
 (O – T – G – 0020-0031قم )ر  عطاء

  للمرة الثالثة

مختلفة القياسات حسب الطلب لالليات التابعة لشركة مياه اليرموك بطارياتتوريد    

  
 

1 

 
  

 

O – T – G – 0020-0031 
 

 مختلفة القياسات حسب الطلب سيارات بطارياتتوريد 

 

 وثائق العطاء 

0202 
 

 الثالثةللمرة 
 

 

 

 شركة مياه اليرموك
 مديرية العطاءات والمشتريات

 شارع بغداد –اربد 
http://www.yw.com.jo 

 

 

 

 

 

       الموافق االحداخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 

7 / 6 /0202 

 

يوم    ظهر ة عشر الحاديةناه الساعة اخر موعد لتقديم العروض على العنوان المذكور اد 

 0202/  6 / 8الموافق   االثنين
 



 (O – T – G – 0020-0031قم )ر  عطاء

  للمرة الثالثة

مختلفة القياسات حسب الطلب لالليات التابعة لشركة مياه اليرموك بطارياتتوريد    

  
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـمحتــويـــات 
 

 الـمــوضـوع                                    

 ـاء دعــوه العطـ الجزء االول

 كتاب التفويض   الجزء الثاني

 تعليمات دخول العطــاء  الجزء الثالث

 الشروط العامة  الجزء الرابع

 الشروط الخاصة  الجزء الخامس

 القائمة السوداء الجزء السادس

 النماذج  الجزء السابع

 جداول الكميات الجزء الثامن
 

 

 

 

 

 

 

 



 (O – T – G – 0020-0031قم )ر  عطاء

  للمرة الثالثة

مختلفة القياسات حسب الطلب لالليات التابعة لشركة مياه اليرموك بطارياتتوريد    

  
 

3 

 

 

 

 

 

 الجزء االول



 (O – T – G – 0020-0031قم )ر  عطاء

  للمرة الثالثة

مختلفة القياسات حسب الطلب لالليات التابعة لشركة مياه اليرموك بطارياتتوريد    

  
 

4 

 

 

 

 

 O – T – G – 2020-0031   مدعوة العطاء رق

 الثالثة للمرة 
 

 

 

 

مختلفرة  بطاريااتتوريرد تقردي  عروضر   بخصرو  لالمناقصرين المختصرين  شرركة ميراه اليرمرو   إدارةتدعو 

 العامرة والخاصررةوالمواصرفات لشرروط ل  وفقرالالليرات التابعرة لشرركة ميرراه اليرمرو     حساب الطلابالقياسرات 

 . 0202 / 6 /  8 الموافق ثنينااليوم   ظهر ةعشر الحادية الساعة المرفقة ب ذه الدعوة في موعد ال يتجاوز

  
 

 

 

 

      واقبلوا االحترام

 

 
 

 

 

 ـــــامــــــــالمــــــــــــــــدير العــــــــ

                                                                         

 منتصر فاضل المومني ــندس/ــالمه   
 

 مختلفة القياسات حسب الطلب بطارياتتوريد 



 (O – T – G – 0020-0031قم )ر  عطاء

  للمرة الثالثة

مختلفة القياسات حسب الطلب لالليات التابعة لشركة مياه اليرموك بطارياتتوريد    

  
 

5 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني



 (O – T – G – 0020-0031قم )ر  عطاء

  للمرة الثالثة

مختلفة القياسات حسب الطلب لالليات التابعة لشركة مياه اليرموك بطارياتتوريد    

  
 

6 

 

 

 مدير عام شركة مياه اليرموك 

 

وفقاا  للتعليماات والشارول العاماة والخاهاة بهاا فادنني ضقادم عرضاي  (O – T – G – 2020-0031بنااء  علاى دعاوة العطااء رقام )         

 المواهفات المبينة في هذا العرض اللوازم المعروضة باألسعار والشرول و كل ضو بعضوضوافق على ضن ضقوم بتوريد 

 

          وضفــوض السيد   0202/ . . ./. . .وإنني ضلتزم بأن يظل هذا العرض قــائما  لمدة )          ( يوما  اعتبارا  من         

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

                                                                                                                                                                                         

 

 المفوض بالتوقيـــع

 
 :)                                              ( إسم المناقص 

 : الخاتــــم 

 

 :)                                              ( العنـــوان 

 

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

______________________________________________________________________ 

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

1) 

0) 

3) 

4) 

 

 

 مالحظــــات :
 ة .الدائر إلىيجب ضن يعبأ هذا النموذج بالكامل وضن يرفق بالعرض عند تقديمه  .1
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

تعتبر هذه التعليمات مكملة للشرول العامة والخاهة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة عقد للشراء وملزمة للمناقصين 

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

 

 اوال : إعداد وتقديم العروض :

 

 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .1

 العطاء وثائق كافة ويوقع ويختم العطاء بوثائق المرفقة والنماذج الجداول على واسعاره عرضه المناقص يعد .0

 يرغب معلومات او ائقوث اي يضيف ان العطاء وثائق الى باالضافة للمناقص ويحق كاملة العرض ضمن ويقدمها

على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم منه القيام بالختم والتوقيع على كافة ضرورية انها ويرى اضافتها في

 هفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.

