الخزدمات فزي دعزوة العطزاء وذلزك لتحديزد  .خ

طززابق علززى ان يززتم اسززتبعاد قيمززة اي اضززافات او قطززع غيززار غيززر مطلززوب تسززعيرها فززي دعززوة ارخززص الم

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

ي في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخزص االسزعار تنتقزل الدراسزة الزى العزرض الزذ .د

عزروض بالسعر الى ان تصل الى العزرض الزذي تتزوافر فيزه المتطلبزات لالحالزة علزى ان تبزين اسزباب اليليه 

 االرخص بشكل واضح .

عنززد عززدم مطابقززة كافززة العززروض )المناقصززات( او وجززود نقززص فيهززا يجززوز شززراء اللززوازم او االشززغال  .ذ

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

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

 على تقديم عرض فني ومالي منفصلين( وفقا  لما يلي :

ه يزتم يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا  للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عزدم وجزود مخالفزات رئيسزية عليز .أ

 وله واعتماده للدخول في التقييم .قب

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

ة ومعزايير تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقا  للمواصفات المطلوبز .ت

 التاهيل الواردة في دعوة العطاء.

 مات العطاء.بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزاتؤخذ  .ث

 ني .إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجوده توصي اللجنة الفنية باعتماد العرض الف .ج

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

لماليزة ات المؤهلة فنيا  لحضور اجتماع فتح العروض الماليزة لهزا ويزتم اعزادة العزروض اسيتم دعوة الشرك .خ

م بيزان الغير متاهله فنيا  للمتنزاقص مغلقزة وتحزتفج لجنزة الشزراء المختصزة لنفسزها بزالحق فزي بيزان او عزد

 اسباب رفض العرض.

د مقزدم عزوة العطزاء وذلزك لتحديزتتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االشزغال او الخزدمات فزي د .د

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

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

 .ئز بالعطاءلفني والمالي لتحديد العرض الفايتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة احتساب عالمات التقييم ا .ذ

 

ليزه يفي حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص االسعار تنتقل الدراسة الزى العزرض الزذي  .5

عزروض بالسعر الى ان تصل الزى العزرض الزذي تتزوافر فيزه المتطلبزات لعحالزة علزى ان تبزين اسزباب اسزتبعاد ال

 االرخص بشكل واضح .

 

         ه رقموكتبهم الالحق 25/1/2013( ترايخ  972ناعة الوطنية : بناءا على قرار مجلس الوزاء رقم )الص .6

يتم منح الصناعة الوطنية  5/1/2014تاريخ  6/11/1/265و  27/1/2013( تاريخ  56/10/6/1733) 

ردنية وذلك الهندسية اال% ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية و 20االردنية أفضلية بالسعر بنسبة 

 لية : ة التاشريطة احضار ما يثبت ان المصنع محلي ويتم منح االفضلية لسعر المنتب المحلي وفقا  للمعادل

رضين للشروط ،  ومن ثم يم مقارنة بسعر المنتب المحلي شريطة مطابقة كال الع  1.20× سعر السلعة االجنبية 

 والمواصفات .
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 ت :خامسا  : إحالة العطاءا

 

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

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

 للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.

تتم ووض المخالفة أرخص المطابق : إذا كان هنالك عروض مخالفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العر .ب

 االحالة على ارخص العروض المطابقة.

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

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

 الشركة المستفيده.

 بب اخر يتفق مع احكام هذه السياسة على ان يكون مبررا  بشكل كاف.اي س .ث

 

حالزة تحتفج لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد اي عرض ال يكون واضحا  بصورة كافية تمكزن مزن اال .2

 او يحتمل اكثر من تفسير.

 قبزل اءالشزر وثزائق فزي ردةاالستشزارية الزوا والخزدمات اللوازم مدد أو كميات تزيد أو تنقص أن الشراء للجنة .3

لكميزة ا %( مزن25نسبته) ما النقصان أو الزيادة مجموع يتجاوز ال على ان المناقص الى الرجوع دون االحالة

 .المطلوبة

 فقزةوبموا قيمتهزا بلغزت ومهمهزا الشزراء فللجنزة المشزتراة اللزوازم كميزات فزي زيزادة الزى اقتضزت الحاجزة اذا .4

 واردةالكمية الز %(من35) نسبت ما مجموعها في تتجاوز ال ان على االحالة الحق لقرار قرار إصدار المتعهد

 الشراء. عقد في

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

 .اءعقد الشر فهي الواردة الكمية نم %(50نسبته) ما مجموعها في تتجاوز ان ال على االحالة لقرار

 لخدماتا في المدد لتمديد المتعهد وبموافقة بلغت قيمته مهما إحالة الحق قرار إصدار الشراء للجنة . .6

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

اصة روط الخوالتعليمات العامة الشتستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط  .7

ة نتحل صفاأو لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفء او غيرمؤهل او إذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان 

ردنية او امؤسسة لتمثيل مؤسسة او شركة او االدعاء بانه وكيلها بالبيع او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله 

 اجنبية.

 خاصة.ارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد في الإذا وقع تناقض او تع .8

دون  تحتفج لجنة الشراء المختصة بحقهزا فزي الغزاء دعزوة العطزاء او قزرار االحالزة فزي اي وقزت او اي مرحلزة .9

لعقزد او اتوقيزع  بيان االسباب ما لم يكزن المتعهزد قزد تبلزغ امزر الشزراء وقزرار االحالزة واسزتكمل كافزة اجزراءات

 االتفاقيززة ولهززا ان تززرفض كززل او بعززض العززروض المقدمززة اليهززا دون ان يكززون الي مززن المناقصززين الحززق فززي

و الرجوع اليها بأي خسزارة او ضزرر ناشزيء عزن تقزديم عرضزه وال يترتزب علزى الشزركة اي التزامزات ماديزة ا

 غير مادية مقابل ذلك.

