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 االحد    ساعة الثالثة والنصف من مساء يوماخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو ال

  20/0/0202 الموافق

 

يوم    عشر ثانيةاللعنوان المذكور ادناه الساعة اخر موعد لتقديم العروض على ا

 2002/   0 / 22الموافق  االثنين
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شراء رخص برامج  لالمناقصين المختصين لتقديم عروضهم  شركة مياه اليرموك  إدارةتدعو 

كة مياه اليرموكمضادة للفيروسات لكافة اجهزة الحاسوب العاملة في شر  
يوم  ظهر عشر ثانيةال اوز الساعةالمرفقة بهذه الدعوة في موعد ال يتج العامة والخاصةلشروط لوفقا  

 . 0202 /  0  /  13 الموافق االثنين
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 
 

وفقاًا للتعليماات والشاروط العاماة وال اهاة بناا فادننع ضقادم عر اع  (O-T-S-0023-0024بناًء على دعوة العطاء رقم )         
 المواهفات المبينة فع هذا العرض اللوازم المعرو ة باألسعار والشروط و  كل ضو بعضن ضقوم بتوريد وضوافق على ض

 
ننع ضلتزم بانن يلال هاذا العارض قاااالمًا لمادة )         اااوض وضف التااري  المدادد مان قابلكم كاا ر موعاد ل ياداع( يوماًا اعتباارًا مان  120وا 
 لمتعلقة بنذا العرض لدى دالرتكم (  بتمثيل مؤسستنا / شركتنا فع كافة اإلجراءات والتبليغات ا                                   ) السيد

                                                                                                                                                                                         
 

 المفوض بالتوقياااع
 

 إسم المناقص :)                                              (
 : ال اتاااام 

 
 :)                                              ( العناااوان 

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

______________________________________________________________________ 
 

 المرفقات ) ضبين فيما يلع جميع المرفقات التع يتكون مننا عر ع ( :
2) 
0) 
2) 
4) 
 
 

 م دلااااات :

 

 الدالرة . إلىرض عند تقديمه يجب ضن يعبن هذا النموذج بالكامل وضن يرفق بالع .2
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

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

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

 

 اوال : إعداد وتقديم العروض :

 

 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .2

 العطاء وثائق كافة ويوقع ويختم العطاء بوثائق المرفقة والنماذج الجداول على واسعاره عرضه المناقص يعد .0

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

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

 كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.

 إليداع العروض . ( مائة وعشرون يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد202مدة سريان العرض ال تقل عن ) .2

 الموافق االثنين يوم ظهراعشر  ثانيةالالساعة آخر موعد الستالم العروض على العنوان المذكور أدناه  .4

22/0/0202. 

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

وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض ايهما ها ن تاريخ نشرمالمناقص تقديم اعتراضه خالل خمسة  ايام عمل 

 .اسبق

 او بائتالف 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

لنفس المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه االصلي وبالحبر  بديل اختياريض في حال تقديم عر . أ

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

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

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

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

 بإسم :

  مديرية العطاءات و المشتريات  –شركة مياه اليرموك 

  العطاء رقم:  O-T-S-0023-0024      

 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 .22

صفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي  لمناقصين التاكد منعلى ا .22

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

 الوثائق . 

 .العروض لتقديم موعد كأخر المحدد دوالموع التاريخ بعد العروض على تعديالت أي إجراء او سحب يقبل ال .20

نظام يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب  .22
لدى شركة  به في شركة مياه اليرموك نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول 0200(  لسنة 8رقم )

 عوة العطاء والنماذج المرفقه.مياه اليرموك وتعديالته ووثائق د
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لمدة خمسة ايام عمل  واذا لم يعترض اي مناقص على القرار خالل تلك المدة ية ئيتم االعالن عن االحالة المبد .24

الخاصة بالشركة االعالنات وسيتم تعليق االحالة المبدئية على لوحة  تصبح االحالة نهائية بعد المصادقة عليها

 تريات وعلى الموقع االلكتروني للشركة.في مديرية العطاءات والمش

المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالة مبدئية االلتزام بمراجعة مديرية العطاءات  ةعلى الساد .25

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

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

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

 يلتزم المناقص بعد االحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد واتمام التوريد. .26

 محاكم االردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.ال .27

 

 ثانياً : خطاب التغطية :

 

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

 اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها . .2

 دخول المقدمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.قيمة كفالة ال .0

 اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف. .2

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 

 ثالثاً : االســعار :

