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 اليرموك  مدير عام شركة مياه
 

وفقًا للتعليمات والشررو  العامرة والصا رة بفرا فرأقنم عقردم عر رم  (C-T-G-0020-0002بناًء على دعوة العطاء رقم )         
 الموا فات المبينة فم هذا العرض اللوازم المعرو ة باألسعار والشرو  و  كل عو بعضوعوافق على عن عقوم بتوريد 

 
          وعفرروض السيد   2020/.../...ذا العرض قررائمًا لمدة )          ( يومًا اعتبارًا من وإقنم علتزم بأن يظل ه        
 لمتعلقة بفذا العرض لدى دائرتكم بتمثيل مؤسستنا / شركتنا فم كافة اإلجراءات والتبليغات ا(                                     )      

                                                                                                                                                                                         
 

 المفوض بالتوقيرررع
 

 :)                                              ( إسم المناقص 
 : الصاتررررم 

 
 :)                                              ( رروان العنر
 

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

 
 ) عبين فيما يلم جميع المرفقات التم يتكون منفا عر م ( : المرفقات

1) 
2) 
3) 
4) 
 
 

 مالحظررررات :

 الدائرة . إلىيجب عن يعبأ هذا النموذج بالكامل وعن يرفق بالعرض عند تقديمه  .1
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 تعليمات الدخول فم العطاء
 جلةيسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسال  .1
على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوقيع على كافة صفحات العطاء ومغلف عرض  .2

 السعر المقدم.
 ( يومًا من التاريخ المحدد كآخر موعد إليداع العروض .120)ال تقل عن مدة سريان العرض  .3
الموافق  االثنينصباح يوم  ي عشرالحادالساعة  على العنوان المذكور أدناهآخر موعد الستالم العروض  .4

17/2/2020 . 
على المناقص أو من يفوضه  إحضار العرض  المقدم  من  قبله  في مغلف مغلق بإحكام ومختوم ومعنون  .5

 بإسم :
  مديرية العطاءات و المشتريات  –شركة مياه اليرموك 
   العطاء رقمC – T – G– 0020-0002 
 ...................... اسم المناقص................. 
 ............................................. العنوان 

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

 ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد االلكتروني. .6
غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي  العطاء ومديرية العطاءاتمرفقات صفحات و  من على المناقصين التاكد .7

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

رقه ت الصلدرة بموجب نظلم ضعيبة ت  ضه عةض المنلقص إليزاالً انه بأنه اطلع وايف ه لجمهع المواد واليعلهمل .8

ل ى شة م اهلي الهةاو  ووثلئق دعوة  المعمول به تعلهملتهونظلم المشيةضلت الحكواهم  8172(  لسنم 82)

 العطلء والنملذج المةف ه.
 تقدم جميع الكفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .9
 .قضائية تنشأ بين المتعاقدين عوةالمحاكم االردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي د .11

 

 

 
 شركة مياه اليرموك

 مديرية العطاءات والمشتريات
 شارع بغداد –اربد 

http://www.yw.com.jo 
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  العامةالشـــروط 
 

 

ها من لمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة والعرض المقدم وأية مراسالت أخرى من مقدم العرض وموافق عليا .1
 شركة مياه اليرموك  تعتبر أجزاء ال تتجزأ من وثائق العطاء .

المعمهول بهه وتعليماتهه  نظدلم المشديةضلت الحكواهدم 8172(  لسدنم 82رقده )نظدلم في الشروط العامة المرفقة والواردة  .2
تعارضههها  فههي شههركة ميههاه اليرمههوك جههزء ال يتجههزأ مههن وثههائق العطههاء مهها لههم تتعههارض مههع الشههروط الخاصههة وفههي حالههة

 تعتمد الشروط الخاصة.

% ( مهههن قيمهههة العهههرض و تبقهههى  3يرفهههق بهههالعرض كفالهههة بنكيهههة ) أو شهههي  مصهههدق ( للهههدخول فهههي العطهههاء بنسهههبة )  .3
اعتبههارا مههن تههاريخ فههتح العههروض وتههرد كفههاالت الههدخول لههذوي العههروض غيههر الفههائزة بعههد  ( يومهها121)صههالحة لمههدة 

 حسن التنفيذ من صاحب العرض الفائز  استكمال إجراءات اإلحالة و تقديم كفالة
لحة طيلة فترة تنفيهذ %( من إجمالي قيمة اإلحالة وتبقي صا11يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .4

  .االتفاقية
%( مههن اجمههالي االحالههه لضههمان ان المههواد 115يلتههزم المههورد بتقههديم تعهههد عههدلي ضههمان ضههد سههوء مصههن ية بنسههبة ) .5