بتجزئزة  عتبزار مزدة التوريزد و للشزركة الحزقسزعار مزع األخزذ بعزين االالشركة غير مقيزدة باإلحالزة علزى أقزل األ .10

 .إلغاء العطاء دون بيان األسباب وال يحق ألحد االعتراض على قرار الشركة بهذا الخصوصالعطاء  او 

 

 سادسا  : مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

 

 ن التنفيذمين حسص بقرار االحالة )تقديم تأعلى المتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخا .1

ما لمتعهد علالى ا ودفع الرسوم القانونية وتوقيع االتفاقية خالل المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل

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

 لمطلوبة منه خالل الفترة القانونية الممنوحه له .االجراءات ا

وكل  مر الشراءالة وايعتبر توقيع االتفاقية من قبل المتعهد اعترافا  من بأنه مطلع على كافة محتويات قرار االح .2

 ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .
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من  كل او اي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطيال يجوز للمتعهد ان يتنازل الي شخص اخر عن  .3

 لجنة الشراء المختصة مع االحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقا  لقرار االحالة والعقد االصيل .

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

نها ع ديال  شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص او ب للجنة الشراء المختصة

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

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

 انذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك.      

ه اء بالتزامزيحق للشركة فسخ االتفاقية في أي وقت دون الحاجة إلى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالوف .5

لفريزق أو مخالفته ألي شرط من شزروط االتفاقيزة ومصزادرة كفالزة حسزن التنفيزذ كليزا أو جزئيزا دون أن يكزون ل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          باالعتراض أو المقاضاهالثاني الحق 

ن عة ال تقل ( بنسبإذا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه )غرامه مالية .6

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

ة ة الشرككما يحق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلح%( من قيمتها 15)

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

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

 يمة العطلتصة بقي تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار على ان يتم اعالم لجنة الشراء المخعن تأخر المتعهد ف

 والضرر ان وجدت.

و أي ألعطاء اتحصل األموال المستحقة للشركة من المناقصين أو المتعهدين للشركة من كفاالتهم لديها لذلك  .8

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

رة وف قاهلشركة مياه اليرموك حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل أو رفضها وعدم اعتبارها ظر .9

 دون حق االعتراض أو طلب بيان األسباب .

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

اكين او و البراحسب المصطلح ) عمل القوة العليا ( مثل الفياضانات او الزالزل  الشغب او الجريمة وقد يكون

رفين من ال الطكالتشريعات الحكومية المستحدثة او غير الواضحة التي ال يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او 

ه من و غيراقصير الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في العقد وليس المقصود بذلك تبرير االهمال او الت

 المخالفات لكل من الطرفين .

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

 كان التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

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

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

ائمة من رة الدتكون القوى القاهرة المؤقته من مبررات التاخير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوى القاه .ت

 مبررات عدم الوفاء.

 .العقد شراء المختصة في القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذتنظر لجنة ال .ث

 

 : فحص اللوازم واستالمها : سابعا

 

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

دولية ايير التي تحددها الشركة وبحيث تتطابق مع المعلمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة الالشركة 

 . بناءا على نتائب الفحص ووفقا لشروط العقد ويتم الدفعالمعتمده لهذه الغاية 

 

 .و معلومات تراها ضرورية مياه اليرموك الحق بطلب أية شهادات أ .2
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 ( O-T-S-0023-0029عطاء رقم )  

 شربفي موقع سد كفرنجة إلنتاج مياه صالحة للV-Notch Weirعالجة مياه الـم

 

 الفريق األول: شركة مياه اليرموك.

 الفريق الثاني: المقاول الذي سيحال عليه العطاء

 

 موقع العمل:

 V-Notch Weirسد كفرنجة  -محافظة عجلون 

 

 :ونوعية المياه الخام وصف العمل

د من بئر س متدفقةتنوي شركة مياه اليرموك إبرام عقد تشغيل وصيانة لمدة سنة واحدة لمحطة تحلية ومعالجة المياه ال

حسب  نتاج مياه(، إلخاالمالح الذائبة الكلية، العسر الكلي ، النترات ...الكفرنجه للتخلص من التراكيز المرتفعة لـ )

أساس انتاج وضخ  وبالكميات والمواصفات أدناه على 286/2015ه الشرب رقم متطلبات المواصفة القياسية االردنية لميا

 سعر المتر المكعب الواحد. 

 

 تصميم المحطة:

 (2015أعوام )انشئت عام  ثمانيةالعمر التشغيلي للمحطة: 

 

 الطاقة األنتاجية:

 ستغالل هذه الكميةإالفريق الثاني س مياه خام قابلة للزيادة والنقصان وعلى /3م200سيتم من قبل الفريق األول تأمين 

ص ة فيما يخلرئيسيإلنتاج أكبر كمية ممكنة من المياه المحاله والمخلوطة بحيث يحقق الشروط الواردة في المتطلبات ا

 النوعية واستقرارية المياه المنتجة.

 

 كميات اإلتفاقية:

ون وثالثمائة ألف متر )ملي  3م1300000ة ميالدية ( كمية المياه  المنتجة )المحاله والمخلوطة( خالل مدة اإلتفاقية )سن

 مكعب ( كحد اعلى

 
 سريان اإلتفاقية

ة ياه محافظدارة معلى المقاول أن يكون جاهزا  لتشغيل المحطة بعد يومين من تاريخ تبليغه باإلحالة وبالتنسيق مع إ

 عجلون ومديرية المختبرات.

