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YWC-FARA 5-4.3 /2020           
Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of 

maintenance crews  
  لمسخة الثانية

 

 

 وثائق العظاء 
0202 

 
 

   2021/3/8 السؾافق االثشيؽ مؽ مداء يؾم والشرف الثالثة اخخ مؾعج لبيع وثيقة العظاء ىؾ الداعة
 الثالثة مداءا الداعو   2021/3/9 السؾافق الثالثاء آخخ مؾعج لتقجيؼ اإلستفدارات ىؾ يؾم  -
               2021/3/11 السؾافق   الخسيذ  سيتؼ الخد عمى جسيع اإلستفدارات بسؾعج أقراه يؾم -

السؾافق  االثشيؽ يؾم صباح مؽ الداعة الثانية عذخة ى العشؾان السحكؾر أدناه عم تدميؼ العخوضلمؾعج  اخخ -
  2021/3/15 

 
 

 شركة مياه الريموك
 واملشرتايت العطاءاتمديرية 

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

 السؾضؾع
 دعؾة العظاء  الجدء األول:
 تعميسات دخؾل العظاء  الجدء الثاني:
 الذخوط العامة الجدء الثالث:
 الخاصةالذخوط  الجدء الخابع:

 الفشيةالسؾاصفات   :الخامذالجدء 
 القائسة الدؾداء  :الدادسالجدء 

 الججاول  الجدء الدابع :
 الشساذج  : الثامؽالجدء 
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 الجدء األول

 دعؾة العظاء 
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Invitation for Bids 

For the second time 

Hashemite Kingdom of Jordan 

Yarmouk Water Company, Irbid. 

Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews  

Contract No: YWC-FARA 5- 4.3 /2020    
(For Second Time)        

Yarmouk Water Company invites interested bidders to bid for the contract No. YWC-FARA 5- 4.3 

/2020  “Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews” under the  following 

conditions: 

1- Interested bidders are invited to pick full tender documents from YWC offices at Irbid- Bagdad 

street. During working hours (9:00 – 15:00) Sunday to Thursday. 

2- Interested bidders shall bring valid professional practice certificate and commerce chamber 

registration and the company register. 

3- Eligible bidders will be required to pay (100 JOD) one hundred Jordanian Dinars as a non-

refundable price prior to receiving the tender documents. 

4- The deadline for the tender document purchasing is March 8, 2021 at 15:30 pm. 

5- The deadline for submission of bids is March 15, 2021 at 12:00 pm.  

6- The procurements, shipping and all services under this contract should comply with USAID 

requirements and regulations. 

7- The USAID geographic code 000 conditions applies for this contract. 

8- Bids will be opened in front of interested bidders by the special tendering committee at 

Yarmouk Water Company offices. 

9- Tender advertisement costs will be borne by the winning bidder. 

Eligible bidders may obtain further information from the Tenders and Procurement Department Director 

at: 

Yarmouk Water Company, 

King Hussein Street (formerly Baghdad Street) 

P.O.Box 378 

Irbid,Tel fax :00962-2-7246859  

For any Questions and Enquires: - Questions to be send by Fax , or Electronic mail to the address 

: 2021 , 9 March below no later than       

Eng. Dalal Eliwah, Tenders and Procurement Director 

Dalal_Eliwah@yw.com.jo 

bassam_jarboo@yw.com.jo 

malak_abo-zaitoun@yw.com.jo 

Jo .abdelhadi bataineh@yw.com                                   

mailto:Dalal_Eliwah@yw.com.jo
mailto:bassam_jarboo@yw.com.jo
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 . تعلن شركة مياه اليرموك عن حاجتها لشراء المواد المبينة بموجب دعوة العطاء المذكورة أدناه فعلى الراغبين 01
شارع بغداد  مصطحبين معهم رخصة  –من ذوي االختصاص باالشتراك بهذا العطاء مراجعة مقر الشركة  / اربد 

و شهادة غرفة التجارة و السجل التجاري )النسخ األصلية أو صورة مصدقة( وكتاب التفويض  مهن سارية المفعول
 للحصول على وثائق دعوة العطاء.

 

  العطاء رقم
 

 اسم العطاء
 ثمن النسخة
غير مسترد 

 )دينار(

اخر موعد لبيع 
 دعوة العطاء 

أخر موعد لتقديم 
 يوم العروض 

YWC-FARA 5 – 4.3 
/2020 

 )لمسخة الثانية (      

 

شراء بكبات ومعدات وباكو 
 الستخدام فرق الصيانة

011 
 مائة دينار اردني

لساعة الثالثة ا
والنصف مساء يوم 

 8/3/0100االثنين 

 
ة الثانية عشرة الساع

 صباح يوم االثنين 
01/3/0100 

 

 تفتح العروض من قبل لجنة العطاءات الخاصة بحضور من يرغب من المناقصين 

  . أجور اإلعالن مهما تكررت على من يرسو علية العطاء 
 

 

11. Advertising fees, whatever they repeat, are paid by the bidder. 

 

Contract Number Contract Name 
Document Price 

(JOD) 

Last date for 

purchasing 

the tender 

documents 

Last date for 

delivering the bid  

documents 

YWC-FARA 5-

3.3 /2020 

)for second time) 

Purchasing of pick-

ups and backhoes for 

the use of 

maintenance crews  

JOD 100 

hundred  One(

Jordanian Dinar) 
8/3/2021 

3:30p.m. 

15/3/2021 

12:00 p.m. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 المهــندس منتصر فاضل المومني                                                                      

 مدير عام شركة مياه اليرموك
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 الجدء الثاني

 تعميسات دخؾل العظاء 
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 الجدء الثاني : تعميسات الجخؾل في العظاء 

التعميسات مكسمة لمذروط العامة والخاصة لمتعاقد وتكؾن ليا في التظبيق قؾة العقد لمذراء وممزمة تعتبر ىذه 
 لمسشاقريؽ، ولمجشة العظاءات حق استبعاد أي عرض غير ممتزم بكل أو بعض أو أحد بشؾد ىذه التعميسات.

 أوال: إعجاد وتقجيؼ العخوض:   
 سدجمة. ال يدسح باالشتراك إال لمذركات السعتسدة وال -1
ترسل العروض عمى األوراق األصمية وتختؼ بالختؼ الرسسي لمذركة والتؾقيع عمييا إضافة الى ندختيؽ  -2

طبق األصل مؽ العروض ولؽ يشغر في العروض السخالفة لذلػ عمسًا بأن األوراق األصمية ىي السعتسدة 
 رسسيًا في حالة وجؾد اختالف.

ندخة السشاقرة مع أوراق العروض السقدمة مؽ السشاقص في يجب ارفاق صؾرة اإليرال الدال عمى شراء  -3
 حال شراء ىذه الشدخة.

 ( يؾما مؽ التاريخ السحدد كآخر مؾعد اليداع العروض.120مدة سريان العرض ) -4
السؾافررررق  االثشرررريؽ مررررؽ مدرررراء يررررؾموالشررررر   آخررررر مؾعررررد السررررتالم ندررررخة دعررررؾة العظرررراء الدرررراعة ال ال ررررة  -5

/3/20218. 
اعتراضات عمى السؾاصفات او الذروط او التعميسات الرؾاردة فري ىرذا العظراء فيتؾجرب عمرى في حال وجؾد  -6

السشراقص تقرديؼ اعتراضرو خرالل خسدرة ايرام عسرل مرؽ تراريخ نذررىا وقبرل السؾعرد الشيراري لتقرديؼ العرروض اييسرا 
 (. 2012لدشة  28أسبق . ) حدب نغام السذتريات الحكؾمية رقؼ 

ى السؾاصفات او الذروط او التعميسات الؾاردة في ىذا العظاء، فيتؾجب عمرى في حال وجؾد استفدارات عم -7
 السشاقص تقديؼ استفداره خالل عذرة ايام تبدأ مع نياية أول يؾم لإلعالن عؽ العظاء . 

ال يجؾز لسشاقص أن يقدم عرضيؽ مدتقميؽ لشفس السؾاد سؾاء بإسسو الذخري أو بالذراكة مع اسؼ آخرر،  -8
 الة ال يشغر في العرضيؽ وعميو أن يقدم عرضًا واحدا محددًا إال إذا طمبت الذركة غير ذلػ.وفي م ل ىذه الح

في حال تقديؼ عرض مرادف لشفس السادة، فعمى السشراقص أن يرذكر عمرى عرضرو األصرمي وررالحبر االحسرر أن  - أ
 ىشاك عرضًا مرادفًا مرفقًا بو.

 ي مؾقعًا ومختؾمًا مؽ السشاقص.أن يقدم العرض السرادف عمى نسؾذج تقديؼ العروض األصم - ب
 يمتزم السشاقص بعد اإلحالة الشيارية عميو بتشفيذ الستظمبات الؾاردة بالتعاقد وإتسام التؾريد . -9
 أي غسؾض أو تذؾيو في السشاقرة يفقد السشاقرة قيستيا ويحرم السشاقص حق اإلشتراك. -10
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مررؽ قبمررو بحيرر  تكررؾن كررل مشاقرررة فرري عمررى السشرراقص السفررؾض إحزررار السشاقرررة / السشاقرررات السقدمررة  -11
 مغم  مدتقل مغمق بإحكام ومختؾم ومعشؾن بإسؼ :

 مجيخية العقؾد والسذتخيات-شخكة مياه اليخمؾك* 
 )                                                   (* العظاء رقؼ 

        االغالق  * تاريخ 
 --------------------------------* اسؼ السشاقص 

 --------------------------------------* العشؾان 
ووضررعيا شخررريًا فرري الرررشدوق السخرررص لررذلػ العظرراء بحزررؾر ضررابس الذررراء السكمرر  واسررتالم ايرررال بررذلػ، 

 عمى أن التحتؾي ىذه السغمفات أي عيشات أو نذرات.
 الدريع، او البريد االلكتروني. ال تقبل العروض الؾاردة الى الذركة بالفاكس، البريد السدجل، البريد -11
يعتبر تقديؼ عرض السشاقص إلتزامًا مشو بأنو مظمع ومرتفيؼ لجسيرع السرؾاد والتعميسرات الررادرة بسؾجرب نغرام  - 12

 .الذراء وتعديالتو ووثارق دعؾة العظاء والشساذج السرفقة

 

 ثانيا: خظاب التغظية :
 شو يذسل عمى السعمؾمات التالية :عمى السشاقص إرفاق خظاب التغظية بالعرض السقدم م

 إجسالي عدد البشؾد السشاقص عمييا وأرقاميا. -1
 قيسة كفالة الدخؾل السقدمة مع العروض عمى ان تحدب بشاء عمى اعمى سعر في حال تقديؼ عرض مرادف. -2

 اجسالي قيسة العرض عمى ان تحدب بشاء عمى اعمى سعر في حال تقديؼ عرض مرادف. -3

 ذكر اي مرفقات اخرى. -4

 ثالثا : االسعار :
 شررركة ميرراه اليرمرررؾكواصررل مدرررتؾدعات  والكمسرراتاالسررعار السقدمررة يجررب ان تكرررؾن بالررديشار االردنرري باالرقرررام  -1

 .الى مدتؾدعات شركة مياه اليرمؾك شامل التخميص والتؾريد والشقل
 الدعر االفرادي باالرقام واالحرف يكؾن لمؾحدة ) السعروضة( مؽ قبل السشاقص. -2

( عمرى ان يكرؾن الدرعر DAPالسشراقص تقرديؼ سرعر لكرل مرادة ) ليذرسل الدرعر االفررادي والدرعر االجسراليعمى  -3
 سعر التدميؼ والتشزيل في السدتؾدع.

