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9/4/2220  
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العامة لشروط لوفقا توريد لالمناقصين المختصين لتقديم عروضهم  ه اليرموك شركة ميا إدارةتدعو 

   الموافق الثالثاءيوم  ظهر عشر الحادية اوز الساعةالمرفقة بهذه الدعوة في موعد ال يتج والخاصة

12/4/ 2022 . 
  

 

 

 

 

 ،،،، واقبلوا االحترام
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 
 

وفقًا للتعليمات والشروط العامةة والااةةة ب ةا فة أند  قةدم عر ةد  (O-T-G-0022-0167لى دعوة العطاء رقم )بناًء ع         
 المواةفات المبينة فد هذا العرض اللوازم المعرو ة باألسعار والشروط و  كل  و بعضو وافق على  ن  قوم بتوريد 

 
ةةةوض و ف التةاري  المدةدد مة  قةبلام كةاعر موعةد ل يةداع( يومةًا اعتاةارًا مة   120وإأند  لتزم بةنن ظلةل هةذا العةرض قةةةالمًا لمةدة )        
 لمتعلقة ب ذا العرض لدى دالرتام (  بتمثيل مؤسستنا / شركتنا فد كافة اإلجراءات والتبليغات ا                                   ) السيد

                                                                                                                                                                                         
 

 المفوض بالتوقيةةةع
 

 إسم المناقص :)                                              (
 : الااتةةةةم 

 
 (                                 :)              العنةةةوان 

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

______________________________________________________________________ 
 

 المرفقات التد يتاون من ا عر د ( :المرفقات )  بي  فيما يلد جميع 
1) 
2) 
3) 
4) 
 
 

 م حلةةةةات :

 

 الدالرة . إلىظجب  ن ظعان هذا النموذج بالاامل و ن يرفق بالعرض عند تقدظمه  .1
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

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

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

 

 اوال : إعداد وتقديم العروض :

 

 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .1

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

 معلومات او وثائق اي يضيف ان العطاء وثائق 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

 العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.كافة صفحات 

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

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

12/4/2022 . 

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

وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض ايهما ها من تاريخ نشرالمناقص 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 اختياريفي حال تقديم عرض  .أ

 .شراءالسماح بذلك في وثائق الفي حال تم وذلك مرفقا به  بديالاالحمر ان هناك عرضاً 

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

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

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

 :بإسم 

  مديرية العطاءات و المشتريات  –شركة مياه اليرموك 

  العطاء رقم:  O-T-G-0022-0167      

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

  العنوان :............................................    

 

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

 االيداع اصوليا".

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

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

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

 الوثائق . 

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

نظام يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب  .13
لدى شركة  به في شركة مياه اليرموك 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 االعالن عن االحالة المبد .14

الخاصة بالشركة االعالنات وسيتم تعليق االحالة المبدئية على لوحة  ئية بعد المصادقة عليهاتصبح االحالة نها

 في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع االلكتروني للشركة.

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

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

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

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

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

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

 

 ثانياً : خطاب التغطية :

 

 لتغطية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية :على المناقص ارفاق خطاب ا 

 اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها . .1

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

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

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 

 ثالثاً : االســعار :

لمستودعات شركة مياه على اساس توريد المواد  تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية مفقطة بالدينار األردني .1

شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة  1حوفا مستودع  اليرموك /

ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة على المبيعات 

 مياه اليرموك .

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

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

 

 رابعاً : طريقة الدفع :

 

يتم دفع قيمة المواد المورده من خالل شركة مياه اليرموك بعد التسليم النهائي ) اي تسليم البضائع في  .1

 ) من قبل لجنة االستالم المختصة قبولها بصفة نهائيةالمستودعات و

 الة.الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االح .2

 

 خامساً : الكفاالت :

 

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

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

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

 وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

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

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

 تاريخ اشعار االحالة النهائي وذلك تجنباً لمصادرة تامين دخول العطاء.