 

 :مدة اإلتفاقية
ل رغبة الفريق %( كحد أعلى في حا35أمر المباشرة مع امكانية زيادتها بنسبة ) سنة ميالدية واحدة من تاريخ -1

 األول وبدون اخذ موافقة الفريق الثاني .

قانونية  مالية او تبعات للفريق االول الحق بإنهاء هذه االتفاقية قبل انتهاء مدتها دون ان يتحمل الفريق االول اية -2

 جراء هذا االتهاء

 
 الهدف من المعالجة:

 286/2015رقم  المطلوب انتاج مياه محاله ومخلوطة مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية األردنية لمياه الشرب -

 ولما ورد في المتطلبات الرئيسية أدناه.

 تتضمن مراحل المعالجة ما يلي: -

 ه زان المياخفي  قيالكلورة حيث يتم حقن الكلورين السائل في خزان المياه الخام )ال يقل تركيز الكلورين المتب

 ملغرم/لتر(. 0.8الخام عن 

  الفلترة : بإستخدام مجموعتي فالتر رملية كل مجموعة تحتوي على أربعة فالتر عمودية 
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  س مياه خام/3م105التحلية : بإستخدام وحدتي تحلية الطاقة التصميمية لكل وحدة منهما 

 فع درجة تجة لراني مغلق فوق خزان المياه المنتهوية: تضخ المياه المحاله ومياه الخلط الى برج تهوية اسطو

 الحموضة للمياه المنتجة بهدف انتاج مياه ذات نوعية مستقرة.

 محطة ضخ الـ( الضخ: يتم نقل المياه من خزان المياه المنتجة بواسطة مضختين سطحيتينPS1الى )  محطة(

 (.PS2ضخ الـ

 

 وصف عملية المعالجة:

 .3م45بئر سد كفرنجة بواسطة خزان أرضي حديدي سعته  المياه المتدفقة من يتم تجميع  -1

 (150/200تالية )ع بالقدرات الالمياه اعاله بواسطة مضختي رفيتم سحب كمية المياه التي تم تجميعها في خزان  -2

ديدي خام )ح( حيث يتم رفع المياه الخام بواسطة إحدى هذه المضخات ونقلها الى خزان المياه ال200/150)و

 .(3م130سعته 

 تراكيز سطة مضخة حقن كلور )كلورين سائل( بحيث تكونبوا داخل خزان المياه الخاميتم كلورة المياه   -3

 ملغرم/لتر. 0.3الكلورين المتبقي في خزان المياه المنتجة )النهائي( ال يقل عن 

 تقسم المياه بعد ذلك الى قسمين كما يلي: -4

 

 وحدات التحلية: أوأل

لية لوحدتي س أي أن القدرة الك/3م 105ضح عكسي القدرة التصميمية لكل وحدة المحطة تحتوي على وحدتي تنا

 لية:س  وفيما يلي تسلسل عمليات المعالجة والتحلية لكل وحدة من وحدتي التح/3م210التحلية تبلغ 

  بقة طاتقرة ومياه مسميتم سحب الكمية المناسبة من المياه الخام )حسب كميات المياه الخام المتوافرة وإلنتاج

تر تخدام فالام بإسلما ورد في المتطلبات الرئيسية(  لمعالجتها من أية شوائب موجودة داخل خزان المياه الخ

 رملية عمودية.

 الذائبة  المالحيتم بعد ذلك ادخال هذه الكمية من المياه الى وحدات التناضح العكسي للتخلص من تراكيز ا

 كسي بما يلي:والعسر الكلي ويتلخص عمل كل وحدة تناضح ع

 مركبة على التوازي. 5( عدد Bag Filter 5umتدخل المياه بداية الى ) -

يث يتم شية حيتم بعد ذلك حقن المواد الكيماوية الضرورية لعمليات التشغيل وللحفاظ على سالمة األغ -

 حقن )مانع التكلس ومزيل الكلور(.

ية ال كمق مضخة ضغط عالي تقوم بإدخبعد هذه العمليات تبدأ العملية الرئيسية في المحطة عن طري -

( ESPA2-LD Hydranauticsوعاء لألغشية كل وعاء يحتوي على سبعة أغشية نوع ) 15المياه الى 

 %.81وهذه المنظومة تعمل بنسبة إسترجاع للمياه تصل لغاية   5:10مرتبة بشكل 

غيل اف تشلتي تقوم بإيقمع العلم بأن الوحدات أعاله تحتوي على جميع انواع الحمايات الالزمة وا -

 المحطة مباشرة عند حدوث أي خلل.