 %( وخالية من العيوب.111ده )المورده جدي

على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بهالختم والتوقيهع علهى كافهة صهفحات العطهاء ومغلهف عهرض السهعر  .6
في حال ورود عروض غير موقعه أو غير مختومه تقوم لجنة العطاءات بتحويلهها للجنهة الدارسهة الفنيهة مهع  و المقدم

علههى  يجههب باالحالههة حسههب تقريههر اللجنههة الفنيههة الههوراد ويههه مالحظههات او نههواقص تنسههيببههاقي العههروض د ولههدى ال
للجنهههة العطهههاءات ق فنيهههة قبهههل االحالهههة ويخهههال   لههه  يحهههسهههتكمال النهههواقص الهههواردة فهههي  تقريهههر اللجنهههة الإالمنهههاقص 

 . اد العرضالمختصة استبع
عتبر التوريد حااًل ) وتعني كلمة حااًل خالل ي للمواد المطلوية وخال   ل  موعد التوريد ان يحددعلى المناقص يجب  .7

 ( . صدور االشعار بتبليغ االحالةاسبوع من تاريخ 
لدعوة العطاء  أو العامة  الخاصة و تستبعد لجنة العطاءات العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات .8

ان من االشتراك في العطاءات للمدة التي غير كفء أو غير مؤهل أو ا ا سبق واتخذ بحقه قرار حرم ها ا كان مقدم
 حددتها لجنة العطاءات .

تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية على أساس واصل مستودعات شركة مياه اليرموك /حوفا مفقطة بالدينار األردني  .9
خذ بالقيم المثبتة شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤ 

 كتابة إ ا ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما حقق  ل  مصلحة شركة مياه اليرموك .

 .يحق لشركة مياه اليرموك تجزئة العطاء .11

الشركة غير مقيدة باإلحالة على أقل األسعار مع األخذ بعين االعتبار مدة التوريد و للشركة الحق بإلغاء العطاء  .11
 سباب وال يحق ألحد االعتراض على قرار الشركة بهذا الخصو..دون بيان األ
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 .الموادلشركة مياه اليرموك الحق بطلب أية شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة  .12
 خاصة بالفحص .على المناقص فحص المواد المحالة عليه من قبل الجم ية العلمية الملكية وتقديم شهادة  .13

حههق قبههول الظههرو  التههي تسههببت فههي تههأخير العمههل أو رفضههها وعههدم اعتبارههها ظههرو  قههاهرة  لشههركة ميههاه اليرمههوك .14
 .دون حق االعتراض أو طلب بيان األسباب 

يعتبر توقيع االتفاقية من قبل المتعهد اعترافًا منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار اإلحالة وأمر الشراء وكل  .15
 توياتهما ومضمونهما .ما يتعلق بهما وأنه ملتزمًا تامُا بمح

 ا ا وقع تناقض أو تعارض بين التعليمات والشروط العامة ويين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد بالخاصة . .16
تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار االحالة الحد االدنى المقبول وال تلغى مواصفات العينات  .17

 الة اال ا ا تفوقت عليها .المقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار االح
ا ا تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه ) غرامه مالية ( بنسبة ال تقل عن  .18
% من 15% ( من قيمة اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع أو جزء من االسبوع ويحد أعلي 1)

 قيمتها.

دون حق الرجوع على المتعهد بقيمة العطل والضرر الناتج عن  السابق البندة الواردة في اليحول توقيع الغرام .19
تاخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به دون سابق انذار د على ان يتم اعالم لجنة العطاءات بقيمة العطل والضرر ان 

 وجدت .
 لذل  العطاء أو أي افاالتهم لديهك تحصل األموال المستحقة للشركة من المناقصين أو المتعهدين للشركة من .21

 م لدى الشركة في أي تعامالت اخرى.هعطاء أخر أو االموال المستحقة ل
ال يجوز للمتعهد ان يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على أ ن خطي من  .21

 األصيل . لقرار اإلحالة والعقدالشركة وفقا لجنة العطاءات مع االحتفاظ بكامل حقوق 
إن استالم المواد من قبل الشركة وفحصها من قبل لجنة االستالم أو أي جهة أخرى ال يعفي المورد من  .22

مسؤوليته تجاه هذه المواد المورد طيلة فترة الضمان د للشركة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إ ا تبين خالل 
 غير جيدة. استخدامها وجود عيب أو عطل مصنعي د أو ثبت أن المادة

 
إ ا استنكف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو قصر في  ل  د أو تأخر في تقديم اللوازم المحالة عليه  .23

للجنة العطاءات شراء  اللوازم أو الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص أو بدياًل عنها بذات يحق 
ن أي مصدر آخر على حسابه ونفقته وتحميله فروق األسعار الخصائص واالستعماالت وال تقل عنها سويه م

والنفقات اإلضاوية وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة الى أي انذار د وال يحق 
 للمتعهد االعتراض على  ل .

