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 O-T-S-0021-0204   دعوة العطاء رقم

 

 

 

تقــد   ل كن علــم مواةقــة مــن ولارة الداخليــةوالحاصــلالمناقصــكن المختصــكن  شــر ة ميــاه الكرمــو   إدارةتــدعو 
قعـة ضـمن محاةتـات بار ـد اعروضه  بخصوص تقد   خدمات حراسة لمواقـع ببـار شـر ة ميـاه الكرمـو  الو 

المرةقـة ههـ ه الـدعوة ةـي موعـد ال زتجـاول  العامـة والخاصـةوالمواصـفات لشـروط لوةقـا  + جرش + عجلون(
 .11/11/0201 ةقالموا الخميسزوم الثانية عشر ظهر  الساعة

 
 ,بمغلف مختوم يحتوي بداخله على مغلفين منفصلين مختومين احدهما للعرض المالي عرض السعريجب تقديم @ 

ومؤهالت المتقدم للعطاء باالضافة الى كفالة  متطلبات التأهيل الفنيمعايير وو واالخر يحتوي على العرض الفني

 .العطاءالدخول وكما هو مفصل في وثائق 

 
  

 

 

 

 

 ،،،، واقبلوا االحترام

 

 
 

 

 

 المهندس منتصر فاضل المومني

 مــدير عــام شركة مياه اليرموك
 

 قعة ضمن محافظات اتقديم خدمات حراسة لمواقع أبار شركة مياه اليرموك الو 
 )اربد + جرش + عجلون(
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 الجزء الثاني
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 

 

وفقواً للتعليموات والشورول العاموة والخاهوة بهوا فودننع أقودم عرضوع  (O-T-S-0021-0204بناًء على دعوو  العطواء رقوم )         

 المواهفات المبينة فع هذا العرض اللوازم المعروضة باألسعار والشرول و كل أو بعضفق على أن أقوم بتوريد وأوا

 

          وأفــوض السيد   2021/.../...( يوماً اعتباراً من   102 هذا العرض قــائماً لمد  ) وإننع ألتزم بأن يظل        

 لمتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم (  بتمثيل مؤسستنا / شركتنا فع كافة اإلجراءات والتبليغات ا                                      )      

                                                                                                                                                                                         

 

 المفوض بالتوقيـــع

 
 :)                                              ( إسم المناقص 

 : الخاتــــم 

 

 :)                                              ( العنـــوان 

 

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

______________________________________________________________________ 

 
 المرفقات ) أبين فيما يلع جميع المرفقات التع يتكون منها عرضع ( :

1) 

0) 

3) 

4) 

 

 

 مالحظــــات :
 الدائر  . إلىعرض عند تقديمه يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بال .1
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

تعتبر هذه التعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة عقد للشراء وملزمة 
 او احد بنود هذه التعليمات .للمناقصين وللجنة الشراء المختصة حق استبعاد اي عرض غير ملتزم بكل او بعض 

 اوال : إعداد وتقديم العروض :
 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .1
 العطاء وثائق كافة ويوقع ويختم العطاء بوثائق المرفقة والنماذج الجداول على واسعاره عرضه المناقص يعد .0

 معلومات او وثائق اي يضيف العطاء ان ئقوثا الى باالضافة للمناقص ويحق كاملة العرض ضمن ويقدمها
ضروريةعلى المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوقيع على  انها ويرى  اضافتها في يرغب

 كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.
 إليداع العروض  ( مائة و عشرون يومًا من التاريخ المحدد كآخر موعد102مدة سريان العرض ال تقل عن ) .3
الموافق  الخميسآخر موعد الستالم العروض على العنوان المذكور أدناه الساعة الحادية عشر صباح يوم  .4

11/11/0201 . 
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 نشر المناقص تقديم اعتراضه خالل خمسة  ايام عمل م
 اسبق.

 بائتالف أو منفردا كان سواء المادة لنفس أو العطاء لنفس عرض من اكثر يقدم ان واحد لمناقص ال يجوز .6
 اخر. مناقص مع بشراكة او

 عند تقديم عرض بديل )اذا سمحت بذلك وثائق الشراء ( يراعا ما يلي: .7
ض بديل اختياري لنفس المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه االصلي وبالحبر في حال تقديم عر  . أ

 االحمر ان هناك عرضًا بديال مرفقا به وذلك في حال تم السماح بذلك في وثائق الشراء.
 ان يقدم العرض البديل على نموذج تقديم العروض االصلي موقعا ومختوما من المناقص . . 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 رقمO-T-S-0021-0204 
 .................... اسم المناقص................... 
 ............................................. العنوان 

و وضع المغلف شخصيا في الصندوق المخصص للعطاءات بحضور موظف العطاءات والتوقيع على سجل 
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 االيداع اصوليا".

 ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد االلكتروني. .12
صفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص  كد منعلى المناقصين التا .11

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

نتام مات الصادرة بموجب يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزامًا منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعلي .10
نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك ووثائق  /0219(  لسنة 08رقم )

 دعوة العطاء والنماذج المرفقه.
يتم االعالن عن االحالة المبدئية لمدة خمسة ايام عمل  واذا لم يعترض اي مناقص على القرار خالل تلك  .13

حالة نهائية بعد المصادقة عليها وسيتم تعليق االحالة المبدئية على لوحة االعالنات الخاصة المدة تصبح اال
 بالشركة في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع االلكتروني للشركة.

على السادة المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالة مبدئية االلتزام بمراجعة مديرية العطاءات  .14
 شتريات لالطالع على مسودة االحالة والتبليغ المبدئي باالحالة من قبل شخص مخول وخالل خمسة ايام والم

عمل من تاريخ اشعارهم بذلك من قبل مديرية العطاءات والمشتريات وهي المدة القانونية لالعتراض على 
 رهم موافقين على االحالة .القرار المبدئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير باالحالة النهائية واعتبا

 يلتزم المناقص بعد االحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد واتمام التوريد. .15
المحاكم االردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين  .16

 المتعاقدين.
 ثانيًا : خطاب التغطية :

 خطاب التغطية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية :على المناقص ارفاق  
 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. .0
 ض مرادف.اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عر  .3
 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 ثالثًا : االســعار :

مفقطة بالدينار األردني شاملة  على أساس تأمين الحراسات للمواقع المطلوبه تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية .1
 كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب 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 .
بيان رقم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضرورة تثبيتها على الفواتير  .0

 والرمز البريدي.وذكر االسم بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف وتحديد المنطقة 
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 رابعًا : طريقة الدفع :

 .  الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة .1
 

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

ردنية الهاشمية ) وفي حال تعذر تقبل كفالة بنكية دخول العطاء صادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة اال 
( يوم من تاريخ ايداع العروض لذلك العطاء المر شركة مياه اليرموك 102غير مشروطه( وصالحة لمدة)

 وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.
ءات والمشتريات الستكمال تقديم كفالة على المتعهد الذي يحال عليه العطاء او جزء منه مراجعة مديرية العطا .0

ايام من  12%( من قيمة المواد المحالة عليه ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   خالل 12حسن تنفيذ بقيمة)
 تاريخ اشعار االحالة النهائي وذلك تجنبًا لمصادرة تامين دخول العطاء.

 تقدم جميع الكفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .3
 

 
 يم العروض :: تقدسادسا

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

 
 
 

 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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 الشـــروط العامة 

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

 وموافق عليها من شركة مياه اليرموك  تعتبر جزء ال تتجزأ من وثائق العطاء .
نظــام المشــتريات الحكوميــة وتعليماتــه  0219(  لســنة 08الشــروط العامــة المرفقــة والــواردة فــي نظــام رقــم ) -

ي شركة مياه اليرموك جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء ما لم تتعـارض مـع الشـروط الخاصـة وفـي المعمول به ف
 حالة تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.