 تنتقل المياه بعد ذلك الى برج التهوية الراكب أعلى خزان المياه المنتجة . -

 

 ثانيا: مياه الخلط

رملية  فالتردام داخل الخزان   بإستخالمياه الخام لمعالجتها من أية شوائب موجودة مناسبة من يتم سحب كمية 

لمياه ان خط عبخط منفصل  المياه بعد ذلك الى برج التهوية الراكب أعلى خزان المياه المنتجة عمودية تنتقل

 يسية( والهدف من ذلك )النتاج مياه مستقرة وذات نوعية مطابقة لما ورد في المتطلبات الرئ المحاله

 

الى محطة   ps1ي رفع محطة تضخ المياه المعالجة )المحاله والمخلوطة( من خزان المياه المنتجة بإستخدام مضخت -5

 .PS2رفع الـ

 

 عمليات انشاء وحدة المعالجة الجديدة

وم يث سيقحتم طرح عطاء لتصميم وبناء وتشغيل وحدات معالجة في موقع سد كفرنجة لمعالجة لمياه المتسربة منه 

تي سيتم مال البعض األعالمقاول الذي سيحال عليه اعمال العطاء بإنشاء وحدات بجانب المحطة القائمة كما ان هناك 

 تنفيذها وتعديلها في وحدات المعالجة القائمة كما يلي:
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غيل تركيب وتشوريد وسيتم استبدال خط الخلط كامال من بعد الفالتر الرملية ولغاية خزان المياه المنتجة وسيتم ت -1

 مال.وحدات معالجة باالشعة فوق البنفسجية عليه مما يتطلب ايقاف المحطة إلنجاز هذه االع

 توريد وتركيب ومعايرة جهاز قياس وتحكم بالعكارة على خط الخلط المقترح اعاله. -2

جديدة معالجة الحدة الووعليه يلتزم الفريق الثاني بالتنسيق الكامل وتسهيل مهمة المقاول الذي سيحال عليه اعمال انشاء 

ختلفة مفترات  ايقاف المحطة القائمة خاللبما يضمن انهاء االعمال حسب االصول خاصة وان هذه االعمال بحاجة الى 

 لتنفيذ االعمال اصوليا.

  

 المتطلبات الرئيسية:

 

 )شركة مياه اليرموك(  : مسؤوليات الفريق األولأوال

 )المحاله لمنتجةيدفع الفريق االول للفريق الثاني بشكل شهري لقاء هذة الخدمة مقابل كل متر مكعب من المياه ا .1

يون(متر مكعب مل 1.3جها من المحطة  حسب قرار االحالة وبكمية مياه  منتجه  بحد اعلى )والمخلوطة( التي ينت

 خالل مدة االتفاقية .
 ضخة الحقنشغيل مت الفريق الثانييلتزم الفريق األول بتأمين كميات مادة النالكو المطلوبة في حال تم الطلب من  .2

 الخاصة بها.

 الة فيضانحم وفي مشروع ألسباب تتعلق بالصيانة أو بنوعية المياه الخاللفريق االول الحق بتوقيف كافة أجزاء ال .3

 السد وتأثيره على منشآت محطة المعالجة أو نقصان كمية المياه في المصدر المزود.
 على الفريق االول تزويد الفريق الثاني بنوعية المياه الخام لضبط الظروف التشغيلية. .4

ل أحد جة من خاله المنتالفريق الثاني بأي انحراف في نوعية المياه الخام والميايكون الفريق االول مسؤوال عن ابالغ  .5

 وسائل االتصال المتاحة كما هو مبين في مسؤوليات الفريق الثاني ادناه .

له ويغرم ة تشغييحق للفريق األول ايقاف المحطة إذا ارتأى ان الفريق الثاني يلحق الضرر بمنشآت المحطة بطريق .6

 كل يوم ايقاف. دينار عن500

 ي.يتعهد الفريق االول بتوفير المياه الخام الكافية النتاج اي كمية مياه تطلب من الفريق الثان .7
الشهر /(خمسون  ألف متر مكعب 50000يتعهد الفريق االول  بطلب كمية مياه )محاله ومخلوطة( كحد أدنى ) .8

 خالل اإلتفاقية

ه ب على مياة الطلمذكور اعاله إلسباب تتعلق بالفريق األول مثل قلفي حال طلب كمية مياه أقل من الحد األدنى ال .9

ه مية المياكي ثمن الشرب أو توقف مصدر المياه الخام ألسباب خروج نوعية المياه يدفع الفريق االول للفريق للثان

 التي نقصت عن ذلك الحد.
لمتاحة تصال اخالل احد وسائل اال ابالغ الفريق الثاني عن اي انحراف في نوعية المياه الخام والمنتجة من .10

 ساعة من ظهور النتيجة. 24)هاتف، واتس آب، ايميل، كتاب رسمي( خالل 
له ويغرم ة تشغييحق للفريق االول ايقاف المحطة اذا رأى ان الفريق الثاني يلحق الضرر بمنشآت المحطة بطريق .11

 دينار عن كل يوم ايقاف 500
قانةنية  مالية او تبعات اقية قبل انتهاء مدتها دون ان يتحمل الفريق االول ايةللفريق االول الحق بانهاء هذه االتف .12

 جراء هذا االنهاء
 ديم الكلفحق بتقال الفريق الثاني ، وللفريق االول  الحق بفسخ العقد أو بتشغيل المحطة على حساب للفريق االول .13

لشهرية المالية اتنفيذ وايقاف صرف المطالبات ومصادرة كفالة حسن ال للفريق الثانيالمترتبة على ذلك وتغريمها 

 الت التالية:ابدون اعتراض في الح

  بعة أيام د عن ستشغيل المحطة ألي سبب يعود الى سوء التشغيل والصيانة لمدة تزي الفريق الثانيإذا تعذر على

 متتالية في الشهر.

 .تكرار توقف المحطة ألسباب تعود الى سوء الصيانة والتشغيل 

  تدني انتاجية المحطة ونوعية المياه المنتجة.تكرار 

  المطلوبة وبطريقة امنة وحسب بنود العقدعدم التزام المقاول بتشغيل وصيانة المحطة بالكفاءة. 

