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افق المو االحدموعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم اخر 

8/1/2023 

 

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

 9/1/2023الموافق   االثنين
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 O – T – S– 0022-0249   وة العطاء رقمدع
 للمرة الثانية

 

 

صيانة و إعادة تأهيل تقديم عروضهم بخصوص لالمناقصين المختصين  شركة مياه اليرموك  إدارةتدعو 

 العامة والخاصةوالمواصفات وط لشرلوفقا التابعة لشركة مياه اليرموك  محطة معالجة آبار ابو البصل

. 9/1/2023 الموافق االثنين يوم ظهرعشر  الثانية المرفقة بهذه الدعوة في موعد ال يتجاوز الساعة  

  
 

 

 

 

 ،،،، واقبلوا االحترام

 

 
 

 

 

 ـــــامــــــــالمــــــــــــــــدير العــــــــ

                                                                         

 أحمد علي البطاينة ــندس/ــالمه   
 

 

إعادة تأهيل محطة معالجة آبار ابو البصلو  صيانة    
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 

 

وفقاا  للتعليماات والشارول العاماة وال اصاة بهاا فادنني أقادم  (O – T – S– 0022-0249بنااء  علاى دعاوة العطااء رقام )         

 المواصفات المبينة في هذا العرض اللوازم المعروضة باألسعار والشرول و و بعضكل أعرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد 

 

 وأفـاـوض السايد   د لاليداعالتاريخ المحدد من قبلكم كاخر موع( يوما  اعتبارا  من 120وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قــائما  لمدة )        

 عرض لدى دائرتكم لمتعلقة بهذا السستنا / شركتنا في كافة اإلجراءات والتبليغات ا(  بتمثيل مؤ                                   )

                                                                                                                                                                                         

 

 المفوض بالتوقيـــع

 
 :)                                              ( إسم المناقص 

 : ال اتــــم 

 

 :)                                              ( العنـــوان 

 

 اكس )                       (:)             ( الرمز البريدي )                 ( هاتف )                     ( ف ص . ب 

______________________________________________________________________ 

 
 المرفقات ) أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي ( :

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

 مالحظــــات :
 الدائرة . إلىيجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يرفق بالعرض عند تقديمه  .1
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

مة ء وملزتعتبر هذه التعليمات مكملة للشرول العامة وال اصة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة عقد للشرا

 . ليماتتعللمناقصين وللجنة الشراء الم تصة حق استبعاد اي عرض غير ملتزم بكل او بعض او احد بنود هذه ال

 

 اوال : إعداد وتقديم العروض :

 

 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .1

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

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

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

 كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.

 لعروض .ا( مائة وعشرون يوما  من التاريخ المحدد كآخر موعد إليداع 120مدة سريان العرض ال تقل عن ) .3

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

9/1/2023 . 

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

يهما العروض الموعد النهائي لتقديم ا وقبلها المناقص تقديم اعتراضه خالل خمسة  ايام عمل من تاريخ نشر

 اسبق.

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

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

لحبر س المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه االصلي وبالنف بديل اختياريفي حال تقديم عرض  .أ

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

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

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

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

 بدسم :

  ديرية العطاءات و المشتريات م –شركة مياه اليرموك 

  العطاء رقمO-T-S-0022-0249 

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

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

و وضع المغلف ش صيا في الصندوق الم صص للعطاءات بحضور موظف العطاءات والتوقيع على سجل 

 االيداع اصوليا".

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

قص اي نت العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او صفحات ومرفقا على المناقصين التاكد من .11

كتمال اد من مرفق او صفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأك

 الوثائق . 

نظام ب بموج يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاما  منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة .12
دى شركة ل 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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 مدةتلك ال خالل يتم االعالن عن االحالة المبدئية لمدة خمسة ايام عمل  واذا لم يعترض اي مناقص على القرار .13

ة اصة بالشركت ال تصبح االحالة نهائية بعد المصادقة عليها وسيتم تعليق االحالة المبدئية على لوحة االعالنا

 في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع االلكتروني للشركة.

طاءات عة العلى الساد المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالة مبدئية االلتزام بمراجعة مديري .14

 يام مسة اخوالمشتريات لاللالع على مسودة االحالة والتبليغ المبدئي باالحالة من قبل ش ص م ول وخالل 

لى راض ععمل من تاريخ اشعارهم بذلك من قبل مديرية العطاءات والمشتريات وهي المدة القانونية لالعت

 حالة .ى االائية واعتبارهم موافقين علالقرار المبدئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير باالحالة النه

 ريد.يلتزم المناقص بعد االحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد واتمام التو .15

 قدين.لمتعااالمحاكم االردنية هي الجهة القضائية الوحيدة الم ولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين  .16

 

 ثانيا  : خطاب التغطية :

 

 لمناقص ارفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية :على ا 

 اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها . .1

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

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

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 

 ثالثا  : االســعار :

 

الضرائب ولرسوم تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمركية وا .1

باألرقام  م المثبتةقيع الاألخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت م

 كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

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

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

 

 لريقة الدفع :رابعا  : 

 

بل لجنة االستالم قمن (المورده من خالل شركة مياه اليرموك بعد التسليم النهائي  ال دمات/ يتم دفع قيمة المواد .1

 الم تصة(.

 الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة. .2

 

 خامسا  : الكفاالت :

 

نوك العطاء صادرة عن احد الب ككفالة دخول من قيمة العرض ( %3)  بنسبةيرفق مع كل عرض شيك مصدق  .1

 ( يوم120)ة لمدةالعاملة في المملكة االردنية الهاشمية ) وفي حال تعذر تقبل كفالة بنكية غير مشروله( وصالح

لك ذب الف من تاريخ ايداع العروض لذلك العطاء المر شركة مياه اليرموك وحسب الشرول العامة والنموذج و

 ال يقبل العرض.

م كفالة ل تقديي يحال عليه العطاء او جزء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات الستكماعلى المتعهد الذ .2

ايام من  10 خالل ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   %( من قيمة المواد المحالة عليه10) حسن تنفيذ بقيمة

 تاريخ اشعار االحالة النهائي وذلك تجنبا  لمصادرة تامين دخول العطاء.

 . من قيمة االحالة %(5بتقديم كفالة صيانة ) المتعهد الذي يحال عليه العطاء يلتزم .3
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 تقدم جميع الكفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .4

 

 

 سادسا  : الغرامات :

 

 يطبق ما ورد في الشرول العامه للدخول في العطاء فيما ي ص الم الفات والتغريم.

 

 

 

 سابعا: تقديم العروض :

 

 :مغلق وم توم على العنوان التالي  مغلف لوثائق الداعمه لها باليد في ض وايجب تقديم العرو

 

 

 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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 الشـــرول العامة 
 

 

قدم موأية مراسالت أخرى من و المالحق ض المقدم المواصفات الفنية والشرول العامة وال اصة والعر -

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

المعمول ته نظام المشتريات الحكومية وتعليما 2022(  لسنة 8الشرول العامة المرفقة والواردة في نظام رقم ) -

لاة جازأ مان وثاائق العطااء ماا لام تتعاارض ماع الشارول ال اصاة وفاي حابه في شركة مياه اليرموك جازء ال يت

 تعارضها تعتمد الشرول ال اصة.

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

 اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت . -

 

 -أوال : التأمينات والضمانات :

 

% ( ماان قيمااة العاارض و تبقااى  3يرفااق بااالعرض كفالااة بنكيااة ) أو شاايك مصاادق ( للاادخول فااي العطاااء بنساابة )  .1

 .( يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض120صالحة لمدة )

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

 ن قبل لجنة الشراء.الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم م .1

 الى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على للبهم ال طي . .2

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

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

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

 .ال طي للبهم بدون إليهم التأمينات وتعاد التنفيذ ُحسن تأمين وتقديم االتفاقية

 

واد التااي بمااا يتناسااب وقيمااة المااادة او المااتصااادر لجنااة الشااراء الم تصااة قيمااة تااامين الاادخول اياارادا  للشااركة  ب.   

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

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

 جزء منه . عن االلتزام بعرضه او

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

شااركة .  إذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلوماات أو الوثاائق التاي قادمها لغاياات الم3

 في العطاء .

م عمال ( عشرة اياا10%( من إجمالي قيمة اإلحالة خالل )10يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .3

 شعار االحالة النهائية وتبقي صالحة ليلة فترة تنفيذ االتفاقية. من تبليغه با

مين مان يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهاد بعاد تنفياذه كافاة شارول العقاد بموجاب للاب خطاي بااالفراج عان التاا .4

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

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

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

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

 . األسعار فروق هوتحميل المتعهد حساب على لصيانةا
ضاافا  يقدم المتعهد ضامانة خطياة مان ساوء المصانعية مصادقا  مان كاتاب العادل بكامال قيماة اللاوازم المضامونة م   .7

 %( خمسة عشر بالمائة من قيمتها لمدة سنة.15اليها)
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قرير تبناء  على  الضمانة الواردة بقرار االحالةيلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خالل فترة  .8

قتاه بموجاب لجنة فنية من الشركة و/او لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء الم تصة باستبدالها بلاوازم جديادة علاى نف

عارة إقرار خطي موقع منه بذك وفي جميع االحوال يجب ان يتم استبدالها خالل شاهرين كحاد اقصاى مان تااريخ اشا

لضارر ة الشراء الم تصة وللجنة الشراء الم تصة فرض غرامة تتناسب ماع مادة اساتبدال اللاوازم وابذلك من لجن

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

 

 ثانيا : شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين :

ة بشراء دعوة العطاء نس ة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول ت وله صناع يقدم المناقص الذي يرغب  .1

 عة والتجارة .المطلوبة أو االتجار بها ، وسجل التجاري الصادر عن وزارة الصنا ال دمات /أو بيع أو توريد اللوازم

ب االصاول يدفع المنااقص ثمان دعاوة العطااء )الورقياة( المقاررة )غيار مساتردة( مقابال وصاول مقبوضاات حسا .2

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها

 إذا لام تكانيعد المناقص عرضه وفقا  لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق وياتفهم جمياع ماا ورد فيهاا و .3