 طوابع العقد ورسوم اإلحالة وأية رسوم إضافية أخرى تعود على المتعهد المحال عليه العطاء . -
 أجور اإلعالن مهما تكررت على من يرسو علية العطاء. -

 
 - : التأمينات والضمانات :أوال

% ( مـن قيمـة العـرض و تبقـى  3يرفق بـالعرض كفالـة بنكيـة ) أو شـيك مصـدق ( للـدخول فـي العطـاء بنسـبة )  .1
 ( يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .102صالحة لمدة )

 أ. تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقًا لما يلي : .0
 نتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي .الى الذين ا .1
 الى الذين جرت االحالة عليهم بعد تقديم تامين حسن تنفيذ وتوقيع االتفاقية. .0
 باستثناء اإلحالة النهائي قرار عليهم المحال تبلغ بعد عليهم االحالة تتم لم الذين المناقصين الى .3

 توقيع بعد اال إليهم الدخول تأمينات إرجاع يتم ال الذين والثالث نيالثا صاحبي العرض المناقصين
 على الفائز المناقص

 الخطي. طلبهم بدون  إليهم التأمينات وتعاد التنفيذ ُحسن تأمين االتفاقية وتقديم
الشـراء او مـا  إذا استنكف المناقص عن االلتزام بعرضه او لم يقم باتمام المتطلبات الالزمه للتعاقد وتوقيع امرب.    

يقوم مقامه خالل المدة المحددة في هذه السياسـة تصـادر لجنـة الشـراء المختصـة قيمـة تـامين الـدخول ايـرادًا للشـركة 
 %( من قيمتها .  3بما يتناسب وقيمة المادة او المواد التي استنكف عنها وبما ال يقل عن )

( عشـرة ايـام 12إجمـالي قيمـة اإلحالـة خـالل ) %( مـن12يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسـن تنفيـذ بنسـبة ) .3
 عمل من تبليغه باشعار االحالة النهائية وتبقي صالحة طيلة فترة تنفيذ االتفاقية. 

يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شـروط العقـد بموجـب طلـب خطـي بـاالفراج عـن التـامين مـن  .4
 االصولية وتقديم الضمانات المطلوبة حسب شروط العقد.الشركة بعد التاكد من الوثائق االستالم 

 
 دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين : شراءثانيا : 

يقــدم المنــاقص الــذي يرغــب بشــراء دعــوة العطــاء نســخة مصــدقة عــن رخصــة مهــن ســارية المفعــول تخولــه   .1
جار بها ، وسجل التجاري الصادر عن وزارة المطلوبة أو االت صــــناعة أو بيــــع أو توريــــد اللــــوازم/ الخــــدمات 
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 الصناعة والتجارة و موافقة صادرة عن وزارة الداخلية لمزاولة اعمال الحراسة .
يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء )الورقيـة( المقـررة )غيـر مسـتردة( مقابـل وصـول مقبوضـات حسـب االصـول  .0

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها
رضه وفقًا لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويتفهم جميـع مـا ورد فيهـا و ذا لـم تكـن يعد المناقص ع .3

الوثائق كاملة أو وجد نقصًا فيها فعليه طلب الوثيقة الناقصـة مـن الشـركة  ويتحمـل النتـائت المترتبـة علـى عـدم 
 قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

ــ .4 ــاقص عرضــه واســعاره عل ى الجــداول و النمــاذج المرفقــة بــدعوة العطــاء ويخــتم ويوقــع نمــاذج عــرض يعــد المن
( وجـداول الكميـات والوثـائق المطلوبـة فـي دعـوة العطـاء ويقـدمها ضـمن العـرض كاملـة Bid Formالمناقصـة)

ويحــق للشــركة اســتبعاد اي عــرض غيــر متقيــد بهــذه الجــداول و النمــاذج ويحــق للمنــاقص باالضــافة الــى وثــائق 
ء ان يضيف اي وثائق او معلومـات يرغـب إضـافتها ويـرى انهـا ضـرورية لتوضـيح عرضـه وعلـي ان دعوة العطا

يكتب عنوانه الكامل والدقيق فـي عرضـه متضـمنًا العنـوان  والهـاتف والفـاكس لترسـل اليهـا المخاطبـات المتعلقـة 
المخاطبات التي تتـرك لـه  بالعطاء وعليه ان يبلغ الشركة خطيًا عن اي تغيير او تعديل في عنوانه وتعتبر جميع

 في العنوان المذكور او ترسل اليه باي وسيله ارسال كأنها وصلت فعاًل وسلمت في حينها .
يجب ان يكـون عـرض المنـاقص خـال مـن المحـو او التعـديل او الشـطب او االضـافة و ذا اقتضـت الظـروف ذلـك  .5

ل او الشطب او االضافة وعليه كتابة السعر فيجب على المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحو او التعدي
بالرقم والحروف وعلى المناقص كذلك ان يذكر السعر االفرادي للوحدة ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر 
االجمالي للعرض )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحيث يكـون السـعر 

ويعتبـر السـعر شـاماًل اجـور التحـزيم  مهما كانت االسباب والظـروف ية تعديالت بالزيادة الحقاً نهائيًا غير قابل ال
 والتغليف وبخالف ذلك يحق للجنة الشراء المختصة ان تهمل العرض .

يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصلة مع كتابة المحتوى على المغلـف ومـن ثـم  .6
مغلف واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه اسم الشركة المقدم لهـا العطـاء والعنـوان  واسـم وعنـوان  يقوم بجمعها في

المناقص الثابت ورقم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وبخالف ذلك يحق للجنـة 
 الشراء المختصة ان تهمل العرض.

لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحـددة لـذلك وكـل عـرض يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات  .7
 ال يصل ويودع في صندوق العطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض ال يقبل .

 
( يومـًا 102يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة ال تقل عن ) .8

 روض قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.من التاريخ المحدد كأخر موعد لتقديم الع
سـواء كـان ذلـك قبـل االحالـه او بعـد  شـهادات او معلومـات تراهـا ضـرورية يحق لشركة ميـاه اليرمـوك طلـب اي  .9

 توقيع االتفاقية.
يعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه على ان اصدار امر الشراء عـن الشـركة بعـد تبلغـة يشـكل مـع وثـائق  .12

 قدًا ملزماً العطاء المعتمدة ع
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مفقطة بالدينار األردني  تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية على أساس تأمين الحراسات للمواقع المطلوبه .11
شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم 

 باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة 
 ثالثًا : فتح العروض :

( لسنة 08تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية رقم ) .1
 ( ويجوز لكل مناقص او لممثله حضور فتح العروض.0219)

 والموعد المحدد كأخر موعد لتقديم العروض . ال تقبل العروض او اي تعديالت عليها ترد بعد التاريخ .0
إذا وجدت لجنـة الشـراء المختصـة عنـد موعـد فـتح العـروض ان عـدد المناقصـين يقـل عـن ثالثـة او اقـل مـن   .3

العدد المحتمل فلها ان تقرر تمديـد موعـد تقـديم العـروض او عـادة طـرح العطـاء وفـي حالـة اعـادة الطـرح تعـاد 
 بل توقيع المناقص او من يمثله .العروض مغلقة الى مقدميها مقا