شرراممة الرسرررؾم الجسركيرررة  غيرررر اليرمررؾكعمررى السشررراقص تقررديؼ اسرررعاره لكررل مرررادة تدررميؼ مدرررتؾدعات شررركة ميررراه  -4
( وترراريخ 4247(قرررار مجمررس الررؾزراء رقررؼ )حدررب  رسررؾم االخرررى والزرررارب والوالزررريبة العامررة عمررى السبيعررات 

3/3/2009 .) 
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اسرعار تدرميؼ السدرتؾدع تعشري قيررام الستعيرد برالتخميص عمرى البزررارع مرؽ السرؾانض وتدرميسيا ارض السدررتؾدعات  -5
ميرراه دون اي تكفمررة اضررافية او رسررؾم عمررى شررركة )وحدررب مررا تحرردده شررركة ميرراه اليرمررؾك(  اليرمررؾكشرركة ميرراه 

 اعاله.  (4)عدا ماذكر في  يرمؾكال

بيرران رقررؼ التدررجيل فرري شرربكة الزررريبة العامررة عمررى السبيعررات مررؽ قبررل السشرراقص وضرررورة ت بيتيررا عمررى الفررؾاتير  -6
 وذكر االسؼ بذكل واضح ورقؼ صشدوق البريد ورقؼ الفاكس واليات  وتحديد السشظقة والرمز البريدي.

 
 رابعا : طخيقة الجفع :

بعد التدميؼ الشياري ) أي تدميؼ البزارع في  اليرمؾكيتؼ دفع قيسة السؾاد السؾردة مؽ خالل شركة مياه  -1
مؽ قبل لجشة االستالم السخترة حدب الشغام السعسؾل بو في شركة مياه  السدتؾدعات وقبؾليا برفة نيارية

 يؾم. 76-66 وذلػ بعد ( اليرمؾك
 حالة.الدفع بالديشار االردني وحدب قرار اال -2

 

 : والزسانات دا: الكفاالتخام
أو شريػ مرردق صرادر عرؽ  مذخوطة غيخعمى السشاقص أن يرفق في عرضو تأميشًا ماليًا عمى شكل كفالة بشكية  -1

%( 3ورشدربة ) األرنية الياشسية ألمر شرركة ميراه اليرمؾكؾحدرب الذرروط العامرةأحد البشؾك العاممة في السسمكة 
االجسالية لمعرض السقردم مرؽ السشراقص وفري حرال وجرؾد اك رر مرؽ برديل واحرد الي مرادة مؽ القيسة ثالثة بالسارة 

 مؾعرد لتقرديؼ العرروض آخرر مرؽ يرؾم (120 ) لسردة وصرالحة  يحتدب سعر البديل االعمى سعرا الغرراض الكفالرة
 العرض. يقبل ال ذلػ والشسؾذج ورخالف العامة الذروط وحدب اليرمؾك مياه شركة المر العظاء لذلػ

والسذرتريات السرتكسال تقرديؼ كفالرة  العظاءاتعمى الستعيد الذي يحال عميو العظاء أو جزء مشو مراجعة مديرية  -2
االحالرة ،عمرى ان يتؾجرب  قررارأيرام مرؽ تراريخ  16% مؽ قيسة السرؾاد السحالرة عميرو خرالل 16حدؽ تشفيذ بقيسة 

جرراءات التعاقرد فري مؾعرد اقرراه اول يرؾم عسرل عمى الستعيديؽ تؾقيع العقد السشب ق عؽ ىرذا القررار اسرتكساال ال
 رسسي يمي تاريخ استيفاء الستظمبات الدابقة الذكر، وذلػ تجشبا لسرادرة تأميؽ دخؾل العظاء.

عمى شكل كفالة بشكية أو شيػ مردق صادر عؽ بشػ أو مؤسدة مرخرة وعاممة : وتكؾن تأميؽ الريانة  -3
المؾازم السكفؾلة، ويعاد ىذا التأميؽ إلى الستعيد بعد أن يقدم %( مؽ قيسة 5في السسمكة بشدبة ال تقل عؽ )

 الجية السدتفيدة في الذركة.براءة ذمة مؽ 

يقدم الستعيد ضسانة خظية مؽ سؾء السرشعية مردقة مؽ طرف ثال  ومرادق   ضسانة سؾء السرشعية :  -4
%( 15السزسؾنة مزافًا إلييا )عمى صحة التؾاقيع مؽ بشػ معتسد او مؽ كاتب العدل بكامل قيسة المؾازم 

 خسدة عذر بالسارة مؽ قيستيا، ولمسدة السحددة في دعؾة العظاء ، إال إذا ورد خالف ذلػ في دعؾة العظاء .
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 سادسا: الغخامات :

 فيسا يخص السخالفات والتغريؼ. لمعظاءيظبق ما ورد في الذروط العامة  
 
 

 
 سابعا : تقجيؼ العخوض : 

 والؾثارق الداعسة ليا باليد في مغم  مغمق ومختؾم عمى العشؾان التالي: يجب تقديؼ العروض
 

 شركة مياه الريموك
 واملشرتايت العقودمديرية 
 شارع بغداد –اربد 

http://www.yw.com.jo 
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 الجدء الثالث

 الذخوط العامة 
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 الذخوط العامة لمجخؾل في العظاءات و التعاقج مع الستعيجيؽ 

 )تؾريد المؾازم وتقديؼ الخدمات (
 -تأميشات وضسانات العظاءات :  :  أوالا 
عمى السشاقص أن يرفق في عرضو تأميشًا ماليًا عمى شكل كفالرة بشكيرة أو شريػ تأميشات الدخؾل في العظاءات :   ( :1) 

البشؾك أو السؤسدات السالية السرخرة والعاممة في السسمكة لحداب الذركة ورشدبة ال تقل مردق صادر عؽ أحد 
( 126)  %( ثالثة بالسارة مؽ قيسة المؾازم الؾاردة في عرضو أو بالقيسة السحددة بدعؾة العظاء صالحًا لسردة3عؽ )

 عظاء صراحة.يؾمًا مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض ، إال إذا ورد خالف ذلػ بدعؾة ال
 -تعاد تأميشات الدخؾل في العظاء إلى مقدمييا مؽ السشاقريؽ وفقًا لسا يمي :  أ.  -( :2) 

 إلى الذيؽ انتيت مدة سريان عروضيؼ ولؼ يرغبؾا بتسديدىا بشاء عمى طمبيؼ الخظي . -1
 إلى الذيؽ جرت اإلحالة عمييؼ بعد تقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيذ . -2

الدخؾل لمستقدميؽ الذيؽ لؼ يقع عمييؼ االختيار بعد إصدار قرار االحالة ، عمسا بأنو يتؼ االفراج عؽ كفالة  -3
يجؾز االفراج عؽ كفاالت الدخؾل العظاءات لمسشاقريؽ الذي يقع ترتيب سعرىؼ مؽ الرابع فسا فؾق بعد صدور قرار 

 اإلحالة.

، أو ما االتفاقيولمتعاقد، وتؾقيع  بات الالزمةإذا إستشك  السشاقص عؽ اإللتزام بعرضو، أو لؼ يقؼ بإتسام الستظم  ب.
يقؾم مقامو خالل السدة السحددة في ىذة الدياسة ، ترادر لجشة العظاءات قيسة تأميؽ الدخؾل إيرادًا لمذركة بسا 

 %( مؽ قيستيا .3يتشاسب وقيسة السادة أو السؾاد التي استشك  عشيا و بسا ال يقل عؽ )
يعتبر السشاقص ممزمًا بتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيذ لمعظاء السحال عميو عمى شكل كفالة   :( : تأميشات حدؽ التشفيذ 3) 

بشكية أو شيػ مردق صادر مؽ أحد البشرؾك أو السؤسدات السالية السرخرة والعاممة في السسمكة بسبمغ ال يقل 
 %( عذرة بالسارة مؽ القيسة اإلجسالية ألمر االحالة . 16عؽ )

 ( عذرة أيام عسل مؽ تبمغيو بإشعار اإلحالة .16شاقص بتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيذ خالل خالل )يمتزم الس  ( :4) 
 (5: )   

يعاد تأميؽ حدؽ التشفيذ إلى الستعيد بعد تشفيذه كافة شروط العقد بسؾجب طمب خظي باإلفراج عؽ التأميؽ مؽ  . أ
مدتشد إدخاالت أو شيادة تقديؼ الخدمة( وتقديؼ الذركة بعد التاكد مؽ الؾثارق األصؾلية التالية، )ضبس االستالم، 

 تأميؽ الريانة والزسانة مؽ سؾء السرشعية إذا تزسشتيا شروط العقد.

عمى لجشة الذراء التي احالت العظاء مرادرة قيسة تأميؽ حدؽ التشفيذ او اي جزء مشو بذكل يتشاسب مع  . ب
% عذر في السارة مؽ قيسة المؾازم غير 16ذلػ عؽ قيسة المؾازم غير السؾردة او غير السدتبدلة عمى ان ال يقل 

 السؾردة او غير السدتبدلة ويعتبر ىذا السبمغ ايرادا لمخزيشة.
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. يقدم تأميؽ الريانة عمى شكل كفالة بشكية أو شيػ مردق صادر عؽ بشػ أو مؤسدة ( : تأميؽ الريانة :  أ6) 

المؾازم السكفؾلة، ويعاد ىذا التأميؽ إلى الستعيد  %( مؽ قيسة5مرخرة وعاممة في السسمكة بشدبة ال تقل عؽ )
 الجية السدتفيدة في الذركة.بعد أن يقدم براءة ذمة مؽ 

ب. إذا أخل الستعيد بتقديؼ الريانة السظمؾرة، فيحق لمجشة العظاءات مرادرة قيسة التأميؽ وإجراء الريانة عمى 
يظمب تأميؽ صيانة لمؾازم التي ليدت بحاجة إلى صيانة، حداب الستعيد وتحسيمو فروق األسعار ، عمسا بانة ال 

 وعمى ان يتؼ تحديد ذلػ صراحة في دعؾة العظاء.

ج. عشد انتياء مدة الريانة السجانية الؾاردة بقرار اإلحالة، تعتبر كفالة الريانة السقدمة مؽ الستعيد مفرجًا عشيا 
ريا في حالة عدم ورود أي إشعار خظي مؽ الجية ( مارة وعذرون يؾمًا مؽ تاريخ انتيا126حكسًا بعد مزي )

 السدتفيدة .
يقدم الستعيد ضسانة خظية مؽ سؾء السرشعية مردقة مؽ طرف ثال  ومرادق   أ. ( : ضسانة سؾء السرشعية : 7) 

%( 15عمى صحة التؾاقيع مؽ بشػ معتسد او مؽ كاتب العدل بكامل قيسة المؾازم السزسؾنة مزافًا إلييا )
 بالسارة مؽ قيستيا، ولمسدة السحددة في دعؾة العظاء ، إال إذا ورد خالف ذلػ في دعؾة العظاء .خسدة عذر 

يمتزم الستعيد باستبدال المؾازم التي ثبت سؾء مرشعيتيا خالل فترة الزسانة الؾاردة بقرار اإلحالة بشاًء عمى  . ب
باستبداليا بمؾازم جديدة عمى نفقتو بسؾجب  تقرير لجشة فشية مؽ الذركة و / أو لجشة فشية تذكميا لجشة العظاءات،

إقرار خظي مؾقع مشو بذلػ، وفي جسيع األحؾال يجب أن يتؼ استبداليا خالل شيريؽ كحد أقرى مؽ تاريخ إشعاره 
بذلػ مؽ لجشة العظاءات، ولمجشة العظاءات فرض غرامة تتشاسب مع مدة استبدال المؾازم والزرر والشفقات الشاتجة 

 احتداب مدة الزسانة مؽ تاريخ تقديؼ المؾازم الجديدة. عؽ ذلػ، ويعاد

 شخاء دعؾة العظاء وإعجاد وتقجيؼ العخوض مؽ قبل السشاقريؽ :  :   ثانياا 

 يقدم السشاقص الذي يرغب بذراء دعؾة العظاء ندخة مردقة عؽ رخرة ميؽ سارية( : شراء وتقديؼ وثارق العظاء 8)  

ريد المؾازم السظمؾرة أو االتجار بيا، والدجل التجاري الرادر عؽ وزارة السفعؾل تخؾلو صشاعة أو بيع أو تؾ 
 الرشاعة والتجارة. 