 
ت فشهله بالوفهاء بالتزامهه يحق للشركة فسخ االتفاقية في أي وقهت دون الحاجهة إلهى إنهذار عهدلي للمتعههد إ ا مها ثبه .24

أو مخالفتههه ألي شههرط مههن شههروط االتفاقيههة ومصههادرة كفالههة حسههن التنفيههذ كليهها أو جزئيهها دون أن يكههون للفريههق الثههاني 
 الحق باالعتراض أو المقاضاه
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 وكتبهم الالحقه رقم  25/1/2113( ترايخ  972بناءا على قرار مجلس الوزاء رقم )الصناعة الوطنية :  .25
يتم منح الصناعة الوطنية  5/1/2114تاريخ  6/11/1/265و  27/1/2113( تاريخ  56/11/6/1733) 

% ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية االردنية و ل  شريطة  15االردنية أفضلية بالسعر بنسبة 
 دلة التالية : احضار ما يثبت ان المصنع محلي ويتم منح االفضلية لسعر المنتج المحلي وفقًا للمعا

د  ومن ثم يم مقارنة بسعر المنتج المحلي شريطة مطابقة كال العرضين للشروط   1115× سعر السلعة االجنبية 
 والمواصفات .

 طوابع العقد ورسوم اإلحالة وأية رسوم إضاوية أخرى تعود على المتعهد المحال عليه العطاء . .26
 كررت .اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما ت .27
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 الشرو  الصا ة
 

 

)شهادة  MANUFACTURER CERTIFICATEيلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ  معتمدة وشهادة  .1
 مصن ية(.

أو توريد مواد مخالفة للمواصفات الفنية  أو التأخر في  ات كالتأخر في التسليمفي  حال ارتكاب المورد مخالف أ. .2
كالتحايل او سبب  دة الطر  الثالث أو اي متطلب في العقد( أو ارتكاب اية مخالفة اخرى تسليم الوثائق )كشها

الناشئة وااللتزامات مع تحميله كافة االضرار من شأنها االضرار بمصلحة العمل يمنح المورد انذار أولي  خسائر
 .مة النافذةعن مخالفته واتخا  االجراءات القانونية بحقه حسب تعليمات وشروط العطاء واالنظ

ا ا لم يتخذ المورد اجراءات وتدابير تصحيحية لتحسين ادائه وتصويب المخالفات او في حال تكراره  . ب
والذي يضع المورد تلقائيا على القائمة السوداء للمخالفات بغض النظر عن نوع المخالفة يمنح انذار نهائيا 

كافة االضرار  تحميل المورد االتفاقية ومع احتفاظ شركة مياه اليرموك بحق فسخ لشركة مياه اليرموك 
 .الناشئة عن مخالفته واتخا  االجراءات القانونية بحقه حسب تعليمات وشروط العطاء واالنظمة النافذة

. يعتبر ما ورد في الفقرة )أ( والفقره )ب(  جزء ال يتجزء من وثائق العقد وما يرد ويه و شرط اساسي من ج .3
شروط العقد.
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Specification for Riser (Column) Pipes 

 

 

The riser pipes shall be in accordance with Standard API-5L, GRADE-B line Black Steel pipe or ASTM A 

53 GALVNIZED . The pipe shall be seamless or seam welded and threaded from both sides according to 

API-5L, 8 threads per inch. Pipes of  3”, 4" , 5", 6" ,and 8" length shall be 6m. 

 Dimensions, Weights ,And Test Pressures of threaded pipe line :    

         

Nominal Size 

 

 

Outside diameter 

 

Wall Thickness 

 

 

Test Pressure 

 

Inch Inch Mm Inch mm PSI 

3 3.5 2282 18870 585 7711 

4 4.5 77483 18831 081 7311 

5 5.563 74783 18852 080 7311 

6 6.625 168.3 0.280 7.1 1300 

2 8.625 87287 18828 288 7511 

    

 Joint and Jointing 

The pipes shall be threaded from both sides 8 threads per inch according to API-5L.  Each pipe shall be 

provided with seamless coupling  which must be of  the same material of the pipe. Threading from inside 

must be according to API-5L fitted to the pipe and provided  with  protector to the ends to  prevent damage 

of threads. 

