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لشروط ل وفقا  لتوريد  المناقصين المختصين لتقديم عروضهم    شركة مياه اليرموك    إدارةتدعو  

  ثنين االيوم   ظهر   عشر  ثانيةال المرفقة بهذه الدعوة في موعد ال يتجاوز الساعة  العامة والخاصة

 .  2022 /13/6 الموافق
  

 

 

 

 

 ،،،، واقبلوا االحترام

 

 
 

 ـــــام ــــــــالمــــــــــــــــدير العــــــــ

                                                                          

 منتصر فاضل المومني المهــــندس/    

 

                                                                          
    

 

  تنظيف احواض الهضم والترسيب في محطة تنقية الشونة الشمالية
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 
 

ة والخاصاة بااا فاي نق مقادم عر اق وفقًا للتعليماات والشاروا العاما (O-T-S-0022-0100بناًء على دعوة العطاء رقم )         
 المواصفات المبينة فق هذا العرض اللوازم المعرو ة باألسعار والشروا و  كل مو بعضوموافق على من مقوم بتوريد 

 
اااوض ومف  التااري  المدادد ما  قابلام كااعر موعاد ل ياداع( يوماًا اعتااارًا ما   120وإ نق ملتزم بانن ظلال هاذا العارض قاااالمًا لمادة )        
 لمتعلقة باذا العرض لدى دالرتام (  بتمثيل مؤسستنا / شركتنا فق كافة اإلجراءات والتبليغات ا                                   ) السيد

                                                                                                                                                                                         
 

 المفوض بالتوقياااع 
 

 إسم المناقص :)                                              (
 : الخاتاااام  

 
 :)                                              ( العناااوان  

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

______________________________________________________________________ 
 

 المرفقات ) مبي  فيما يلق جميع المرفقات التق يتاون مناا عر ق ( :
1) 
2) 
3) 
4) 
 
 

 م حلااااات :

 

 الدالرة . إلىمن ظعان هذا النموذج بالاامل ومن يرفق بالعرض عند تقدظمه  ظجب .1
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

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

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

 

 اول : إعداد وتقديم العروض :

 

 ل يسمح بالشتراك إل للشركات المعتمدة والمسجلة  .1

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

 معلومات او  وثائق اي يضيف ان  العطاء وثائق الى بالضافة  للمناقص ويحق كاملة العرض  نضم 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.

 ة وعشرون يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد إليداع العروض .( مائ 120مدة سريان العرض ل تقل عن ) .3

أدناه   .4 المذكور  العنوان  على  العروض  لستالم  موعد  الموافق   لثنينايوم    ظهراعشر    الحاديةالساعة  آخر 

13 /6 /2022 . 

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

وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض ايهما  ها  من تاريخ نشر المناقص 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 يجوزل  .6

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

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

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

 وما من المناقص .على نموذج تقديم العروض الصلي موقعا ومخت  البديلان يقدم العرض  .ب

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

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

 بإسم :

 مديرية العطاءات و المشتريات   –شركة مياه اليرموك   ❖

      O-T-S-0022-0100  :العطاء رقم  ❖

 .................................... :  اسم المناقص ❖

     ............................................: العنوان  ❖

 

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

 اليداع اصوليا". 

 . الشركة بالفاكس او البريد اللكترونيل تقبل العروض الواردة الى  .10

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

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

 الوثائق . 

 .العروض لتقديم موعد كأخر المحدد والموعد التاريخ بعد العروض على تعديالت أي اءإجر او سحب يقبل ل .12

بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب   .13 منه  نظام يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً 
لدى شركة   وكبه في شركة مياه اليرم  نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول  2022(  لسنة  8رقم )

 مياه اليرموك وتعديالته ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقه.
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لمدة خمسة ايام عمل  واذا لم يعترض اي مناقص على القرار خالل تلك المدة  ية  ئيتم العالن عن الحالة المبد .14

الخاصة بالشركة نات  العالوسيتم تعليق الحالة المبدئية على لوحة    تصبح الحالة نهائية بعد المصادقة عليها

 في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع اللكتروني للشركة.