( : يدفع السشاقص ثسؽ دعؾة العظاء ) الؾرقية ( السقرررة )غير السدتردة( مقابل وصؾل مقبؾضات حدب األصؾل 9) 
اللكترونية مجانا في حال تؾفرىا مع ويتدمؼ كافة وثارق دعؾة العظاء ومرفقاتيا ، ويتؼ مشح السشاقص الشدخة ا

 دعؾة العظاء كسا يجؾز مشحة ندخة الكترونية لالطالع قبل شراء ندخة العظاء . 
( : يعد السشاقص عرضو وفقًا لؾثارق دعؾة العظاء بعد أن يقرأ ىذه الؾثارق ويتفيؼ جسيع ما ورد فييا، وإذا لؼ تكؽ 16) 

الؾثارق كاممة أو وجد نقرًا فييا فعميو طمب الؾثيقة الشاقرة مؽ الذركة التي طرحت العظاء، ويتحسل الشتارج 
 رؾرة صحيحة .السترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكسال ب
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عشد التشؾيو في دعؾة العظاء إلى أن المؾازم السراد شراؤىا يجب أن تتظابق مع العيشة أو العيشات السؾجؾدة في   ( :11) 
الذركة  أو في أي مكان آخر تحدده دعؾة العظاء، فعمى السشاقص معايشة العيشة / العيشات وفحريا الفحص 

دعاء بعدم اإلطالع أو إجراء السظابقة والفحص الالزميؽ ، و يعتبر كأنو الالزم قبل تقديؼ عرضو، وال يعفيو اإل
 اطمع عمى العيشة .

يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول و الشساذج السرفقة بدعؾة العظاء ، و يختؼ ويؾقع نساذج عرض ( : 12) 
و الؾثارق   Deviations From Specifications ( وجداول الكسيات و صفحة الرBid Formالسشاقرة )

السظمؾرة في دعؾة العظاء ويقدميا ضسؽ العرض كاممة ، و يحق لمذركة استبعاد اي عرض غير متقيد بيذة 
الجداول و الشساذج ، و عمى ان يقدم السشاقص عرض رريدي واحد فقس و لؽ تقبل اية عروض او بدارل اخرى 

ا وجد في دعؾة العظاء )الذروط الخاصة( تقديؼ عروض بديمة و بحي  يتؼ او اضافات عمى العرض اال اذ
بيان كيفية تقديؼ العروض البديمة و كيفية عرض أسعارىا واألساس الذي سيجري بشاء عميو تقييؼ العروض 
البديمة وفي حال عدم ذكرىا صراحة في دعؾة العظاء فان تقديؼ اية بدارل غير مقبؾل و لؽ يشغر في أي 

مقدم غير العرض الرريدي ، و يحق لمسشاقص باإلضافة إلى وثارق دعؾة العظاء أن يزي  أي وثارق عرض 
أو معمؾمات يرغب إضافتيا ويرى أنيا ضرورية لتؾضيح عرضو، وعميو أن يكتب عشؾانو الكامل والدقيق في 

قة بالعظاء، وعميو أن يبمغ عرضو متزسشًا العشؾان االلكتروني واليات  والفاكس لترسل إلييا السخاطبات الستعم
الذركة خظيًا عؽ أي تغيير أو تعديل في عشؾانو، وتعتبر جسيع السخاطبات التي تترك لو في العشؾان السذكؾر 

  أو ترسرل إليرو بأي وسيمة إرسال كأنيا وصمت فعاًل وسمست في حيشيا.
ة الى الشدخة االلكترونية اذا كانت مظمؾرة يعد العرض عمى ندختيؽ متظابقتيؽ )األصل وندخة عشيا( باالضاف  ( :13) 

)عمى ان تعتسد الشدخة الؾرقية في حال وجد أية خالف( مظبؾعًا خال مؽ السحؾ أو التعديل أو الذظب أو 
اإلضافة، وإذا اقتزت الغروف ذلػ فيجب عمى السشاقص التؾقيع بالحبر األحسر بجانب السحؾ أو التعديل أو 

ابة الدعر بالرقؼ والحروف، وعمى السشاقص كذلػ أن يذكر الدعر اإلفرادي لمؾحدة الذظب أو اإلضافة وعميو كت
ولسجسؾع الؾحدات لكل مادة وكذلػ الدعر اإلجسالي لمعرض )لجسيع السؾاد السقدم ليا( وريان اية ضرارب او 

تبر الدعر رسؾم مزسشة في الدعر و بحي  يكؾن الدعر نياريا غير قابل الية تعديالت بالزيادة الحقا ويع
 شاماًل أجؾر التحزيؼ والتغمي ، ورخالف ذلػ يحق لمجشة العظاءات أن تيسل العرض .

عمى السشاقص تقديؼ البيانات والؾثارق األصؾلية بخبرتو ومقدرتو الفشية والسالية، ودرجة الخدمة الستؾافرة لديو،   ( :14) 
تزامات السترتبة عميو ومتظمبات العظاء، وفقًا وأي متظمبات أخرى ضرورية لمداللة عمى قدرتو بالؾفاء باالل

لشسؾذج خاص يعد لتمػ الغاية لمعظاءات التي تتظمب ذلػ ويتحسل السشاقص اي نقص في عرضة ليذة 
 الؾثارق.

يقدم السشاقص العرض مع تأميؽ الدخؾل بالعظاء في مغمفات مشفرمة  مع كتابة السحتؾى عمى السغم  ومؽ ثؼ   ( :15) 
في مغم  واحد مغمق بإحكام ويكتب عميو أسؼ الذركة السقدم ليا العظاء  والعشؾان.....الخ، وأسؼ يقؾم بجسعيا 
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وعشؾان السشاقص ال ابت ورقؼ العظاء بخس واضح، والتاريخ السحدد كأخر مؾعد لتقديؼ العروض، ورخالف ذلػ 
 يحق لمجشة العظاءات أن تيسل العرض .

ي صشدوق العظاءات لدى الذركة قبل انتياء السدة السحددة لذلػ، وكل يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص ف  ( :16) 
 عرض ال يرل ويؾدع في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال يقبل. 

ال تقبل العروض التي ترد لمداررة مباشرة بالفاكس او البريد االلكتروني إال إذا ورد بدعؾة العظاء نص صريح   ( :17) 
 بخالف ذلػ .

تقؾم لجشة العظاءات بتحؾيميا لمجشة الدراسة الفشية مع باقي  ( : في حال ورود عروض غير مؾقعو أو غير مختؾمة18) 
العروض ، و لدى التشديب باإلحالة حدب تقرير المجشة الفشية الؾارد فيو مالحغات أو نؾاقص عمى السشاقص 

األقل سعرا بإستكسال الشؾاقص الؾاردة في تقرير األقل سعرا و ان تكؾن شرط اإلحالة عمى أن يقؾم السشاقص 
 المجشة الفشية و قبل اإلحالة و بخالف ذلػ يحق لمجشة العظاءات السخترة إستبعاده.

 كسا ال تقبل العروض التي ترد ناقرة أو غامزة بذكل ال يسكؽ مؽ اإلحالة.          
كتالؾجات أو نذرات أو معمؾمات فشية أو إحراءات عمى السشاقص أن يرفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أي   ( :19) 

تعرف بالمؾازم السعروضة بإحدى المغتيؽ العررية أو اإلنجميزية، وإذا لؼ ترفق بالعرض أو تقدم معو فممجشة 
 العظاءات عدم الشغر في العرض وال يحق لمسشاقص االعتراض عمى ذلػ .

دعؾة العظاء، وإذا كانت العيشات غير قابمة لمشقل فعميو أن  يقدم السشاقص مع عرضو العيشات السظمؾرة في  ( :26) 
 يحدد مكانيا والؾقت الذي يسكؽ رؤيتيا فيو، ورخالف ذلػ يجؾز لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

مؽ مدتؾى تجاري جيد مع بيان طريقة الحزم ونؾع العبؾات Packing) يجب أن يكؾن التغمي  والتحزيؼ )  ( :21) 
وزنيا  التي ستدتعسل دون أي إضافة في الدعر وتبقى جسيع الرشاديق واألكياس ومؾاد التغمي   وسعتيا او

 األخرى ممكًا لمذركة إال إذا نص عمى خالف ذلػ. 
(   126  يمتزم السشاقص أن يبقي العرض السقدم مشرو نافذ السفعؾل، وغير جارز الرجؾع عشو لسدة ال تقل عؽ )  ( :22) 

 خ السحدد كآخر مؾعد لتقديؼ العروض، قابمة لمتجديد بسؾافقة الظرفيؽ.يؾمًا مؽ التاري
تقبل العروض لتؾريد كامل الكسيات أو بعزيا لمؾازم السظمؾرة أو لسادة واحدة أو بزع مؾاد إال إذا اشترطرت   ( :23) 

 دعرؾة العظراء غير ذلػ .
فعمى السشاقص أن يبيؽ بالتحديد مؾعد التؾريد، وإذا لؼ عشد عدم تحديد مؾعد لتؾريد المؾازم في دعؾة العظاء   ( :24) 

يحدد مؾعد التؾريد في الحالتيؽ يعتبر التؾريد حااًل )وتعشي كمسة حااًل خالل أسبؾع مؽ تاريخ تؾقيع أمر الذراء 
 ( )االتفاقية( .

لذركة الرانعة، والساركة، عمى السشاقص أن يبيؽ في العرض السقدم مشو بمد السشذأ لمؾازم السعروضة، واسؼ ا  ( :25) 
 ورقؼ الكتالؾج، أو الشذرة الخاصة بالمؾازم السعروضة. (Model)واالسؼ التجاري والظراز 
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يقدم السشاقص مع عرضو جدواًل مشفراًل بقظع الغيار لمؾازم التي تتظمب ذلػ في حال نرت دعؾة العظاء   أ. -( :26) 
( خسس سشؾات عمى االقل في عروف   5  لسدة )والتي تشرح الذركة الرانعة بيا لالستعسال 

االستعسال العادي، مبيشًا فيو رقؼ القظعة كسا ىؾ لدى الذركة الرانعة، والكسية، وسعر الؾحدة، والدعر 
اإلجسالي، وأن تكؾن ىذه األسعار ممزمة لمسشاقص لمسدة السذكؾرة، ولمذركة كامل الحرية في طمبيا ضسؽ 

ي الجدول السذكؾر، ويجب أن تكؾن قظع الغيار في ىذه الحالة أصمية وجديدة ىذه السدة بالدعر الؾارد ف
(166( )%Brand new. ) 
( سشؾات أو 5يمتزم السشاقص بتؾفير ورش الريانة وقظع الغيار لمؾازم التي تتظمب ذلػ لسدة ال تقل عؽ)  ب.

يمتزم السشاقص أن يقدم مع العسر التذغيمي الستعارف عميو إال إذا ورد بدعؾة العظاء غير ذلػ، كسا و 
بعد انتياء  (Escalation Clause)عرضو الذروط السعدلة ألسعار قظع الغيار )معادلة تغير األسعار( 

 ىذه السادة كسا ىي في بمد السشذأ . الفترة السذكؾرة في الفقرة )أ( مؽ
مشاقص آخر تقدم لسادة أو أك ر مؽ  يعتبر عرض السشاقص تأكيدًا مشو أن عرضو لؼ يقدم بشاًء عمى عالقة مع  :( 27) 

السؾاد الؾاردة في عرضو، وفي جسيع األحؾال ال يجؾز لسشاقص واحد أن يقدم عرضيؽ مدتقميؽ لشفس المؾازم 
سؾاء كان باسسو الذخري أو بذراكتو مع إسؼ آخر وفي م ل ىذه الحالة ال يشغر في العرضيؽ، وعمى 

ا بان التقبل العروض البديمة اال في حال نرت دعؾة العظاء عمى السشاقص أن يقدم عرضًا واحدًا محددًا عمس
 خالف ذلػ 

يعتبر تقديؼ عرض السشاقص مؾافقة مشو عمى أن إصدار أمر الذراء عؽ الذركة بعد تبمغو يذكل مع وثارق   أ. ( :28) 
 العظاء السعتسدة عقدًا ممزمًا إال إذا ورد في قرار اإلحالة وأمر الذراء خالف ذلػ .