Coupling  Dimensions , Weights, and Tolerances: 

Width of 

Searing  

Diameter of 

Recess  

Minimum length  Outside Diameter  Nominal 

size  

mm Inch mm inch mm Inch Mm inch Inch 

482 187215 4183 38524 712 4885 71785 4 3 

084 1885 77081 48524 77483 485 73887 588 4 

084 1885 74381 58051 77185 48085 75282 08820 5 

6.4 0.25 170.7 6.719 123.8 4.875 187.7 7.39 6 

084 1885 88785 28172 73384 5885 84485 28085 2 
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EVERY COUPLING MUST BE FIXED VERY TIGHT TO THE END OF THREADING. 

 

The pipes and couplers when jointed together must be aligned through the depth of the bore holes which 

reach to 450m, and shall not have deflection through this distance. 

The threading for both pipes and couplings shall be done by the manufacturer of the pipes and shall not 

have any failure during manual or machine threading.  The pipes and coupling must be suitable to be used 

with submersible pump and bore holes in which depth reach 450m, so it must be strong enough to carry the 

pump set, the weight of the pipes and the water column to withstand the vibration of the pump set and the 

pressure of the water when the valves shut during the operation of the pump set. 

 

Working Pressure 

The working pressure for the pipes shall not be less than 50 bars. 

 

Coupling must be all screwed to the end of threading and ready to be installed. 

 

Technical Data 

Bidders must give full information and technical data, brochures, catalogues, etc. and also he must fill the 

information required in the documents of the tender, any additional technical data or conditions must be 

included in a covering letter by the bidder and must be written in clear language. 

Writing in document margins or in rear of the papers will not be accepted.  Every paper in the documents 

or in the covering letter must be stamped and signed by the bidder and also the catalogues and brochures 

must be signed also. The bidder should provide the data for all parameters given in the tables to be 

able to evaluate the bidder offer . 

 

Marking 

The pipes shall be zinc coated, marked with the manufacture's symbol or mark plus the code number of 

standard specification and inspector stamp.  The pipes shall also be stamped with the initials WAJ. 

 

pipes and coupling must be suitable to be used with submersible pump and bore holes in which depth reach 

400m, so it must be strong enough to carry the pump set, the weight of the pipes and the water column to 

withstand the vibration of the pump set and the pressure of the water when the valves shut during the 

operation of the pump set. 

 

Bidders must give full information and technical data, brochures, catalogues, etc. and also he must fill the 

information required in the documents of the tender, any additional technical data or conditions must be 

included in a covering letter by the bidder and must be written in clear language. 
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Writing in document margins or in rear of the papers will not be accepted.  Every paper in the documents 

or in the covering letter must be stamped and signed by the bidder and also the catalogues and brochures 

must be signed also. 

 Bidders must give full drawing of pipe threading and coupling showing E0 and E1 

 

The bidder should provide the following data in his bid: 

 Description Data 

1.  
Standard of pipe 

 

2.  Standard of threading  

3.  Standard of coupling  

4.  Length of pipe  

5.  Length of threading on pipe side   

6.  Length of coupling  

7.  Thickness of pipes  

8.  Thickness of coupling  

9.  Test pressure of pipe  

10.  Total number of threads on pipe side  

11.  Number of threads per inch  

12.  Taper size of threads  

13.    
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 العطاء دخول كفالة نموذج

TENDER GUARANTEE 

 
 مياه اليرموك شركة : السادة إلى
 

 )..........................................................المصر  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 و ل 

 .…………………………………………… بمشروع الخا.
 

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

 .  أسبق أيهما المناقصين
 

 النظر بصر  منكم طلب أول عند أعاله المذكور االمبلغ لكم ندفع بأن للنقض  قابل غير ةعن رجعة ال بتعهد نتعهد واننا
 . المناقص قبل من اعتراض أي عن

 ………………………… مصر /الكفيل توقيع
 ………………………… بالتوقيع المفوض

 ..………………………. خالتاري
 

 والمالي الفني العرض عن منفصل مغلف في الكفالة وضع يجب. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



C-T-G-0020-0000 

 توريد مواسير تعليق

 
01 

 
 
 

 

 
 )التنفيذ حسن كفالة نموذج(

PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 

 إلى السادة شركة مياه اليرموك
 

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

 ................قد كفل بكفالة مالية د المقاول:..................................................
................................................................................................. 

 
 بخصو. العطاء رقم )                                           (

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

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

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

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

 أو تجديدها بناء" على طلب صاحب العمل .
 ...توقيع الكفيل/ مصر :.................