الساد .15 العطاءات   ةعلى  مديرية  بمراجعة  اللتزام  مبدئية  احالة  المواد  من  اي  عليهم  يحال  الذين  المتعهدين 

 وخالل خمسة ايام  والمشتريات لالطالع على مسودة الحالة والتبليغ المبدئي بالحالة من قبل شخص مخول 

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

 . القرار المبدئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير بالحالة النهائية واعتبارهم موافقين على الحالة 

 متطلبات الواردة بالتعاقد واتمام التوريد.يلتزم المناقص بعد الحالة النهائية عليه بتنفيذ ال .16

 المحاكم الردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.  .17

 

 ثانياً : خطاب التغطية :

 

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

 بنود المناقص عليها وارقامها .اجمالي عدد ال .1

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

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

 ذكر اي مرفقات اخرى.  .4

 

 ثالثاً : الســعار : 

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

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 .

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

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

 

 رابعاً : طريقة الدفع : 

 

 ) ييتم دفع قيمة المواد المورده من خالل شركة مياه اليرموك بعد التسليم النهائ .1

 الدفع بالدينار الردني وحسب قرار الحالة.  .2

 

 خامساً : الكفالت : 

 

%( ثالثة بالمائة من قيمة اللوازم المراد توريدها ككفالة 3يرفق مع كل عرض شيك مصدق وبنسبة ل تقل عن ) .1

فالة بنكية  دخول العطاء صادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة الردنية الهاشمية ) وفي حال تعذر تقبل ك

لمدة) وصالحة  مشروطه(  اليرموك 120غير  مياه  شركة  لمر  العطاء  لذلك  العروض  ايداع  تاريخ  من  يوم   )

 وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ل يقبل العرض.

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

تنفيذ بقيمة)ح ايام من   10خالل    ورسوم الطوابع وتوقيع التفاقية     %( من قيمة المواد المحالة عليه10سن 

 تاريخ اشعار الحالة النهائي وذلك تجنباً لمصادرة تامين دخول العطاء. 

 تقدم جميع الكفالت باسم شركة مياه اليرموك.  .3
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 سادساً : الغرامات :

 

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

 

 

 

 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  
 

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

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

نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول  2022(  لسنة 8م )الشروط العامة المرفقة والواردة في نظام رق -

به في شركة مياه اليرموك جزء ل يتجزأ من وثائق العطـاء مـا لـم تتعـارض مـع الشـروط الخاصـة وفـي حالـة 

 تعتمد الشروط الخاصة. تعارضها

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

 اجور العالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت. -

 

 -أول : التأمينات والضمانات :

 

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

 ( يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .120لمدة )

 ل في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقاً لما يلي :أ. تعاد تأمينات الدخو .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 التفاقيةالى الذين جرت الحالة عليهم بعد تقديم تامين حسن تنفيذ  .3

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

 على الفائز المناقص توقيع بعد ال إليهم الدخول تأمينات إرجاع يتم ل الذين والثالث الثاني صاحبي العرض

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

 

تصادر لجنة الشـراء المختصـة قيمـة تـامين الـدخول ايـراداً للشـركة بمـا يتناسـب وقيمـة المـادة او المـواد التـي   ب.   

  في الحالت التالية:%( من قيمتها 3استنكف عنها وبما ل يقل عن )

إذا اسـتنكف المنـاقص زمنية لتقديمه او . اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه او عدله بعد انتهاء المدة ال1 

 .جزء منه  عن اللتزام بعرضه او

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

لوثائق التـي قـدمها لغايـات المشـاركة ا وأقدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات    .  إذا3

 .في العطاء 

 

( عشرة ايام عمـل 10%( من إجمالي قيمة اإلحالة خالل )10فائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة )يقدم صاحب العرض ال .3

 من تبليغه باشعار الحالة النهائية وتبقي صالحة طيلة فترة تنفيذ التفاقية. 

يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شـروط العقـد بموجـب طلـب خطـي بـالفراج عـن التـامين مـن  .4

 الصولية وتقديم الضمانات المطلوبة حسب شروط العقد.الستالم ركة بعد التاكد من الوثائق الش

   

 

 :  دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين شراءثانيا : 

 

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

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

يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء )الورقيـة( المقـررة )غيـر مسـتردة( مقابـل وصـول مقبوضـات حسـب الصـول  .2

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها
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طاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميع مـا ورد فيهـا وإذا لـم تكـن يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة الع .3

الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصة مـن الشـركة  ويتحمـل النتـائم المترتبـة علـى عـدم 

 قيامه بالتدقيق والستكمال بصورة صحيحة.