فة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب شاملة كا تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية مفقطة بالدينار األردني .2

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

 كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

رورة تثبيتها على الفواتير وذكر بيان رقم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وض .0

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

 

 رابعاً : طريقة الدفع :

 

يتم دفع قيمة المواد المورده من خالل شركة مياه اليرموك بعد التسليم النهائي ) اي تسليم البضائع في  .2

 ) من قبل لجنة االستالم المختصة بصفة نهائيةقبولها المستودعات و

 الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة. .0

 

 خامساً : الكفاالت :

 

ككفالة  % ( من قيمة العرض 2يرفق بالعرض كفالة بنكية ) أو شيك مصدق ( للدخول في العطاء بنسبة )  .2

ية الهاشمية ) وفي حال تعذر تقبل كفالة بنكية دخول العطاء صادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة االردن

العروض لذلك العطاء المر شركة مياه اليرموك  ( يوم من تاريخ ايداع202غير مشروطه( وصالحة لمدة)

 وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

والمشتريات الستكمال تقديم كفالة على المتعهد الذي يحال عليه العطاء او جزء منه مراجعة مديرية العطاءات  .0

ايام من  22خالل  ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   %( من قيمة المواد المحالة عليه22حسن تنفيذ بقيمة)

 تاريخ اشعار االحالة النهائي وذلك تجنباً لمصادرة تامين دخول العطاء.

 تقدم جميع الكفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .2
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 سادساً : الغرامات :

 

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

 

 

 

 سابعا: تقديم العروض :

 

 :لق ومختوم على العنوان التالي مغمغلف  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 
 

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

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

نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول  0200(  لسنة 8الشروط العامة المرفقة والواردة في نظام رقم ) -

وط الخاصزة وفزي حالزة ياه اليرموك جززء ال يتجززأ مزن وثزائق العطزاء مزا لزم تتعزارض مزع الشزربه في شركة م

 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 تكررت. -

 

 -أوال : التأمينات والضمانات :

 

% ( من قيمة العرض و تبقى صالحة  2لدخول في العطاء بنسبة ) يرفق بالعرض كفالة بنكية ) أو شيك مصدق ( ل .2

 ( يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .202لمدة )

 أ. تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقاً لما يلي : .0

 الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء .2

 يان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي .الى الذين انتهت مدة سر .0

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

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

 على الفائز المناقص 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

 

تصززادر لجنززة الشززراء المختصززة قيمززة تززامين الززدخول ايززراداً للشززركة بمززا يتناسززب وقيمززة المززادة او المززواد التززي  ب.   

  في الحاالت التالية:%( من قيمتها 2تنكف عنها وبما ال يقل عن )اس

إذا اسزتنكف المنزاقص . اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه او عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمزه او 2 

 .جزء منه  عن االلتزام بعرضه او

 رفض  المناقص الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في العرض  إذا . 0

لوثزائق التزي قزدمها لغايزات المشزاركة ا وأقدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومزات  إذا  .2

 .في العطاء 

 

( عشرة ايزام عمزل 22%( من إجمالي قيمة اإلحالة خالل )22يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .2

 ترة تنفيذ االتفاقية. من تبليغه باشعار االحالة النهائية وتبقي صالحة طيلة ف

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

 االصولية وتقديم الضمانات المطلوبة حسب شروط العقد.االستالم الشركة بعد التاكد من الوثائق 
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 :  دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين شراءثانيا : 

 

يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخولزه صزناعة  .2

 وسجل التجاري الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة . أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو االتجار بها ،

يزدفع المنزاقص ثمزن دعزوة العطززاء )الورقيزة( المقزررة )غيزر مسزتردة( مقابززل وصزول مقبوضزات حسزب االصززول  .0

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها

مزا ورد فيهزا وإذا لزم تكزن  يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويزتفهم جميزع .2

الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعليزه طلزب الوثيقزة الناقصزة مزن الشزركة  ويتحمزل النتزائج المترتبزة علزى عزدم 

 قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

الموجزودة فزي عند التنوية في دعوة العطاء الى ان اللوازم المراد شراؤها يجب ان تتطابق مع العينزة او العينزات  .4

الشركة او في مكان اخر تحدده دعوة العطاء فعلى المناقص معاينة العينة / العينات وفحصها الفحص الزالزم قبزل 

 .ين ويعتبر كانه اطلع على العينةتقديم عرضه وال يعفيه االدعاء بعدم االطالع او اجراء المطابقة والفحص الالزم