ة علاى عادم الوثائق كاملة أو وجد نقصا  فيها فعلياه للاب الوثيقاة الناقصاة مان الشاركة  ويتحمال النتاائب المترتبا

 ه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.قيام

 لموجاودة فاياعند التنوية في دعوة العطاء الى ان اللوازم المراد شراؤها يجب ان تتطابق مع العيناة او العيناات  .4

لاالزم قبال الشركة او في مكان اخر تحدده دعوة العطاء فعلى المناقص معاينة العينة / العينات وفحصها الفحص ا

ع علااى ين ويعتباار كانااه اللاافيااه االدعاااء بعاادم االلااالع او اجااراء المطابقااة والفحااص الالزمااتقااديم عرضااه وال يع

 .العينة

يعااد المناااقص عرضااه واسااعاره علااى الجااداول و النماااذج المرفقااة باادعوة العطاااء وي ااتم ويوقااع نماااذج عاارض  .5

العارض كاملاة  ( وجاداول الكمياات والوثاائق المطلوباة فاي دعاوة العطااء ويقادمها ضامنBid Formالمناقصة)

دعاوة  ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص باالضافة الى وثاائق

العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويارى انهاا ضارورية لتوضايح عرضاه وعلاي ان يكتاب 

 قاة بالعطااءالفاكس لترسل اليها الم البات المتعلعنوانه الكامل والدقيق في عرضه متضمنا  العنوان  والهاتف و

ه فااي وعليااه ان يبلااغ الشااركة خطيااا  عاان اي تغيياار او تعااديل فااي عنوانااه وتعتباار جميااع الم البااات التااي تتاارك لاا

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

يجب و او التعديل او الشطب او االضافة وإذا اقتضت الظروف ذلك فيجب ان يكون عرض المناقص خال من المح .6

 ساعر باالرقمعلى المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحو او التعديل او الشاطب او االضاافة وعلياه كتاباة ال

ر والحاروف وعلاى المنااقص كاذلك ان ياذكر الساعر االفارادي للوحادة ولمجماوع الوحادات لكال ماادة وكاذلك الساع

لساعر االجمالي للعرض )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحياث يكاون ا

ق للجنة الف ذلك يحنهائيا  غير قابل الية تعديالت بالزيادة الحقا  ويعتبر السعر شامال  اجور التحزيم والتغليف وب 

 الشراء الم تصة ان تهمل العرض .

ثام  ع تامين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصالة ماع كتاباة المحتاوى علاى المغلاف ومانيقدم المناقص العرض م .7

عناوان وواسام  مقدم لها العطااء والعناوان يقوم بجمعها في مغلف واحد مغلق بدحكام ويكتب عليه اسم الشركة ال

لجناة ذلك يحاق ل قم العطاء ب ط واضح والتاريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وب الفرالمناقص الثابت و

 الشراء الم تصة ان تهمل العرض.

ض ال يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكال عار .8

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

 

رض  تم والتوقياع علاى كافاة صافحات العطااء ومغلاف عاعلى المتعهد عناد تعبئاة العارض المقادم مناه القياام باال .9

  .السعر المقدم 

( يوماا  120يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عناه لمادة ال تقال عان ) .10

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



 (O-T-S-0022-0249قم )ر  عطاء

 و اعادة تأهيل محطة معالجة آبار ابو البصل صيانة

14 

 

د إذا لم يحدووريد ريد اللوازم في دعوة العطاء فعلى المناقص ان يبين بالتحديد موعد التعند عدم تحديد موعد لتو .11

الحالة ليغ اوتعني كلمة حاال  خالل اسبوع من تاريخ صدور االشعار بتب) موعد التوريد يعتبر التوريد حاال  

 .(النهائية

ق لشاركة بعاد تبلغاة يشاكل ماع وثااائان اصادار اماار الشاراء عان ا ىيعتبار تقاديم عارض المنااقص موافقاه مناه علا .12

 العطاء المعتمدة عقدا  ملزما  

الضرائب ولرسوم تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمركية وا .13

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

 كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك .

 ثالثا  : فتح العروض :

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

 ويجوز لكل مناقص او لممثله حضور فتح العروض.

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

العادد  إذا وجدت لجنة الشراء الم تصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عن ثالثاة او اقال مان  .3

العاروض  المحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض اوإعادة لرح العطاء وفي حالة اعادة الطرح تعااد

 ا مقابل توقيع المناقص او من يمثله .مغلقة الى مقدميه

 

 رابعا  : دراسة وتقويم العروض :

لنواحي اض من تحدد لجنة الشراء الم تصة الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العرو .1

 الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوصية المناسبة للجنة الشراء الم تصة

 نظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء .ال ي .2

ين( تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ) في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فناي وماالي منفصال .3

 وفقا  لما يلي:

ياتم  يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عادم وجاود م الفاات رئيساية علياه .أ

 ده للدخول في التقييم .قبوله واعتما

في حاال وجادت م الفاات رئيساية فاي العارض المقادم مان قبال المتنااقص ياتم اساتبعاد عرضاه مان التقيايم  .ب

 وعلى ان يتم بيان ذلك صراحة عند اعداد التقرير الفني للجنة الشراء الم تصة.