 

 :)المقاول( ثانيا: مسؤوليات الفريق الثاني
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جاء في  وكما عليه التعاون الكامل وتسهيل مهمة المقاول الذي سيتم احالة عطاء انشاء وحدة المعالجة الجديدة .1

 )عمليات انشاء وحدة المعالجة الجديدة(

ل شاملة كة ة العاموضمن اعلى درجات السالم العمل على تشغيل وصيانة المحطة بكفاءة عالية يتعهد الفريق الثاني ب .2

النشاء اية من اتحقق الغوأغشية ومستهلكات وأجهزة بحيث والكلورين السائل ما يلزم من قطع غيار ومواد كيماوية 

 قيةوالتصميم ويكون التسعير على اساس سعر المتر المكعب شامال كافة الضرائب والرسوم لمدة االتفا

للمحطة  لمغذيةيكون المقاول مسؤوال عن تشغيل وصيانة المحطة بوحدتيها  وبالتناوب وحسب توفر المياه الخام ا .3

 بكوادره الخاصة وعلى نفقته الخاصة.

ه المنتجة من خزان المياه ( حتى ضخ المياه من خزان المياV-Notchمأخذ المياه الـ) تبدأ مسؤولية المقاول من .4

فة التمديدات ( كافة خطوط تصريف المياه الخاصة بالمحطة إضافة الى كاPS1المنتجة ويشمل ذلك )مضخات رفع الـ

 واللوحات الكهربائية إبتداء من بعد قواطع توزيع الكهرباء الرئيسية.

ب  رقم مياه الشرلالمواصفة القياسية االردنية حسب متطلبات الثاني بإنتاج مياه )محاله ومخلوطة( يتعهد الفريق  .5

 .(  من مسؤوليات الفريق الثاني 22والمتطلبات التشغيلية الواردة في البند ) 286/2015

المياه  لراكدة معامياه ط العلى الفريق الثاني أن يقوم بحماية المأخذ من المياه الراكدة حول المجرى لضمان عدم إختال .6

 ن جميع الطحالب والملوثات.( للتخلص مV-Notchالمراد معالجتها ويطلب منه االلتزام بتنظيف وتعقيم منطقة الـ )
ن صة بدءا مه الخاعلى الفريق الثاني أن يقوم بالتشغيل والمراقبة وصيانة كافة أجزاء المشروع في الموقع بكوادر .7

اه المنتجة )مضخات بكافة مراحل ومحطات المعالجة حتى ضخ المياه من خزان الميومرورا  V-Notchالمأخذ 

ع واطع توزيبعد ق إبتداء من ( باالضافة الى تشغيل وصيانة اللوحات والتمديدات الكهربائية في جميع المراحلPS1الـ

 .الكهرباء الرئيسية
خ المياه دها مضختان والمحافظة عليها وض( وعدPS1يلتزم الفريق الثاني بتشغيل وصيانة مضخات محطة الضخ ) .8

 المعالجة )المحاله والمخلوطة( المنتجة من خزان المياه .
اه في مراحل وعية الميخام ونيلتزم الفريق الثاني بكلورة المياه الخام حسب نوعيتها بناء على النتائج المخبرية للمياه ال .9

 المعالجة المختلفة.
يضمن  ور بشكلالمياه المرفوضة ومياه الغسيل وارسالها الى الوادي المجايلتزم الفريق الثاني بالتخلص من  .10

 جريان المياه في االودية المجاورة وعدم تجمعها أو تأثيرها على أراضي المزارعين في المنطقة.
 ع التصميممتناسب يلتزم الفريق الثاني بخلط كمية من المياه الخام بعد المعالجة االولية والتحكم بها  بما ي .11

شغيلية طلبات التوالمت والكميات الشهرية المطلوبة من الفريق األول، وبما يحقق متطلبات المواصفة القياسية االردنية

 ادناه  والمحافظة على انتاج مياه مستقرة في خزان المياه المعالجة.

ل عها من قبتم توقيداول يوذلك بشكل يومي في ج الخلطبإستخدام العداد الراكب على خط  توثيق كميات مياه الخلطيتم  .12

 مندوب الفريق الثاني ومندوب الفريق االول.

اعة س 24ار يلتزم الفريق الثاني بتشغيل ومراقبة المشروع بكافة مكوناته في الموقع بشكل مستمر وعلى مد .13

 تفاقية.الاي هذه ولكامل الفترة العقدية ويضمن عمل كافة االجهزة والمعدات والوحدات وفقا لما هو منصوص عليه ف
في حال  PS1يلتزم الفريق الثاني بتشغيل وصيانة مضخة حقن مادة النالكو الراكبة على خط سحب مضخات الـ .14

 طلب الفريق األول ذلك على أن يكون الفريق االول مسؤوال عن تأمين المادة المطلوبة.
ي المشروع ف ه الخامالميا الراكب على خط يتم توثيق كميات المياه الخام الداخلة الى خزان الماء الخام بإستخدام العداد .15

 وذلك بشكل يومي في جداول يتم توقيعها من قبل مندوب الفريق االول ومندوب الفريق الثاني.