النمززاذج المرفقززة بززدعوة العطززاء ويخززتم ويوقززع نمززاذج عززرض  يعززد المنززاقص عرضززه واسززعاره علززى الجززداول و .5

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

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

ي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويزرى انهزا ضزرورية لتوضزيح عرضزه وعلزي ان يكتزب العطاء ان يضيف ا

والهاتف والفاكس لترسل اليها المخاطبزات المتعلقزة بالعطزاء  ه متضمناً العنوان عنوانه الكامل والدقيق في عرض

التززي تتززرك لززه فززي وعليززه ان يبلززغ الشززركة خطيززاً عززن اي تغييززر او تعززديل فززي عنوانززه وتعتبززر جميززع المخاطبززات 

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

يجب ان يكون عرض المناقص خال من المحو او التعديل او الشطب او االضافة وإذا اقتضت الظروف ذلك فيجزب  .6

او االضزافة وعليزه كتابزة السزعر بزالرقم على المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحو او التعزديل او الشزطب 

والحزروف وعلزى المنززاقص كزذلك ان يززذكر السزعر االفززرادي للوحزدة ولمجمزوع الوحززدات لكزل مززادة وكزذلك السززعر 

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

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

 الشراء المختصة ان تهمل العرض .

يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في مغلفزات منفصزلة مزع كتابزة المحتزوى علزى المغلزف ومزن ثزم  .7

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

قم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وبخالف ذلزك يحزق للجنزة رالمناقص الثابت و

 الشراء المختصة ان تهمل العرض.

ذلك وكزل عزرض ال يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة ل .8

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

 

على المتعهزد عنزد تعبئزة العزرض المقزدم منزه القيزام بزالختم والتوقيزع علزى كافزة صزفحات العطزاء ومغلزف عزرض  .9

 السعر المقدم.

 

( يومزاً 202وع عنزه لمزدة ال تقزل عزن )يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرج .22

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

عند عدم تحديد موعد لتوريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص ان يبين بالتحديد موعد التوريد وإذا لم يحدد  .22

حاالً خالل اسبوع من تاريخ صدور االشعار بتبليغ االحالة  موعد التوريد يعتبر التوريد حاالً )وتعني كلمة

 .النهائية(

على المناقص ان يبين في العرض المقزدم منزه بلزد المنشزأ للزوازم المعروضزة واسزم الشزركة الصزانعة والماركزة  .20

 ورقم الكتالوج او النشرة الخاصة باللوازم المعروضة. (Modelواالسم التجاري والطراز)

 ات الجودة للشركات الصانعة لهذه المواد . يجب إرفاق شهاد .22

 يجب إرفاق شهادات فحص لهذه المواد عند التوريد. .24

 او معلومات تراها ضرورية.يحق لشركة مياه اليرموك طلب اي شهادات  .25
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ان اصدار امر الشراء عن الشركة بعد تبلغة يشكل مع وثائق العطاء  ىيعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه عل .26

 ة عقداً ملزماً المعتمد

( خاليه من اي عيب في الصنع او في Brand new%()222يضمن المناقص ان تكون المواد المورده جديده ) .27

  .المادة

تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب  .28

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

 كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

 

 ثالثاً : فتح العروض :

 (0200( لسنة )8رقم )تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية  .2

 فتح العروض.ويجوز لكل مناقص او لممثله حضور 

 ال تقبل العروض او اي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كأخر موعد لتقديم العروض . .0

إذا وجدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عزن ثالثزة او اقزل مزن العزدد   .2

تعزاد العزروض  اعادة الطرح حالةوفي  العطاء اوإعادة طرحالمحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض 

 مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .

 

 رابعاً : دراسة وتقويم العروض :

تحدد لجنة الشراء المختصة الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي  .2

 تطلب ذلك وتقدم التوصية المناسبة للجنة الشراء المختصةالفنية والمالية والقانونية التي ت

 ال ينظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء . .0

تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ) في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فنزي ومزالي منفصزلين(  .2

 وفقاً لما يلي:

ذلك وفي حال عزدم وجزود مخالفزات رئيسزية عليزه يزتم يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد ل . أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

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

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

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

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

 مة.تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم ارخص االسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقد . 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.

تتم مقارنة اسزعار العزروض المطلوبزة للزوازم واالشزغال او الخزدمات فزي دعزوة العطزاء وذلزك لتحديزد مقزدم  . خ

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

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

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

ى ان تصل الى العزرض الزذي تتزوافر فيزه المتطلبزات لالحالزة علزى ان تبزين اسزباب العزروض يليه بالسعر ال

 االرخص بشكل واضح .