 ( مائة وعشرون يوما  من التاريخ المحدد كآخر موعد إليداع العروض .102مدة سريان العرض ال تقل عن ) .3

د الستالم العروض على العنوان المذكور ضدناه الساعة الحادية عشر هباح يوم االثنين الموافق آخر موع .4

8/6/0202 . 

في حال وجود اعتراضات على المواهفات او الشرول او التعليمات الواردة في هذا العطاء فيتوجب على المناقص  .5

 د النهائي لتقديم العروض ايهما اسبق.وقبل الموعها تقديم اعتراضه خالل خمسة  ايام عمل من تاريخ نشر

 او بائتالف ضو منفردا كان سواء المادة لنفس ضو 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

دة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه االهلي وبالحبر االحمر لنفس الما بديل اختياريفي حال تقديم عرض  . ض

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

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

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

 على المناقص ضو من يفوضه  إحضار العرض  المقدم  من  قبله  في مغلف مغلق بدحكام ومختوم ومعنون بدسم : .9

  مديرية العطاءات و المشتريات  –شركة مياه اليرموك 

  العطاء رقمO-T-G-0020-0031 

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

 وان .............................................العن 

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

 اهوليا".

 ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد االلكتروني. .12

اء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي مرفق هفحات ومرفقات العط على المناقصين التاكد من .11

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

قم رنظام يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاما  منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب  .10

لدى شركة مياه  نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك 0219(  لسنة 08)

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

صبح االحالة نهائية بعد المصادقة عليها وسيتم تعليق االحالة المبدئية على لوحة االعالنات الخاهة بالشركة في ت

 مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع االلكتروني للشركة.

ت على الساد المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالة مبدئية االلتزام بمراجعة مديرية العطاءا .14

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

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

 واعتبارهم موافقين على االحالة .المبدئي وفي حال عدم مراجعتهم سيتم السير باالحالة النهائية 

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

 المحاكم االردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في ضي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين. .16

 

 ثانيا  : خطاب التغطية :

 

 ص ارفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية :على المناق 

 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

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

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 

 ثالثا  : االســعار :

 

تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية على ضساس واهل مستودعات شركة مياه اليرموك /حوفا مفقطة بالدينار األردني  .1

ذ بالقيم شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ويؤخ

 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 وذكر  .0

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

 

 رابعا  : لريقة الدفع :

 

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

 وقبولها بصفة نهائية(  

 الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة. .0

 

 خامسا  : الكفاالت :

 

ككفالة دخول العطاء هادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة  ( دينار522بقيمة )ع كل عرض شيك مصدق يرفق م .1

( يوم من تاريخ ايداع 102االردنية الهاشمية ) وفي حال تعذر تقبل كفالة بنكية غير مشروله( وهالحة لمدة)

 نموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.العروض لذلك العطاء المر شركة مياه اليرموك وحسب الشرول العامة وال

على المتعهد الذي يحال عليه العطاء او جزء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات الستكمال تقديم كفالة حسن  .0

ايام من تاريخ اشعار  12خالل  ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   %( من قيمة المواد المحالة عليه12تنفيذ بقيمة)

 ي وذلك تجنبا  لمصادرة تامين دخول العطاء.االحالة النهائ

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

 

 يطبق ما ورد في الشرول العامه للدخول في العطاء فيما يخص المخالفات والتغريم.

 

 

 

 سابعا: تقديم العروض :

 

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

 

 

 المركز –شركة مياه اليرموك 

 مديرية العطاءات والمشتريات

 شارع بغداد   -اربد

http://www.yw.com.jo 
 



 (O – T – G – 0020-0031قم )ر  عطاء

  للمرة الثالثة

مختلفة القياسات حسب الطلب لالليات التابعة لشركة مياه اليرموك بطارياتتوريد    

  
 

11 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الرابع
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 الشـــرول العامة 
 

 

خرى من مقدم العرض وضية مراسالت ضو المالحق المواهفات الفنية والشرول العامة والخاهة والعرض المقدم  -

 ال تتجزض من وثائق العطاء . جزءوموافق عليها من شركة مياه اليرموك  تعتبر 

نظاام المشاتريات الحكومياة وتعليماتاه المعماول  0219(  لسنة 08الشرول العامة المرفقة والواردة في نظام رقم ) -

مع الشرول الخاهة وفي حالاة تعارضاها  به في شركة مياه اليرموك جزء ال يتجزض من وثائق العطاء ما لم تتعارض

 تعتمد الشرول الخاهة.