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

 

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

 

 

 

 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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  ةالعامالشـــروط 
 

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

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

عليماترره نظررام المشررتريات الحكوميررة وت 2022(  لسررنة 8الشررروط العامررة المرفقررة والررواردة فرري نظررام رقررم ) -

في شركة مياه اليرموك جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعرارض مرع الشرروط الخاصرة وفري  المعمول به

 حالة تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.

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

 طاء مهما تكررت.اجور االعالن على من يرسو عليه الع -

 

 -أوال : التأمينات والضمانات :

 

% ( مررن قيمررة العرررض و تبقررى  3يرفررق بررالعرض كفالررة بنكيررة ) أو شرريك مصرردق ( للرردخول فرري العطرراء بنسرربة )  .1

 ( يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .120صالحة لمدة )

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

 

الشررراء المختصررة قيمررة تررامين الرردخول ايررراداً للشررركة بمررا يتناسررب وقيمررة المررادة او المررواد الترري تصررادر لجنررة  ب.   

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

إذا اسرتنكف المنراقص . اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه او عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه او 1 

 .جزء منه  تزام بعرضه اوعن االل

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

لوثرائق التري قردمها لغايرات المشراركة ا وأقدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومرات  .  إذا3

 .في العطاء 

( عشرة ايام عمرل 10يمة اإلحالة خالل )( من إجمالي ق%10يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .3

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

يعاد تأمين حسن التنفيذ الرى المتعهرد بعرد تنفيرذه كافرة شرروط العقرد بموجرب طلرب خطري براالفراج عرن الترامين مرن  .4

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

 إلى التأمين هذا ويعادمن قيمة االحالة  ( %5)بنسبة بتقديم كفالة صيانة  المتعهد الذي يحال عليه العطاءيلتزم  .5

 .الشركة في المستفيدة الجهة من ذمةة براء يقدم أن بعد المتعهد

 و اجراء  التأمين قيمة مصادرة المختصةنة الشراء للج  فيحق المطلوبة، الصيانة بتقديم المتعهد أخل إذا .6

 . األسعار فروق هوتحميل المتعهد حساب على الصيانة

يقدم المتعهد ضرمانة خطيرة مرن سروء المصرنعية مصردقاً مرن كاترب العردل بكامرل قيمرة اللروازم المضرمونة مضرافاً    .7

 ( خمسة عشر بالمائة من قيمتها لمدة سنة.%15اليها)

استبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خالل فترة الضمانة الواردة بقرار االحالة بناًء على تقرير يلتزم المتعهد ب .8

لجنة فنية من الشركة و/او لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء المختصة باستبدالها بلروازم جديردة علرى نفقتره بموجرب 
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خالل شرهرين كحرد اقصرى مرن تراريخ اشرعارة  إقرار خطي موقع منه بذك وفي جميع االحوال يجب ان يتم استبدالها

بذلك من لجنة الشراء المختصة وللجنة الشراء المختصة فرض غرامة تتناسب مرع مردة اسرتبدال اللروازم والضررر 

 والنفقات الناتجة عن ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقدم اللوازم الجديدة .

 

 

 :  العروض من قبل المناقصيندعوة العطاء واعداد وتقديم  شراءثانيا : 

 

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

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

لمقرررة )غيرر مسرتردة( مقابررل وصرول مقبوضرات حسرب االصررول يردفع المنراقص ثمرن دعروة العطرراء )الورقيرة( ا .2

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها

يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويرتفهم جميرع مرا ورد فيهرا وإذا لرم تكرن  .3

ركة  ويتحمرل النترائا المترتبرة علرى عردم الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعليره طلرب الوثيقرة الناقصرة مرن الشر

 قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

عند التنوية في دعوة العطاء الى ان اللوازم المراد شراؤها يجب ان تتطابق مع العينرة او العينرات الموجرودة فري  .4

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

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

يعررد المنرراقص عرضرره واسررعاره علررى الجررداول و النمرراذج المرفقررة برردعوة العطرراء ويخررتم ويوقررع نمرراذج عرررض  .5