 ة .واصفات المطلوبتدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقا  للم .ت

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

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

 صااي اللجنااة الفنيااة باالحالااة علااى مقاادمإذا تااوافرت فااي العاارض كافااة الشاارول والمواصاافات والجااودة تو .ح

 ارخص االسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.

قادم متتم مقارنة اساعار العاروض المطلوباة للاوازم واالشاغال او ال ادمات فاي دعاوة العطااء وذلاك لتحدياد  .خ

ها فااي دعااوة ارخااص المطااابق علااى ان يااتم اسااتبعاد قيمااة اي اضااافات او قطااع غيااار غياار مطلااوب تسااعير

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

ي في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخاص االساعار تنتقال الدراساة الاى العارض الاذ .د

عاروض ان تباين اساباب اليليه بالسعر الى ان تصل الى العارض الاذي تتاوافر فياه المتطلباات لالحالاة علاى 

 االرخص بشكل واضح .

عنااد عاادم مطابقااة كافااة العااروض )المناقصااات( او وجااود نقااص فيهااا يجااوز شااراء اللااوازم او االشااغال  .ذ

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

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

 على تقديم عرض فني ومالي منفصلين( وفقا  لما يلي :

ه ياتم يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا  للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عادم وجاود م الفاات رئيساية عليا .أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

 .رض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضه من التقييم في حال وجدت م الفات رئيسية في الع .ب
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ة ومعاايير تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقا  للمواصفات المطلوبا .ت

 التاهيل الواردة في دعوة العطاء.

 .مات العطاءلى الوفاء بالتزاتؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته ع .ث

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

 في حال وجدت م الفات فنية في العرض المقدم يتم استبعاده. .ح

مالياة عاروض السيتم دعوة الشركات المؤهلة فنيا  لحضور اجتماع فتح العروض المالياة لهاا وياتم اعاادة ال .خ

م بياان الغير متاهله فنيا  للمتنااقص مغلقاة وتحاتفج لجناة الشاراء الم تصاة لنفساها باالحق فاي بياان او عاد

 اسباب رفض العرض.

د مقادم تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االشاغال او ال ادمات فاي دعاوة العطااء وذلاك لتحديا .د

عطاء ي اضافات او قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة الارخص االسعار على ان يتم استبعاد قيمة ا

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

 .ئز بالعطاءيتم تطبيق التعليمات ال اصة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفا .ذ

 

يلياه  لبات في العرض الذي يتضمن ارخص االسعار تنتقل الدراسة الاى العارض الاذيفي حالة عدم توافر المتط .5

لعاروض بالسعر الى ان تصل الى العارض الاذي تتاوافر فياه المتطلباات ل حالاة علاى ان تباين اساباب اساتبعاد ا

 االرخص بشكل واضح .

التجارياة  وازم المطلوب وسمعتهتراعي لجنة الشراء الم تصة قبل االحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم الل .6

ز لهااا والتسااهيالت التااي يقاادمها او ال دمااه التااي يوفرهااا وقطااع الغيااار وور  الصاايانة وقدرتااه الماليااة ويجااو

 استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .

 

 خامسا  : إحالة العطاءات :

 

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

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

 للمواصفات والشرول في دعوة العطاء.

تتم وأرخص المطابق : إذا كان هنالك عروض م الفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العروض الم الفة  .ب

 االحالة على ارخص العروض المطابقة.

ذه هانسب  الشراء الم تصة في حالة وجود م الفات في كافة العروض المقدمة ان ت تار االنسب : للجنة .ت

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

 الشركة المستفيده.

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

 

حالاة تفج لجنة الشراء الم تصة لنفسها بحق استبعاد اي عرض ال يكون واضحا  بصورة كافية تمكن مان االتح .2

 او يحتمل اكثر من تفسير.

 قبال راءالشا وثاائق فاي االستشاارية الاواردة وال دمات اللوازم مدد أو كميات تزيد أو تنقص أن الشراء للجنة .3

الكمياة  %( مان25نسبته) ما النقصان أو الزيادة مجموع يتجاوز ال على ان المناقص الى الرجوع دون االحالة

 .المطلوبة

 افقاةوبمو قيمتهاا بلغات ومهمهاا الشاراء فللجناة المشاتراة اللاوازم كمياات فاي زياادة الاى اقتضات الحاجاة اذا .4

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

 الشراء. عقد في

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

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

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

 .االصلية للعطاء المدة %( من50) مجموعها في تتجاوز ال ان على وغيراالستشارية االستشارية
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ل اصة رول اتستبعد لجنة الشراء الم تصة العرض غير المتقيد بالمواصفات والشرول والتعليمات العامة الش .7

فة نتحل صاأو كفء او غيرمؤهل او إذا سبق وات ذ بحقه قرار حرمان  لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير

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

 او اجنبية.

 ل اصة.إذا وقع تناقض او تعارض بين التعليمات والشرول العامة وبين الشرول ال اصة فيؤخذ بما ورد في ا .8

ى ان تلجأ إلا إذا تبين للجنة الشراء الم تصة أن االسعار المعروضه عليها مرتفعه فلها ان تعيد لرح العطاء او .9

ن نظااام لااوازم الشااركة كمااا يحااق لهااا االشااراء عاان لريااق اسااتدراج عااروض او الشااراء المباشااروفقا  الحكااام 

لعطااء تصرف النظر عن الشراء كليا او جزئيا  وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق ان اشاترى دعاوة ا

 الحصول عليها دون مقابل .