ؤها يجب ان تتطابق مع العينة او العينـات الموجـودة فـي عند التنوية في دعوة العطاء الى ان اللوازم المراد شرا .4

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

 .ين ويعتبر كانه اطلع على العينةتقديم عرضه ول يعفيه الدعاء بعدم الطالع او اجراء المطابقة والفحص الالزم

يعد المناقص عرضـه واسـعاره علـى الجـداول و النمـاذج المرفقـة بـدعوة العطـاء ويخـتم ويوقـع نمـاذج عـرض  .5

( وجداول الكميات والوثائق المطلوبة فـي دعـوة العطـاء ويقـدمها ضـمن العـرض كاملـة Bid Formالمناقصة)

الضافة الى وثائق دعـوة ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص ب

العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويرى انها ضـرورية لتوضـيح عرضـه وعلـي ان يكتـب 

والهاتف والفاكس لترسل اليها المخاطبات المتعلقـة بالعطـاء  ه متضمناً العنوان عنوانه الكامل والدقيق في عرض

تعـديل فـي عنوانـه وتعتبـر جميـع المخاطبـات التـي تتـرك لـه فـي  وعليه ان يبلغ الشركة خطياً عـن اي تغييـر او

 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 الضافة وإذا اقتضت الظروف ذلك فيجب  .6

الحمر بجانب المحو او التعديل او الشطب او الضافة وعليـه كتابـة السـعر بـالرقم على المناقص التوقيع بالحبر  

والحروف وعلى المناقص كذلك ان يذكر السـعر الفـرادي للوحـدة ولمجمـوع الوحـدات لكـل مـادة وكـذلك السـعر 

ون السـعر الجمالي للعرض )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحيث يكـ

نهائياً غير قابل لية تعديالت بالزيادة لحقاً ويعتبر السعر شامالً اجور التحزيم والتغليف وبخالف ذلك يحق للجنة 

 الشراء المختصة ان تهمل العرض .

يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصلة مع كتابة المحتـوى علـى المغلـف ومـن ثـم  .7

عنـوان وواسـم  مقدم لها العطاء والعنـوان في مغلف واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه اسم الشركة اليقوم بجمعها  

قم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وبخالف ذلك يحق للجنـة رالمناقص الثابت و

 الشراء المختصة ان تهمل العرض.

ت لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عـرض ل يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءا .8

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

 

على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيـام بـالختم والتوقيـع علـى كافـة صـفحات العطـاء ومغلـف عـرض  .9

 السعر المقدم.

 

( يومـاً 120المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة ل تقـل عـن )  يلتزم المناقص ان يبقي العرض .10

 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  .11

الحالة موعد   بتبليغ  الشعار  صدور  تاريخ  من  اسبوع  خالل  حالً  كلمة  )وتعني  حالً  التوريد  يعتبر  التوريد 

 . النهائية(

على المناقص ان يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للـوازم المعروضـة واسـم الشـركة الصـانعة والماركـة  .12

 لخاصة باللوازم المعروضة.ورقم الكتالوج او النشرة ا (Modelوالسم التجاري والطراز)

 يجب إرفاق شهادات الجودة للشركات الصانعة لهذه المواد .  .13

 يجب إرفاق شهادات فحص لهذه المواد عند التوريد. .14

 او معلومات تراها ضرورية.يحق لشركة مياه اليرموك طلب اي شهادات  .15

بعد تبلغة يشكل مع وثائق العطاء  ان اصدار امر الشراء عن الشركة ىيعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه عل .16

 ً  المعتمدة عقداً ملزما

( خاليه من اي عيب في الصنع او في  Brand new%()100يضمن المناقص ان تكون المواد المورده جديده )  .17

   .المادة

والضرائب  .18 والرسوم  الجمركية  الرسوم  كافة  األردني شاملة  بالدينار  مفقطة  واإلجمالية  اإلفرادية  األسعار  تحدد 

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

 كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .
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 ثالثاً : فتح العروض :

( 2022)   ( لسنة8الحكومية رقم ) تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات   .1

 ويجوز لكل مناقص او لممثله حضور فتح العروض. 

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

إذا وجدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عن ثالثة او اقـل مـن العـدد   .3

تعاد العـروض   اعادة الطرح  حالةوفي    اوإعادة طرح العطاءقرر تمديد موعد تقديم العروض  المحتمل فلها ان ت

 مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .

 

 رابعاً : دراسة وتقويم العروض :

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

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

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

تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ) في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فني ومـالي منفصـلين(  .3

 وفقاً لما يلي:

تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفـات رئيسـية عليـه يـتم يتم عمل   .أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

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

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

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

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

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

إذا توافرت في العـرض كافـة الشـروط والمواصـفات والجـودة توصـي اللجنـة الفنيـة بالحالـة علـى مقـدم  . ح 

 ارخص السعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية السعار.

عطـاء وذلـك لتحديـد مقـدم تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم والشـغال او الخـدمات فـي دعـوة ال . خ 

ارخص المطابق على ان يـتم اسـتبعاد قيمـة اي اضـافات او قطـع غيـار غيـر مطلـوب تسـعيرها فـي دعـوة 

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

ل الدراسـة الـى العـرض الـذي في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص السعار تنتقـ .د

يليه بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيـه المتطلبـات لالحالـة علـى ان تبـين اسـباب العـروض 

 الرخص بشكل واضح .

عنــد عــدم مطابقــة كافــة العــروض )المناقصــات( او وجــود نقــص فيهــا يجــوز شــراء اللــوازم او الشــغال  .ذ

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

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 : 

جود مخالفـات رئيسـية عليـه يـتم يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم و .أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

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

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

 الواردة في دعوة العطاء. التاهيل

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

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

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

سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنياً لحضور اجتماع فتح العروض المالية لها ويـتم اعـادة العـروض الماليـة  . خ 

الغير متاهله فنياً للمتناقص مغلقة وتحتفظ لجنة الشـراء المختصـة لنفسـها بـالحق فـي بيـان او عـدم بيـان 

 اسباب رفض العرض.
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ازم او الشغال او الخدمات في دعـوة العطـاء وذلـك لتحديـد مقـدم تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للو .د

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

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

 م الفني والمالي لتحديد العرض الفائز بالعطاء.يتم تطبيق التعليمات الخاصة بطريقة احتساب عالمات التقيي .ذ

 

في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص السعار تنتقل الدراسة الى العـرض الـذي يليـه  .5

علـى ان تبـين اسـباب اسـتبعاد العـروض  بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيـه المتطلبـات لاحالـة

 الرخص بشكل واضح .

يؤخذ بعين العتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة واي امور اخـرى يتطلبهـا نظـام اللـوازم  .6

 والتعليمات المعمول بها .

7.  ( رقم  الوزاء  مجلس  قرار  على  بناءا   : الوطنية  ترايخ    972الصناعة  رقم   وكتبهم   2013/ 1/ 25(             الالحقه 

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

% ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الردنية وذلك   20الردنية أفضلية بالسعر بنسبة  

 لسعر المنتم المحلي وفقاً للمعادلة التالية :  شريطة احضار ما يثبت ان المصنع محلي ويتم منح الفضلية

،  ومن ثم يم مقارنة بسعر المنتم المحلي شريطة مطابقة كال العرضين للشروط     1.20سعر السلعة الجنبية ×  

 والمواصفات .

 تراعي لجنة الشراء المختصة قبل الحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجاريـة .8

والتسهيالت التي يقدمها او الخدمـه التـي يوفرهـا وقطـع الغيـار ووري الصـيانة وقدرتـه الماليـة ويجـوز لهـا 

 استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .

 

 خامساً : إحالة العطاءات : 

 

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

ا .أ كان  إذا  المطابق  ومطابق  الرخص  المطلوبة  اللوازم  في  الالزمه  الجودة  يتضمن  العروض  رخص 

 للمواصفات والشروط في دعوة العطاء. 

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

 الحالة على ارخص العروض المطابقة.

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

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

 الشركة المستفيده. 

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

 

ها بحق استبعاد اي عرض ل يكون واضحاً بصورة كافية تمكن مـن الحالـة تحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفس .2

 او يحتمل اكثر من تفسير.