وثرائق المطلوبرة فري دعروة العطراء ويقردمها ضرمن العررض كاملرة ( وجرداول الكميرات والBid Formالمناقصة)

ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص باالضافة الى وثرائق دعروة 

العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويررى انهرا ضررورية لتوضريح عرضره وعلري ان يكترب 

والهاتف والفاكس لترسل اليها المخاطبرات المتعلقرة بالعطراء  ه متضمناً العنوان الدقيق في عرضعنوانه الكامل و

وعليرره ان يبلررغ الشررركة خطيرراً عررن اي تغييررر او تعررديل فرري عنوانرره وتعتبررر جميررع المخاطبررات الترري تترررك لرره فرري 

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

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

على المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحو او التعرديل او الشرطب او االضرافة وعليره كتابرة السرعر برالرقم 

دة ولمجمروع الوحرردات لكرل مررادة وكرذلك السررعر والحرروف وعلرى المنرراقص كرذلك ان يررذكر السرعر االفرررادي للوحر

االجمالي للعرض )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحيرث يكرون السرعر 

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

 ختصة ان تهمل العرض .الشراء الم

يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في مغلفرات منفصرلة مرع كتابرة المحتروى علرى المغلرف ومرن ثرم  .7

عنروان وواسرم  مقدم لهرا العطراء والعنروان يقوم بجمعها في مغلف واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه اسم الشركة ال

ريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وبخالف ذلرك يحرق للجنرة قم العطاء بخط واضح والتارالمناقص الثابت و

 الشراء المختصة ان تهمل العرض.

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكرل عررض ال  .8

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

 

عهرد عنرد تعبئرة العررض المقردم منره القيرام برالختم والتوقيرع علرى كافرة صرفحات العطراء ومغلرف عررض على المت .9

 السعر المقدم.

 

( يوماً 120يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة ال تقل عن ) .10

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

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

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

 .النهائية(
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العرض المقدم منه بلد المنشرأ للروازم المعروضرة واسرم الشرركة الصرانعة والماركرة على المناقص ان يبين في  .12

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

 يجب إرفاق شهادات الجودة للشركات الصانعة لهذه المواد .  .13

 يجب إرفاق شهادات فحص لهذه المواد عند التوريد. .14

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

ان اصردار امرر الشرراء عرن الشرركة بعرد تبلغرة يشركل مرع وثرائق  ىيعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه عل .16

 ً  العطاء المعتمدة عقداً ملزما

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

  .في المادة

مفقطة  ...مستودع  / شركة مياه اليرموك  لمستودعات تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية على أساس واصل  .18

بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة على 

ذا ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إ

 اليرموك .

 

 ثالثاً : فتح العروض :

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

 ويجوز لكل مناقص او لممثله حضور فتح العروض.

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

إذا وجدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عرن ثالثرة او اقرل مرن العردد   .3

د العرروض تعرا اعادة الطرح حالةوفي  اوإعادة طرح العطاءالمحتمل 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  .1

 للجنة الشراء المختصةالفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوصية المناسبة 

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

تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ) في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فنري ومرالي منفصرلين(  .3

 وفقاً لما يلي:

سرية عليره يرتم يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عردم وجرود مخالفرات رئي .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.

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

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

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

روط والمواصررفات والجررودة توصرري اللجنررة الفنيررة باالحالررة علررى مقرردم إذا ترروافرت فرري العرررض كافررة الشرر .ح

 ارخص االسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.

تتم مقارنة اسرعار العرروض المطلوبرة للروازم واالشرغال او الخردمات فري دعروة العطراء وذلرك لتحديرد مقردم  .خ

قطررع غيررار غيررر مطلرروب تسررعيرها فرري دعرروة  ارخررص المطررابق علررى ان يررتم اسررتبعاد قيمررة اي اضررافات او

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

في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخرص االسرعار تنتقرل الدراسرة الرى العررض الرذي  .د

يره المتطلبرات لالحالرة علرى ان تبرين اسرباب العرروض يليه بالسعر الى ان تصل الى العررض الرذي تتروافر ف

 االرخص بشكل واضح .