ة دون تحتفج لجنة الشراء الم تصة بحقهاا فاي الغااء دعاوة العطااء او قارار االحالاة فاي اي وقات او اي مرحلا .10

ع العقاد او سباب ما لم يكان المتعهاد قاد تبلاغ امار الشاراء وقارار االحالاة واساتكمل كافاة اجاراءات توقيابيان اال

ي االتفاقيااة ولهااا ان تاارفض كاال او بعااض العااروض المقدمااة اليهااا دون ان يكااون الي ماان المناقصااين الحااق فاا

و االتزاماات مادياة  الرجوع اليها بأي خسارة او ضارر ناشايء عان تقاديم عرضاه وال يترتاب علاى الشاركة اي

 غير مادية مقابل ذلك.

ق بتجزئاة الشركة غير مقيادة باإلحالاة علاى أقال األساعار ماع األخاذ بعاين االعتباار مادة التورياد و للشاركة الحا .11

 ص.العطاء  او إلغاء العطاء دون بيان األسباب وال يحق ألحد االعتراض على قرار الشركة بهذا ال صو
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 تجاه الشركة : سادسا  : مسؤوليات المتعهد

 

 سن التنفيذمين حعلى المتعهد الذي احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد ال اص بقرار االحالة )تقديم تأ .1

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

 تكمال كافةد باسيترتب عليها ايه التزامات مالية اذا لم يقم المتعه بانه يحق للشركة الغاء االحالة دون ان

 االجراءات المطلوبة منه خالل الفترة القانونية الممنوحه له .

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

 تزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .ما يتعلق بهما وانه ملتزم ال

من  ال يجوز للمتعهد ان يتنازل الي ش ص اخر عن كل او اي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي .3

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

ه لمحالة عليازم اعقد او قصر في ذلك او تاخر في تقديم اللوإذا استنكف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب ال .4

عنها  ديال  للجنة الشراء الم تصة شراء اللوازم او ال دمات موضوع العقد بنفس المواصفات وال صائص او ب

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

 لى ايت االضافية واي خسارة او مصاريف او عطل او ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة ااالسعار والنفقا

 انذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك.      

ه فاء بالتزاميحق للشركة فسخ االتفاقية في أي وقت دون الحاجة إلى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالو .5

لفرياق لاقياة ومصاادرة كفالاة حسان التنفياذ كلياا أو جزئياا دون أن يكاون أو م الفته ألي شرل من شرول االتف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الثاني الحق باالعتراض أو المقاضاه                                                        

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

على االمتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع وبحد  %( من قيمة اللوازم التي تأخر1)

كة ة الشر%( من قيمتها كما يحق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلح15)

 ذلك وعلى ان يتم تحميل المتعهد كافة ال سائر الناتجه عن ذلك . 

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

 قيمة العطلتصة بعن تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق إنذار على ان يتم اعالم لجنة الشراء الم 

 والضرر ان وجدت.

أو أي  لعطاءلذلك اتحصل األموال المستحقة للشركة من المناقصين أو المتعهدين للشركة من كفاالتهم لديها  .8

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

اهرة لشركة مياه اليرموك حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل أو رفضها وعدم اعتبارها ظاروف قا .9

 دون حق االعتراض أو للب بيان األسباب .

 

و ضراب اارج عن ارادة وسيطرة الطرفين مثل الحرب او االالقوة القاهرة : هي حدث او ظرف استنثائي خ  .10

راكين او و الباالشغب او الجريمة وقد يكون حسب المصطلح ) عمل القوة العليا ( مثل الفياضانات او الزالزل 

طرفين من ال الكالتشريعات الحكومية المستحدثة او غير الواضحة التي ال يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او 

يره من او غ اء بالتزاماتهما المنصوص عليها في العقد وليس المقصود بذلك تبرير االهمال او التقصيرالوف

 الم الفات لكل من الطرفين .

 

اذا  الوفاء به و عدميكون من المتفق عليه ان المتعهد ال يتحمل االضرار المترتبة على التاخير في تنفيذ العقد ا .أ

 القوى القاهرة. كان التاخير او عدم الوفاء بسبب

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

 ثبت ذلك.يل ما الم تصة بالظروف واالسباب التي تمنع من تنفيذ االلتزام او التاخير في الوفاء به وتقديم ك

دائمة من رة الوفاء بعد زوالها وتكون القوى القاهتكون القوى القاهرة المؤقته من مبررات التاخير ويجب ال .ت

 مبررات عدم الوفاء.