 لوابع العقد ورسوم اإلحالة وضية رسوم إضافية ضخرى تعود على المتعهد المحال عليه العطاء . -

 تبقى هذه االتفاقية سارية المفعول لحين انتهاء المخصصات المرهودة لها. -

 

 -ضوال : التأمينات والضمانات :

 

( يوماا 102( و تبقاى هاالحة لمادة ) 500)  بقيماةالة بنكياة ) ضو شايك مصادق ( للادخول فاي العطااء يرفق بالعرض كف .1

 اعتبارا من تاريخ فتح العروض .

 ض. تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا  لما يلي : .0

 م الخطي .الى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على للبه .1

 .وتوقيع االتفاقيةالى الذين جرت االحالة عليهم بعد تقديم تامين حسن تنفيذ  .0

 المناقصين باستثناء النهائي اإلحالة قرار عليهم المحال تبلغ بعد عليهم االحالة تتم لم الذين المناقصين الى .3

 على الفائز المناقص توقيع بعد اال إليهم الدخول تأمينات إرجاع يتم ال الذين والثالث الثاني هاحبي العرض

 .الخطي للبهم بدون إليهم التأمينات وتعاد التنفيذ ُحسن تأمين وتقديم االتفاقية

 

إذا استنكف المناقص عن االلتزام بعرضه او لم يقم باتمام المتطلباات الالزماه للتعاقاد وتوقياع امار الشاراء او ماا يقاوم ب.    

ياسة تصادر لجنة الشاراء المختصاة قيماة تاامين الادخول ايارادا  للشاركة بماا يتناساب مقامه خالل المدة المحددة في هذه الس

 %( من قيمتها .  3وقيمة المادة او المواد التي استنكف عنها وبما ال يقل عن )

 

( عشرة اياام عمال مان 12%( من إجمالي قيمة اإلحالة خالل )12يقدم هاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .3

 ه باشعار االحالة النهائية وتبقي هالحة ليلة فترة تنفيذ االتفاقية. تبليغ

يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شرول العقد بموجب للاب خطاي بااالفراج عان التاامين مان الشاركة  .4

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

قاادم المتعهااد ضاامانة خطيااة ماان سااوء المصاانعية مصاادقا  ماان كاتااب العاادل بكاماال قيمااة اللااوازم المضاامونة مضااافا  ي   .5

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

 يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خالل فترة الضمانة الواردة بقرار االحالة بناء  على تقرير لجنة .6

فنية من الشركة و/او لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء المختصة باستبدالها بلوازم جديدة على نفقته بموجب إقارار خطاي 

موقع منه بذك وفي جميع االحوال يجب ان ياتم اساتبدالها خاالل شاهرين كحاد اقصاى مان تااريخ اشاعارة باذلك مان لجناة 

تناسب مع مدة استبدال اللوازم والضرر والنفقات الناتجة عان الشراء المختصة وللجنة الشراء المختصة فرض غرامة ت

 ذلك ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقدم اللوازم الجديدة .
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 ثانيا : شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين :

لمفعاول تخولاه هاناعة ضو يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهان ساارية ا  .1

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

يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء )الورقية( المقررة )غير مساتردة( مقابال وهاول مقبوضاات حساب االهاول ويتسالم  .0

 كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها

قص عرضااه وفقااا  لوثااائق دعااوة العطاااء بعااد ان يقاارض هااذه الوثااائق ويااتفهم جميااع مااا ورد فيهااا وإذا لاام تكاان يعااد المنااا .3

الوثائق كاملة ضو وجد نقصا  فيها فعليه للب الوثيقة الناقصاة مان الشاركة  ويتحمال النتاائت المترتباة علاى عادم قياماه 

 بالتدقيق واالستكمال بصورة هحيحة.