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

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

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 :

يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عزدم وجزود مخالفزات رئيسزية عليزه يزتم  . أ

 اده للدخول في التقييم .قبوله واعتم

 في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضه من التقييم . . ب
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تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوبزة ومعزايير  . ت

 التاهيل الواردة في دعوة العطاء.

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

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

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

ة فنياً لحضور اجتماع فتح العروض الماليزة لهزا ويزتم اعزادة العزروض الماليزة سيتم دعوة الشركات المؤهل . خ

الغير متاهله فنياً للمتنزاقص مغلقزة وتحزتفج لجنزة الشزراء المختصزة لنفسزها بزالحق فزي بيزان او عزدم بيزان 

 اسباب رفض العرض.

ء وذلزك لتحديزد مقزدم تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االشزغال او الخزدمات فزي دعزوة العطزا . 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.

 الي لتحديد العرض الفائز بالعطاء.يتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفني والم . ذ

 

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

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

 االرخص بشكل واضح .

عتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصزيانة واي امزور اخزرى يتطلبهزا نظزام اللزوازم يؤخذ بعين اال .6

 والتعليمات المعمول بها .

         وكتبهم الالحقه رقم 05/2/0222( ترايخ  970الصناعة الوطنية : بناءا على قرار مجلس الوزاء رقم ) .7

يتم منح الصناعة الوطنية  5/2/0224تاريخ  6/22/2/065و  07/2/0222( تاريخ  56/22/6/2722) 

% ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية االردنية وذلك  02االردنية أفضلية بالسعر بنسبة 

 شريطة احضار ما يثبت ان المصنع محلي ويتم منح االفضلية لسعر المنتج المحلي وفقاً للمعادلة التالية : 

،  ومن ثم يم مقارنة بسعر المنتج المحلي شريطة مطابقة كال العرضين للشروط   2.02× سعر السلعة االجنبية 

 والمواصفات .

تراعي لجنة الشراء المختصة قبل االحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجاريزة  .8

يانة وقدرتززه الماليززة ويجززوز لهززا والتسززهيالت التززي يقززدمها او الخدمززه التززي يوفرهززا وقطززع الغيززار وور  الصزز

 استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .

 

 خامساً : إحالة العطاءات :

 

 تتم إحالة العطاءات مع بيان األسباب على الفائزين وفقاً لما يلي : .2

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

 ات والشروط في دعوة العطاء.للمواصف

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

 االحالة على ارخص العروض المطابقة.

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

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

 الشركة المستفيده.

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

 

تحتفج لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد اي عرض ال يكون واضحاً بصورة كافية تمكزن مزن االحالزة  .0

 و يحتمل اكثر من تفسير.ا

 قبزل الشزراء وثزائق فزي االستشزارية الزواردة والخزدمات اللوازم مدد أو كميات تزيد أو تنقص أن الشراء للجنة .2

الكميزة  %( مزن05نسبته) ما النقصان أو الزيادة مجموع يتجاوز ال على ان المناقص الى الرجوع دون االحالة

 .المطلوبة
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 وبموافقزة قيمتهزا بلغزت ومهمهزا الشزراء فللجنزة المشزتراة اللزوازم كميزات يفز زيزادة الزى اقتضزت الحاجزة اذا .4

 الكمية الزواردة %(من25) نسبت ما مجموعها في تتجاوز ال ان على االحالة الحق لقرار قرار إصدار المتعهد

 الشراء. عقد في

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

 .عقد الشراء فهي الواردة الكمية مهن %(52نسبته) ما مجموعها في تتجاوز ان ال على االحالة لقرار

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

 .االصلية للعطاء المدة %( من52) هامجموع في تتجاوز ال ان على وغيراالستشارية االستشارية

تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة  .7

انتحل صفة أو لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفء او غيرمؤهل او إذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان 

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

 اجنبية.

 إذا وقع تناقض او تعارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد في الخاصة. .8

لعطاء او ان تلجأ إلزى إذا تبين للجنة الشراء المختصة أن االسعار المعروضه عليها مرتفعه فلها ان تعيد طرح ا .9

الشززراء عززن طريززق اسززتدراج عززروض او الشززراء المباشززروفقاً الحكززام نظززام لززوازم الشززركة كمززا يحززق لهززا ان 

تصرف النظر عن الشراء كليا او جزئياً وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق ان اشزترى دعزوة العطزاء 

 الحصول عليها دون مقابل .