عنررد عرردم مطابقررة كافررة العررروض )المناقصررات( او وجررود نقررص فيهررا يجرروز شررراء اللرروازم او االشررغال  .ذ

 المعروضة التي تلبي احتياجات الشركة وتتوافر فيها الجودة وباسعار مناسبة )انسب العروض(.
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مناقصات ( المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر ) في حال نصت دعوة العطاء تتم دراسة العروض ) ال .4

 على تقديم عرض فني ومالي منفصلين( وفقاً لما يلي :

يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عردم وجرود مخالفرات رئيسرية عليره يرتم  .أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

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

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

 التاهيل الواردة في دعوة العطاء.

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

الماليرة لهرا ويرتم اعرادة العرروض الماليرة سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنياً لحضور اجتماع فتح العروض  .خ

الغير متاهله فنياً للمتنراقص مغلقرة وتحرتفج لجنرة الشرراء المختصرة لنفسرها برالحق فري بيران او عردم بيران 

 اسباب رفض العرض.

تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االشرغال او الخردمات فري دعروة العطراء وذلرك لتحديرد مقردم  .د

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

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

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

 

في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص االسعار تنتقل الدراسة الرى العررض الرذي يليره  .5

بالسعر الى ان تصل الرى العررض الرذي تتروافر فيره المتطلبرات لعحالرة علرى ان تبرين اسرباب اسرتبعاد العرروض 

 االرخص بشكل واضح .

قطع الغيار والصريانة واي امرور اخررى يتطلبهرا نظرام اللروازم يؤخذ بعين االعتبار عند الدراسة استمرار توافر  .6

 والتعليمات المعمول بها .

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

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

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

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

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

 والمواصفات .

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

والتسررهيالت الترري يقرردمها او الخدمرره الترري يوفرهررا وقطررع الغيررار وور  الصرريانة وقدرترره الماليررة ويجرروز لهررا 

 تبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .اس

 

 خامساً : إحالة العطاءات :

 

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

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

 للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.

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

 االحالة على ارخص العروض المطابقة.

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

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

 الشركة المستفيده.

 اي سبب اخر يتفق مع احكام هذه السياسة على ان يكون مبرراً بشكل كاف. .ث
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تحتفج لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد اي عرض ال يكون واضحاً بصورة كافية تمكرن مرن االحالرة  .2

 او يحتمل اكثر من تفسير.

 فري االستشرارية الرواردة والخردمات اللوازم مدد أو كميات تزيد أو تنقص أن راءالش للجنة .3

 أو الزيادة مجموع يتجاوز ال على ان المناقص الى الرجوع دون االحالة قبل الشراء وثائق

 .الكمية المطلوبة ( من%25نسبته) ما النقصان

 بلغرت ومهمهرا الشرراء فللجنرة المشرتراة اللروازم كميرات فري زيرادة الرى اقتضت الحاجرة اذا .4

 مجموعهرا في تتجاوز ال ان على االحالة الحق لقرار قرار إصدار المتعهد وبموافقة قيمتها

 الشراء. عقد في الكمية الواردة (من%35) نسبت ما

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

 مهن (%50نسبته) ما مجموعها في تتجاوز ان ال على ةاالحال لقرار الحق قرار إصدار

 .عقد الشراء فهي الواردة الكمية

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

 ( من%50) مجموعها في تتجاوز ال ان على وغيراالستشارية االستشارية الخدمات في

 .االصلية للعطاء المدة
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 

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

 اجنبية.

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

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

ريررق اسررتدراج عررروض او الشررراء المباشررروفقاً الحكررام نظررام لرروازم الشررركة كمررا يحررق لهررا ان الشررراء عررن ط

تصرف النظر عن الشراء كليا او جزئياً وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق ان اشرترى دعروة العطراء 

 الحصول عليها دون مقابل .