ه علاااى الجاااداول و النمااااذج المرفقاااة بااادعوة العطااااء ويخاااتم ويوقاااع نمااااذج عااارض يعاااد المنااااقص عرضاااه واساااعار .4

( وجداول الكميات والوثائق المطلوبة في دعاوة العطااء ويقادمها ضامن العارض كاملاة ويحاق Bid Formالمناقصة)

لعطااء ان للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص باالضاافة الاى وثاائق دعاوة ا

يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضاافتها ويارى انهاا ضارورية لتوضايح عرضاه وعلاي ان يكتاب عنواناه الكامال 

والاادقيق فااي عرضااه متضاامنا  العنااوان  والهاااتف والفاااكس لترساال اليهااا المخالبااات المتعلقااة بالعطاااء وعليااه ان يبلااغ 

جميع المخالبات التي تترك له في العناوان الماذكور او ترسال الشركة خطيا  عن اي تغيير او تعديل في عنوانه وتعتبر 

 اليه باي وسيله ارسال كأنها وهلت فعال  وسلمت في حينها .

يجب ان يكون عرض المناقص خال من المحو او التعديل او الشطب او االضافة وإذا اقتضت الظروف ذلك فيجب علاى  .5

تعديل او الشطب او االضافة وعلياه كتاباة الساعر باالرقم والحاروف المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحو او ال

وعلى المناقص كذلك ان يذكر السعر االفرادي للوحادة ولمجماوع الوحادات لكال ماادة وكاذلك الساعر االجماالي للعارض 

ل الياة )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في الساعر وبحياث يكاون الساعر نهائياا  غيار قابا

تعديالت بالزيادة الحقا  ويعتبر الساعر شاامال  اجاور التحازيم والتغلياف وبخاالف ذلاك يحاق للجناة الشاراء المختصاة ان 

 تهمل العرض .

يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصلة ماع كتاباة المحتاوى علاى المغلاف ومان ثام يقاوم  .6

عناوان المنااقص وواسام  مقادم لهاا العطااء والعناوان ويكتب عليه اسم الشركة ال بجمعها في مغلف واحد مغلق بدحكام

قاام العطاااء بخاا  واضااح والتاااريخ المحاادد كاااخر موعااد لتقااديم العااروض وبخااالف ذلااك يحااق للجنااة الشااراء رالثاباات و

 المختصة ان تهمل العرض.

المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يصال يودع العرض من قبل المناقص في هندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء  .7

 ويودع في هندوق العطاءات قبل اخر موعد لتقديم العروض ال يقبل .

 

على المتعهد عند تعبئة العرض المقدم مناه القياام باالختم والتوقياع علاى كافاة هافحات العطااء ومغلاف عارض الساعر  .8

العطاءات بتحويلها للجناة الدارساة الفنياة ماع في حال ورود عروض غير موقعه ضو غير مختومه تقوم لجنة  المقدم و

يجااب علااى  باااقي العااروض ، ولاادى التنساايب باالحالااة حسااب تقرياار اللجنااة الفنيااة الااوراد فيااه مالحظااات او نااواقص

المناقص إستكمال النواقص الواردة في  تقرير اللجنة الفنية قبل االحالة وبخالف ذلك يحق للجناة العطااءات المختصاة 

 ض .استبعاد العر

 

( يوماا  مان 102يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجاوع عناه لمادة ال تقال عان ) .9

 التاريخ المحدد كأخر موعد لتقديم العروض قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

الصانعة والماركة واالسام  على المناقص ان يبين في العرض المقدم منه بلد المنشأ للوازم المعروضة واسم الشركة .12

 ورقم الكتالوج او النشرة الخاهة باللوازم المعروضة. (Modelالتجاري والطراز)

 يحق لشركة مياه اليرموك للب اي شهادات او معلومات تراها ضرورية. .11

 



 (O – T – G – 0020-0031قم )ر  عطاء

  للمرة الثالثة

مختلفة القياسات حسب الطلب لالليات التابعة لشركة مياه اليرموك بطارياتتوريد    

  
 

14 

عطااء ان اهدار امر الشراء عن الشركة بعد تبلغة يشاكل ماع وثاائق ال ىيعتبر تقديم عرض المناقص موافقه منه عل .10

 المعتمدة عقدا  ملزما  

( خالياه مان اي عياب فاي الصانع او فاي Brand new%()122يضمن المناقص ان تكون المواد المورده جديده ) .13

المادة ومن لراز حديث ولم يتوقف انتاجها على ان تكون سنة الصنع للموديل هي نفاس سانة تقاديم العارض او السانة 

 لك في الشرول الخاهة بدعوة العطاء.التي تسبقها مباشرة اال اذا ورد خالف ذ

تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية على ضساس واهل مستودعات شركة مياه اليرموك /حوفا مفقطة بالدينار  .14

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

 ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه اليرموك . بالقيم المثبتة كتابة إذا

 ثالثا  : فتح العروض :

( 0219( لسنة )08تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية رقم ) .1

 ويجوز لكل مناقص او لممثله حضور فتح العروض.