 
 رابعًا : دراسة وتقويم العروض :

تحدد لجنة الشراء المختصة الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي  .1
 الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوصية المناسبة للجنة الشراء المختصة

 ي اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء .ال ينظر ف .0
تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ) في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فني ومالي منفصلين(  .3

 وفقًا لما يلي:
يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسـية عليـه يـتم  . أ

 دخول في التقييم .قبوله واعتماده لل
في حال وجدت مخالفات رئيسـية فـي العـرض المقـدم مـن قبـل المتنـاقص يـتم اسـتبعاد عرضـه مـن التقيـيم  . ب

 وعلى ان يتم بيان ذلك صراحة عند اعداد التقرير الفني للجنة الشراء المختصة.
 ت المطلوبة .تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقًا للمواصفا . 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
لجنة الفنية باالحالة على مقدم ارخص إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي ال . ح

 االسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.
تـتم مقارنـة اسـعار العـروض المطلوبـة للـوازم واالشـغال او الخـدمات فـي دعـوة العطـاء وذلـك لتحديـد مقــدم  . خ

دعـوة  ارخص المطـابق علـى ان يـتم اسـتبعاد قيمـة اي اضـافات او قطـع ريـار غيـر مطلـوب تسـعيرها فـي
 العطاء ويحق للجنة الفنية قبول االضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.

في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص االسـعار تنتقـل الدراسـة الـى العـرض الـذي  . د
ين اسـباب العـروض يليه بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات لالحالـة علـى ان تبـ

 االرخص بشكل واضح .
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عنــد عــدم مطابقــة كافــة العــروض )المناقصــات( او وجــود نقــص فيهــا يجــوز شــراء اللــوازم او االشــغال  . ذ
 المعروضة التي تلبي احتياجات الشركة وتتوافر فيها الجودة وباسعار مناسبة )انسب العروض(.

سلسلها في السعر ) في حال نصت دعوة العطاء تتم دراسة العروض ) المناقصات ( المقدمة للعطاء حسب ت .4
 في الشروط الخاصة ( الواردة ) حسب المتطلبات على تقديم عرض فني ومالي منفصلين( وفقًا لما يلي :

يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقًا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسـية عليـه يـتم  . أ
 يم .قبوله واعتماده للدخول في التقي

 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 وفقًا للمواصفات المطلوبـة ومعـايير  . ت

 التاهيل الواردة في دعوة العطاء.
 من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء.تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص  . 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
ع فتح العروض المالية لهـا ويـتم اعـادة العـروض الماليـة سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنيًا لحضور اجتما . خ

الغير متاهله فنيًا للمتناقص مغلقة وتحتفظ لجنة الشراء المختصـة لنفسـها بـالحق فـي بيـان او عـدم بيـان 
 اسباب رفض العرض.

تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االشغال او الخـدمات فـي دعـوة العطـاء وذلـك لتحديـد مقـدم  . د
ارخــص االســعار علــى ان يــتم اســتبعاد قيمــة اي اضــافات او قطــع ريــار غيــر مطلــوب تســعيرها فــي دعــوة 

 العطاء ويحق اللجنة الفنية قبول االضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء بعد فوزه.
ــد العــرض ال . ذ ــيم الفنــي والمــالي لتحدي ــتم تطبيــق التعليمــات الخاصــة بطريقــة احتســاب عالمــات التقي ــائز ي ف

 بالعطاء.
 

في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص االسعار تنتقل الدراسة الى العرض الـذي يليـه  .5
بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبـات لححالـة علـى ان تبـين اسـباب اسـتبعاد العـروض 

 االرخص بشكل واضح .
 

 خامسًا : إحالة العطاءات :
 حالة العطاءات مع بيان األسباب على الفائزين وفقًا لما يلي :تتم إ .1

االرخص المطابق إذا كان ارخص العروض يتضمن الجودة الالزمه في اللوازم المطلوبة ومطابق  . أ
 للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.

ة وتتم أرخص المطابق : إذا كان هنالك عروض مخالفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العروض المخالف . ب
 االحالة على ارخص العروض المطابقة.

االنسب : للجنة الشراء المختصة في حالة وجود مخالفات في كافة العروض المقدمة ان تختار انسب  . ت
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هذه العروض من حيث الجودة والسعر والنوع والشروط التي تفي بالغرض المطلوب اذا اقتنعت اللجنة 
 لصالح الشركة المستفيده.

 ق مع احكام هذه السياسة على ان يكون مبررًا بشكل كاف.اي سبب اخر يتف . ث
تحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد اي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية تمكن من االحالة  .0

 او يحتمل اكثر من تفسير.
الرجوع الى للجنة الشراء المختصة ان تنقص او تزيد الكميات المطلوبة في دعوة العطاء قبل االحالة دون  .3

%( خمسة 05او النقصان ) ةالمناقص او بعد االحالة بموافقة المتعهد على ان ال يتجاوز مجموع الزياد
 وعشرين بالمائة سواء قبل االحالة ابو بعدها.

تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة  .4
و اذا كان مقدمه غير كفء او غيرمؤهل او إذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان أو انتحل صفة لدعوة العطاء ا

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

 لخاصة فيؤخذ بما ورد في الخاصة.إذا وقع تناقض او تعارض بين التعليمات والشروط العامة وبين الشروط ا .5
تحتفظ لجنة الشراء المختصة بحقها في الغـاء دعـوة العطـاء او قـرار االحالـة فـي اي وقـت او اي مرحلـة دون  .6

بيان االسباب ما لم يكـن المتعهـد قـد تبلـغ امـر الشـراء وقـرار االحالـة واسـتكمل كافـة اجـراءات توقيـع العقـد او 
عـض العـروض المقدمـة اليهـا دون ان يكـون الي مـن المناقصـين الحـق فـي االتفاقية ولها ان ترفض كـل او ب

الرجوع اليها بأي خسارة او ضرر ناشيء عن تقديم عرضه وال يترتب على الشركة اي التزامات مادية او غير 
 مادية مقابل ذلك.

ركة الحـق بتجزئـة الشركة غير مقيدة باإلحالة على أقـل األسـعار مـع األخـذ بعـين االعتبـار مـدة التوريـد و للشـ .7
 العطاء  او إلغاء العطاء دون بيان األسباب وال يحق ألحد االعتراض على قرار الشركة بهذا الخصوص.

 

 سادسًا : مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :
على المتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار االحالة )تقديم تأمين حسن  .1

لرسوم القانونية وتوقيع االتفاقية خالل المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل الى التنفيذ ودفع ا
المتعهد علما بانه يحق للشركة الغاء االحالة دون ان يترتب عليها ايه التزامات مالية اذا لم يقم المتعهد 

 مصادرة الكفاله. وباستكمال كافة االجراءات المطلوبة منه خالل الفترة القانونية الممنوحه له 
يعتبر توقيع االتفاقية من قبل المتعهد اعترافًا من بأنه مطلع على كافة محتويات قرار االحالة وامر الشراء  .0

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

 لجنة الشراء المختصة مع االحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقًا لقرار االحالة والعقد االصيل .
إذا استنكف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد او قصر في ذلك او تاخر في تقديم اللوازم المحالة  .4

 العقد بنفس المواصفات والخصائص او بديالً عليه للجنة الشراء المختصة شراء اللوازم او الخدمات موضوع 
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عنها بذات الخصائص واالستعماالت وال تقل عنها سوية من اي مصدر اخر على حسابه ونفقته وتحميله 
فروق االسعار والنفقات االضافية واي خسارة او مصاريف او عطل او ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة الى 

