THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

شركة مياه األردن – مياىنـا ذ.م.م.
JORDAN WATER COMPANY – MIYAHUNA LLC

O-T-18-0029-A
إصالح محركات متوسطة الفولتية
()2000,2250,1750
وثائق العطاء
2018
 اخر موعد لبيع وثيقة العطاء ىو الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 2018/07/19 يبدأ موعد تسميم العروض عمى العنوان المذكور أدناه من الساعة  8:30صباحاً لغاية الـ  11:30ظي ارً من يوماإلثنين الموافق 2018/07/23

 -سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم اإلثنين الموافق 2018/07/23
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الجزء االول  -:دعوة العطاء

الموضوع دعوة عطاء رقم )(O-T-18-0029-A

إصالح محركات متوسطة الفولتية ()2000,2250,1750
 )1تدعو شركة مياه االردن – مياىنا المناقصين المتخصصين لتقديم عروضيم وعمى النماذج المرفقة لشراء المواد الواردة في جداول
المواصفات وفقاً لممواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعميمات الدخول في العطاء المرفقة .

 )2يمكن لمشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة أو أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر خالف ذلك في
المواصفات .

 )3عمى المناقصين الراغبين بمعمومات إضافية االطالع عمى وثيقة العطاء مراجعة شركة مياه االردن – مياىنا – مديرية العطاءات
عمى العنوان المذكور أدناه عمماً

2018/07/19

بأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء ىو الساعة

 ) 4عمى المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاممة من وثائق العطاء
قبل آخر موعد لبيع وثيقة العطاء .

الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق

دفع مبمغ ( )35دينار  /خمسة وثالثون دينا ارً أردني غير مستردة

 )5يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة ( 1,650.00دينار) ألف وستمائة وخمسون دينار ككفالة دخول العطاء صادرة عن احـد

البنوك العاممة في المممكة االردنية الياشمية( ,وفي حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة) وصالحة لمدة ) (120يوم من

تاريخ إيداع العروض لذلك العطاء ألمر شركة مياه األردن وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

 )6تعتبر ىذه الدعوة والتعميمات مكممة لمشروط العامة والخاصة لمتعاقد وتكون ليا قوة العقد لشراء المواد وممزمة لممناقصين  ,ولمجنة
العطاءات حق إستبعاد أي عرض غير ممتزم بكل أو بعض أو أحد بنود التعميمات .

 )7يبدأ موعد تسميم العروض عمى العنوان المذكور أدناه من الساعة  8:30صباحاً لغاية الـ  11:30من ظير يوم االثنين الموافق
2018/07/23

 )8سيتم فتح العروض في تمام الساعة الثانية عشرة من ظير يوم االثنين الموافق  2018/07/23وعمى المتناقصين أو مندوبييم
الراغبين بحضور جمسة فتح العروض الحضور الى موقع الشركة عمى العنوان المذكور أدناه .

 )09يجب وضع كفالة الدخول في مغمف منفصل عن العرض الفني والمالي.

شركة مياه االردن – مياىنا

مديرية العطاءات والمشتريات
جبل الحسين – شارع المجدل
عمارة رقم( ) 6

لالستفسار يرجى االتصال عمى ىاتف  5666111فرعي1624/1603
شركة مياه األردن  -مياىنا
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الجزء الثاني
تعميمات دخول العطاء
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الجزء الثاني  :تعميمات الدخول في العطاء

تعتبر ىذه التعميمات مكممة لمشروط العامة والخاصة لمتعاقد وتكون ليا في التطبيق قوة العقد لمشراء وممزمة

لممناقصين ،ولمجنة العطاءات حق استبعاد أي عرض غير ممتزم بكل أو بعض أو أحد بنود ىذه التعميمات.
أوال :إعداد وتقديم العروض:

- 1ال يسمح باالشتراك إال لمشركات المعتمدة والمسجمة.
- 2ترسل العروض عمى األوراق األصمية وتختم بالختم الرسمي لمشركة والتوقيع عمييا إضافة الى نسختين طبق األصل
من العروض ولن ينظر في العروض المخالفة لذلك عمماً بأن األوراق األصمية ىي المعتمدة رسمياً في حالة وجود

اختالف.

- 3يجب ارفاق صورة اإليصال الدال عمى شراء نسخة المناقصة مع أوراق العروض المقدمة من المناقص في حال شراء
ىذه النسخة
- 4مدة سريان العرض ( )90تسعون يوما من التاريخ المحدد كآخر موعد اليداع العروض.
- 5آخر موعد الستالم نسخة دعوة العطاء الساعة الثانية من مساء يوم الخميس الموافق . 2018/07/19
- 6في حال وجود اعتراضات عمى المواصفات او الشروط او التعميمات الواردة في ىذا العطاء ,فيتوجب عمى المناقص
تقديم اعتراضو خالل عشرة ايام تبدأ مع نياية أول يوم لإلعالن عن العطاء .