 عديالت عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كأخر موعد لتقديم العروض .ال تقبل العروض او اي ت .0

إذا وجاادت لجنااة الشااراء المختصااة عنااد موعااد فااتح العااروض ان عاادد المناقصااين يقاال عاان ثالثااة او اقاال ماان العاادد   .3

العروض مغلقة المحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض اوإعادة لرح العطاء وفي حالة اعادة الطرح تعاد 

 الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .

 

 رابعا  : دراسة وتقويم العروض :

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

 جنة الشراء المختصةوالمالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوهية المناسبة لل

 ال ينظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء . .0

تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ) في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فني وماالي منفصالين( وفقاا   .3

 لما يلي:

ة علياه ياتم قبولاه يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسي . ض

 واعتماده للدخول في التقييم .

في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضاه مان التقيايم وعلاى ان  . ب

 يتم بيان ذلك هراحة عند اعداد التقرير الفني للجنة الشراء المختصة.

 لفنية للدراسة وفقا  للمواهفات المطلوبة .تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير ا . ت

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

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

ل والمواهافات والجاودة توهاي اللجناة الفنياة باالحالاة علاى مقادم ارخاص إذا توافرت في العرض كافاة الشارو . ح

 االسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.

تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم واالشغال او الخدمات في دعوة العطااء وذلاك لتحدياد مقادم ارخاص  . خ

طاع غياار غيار مطلاوب تساعيرها فاي دعاوة العطااء ويحاق المطابق علاى ان ياتم اساتبعاد قيماة اي اضاافات او ق

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

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

المتطلباات لالحالاة علاى ان تباين اساباب العاروض االرخاص  بالسعر الى ان تصل الى العارض الاذي تتاوافر فياه

 بشكل واضح .

عند عدم مطابقة كافة العروض )المناقصات( او وجود نقاص فيهاا يجاوز شاراء اللاوازم او االشاغال المعروضاة  . ذ

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

اقصات ( المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر ) في حال نصت دعوة العطاء على تتم دراسة العروض ) المن .4

 تقديم عرض فني ومالي منفصلين( وفقا  لما يلي :
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يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا  للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية علياه ياتم قبولاه  . ض

 واعتماده للدخول في التقييم .

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

تاادرس العااروض ماان الناحيااة الفنيااة بحيااث تحاادد المعااايير الفنيااة للدراسااة وفقااا  للمواهاافات المطلوبااة ومعااايير  . ت

 التاهيل الواردة في دعوة العطاء.

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

 إذا توافرت في العرض كافة الشرول والمواهفات والجوده توهي اللجنة الفنية باعتماد العرض الفني . . ج

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

لمالية لها وياتم اعاادة العاروض المالياة الغيار سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنيا  لحضور اجتماع فتح العروض ا . خ

متاهله فنيا  للمتناقص مغلقة وتحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بالحق في بياان او عادم بياان اساباب رفاض 

 العرض.

تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االشغال او الخدمات في دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم ارخاص  . د

لااى ان يااتم اساتبعاد قيمااة اي اضااافات او قطااع غياار غياار مطلااوب تسااعيرها فاي دعااوة العطاااء ويحااق االساعار ع

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

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

 

فاي حالاة عادم تاوافر المتطلبااات فاي العارض الاذي يتضاامن ارخاص االساعار تنتقال الدراسااة الاى العارض الاذي يليااه  .5

بالسعر الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات لإلحالة على ان تبين اسباب استبعاد العروض االرخاص 

 بشكل واضح .

طااع الغيااار والصاايانة واي امااور اخاارى يتطلبهااا نظااام اللااوازم يؤخااذ بعااين االعتبااار عنااد الدراسااة اسااتمرار تااوافر ق .6

 والتعليمات المعمول بها .

)          وكتبهم الالحقه رقم 05/1/0213( ترايخ  970الصناعة الولنية : بناءا على قرار مجلس الوزاء رقم ) .7

لولنية يتم منح الصناعة ا 5/1/0214تاريخ  6/11/1/065و  07/1/0213( تاريخ  56/12/6/1733

% ما دامت مطابقة للشرول والمواهفات الفنية والهندسية االردنية وذلك  15االردنية ضفضلية بالسعر بنسبة 

 شريطة احضار ما يثبت ان المصنع محلي ويتم منح االفضلية لسعر المنتت المحلي وفقا  للمعادلة التالية : 

المنتت المحلي شريطة مطابقة كال العرضين للشرول ،  ومن ثم يم مقارنة بسعر   1115× سعر السلعة االجنبية 

 والمواهفات .