 على ذلك.      اي انذار وال يحق للمتعهد االعتراض 
يحــق للشــركة فســخ االتفاقيــة فــي أي وقــت دون الحاجــة إلــى إنــذار عــدلي للمتعهــد إذا مــا ثبــت فشــله بالوفــاء  .5

 مخالفــات خــالل مــدة ســريان االتفاقيــة عشــرةالكثــر مــن  بالتزامــه أو مخالفتــه ألي شــرط مــن شــروط االتفاقيــة
 .ريق الثاني الحق باالعتراض ومصادرة كفالة حسن التنفيذ كليا أو جزئيا دون أن يكون للف

إذا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه )غرامه مالية( بنسبة ال تقل  .6
%( من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع وبحد اعلى 1عن )

ء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلحة الشركة %( من قيمتها كما يحق للشركة الغا15)
 باالضافة الى مصادرة كفاله حسن التنفيذ.د كافة الخسائر الناتجه عن ذلك ذلك وعلى ان يتم تحميل المتعه

ال يحول توقيع الغرامة في البند السابق دون حق الشركة في الرجوع على المتعهد بقيمة العطل والضرر  .7
عن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار على ان يتم اعالم لجنة الشراء المختصة الناتت 

 بقيمة العطل والضرر ان وجدت.
تحصل األموال المستحقة للشركة من المناقصين أو المتعهدين للشركة من كفاالتهم لديها لذلك العطاء أو أي  .8

 كة في أي تعامالت اخرى.عطاء أخر أو االموال المستحقة لهم لدى الشر 
لشركة مياه اليرموك حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل أو رفضها وعدم اعتبارها ظروف قاهرة  .9

 دون حق االعتراض أو طلب بيان األسباب .
 

القوة القاهرة : هي حدث او ظرف استنثائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفين مثل الحرب او االضراب   .12
و الجريمة وقد يكون حسب المصطلح ) عمل القوة العليا ( مثل الفياضانات او الزالزل او البراكين او الشغب ا

الواضحة التي ال يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او كال الطرفين  المستحدثة او غير او التشريعات الحكومية
رير االهمال او التقصير او غيره من الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في العقد وليس المقصود بذلك تب

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

ن ذوي وثبت ذلك للجنة الشراء بموجب تقرير لجنة فنية م اذا كان التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة
 .االختصاص

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.

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

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

  بواًل : المقدمة :
 لآلبار بحكث  كون عمل  لجميع المواقع و النسبة امكن حراسه دائمة وعلم مدار الساعةالعمل المطلوب : ت

الحارس مقيما"  مع عائلته بجوار الموقع داخل خيمة او هكت شعر معد من قبل الشر ة المحال علكها العطاء 
وعدم االلتزام هه ه  ائيهواقع عائلة واحدة  لكل هئر وخارج حرم البئر ويمنع االقامة هداخله حما ًة للمصدر الم

 الشروط  شكل مخالفة من قبل المقاول.
  , شر ة مياه الكرمو  غكر مسئوله عن تامكن الحراس بأ ة بمور ماد ة بو معنوية بو تأمكنات مهما  ان نوعها

 كما بنها غكر مسئوله عن إصابات العمل بو ب ة حوادث قد تنتج عن عملية الحراسة.
 العطاء مسؤوله مسؤولية  املة ةي المحاةتة علم محتويات الموقع من السرقة بو  تكون الشر ة المحال علكها

ان العبث بو ماشابه ذلك باستثناء ماهو خارج عن االراده مثل العوامل الطبيعية وحوادث الحريق اذا بثبت 
 .وال زوجد تقصكر من قبل المقاول الحريق غكر مفتعل

 بعرض متكامل دون تجزئة وةي حال التجزئة  عتبر العرض الغيًا.  طلب من الشر ات المتقدمة للعطاء التقدم 
 

 ثانيًا: مدة العطاء:
 .كتاب االحالة الصادر عن شر ة مياه الكرمو  ما هو وراد ب تكون مدة العطاء عام واحد حسب

 ثالثًا: عمل االةراد االمنككن ب مدة الحراسة(:
 كل دائ  وعلم مدار الساعة لجميع المواقع المطلو ة بحكث تكون مدة مدة الحراسة المطلو ة للحراس االمنكن بش

  كون الحارس مقيمًا بصفة دائمة و ما ورد اعاله. 

 رابعًا : الشروط الخاصة :
 ا.لعطاء وعدم االخالل باي من هنودهااللتزام هتنفك   اةة شروط ا 1.1
االلتزام هتوةكر العدد المطلوب من الكادر االمني  امال ومجهزًا بكاةة متطلبات الحراسة ب لي موحد مطبوع عليه  1.1

ألغراض الحراسة  ال خكرة والسالح المرخصاس  الموظف االمني , طاقية راس , جهال لالتصال, لو س زدوي , 
حكومية وحسب االصول مع االخ  باالعتبار لكل نو ة حسب موقعة بحكث تكون مرخصة من الجهات االمنية وال

 بضرورة الزامه  بارتداء ه ه التجهكزات اثناء ةترة الحراسة.
االلتزام هتقد   خدمات االمن والحما ة لكاةة مواقع الشر ة المشمولة ضمن ه ا العطاء علم مدار الساعة بشكل  1.1

تحمكل الجهة المحال علكها العطاء اي   ضمن سالمة وامن ممتلكات ومنشات الشر ة مع االخ  بعكن االعتبار
 مسؤولية قانونية او مالية ناتجة عن تقصكر اي من اةرادها االمنككن اذا ثبت ذلك .

 تكليف المشرةكن االمنككن بما زلي :  1.1
متابعة  ل ما زتعلق هنتام دوام الكادر االمني من حكث ب الدوام واالجالات السنوية والطارئة , والتغكب  -

 وتوةكر البدائل عند الطلب (. والمغادرة ,
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م متابعة الجوالت التفقد ة الكومية علم الكادر األمني من خالل المشرةكن األمنككن المكلفكن باالشراف عل -
بالدوام الرسمي وارتداء الزي مع ضرورة مراعاة اليقتة والح ر واالنتباه  كل اقلي  , للتأكد من التزامه 

 ضاةة للقيام بجوالت تفقد ة لكاةة المواقع .طكلة ةترة قيامه  بالواجب , باال
ةي الشر ة هتقارير  ب االدارة العامه و المدزريات المعنية ومدزرية العطاءات والمشتريات (تزويد المعنككن -

 بالعطاء.المهام المطلو ة االعمال و عن  شهرية
ن من حكث التعككن واالستغناء عن الشر ة التي  حال علكها العطاء تتحمل المسؤولية الكاملة عن األةراد األمنكك 1.1

الخدمة  وبمور الضبط والر ط واالهمال والمخالفات وحدوث السرقات ال قدر هللا , باالضاةة ألي بعمال تخريبية 
ولشر ة مياه الكرمو  الحق هنقل اي حاله هناًء علم مبررات تعود لها وحدها وعلم المقاول تنفك   زتعرض لها الموقع

 ه  حد اقصم وعدم تنفك  ه ا الطلب  شكل مخالفة من قبله تستوجب العقو ه المناسبة.ساع 14الطلب خالل 
ةي حال تعرض اي من المواقع الي نوع من التهدزدات  جب ابالغ ادارة الشر ة / الموقع وابالغ االجهزة  1.1

 (. 111االمنية ةي حاالت الطوارئ علم الرق  ب 
مواقع الشر ة المختلفة التي سكت  حراستها من قبل موظفكها األمنككن  استالم  اةة المواد والتجهكزات الموجودة ةي 1.1

بما ةي ذلك األجهزة الكهر ائية وتسجكلها عهدة علم الجهة المحال علكها العطاء , مع ضرورة المحاةتة علكها 
ن قبل األةراد بعد انتهاء مدة العطاء , وةي حال ت  اتالف بي منها م التي ت  استالمها من قبلنا ةبحالوتسليمها 

 وخصمها من قيمة المطالبات المالي.ة المحال علكها العطاء بقيمتها األمنككن  حق لشر ة مياه الكرمو  تغري  الجه
 1111( لسنة 4االلتزام هتطبكق الحد األدنم لألجور علم الكادر األمني وةق قانون العمل األردني رق  ب 1.4

الي المقدم بالنسبة لألجر الشهري للموظف األمني الواحد و حكث وتعد الته , واالشارة الم ذلك ضمن العرض الم
  كون خاضع للضمان االجتماعي . 