 قبل الشراء وثائق في الستشارية الواردة والخدمات اللوازم مدد أو كميات تزيد أو تنقص أن الشراء للجنة .3

الكمية   %( من25نسبته)  ما صانالنق أو الزيادة مجموع يتجاوز ل على ان المناقص الى الرجوع دون الحالة

 .المطلوبة

 وبموافقة قيمتها بلغت ومهمها الشراء فللجنة المشتراة اللوازم كميات في زيادة الى اقتضت الحاجة اذا .4

 الكمية الواردة %(من35) نسبت ما مجموعها في تتجاوز ل ان على الحالة لحق لقرار قرار إصدار المتعهد

 الشراء.  عقد في

 لحق قرار إصدار المتعهد وبموافقة الشراء فللجنة المشتراة اللوازم كميات تخفيض الى لحاجةا تطلبت اذا .5

 .عقد الشراء فهي الواردة الكمية مهن %(50نسبته) ما مجموعها في تتجاوز ان ل على الحالة لقرار

 الخدمات في مددال لتمديد المتعهد وبموافقة بلغت قيمته مهما إحالة لحق قرار إصدار الشراء للجنة . .6

 .الصلية للعطاء المدة %( من50) مجموعها في تتجاوز ل ان على وغيرالستشارية الستشارية

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

واتخذ بحقه قرار حرمان أو انتحل صفة  لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفء او غيرمؤهل او إذا سبق 
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تمثيل مؤسسة او شركة او الدعاء بانه وكيلها بالبيع او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمؤسسة اردنية او 

 اجنبية. 

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

الشراء المختصة أن السعار المعروضه عليها مرتفعه فلها ان تعيد طرح العطاء او ان تلجأ إلى  إذا تبين للجنة  .9

الشراء عن طريق استدراج عروض او الشراء المباشروفقاً لحكام نظام لوازم الشركة كما يحق لها ان  

شترى دعوة العطاء  تصرف النظر عن الشراء كليا او جزئياً وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق ان ا

 الحصول عليها دون مقابل .

تحتفظ لجنة الشراء المختصة بحقها في الغاء دعوة العطاء او قرار الحالة في اي وقت او اي مرحلة دون  .10

امر الشراء وقرار الحالة واستكمل كافة اجراءات توقيع العقد او  بيان السباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ

رفض كل او بعض العروض المقدمة اليها دون ان يكون لي من المناقصين الحق في  التفاقية ولها ان ت

الرجوع اليها بأي خسارة او ضرر ناشيء عن تقديم عرضه ول يترتب على الشركة اي التزامات مادية او 

 غير مادية مقابل ذلك.

توريـد و للشـركة الحـق بتجزئـة عتبـار مـدة الالشركة غير مقيدة باإلحالة على أقل األسعار مـع األخـذ بعـين ال .11

 إلغاء العطاء دون بيان األسباب ول يحق ألحد العتراض على قرار الشركة بهذا الخصوص.العطاء  او 

 

 سادساً : مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

 

تنفيذ على المتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار الحالة )تقديم تأمين حسن ال .1

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

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

 لممنوحه له .الجراءات المطلوبة منه خالل الفترة القانونية ا

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

 ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .

ى اذن خطي من ل يجوز للمتعهد ان يتنازل لي شخص اخر عن كل او اي جزء من العقد دون الحصول عل .3

 لجنة الشراء المختصة مع الحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقاً لقرار الحالة والعقد الصيل .

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

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

فروق  وتحميله  ونفقته  على حسابه  اخر  مصدر  اي  من  عنها سوية  تقل  ول  والستعمالت  الخصائص  بذات 

اي  الى  الحاجة  دون  بالشركة  يلحق  او ضرر  او عطل  او مصاريف  واي خسارة  الضافية  والنفقات  السعار 

 ذلك.       انذار ول يحق للمتعهد العتراض على 

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

أو مخالفته ألي شرط من شروط التفاقية ومصادرة كفالة حسـن التنفيـذ كليـا أو جزئيـا دون أن يكـون للفريـق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الثاني الحق بالعتراض أو المقاضاه

6. ( اقصاه  مدة  خالل  نفقته  على  المرفوضه  اللوازم  المتعهد  اشعاره 15يرفع  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة   )

بضرورة رفعها من المكان الموجوده فيه ، ال اذا اقتضت الضرورة الصحية او المنية رفعها او اتالفها قبل 

ل المحدد  الموعد  بذلك عن  القيام  في  تاخر  فاذا  الموعد  الرجوع ذلك  وللشركة  للشركة  عنها  متنازلً  فيعتبر  ه 