تراعي لجناة الشاراء المختصاة قبال االحالاة كفااءة وخبارة المنااقص فاي تقاديم اللاوازم المطلاوب وسامعته التجارياة  .8

بعاد والتسهيالت التي يقدمها او الخدمه التي يوفرها وقطاع الغياار وورا الصايانة وقدرتاه المالياة ويجاوز لهاا اسات

 عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .

 

 خامسا  : إحالة العطاءات :

 

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

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

 والشرول في دعوة العطاء.

لمطابق : إذا كان هنالك عروض مخالفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العروض المخالفة وتتم ضرخص ا . ب

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

تي تفي بالغرض المطلوب اذا اقتنعت اللجنة لصالح العروض من حيث الجودة والسعر والنوع والشرول ال

 الشركة المستفيده.

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

 

تحتفظ لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد اي عارض ال يكاون واضاحا  بصاورة كافياة تمكان مان االحالاة او  .0

 يحتمل اكثر من تفسير.

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

%( خمسة وعشرين 05المناقص او بعد االحالة بموافقة المتعهد على ان ال يتجاوز مجموع الزياد او النقصان )

 بالمائة سواء قبل االحالة ابو بعدها.

غير المتقيد بالمواهفات والشرول والتعليمات العامة الشرول الخاهة  تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض .4

انتحل هفة تمثيل ضو لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفء او غيرمؤهل او إذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان 

 ة او اجنبية.مؤسسة او شركة او االدعاء بانه وكيلها بالبيع او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمؤسسة اردني

 إذا وقع تناقض او تعارض بين التعليمات والشرول العامة وبين الشرول الخاهة فيؤخذ بما ورد في الخاهة. .5

إذا تبين للجناة الشاراء المختصاة ضن االساعار المعروضاه عليهاا مرتفعاه فلهاا ان تعياد لارح العطااء او ان تلجاأ إلاى  .6

وفقا  الحكاام نظاام لاوازم الشاركة كماا يحاق لهاا ان تصارف الشراء عن لريق استدراج عاروض او الشاراء المباشار

النظر عن الشراء كليا او جزئياا  وعناد اعاادة الطارح يحاق للمنااقص الاذي سابق ان اشاترى دعاوة العطااء الحصاول 

 عليها دون مقابل .

دون بياان  تحتفظ لجنة الشراء المختصة بحقها فاي الغااء دعاوة العطااء او قارار االحالاة فاي اي وقات او اي مرحلاة .7

االسباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ امر الشراء وقرار االحالة واستكمل كافة اجراءات توقياع العقاد او االتفاقياة ولهاا 

ان ترفض كل او بعض العروض المقدمة اليها دون ان يكون الي من المناقصين الحق في الرجوع اليها بأي خسارة 

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

للشااركة الحااق بتجزئااة الشااركة غياار مقياادة باإلحالااة علااى ضقاال األسااعار مااع األخااذ بعااين االعتبااار ماادة التوريااد و  .8

 او إلغاء العطاء دون بيان األسباب وال يحق ألحد االعتراض على قرار الشركة بهذا الخصوص.  العطاء

 

 وليات المتعهد تجاه الشركة :سادسا  : مسؤ

 

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

الرسوم القانونية وتوقيع االتفاقية خالل المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل الى المتعهد علما بانه يحق 

الحالة دون ان يترتب عليها ايه التزامات مالية اذا لم يقم المتعهد باستكمال كافة االجراءات المطلوبة للشركة الغاء ا

 منه خالل الفترة القانونية الممنوحه له .

يعتبر توقيع االتفاقية من قبل المتعهد اعترافا  من بأنه مطلع على كافة محتويات قرار االحالة وامر الشراء وكل ما  .0

 وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .يتعلق بهما 

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

 الشراء المختصة مع االحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقا  لقرار االحالة والعقد االهيل .