( خالية مؽ أي عيب في الرشع، Brand new%( )166يزسؽ السشاقص أن تكؾن السؾاد السؾردة جديدة )  ب.
أوفي السادة، ومؽ طراز حدي  ولؼ يتؾق  إنتاجيا، عمى أن تكؾن سشة الرشع لمسؾديل ىي نفس سشة تقديؼ 

 بدعؾة العظاء  العرض او الدشة التي تدبقيا مباشرة اال اذا ورد خالف ذلػ في الذروط الخاصة 
إذا وجد أي تغيير في السؾديل، يكافض أو أعمى مؾاصفة في السؾديل السحال لرالح الذركة، يقبل البديل   ج.

الجديد دون إجراء أي تعديل عمى الدعر، شريظة أن يكؾن مؽ نفس الذركة الرانعة ورمد السشذأ، وأن 
 تقرير فشي مؽ لجشة فشية تذكل ليذه الغاية.يكؾن ىذا التغيير بشاًء عمى كتالؾج مؽ الذركة الرانعة و 

 فتح العخوض   ثالثاا :
تفتح العروض مؽ قبل لجشة العظاءات بكامل نرابيا أو بأك رية أعزاريا برؾرة عمشية بسكان وتاريخ وساعة   ( :29) 

عرض ان محددة في اإلعالن عؽ العظاء، ويؾقع كل عرض مؽ قبميا، ولمجشة قراءة األسعار اإلجسالية لكل 
 وجدت ذلػ مشاسبا ، ويجؾز لكل مشاقص أو لسس مو حزؾر فتح العروض.

 لتقديؼ العروض . ال تقبل العروض أو أي تعديالت عمييا ترد بعد التاريخ والسؾعد السحدد كآخر مؾعد  ( :36) 
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و أقل مؽ العدد إذا وجدت لجشة العظاءات عشد مؾعد فتح العروض أن عدد السشاقريؽ يقل عؽ ثالثة أ  أ. -( :31) 
السحتسل، فميا أن تقرر تسديد مؾعد تقديؼ العروض )إعادة طرح العظاء( أو تحؾيل العظاء إلى الذراء 
باالستدراج او الذراء السباشر في حال عدم تقدم احد لمسرة ال انية ، وفي ىذه الحالة تعاد العروض مغمقة 

 إلى مقدمييا مقابل تؾقيع السشاقص أو مؽ يس مو .
حق لمجشة العظاءات إذا اقتشعت بعدم جدوى التسديد أن تقؾم بفتح العرض أو العروض الؾاردة إلى كسا ي . أ

 الرشدوق وإجراء الدراسة واإلحالة إذا وجدت األسعار والمؾازم السعروضة مشاسبة .
 يؼ العخوض :يدراسة وتق  : رابعاا 

الفشية التي تقؾم بدراسة العروض مؽ  يؼ المجشةتحدد لجشة العظاءات األشخاص أو الجيات الذيؽ تتكؾن مش  :( 32) 
 الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية التي تتظمب ذلػ، وتقدم التؾصية السشاسبة لمجشة العظاءات 

 ال يشغر في أي عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل العظاء .  ( :33) 
 (34: )  

العظاء عمى تقديؼ عرض فشي ومالي مشفرميؽ( ) في حال لؼ تشص دعؾة تتؼ دراسة العروض السقدمة لمعظاء  .1
 وفقًا لسا يمي:

يتؼ عسل تدقيق اولي لمعرض وفقا لمشسؾذج السعتسد لذلػ وفي حال عدم وجؾد مخالفات رريدية عمية يتؼ  .أ 
 قبؾلة واعتسادة لمدخؾل في التقييؼ 

في حال وجدت مخالفات رريدية في العرض السقدم مؽ قبل الستشاقص يتؼ استبعاد عرضة مؽ التقييؼ  .ب 
 وعمى ان يتؼ بيان ذلػ صراحة عشد اعداد التقرير الفشي لمجشة العظاءات 

 تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحي  تحدد السعايير الفشية لمدراسة وفقًا لمسؾاصفات السظمؾرة . .ج 
 العتبار كفاءة السشاقص مؽ الشاحيتيؽ السالية والفشية ومقدرتو عمى الؾفاء بالتزامات العظاء.تؤخذ بعيؽ ا .د 
 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار، ثؼ الذي يميو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة. .ه 

مى مقدم أرخص إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط، والسؾاصفات، والجؾدة تؾصي المجشة الفشية باإلحالة ع .و 
 األسعار شريظة ان تبيؽ المجشة مدى معقؾلية االسعار.

تتؼ مقارنة أسعار العروض السظمؾرة لمؾازم او االشغال او الخدمات في دعؾة العظاء، وذلػ لتحديد   .ز 
مقدم أرخص السظابق عمى أن يتؼ استبعاد قيسة أي إضافات أو قظع غيار غير مظمؾب تدعيرىا في دعؾة 

 المجشة الفشية قبؾل اإلضافات، وقظع الغيار في العرض الفارز بالعظاء ورعد فؾزه. العظاء، ويحق
في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العرض الذي يتزسؽ أرخص األسعار، تشتقل الدراسة إلى العرض الذي  .ح 

ستبعاد يميو بالدعر، إلى أن ترل الى العرض الذي تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة، عمى أن تبيؽ أسباب ا
 العروض األرخص بذكل واضح.
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عشد عدم مظابقة كافة العروض )السشاقرات( أو وجؾد نقص فييا، يجؾز شراء المؾازم او االشغال  .ط 
 السعروضة التي تمبي احتياجات الذركة، وتتؾافر فييا الجؾدة ورأسعار مشاسبة )أندب العروض(.

ميا في الدعر ) في حال نرت دعؾة العظاء تتؼ دراسة العروض )السشاقرات( السقدمة لمعظاء حدب تدمد .2
 عمى تقديؼ عرض فشي ومالي مشفرميؽ ( وفقًا لسا يمي:

يتؼ عسل تدقيق اولي لمعرض وفقا لمشسؾذج السعتسد لذلػ وفي حال عدم وجؾد مخالفات رريدية عميو يتؼ قبؾلو  .أ 
 واعتساده لمدخؾل في التقييؼ. 

 مؽ قبل الستشاقص يتؼ استبعاد عرضو مؽ التقييؼ.  في حال وجدت مخالفات رريدية في العرض السقدم .ب 

تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحي  تحدد السعايير الفشية لمدراسة وفقًا لمسؾاصفات السظمؾرة ومعايير  .ج 
 التاىيل الؾاردة في دعؾة العظاء.

 بالتزامات العظاء. تؤخذ بعيؽ االعتبار كفاءة السشاقص مؽ الشاحيتيؽ السالية والفشية ومقدرتو عمى الؾفاء .د 
 إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط، والسؾاصفات، والجؾدة تؾصي المجشة الفشية باعتساد العرض الفشي . .ه 
 في حال وجدت مخالفات فشية في العرض السقدم يتؼ استبعاده. .و 

الية الغير سيتؼ دعؾة الذركات السؤىمة فشيا لحزؾر اجتساع فتح العروض السالية ليا ويتؼ اعادة العروض الس .ز 
متاىمة فشيا لمستشاقريؽ مغمقة وتحتفظ لجشة العظاءات لشفديا بالحق في بيان او عدم بيان اسباب رفض 

 العرض.

تتؼ مقارنة أسعار العروض السظمؾرة لمؾازم او االشغال أو الخدمات في دعؾة العظاء، وذلػ لتحديد مقدم  .ح 
قظع غيار غير مظمؾب تدعيرىا في دعؾة أرخص االسعار عمى أن يتؼ استبعاد قيسة أي إضافات أو 

 العظاء، ويحق المجشة الفشية قبؾل اإلضافات، وقظع الغيار في العرض الفارز بالعظاء ورعد فؾزه.
 يتؼ تظبيق التعميسات الخاصة بظريقة احتداب عالمات التقييؼ الفشي والسالي لتحديد العرض الفارز بالعظاء. .ط 
العرض الذي يتزسؽ أرخص األسعار تشتقل الدراسة إلى العرض الذي في حالة عدم تؾافر الستظمبات في    .3

يميو بالدعر إلى أن ترل إلى العرض الذي تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسباب استبعاد 
 العروض األرخص بذكل واضح .

لسعروضة التي تمبي عشد عدم مظابقة كافة العروض )السشاقرات( أو وجؾد نقص فييا، يجؾز شراء المؾازم ا   .4
 احتياجات الذركة وتتؾافر فييا الجؾدة ورأسعار مشاسبة )أندب العروض( .

يؤخذ بعيؽ االعتبار عشد الدراسة استسرار تؾافر قظع الغيار والريانة وأي أمؾر أخرى يتظمبيا نغام المؾازم    .5
 والتعميسات السعسؾل بيا .

 مسشتجات السحمية إن وجد.يراعى عشد الدراسة الدعر التفزيمي السسشؾح ل   .6
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إذا تداوت السؾاصفات واألسعار والذروط والجؾدة السظمؾرة يفزل السشاقص الذي يتزسؽ عرضو ميزات   ( :35) 
إضافية ثؼ السقدم لمسشتجات السحمية، ثؼ السشاقص السقيؼ بالسسمكة برؾرة دارسة، ثؼ مدة التدميؼ األقل إذا كانرت 

 . سرعرة التدميرؼ لسرمحة الذركة
التعاقد، أو بالعقؾد السبرمة  لمجشة العظاءات الحق في استبعاد عرض السشاقص الذي يخل بالتزاماتو قبل إتسام  ( :36) 

معو، أو ال يمتزم بذروط العقد أو يساطل في تشفيذه أو يغش، وعمى أن تكؾن السخالفات قد وقعت في أك ر مؽ 
 رمو مؽ االشتراك في العظاءات لمسدة التي تحددىا.عقد، أو أك ر مؽ مرتيؽ في عقد واحد، وليا أن تح

تراعي لجشة العظاءات قبل اإلحالة كفاءة وخبرة السشاقص في تقديؼ المؾازم السظمؾب وسسعتو التجارية   ( :37) 
الريانة، وقدرتو السالية، ويجؾز ليا استبعاد  والتدييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يؾفرىا وقظع الغيار وورش

 ضو لشقص كل أو بعض ىذه الستظمبات.عر 

 
 -خامداا : إحالة العظاءات :

 -تتؼ إحالة العظاءات مع بيان األسباب عمى الفارزيؽ وفقًا لسا يمي :( : 38)  
ومظابق لمسؾاصفات  األرخص السظابق: إذا كان أرخص العروض يتزسؽ الجؾدة الالزمة في المؾازم السظمؾرة  أ. 

 العظاء.والذروط في دعؾة 
أرخص السظابق: إذا كان ىشالػ عررروض مخالفة، وعروض أخرى مظابقررة تدتبعد العروض السخالفة، وتتؼ   ب.

 اإلحالة عمى أرخص العروض السظابقة.
األندب: لمجشة العظاءات في حالة وجؾد مخالفات في كافة العروض السقدمة أن تختار أندب ىذه العروض   ج.

والذروط التي تفي بالغرض السظمؾب إذا اقتشعت المجشة لرالح  الشؾعمؽ حي  الجؾدة والدعر و 
 الذركة السدتفيدة 

 أي سبب آخر يتفق مع أحكام ىذا الدياسة عمى أن يكؾن مبررًا بذكٍل كاف.  د. 
تحتفظ لجشة العظاءات لشفديا بحق استبعاد أي عرض ال يكؾن واضحًا برؾرة كافية تسكؽ مؽ اإلحالة أو ( : 39) 

 يحتسل أك ر مؽ تفدير .
لمجشة العظاءات الحق أن تحيل مؽ أي عرض مادة أو أك ر مؽ السؾاد السعروضة أو  أي جزء مشيا ، ولمجشة ( : 46) 

 فؾق ذلػ أن ترفض كل العروض السقدمة إلييا .
رجؾع إلى السشاقص أو لمجشة العظاءات أن تشقص أو تزيد الكسيات السظمؾرة في دعؾة العظاء قبل اإلحالة دون ال( : 41) 

%( خسدة وعذريؽ بالسارة 25بعد اإلحالة بسؾافقة الستعيد عمى أن ال يتجاوز مجسؾع الزيادة أو الشقران )
 سؾاء قبل اإلحالة أو بعدىا .