عليه بنفقات الرفع والتالف ان اقتضى ذلك بقرار من لجنة الشراء المختصة كما يحق للشركة فرض رسوم 

 %( عن كل اسبوع تأخير عن الفترة اعاله . 1تخزين عليه با مقداره ) 

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

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

بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلحة الشركة 15) العقد  الغاء  %( من قيمتها كما يحق للشركة 

 تعهد كافة الخسائر الناتجه عن ذلك .  ذلك وعلى ان يتم تحميل الم 

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

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

 والضرر ان وجدت.
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ل األموال المستحقة للشركة من المناقصين أو المتعهدين للشركة من كفالتهم لديها لذلك العطاء أو أي تحص .9

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

لشركة مياه اليرموك حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل أو رفضها وعدم اعتبارها ظروف قـاهرة  .10

 حق العتراض أو طلب بيان األسباب . دون

 

القوة القاهرة : هي حدث او ظرف استنثائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفين مثل الحرب او الضراب او   .11

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

ة او غير الواضحة التي ل يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او كال الطرفين من التشريعات الحكومية المستحدث

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

 المخالفات لكل من الطرفين .

 

لى التاخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا  يكون من المتفق عليه ان المتعهد ل يتحمل الضرار المترتبة ع .أ

 كان التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

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

 ه وتقديم كل ما يثبت ذلك. المختصة بالظروف والسباب التي تمنع من تنفيذ اللتزام او التاخير في الوفاء ب

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

 مبررات عدم الوفاء.

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

 

 واستالمها : : فحص اللوازم سابعا

 

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

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

 . لفحص ووفقا لشروط العقدبناءا على نتائم ا ويتم الدفعالمعتمده لهذه الغاية 

 

 مياه اليرموك الحق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة المواد. .2
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 الخامسالجزء 
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 والشروط الخاصة وصف العمل
 

 

 وصف العمل 

في محطة تنقية الشونة الشمالية  1تنظيف حوض الهضم واالترسيب عدد   

 ابعاد الحوض  ·

لحوض من اربعة حجرات يتكون ا ·  

 ابعاد كل حجرة

م   15الطول   

م 15العرض   

م  6العمق   

تتكون المواد المترسبة من رمال وحمأه واعشاب مخلوطة مع بعضها البعض ويوجد اجزاء   -طبيعة المواد المترسبة :

 منها مغمورة بالمياه 

 -: تتم عملية تنظيف الرواسب والرمال داخل الحجرات حسب االتي

 تأمين الموقع  ·

 -: على المقاول االلتزام بما يلي 

وضع االشارات التحذيريه حول منطقة العمل–اوال   

توفير مهمات السالمه الشخصيه للعاملين معه ) كمامات ومالبس عمل ونظارات واقيه واحذيه سالمه عامه وجزم  –ثانيا 

...الخساق طويل وخوذ رأس .......الخ ( وتوفير معدات السالمه )حبال ,ونشات ..... ) 

توفير مواد التنظيف والتعقيم والتطهير للعاملين مع المقاول -ثالثا : . 

 الية العمل ·

يتم البدء بالتنظيف من خالل تفريغ المياه الموجودة داخل الحجرات بواسطة اليات شحن )شفاطات( ونقلها الى مكب  -اوال

ختمها من المكب لضمان وصول الحماه السائلة الى الحمأه السائلة في االكيدر بموجب نموذج معتمد من المحطة ويتم 

 .المكب الخاص حسب االصول
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تجميع الترسبات داخل االحواض ورفعها اما يدويا بواسطة عمال او اليا من خالل ونشات تعمل على الديزل  –ثانيا 

 وتحميلها في قالبات 

المحطه ويتم ختمها من المكب لضمان   نقل الترسبات من المحطه الى مكب االكيدر بموجب نموذج معتمد من –ثالثا 

 (وصول الحمأه الى المكب الخاص حسب االصول

رابعا : يتجمل المقاول اصالح اي عيب بالجدران او المواسير او الدربزينات او اي مرفق في المحطة نتيجة اعمال 

 .التنظيف

ين مع المقاول او المعدات( اثناء العمل على ال تتحمل شركة مياه اليرموك المسؤولية عن اي اضرار تنتج )للعامل   -رابعا :

 تنظيف االحواض 

 شروط خاصه  ·

يمنع تجميع الترسبات الناتجه عن التنظيف بغرض التخلص منها داخل حرم المحطه واالراضي المجاوره وتحت طائلة   -