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

عنها بذات  الشراء المختصة شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد بنفس المواهفات والخصائص او بديال  

سعار الخصائص واالستعماالت وال تقل عنها سوية من اي مصدر اخر على حسابه ونفقته وتحميله فروق اال

والنفقات االضافية واي خسارة او مصاريف او عطل او ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة الى اي انذار وال يحق 

 للمتعهد االعتراض على ذلك.      
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يحق للشركة فسخ االتفاقية في ضي وقت دون الحاجة إلى إنذار عدلي للمتعهاد إذا ماا ثبات فشاله بالوفااء بالتزاماه ضو  .5

رل مان شارول االتفاقياة ومصاادرة كفالاة حسان التنفياذ كلياا ضو جزئياا دون ضن يكاون للفرياق الثااني مخالفته ألي شا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           الحق باالعتراض ضو المقاضاه                                                                                                   

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

وجوده فيه ، اال اذا اقتضت الضرورة الصحية او االمنية رفعها او اتالفها قبل ذلك الموعد فاذا رفعها من المكان الم

تاخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازال  عنها للشركة وللشركة الرجوع عليه بنفقات الرفع 

فرض رسوم تخزين عليه با مقداره واالتالف ان اقتضى ذلك بقرار من لجنة الشراء المختصة كما يحق للشركة 

 %( عن كل اسبوع تأخير عن الفترة اعاله .1)

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

%( 15حد اعلى )%( من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع وب1)

من قيمتها كما يحق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك وعلى ان يتم 

 تحميل المتعهد كافة الخسائر الناتجه عن ذلك . 

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

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

 ان وجدت.

تحصل األموال المستحقة للشركة من المناقصين ضو المتعهدين للشركة من كفاالتهم لديها لذلك العطاء ضو ضي عطاء  .9

 دى الشركة في ضي تعامالت اخرى.ضخر ضو االموال المستحقة لهم ل

لشركة مياه اليرموك حق قبول الظاروف التاي تساببت فاي تاأخير العمال ضو رفضاها وعادم اعتبارهاا ظاروف  .12

 قاهرة دون حق االعتراض ضو للب بيان األسباب .

 

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

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

التشريعات الحكومية المستحدثة او غير الواضحة التي ال يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او كال الطرفين من الوفاء 

بذلك تبرير االهمال او التقصير او غيره من المخالفات لكل بالتزاماتهما المنصوص عليها في العقد وليس المقصود 

 من الطرفين .

 

يكون من المتفق عليه ان المتعهد ال يتحمل االضرار المترتبة على التاخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان  . ض

 التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

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

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

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

 ت عدم الوفاء.مبررا

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

 

 : فحص اللوازم واستالمها : سابعا

 

العادة وزنها وقياسها على موازين تحددها الشركة لمعرفة للفحص وتكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة   .1

واهفات بالطريقة التي تحددها الشركة وبحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمده لهذه الغاية مدى مطابقتها للم

 . بناءا على نتائت الفحص ووفقا لشرول العقد ويتم الدفع
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 مياه اليرموك الحق بطلب ضية شهادات ضو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة المواد. .0

 

وة العطاء ضو قرار االحالة الحد االدنى المقبول وال تلغى مواهفات العينات تكون المواهفات المذكورة في دع .3

 المقدمة مواهفات دعوة العطاء ضو قرار االحالة اال اذا تفوقت عليها .

 

إن استالم المواد من قبل الشركة وفحصها من قبل لجنة االستالم ضو ضي جهة ضخرى ال يعفي المورد من مسؤوليته  .4

لمورد ليلة فترة الضمان ، للشركة الحق بدعادتها والشراء على حسابه إذا تبين خالل استخدامها تجاه هذه المواد ا

 وجود عيب ضو عطل مصنعي ، ضو ثبت ضن المادة غير جيدة.
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 الجزء الخامس
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 الشـــرول الخاهــة 

 
 .لمواهفات والمقاييس األردنيةالبطاريات مطابقة لضن تكون  -1

 شراء / التوريد.عام واحد من تاريخ التكون كفالة البطارية ضن  -0

 ين يتم تسليم البطاريات حسب نماذج االستبدال المعتمدة في الشركة مصدق حسب االهول. -3

تبادض مادة ساريان الكفالااة اعتباارا مان تاااريخ تركياب البطارياة بحضااور الساائق باالضاافة الااى اساتالم الفااتورة والكفالااة   -4

 ئق المركبة.شخصيا لسا

ان ياتم تفريااغ معلوماات البطاريااة المساتبدلة كاملااة ) رقاام السايارة  / نوعهااا / تااريخ االسااتبدال ( علاى الكفالااة المساالمة  -5

 لسائق المركبة ومختومة من المورد

ك يحاق لشاركة ميااه اليرماوالبطارياات وضن يلتزم المورد بتقديم الكتالوجات ضو اية وثائق تباين مواهافات ومنشاأ وناوع  -6

 .المراد توريدها قبل وبعد االحاله البطارياتللب اية معلومات ضو كتالوجات تخص 

و بانفس األساعار  على حاجاة شاركة ميااه اليرماوك بموجاب امار شاراء موقاع حساب االهاول بناءا البطارياتتوريد  يتم -7