يجؾز لمجشة العظاءات أن تدتبعد أي عرض مؽ مشاقص سبق وأن أىسل أو قرر أو انتحل صفة تس يل مؤسدة ( : 42) 
 دعاء بأنو وكيميا بالبيع أو أخفى أنو وكيميا، سؾاء كان تس يمو لسؤسدة أردنية أو أجشبية .أو شركة أو اإل
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تدتبعد لجشة العظاءات العرض غير الستقيد بالسؾاصفات والذروط والتعميسات العامة الذروط الخاصة لدعؾة ( : 43) 
و قرار حرمان مؽ االشتراك في العظاء، أو إذا كان مقدمو غير كفء أو غير مؤىل أو إذا سبق واتخذ بحق

 العظاءات لمسدة التي حددتيا لجشة العظاءات .
 إذا وقع تشاقض أو تعارض بيؽ التعميسات والذروط العامة وريؽ الذروط الخاصة فيؤخذ بسا ورد بالخاصة .( : 44) 
وال تمغي مؾاصفات العيشات  تكؾن السؾاصفات السذكؾرة في دعؾة العظاء أو قرار اإلحالة الحد األدنى السقبؾل( : 45) 

 السقدمة مؾاصفات دعؾة العظاء أو قرار اإلحالة إال إذا تفؾقت عمييا.
إذا تبيؽ لمجشة العظاءات أن األسعار السعروضة عمييا مرتفعة، فميا أن تعيد طرح العظاء، أو أن تمجأ إلى ( : 46) 

نغام لؾازم الذركة ، كسا يحق ليا أن  الذراء عؽ طريق استدراج عروض، أو الذراء السباشر وفقًا ألحكام
تررف الشغر عؽ الذراء كميًا أو جزريًا، وعشد إعادة الظرح يحق لمسشاقص الذي سبق أن اشترى دعؾة 

 دون مقابل . العظاء الحرؾل عمييا
بيان  تحتفظ لجشة العظاءات بحقيا في إلغاء دعؾة العظاء أو قرار اإلحالة في أي وقت أو أي مرحمة دون   ( :47) 

األسباب، ما لؼ يكؽ الستعيد قد تبمغ أمر الذراء وقرار اإلحالة واستكسل كافة اجراءات تؾقيع العقد او 
االتفاقية ، وليا أن ترفض كل أو بعض العروض السقدمة إلييا دون أن يكؾن ألي مؽ السشاقريؽ الحق في 

مى الذركة أي إلتزامات مادية أو الرجؾع إلييا بأي خدارة أو ضرر ناشيء عؽ تقديؼ عرضو، وال يترتب ع
 غير مادية مقابل ذلػ.

 
 مدؤوليات الستعيج تجاه الذخكة :  سادساا :

عمى الستعيد الذي أحيل عميو العظاء استكسال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة )تقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيذ   ( :48) 
ل السدة التي تحدد في كتاب التبميغ الذي يرسل إلى ودفع الرسؾم القانؾنية وتؾقيع االتفاقية )....إلخ( خال

الستعيد ، عمسا بانة يحق لمذركة الغاء االحالة دون ان يترتب عمييا اية التزامات مالية اذا لؼ يقؼ الستعيد 
 باستكسال كافة االجراءات السظمؾرة مشة خالل الفترة القانؾنية السسشؾحة لة 

قبل الستعيد اعترافًا مشو بأنو مظمع عمى كافة محتؾيات قرار اإلحالة وأمر الذراء وكل يعتبر تؾقيع االتفاقية مؽ   ( :49) 
 ما يتعمق بيسا وأنو ممتزم التزامًا تامًا بسحتؾياتيسا ومزسؾنيسا .

ال يجؾز لمستعيد أن يتشازل ألي شخص آخر عؽ كل أو أي جزء مؽ العقد دون الحرؾل عمى إذن خظي مؽ ( : 56) 
 مع االحتفاظ بكامل حقؾق الذركة وفقًا لقرار اإلحالة والعقد األصيل . لجشة العظاءات 

إذا استشك  الستعيد عؽ تشفيذ التزاماتو بسؾجب العقد أو قرر في ذلػ، أو تأخر في تقديؼ المؾازم السحالة عميو، ( : 51) 
بدياًل عشيا بذات  لمجشة العظاءات شراء المؾازم أو الخدمات مؾضؾع العقد بشفس السؾاصفات والخرارص أو

الخرارص واالستعساالت وال تقل عشيا سؾية مؽ أي مردر آخر عمى حدابو ونفقتو وتحسيمو فروق 
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األسعار والشفقات اإلضافية وأي خدارة أو مراريف أو عظل أو ضرر يمحق بالذركة دون الحاجة إلى أي 
 إنذار، وال يحق لمستعيد االعتراض عمى ذلػ.

( خسدة عذر يؾمًا مؽ تاريخ إشعاره بزرورة 15لمؾازم السرفؾضة عمى نفقتو خالل مدة أقراىا )يرفع الستعيد ا( : 52) 
رفعيا مؽ السكان السؾجؾدة فيو، إال إذا إقتزت الزرورة الرحية أو األمشية رفعيا أو إتالفيا قبل ذلػ 

ذركة ، و لمذركة الرجؾع السؾعد، فإذا تأخر في القيام بذلػ عؽ السؾعد السحدد لو فيعتبر متشازاًل عشيا لم
إقتزى ذلػ بقرار مؽ لجشة العظاءات ، كسا يحق لمذركة فرض رسؾم  عميو بشفقات الرفع و اإلتالف إن

 عؽ كل اسبؾع تاخير عؽ الفترة اعاله . %1 تخزيؽ عميو بسا مقدارة 
عميو )غخامة مالية( بشدبة ال تقل إذا تأخخ الستعيج في تشفيح ما التدم بو في السؾعج السحجد بالعقج، فتفخض ( : أ. 53) 

مؽ قيسة المؾازم التي تأخخ الستعيج في تؾريجىا، عؽ كل أسبؾع أو جدء  سبعة في السائة%( 7عؽ )
% مؽ قيستيا ، كسا يحق لمذخكة الغاء العقج بعج مخور اربعة اسابيع 25مؽ األسبؾع وبحج أعمى 

 الستعيج كافة الخدائخ الشاتجة عؽ ذلػ . تاخيخ اذا اقتزت مرمحة الذخكة ذلػ وعمى ان يتؼ تحسيل

إذا قام الستعيد بتؾريد المؾازم السظمؾرة مشة قبل السؾعد السحدد لذلػ وردون مؾافقة خظية مدبقة مؽ  . أ
%( واحد بالسارة مؽ 1الذركة، فيحق لمجشة العظاءات ان تفرض عميو )غرامة مالية( بشدبة ال تقل عؽ )

 ي تؾريدىا لعظاءات التؾريد عمى دفعات.قيسة المؾازم التي بكر الستعيد ف

دون حق الذركة في الرجؾع عمى الستعيد بقيسة العظل والزرر  البشد الدابقال يحؾل تؾقيع الغرامة الؾاردة في ( : 54) 
الشاتج عؽ تأخر الستعيد في تشفيذ ما التزم بو دون سابق إنذار، عمى أن يترؼ إعرالم لجشرة العظراءات بقيسرة 

 الزرر إن وجدت .العظرل و 
تحرل األمؾال السدتحقة لمذركة ، أو بسؾجب ىذه التعميسات مؽ السشاقريؽ أو الستعيديؽ لمذركة  مؽ كفاالتيؼ ( : 55) 

 لدييا لذلػ العظاء او اي عظاء اخر او مؽ األمؾال السدتحقة ليؼ لدى الذركة في اي تعامالت اخرى.
ىي حدث او عرف است شاري خارج عؽ ارادة و سيظرة الظرفيؽ م ل الحرب او االضراب او  -: القؾى القاىخة( : 56) 

الذغب او الجريسة و قد يكؾن حدب السرظمح )عسل القؾة العميا( م ل الفياضانات او الزالزل او 
ي  البراكيؽ أو التذريعات الحكؾمية السدتحدثة ، أو غير الؾاضحو و التي ال يسكؽ التشبؤ بيا ، بح

يسشع احد او كال الظرفيؽ مؽ الؾفاء بإلتزاماتيسا السشرؾص عمييا في العقد و ليس السقرؾد بذلػ 
 تبرير االىسال او التقرير او غيره مؽ السخالفات لكل مؽ الظرفيؽ.

تشفيذ العقد أو عدم  يكؾن مؽ الستفق عميو أن الستعيد ال يتحسل األضرار السترتبة عمى التأخير في - 1
 إذا كان التأخير أو عدم الؾفاء بدبب القؾى القاىرة. الؾفاء بو

في كل األحؾال عشد وجؾد قؾى قاىرة فإنو يتؾجب عمى الستعيد تقديؼ إشعار خظي و فؾري إلى الجية  - 2
في الؾفاء بو وتقديؼ كل ما ي بت  السخترة بالغروف واألسباب التي تسشع مؽ تشفيذ االلتزام أو التأخير

 ذلػ.
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لقاىرة السؤقتة مؽ مبررات التأخير ويجب الؾفاء بعد زواليا، وتكؾن القؾى القاىرة الدارسة تكؾن القؾى ا - 3
 مؽ مبررات عدم الؾفاء.

 تشغر لجشة العظاءات في القؾى القاىرة مؽ حي  السكان والزمان ومدى أثرىسا عمى تشفيذ العقد . - 4

 العيشات :  : سابعاا 
الذراء مظابقًا ليا مؽ كافة الؾجؾه شرط أن ال تكؾن محرؾرة بساركة واحدة أو يحق لمذركة أن تحدد عيشة ليتؼ ( : 57) 

بسرشع واحد، وفي ىذه الحالة تؾضع بسكان معيؽ في الذركة ، ويذكر السكان وعشؾانو في دعؾة العظاء 
 لتسكيؽ السشاقريؽ مؽ اإلطالع عمييا .

شة مؽ كافة الؾجؾه أو يحدد الرفة السقدمة مؽ أجميا يجؾز لمسشاقص أن يعزز عرضو بعيشة ولو أن يعتبرىا عي( : 58) 
 ويذكر ذلػ صراحة في عرضو .

تحفظ العيشات التي تعتسد عشد اإلحالة في السكان السعد الذي تحدده الذركة  بعد ختسيا بخاتؼ الذركة  والتؾقيع ( : 59) 
 تالم .عمييا مؽ قبل المجشة الفشية ، وذلػ لسقارنتيا بالمؾازم السؾردة عشد اإلس

ترد العيشات السقدمة مؽ السشاقريؽ غير الفارزيؽ عشد طمبيا خظيًا خالل أسبؾعيؽ مؽ تاريخ اإلحالة الشيارية، وال ( : 66) 
 تكؾن الذركة مدؤولة عؽ فقدىا أو تمفيا بعد ىذا السؾعد، وفي جسيع األحؾال يفقد السشاقص الحق بالسظالبة

 الل شيريؽ مؽ اإلحالة الشيارية.بيذه العيشات إذا لؼ يظالب بيا خظيًا خ
ترد عيشات الستعيديؽ الذيؽ تست اإلحالة عمييؼ بعد استالم المؾازم السؾردة مظابقة لذروط قرار اإلحالة،  ويتؼ ( : 61) 

 ( مؽ ىذه التعميسات، إال إذا ورد خالف ذلػ في قرار اإلحالة.66) البشدذلػ وفقًا لإلجراءات الؾاردة في 
 المؾازم واستالميا :فحص   : ثامشاا 

الذركة ورحي  تتظابق مع  تكؾن المؾازم التي وردىا الستعيد خاضعة إلعادة وزنيا وقياسيا عمى مؾازيؽ تحددىا( : 62) 
السعايير الدولية السعتسدة ليذة الغاية ويدفع ال سؽ عمى أساس الؾزن الرافي أو القياس الرافي ليذه المؾازم 