 المفوض بالتوقيع : .......................    
 التاريههههخ  : .......................        
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  )الصيانة كفالة نموذج(

MAINTANANCE GUARANTEE 
 

 شركة مياه اليرموكإلى السادة 
 

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

 قد كفل بكفالة مالية د المقاول: ..................................................................
................................................................................................. 

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

 .دينار أردني بمبلغ : ) ........................................( دينار أردني.................................
 

ل لتنفيذ جميع التزاماته ويما يخص أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة و ل  ضمانًا اللتزام المقاو 
المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون  -بمجرد ورود أول طلب خطي منكم  -الموجز.  وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته ويما يخص  أي تحفظ أو شرط / مع  كر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد
أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد د وكذل  بصر  النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على 

 إجراء الدفع .
 

قد وقيام بموجب الع  المنجزة تسلما نهائيا وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم لألشغال
ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء" على  /و/او/ انقضاء مدة الصيانة  المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوية

 طلب صاحب العمل .
 
 توقيع الكفيل/ مصر :....................
 

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

 ............التاريههههخ  : ...........    
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 المصنعية سوء ضد ضمانة نموذج

 

 

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

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

 
 الموافقة يتم دفعة لكل النهائي االستالم تاريخمن تبدأ شهرا 18 لمدة المفعول ساري  الضمان هذا يكون  بحيث
 امر او العقد في  ل  خال  يرد لم ما د الشراء اوامر او / و العطاءات أو / و للعطاء األصول حسب تسلمها على
 . الشراء

  
 المواد قيمة ويكامل المصن ية سوء من لشراءا اوامر / او العقد في المذكورة المواد ةكاف ضمان التعهد هذا ويشمل

 .قيمتها من بالمائة عشر خمسة % 15 نسبة إليها مضافا المضمونة
 

 حال وفي داليرموك مياة شركة قبل من المقررة المدة خالل مصنعيتها سوء ثبت التي المواد كافة باستبدال ونتعهد
 المواد تل  قيمة كامل بدفع نتعهد ا فانن لالستبدالد المقررة المدة نهاية مع جديدة بأخرى  المواد تل  ستبدالبا قيامنا عدم

 عطل أي ضمان مع القضاءد إلى اللجوء أو لإلخطار الحاجة دون  قيمتها من بالمائة عشر خمسة % 15 إليها مضافا
 .ه اليرموكميا بشركة تلحق مصاريف أو ضرر أو
 

 

 

 قعأو وعليه

 

 أعاله ورد بما والمتعهد المقر
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 االتفاقية  /العقد نموذج
 

 

 (  بين2020اليوم )  ( من شهر)          (  لعام ) في األتفاقية هذه حررت

 األول، الفريق اعتباره على شركة مياه اليرموك  العمل صاحب

 الثاني الفريق عتبارها على ......................................... المقاول وبين

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

 

 توريد مواسير تعليق
 

 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد C-T-G-0020-0002 للعطاء الثاني الفريق به تقدم الذي بالعرض قبل قد كان ولما

 :يلي ما على

 

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

 .بعد فيما

 

 متكاملة وحدة مجموعها في وفهمها قراءتها وتعتبر األتفاقية هذه من يتجزء الجزء  يلي فيما المدرجة الوثائق تعتبر -0

 هي: الوثائق وهذه

 

 والخاصة العامة الشروط *        

 .االحالة قرار *        

 .المناقصة عرض *        

 .المواصفات *       

 العقد. توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

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

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

 

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

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

 

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

 . هذه في لذلك المحدد وباألسلوب المواعيد في المذكورة واألجور األسعار

 

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

 

 

 األول الثاني                                                                     الفريق الفريق                

 ) المورد(                                                                    )العمل )صاحب               

 

 

 التوقيع                                                                 التوقيع         

 

 

 

 األسم :                                                                           األسم

 

 الوظيفة:                                                                      الوظيفة:
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 الثلااالجزء 
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 (C-T-G-0020-0002قم )ر   المرفق بالعطاء( 1رقم ) لجدولا
 

 

 

رقم 
 البند

 الكمية الوحدة المواد المطلوية
 ي بأ من قبل المناقص السعر اإلجمالي السعر االفرادي

 النوع المعروض ومواصفاته دينار فلس دينار فلس

1 
 

. م " 4توريد مواسير تعليق قطر   3000 

     
 
 

 1002 م.  " 6توريد مواسير تعليق قطر  2
     

 االجمالم كتابيا:

 
 

 
 

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

 