قرار االحالة في اي وقرت او اي مرحلرة تحتفج لجنة الشراء المختصة بحقها في الغاء دعوة العطاء او  .10

دون بيان االسباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ امر الشراء وقرار االحالة واستكمل كافة اجراءات توقيع العقرد او 

االتفاقيررة ولهررا ان ترررفض كررل او بعررض العررروض المقدمررة اليهررا دون ان يكررون الي مررن المناقصررين الحررق فرري 

ضررر ناشريء عرن تقرديم عرضره وال يترترب علرى الشرركة اي التزامرات ماديرة او الرجوع اليها بأي خسرارة او 

 غير مادية مقابل ذلك.

عتبرار مردة التوريرد و للشرركة الحرق الشركة غير مقيردة باإلحالرة علرى أقرل األسرعار مرع األخرذ بعرين اال .11

الشرررركة بهرررذا  إلغررراء العطررراء دون بيررران األسرررباب وال يحرررق ألحرررد االعترررراض علرررى قرررراربتجزئرررة العطررراء  او 

 الخصوص.

 

 سادساً : مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

 

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

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

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 .

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

 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  .3

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

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

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

 انذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك.      

لوفاء بالتزامره يحق للشركة فسخ االتفاقية في أي وقت دون الحاجة إلى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله با .5

أو مخالفته ألي شرط من شرروط االتفاقيرة ومصرادرة كفالرة حسرن التنفيرذ كليرا أو جزئيرا دون أن يكرون للفريرق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الثاني الحق باالعتراض أو المقاضاه

ً من تاريخ اش15يرفع المتعهد اللوازم المرفوضه على نفقته خالل مدة اقصاه ) .6 عاره ( خمسة عشر يوما

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 

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

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

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

ن كل اسبوع او جزء من االسبوع وبحد اعلى ( من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها ع1%)

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

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

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

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

 والضرر ان وجدت.

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

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

لشررركة ميرراه اليرمرروك حررق قبررول الظررروف الترري تسررببت فرري تررأخير العمررل أو رفضررها وعرردم اعتبارهررا  .10

 ظروف قاهرة دون حق االعتراض أو طلب بيان األسباب .

 

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

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

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

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

 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

 كان التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

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

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

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

 

الشركة  العادة وزنها وقياسها على موازين تحددهاللفحص وتكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة   .1

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

 . بناءا على نتائا الفحص ووفقا لشروط العقد ويتم الدفعلهذه الغاية 
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 مياه اليرموك الحق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة المواد. .2

 

تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار االحالة الحد االدنى المقبول وال تلغى مواصفات العينات  .3

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

 

من إن استالم المواد من قبل الشركة وفحصها من قبل لجنة االستالم أو أي جهة أخرى ال يعفي المورد  .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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 الخامسالجزء 
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 المواصفات والشروط الخاصة

 

 

1.Flexible Round Cables (630mm2 * 1). 

1. Specification & Standards: 

The flexible cables shall also be thermal resistant for constant operation at 60ºC.Conductors temperature 

shall be not more than 90ºC. 

The minimum permissible working temperature shall not be more than (5ºC). Therefore, the cables must be 

suitable for these conditions of operations. 

The cable shall be "1" core annealed tinned copper conductor. The cables shall have single layer 

insulation. The insulation material must be RUBBER. It also must be sheathed with single layer sheath 

according to the specified standard. 

The shape of conductor shall be (wires or stranded) not solid. 

The working voltage for the cables shall be 450/750 volts at 50 c/s. 

The test voltage and other tests shall comply with the specified standard mentioned here or other approved 

standard and these tests shall be conducted, done, and certified from local laboratory at the cost of the 

Contractor. The cables must be highly flexible and physically resistive to shock, friction and bending. 

The cables shall comply with BS6007/1983, or BS6899/1994, or other equivalent approved standard. 

The Contractor shall fulfill all specifications mentioned herein, completely, in addition to all specifications 

according to the cable applied standard which also must be submitted with the offer at the bedding time. 