ة بحقهزا فزي الغزاء دعزوة العطزاء او قزرار االحالزة فزي اي وقزت او اي مرحلزة دون تحتفج لجنة الشراء المختص .22

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

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

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

 غير مادية مقابل ذلك.

عتبزار مزدة التوريزد و للشزركة الحزق بتجزئزة الشركة غير مقيزدة باإلحالزة علزى أقزل األسزعار مزع األخزذ بعزين اال .22

 ب وال يحق ألحد االعتراض على قرار الشركة بهذا الخصوص.إلغاء العطاء دون بيان األسباالعطاء  او 

 

 سادساً : مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

 

على المتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار االحالة )تقديم تأمين حسن التنفيذ  .2

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

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

 االجراءات المطلوبة منه خالل الفترة القانونية الممنوحه له .

مطلع على كافة محتويات قرار االحالة وامر الشراء وكل  يعتبر توقيع االتفاقية من قبل المتعهد اعترافاً من بأنه .0

 ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .

ال يجوز للمتعهد ان يتنازل الي شخص اخر عن كل او اي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي من  .2

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

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

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

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

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

 انذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك.      

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               الثاني الحق باالعتراض أو المقاضاه

( خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره 25) يرفع المتعهد اللوازم المرفوضه على نفقته خالل مدة اقصاه .6

بضرورة رفعها من المكان الموجوده فيه ، اال اذا اقتضت الضرورة الصحية او االمنية رفعها او اتالفها قبل 

ذلك الموعد فاذا تاخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازالً عنها للشركة وللشركة الرجوع 
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تالف ان اقتضى ذلك بقرار من لجنة الشراء المختصة كما يحق للشركة فرض رسوم عليه بنفقات الرفع واال

 %( عن كل اسبوع تأخير عن الفترة اعاله .2تخزين عليه با مقداره )

إذا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه )غرامه مالية( بنسبة ال تقل عن  .7

م التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع وبحد اعلى %( من قيمة اللواز2)

%( من قيمتها كما يحق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلحة الشركة 25)

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

السابق دون حق الشركة في الرجوع على المتعهد بقيمة العطل والضرر الناتج  ال يحول توقيع الغرامة في البند .8

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

 والضرر ان وجدت.

تهم لديها لذلك العطاء أو أي تحصل األموال المستحقة للشركة من المناقصين أو المتعهدين للشركة من كفاال .9

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

لشركة مياه اليرموك حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل أو رفضها وعدم اعتبارها ظزروف قزاهرة  .22

 دون حق االعتراض أو طلب بيان األسباب .

 

استنثائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفين مثل الحرب او االضراب او  القوة القاهرة : هي حدث او ظرف  .22

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

فين من التشريعات الحكومية المستحدثة او غير الواضحة التي ال يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او كال الطر

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

 المخالفات لكل من الطرفين .

 

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

 الوفاء بسبب القوى القاهرة.كان التاخير او عدم 

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

 المختصة بالظروف واالسباب التي تمنع من تنفيذ االلتزام او التاخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك.

خير ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوى القاهرة الدائمة من تكون القوى القاهرة المؤقته من مبررات التا . ت

 مبررات عدم الوفاء.

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

 

 : فحص اللوازم واستالمها : سابعا

 

وزنها وقياسها على موازين تحددها الشركة  العادةللفحص وتكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة   .2

لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة التي تحددها الشركة وبحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمده 

 . بناءا على نتائج الفحص ووفقا لشروط العقد ويتم الدفعلهذه الغاية 

 

 ضرورية للتأكد من جودة المواد. مياه اليرموك الحق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها .0

 

تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار االحالة الحد االدنى المقبول وال تلغى مواصفات العينات  .2

 المقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار االحالة اال اذا تفوقت عليها .