 .المسائله القانونيه

فا لذلك يتحمل المقاول مسؤولية ذلك ان ال ينتج اي ضرر في اي من مرافق المحطه اثناء عملية التنظيف وخال -  

 ان ال يتعارض تنظيف االحواض مع سير العمل  -

 .ان ال يتم استخدام اي من مرافق المحطه النجاز العمل المطلوب  -

 تنفيذ االعمال المطلوبه بالتنسيق وتحت اشراف مسؤول المحطه -

التقدم بعرض السعرزيارة الموقع ضروريه لالطالع على واقع االعمال المطلوبه قبل  -  
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 السادسالجزء 
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 وداءاااامة السااالقال

 
 

 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته  2022(  لسنة 8نظام رقم )حسب ما ورد في 
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 السابعالجزء 
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 العطاء دخول كفالة نموذج

TENDER GUARANTEE 

 
 مياه اليرموك شركة : السادة إلى
 

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

 .للنقض قابل غير عنة رجعة ل 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
 حد أ 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 ا المبلغ لكم ندفع بأن للنقض  قابل غير عنة رجعة ل بتعهد نتعهد  واننا
 . المناقص  قبل من اعتراض  أي عن

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

 ..………………………. خالتاري
 

 .والمالي الفني العرض عن منفصل مغلف في فالةالك وضع يجب •
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 )التنفيذ حسن كفالة نموذج(

PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 

 إلى السادة شركة مياه اليرموك
 

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

 اول:.................................................................. قد كفل بكفالة مالية ، المق
 ................................................................................................. 

 
 بخصوص العطاء رقم )                                           ( 

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

دفع لكم .  وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا نتعهد بأن ن
بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر األسباب  
الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن  

 إجراء الدفع .أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على 
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة /و/أو/ توريد المواد بموجب العقد 

وعلى ان يتم المحدد مبدئيًا بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... 
 . تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بالغاء الكفالة  (90)مدة كل منهاتجديدها تلقائيا لمدد أخرى 

 توقيع الكفيل/ مصرف:.................... 
 المفوض بالتوقيع : .......................     

 التاريــــخ  : .......................         
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 التفاقية   /العقد نموذج
 

 (  بين 2022( من شهر)          (  لعام )  اليوم )    في األتفاقية ههذ حررت
 األول  الفريق اعتباره على شركة مياه اليرموك  العمل صاحب

 الثاني  الفريق  اعتباره على ......................................... المقاول وبين
 اليرموك لــ مياة شركة احتياجات تامينل متخصصة شركة مع التعاقد  في  "رغبا  األول الفريق كان لما
 

 تنظيف احواض الهضم والترسيب في محطة تنقية الشونة الشمالية

 
 المتعاقدين  الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-S-0022-0100  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 ذهه في الواردة والتعابير للكلمات يكون -1

 .بعد
 

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

 
 والخاصة العامة الشروط *        

 الحالة قرار *        
 المناقصة عرض *        
 المواصفات  *       

 العقد  توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

 .................................-: للعقد الجمالية القيمة  -3   
 ................................. -التوريد: مدة                     

 
 المطلوبة األعمال جميع بتنفيذ الثاني الفريق يتعهد التفاقية لهذه وفقا  الثاني للفريق المستحقة المبالغ بدفع األول الفريق عهدت ازاء    -4

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

 
 الثاني  الفريق الى يدفع بأن األول الفريق يتعهد , العطاء هذا بموجب منه المطلوبة األعمال جميع يم بتقد 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                                                                     الول الفريق                

 ) المورد(                                                                    )العمل )صاحب               
 
 

 التوقيع                                   التوقيع                                        

 

 
 

 األسم :                                                                           األسم 
 

 الوظيفة:                                                                      الوظيفة: 
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 الثامنالجزء 
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 O-T-S-0022-0100( المرفق بالعطاء رقم   1ل رقم )جدو

 

رقم 

 البند
 الكميه  الوحده المادة

 مدة التوريد السعر اإلجمالي  السعر اإلفرادي 

 دينار فلس دينار فلس
 

1 

تنظيف احواض  

الهضم والترسيب في  

محطة تنقية الشونة  

 الشمالية 

   بالمقطوع  بالمقطوع 

   

 السعر الجمالي: 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