 . ورد نص عمى غير ذلػ إال إذا
يتؼ فحص المؾازم التي يؾردىا الستعيد وإجراء التجارب عمييا لسعرفة مدى مظابقتيا لمسؾاصفات بالظريقة التي ( : 63) 

تحددىا الذركة و بحي  تتظابق مع السعايير الدولية السعتسدة ليذة الغاية ورحي  تزسؽ في دعؾة العظاء ، 
لفحص غير واردة في دعؾة العظاء وارتأت الذركة ان ويتحسل الستعيد نفقات الفحص اال اذا كانت عسمية ا

يتؼ فحص السؾاد السؾردة فان الذركة تتحسل الكمفة في حالة نجاحيا و في حالة رسؾريا يتحسل الستعيد 
التكالي  وترفض السؾاد ، وفي حاالت تحددىا المجشة ورشاءا عمى طمب السشاقص ومؾافقة المجشة يسكؽ 

خارجي وراالتفاق مع الستعيد العادة الفحص ، عمى انو يجؾز لمجشة المجؾء لظرف ثال  محمي او 
العظاءات ورشاءا عمى طمب الستعيد ان يتؼ فحص السؾاد التي ستؾرد في بمد الترشيع ورحي  يعيد إلى لجشة 
أو ىيئة أو شركة متخررة القيام بفحص المؾازم قبل شحشيا لبيان مدى مظابقتيا وعمى ان يتحسل الستعيد 

 الشفقات السترتبة عمى ذلػ.كافة 
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( التي تتظمب تركيب وتذغيل، فيجب Complex Projectإذا كانت المؾازم السظمؾرة مؽ نؾع السذاريع الكبرى )( : 64) 
أن تتزسؽ دعؾة العظاء )الذروط الخاصة( ذلػ، وأن يقؾم كل مشاقص بذكر ذلػ في عرضو وعمى الشحؾ 

 -التالي :
 تحديد مدة التؾريد.  أ( 

 تحديد مدة التركيب واالستالم األولي.  ب(
 تحديد مدة التذغيل التجريبي الذي يتؼ عمى أساسو االستالم الشياري .  ج(
 
 
 . 0229( لدشة 08يتبع ىحا العظاء لتعميسات وشخوط نغام السذتخيات الحكؾمية رقؼ ) -
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 الخابعالجدء 

 الخاصةالذخوط  
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عمررى السشرراقص أن يبرريؽ فرري العرررض مررؽ الذررروط العامررة والترري تررشص عمررى ) 25 البشرردباإلضررافة الررى مررا ورد فرري  -(1
 (Model)السقرردم مشررو بمررد السشذررأ لمررؾازم السعروضررة، واسررؼ الذررركة الرررانعة، والساركررة، واالسررؼ التجرراري والظررراز 

 يزاف مايمي:( ورقؼ الكتالؾج، أو الشذرة الخاصة بالمؾازم السعروضة

 يجررب عمررى السشرراقص تقررديؼ شرريادات مظابقررة لمسررؾاد(Compliance Sheet)  بحيرر  تذررسل اسررؼ السرررشع و بمررد
 السشذأ و العسر اإلنتاجي لمسادة في السرشع مع الذيادات التي ت بت ذلػ مؽ جية معتسدة.

  جدول مظابقة لمسؾاد السقدمة مع مؾاصفات العظاء.يجب عمى السشاقص تقديؼ 

 السحاكؼ األردنية ىي الجية القزارية الؾحيدة السخؾلة بالشغر في أي دعؾة قزارية تشذأ بيؽ الستعاقديؽ. -(2
(القررانؾن الررذي يحكررؼ العقررد ىررؾ جسيررع القررؾانيؽ االردنيررة الدررارية السفعررؾل ويررتؼ حررل الخالفررات عررؽ طريررق السحرراكؼ 3

 .االردنيو
 ( لغة العقد ىسا المغتان العررية واالنجميزية وعسمة الدفع ىي الديشار االردني.4

 أدناه :حدب  بالسشذأيجب عمى السشاقص االلتزام  (5

Source and Nationality of Procurement: 

 

 Except as specified in this contract or as USAID may otherwise agree in writing, 

all goods financed under this contract shall have their source, and the suppliers of 

all goods and services financed under this contract shall have their nationality, in 

countries included in Geographic Code 000. Goods and services financed under 

this contract must be available for purchase in the applicable Geographic Code at 

the time of purchase.  

 

 In addition to the source and nationality requirements above, any motor vehicles 

purchased with funds under this contract must be manufactured in the United 

States, or a waiver from USAID must be approved.  

 

 (Transportation):الذحؽ البحري والجؾي  (6

The transportation of any shipments by ocean or air and related delivery services are 
requird to be transported by privately owned United State vessel or air charter, other wise 
prior approval is required in writing from USAID through JWC-YWC.  

الذحؽ الجؾي والبحري وخدماتيا يجب ان يكؾن مؽ خالل شركات امريكية خاصة ورخالف ذالػ يجب اخذ 
  .  شركة مياه اليرمؾكالخظية مؽ خالل شركة   USAIDمؾافقة
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 BY LOT).)لسجسؾعات حدب ايا تؼ العروض واحالييتؼ تقي (34)في السادة  باالضافة الى ماورد (7

يحق لذركة استبعاد اي عرض لمسادة السعروضة التي ثبت سرؾء مررشعيتيا خرالل االسرتعسال  سرابقا  لردى شرركة  (8
 .شركة مياه اليرمؾك

السرررؾرد ارفررراق ندرررخة مرررؽ البيررران الجسركررري لمسرررؾاد السحالرررة عميرررو )السدرررتؾردة والسررررشعة خرررارج االردن( عشرررد عمرررى  (9
 .التؾريد

عمرررى السرررؾرد ارفررراق شررريادات فحؾصرررات الظررررف ال الررر  والتررررشيع السظمؾررررة فررري السؾاصرررفات عشرررد التؾريرررد  (16
 . ةد مؽ تاريخ اكتسال جسيع الؾثارق السظمؾرورخالف ذلػ يعتسد تاريخ التؾري

ال عميرررو ( مررؽ قبرررل السررؾرد السحرررفررري وثررارق العظررراء ةفررراق شرريادات طررررف ال الرر  )السظمؾررررفرري حرررال عرردم إر  (11
تحسيررل السررؾرد و  ةرفررض السررؾاد فررؾرا، وشررراء مررؾاد بديمرر شررركة ميرراه اليرمررؾكيحررق لذررركة  العظرراء عشررد تؾريررد السررؾاد

 تظبيق شروط العقد.و  الستع ر فرق األسعار

مراجعرة مديريرة  شرركة ميراه اليرمرؾكمرؽ قبرل شرركة  ةالسذراركيؽ بالعظراءات السظروحررريؽ عمى كافرة السشاق (12
العظاءات والسذتريات لالطرالع عمرى قارسرة السشاقرريؽ السردرجيؽ عمرى القارسرة الدرؾداء لغايرات عردم التعامرل مرع 

 .متزم بذلػالسشاقريؽ وتقديؼ أية عروض مردرىا ىذه الذركات عمسًا بأنو سؾف يتؼ استبعاد اي عرض غير م
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1.1 VEHICLE (Double Cabin Pickup for Maintenance 

1.1.1 General: 

- The design standards shall be in complete compliance with the Jordanian Traffic and Road Transport 

Regulations. 

- The vehicle shall be known made and approved Jordan dealer guarantee availability and supply of 

spare parts. 

- All shall be complete with all standard accessories, attachments and features whether specified in or 

not . 

- Must be brand new pick-up  2120 production or above . 

 

1.1.2 Details: 

- Drive & Payload: 

- Rear traction with part time 4WD. 

- Payload approximately: 0.5 Tons. 

 

1.1.3 Engine: 

- Diesel engine, four stroke, water cooled, turbo-charged,4 cylinders, with mechanical or electronic 

fuel direct injection, with displacement between (2200 – 3000) CC. 

- Direct electric starting with battery. 

- Changeable oil and fuel filter elements. 

- Glow plugs pre-heating system.. 

 

1.1.4 Transmission and clutch: 

- Dry single plate clutch, hydraulically operated for manual gear transmission. 

- Manual or automatic transmission As required in the bill of quantities 

- Transfer case, with 2H-4H-4L shifts. 

- Floor gear shift. 

 

1.1.5 Each pickup should be equipped with a rear fiber glass box (canopy) that is suitable for carrying the 

required maintenance equipment's that will help maintenance crew to do their work. 
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1.1.6 Steering : 

- Left hand drive . 

- Power steering . 

- Tilt-adjustable steering wheel . 

 

1.1.7 Wheels and tires : 

- Rear and front of the same size and all weather type . 

 

 

1.1.8 cab : 

- Five doors . 

- 5 seats including the driver . 

- Automatic seats belts and head rests . 

- Full warm/cool ventilation system with front wind shield defroster . 

- Rear window defroster and wiper/washer . 

- Full automatic air condition . 

- Air bags – front and side . 

- Sun visors . 

- Two door electric mirrors . 

- 2 speed wiper with washer and intermittent wipe . 

- CD driver 

- Central locking with remote control . 

- Four electric windows . 

- Manufacturer’s standard instrument warning lights and accessories . 

1.1.9 Miscellaneous : 

- Reflector . 

- Spare wheel and tire . 

- Wheel changing tools . 

- Fire extinguisher . 

- Floor mats . 

- Owner’s manual . 

- Spare parts manual . 

- Workshop manual . 
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1.2 VEHICLE: Backhoes loaders : 

    1.3.1       Scope : 

- This specifications sets the minimum acceptable requirements for the supply of backhoe 

loader with trailer. In case of different between this specifications and the specified 

international standards then the most stringent requirement shall prevail . 

   1.3.2        General  :  

- The Backhoe  Loader vehicles shall be complete with all standard accessories, attachments and 

features whether specified or not. 

- The design standards shall be in complete compliance with the Jordanian Traffic and Road Transport 

Regulations. 

- The equipment covered in these specifications shall be manufactured by reputable company having 

long experience in the production of such equipment. The equipment shall be furnished ,designed, 

constructed and installed in accordance with the best practice and methods and shall operate 

satisfactory when installed. 

- All parts shall be so designed and proportioned as to have liberal strength, stability and stiffness and 

to be adapted for the work to be done. 

- These specifications call attention to certain features, but do not purport to cover all details of 

construction of the units. 

 

1.3.3     Specifications : 

              For both vehicles accessories listed below shall be included : 

- Standard accessories to be advised by supplier such as emergency stop, lockable, static electricity, 

marking, lighting and pictogram . 

- Road safety devices 

- Not less than 75 bhp  

- Equipped with bucket 60 cm / 30 cm / Hydraulic jack hammer 

- 2 wheel drive 

- Max operating weight 10T 

- Excavating dig depth min 5m 

- Bucket dig force 60 KN  

- Loader lift capacity at full height 3.3T 

- Multipurpose bucket for front loader 

- Overall  hydraulic system pressure 2000 psi 

- 2 years spare part including bucket teeth  
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2.1 PLACE OF DELIVERY: 

The supplier will be responsible to deliver the maintenance equipment at Al-Yarmouk Water Company  

premises in Irbid where the final commissioning will take place.  

 

 

ITEM # (1): Angle Grinder 

 Continuous rating input : 220V, 50Hz, 900-1000 W  

 Variable speed 

 Brushless 

 Disc diameter: 100-125 mm 

 Power cable length: 2.5 m @ min. 

 Weight : Not more than 2Kg 

 

ITEM # (2): LIGHTING STAND LAMP 24 V WITH 30 M CABLE. 

The stand lamp will be used to light the location of work (site) at night and will be powered by the mobile 

workshop generators 
 

ITEM # (3): SET OF STANDARD HAND PLUMBING TOOLS. 

The standard plumbing hand from durable good quality tools such as (and not limited to): 

 Minipipe cutter, medium pipe cutter 

 PEX Crimpers 

 Spud wrench 

 Pipe wrenches 6"/10"/14"/18"/24" 

 Adjustable wrenches 

 Offset pipe wrench 14" 

 Offset hex wrench 

 Hammers, spanners, pliers  and chisels 

 Set of standard screwdriver 
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1 INSPECTION AND REJECTION: 

 

The supplier shall nominate three (3) different independent third party control agencies Vehicles  . Out of these 

three options the client will decide who shall check the Vehicles  by visual inspection during and after 

(production and assembly) on the site of assembled equipment manufacturer. The supplier will be informed 

about the third party control agency at the award stage.  