حب سلى خط عيتم توثيق كميات المياه المنتجة المضخوخة من خزان المياه المعالجة بإستخدام العداد الراكب  .16

ثاني فريق اللاوذلك بشكل يومي في جداول يتم توقيعها من قبل مندوب ة( )بعد خزان المياه المنتجمضخات الدفع 

 .لمقاوللومندوب الفريق االول علما بأن قراءات هذا العداد هي المعتمدة في احتساب المطالبات المالية 

امل كتوقيف بيضمن الفريق الثاني تشغيل كافة أجزاء المشروع بشكل مستمر ويومي خالل فترة االتفاقية ويسمح  .17

 ق االول. ابعة للفريساعة( في الشهر ألغراض الصيانة الشهرية وبالتنسيق مع االدارة المعنية الت 48المشروع لمدة )

 لمدة تزيدولثاني افي حال استمرار ايقاف المحطة بشكل كامل ألسباب تتعلق بسوء التشغيل والصيانة من قبل الفريق  .18

 تالية:ة توقف زيادة عن المسموح به شهريا حسب المعادلة الساعة يغرم الفريق الثاني عن كل ساع 48عن 

 دينار(. 500(* 24(/48 –)))عدد ساعات التوقف شهريا

والواردة في البند شهريا  انتاجها منهالمطوب المياه  الحد األدنى من كميات انتاجبفي حال عدم قيام الفريق الثاني  .19

د لتقصيره في مسؤولياته) سوء التشغيل والصيانة للمحطة ،تدني ألسباب تعو ( من مسؤوليات الفريق األول اعاله8)
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ضخها قم بلم ي)نقصت عن الحد األدنى( ويغرم ثمن كمية المياه التي كفاءتها، عدم قيامه توفير المواد الكيماوية.......( 

 لم يضخها(.و ىنقصت عن الحد االدن اي )سعر المتر المكعب حسب االتفاقية  شامال الضريبة* كمية المياه التي
 ( مليون متر مكعب مياه محاله ومخلوطة كحد أعلى.1.3يكون سقف االنتاج السنوي لإلتفاقية ) .20
تهلك عملية تس ية وكلأن ال تزيد كمية المياه المرفوضة من المحطة شاملة المياه المالحة ومياه غسيل الفالتر الرمل .21

عدادات على ضة بشكل شهري عن طريق توثيق قراءات ال%( وسيتم حساب نسبة المياه المرفو30المياه الخام عن )

عر س% من 100 بقيمة النسبةيد عن هذه خطوط المياه الخام والمحاله وسيتم تغريم الفريق الثاني كمية المياه التي تز

 ةتهالكه زيادة عن النسبة المسموحعن كل متر مكعب خام تم اس في االتفاقيةالمتر المكعب الوارد 

رب رقم الثاني بإنتاج مياه محاله ومخلوطة حسب متطلبات المواصفة االردنية لمياه الشيتعهد الفريق  .22

 قبتها بشكلم مراعلى أن تكون المياه المعالجة ذات نوعية مطابقة لما ورد في الجدول ادناه والتي سيت 286/2015

 دوري
Parameter Product water quality 

-0.5 To +0.5 LSI Index 

7.3-8.5 pH 

No Odor Odor 

< 15 Color, PtCo 

< 1 Turbidity NTU 

< 600 TDS (ppm) 

< 50 NO3 (ppm) 

لمرفقة وفي % عما هو موصوف في االتفاقية وحسب النتائج ا15يسمح بإنحراف في نوعية المياه الخام بنسبة  .23

تقديم  ا علىن عليها بعدهحال تجاوز هذة النسبة يتم التعديل على نوعية وكمية المياه المنتجة ويتفق الطرفا

Computer Projection لقائملمحطة اجديد من قبل الفريق الثاني لنوعية المياه الجديدة التي تتناسب مع تصميم ا 
تم ابالغ الفريق ي(اعاله 22في حال انحراف نوعية المياه المنتجة للمحددات التشغيلية المطلوبة في البند رقم ) .24

 ( دينار عن اليوم المخالف.200م الفريق الثاني ما قيمته )ساعة وتغري 24الثاني خالل  
ملغرم/لتر  (150)( لغاية TDSيقوم المقاول بتشغيل وصيانة وحدات المعالجة بحيث تعطي ملوحة مياه محاله ) .25

 دينار عن اليوم المخالف. 200وفي حال تجاوزها يغرم المقاول 
عود إلسباب ت الشرب لوطة(عن المواصفة القياسية االردنية لمياهفي حال خروج نوعية المياه المنتجة )المحاله والمخ .26

( دينار 500ته )الى سوء التشغيل والصيانة يتم ايقاف المحطة لحين تصويب الوضع وتغريم الفريق الثاني  ما قيم

 عن اليوم المخالف فقط.

يه وكانت مخالفة فع عينات الفحص من تاريخ اليوم الذي تم جم( اعاله 26و  24في البند ) تعتبر األيام المخالفة  .27

وفي  ل يق االوإدارة الفرخطيا بتصويب الوضع حيث يتم التحقق من ذلك التصويب من  الفريق االولولتاريخ ابالغ 

ساعة من  48الل خ بالمخالفة الفريق الثاني تبليغ الفريق االول عدم التصويب تبقى األيام مخالفة وعلى ثبوت  حال

 ...(سمي...ربأي وسيلة اتصال متوافرة )مكالمة هاتفية، واتس آب، بريد الكتروني، كتاب تاريخ جمع العينة و

ت التي لمحدداافيما يخص  منتجة)محاله ومخلوطة(مسؤوال عن مراقبة نوعية المياه الخام وال الفريق الثانييكون  .28

تشغيلية دات الوباالخص المحد لجميع أجزاء المشروع وكفاءته وعلى المياه المنتجة تؤثر على الظروف التشغيلية

 وايقاف المحطة عن العمل في حال تجاوزها متطلبات المواصفة القياسية االردنية لمياه الشرب.