 

م أو أي جهة أخرى ال يعفي المورد من إن استالم المواد من قبل الشركة وفحصها من قبل لجنة االستال .4

مسؤوليته تجاه هذه المواد المورد طيلة فترة الضمان ، للشركة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين 

 خالل استخدامها وجود عيب أو عطل مصنعي ، أو ثبت أن المادة غير جيدة.
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 اصةالمواصفات والشروط الخ
 

 

 مضادة للفايروساتال الحماية رخص برامج

 

شراء رخص برنامج الحماية المضاد للفيروسات الخاص بالخوادم الرئيسية وأجهزة   المستخدمين  – 1

Kaspersky EDR and Endpoint solution for PC and Server  حسب جدول الكميات المرفق

(BOQ.والمواصفات المرفقة ) 

 حسب جدول Office 365 E-mail protectionخص حماية للبريد االلكتروني شراء ر – 2         

  ( المرفق.  BOQالكميات )          
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Solution requirements 
 

 Description Compliant 
Yes or No 

Comments 

1 Vendor must be a reputable Company and present in cybersecurity business for at 
least 15 years 

  

2 Vendor experts must have proven experience in discovery of acknowledged 
vulnerabilities 

  

3 Vendor must possess a range of security intelligence services that demonstrate 
overall strength in the domain 

  

4 Vendor must be able to deliver trainings on ATP and/or EDR solution by request. 
Trainings must be at least of two distinct types – one for deploying, administering 

and maintaining solutions, another – for operating the solution from analyst 
perspective.  

  

5 Vendor must be able to deliver Incident Response services if needed.    

6 Vendor should have Threat Intelligence propositions in its portfolio in a form of 
downloadable reports, IOC data, regularly updated Threat Feeds, etc.  

  

7 Vendor should be able deliver managed Threat Hunting services.   

8 Vendor must have premium technical support proposition for Endpoint Protection, 
EDR and ATP solution 

  

9 To show the capability of the respondent's threat research or labs team, the vendor 
must have a research team, which has published not less than 100 of papers on an 

APT campaigns and Threat Actors during the last year. 
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EDR solution Architecture and design 
 Description 

 
Compliant 
Yes or No 

Comments 

1 Suggested solution must support below operating systems: 
Windows 7 SP1 Home / Professional / Enterprise 32-bit / 64-bit 

Windows 8.1.1 Professional / Enterprise 32-bit / 64-bit 
Windows 10 32-bit / 64-bit 

Windows 11 Home / Pro / Pro for Workstations / Education / Enterprise. 
Windows Server 2008 R2 Foundation / Standard / Enterprise 64-bit 

Windows Server 2012 Foundation / Standard / Enterprise 64-bit 
Windows Server 2012 R2 Foundation / Standard / Enterprise 64-bit 

Windows Server 2016 Essentials / Standard / Datacenter 64-bit 
Windows Server 2019 Essentials / Standard / Datacenter 64-bit 

Windows Server 2022 

  

2 The suggested solution must support integration with Sandbox with ability to 
automatically scan endpoints and apply responses in case if suspicious activity has 

been detected by the Sandbox. 

  

3 The suggested solution must support integration with APT solution.   

4 The suggested solution must support integration with Managed Detection and 
Response service. 

  

5 The suggested solution must support integration with threat intelligence portal, 
which contains and displays information about the reputation of files and URLs 

  

6 The suggested solution must support integration with cloud reputation service.   

7 The suggested solution must support central management and analytics through on-
prem Web console and cloud management console. (Incident related data, System 

status and health check data, Settings, etc.) 

  

8 EDR agent must have integration with Endpoint Protection application (Single agent). 
And must have integration with existing endpoint protection used by the 

organization. 

  

9 EDR and Endpoint Protection solutions must have a unified console for 
administrators and analysts and has integration with existing endpoint management 

system used by the organization. 

  

10 Hardware platform where the solution is installed should be flexible for any upgrade 
include network interfaces, RAM and CPU 

  

Functional requirements 
 Description Compliant 

Yes or No 
Comments 

 Detection   

1 The suggested solution must support automated detection of 
malicious activity using Endpoint Protection solution and cloud 

sandboxing technology. 

  

2 The suggested solution must supplements verdict information from 
Endpoint Protection solution with system artefacts about the 

detection. 

  

3 The suggested solution must support auto generation of threat 
indicators (IoC) after detection occurs with ability to apply response 

action. 

  

4 The solution must have the capability to force run IoC scan across all 
endpoints with installed EDR agents.  

  

5 The suggested solution must support IoC scanning run according to a 
scheduler. 

  

6 The suggested solution must support exporting of IoC generated by 
the solution to a file in OpenIoC format. 
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Visibility   

7 The suggested solution must generate detailed incident card related 
to the detected threat on an endpoints. 

  

8 An incident card must include at least the following 

information about detected threat: 

- Threat development chain graph (kill chain). 

- Information about the device on which the 

threat is detected (name, IP address, MAC 

address, user list, operating system). 

- General information about the detection, 

including detection mode. 