The leak detection equipment shall be inspected before shipment by a certified third party control inspection 

agency with participation of the Purchaser at the place of manufacturing and assembly, a so called pre-shipment 

inspection, or at any other place that the Purchaser may direct or approve, and if found defective or inferior in 

quality to or differing in form or material from the requirements of the offered materials in the tender documents 

and from Specifications, the materials will be rejected. 

The inspection and Rejection shall be according to the below requirements: 

a.  Pre-shipment insepction after assembly of racking system attended by Four Al-Yarmouk Water Company  

Staff  (LOT 1). 

b.  Pre-shipment insepction after assembly of racking system attended by Four Al-Yarmouk Water Company  

Staff  (LOT2). 

c.  Pre-shipment insepction attended by Four Al-Yarmouk Water Company  Staff for leak detection equipment. 

The bidder is responsible for the following costs for each pre-inspection visit, including Travelling and 

transportation, Visas cost, per diems, full board accommodation, Insurances (if required), all related costs and 

per diems equal to (150 JD for the staff and 250 JD for top management, director or CEO per day) shall be 

borne by the supplier/contractor and shall be incorporated in the tender prices. 

The manufacturer of the required leak detection equipment shall be open to inspection at the place of 

manufacture by a third party agency and the Purchaser in accordance with the general and special conditions of 

contract.  

The third party inspection test certificates shall include the following stages: 

 Testing at the factory. 

 Packing, and the kind of inspection. 

 Review document. 

 Witness inspection at least (visual and tests) and the test certificates must show the results. 

 Before dispatching the supplies another visual inspection shall be done in respect of proper packing and to 

certify the Bill of Lading for each shipment. 
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 Loading and proper delivery to Purchaser warehouses.  

 

The supplier shall not send any of the supplies for shipment or dispatch until the Purchaser shall have given his 

consent and such consent shall not release the supplier from any of his liabilities to make good any defect or to 

replace any part that may fail. 

Where the specification so provide, the whole of any consignment may be rejected if either a specified 

proportion, percentage or samples of the supplies or material comprised therein, or sample taken 

indiscriminately from the bulk, are found not to conform in every respect to the requirements of the 

specification, the supplier shall at his own expense and within the time for delivery specified in the contract, 

replace, or make good, to the satisfaction of the Purchaser, any supplies so rejected. 

If any of the supplies, whether complete or in the course of production, is rejected by the Purchaser, they shall 

be marked or segregated by the supplier in such a manner satisfactory to the Purchaser as to ensure their 

subsequent identification as rejected supplies. Disposal of rejected supplies shall be done by and at the 

supplier’s own expense. 
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                                  SCHEDULE (A) 
SCHEDULE OF REQUIREMENTS 

 

SCHEDULE (B) 

SCHEDULE OF DELIVERY TERMS 

 

SCHEDULE (C) 

TECHNICAL DATA 

 

SCHEDULE (D) 

DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS 
And prices 
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SCHEDULE (A) 

 

 

Item No. 
Item Description Unit QTY 

LOT 1 bick-ups  

1 Double Cabin Pickup for Maintenance (Automatic transmission) number 01 

2 Double Cabin Pickup for Maintenance (Manual transmission) number 10 

Award by complete lot only 

 
Signature & Stamp of the Supplier: ………………………………… 

 
 

 

 

 

Item No. 
Item Description Unit QTY 

LOT 2 Equipment 

1 

1.1 Angle Grinder number 21 

1.2 Lighting Stand Lamp 24 volts 30 meter cable. number 21 

1.3 Set of Standard Hand Plumping Tools. number 21 

1.4 Ring hammer wrench 6-55mm number 21 

 

Award by complete lot only 

 
Signature & Stamp of the Supplier: ………………………………… 
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Item No. Item Description Unit QTY 

LOT 3 

1 

 

 

Backhoe loader  with Max operating weight 10T 

 

number 1 

Award by complete lot only 

 
Signature & Stamp of the Supplier: ………………………………… 
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SCHEDULE (B) 

 

 

 

Lot No Description Delivery Time Delivery 

1 Double Cabin Pickup for Maintenance  
Within 12 Months 

from award 
YWC Stores 

2 
Equipment Within 12 Months 

from award 
YWC Stores 

3 

 

Backhoe loader  with Max operating weight 10T 

 

Within 12 Months 

from award 
YWC Stores 

- DAP: Delivery At Place. All materials shall be delivered at YWC Warehouse (HOFA warehouse). All 

associate cost shall be under the resposiblity of the Supplier except ( Tax, Customes Duties are 

exempted).  

- Delivery schedule commence from the date of Notification of Award to the supplier.  

 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 

 

  

TIME PERIODS FOR DELIVERY 
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SCHEDULE (C) 
Technical Data 

 

 

 

 

Double Cabin Pickups for Maintenance 

Item Description Manufacturer 
Place of 

Manufacturing 

Place of 

Inspection 

& Testing 

 

 

 

 

1 

1.1 Double Cabin Pickup for 

Maintenance (Automatic 

transmission) 

 

 

 

1.2 Double Cabin Pickup for 

Maintenance(Manual 

transmission) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipment 

Item Description Manufacturer 
Place of 

Manufacturing 

Place of 

Inspection 

& Testing 

 

 

 

 

1 

1.1 Angle Grinder 
 

 
 

1.2 Lighting Stand Lamp 24 volts 

30 meter cable. 

 

 

 

1.3 Set of Standard Hand 

Plumping Tools. 

 

 

 

1.4 Ring hammer wrench 6-55mm 
 

 

 

 

 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 
 

SCHEDULE C TECHNICAL DATA FOR LOT 1 

SCHEDULE C TECHNICAL DATA FOR LOT 2 
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Backhoe loader   

Item Description Manufacturer 
Place of 

Manufacturing 

Place of 

Inspection 

& Testing 

1 
Backhoe loader  with Max 

operating weight 10T 

   

 

 

 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDULE C TECHNICAL DATA FOR LOT 3 
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SCHEDULE (D) 

DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS 
 

It is assumed that the goods offered shall conform to the technical specifications listed herein, unless 

deviations are listed explicitly in this schedule.  

The Purchaser may waive any minor informality, non-conformity or irregularity in an offer that does 

not constitute a material deviation, provided such waiver does not prejudice or affect the ranking of 

any Tenderer. Major deviations in the opinion of the Evaluating Committee will render the bid non-

responsive. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 
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Item 

No. 

Item Description Unit QTY Unit price Total price 

LOT 1   

1 

Double Cabin Pickup for 

Maintenance (Automatic 

transmission) 

number 10 

  

2 

Double Cabin Pickup for 

Maintenance (Manual 

transmission) 

number 10 

  

Total 
 

 
 
 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 

 
 

 

Item 

No. 

Item Description Unit QTY Unit price Total price 

LOT 2   

1 

1.1 Angle Grinder number 21 
  

1.2 
Lighting Stand Lamp 24 

volts 30 meter cable. 
number 21 

  

1.3 
Set of Standard Hand 

Plumping Tools. 
number 21 

  

1.4 
Ring hammer wrench 6-

55mm 
number 21 

  

Total 
 

 
 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 
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Item 

No. 
Item Description Unit QTY Unit price Total price 

LOT 3   

1 

 

 

Backhoe loader  with Max 

operating weight 10T 

 

number 1 

  

 
 
 

Signature & Stamp of the Supplier: …………………………………… 
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 بعالداالجدء 

 الشساذج 
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 نسؾذج عخض مشاقرة

rmoBid f 

 الخقـــؼ:__________________________

 ____خ:_____________________التاري

 شخكة مياه اليخمؾكلدادة ا

 YWC-FARA 5-4.3 /2020    Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of رقـؼبشـاءا عمـى دعـؾة العظـاء 

maintenance crews والخاصـــة والسؾاصـــفات السخفقـــة بيـــا فـــ نشي أقـــجم عخضـــي،  ووفقـــاا لتعميســـات دعـــؾة العظـــاء والذـــخوط العامـــة

والتـــدم بتؾريـــج الســـؾاد السعخوضـــة مـــؽ قبمشـــا باألســـعار والذـــخوط العامـــة والخاصـــة  ______________________________شـــخكة

 وتعميسات دعؾة دخؾل الذخاء/العظاء والسؾاصفات السبيشة في ىحا العخض.

( يؾمـاا اعتبـاراا مـؽ التـاريخ السحـجد مـؽ قـبمكؼ كـ خخ مؾعـج إليـجاع العـخوض، عمسـاا بـأن 120اا لسـجة )وأنشي ألتدم بأن يبقـى ىـحا العـخض قائسـ

_____( ديشــار _______( مــادة، وأن إجســالي قيســة السشاقرــة ىــؾ )_________إجســالي عــجد الســؾاد السشــاقص عمييــا مــؽ قبمشــا ىــؾ )_

 ديشار أردني.  ________( _____)_أردني، وقيسة كفالة الجخؾل السقجمة مع ىحه السشاقرة ىي 

 ____________________ص : __________________ـؼ السشاقاس

 ______________________________________ ـع:ـالتؾقيـــ

 ______________________________________ ــؼ:ــالخــات

                                          _____________________________________________  :العشؾان

 الفاكـــذ  )_______(  )___________( رمد بخيجي )_________(الياتف )________( :ص.ب

 البخيج االلكتخوني)_________(

 السخفقات : أبيؽ فيسا يمي جسيع السخفقات التي يتكؾن مشيا عخضي.

2- 

0- 

 -تعميسات :

 بالكامل و أن يخفق بالعخض عشج تقجيسو إلى الذخكة.يجب تعبئة ىحا الشسؾذج  -2

 )مالحغة: يظبع عمى أوراق مخاطبات السشاقص الخسسية(
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 نسؾذج العقج / االتفاقية 
 

 ( بيؽ2021لعام )  ( مؽ شيخ  )                      (حخرت ىحه األتفاقية في ىحا اليؾم )       
   "  عمى اعتباره الفخيق األول، اليخمؾك شخكة مياه" شخكة مياه اليخمؾكصاحب العسل: 

 .عمى اعتباره الفخيق الثاني  ......................................... ؾردوبيؽ الس
 Purchasing لـ" شخكة مياه اليخمؾك" شخكة مياه اليخمؾكلتاميؽ احتياجات لسا كان الفخيق األول راغبا" في التعاقج مع شخكة متخررة 

of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews, YWC-FARA 5-4.3 /2020       

 .معظاءلولسا كان قج قبل بالعخض الحي تقجم بو الفخيق الثاني 

 الستعاقجيؽ عمى ما يمي:قج تؼ األتفاق بيؽ الفخيقيؽ 
والسذار الييا فيسا الذخوط العامة في دعؾة العظاء  في يكؾن لمكمسات والتعابيخ الؾاردة في ىحه األتفاقية نفذ السعاني السحجدة ليا -2

 بعج.
ال يتجدأ مؽ ىحه األتفاقية وتعتبخ قخاءتيا وفيسيا في مجسؾعيا وحجة متكاممة وىحه الؾثائق  تعتبخ الؾثائق السجرجة فيسا يمي جدءاا  -0

 ىي:
 * الذخوط العامة والخاصة 

 قخار األحالة.  * 
 عخض السشاقرة.* 
 السؾاصفات.* 

 اية مالحق لمعظاء ترجر قبل تؾقيع العقج.* 
 -------------القيسة االجسالية لمعقج :  - 3

 -------------مجة التؾريج 
ؾبـة إزاء تعيج الفخيق األول بجفع السبالغ السدتحقة لمفخيق الثاني وفقا" ليحه األتفاقية يتعيج الفخيق الثاني بتشفيح جسيع األعسال السظم -4
 األتفاقية. مذخوط والستظمبات الؾاردة في ىحهفي ىحه األتفاقية وإنجازىا وتدميسيا وصيانتيا وفقا" ل مشو

بـأن يـجفع الـى الفخيـق الثـاني  يتعيـج الفخيـق األول ،إزاء قيام الفخيق الثاني بتقجيؼ  جسيع األعسال السظمؾبـة مشـو بسؾجـب ىـحا العظـاء -5
 وباألسمؾب السحجد لحلػ في ىحه األتفاقية. األسعار واألجؾر السحكؾرة في السؾاعيج

 
 بشاء عمى ما ذكخ اعاله جخى تؾقيع ىحه األتفاقية وإبخاميا في التاريخ السحكؾر أعاله.