- 7ال يجوز لمناقص أن يقدم عرضين مستقمين لنفس المواد سواء بإسمو الشخصي أو بالشراكة مع اسم آخر ،وفي مثل
ىذه الحالة ال ينظر في العرضين وعميو أن يقدم عرضاً واحدا محدداً إال إذا طمبت الشركة غير ذلك.

أ  -في حال تقديم عرض مرادف لنفس المادة ,فعمى المناقص أن يذكر عمى عرضو األصمي وبالحبر االحمر أن
ىناك عرضاً مرادفاً مرفقاً بو.

ب -أن يقدم العرض المرادف عمى نموذج تقديم العروض األصمي موقعاً ومختوماً من المناقص.

- 8يمتزم المناقص بعد اإلحالة النيائية عميو بتنفيذ المتطمبات الواردة بالتعاقد واتمام التوريد .

- 9أي غموض أو تشويو في المناقصة يفقد المناقصة قيمتيا ويحرم المناقص حق اإلشتراك.
- 10عمى المناقص المفوض إحضار المناقصة  /المناقصات المقدمة من قبمو بحيث تكون كل مناقصة في مغمف
مستقل مغمق بإحكام ومختوم ومعنون بإسم :
* شركة مياه االردن – لجنة العطاءات .
* العطاء رقم O-T-18-0029-A
* تاريخ

23/07/2018

* اسم المناقص ------------------------
* العنوان --------------------------------------

ووضعيا شخصياً في الصندوق المخصص لذلك العطاء بحضور ضابط الشراء المكمف واستالم ايصال بذلك ،عمى

أن التحتوي ىذه المغمفات أي عينات أو نشرات.

 -11ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس ،البريد المسجل ،البريد السريع ،او البريد االلكتروني.
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 - 12يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منو بأنو مطمع ومتفيم لجميع المواد والتعميمات الصادرة بموجب نظام الشراء
وتعديالتو ووثائق دعوة العطاء والنماذج المرفقة.

 - 13عمى السادة المتعيدين الذين يحال عمييم اي من المواد إحالة مبدئية اإللتزام بمراجعة مديرية العطاءات والمشتريات
لالطالع عمى مسودة االحالة والتبميغ المبدئي باإلحالة من قبل شخص مخول وخالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إشعارىم
بذلك من قبل مديرية العطاءات والمشتريات ،وىي المدة القانونية لإلعتراض عمى القرار المبدئي ،وفي حال عدم مراجعتيم

سيتم السير باإلحالة النيائية واعتبارىم موافقين عمى اإلحالة وحسب تعميمات دعوة العطاء والشروط العامة والخاصة
المرفقة بيا وعمييم التبمغ باإلحالة النيائية عند إشعارىم بذلك.

 - 14المحاكم األردنية ىي الجية القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.
ثانيا :خطاب التغطية :

عمى المناقص إرفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منو يشمل عمى المعمومات التالية :

- 1إجمالي عدد البنود المناقص عمييا وأرقاميا.

- 2قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العروض عمى ان تحسب بناء عمى اعمى سعر في حال تقديم عرض مرادف.
- 3اجمالي قيمة العرض عمى ان تحسب بناء عمى اعمى سعر في حال تقديم عرض مرادف.
- 4ذكر اي مرفقات اخرى.
ثالثا  :االسعار :
- 1االسعار المقدمة يجب ان تكون بالدينار االردني باالرقام واالحرف.

- 2السعر االفرادي باالرقام واالحرف يكون لموحدة ( المعروضة) من قبل المناقص.
- 3عمى المناقص تقديم سعر لكل مادة ( ليشمل السعر االفرادي والسعر االجمالي) عمى ان يكون السعر سعر تسميم
المستودع.

- 4عمى المناقص تقديم اسعاره لكل مادة تسميم مستودعات شركة مياه االردن شاممة الضريبة العامة لممبيعات واي رسوم او
ضرائب اخرى.
- 5اسعار تسميم المستودع تعني قيام المتعيد بالتخميص عمى البضائع من الموانئ وتسميميا لمستودعات شركة مياه االردن
دون اي تكفمة اضافية
- 6بيان رقم التسجيل في شبكة الضريبة العامة عمى المبيعات من قبل المناقص وضرورة تثبيتيا عمى الفواتير وذكر االسم
بشكل واضح ورقم صندوق البريد ورقم الفاكس والياتف وتحديد المنطقة والرمز البريدي.

- 7في حال تم تقديم العرض بالعممة االجنبية سيتم تحويل اسعار العروض الى الدينار االردني وذلك باستخدام سعر
الصرف الصادر عن البنك المركزي في يوم اخر موعد لتقديم العروض لغاية مقارنة عروض االسعار

رابعا  :طريقة الدفع :
7
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- 1يتم دفع قيمة المواد الموردة من خالل شركة مياه االردن بعد التسميم النيائي ( أي تسميم البضائع في المستودعات
وقبوليا بصفة نيائية) وخالل  45-30يوم.