ر على تي تؤثالفريق االول غير مسؤول عن دخول نوعية مياه الى أجزاء المشروع خارج الحدود التصميمية وال .29

 سالمة األجهزة والمعدات والمنشآت.
ق مع إدارة ك بالتنسيكون ذلفريق الثاني أثناء تنفيذ االتفاقية تعديل أي من أنظمة المعالجة أو التحلية يإذا إرتأى ال .30

 الفريق االول وعلى نفقته الخاصة.
لمشروع جزاء ايحق للفريق األول أو أي جهات رقابية مراقبة نوعية المياه الخام والمنتجة ومن اي جزء من أ .31

 .وبالطريقة التي يراها مناسبة
معالجة حطة اليلتزم الفريق الثاني بإعداد خطة وبرنامج صيانة وقائية دورية لكافة مرافق ومعدات وأجهزة م .32

 ومكونات المشروع االخرى وتقديمها الى الفريق االول قبل مباشرة العمل.
 يلتزم الفريق الثاني بتأمين أجهزة قياس ميدانية إلجراء الفحوصات التالية  .33

 ة الكهربائية.جهاز قياس االيصالي 

 .جهاز قياس الحموضة 
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 .جهاز قياس العكارة 

 .جهاز قياس الكلورين المتبقي في المياه 
 ا خاللعلى أن تكون جميع االجهزة أعاله عاملة ومعايرة حسب االصول وسيتم التشييك على سالمة قراءاته

 الزيارات الميدانية لفرق النوعية التابعة للمختبرات بشكل دوري.
,  لكهربائيةايصالية االتوثيق جميع بيانات المحطة من ظروف تشغيلية مثل عكارة المياه الداخلة ,  الثانيالفريق على  .34

كيماوية واد الالضغوط التشغيلية وكميات التدفق باالضافة الى أعمال الصيانة الدورية والطارئة واستهالك الم

من قبل  عليها لكشف عليها للكشفثقة في سجالت لوالمواد المستهلكة والغسيل الكيماوي. ويجب ان تكون دائما مو

 .ة االشراف في أي وقت من قبل لجنة االشرافلجن

ية أو نت دوريكون الفريق الثاني مسؤوال عن تنفيذ جميع أعمال الصيانة ألجزاء المحطة وأجهزتها سواء أكا .35

وء سنة أو ء التشغيل والصياطارئة بما يضمن عمل جميع األجهزة بشكل جيد طيلة فترة االتفاقية وفي حال سو

مستبدلة قطع الالمصنعية وتعرضها للتلف يكون الفريق الثاني مسؤوال عن استبدالها وعلى حسابه على أن تكون ال

 مطابقة للقطع األصلية.
رجية ءات خاعلى الفريق الثاني تحمل مسؤولية موجودات المحطات )المعالجة والضخ( وحمايتها من أية إعتدا .36

 ب،.....( أو اي خلل يحدث نتيجة االهمال.)سرقة، تخري
سابه حية وعلى تغيير ما يلزم من هذة االغش اليومي خلال بعمل االغشية فعلى الفريق الثانيالتشغيل  احدثإذا  .37

ق الفريالم ند استعلضمان استمرار عمل المحطة بالكفاءة والنوعية المطلوبه أعاله بحيث يتم تسليم األغشية سليمة 

م يانة وسيتيل والصعند نهاية مدة التشغيل أي خالية من العيوب الناتجة عن التشغ الفريق الثانية من للمحط االول

 مراعاة العمر التشغيلي لها عند االستالم.

يامه قأثناء  الفريق الثاني أية أضرار تلحق بمنشآت المشروع في الموقع أو بأي من أجهزته أو موادهيتحمل  .38

 عة الموقالمحافظة على نظافكما يلتزم بوعليه تأمين الحراسة ومنامة مشغليه وبأعمال الصيانة والتشغيل 
 عتمادهمايات ايلتزم الفريق الثاني بتسمية الكادر التشغيلي للمحطة وتقديم المؤهالت والخبرات العلمية لغ .39

 عمشرولى الات السالمة العامة الشخصية لجميع العاملين عبعلى الفريق الثاني توفير كافة متطل .40

هرين تقل عن ش مدة اليكون الفريق الثاني مسؤوال عن تدريب العاملين في إدارة الفريق االول خالل مدة االتفاقية ول .41

 ة عليه منلموافقحيث سيتم مخاطبة الفريق الثاني رسميا بالموضوع لغايات اعداد برنامج تدريبي لهم بشكل مسبق ل

 األعمال االساسية في حدها األدنى وهي :قبل الفريق االول على ان يضمن برنامج التدريب 

  ية.االغش التشغيل والصيانة لكافة المعدات مع عمليات الغسيل , الحفظ لألغشية وعمليات فك وتركيب 

 عمليات فحوصات الـtest Probing .لألغشية 

  توثيق القراءات والبيانات مع تزويد المشغلين باألوراق الالزمة للتوثيقLog book تفاقيةالاحسب مدة 

 .كيفية التعامل مع المحطة عند حدوث أي عطل مفاجئ 

 .االجراءات الالزم اتباعها عند توقف الوحدات واالجهزة 

 .اجراءات الصيانة الدورية والطارئة 

 المضافة امور السالمة العامة وطريقة التعامل مع االجهزة الكهربائية والمواد الكيماوية. 