وياتم التورياد   / الهااتف، اكسعلاى الفا ويتم إشعار المورد بذلكوالشرول العامه والخاهه والمواهفات الفنيه المطلوبه 

 المطلوبة. للبطارياتضسبوع من تاريخ ضمر الشراء الموقع من قبل شركة مياه اليرموك   خالل

التي يظهر بها عيوب مصنعيه بحد ضقصى ضسبوع من تاريخ مراجعة شركة مياه  بالبطارياتيلتزم المتعهد بالبت  -8

من الشركة المحال عليها العطاء إلى مشاغل الشركة في حوفا اليرموك بطلب استبدالها على ضن يتم إرسال مندوب 

 وتبديلها وعلى نفقة المورد. البطارياتللكشف على 
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 وداءــــمة الســالقائ
 

 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته 0219(  لسنة 08نظام رقم )حسب ما ورد في 
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 عابالس الجزء 
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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 (  دينارا  بمبلغ )  

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

 .…………………………………………… بمشروع الخاص
 

 أساسهاعلى  المذكور العطاء دخل والتي بذلك المتعلقة للشروطا وفق ، المذكور للعطاء متقدم كمناقص ه بالتزاماتهقيام لتأمين
. 
 المناقصين أحد مع االتفاقية توقيع لحين أو تاريخ ايداع العروض من " يوما ( 120) لمدة المفعول سارية الكفالة هذه بقىوت

 .  أسبق أيهما
 

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

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

 ..………………………. خالتاري
 

 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 : ................................................

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

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

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

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

 ( تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بالغاء الكفالة .09لمدد أخرى مدة كل منها)
 توقيع الكفيل/ مصرف:....................

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

 

 

 : الموقع ضدناه ........................................... نحن /ضنا  ضتعهد

 لها معدلة اراتقر   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
 امر او قدالع في ذلك خالف يرد لم ما ، الشراء اوامر او / و العطاءات أو / و للعطاء األصول حسب تسلمها على

 . الشراء
  

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

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

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

 .ه اليرموكميا بشركة تلحق مصاريف أو ضرر أو
 

 

 

 ضوقع وعليه

 

 ضعاله 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 هاحب

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

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

 

 توريد بطاريات مختلفة القياسات حسب الطلب لالليات التابعة لشركة مياه اليرموك

 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-G-0020-0031 للعطاء الثاني الفريق به تقدم الذي بالعرض قبل قد كان ولما

 :يلي ما على

 

 .بعد فيما اليها والمشار العطاء دعوة في العامة الشرول في لها المحددة المعاني نفس األتفاقية هذه في الواردة والتعابير للكلمات يكون -1

 

 متكاملة وحدة مجموعها في وفهمها قراءتها وتعتبر األتفاقية هذه من يتجزء جزء ال يلي افيم المدرجة الوثائق تعتبر -0

 هي: الوثائق وهذه

 

 والخاهة العامة الشرول *        

 .االحالة قرار *        

 .المناقصة عرض *        

 .المواهفات *       

 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 للشرول " وفقا وهيانتها وتسليمها وانجازها األتفاقية هذه في همن

 

 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 واعيدالم في المذكورة واألجور األسعار

 

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

 

 

 الثاني الفريق                                                                     االولالفريق                 

 ) المورد(                                                                    )عملال )هاحب               

 

 التوقيع                                                                          التوقيع        

 

 

 

 األسم                األسم :                                                                  

 

 الوظيفة:                                                                      الوظيفة:      
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 الثامن الجزء 
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 المطلوبةفولت  10  للبطارياتجدول الكميات والقياسات  (  1)  رقملجدول ا

 

 

 الرقم البيان الوحدة / دينار راديالسعر االف والمنشأالنوع  مدة التوريد
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 1 امبير 05بطارية  عدد  

 2 امبير 00بطارية  عدد  

 3 امبير 05بطارية  عدد  

 4 امبير 05بطارية  عدد  

 5 امبير 05بطارية  عدد  

 6 امبير 05رية بطا عدد  

 7 امبير 055بطارية  عدد  

 8 امبير 005بطارية  عدد  

 9 امبير 025بطارية  عدد  

 10 امبير 030بطارية  عدد  

 11 امبير 045بطارية  عدد  

 12 امبير 043بطارية  عدد  

 13 امبير 005بطارية  عدد  

 14 امبير 005بطارية  عدد  

 15 مبيرا 000بطارية  عدد  

 16 امبير 005بطارية  عدد  

 17 امبير 000بطارية  عدد  

 18 امبير 005بطارية  عدد  

 19 امبير 255بطارية  عدد  
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