- Registry changes associated with the detection. 

- History of the file presence on the device. 

- Response actions performed by the application. 

  

9 Threat development chain (kill chain) graph must provide 

visual information about the objects involved in the 

incident, for example, about key processes on the device, 

network connections, libraries, registry, etc. 

  

11 An incident card must present detailed view on system 

artefacts and incident-related data for root cause analysis: 

- Process spawning 

- Network connections 

- Registry changes 

- Downloading object 

- Dropped objects, etc. 

  

 Response   
11 The suggested solution must provide response guidance (guided 

response). 
  

12 The suggested solution must support ‘Single-click” response from 
management console 

  

13 The suggested solution must support at least the following response 
actions that an administrator can perform when threats are detected: 

  

13.1 
- Prevent object execution 

  

13.2 
- Host isolation.  

  

 
o EDR solution must provide means of isolating machine 

from the rest of the network in case of security incident, 
while preserving controlled communication with agents’ 
administration and management server. 

  

 
o EDR solution must support creating custom host isolation 

rules (i.e. adding particular network resources to 
exclusion e.g. DNS or selecting predefined profiles) 

  

 
o EDR solution must support manual bringing host back 

online from isolation. 

  

13.3 
- Delete object from host or group of hosts. 
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13.4 
- Terminate a process on the device. 

  

13.5 
- Quarantine an object 

  

 
o The suggested solution must support object recovery 

from quarantine. 

  

13.6 
- Run system scan 

  

13.7 
- Remote program / process / command execution 

  

13.8 
- Start IoC scan for a group of hosts. 

  

 

Administration & Reporting 
 

 Description Compliant 
Yes or No 

Comments 

1 The solution must have a unified policies, centralized reporting 

and tasks execution within a Single-console for centralized 

management – on-prem or cloud based. 

  

2 The solution must have different administrators functions that have a 

single interface/dashboard during sign on and controlled by privileges 

and rights based on their functions (Administrator, Reviewer, 

Investigator, etc.). 

  

3 The suggested solution must support secure communication between 

management console and endpoints with EDR agent 

  

4 The suggested solution must support management of EDR agent 

through command line interface 

  

5 Suggested solution must have inbuilt feature/module to collect the 

data required for troubleshooting, without require a physical access 

to the endpoint. 

  

6 EDR agent must have self-defence mechanism to prevent agent 

modifying agent-related files/system components entries etc. 

  

7 The solution must allow the creation of accounts with different roles 

used to administer the solution, just monitor the alerts, or review 

changes 

  

8 Administration server upgrade must not require installation from 

scratch and losing settings, etc. 

  

9 The solution should be able to send email notifications when certain 

types of security alerts are generated. 

  

10 The solution must support backup and restore.    

11 The solution should be simple to install and operate, and not require 

high-level skills from IT/Information Security staff 

  

12 The solution should provide minimal impact on existing 

IT/Information Security staff load 

  

13 The solution should be able to work in autonomous mode without 

access to external threat intelligence sources 

  

14 Requirements for the solution documentation. A documentation for 

EDR software, including administration tools, should include at 

least online help for Administrators 
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General Terms and Conditions 
 

The following terms and conditions must be read carefully and understood by bidders: 

It is the bidder's sole responsibility and on his own expenses to understand the site nature and environment 

and all requirements that are related to the tender or that may influence its pricing. 

 

1. Yarmouk Water Company will determine to its satisfaction whether the bidder selected as having 

submitted the lowest-evaluated responsive bid is qualified to satisfactorily perform the project. 

2. The determination will consider the bidder's financial, technical and production capabilities. 

3. Yarmouk Water Company will award the tender to the successful bidder whose bid has been 

determined to be the most proper responsive bid, provided further that the bidder is determined to 

be qualified to satisfactorily perform the contract. 

4. Bidder must provide all necessary requirements to make the solution ready to work. 

5. Compliance Sheet is required and must be filled. 

6. Warranty, Software and support must be for Three years,  

7. Licenses: all necessary licenses required for Three years. 

8. Prices include onsite installation and configuration for the proposed solution (within three days 

minimum). 

9. Bidder must provide training onsite for the supposed solution. 

10. The bidder shall provide annual site visits when required (at least 6 visits) without payment. 

11. Activity date for the new licenses will be done by coordinating with Yarmouk Water Company / 

Information and Communication Technology. 

12. If no appropriate bidder offered a satisfactory proposal all or parts of the tender Yarmouk Water 

Company has the right to cancel the tender with no further consequences. 