2. Cable Length and Packing: 

Any one place of cable shall have a length of not less than 200 meters and must be wrapped on wooden 

drum. In order to prevent moisture penetration; both ends must be sealed. 

All detail such as the size, weight, length, specifications, origin, date, manufacturer, etc., must be marked 

on the drum wood by non erasable water proof painting, engravings, or pressed letters on a large metallic 

plate attached firmly to the drum side. 

3. Cable marking 

The outer surface of the cable shall bear sequentially numbered length markers spaced one meter, this 

gradation shall be clear and non rubbing off. 

4. Cross-Sectional Area: 

The cross-sectional area of copper in each core shall be according to what mentioned in the Bill of 

Quantities. 

5. Submittals: 

The bidders must provide along with their bids full technical details and catalogues. A free sample should 

be submitted with the bid of each item. 

2.Armored copper cable (630mm2 * 1). 

1. Specification & Standards: 

The cable shall be "1" core armored copper conductor. The armored copper cables must be highly 

flexible and physically resistive to shock, friction and bending. 

All materials used in manufacturing of cable shall be new, unused and of finest quality. 

Conductor: 

The conductor of the cable shall be made from high conductivity copper material. 

Insulation: 
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Shall be suitable for LT system voltage and the insulating material shall be cross linked Poly Ethylene 

(XLPE), The insulation shall be an extrusion of thermosetting cross linked polyethylene rated for 90ºC 

continuous operation. 

The insulating material shall have excellent electrical properties with regard to resistivity, dielectric 

constant and loss factor and shall have high tensile strength and resistance to abrasion. This shall not 

deteriorate at elevated temperatures or when immersed in water. The insulation shall be preferably fire 

resistant and resistant to chemicals like acids, alkalis, oils. 

The insulation properties shall be stable under thermal conditions arising out of continuous operation at 

conductor temperature of 90ºC rising momentarily to 250ºC under short circuit conditions. It shall be free 

from any foreign material or porosity visible to the unaided eye. The insulation shall be so applied that it 

fits closely on the conductor and it shall be possible to remove it without damaging the conductor. 

Inner sheath: 

The laid up cores shall be provided with inner sheath applied by extrusion process. It shall be ensured that 

the shape is as circular as possible. It shall be applied to fit closely on to the laid up cores and shall be 

possible to remove easily without causing any damage to the underlying insulated cores. 

The thickness of the inner sheath shall be according to the standard. 

Armoring: 

The armor of cable shall consist of either galvanized round steel wires. And shall be of Non-magnetic 

material. 

Outer sheath: 

The outer sheath shall consist of extruded tough outer sheath of PVC compound insulation over the 

armoring. 

The PVC compound for the outer sheath shall be prevent attacks by rodents. 

Tests: 

The test voltage and other tests shall comply with the specified standard mentioned here or other approved 

standard and these tests shall be conducted, done, and certified from local laboratory at the cost of the 

contractor 

The cables shall comply with BS6007/1983, or BS6899/1994, or other equivalent approved standard. 

The Contractor shall fulfill all specifications mentioned herein, completely, in addition to all specifications 

according to the cable applied standard which also must be submitted with the offer at the bedding time. 

2. Cable Length and Packing: 

Any one place of cable shall have a length of not less than 300 meters and must be wrapped on wooden 

drum. In order to prevent moisture penetration; both ends must be sealed. 

All detail such as the size, weight, length, specifications, origin, date, manufacturer, etc., must be marked 

on the drum wood by non erasable water proof painting, engravings, or pressed letters on a large metallic 

plate attached firmly to the drum side. 

3. Cable marking 

The outer surface of the cable shall bear sequentially numbered length markers spaced one meter, this 

gradation shall be clear and non rubbing off. 

4. Cross-Sectional Area: 

The cross-sectional area of copper in each core shall be according to what mentioned in the Bill of 

Quantities. 