 د.العق تنظر لجنة الشراء الم تصة في القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ .ث
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 و وصف العمل  الشرول ال اصة
 

 ابو البصلآبار  معالجة ةمحطإعادة تأهيل 

 

 مواقع العمل

 محطة معالجة آبار أبو البصل / لواء الرمثا / محافظة اربد

 

 وصف العمل

 تي تتضمنا  واللرفع كفاءته آبار ابو البصلتنوي شركة مياه اليرموك إعادة تأهيل وصيانة محطة معالجة 

 .د أدناهرا سية فيها كمإستبدال رمل الفالتر فيها برمل جديد باالضافة الى القيام ببعض أعمال الصيان

 

 المتطلبات الرئيسية :

تأهيل  عادةا يلزم إلعلى المناقص تقديم عرضه الفني والمالي بحيث يتم توريد وتركيب وتشغيل جميع م

عالجة حل الموعليه زيارة موقع المحطة واالطالع على مراالمعالجة أعاله لرفع كفاءتها  وصيانة محطة

 :ا يليكمل ألعماتنفيذ هذه اة وذلك ليتمكن من تحديد السعر المناسب لفيها وأعمال الصيانة المطلوب

 

لذي االمكان  يغ الىتفريغ رمل الفالتر الرملية وعددها فلترين ونقل الرمل الناتب من عمليات التفر  أوال:

 يتم تحديده من قبل مديرية مياه لواء الرمثا:

من  لعمليةرين شامال جميع ما تحتاجه هذه اتفريغ رمل الفالتر الرملية وعددها فلتعلى المناقص 

لى لة  عمعدات وآليات إلتمام العمل على اكمل وجه وضمان سالمة جميع األجهزة والمضخات العام

 اتباع االلية التالية: أن يتم 

ربد افظة اوإدارة مياه محعلى المقاول المحال عليه العطاء التنسيق الكامل مع لجنة االشراف  -أ

ية ستمرارا وبما يضمنالوحدة والفالتر الرملية الخاصة بها العمل عند صيانة  لوضع خطة وآلية

 .ضخ المياه للمواطنين

مظلة فك البعلى المقاول المحال عليه العطاء ان يعمل بالطريقة التي يراها مناسبة بحيث يسمح  -ب

 .قا  بالمعدنية فوق الفالتر ان تطلب االمر ذلك شريطة اعادة االوضاع كما كانت عليه سا

ى لضخ علتجنبا لتوقف ا اآلخر  عامال تفريغ كل فلتر على حدة مع المحافظة على بقاء الفلتر -ت

 المواطنين .

لمكان لى اا( اعاله تنقل جميع كميات الرمل الناتج من عمليات التفريغ الواردة في البند رقم ) -ث

 الذي يتم تحديده من قبل إدارة مياه محافظة إربد.

 زويد ,المحافظة على جميع مضخات الت بحيث يتملتفريغ لكل فلتر آمنة يجب ان تكون عملية ا -ج

التر للف انيكيةالغسيل العكسي , اللوحة الكهربائية الخاصة بها وعلى جميع التوصيالت الميك

 . والميكانيكية الخاصة بالمضخاتالرملية ومحابسها والتوصيالت الكهربائية 

 ل، تنظيفريغ رمجميع االعمال المطلوبة  للفلتر األول )تفيتم االنتقال للفلتر التالي بعد انهاء  -ح

ب البند ديد حسأدناه ، تعبئة الرمل الج النقطة دالموزعات الداخلية واستبدال التالف منها حسب 

 ( ادناه ، تعقيم الرمل الجديد، التشغيل( 2رقم )

 المحافظة قدر اإلمكان على شبكة الموزعات الداخلية واخراجها سليمة -خ
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ا ات داخلهلترسبميع الموزعات الداخلية في الفلترين والقيام بتنظيفها جيدا للتخلص من جميع افك ج -د

ات التي لموزعااستبدال التالف منها بعد أخذ موافقة لجنه االشراف على التبديل ويتم تثبيت عدد 

 حاسبة المقاول على ما تم تبديله.تم استبدالها رسميا ليصار الى م

لمياه اخطوط المقاول تكون شاملة للخطوط والشبكات داخل الفالتر الرملية ) األسعار المقدمة من -ذ

 تر(الداخلة، الشبكة البالستيكية الحاملة للموزعات، خطوط المياه المنتجة داخل الفال

  

جدول  اء فيج( اعاله وكما دعلما بأنه سيتم محاسبة المقاول على نسبة اإلنجاز فيما ي ص  البند )

 . الكميات المرفق

 

دناه واصفات ا( بالمتوريد وتعبئة وتعقيم رمل جديد متعدد الطبقات للفالتر الرملية وعددها )فلترين ثانيا:

ل الجدوبوعمل كل ما يلزم لترتيب لبقات الحصى والرمل وتشغيلها بكفاءة عالية وكما هو مبين 

 ادناه:

 

 المواصفات المطلوب

 22000 الكمية الكلية لفالتر أبو البصل )كغم(
) 10Effective Size (d 0.8 – 1.2 ملم 

Uniformity Coefficient > 1.5 

 

 وعلى المناقص المحال عليه العطاء القيام بما يلي:

مدد قبة تتحديد تدفق الغسيل العكسي عن طريق تشغيل مضخة الغسيل العكسي للفلتر الواحد ومرا -أ

 الرمل من خالل االبقاء على الفتحة العلوية مفتوحة.