13. The bidder who’s won the tender must sign a contract with Yarmouk Water Company that 

explained all implementations phases. 

14. The bidder who’s won the tender must provide Yarmouk Water Company a Full Documentation for 

all parts of this project that should include: plans, deploy, configure, audit, test results. 

15. The bidder must explain the delivery and implementation time frame . 

16. Yarmouk Water Company is inviting Qualified bidder only to provide the requirements of 

mentioned RFP . 

17. Yarmouk Water Company have defined the following as mandatory qualifications requirements any 

bidder dose not comply to any of them will be disqualified. 

17.1 bidder must be in business and a registered company in Jordan for at least 5 years  

17.2 bidder should have enough experience and certified technical staff to do the installation and 

support , where it must have at least 3 local qualified and certified engineers to install and 

support the offered solution , name, experience , certificates ,and CV’s of the staff who will do 

the installation and support should be included . 

17.3 bidder should have valid partnership with the vendor of the offered solution, original 

authorization letter from the mother company must be provided. 
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 السادسالجزء 
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 وداءاااامة السااالقال
 

 

 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته 0200(  لسنة 8نظام رقم )د في حسب ما ور
 



O-T-S-0023-0024 

 شراء رخص برامج مضادة للفيروسات لكافة اجهزة الحاسوب العاملة في شركة مياه اليرموك

26 

 

 

 

 

 

 

 

 السابعالجزء 
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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
 

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

 .  أسبق أيهما المناقصين
 

 النظر بصرف منكم 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. 
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 )فيذالتن حسن كفالة نموذج(

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 وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم . 
دون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه ب

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 .

شغال المنجزة وووأوو توريد المواد بموجب العقد وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األ
وعلى ان يتم المحدد مبدئيًا بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... 

 . الكفالة تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بالغاء (91)تجديدها تلقائيا لمدد أخرى مدة كل منها
 توقيع الكفيلو مصرف:....................

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

 

 (  بين2023( من شهر)          (  لعام )  اليوم )   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
 

 

 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-S-0023-0024  للعطاء الثاني الفريق به تقدم الذي بالعرض قبل قد كان ولما
 :يلي ما على

 
 فيما اليها والمشار العطاء دعوة في العامة الشروط في لها المحددة المعاني نفس األتفاقية هذه في الواردة والتعابير للكلمات يكون -1

 .بعد
 

 متكاملة وحدة مجموعها في وفهمها قراءتها تعتبرو األتفاقية هذه من يتجزء الجزء  يلي فيما المدرجة الوثائق تعتبر -2
 هي: الوثائق وهذه

 
 والخاصة العامة الشروط *        
 االحالة قرار *        
 المناقصة عرض *        
 المواصفات *       

 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 األول الفريق تعهد ازاء    -4
 . األتفاقية  هذه في الواردة والمتطلبات للشروط " وفقا وصيانتها ليمهاوتس وانجازها األتفاقية هذه في منه

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

 . هذه في لذلك المحدد وباألسلوب المواعيد في المذكورة واألجور األسعار
 
 .أعاله المذكور التاريخ في و ابرامها األتفاقية هذه توقيع جرى اعاله ذكر ما على بناء
 

 
 الثاني الفريق                                                                     االول الفريق                
 ) المورد(                                                                    )العمل )صاحب               

 
 

 التوقيع                                                                          التوقيع

 

 
 

 األسم :                                                                           األسم
 

 الوظيفة:                                                        الوظيفة:              
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 الثامنالجزء 
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BOQ (Option 1 – Three Years (3) ) 

 

رقم 

 البند
 الكميه الوحده المادة

 االجماليالسعر  االفراديالسعر 

 مدة التوريد
 دينار فلس دينار فلس

1 
Kaspersky EDR and 

Endpoint solution for PC 

and server 

   550  عدد

   

 

 

2 
Office 365 E-mail 

Protection 
   500 عدد

   

 السعر االجمالي: 
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BOQ (Option 2 – One Year (1) ) 

 

 

 

رقم 

 البند
 الكميه الوحده المادة

 االجماليالسعر  االفراديالسعر 

 مدة التوريد
 اردين فلس دينار فلس

1 
Kaspersky EDR and 

Endpoint solution for PC 

and server 

   550  عدد

   

 

 

2 
Office 365 E-mail 

Protection 
   500 عدد

   

 السعر االجمالي: 

 
                  

 

   

 الختم والتوقيع :                                        رقم الفاكس :                                                     رقم الهاتف :                      اسم المناقص :                    