 والمنتجة. عمليات مراقبة نوعية المياه الخام 
يم لغاؤها اال بعد تسل%( من اجمالي القيمة السنوية لإلتفاقية وال يتم ا10يقدم الفريق الثاني كفالة حسن تنفيذ ) .42

 المشروع للفريق االول حسب االصول.
م أصولي استال يتم استالم كافة أجزاء المشروع وتسليمها عند بداية وانتهاء مدة هذه االتفاقية بموجب محضر .43

 قع حال المحطة من قبل لجنة استالم متخصصة يتم تشكيلها لهذه الغاية.يبين وا
مال لعمل والعاقانون وعلى الفريق الثاني االلتزام بتعليمات وأنظمة الفريق االول بما فيها شروط السالمة العامة  .44

 االردني وأية انظمة مطبقة في المملكة االردنية الهاشمية.
 ألخذ بعيناول مع ة أجزاء المشروع في الموقع مع نهاية االتفاقية للفريق األيلتزم الفريق الثاني بتسليم كاف .45

 االعتبار العمر التشغيلي لوحدات المعالجة:

 وسالمة  نشائيةسالمة كافة المباني والمنشآت المدنية مثل الخزانات والقواعد اإلسمنتية من الناحية اإل

 التشطيبات.

  يم ي التصمالشروط الواردة في هذه الوثيقة وبكفاءة كما هي فتنتج وحدات المعالجة مياه معالجة حسب

 األصلي للمحطة عند نقلها للموقع.
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 .أن تكون جميع أجهزة ومعدات محطة المعالجة بحالة سليمة وخالية من أي مشاكل تشغيلية 

 النشاءأن تكون كافة المعدات واألجهزة والمنشآت بحالة سليمة وتعمل بشكل جيد وحسب الغاية من ا 

 والتصميم والتنفيذ   
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 السادسالجزء 
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 وداءأأأأمة السأأالقال 

 

 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته 2022(  لسنة 8نظام رقم )حسب ما ورد في 
 



O-T-S-0023-0029 

 تشغيل وصيانة محطة تحلية االبار المتدفقة من سد كفرنجة

 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 السابعالجزء 
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 العطاء دخول كفالة نموذج

TENDER GUARANTEE 

 
 مياه اليرموك شركة : السادة إلى
 

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

 .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
 

على  ذكورالم العطاء دخل والتي بذلك المتعلقة للشروطا وفق ، المذكور للعطاء متقدم كمناقص ه بالتزاماتهقيام لتأمين
 . أساسها
 أحد مع ةاالتفاقي قيعتو  لحين أو تاريخ ايداع العروض من " يوما ( 120) لمدة المفعول سارية الكفالة هذه وتبقى

 .  أسبق أيهما المناقصين
 

 النظر بصرف ممنك طلب أول عند أعاله المذكور االمبلغ لكم ندفع بأن للنقض  قابل غير عنة رجعة ال بتعهد نتعهد واننا
 . المناقص قبل من اعتراض أي عن

 ………………………… مصرف/الكفيل توقيع
 ………………………… بالتوقيع المفوض

 ..………………………. خالتاري
 

 والمالي الفني العرض عن منفصل مغلف في الكفالة وضع يجب. 

 
 
 
 
 

 

 

 



O-T-S-0023-0029 

 تشغيل وصيانة محطة تحلية االبار المتدفقة من سد كفرنجة

 

 
29 

 
 

 )التنفيذ حسن كفالة نموذج(

PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 

 إلى السادة شركة مياه اليرموك
 

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

 الة مالية ، المقاول:..................................................................قد كفل بكف
................................................................................................. 

 
 بخصوص العطاء رقم )                                           (

 بمشروع : ................................................ المتعلق
 الغير ني فقطبمبلغ : )                      ( دينار أردني فقط الغير ................................. دينار أرد 
 

م . دفع لكنأننا نتعهد بأن وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، و 
ب بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسبا

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

قد جب العوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة /و/أو/ توريد المواد بمو 
م ان يت وعلىالمحدد مبدئيًا بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... 

 . غاء الكفالةتسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بال (90)قائيا لمدد أخرى مدة كل منهاتجديدها تل

 

 

 

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

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

 

 (  بين2023اليوم )  ( من شهر)          (  لعام ) في األتفاقية هذه حررت

 األول، 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

 

 (تشغيل وصيانة محطة تحلية االبار المتدفقة من سد كفرنجة)

 

 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم دق  O-T-S-0023-0029 رقم للعطاء الثاني الفريق به تقدم الذي بالعرض قبل قد كان ولما

 :يلي ما على

 

 اليها والمشار لعطاءا دعوة في العامة الشروط في لها المحددة المعاني نفس األتفاقية هذه في الواردة تعابيروال للكلمات يكون -1

 .بعد فيما

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

 هي: الوثائق وهذه

 

 والخاصة عامةال الشروط *        

 .االحالة قرار *        

 .المناقصة عرض *        

 .المواصفات *       

 العقد. توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

 

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

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

 

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

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

 

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

 . هذه في لذلك المحدد وباألسلوب المواعيد في المذكورة واألجور األسعار

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

 

 

 

 الثاني الفريق                                                                     االول الفريق     

 ) المورد(                                                                    )العمل )صاحب   

 

 

 التوقيع                             التوقيع                                                  

 

 

 

 األسم :                                                                           األسم    

 

 الوظيفة:                                                                      الوظيفة:    
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 الثامنالجزء 
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 االفرادي السعر  االجمالي  السعر 
 الوحدة

 
 الكمية
 

 اللوازم المطلوبة
 الرقم

  فلس دينار فلس دينار

 1300000 3م    

 V-Notchمعالجة المياه المتدفقة من الـ 

Weir  في  سد كفرنجة إلنتاج مياه صالحة

ق العطاء وحسب للشرب حسب وثائ

متطلبات المواصفة القياسية االردنية لمياه 

والمعايير   286/2015الشرب رقم 

المايكروبيولوجية لنوعية المياه الخام بآخر 

 اصداراتها

1 

 

: رقما وكتابة القيمة االجمالية  
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