 
 الفخيق الثاني
 )السؾرد (

 الفخيق األول
 )صاحب العسل(

 التؾقيع  التؾقيع  
 

 األسؼ :    األسؼ  

 الؾعيفة:    الؾعيفة:  
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 دخؾل العظاءنسؾذج كفالة 

TENDER GUARANTEE 

 
 " شخكة مياه اليخمؾك" شخكة مياه اليخمؾكإلى الدادة : 

 
 يدخنا إعالمكؼ بأن مرخفشا )اسؼ السرخف..........................................................( 

 .غيخ قابل لمشقض وبتعيج ال رجعة عش……………………. يكفل السقاول / شخكة / مؤسدة
 .أردنياا  ديشاراا …………………………..فقط  أردنياا  )            ( ديشاراا  بسبمغ
 

 ……………………………………العظاء رقؼ:  وذلػ مقابل كفالة دخؾل
 …………………………………………….الخاص بسذخوع: 

 
 لمذخوط الستعمقة بحلػ والتي دخل العظاء السحكؾر عمى أساسيا. ، وفقاا اتو كسشاقص متقجم لمعظاء السحكؾرلتأميؽ قيامو بالتدام

 
 أو لحيؽ تؾقيع االتفاقية مع أحج السشاقريؽ أييسا أسبق. إيجاع العخوضمؽ تاريخ  ( يؾماا 202وتبقى ىحه الكفالة سارية السفعؾل لسجة )

 
بأن نجفع لكؼ السبمغ السحكؾر أعاله عشج أول طمب مشكؼ برخف الشغخ عؽ أي اعتـخاض  بتعيج ال رجعة عشة غيخ قابل لمشقضوإنشا نتعيج 

 مؽ قبل السشاقص.
 

 …………………………تؾقيع الكفيل/مررف 
 …………………………السفؾض بالتؾقيررع 

 ..………………………..التاريررررررخ 
 
 يجب وضع الكفالة في مغمف مشفرل عؽ العخض الفشي والسالي.
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 التشفيحنسؾذج كفالة حدؽ 

PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 "  شخكة مياه اليخمؾك" شخكة مياه اليخمؾك: إلى الدادة    
 

 ………….…………………………….( اسؼ السرخف يدخنا إعالمكؼ بأن مرخفشا )
 .غيخ قابل لمشقض وبتعيج ال رجعة عش………………… ، السقاول / شخكة قج كفل بكفالة مالية
       YWC-FARA 5-4.3 /2020  بخرؾص العظاء رقؼ

 Purchasing of pick-ups and backhoes for the use of maintenance crews ـــالستعمق ب
 .أردنياا  ديشاراا ……………………………………..، فقط بسبمغ )            ( ديشارُا اردنياا 

بتعيـج ال ، وإنشـا نتعيـج او/ العقـجوذلػ لزسان حدؽ تشفيح العظاء السحال عميو حدب الذخوط الؾاردة في وثـائق عقـج السقاولـة / و /
، بأن نجفع لكؼ بسجخد ورود أول طمـب خظـي مـشكؼ السبمـغ السـحكؾر أو أي جـدء مشـو بـجون أي تحفـ  أو غيخ قابل لمشقض ورجعة عش
و/او ج مع ذكخ األسباب الجاعية ليحا الظمب بأن السقاول / السؾرد قج رفض أو أخفق في تشفيح أي مؽ التداماتو بسؾجب العقـ -شخط 

 عمى إجخاء الجفع. مقاضاة مؽ جانب السقاول/ السؾرد وذلػ برخف الشغخ عؽ أي اعتخاض أو - عجم قيام السؾرد بالتؾريج

/و/ او/ تؾريـج السـؾاد بسؾجـب العقـج  أوليـاا  لحيؽ تدمؼ األشغال السشجدة تدـمساا وتبقى ىحه الكفالة سارية السفعؾل مؽ تاريخ إصجارىا و 
( 202لسـجد اخـخى مـجة كـل مشيـا ) وعمى ان يتؼ تججيجىا تمقائيـاا  ……….مؽ عام ………. شيخ ……….. بتاريخ  السحجد مبجئياا 

 بالغاء الكفالة. " طمباا خظياا شخكة مياه اليخمؾك" شخكة مياه اليخمؾكما لؼ يخدكؼ  مؽ  يؾماا 
 

 ……………………………تؾقيع الكفيل/مرخف 
 ...…………………………السفؾض بالتؾقيــع 

 ...…….....…………………..ـخ التاريــــ
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 نسؾذج كفالة الريانة

MAINTANANCE GUARANTEE 

 
 " شخكة مياه اليخمؾك" شخكة مياه اليخمؾك: إلى الدادة    

 ………….…………………………………….يدخنا إعالمكؼ بأن مرخفشا 
 .بتعيج ال رجعة عشة غيخ قابل لمشقض…………………… قج كفل بكفالة مالية، السقاول 

 رقؼ )         /          (بخرؾص العظاء 
 …………………………………………………..الستعمق بسذخوع: 

 .أردنياا  ديشاراا …………………………………..فقط  أردنياا  بسبمغ )            ( ديشاراا 
 

غيـخ قابـل  وبتعيج ال رجعـة عشـ، وإنشا نتعيج ط الؾاردة في وثائق عقج السقاولةوذلػ لزسان صيانة العظاء السحال عميو حدب الذخو 
مــع ذكــخ  -بــأن نــجفع لكــؼ بسجــخد ورود أول طمــب خظــي مــشكؼ السبمــغ الســحكؾر أو أي جــدء مشــو بــجون أي تحفــ  أو شــخط  ،لمــشقض

األســباب الجاعيــة ليــحا الظمــب بــأن السقــاول / الســؾرد  قــج رفــض أو أخفــق فــي تشفيــح أي مــؽ التداماتــو بسؾجــب العقــج / و /او اخفــق 
عمـى السـؾرد وذلـػ برـخف الشغـخ عـؽ أي اعتـخاض أو مقاضـاة مـؽ جانـب السقـاول /  ،واماتـالسقاول / السـؾرد فـي تشفيـح اي مـؽ التد 

 إجخاء الجفع.

او / انقزـاء مـجة الرـيانة /و /  نيائيـاا  وتبقى ىحه الكفالة سارية السفعؾل مؽ تاريخ إصـجارىا ولحـيؽ تدـمؼ األشـغال السشجـدة تدـمساا 
وعمى ان يتؼ تججيجىا تمقائيا لسجد اخـخى مـجة كـل مشيـا ….... مؽ عام …. شيخ ….. بسؾجب العقج السحجد مبجئياا بتاريخ  السحجدة

 بالغاء الكفالة. " طمباا خظياا شخكة مياه اليخمؾك" شخكة مياه اليخمؾكيؾما ما لؼ يخدكؼ مؽ  ( 120)
 

 .……………………………تؾقيع الكفيل/مرخف 
 ……………………………السفؾض بالتؾقيــع 

 .……………………………..التاريــــــخ 
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 نسؾذج كفالة الجفعة السقجمة

Advance Payment Guarantee 

 
 " شخكة مياه اليخمؾك" شخكة مياه اليخمؾكإلى الدادة:     

 .غيخ قابل لمشقض وبتعيج ال رجعة عشيدخنا إعالمكؼ بأن مرخفشا يكفل السقاول:............... نتعيج 
 ............................................................. ...................... ( ديشار أردني.) بسبمغ:

 : .......................................................وذلػ مقابل كفالة الجفعة السقجمة بخرؾص العظاء رقؼ
 ......................................................... الخاص بسذخوع:

 بتأميؽ قيام السقاول بدجاد قيسة الجفعة السقجمة حدب شخوط العظاء.
 

، بأن نجفع لكؼ السبمغ السحكؾر أعاله أو الخصيج السدتحق مشو عشج أول غيخ قابل لمشقض وبتعيج ال رجعة عشوأنشا نتعيج نتعيج 
 تحف  يبجيو السقاول / السؾرد.طمب خظي مشكؼ، وذلػ برخف الشغخ عؽ أي اعتخاض أو 

 
 ويتؼ تسجيجىا تمقائياا ألقداط الجفعة السقجمة،  ورىا ولحيؽ سجاد السقاول/ السؾردوتبقى ىحه الكفالة سارية السفعؾل مؽ تاريخ صج

 ."شخكة مياه اليخمؾك" شخكة مياه اليخمؾك، وال تمغى اال بكتاب خظي مؽ جاد قيسة الجفعة السقجمة بالكامللحيؽ س
 

 تؾقيع الكفيل / مرخف: ..............................

 السفؾض بالتؾقيع: ....................................

 التاريخ: ..............................................
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 نسؾذج ضسانة مؽ سؾء السرشعية 
 

      أدناه: ........................................... السؾقع نحؽ / أتعيج أنا
 

شـخكة ميـاه معجلـة ليـا الرـادرة عـؽ  أو أيـة قـخاراتأو امخ الذخاء وأية مالحق ليـا و/الؾاردة في العقج السؾاد السحالة عميشا و بزسان 
 )                (  لعام شخكة مياه اليخمؾك - اليخمؾك

 
يـتؼ السؾافقـة عمـى تدـمسيا حدـب  تبجأ مؽ تاريخ االستالم الشيائي لكل دفعـة شيخاا  18بحيث يكؾن ىحا الزسان ساري السفعؾل لسجة 

 األصؾل لمعظاء و/أو العظاءات و/او اوامخ الذخاء، ما لؼ يخد خالف ذلػ في العقج او امخ الذخاء. 
 

ويذسل ىحا التعيج ضسان كافة السؾاد السحكؾرة في العقج او/اوامخ الذخاء مؽ سؾء السرشعية وبكامل قيسـة السـؾاد السزـسؾنة مزـافاا 
 % خسدة عذخ بالسائة مؽ قيستيا. 25إلييا ندبة 

 
، وفــي حـال عــجم قيامشــا كشــخكة ميــاه اليخمـؾ ونتعيـج باســتبجال كافـة الســؾاد التــي ثبـت ســؾء مرـشعيتيا خــالل الســجة السقـخرة مــؽ قبـل 

% 25باستبجال تمػ السؾاد بأخخى ججيـجة مـع نيايـة السـجة السقـخرة لالسـتبجال، ف نشـا نتعيـج بـجفع كامـل قيسـة تمـػ السـؾاد مزـافاا إلييـا 
خسدة عذـخ بالسائـة مـؽ قيستيـا دون الحاجـة ل خظـار أو المجـؾء إلـى القزـاء، مـع ضـسان أي عظـل أو ضـخر أو مرـاري  تمحـق 

 .  اه اليخمؾكذخكة ميب
 

 وعميو أوقع 
 

 السقخ والستعيج بسا ورد أعاله              
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Manufacturer’s Authorization Form  

 

To:  (Al-Yarmouk Water Company)  

 

WHEREAS _________________ [name of the Manufacturer] who are established and reputable 

manufacturers of _______________________[name and/or description of the goods] having factories at 

__________________[address of factory] 

 

Do hereby authorize __________________[name and address of Agent] to submit a bid, and 

subsequently negotiate and sign the Contract with you against  _________ [reference of the Invitation to 

Bid] for the above goods manufactured by us. 

 

We hereby extend our full guarantee and warranty as per the Conditions of Contract for the goods offered 

for supply by the above firm against this Invitation for Bids. 

 
 
  
[Signature for and on behalf of Manufacturer] 

Note: This letter of authority should be on the letterhead of the Manufacturer and should be signed by a 

person competent and having the power of attorney to bind the Manufacturer.  It should be included by 

the Bidder in its bid. 

 

 
 
 

 