5. Submittals: 

The bidders must provide along with their bids full technical details and catalogues. A free sample should 

be submitted with the bid of each item 
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 السادسالجزء 
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 وداءةةةةمة السةةالقال

 
 

 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 ( 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 تأمينل

 . 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 دنتعه واننا
 . المناقص قبل من اعتراض أي عن

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

 ..………………………. خالتاري
 

 اليوالم الفني العرض عن منفصل مغلف في الكفالة وضع يجب. 
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 )التنفيذ حسن كفالة نموذج(

PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 

 إلى السادة شركة مياه اليرموك
 

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

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

 
 بخصوص العطاء رقم )                                           (

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

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

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

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

 . من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بالغاء الكفالة تسعين يوما ما لم يردكم (90)تجديدها تلقائيا لمدد أخرى مدة كل منها
 توقيع الكفيل/ مصرف:....................

 المفوض بالتوقيع : .......................    
 التاريــــخ  : .......................        
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 المصنعية سوء ضد ضمانة نموذج

 

 

 : الموقع أدناه ........................................... نحن /أنا  أتعهد

 لها معدلة قرارات  أية أو / و لها مالحق وأية ءار شال امر أو العقد في الواردة و علينا المحالة المواد بضمان
 )            ( لعام شركة مياه اليرموك عن الصادرة

 
 الموافقة يتم دفعة لكل النهائي ماالستال تاريخمن تبدأ شهرا 18 لمدة المفعول ساري  الضمان هذا يكون  بحيث
 امر او العقد في ذلك خالف يرد لم ما ، الشراء اوامر او / و العطاءات أو / و للعطاء األصول حسب تسلمها على

 . الشراء
  

 المواد قيمة وبكامل المصنعية سوء من لشراءا اوامر / او العقد في المذكورة المواد كافة ضمان التعهد هذا ويشمل
 .قيمتها من بالمائة عشر خمسة % 15 نسبة إليها مضافا نةالمضمو 

 
 حال وفي ،اليرموك مياة شركة قبل من المقررة المدة خالل مصنعيتها سوء ثبت التي المواد كافة باستبدال ونتعهد

 المواد تلك قيمة كامل بدفع نتعهد ا فانن لالستبدال، المقررة المدة نهاية مع جديدة بأخرى  المواد تلك باستبدال قيامنا عدم
 عطل أي ضمان مع القضاء، إلى اللجوء أو لإلخطار الحاجة دون  قيمتها من بالمائة عشر خمسة % 15 إليها مضافا

 .ه اليرموكميا بشركة تلحق مصاريف أو ضرر أو
 

 

 

 أوقع وعليه

 

 أعاله ورد بما والمتعهد المقر
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 االتفاقية  /العقد نموذج

 

 (  بين2022( 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 جاتاحتيا لتامين متخصصة شركة مع التعاقد في "رغبا  األول الفريق كان لما
 

 توريد كوابل كهربائية ولوحة توزيع لمحطة ضخ زبدا

 اعادة طرح جزئي  للمرة الرابعة

 استدراج
 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-G-0022-0167  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 بيروالتعا للكلمات يكون -1

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

 هي: الوثائق وهذه

 
 والخاصة مةالعا 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 وتسليمها وانجازها األتفاقية هذه في منه

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

 . هذه في لذلك المحدد وباألسلوب المواعيد في المذكورة واألجور األسعار
 
 .الهأع 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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  استدراج

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الثامنزء الج
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 ة المطلوبةيجدول الكميات لألعمال الكهربائ 

 

 

 
 

                             : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

النوع  مدة التوريد

المعروض 

 ومواصفاته

 بلد المنشأو

 

 السعر االجمالي

 

 السعر االفرادي

 

 الوحدة

 

 الكمية

 

 اللوازم المطلوبة

 فلس دينار فلس  دينار

       

متر 

 طولي

 

300 

 

كيبل كهربائي 

Cu/XLPE/AWA/PVC  
20mm1x63 

       

متر 

 طولي

 

150 

 

 

 كيبل كهربائي

Cu/XLPE/PVC  

1x630mm 

(Flexible cable ) 