 معدة من قبل المعنككن ةي الشر ة التاككد علم الكادر االمني بضرورة التزامه  بالمهام والواجبات المناطة هه  وال 1.1
حسب القوانكن واالنتمة المعمول هها ةي المملكة االلتزام هتسدزد رسوم االحالة والطوابع واي رسوم قانونية اخرى  1.11

 االردنية الهاشمية.
التزام  الجهة المحال علكها العطاء هتغطية حراسة اي موقع او نقطة حراسة جدزدة زت  استحداثها او الغائها من  1.11

 و نفس االسعار وشروط االحالة الصادرة. مياه الكرمو  قبل شر ة
 اء هتزويد ادارة الشر ة بكشف تفصكلي زتضمن ما زلي :التزام الجهة المحال علكها العط 1.11

 اس  الموظف االمني وعمره ورق  هاتفه -
 صورة عن بطاقة االحوال المدنية بالهوية الشخصية( -
 شهادة خلو امراض -
تقد    شف تفصكلي شهري زتضمن اسماء موظفي االمنب الحراس( المناو كن والمكلفكن هتغطية حراسة  -

 ل موقع علم حدة.كاةة مواقع الشر ة لك
 قوم المعنكون ةي  ل موقع من مواقع شر ة مياه الكرمو  هتوةكر المكان المناسب لالةراد االمنككن والسجالت  1.11

 الاللمة للقيام هواجباته  علم اكمل وجه  ل حسب موقعة .
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ع او اي موقع  حق لشر ة مياه الكرمو  هنقل موظف االمن والحما ة الي مكان تراه االداره مناسبا داخل الموق 1.11
 اخر.

 
بحكث زت  صرف المستحقات المالية لقاء اجور  ة قوم المعنكون ةي شر ة مياه الكرمو  هتسدزد المطالبات المالي 1.11

المطالبات المالية مع  مع ةمرةق موقعة من المدزر المسؤول  ل حسب موقعه رسمية  شوةاتاالمن والحما ة بموجب 
 خالفات المقررة المبكنة ةي المرةق .مراعاة اي حسومات مالية ناتجة عن الم

 حق لشر ة مياه الكرمو  مراقبة اجراءات التفتيش المبرمجة والمفاجئة المعدة من قبل الجهة المحال علكها  1.11
 العطاء لكاةة مواقع الشر ة ةي وقت تراه مناسبًا.

مفاجئة للتاكد من مدى تطبكق   حق لشر ة مياه الكرمو  تكليف من تراه مناسبًا للقيام بجوالت تفتيشيه مبرمجة او 1.11
 شروط العطاء و يان اي مالحتات علم تنفك ه تمهكدًا التخاذ االجراءات الاللمة.

 حق لشر ة مياه الكرمو  باضاةة او الغاء نقاط الحراسة حسب مقتضيات مصلحة العمل و نفس االسعار  1.14
نقاط الحراسة مهما  انت  او رةض استالم وشروط االحالة وال  حق للجهة المحال علكها العطاء االعتراض علم ذلك

وةي حال الغاء اي نقطه حراسه زت  خص  جميع التكاليف المترتبة علم اللغاء من قيمة المطالبات دون ان  االسباب
 . كون للمقاول حق باالعتراض

المبكنة الحقا زترتب علم الجهة المحال علكها العطاء ةي حال مخالفتها اي شرط من شروط العطاء العقو ات  1.11
وةي حال تكرار اي من تلك المخالفات اكثر من عشر مرات  حق للشر ة ةسخ االتفاقية بعد توجيه اشعار للمقاول 

قبل الفسخ بخمسة عشر زوما ومصادرة  فالة حسن التنفك  المقدمة من قبله  مع تحمكله  اي اضرار عقد ة بو 
 قانونية نتيجة اخالله  باالتفاقية .

جراء التي  حق لشر ة مياه الكرمو  الجمع هكن اي من العقو ات حسب مقتضيات المصلحة العامة واتخاذ اال 1.11
 تراه مناسبًا.

المبرمة مع الجهة المحال علكها العطاء خالل ةترة الثالثة شهور االولم اذا  تفاقية حق الدارة الشر ة ةسخ اال 1.11
ثبت لها عدم  فاءتها بااللتزام هتنفك  شروط ومتطلبات العطاء و غض النتر عن ماهو وارد ةي الئحة الجزاءات دون 

 او حك  قضائي. الحاجة الي اخطار او ان ار
  حق الدارة الشر ة استخدام الوسائل التي تراها مناسبة الثبات التزام الكادر االمني بالدوام الرسمي. 1.11
تخضع ه ه االحالة لكاةة شروط وانتمة وتعليمات شر ة مياه الكرمو  وما  جري علكها من تعد الت فيما  1.11

 دولة. خص الشراء و  لك القوانكن واالنتمة المتبعة من قبل ال
% من قيمة االحالة سارية المفعول 11 طلب من الشر ة المحال علكها العطاء تقد    فالة حسن تنفك  هنسبة  1.11

 لحكن االنتهاء من تقد   خدمة الحراسات.
  منع تشغكل اي موظف امن او مشرف سبق وان عمل بالشر ة اال بعد اخ  مواةقة االدارة علم ذلك. 1.11
ل الشر ة المتقدمة لمقاهلة لجنة من شر ة مياه الكرمو  ويحق للجنة القبول  خضع موظف االمن المرشح من قب 1.11

 او الرةض.
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 خامسًا: شروط التأهكل المطلوب توةرها ةي الشر ة او المؤسسة المتقدمة للعطاء:

ان تكون المؤسسة او الشر ة المتقدمة للعطاء مختصة ةي اعمال االمن والحما ة المسلحة, مسجلة ةي السجل   1.1
 التجاري الخاص له ه الغا ة مع االخ  باالعتبار هتزويدنا بصورة عن شهادة حدزثة للسجل التجاري.