لفووووة كيكووووون الرموووول المووووورد نظيفووووا وخاليووووا موووون الملوثووووات الجرثوميووووه , ويتحموووول المقوووواول ان  -ب

 .د المخالفة لحين اجازة استخدامهالفحوصات الجرثومية للفلتر الواح

ل يووول المنخووويجوووب ان يرفوووق المقووواول شوووهادة تحليووول مووون الجمعيوووة العلميوووة الملكيوووة مبينوووا فيهوووا تحل -ت

 المورد .( للرمل Sieve Analysisالــــــــ)  

 

  التوصيالت والقطع البالستيكيةثالثا: 

 على المقاول المحال عليه أعمال العطاء القيام بما يلي:

 10ها وعدد فك جميع المحابس الكهربائية الراكبة على الفالتر الرملية وتوصيالتها الكهربائية -1

 مثامياه الربشكل آمن وتسليمها لمديرية انش(  4منها قطر  6انش و 6منها قطر  4محابس )

 األخرى. معداتوإجراء ما يلزم لفصلها كهربائيا من اللوحة الكهربائية بما ال يؤثر على تشغيل ال

ة ع لجنمتوريد وتركيب وتشغيل القطع البالستيكية  والمعدات التالية في المحطة وبالتنسيق  -2

 اإلشراف ومديرية مياه األغوار الشمالية:

 6انش عدد  6محابس بالستيكية قطر  -1

 10انش عدد  4محابس بالستيكية قطر  -2

 3انش عدد  6رداد بالستيكي قطر  -3

 2انش عدد  1هوايات للفالتر الرملية قطر  -4
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ليس بار شريطة تركيبه في مكان ممثل لقراءات الضغط و 6الى  0ساعات ضغط بتدريج من  -5

 في موقعها الحالي.

 

 أعمال الصيانة العامة رابعا: 

 صيانة العامة في المحطة التي تشمل ما يليعلى المقاول القيام بأعمال ال

 طوط ،إنهاء جميع أشكال التهريب من المحطة شامال جميع ما تحتاجه من قطع وتوصيالت )خ -أ

ع مقاول تيهات، أكواع( بنفس أطوال وأقطار الخطوط الراكبة ولن يتم استالم المحطة من الم

 وجود أي تهريب مهما كان بسيطا في وحدات المعالجة

بل حديدها من ق( في منطقة الفالتر الرملية وفي االماكن التي سيتم ت2وحدات انارة عدد )تركيب  -ب

 مديرية مياه لواء الرمثا.

 بدهان مقاوم ألشعة الشمس إجراء عمليات الحف والدهان للفالتر الرملية -ت

 

 على أن يشمل السعر ما يلي:

 (.UV resistanceعزل جميع التوصيالت البالستيكية المكشوفة بمادة  ) -أ

صول ب األجميع الخطوط البالستيكية الواقعة في المناطق الترابية تكون مدفونة تحت االرض حس -ب

 وبالتنسيق مع الجهة المشرفة 

 بلق من صةخا جداول في فك التوصيالت البالستيكية القديمة للفالتر الرملية وتوابعها وحصرها  -ت

 سبح تصنيفها الى ليصار اليرموك هميا شركة ومندوب العطاء عليه المحال المقاول مندوب

ل مع والتنسيق الكام غيار كقطع منها الصالح وضع لتسهيل وذلك( معطل أو)صالح  صالحيتها

 إدارة مياه إربد لنقل جميع القطع الى المكان الذي يحدد من قبلهم.

 

 شرول أخرى: -1

 رية الضخستمراذ لضمان ااثناء التنفي ومديرية مياه لواء الرمثاالتنسيق الكامل مع لجنة اإلشراف  -أ

 من المحطة وبحيث تكون مدة اإليقاف اقل ما يمكن.

 عطاءتعتبر المواصفات والشروط الخاصة بشركة مياه اليرموك جزء ال يتجزأ من مواصفات ال -ب

عمال ع االأن يكون السعر المقدم شامال جميع األجهزة واألدوات والمعدات الالزمة إلنهاء جمي -ت

 حسب األصول.

 .يوم  تقويمي 20ملة ال تزيد عن  فيذ كامدة التن -ث

بله من ق على المقاول ارسال النشرات الفنية والكتالوجات لألجهزة والمعدات المراد توريدها -ج

 .)ساعات ضغط، موزعات، خطوط ومحابس وردادات وقطع بالستيكية(
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 الجزء السادس
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 وداءــــمة الســالقائ
 

 

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

 

المذكور على  لعطاءا دخل والتي بذلك المتعلقة وفقا للشروط ، المذكور للعطاء متقدم كمناقص قيامه بالتزاماته لتأمين

 . أساسها

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

 . أسبق  المناقصين أيهما

 

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

 . المناقص قبل من اعتراض عن أي

 

 

 

 ………………………… مصرف/الكفيل توقيع

 

 ………………………… بالتوقيع المفوض

 

 ..………………………. التاريخ

 

 

 

 والمالي 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 : ................................................

 غيرالردني فقط ينار أد( دينار أردني فقط الغير .................................                       بمبلغ : ) 

 

كم . أن ندفع لتعهد بوذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة ، وأننا ن

باب كر األسأو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذبمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور 

ي لنظر عن أابصرف  الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد . وذلك

 اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع .

د موجب العقبلمواد خ إصدارها ولحين تسلم األشغال المنجزة /و/أو/ توريد اوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاري

بناء"  مديدها أو تجديدهاتم تي..... ما لم المحدد مبدئياً بتاريخ..................... شهر.....................من عام.................

 على طلب صاحب العمل .

 

 

 

 

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

 

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

 

 التاريــــخ  : .......................        
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  )الصيانة كفالة نموذج)

MAINTANANCE GUARANTEE 

 
 إلى السادة شركة مياه اليرموك

 
 .........................يسرنا إعالمكم بأّن مصرفنا: ...........................................

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

 (                                           بخصوص العطاء رقم )               
 المتعلق بمشروع : ...............................................................

 دني.نار أر بمبلغ : ) ........................................( دينار أردني................................. دي
 

ولة المقا المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد وذلك ضمانًا اللتزام
كور أو أي جزء تطلبونه منه المبلغ المذ -ول طلب خطي منكم أبمجرد ورود  -الموجز.  وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

ا ته فيمقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزامابدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن الم
يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب 

 المقاول على إجراء الدفع .
 

قيام عقد و وجب الوتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم لألشغال المنجزة تسلما نهائيا  بم
خرى لمدد أ وعلى ان يتم تجديدها تلقائياالمقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة /و/او/ انقضاء مدة الصيانة  

 ( تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بالغاء الكفالة .90مدة كل منها)

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

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

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

 

 

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

 هال 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 االستالم تاريخمن تبدأ شهرا 18 لمدة المفعول ساري  الضمان هذا يكون  بحيث
 رام او العقد في ذلك خالف يرد لم ما ، ءالشرا اوامر او / و العطاءات أو / و للعطاء األصول حسب تسلمها على

 . الشراء
  

 موادال 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 المضمونة

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

 المواد تلك يمةق كامل بدفع نتعهد ا فانن لالستبدال، المقررة المدة نهاية مع جديدة بأخرى  المواد تلك باستبدال قيامنا عدم
 عطل أي ضمان مع لقضاء،ا 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
 

 (  بين2022اليوم )  ( من شهر)          (  لعام ) في األتفاقية هذه حررت

 األول، الفريق اعتباره على شركة مياه اليرموك  العمل صاحب

 الثاني الفريق اعتباره على ......................................... المقاول وبين

 اليرموك لــ مياة شركة احتياجات لتامين مت صصة شركة مع التعاقد في "رغبا  األول الفريق كان لما

 

 محطة معالجة آبار ابو البصلو اعادة تأهيل  صيانة

 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-S-0022-0249 للعطاء الثاني الفريق به تقدم الذي بالعرض قبل قد كان ولما

 :يلي ما على

 

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

 .بعد فيما

 

 متكاملة ةوحد مجموعها في وفهمها قراءتها  وتعتبر األتفاقية هذه من ال يتجزء جزء يلي فيما المدرجة الوثائق تعتبر -2

 هي: الوثائق وهذه

 

 وال اصة العامة الشرول *        

 .االحالة قرار *        

 .المناقص عرض *        

 .المواصفات *       

 العقد. توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

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

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

 

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

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

 

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

 . هذه في لذلك المحدد وباألسلوب المواعيد في المذكورة واألجور األسعار

 

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

 

 

 الثاني الفريق                                                                     االول الفريق                

 ) المورد(                                                                    )العمل )صاحب               

 

 

 وقيعالت    التوقيع                                                                                          

 

 سماأل                                  األسم :                                                             

 

 ظيفة:الو        الوظيفة:                                                                                     
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 الثامنالجزء 
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 ل تم والتوقيع :ا                                            رقم الفاكس :                                             رقم الهاتف :                                                               سم المناقص :        ا

   

 جدول كميات عطاء صيانة واعادة تشغيل محطة معالجة آبار ابو البصل

 الوحدة الكمية وبةاللوازم المطل الرقم

السعر 

 االفرادي

السعر 

 مالحظات المنشأ اإلجمالي

 دينار دينار

1 
 تفريغ رمل الفالتر الرملية وعددها فلترين واخراج الرمل

 مثاالر الناتب الى المكان الذي يتم تحديده من قبل مديرية مياه
         عدد 2

2 
 للشبكات توريد وتركيب وتشغيل موزعات بالستيكية شامال

 البالستيكية الحاملة لها
         عدد 500

3 
اء جتوريد وتعبئة وتعقيم رمل معالجة للفالتر الرملية وكما 

 بالمواصفات الفنية
22000 

 
         كغم

         عدد 6 انش 6توريد وتركيب وتشغيل محابس بالستيكية قطر  4

         عدد 10 شان 4توريد وتركيب وتشغيل محابس بالستيكية قطر  5

         عدد 3 انش 6توريد وتركيب وتشغيل ردادات بالستيكية قطر  6

         عدد 2 انش 1توريد وتركيب وتشغيل هوايات للالتر الرملية قطر  7

8 
بار  6الى  1توريد وتركيب وتشغيل ساعات ضغط بتدريب من 

 وتركيبها في مكان ممثل للقراءة
         عدد 4

         مقطوع مقطوع ل الصيانة العامة المطلوبة في العطاءاعما 9

 مجموع:ال