ان تتوةر لدزها الخبرات الكافية ةي مجال اعمال االمن والحما ة للمؤسسات او الشر ات او الهكئات التي تعاقدت   1.1
 ائق الاللمة ل لك.معازر تقي  العروض وتدعي  خبراتها بالوث وحسب متطلبات ومعها 
ان تكون حاصلة علم رخصة لممارسة اعمال االمن والحما ة المسلحة من الجهات االمنية المختصة باالضاةة   1.1

لتصاريح حمل السالح لالةراد االمنككن الحد مشاريعها السابقة علم ان زت  تزويد ادارة الشر ة هه ه الرخص والتصاريح 
 العرض المقدم .من الجهات المختصة وضمن وثائق 

 ان تكون مرخصة من الجهات االمنية لحراسة مثل ه ه المنشآت.  1.1
  طلب اليك  ليارة المواقع قبل تقد   عرض اسعار   . 1.1

 سادسًا: الشروط المطلوب توةرها ةي الكادر االمني :
 ( عامًا.11( عامًا وال زتجاولب11ان ال  قل عمر الفرد االمني عن ب 1.1
          االمني المطلوب من اصحاب الخبرة واالختصاص ةي اعمال االمن والحما ة او سبق له العمل ان  كون الكادر  1.1

 ةي القوات المسلحة.
 مواةقة ادارة الشر ة علم الكادر االمني قبل مباشرته العمل. 1.1
 ان  كون الئقا صحيا وحاصال علم جميع المطاعي  المقررة وحسب التعليمات المنصوص علكها. 1.1
 غكر محكوم بأ ة جنحة بو جنا ة وحاصال علم شهادة عدم محكومية. ان  كون  1.1
( سنوات مدعمة بالوثائق 1توةر مشرف امني بحكث ال تقل خبرته العملية ةي مجال االمن والحما ة عن ب 1.1

الاللمة ل لك لمتابعة  ل ما زتعلق باالةراد االمنككن ضمن منطقة اختصاصه بحكث زتولم مهام االشراف عم 
 ضابط االرتباط. معمن  ل ةي موقعه ويكون ارتباطه المباشر موظفي اال

 : شروط اخرى : سابعاً 
المطلو ه والمحدده ةي وثائق العطاء تلتزم الشر ة المحال علكها العطاء بعدم تر  اي موقع من مواقع الحراسه  .1

ويضها البدل متفق حتم لو انتهت مدة العطاء والقصم حد لمدة اسبوعكن بعد تاريخ االنتهاء علم ان زت  تع
 عليه ةي العطاء.

تلتزم الشر ة المحال علكها اعمال الحراسه / العطاء باستالم جميع المواقع المحال علكها بموجب ضبوطات  .1
 وتقارير استالم وتسلي  من المقاول / شر ة االمن والحماي السابقة وتحت اشراف شر ة مياه الكرمو  .
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 ساب العطاء الفائزالتقييم الفني والية احت
 

يتم حتى  لتقييم العروض شركة مياه اليرموكهذا القسم يوضح اآللية والمعايير التي سيتم استخدامها من قبل 
 اختيار العرض الفائز. 

  

 المرحلة األولى: فتح وفحص وتدقيق العروض
 

 بة.وحسب الشروط المطلوالمختصة في فحص العروض المستلمة وفتحها  الشراءستبدأ لجنة 
 

 المرحلة الثانية: التقييم الفني
 

لعروض التي اجتازت مرحلة التدقيق والفحص وسيستند تقييم العروض على ادراسة و تقييم ل لجنة وتتم من خالل
, عرض مقدمدرجة التقييم لكل و, والمالي وضع عالمات التقييم الفني المعايير والمتطلبات المطلوبة, وأساس 

 :ناه( اد1وحسب الجدول رقم )
 
 

 للعروض المقدمة: معايير التقييم الفني والية احتساب  النقاط والترتيب 1جدول  
 

 العالمة المعايير الرقم

 22 2عدد مماثلة  عطاءات الخبرات ذات الصلة 1

 
 
 
 
 
2 

 

 
 الكادر االمني المطلوب

 مشرف امني
 سنوات 5خبرة 

 6 المؤهالت

 6 واالختصاص الخبرات

 ضابط ارتباط
 6 لمؤهالتا

 6 واالختصاص الخبرات

 حراس
 6 المؤهالت

 6 واالختصاص الخبرات

 
 
3 

 بيان الطريقة  )المنهجية العمل(

 6 والية العمل خطة

 6 مراقبة الجودة / خطة ضمان الجودة

لضمان واتخاذها  الطرق واالجراءات التي سيتم استخدامها
 تقديم خدمات الحراسة االمثل

6 

 روط الكادر االمنيش 2

 7 عمر الحارس حسب الشروط المطلوبه اعاله

 7 المقررة اللياقة البدنية والصحية وتلقي المطاعيم

حسن السيرة والسلوك وعدم المحكومية وااللتزام باالنظمة 
 والتعليمات الصادرة

8 
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في العرض الفني  177عالمة من أصل  07 على يجب أن يسجل مقدم العرضلغايات التأهيل الفني  -

 .مرحلة فتح العروض الماليةاالنتقال إلى وللنجاح في  التقييم الفني 
 
 

 المرحلة الثالثة: التقييم المالي
 فأكثر. 07والحاصلة على عالمة  فنيا فقطلشركات المؤهلة ل الماليةالعروض سيتم فتح  .1
مغلقة للمناقصين غير لها يتم اعادة العروض المالية  07العروض الحاصلة على عالمة أقل من  .2

 مؤهلين فنيا
 . ثائق العطاءالجداول المرفقة في يجب تقديم العرض المالي حسب  .3
مر مالي في عرضه الفني  بطريقة مباشرة او شارة الى اي ااالذكر او اليجب على المناقص عدم  .4

 .غير مباشرة
 
 

 

 الفائزالعرض : اختيار الرابعة  المرحلة
 

 المؤهل فنيا وصاحب اقل االسعار المقدمة. سيتم اختيار العرض الفائز
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 الجزء السادس
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 االمن والحماية لمواقع الشركة قائمة الجزاءات )العقوبات( المترتبة على مخالفات عطاء تقديم خدمات
 

 العقو ة المترتبة علم المخالفة  موضوع المخالفة الرق 
 اول مره تنبيه خطي. - عدم االهتمام بالمظهر العام 1

 ( دينار /للفرد االمني.02ثاني مره : غرامه مالية بقيمة) -
المره  ( دينار/ للفرد االمني وتكرر مضاعفة بعد42ثالث مره : غرامه مالية بقيمة ) -

 الثالثة.
في حاالت ) النقص او رياب او  0

مغادرة مركز العمل او عدم توفر البديل 
او عدم اكتمال العدد المطلوب( من 

االفراد االمنيين في اي من مواقع 
 الشركة.

 ( دينار/ للفرد االمني52او مره : غرامة مالية ) -
الموقع كامال من  ثاني مره لنفس الموقع : حسم الكلفة الشهرية لتغطية حراسة -

 القيمة االجمالية للمطالبة المالية.
ثالث مره وما يليها لنفس الموقع حسم ضعف الكلفة الشهرية لتغطية نفقات حراسة  -

 الموقع
 مالحظة تعتبر هذه العقوبة لكل موقع على حدة

عدم االلتزام بارتداء الزي الرسمي او  3
 حمل السالح او كليهما معا لكل يوم.

 تنبيه خطياول مره:  -
 ( دينار/ للفرد االمني او استبداله02ثاني مره غرامه مالية بقيمة ) -
 ( دينار/ للفرد االمني مضاعفة بعد المره الثالثة02ثالث مره غرامه ماليه بقيمة) -

مخالفة االنظمة والتعليمات واجراءات  4
العمل الخاصة بتنظيم المهام والواجبات 

 المناطة بموظفي االمن

 تنبيه خطياول مره :  -
 ( دينار/ للفرد االمنياو استبداله02ثاني مره غرامة مالية بقيمة ) -
( دينار / للفرد االمني او استبداله وتكرر مضاعفة 42ثالث مره غرامة مالية بقيمة ) -

 بعد المره الثالثة
التاخير في الحضور الى الدوام  5

 الرسمي لكل يوم
 للفرد االمني( دينار/ 02اول مره : غرامه مالية بقيمة ) -
 ( دينار/للفرد االمني42ثاني مره : غرامه مالية بقيمة ) -
( دينار / للفرد االمني باالضافة الستبداله وتكرر 62ثالث مره : غرامه مالية بقيمة ) -

 مضاعفة بعد المره الثالثه.
عدم اليقظة واالنتباه اثناء المناوبة  6

نتيجة االهمال و/ او النوم او كليهما 
 معاً 

 ( دينار/ للفرد االمني02مره : غرامه مالية بقيمة )اول  -
 ( دينار/للفرد االمني42ثاني مره : غرامه مالية بقيمة ) -
( دينار / للفرد االمني باالضافة الستبداله وتكرر 62ثالث مره : غرامه مالية بقيمة ) -

 مضاعفة بعد المره الثالثه.
التعرض الي من موظفي الشركة اثناء  7

 اتهم قوال او فعالقيامهم بواجب
 ( دينار/ للفرد االمني82اول مره : غرامه مالية بقيمة ) -
 ( دينار/للفرد االمني102ثاني مره : غرامه مالية بقيمة ) -
( دينار / للفرد االمني باالضافة الستبداله 162ثالث مره : غرامه مالية بقيمة ) -

 وتكرر مضاعفة بعد المره الثالثه.
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لشركة استخدام اي من مواقع ا 8
الغراض شخصية من قبل الحارس 

 يؤدي الى االيذاء المعنوي او المادي.

( 522حسم قيمة االضرار المادية كاملة مهما بلغت كلفتها باالضافة الى تغريمهم ) -
المكلف بتغطي  دينار من المطالبة الشهرية وانهاء خدمات الفرد االمني من الموقع

 او نقله واستبداله حراسته بشكل نهائي
رفض استالم اي نقطة حراسه مهما  9

 كانت االسباب
ستقوم ادارة الشركة بتغطية نقطة الحراسة المطلوبة بالطريقة التي تراها مناسبة  -

حتى نهاية العطاء وسيتم تحميل كلفتها للشركة المتعاقد معها التي رفضت استالم 
 النقطة.

وجود اكثر من عائلة في الموقع او  12
د من المياه خارج الموقع وتستفي

 والكهرباء في المحطة.

 دينار وتضاعف في حال تكرار ذلك 522غرامه 

بناء اي منشآت داخل حرم المحطة أو  11
 البئر وللشركة 

والنفقات بدل االضرار ان  بالمصاريف شركة أمن والحمايةازالتها فورا والعودة على  -
 دينار وتضاعف في حال تكرار ذلك 052وجدت باالضافة لغرامه 

 
تربية المواشي أو الطيور داخل أو  10

 قرب المحطة أو البئر
 دينار وتضاعف في حال تكرار ذلك 1222غرامة  -

استخدام المياه لري المزروعات أو  13
سقاية المواشي )لغير غايات الشرب( 

 وبحد أقصى ثالثة أمتار اسبوعيا

اثمان المياه دينار وتضاعف في حال تكرار ذلك باالضافة الى قيمة  122غرامه  -
 الزائده عن الكمية المحدده

أي مخالفة يرتكبها احد موظفي الفريق الثاني وغير مذكور عقوبتها في هذه الشروط يقوم الفريق األول بعرض االمر على  - 14
 لجنة المشتريات ذات العالقة التخاذ القرار المناسب بخصوصها ويكون قرارها قطعيا بهذا الخصوص

15 
 

أية دعوى مهما كان نوعها من قبل أي من كوادر شركة الحراسة المحال عليها العطاء على شركة اليرموك  إقامةفي حال  -
للمطالبة بأية مبالغ مالية ناتجة عن تنفيذ هذه االتفاقية فأنه يحق لشركة مياه اليرموك حجز وحسم أية مبالغ مستحقة لشركة 

 الحراسة لقاء تلك المطالبة
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 سابعالجزء ال



 (O-T-S-0021-0204قم )ر  عطاء
 ضمن محافظات )اربد + جرش + عجلون(  قعةاتقديم خدمات حراسة لمواقع أبار شركة مياه اليرموك الو

 

 
09 

  

 

 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 / شركة أمن والحماية يكفل

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

 

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

 .…………………………………………… بمشروع الخاص

 

ر على المذكو العطاء دخل والتي بذلك المتعلقة وفقا للشروط ، المذكور للعطاء متقدم كمناقص قيامه بالتزاماته لتأمين

 . أساسها

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

 . أسبق  المناقصين أيهما

 

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

 . المناقص قبل من اعتراض أيعن 

 ………………………… مصرف/الكفيل توقيع

 ………………………… بالتوقيع المفوض

 ..………………………. التاريخ

 

 والمالع الفنع العرض عن منفصل مغلف فع الكفالة وضع يجب. 
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 )التنفيذ حسن كفالة نموذج(

PERFORMANCE GUARANTEE 

 

 

 إلى السادة شركة مياه اليرموك

 

 المكم بأن مصرفنا : ..................................................................يسرنا إع

 

 :..................................................................شركة أمن والحمايةقد كفل بكفالة مالية ، 

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

 

 بخصوص العطاء رقم )                                           (

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

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

 

ة ، وأننا نتعهد شركة أمن والحمايةوذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد 

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

قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد .  شركة أمن والحمايةالطلب بأّن  ذكر األسباب الداعية لهذا

 على إجراء الدفع . شركة أمن والحمايةوذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب 

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

وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد المحدد مبدئياً بتاريخ..................... شهر.....................من عام...................... 

 ( تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بالغاء الكفالة .09أخرى مدة كل منها)

 

 

 

 

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

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

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

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

 األول، الفريق بارهاعت على العمل شركة مياه اليرموك  هاحب

 الثانع الفريق اعتباره على ......................................... شركة أمن والحماية وبين

 اليرموك لــ ميا  شركة احتياجات لتامين متخصصة شركة مع التعاقد فع "رغبا  األول الفريق كان لما

 

عةتقديم خدمات حراسة لمواقع أبار شركة مياه اليرموك الواق  

 ضمن محافظات )اربد + جرش + عجلون(

 

 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-S-0021-0204 للعطاء الثانع الفريق به تقدم الذي بالعرض قبل قد كان ولما

 :يلع ما على

 

 اليها والمشار العطاء  دعو فع العامة الشرول فع لها المحدد  المعانع نفس األتفاقية هذه فع الوارد  والتعابير للكلمات يكون -1

 .بعد فيما

 

 متكاملة وحد  مجموعها فع وفهمها قراءتها  وتعتبر األتفاقية هذه من ال يتجزء جزء يلع فيما المدرجة الوثائق تعتبر -0

 هع: الوثائق وهذه

 

 والخاهة العامة الشرول *        

 .االحالة قرار *        

 .المناقصة عرض *        

 .اتالمواهف *       

 العقد. توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

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

 ....................... -التوريد: مد                      

 

 المطلوبة األعمال جميع بتنفيذ الثانع الفريق يتعهد التفاقيةا لهذه وفقا  الثانع للفريق المستحقة المبالغ بدفع األول الفريق تعهد ازاء    -4

 . األتفاقية  هذه فع الوارد  والمتطلبات للشرول " وفقا وهيانتها وتسليمها وانجازها األتفاقية هذه فع منه

 

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

 . هذه فع لذلك المحدد وباألسلوب المواعيد فع المذكور  واألجور األسعار

 

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

 

 الثانع الفريق                      الفريق األول                                                               

 ) المورد(                                                                    )العمل )هاحب               

 

 

 التوقيع                                                                            التوقيع                  

 

 األسم :                                                                             األسم                  

 

 الوظيفة:                                                                            الوظيفة:                 
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 ( مواقع الحراسة المطلوبة على نظام العائلة المقيمة بمعدل حارس على مدار الساعة  1)  رقملجدول ا

 

الوحد اسم الموقع رقم
 ة

 الكمية
 االجرة الشهرية 

 االجمالي
 لمــــــدة عــــــــام 

 مالحظات

  دينار فلس دينار فلس
      3 عدد 12+8+6ابار حكما  1

      1 عدد 3مندح  1

      1 ددع 7كفر اسد  1
      1 عدد محطة تنقية دوقرا 1
      4 عدد لبقة فحل ابو ذابلة 1
      3 عدد 17وادى العرب  1
      1 عدد (0بئر مندح ) 1
      1 عدد محطة الطيبة 4
      1 عدد خزان بيت راس 1
      3 عدد وادي حسان تنقية محطة 11
      4 عدد الرمثا -الطر  الجديد  محطة 11

      1 عدد الرمثا -0جابر  11

      1 عدد الرمثا -4جابر  11

      1 عدد الرمثا -9جابر  11

      4 عدد الرمثا -12بئر جابر  11

      1 عدد الرمثا -  1ابو البصل  11

11 
 الرمثا - 3بئر ابو البصل 

      1 عدد

14 
      1 عدد الرمثا -  4ابو البصل 

      1 عدد الرمثا -   8لجديدالمحاسى ا 11

27 
      1 عدد بنع عبيد -6نعيمة ال محطة 

21 
 بنع عبيد -النعيمة مظلة 

 عدد
3      

      1 عدد بنع كنانة– المخيبة التحتاخزان  22

      1 عدد بنع كنانة–المخيبة الفوقا خزان  23

      1 عدد بنع كنانة–(  5بئر حريما ) 24

      1 عدد بنع كنانة– (  8د )بئر كفر اس 22

      1 عدد بنع كنانة–مبنى المستودعات والصيانة  22

20 
 و المستودع مديرية مياه الكور 

      3 عدد
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22 
 الكور  - الجديد   محطة عيون الحمام

 عدد
1      

21 
      0 عدد 1 القديمة بئر رقم  عيون الحمام

37 
 الكور  - 2بئر عيون الحمام 

 عدد
1      

31 
      1 عدد الكور  -  4عيون الحمام 

      1 عدد الكور  - 5عيون الحمام  32

      1 عدد الكور  - 6عيون الحمام  33

      0 عدد الكور  - بوستر االشرفية 34

      0 عدد الكور  – بوستر تبنة 32

      1 عدد جديتا محطة  0بئر رقم  32

30 
      1 عدد تا جديمحطة  3بئر رقم 

      1 عدد الكور  -  محطة جديتا 32

 جديتا محطةجديتا   بوستر 31
 عدد

1      

 الكور  -  6بوستر سموع 47
 عدد

0      

41 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         محطة بيت ايدسبئر 

  جديتا
  1 عدد

    

42 
 مبنى مديرية االغوار الشمالية

 عدد
3      

44 
االغوار   -( 6بئر وادي العرب )

 الشمالية
 عدد

3  
    

      3 عدد مستودع مديرية مياه االغوار الشمالية 42

 االغوار الشمالية  -السليخات 42
 عدد

0      

 االغوار الشمالية  - بئر هوفر  40
      0 عدد

      1 عدد مبنى ادار  مياه جرش 42

      1 عدد رشج – مرهعخزان  41

      1 عدد خزان المنار  / جرش 27

      1 عدد جرش- خزان مخيم سوف 21

      1 عدد جرش -خزان  بليال 22

      1 عدد جرش -خزان بئر برما 23

      0 عدد جرش -الجبل االخضر خزان  24

      1 عدد جرش مخيم  مياه خزان 22

22 
 عدد جرش – هخزان جب

1      

      1 عدد جرش - سوف الجديدبئر  20

      1 عدد جرش-خزان برما 22

      0 عدد عجلون -  5بئر زقيق  21

      0 عدد عجلون -4زقيق  27

      1 عدد عجلون -خزان رأس منيف  21
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      1 عدد عجلون -  خزان كفرنجة السفلي 22

      1 عدد عجلون -  خزان كفرنجة العلوي  23

      1 عدد عجلون - عنجرة خزان 24

      1 عدد عجلون -مستودعات التنور  22

      1 عدد عجلون – خزان راجب 22

      1 عدد محطة ضخ مياه الصفصافة/عجلون  20

      3 عدد بئر اسبيرة 07

      0 عدد ( 4بئر وادي العرب رقم )  03

      1 عدد ( 17بئر وادي العرب رقم )  04

      0 عدد ( 1وادي العرب رقم ) بئر  02

      0 عدد ( 14بئر وادي العرب رقم )  02

      3 عدد مواقع مستودعات حوفا 00

02 
محطة مياه وادي العرب منطقة 

 1المصب + محطة 
 عدد

0 
 

    

      0 عدد ( 0بئر وادي العرب رقم )  01

      1 عدد أ (3بئر وادي العرب رقم )  27

      0 عدد ( 5دي العرب رقم ) بئر وا 21

      0 عدد ( 8بئر وادي العرب رقم )  22

      0 عدد ( 12بئر وادي العرب رقم )  23

      0 عدد ( 10بئر وادي العرب رقم )  24

      0 عدد أ (13بئر وادي العرب رقم )  22

      0 عدد (16بئر وادي العرب رقم )  22

      0 عدد ( 18)  بئر وادي العرب رقم 20

      3 عدد محطة تنقية شرق جرش  22

      1 عدد أسعرة بئر 21

      0 عدد (5+4بئر كفر أسد ) 17

      3 عدد ابار المخيبة 11

      3 عدد محطة تنقية الشونة الشمالية 12

      3 عدد خزان معاذ بن جبل 13

      1 عدد (0محطة النعيمة ) 14

      1 عدد (3لنعيمة )محطة ا 12

      3 عدد جرش -محطة صرف صحي المعراض 12

      1 عدد االغوار الشمالية – 1بئر كريمه  10
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      1 عدد االغوار الشمالية – 1بئر كريمه أ 12

      1 عدد بئر تقبل 11

      1 عدد 5بئر حكما  177

      1 عدد محطة ضخ حريما 171

      1 عدد 0بئر حريما رقم  172

      1 عدد 4بئر حريما رقم  173

      1 عدد 3بئر كفر أسد رقم  174

      0 عدد محطة قويلبة 172

      1 عدد محطة ملكا 172

      1 عدد محطة ضخ سيفن 170

      3 عدد محطة تنقية الرمثا 172

 : القيمة االجمالية

 

 

 

 

 يتبع جدول رق 

 (  ثمانية ساعات 8الحراسة المطلوبة على نظام الورديات بمعدل حارس لكل ) ( مواقع  0)  رقمجدول 

 

 الكمية الوحدة اسم الموقع رقم
 االجرة الشهرية 

 االجمالي
 مالحظات لمــــــدة عــــــــام 

 دينار فلس دينار فلس

  9 عدد 0مشروع وادي العرب  1
    

 : القيمة االجمالية
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 خالهة جداول الكميات

 

 

 

 

 

 

  

 رقم الهاتف :                                رقم الفاكس :                             الختم والتوقيع :     سم المناقص :                              ا

 

 رـــادين فلس عمــــالاأل نــاـبيـ مرقال

   ( 1القيمة االجمالية للجدول رقم )  -1

   ( 0القيمة االجمالية للجدول رقم )  -0

 المجموع الكلي رقما: 

 المجموع الكلى كتابة: 