- 2الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة.
خامسا :الكفاالت :

- 1يرفق مع كل عرض شيك مصدق بقيمة ( 1,650.00دينار) ألف وستمائة وخمسون دينار ككفالة دخول العطاء صادرة
عن احـد البنوك العاممة في المممكة االردنية الياشمية  (،و في حال تعذر ذلك تقبل كفالة بنكية غير مشروطة)

وصالحة لمدة ) ( 120يوم من تاريخ إيداع العروض لذلك العطاء المر شركة مياه االردن وحسب الشروط العامة
والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

- 2عمى المتعيد الذي يحال عميو العطاء أو جزء منو مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات الستكمال تقديم كفالة حسن
تنفيذ بقيمة  %10من قيمة المواد المحالة عميو خالل  10أيام من تاريخ اشعار االحالة النيائي ،عمى ان يتوجب عمى
المتعيدين توقيع امر الشراء  /العقد المنبثق عن ىذا القرار استكماال الجراءات التعاقد في موعد اقصاه اول يوم عمل
رسمي يمي تاريخ استيفاء المتطمبات السابقة الذكر ،وذلك تجنبا لمصادرة تأمين دخول العطاء.
سادسا :الغرامات :

يطبق ما ورد في الشروط العامة لمدخول في العطاء فيما يخص المخالفات والتغريم.

سابعا  :تقديم العروض :

يجب تقديم العروض والوثائق الداعمة ليا باليد في مغمف مغمق ومختوم عمى العنوان التالي:

شركة مياه االردن – مياىنا مديرية العطاءات والمشتربات
جبل الحسين – شارع المجدل عمارة رقم( ) 6

البريد االلكتروني Alozi@miyahuna.com.jo :
Omashharawi@miyahuna.com.jo
Mmaayta@miyahuna.com.jo
Hashour@miyahuna.com.jo
Zzoubi@miyahuna.com.jo
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الشروط العامة لمدخول في العطاءات و التعاقد مع المتعيدين
أوالً  :تأمينات وضمانات العطاءات -:

(توريد الموازم وتقديم الخدمات )

المادة ( : )1تأمينات الدخول في العطاءات  :عمى المناقص أن يرفق في عرضو تأميناً مالياً عمى شكل كفالة بنكية أو شيك
مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاممة في المممكة لحساب الشركة وبنسبة ال تقل

عن ( )%3ثالثة بالمائة من قيمة الموازم الواردة في عرضو أو بالقيمة المحددة بدعوة العطاء صالحاً لمدة ( )120
يوماً من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض  ،إال إذا ورد خالف ذلك بدعوة العطاء صراحة.

المادة ( -: )2أ .تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدمييا من المناقصين وفقاً لما يمي -:

- 1إلى الذين انتيت مدة سريان عروضيم ولم يرغبوا بتمديدىا بناء عمى طمبيم الخطي .
- 2إلى الذين جرت اإلحالة عمييم بعد تقديم تأمين حسن التنفيذ .
- 3يتم االفراج عن كفالة الدخول لممتقدمين الذين لم يقع عمييم االختيار بعد إصدار قرار االحالة النيائي  ،عمما
بأنو يجوز االفراج عن كفاالت الدخول العطاءات لممناقصين الذي يقع ترتيب سعرىم من الرابع فما فوق بعد

صدور قرار اإلحالة المبدئي.

ب .إذا إستنكف المناقص عن اإللتزام بعرضو ،أو لم يقم بإتمام المتطمبات الالزمة لمتعاقد ،وتوقيع أمر الشراء ،أو
ما يقوم مقامو خالل المدة المحددة في ىذة السياسة  ،تصادر لجنة العطاءات قيمة تأمين الدخول إيراداً
لمشركة بما يتناسب وقيمة المادة أو المواد التي استنكف عنيا و بما ال يقل عن ( )%3من قيمتيا .

المادة( : )3تأمينات حسن التنفيذ  :يعتبر المناقص ممزماً بتقديم تأمين حسن التنفيذ لمعطاء المحال عميو عمى شكل كفالة
بنكية أو شيك مصدق صادر من أحد البنـوك أو المؤسسات المالية المرخصة والعاممة في المممكة بمبمغ ال يقل

عن ( )%10عشرة بالمائة من القيمة اإلجمالية ألمر االحالة .
المادة( : )4يمتزم المناقص بتقديم تأمين حسن التنفيذ خالل خالل ( )10عشرة أيام عمل من تبمغيو بإشعار اإلحالة .
المادة(: )5

أ -يعاد تأمين حسن التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طمب خطي باإلفراج عن التأمين من الشركة
بعد التاكد من الوثائق األصولية التالية( ،ضبط االستالم ،مستند إدخاالت أو شيادة تقديم الخدمة) وتقديم تأمين

الصيانة والضمانة من سوء المصنعية إذا تضمنتيا شروط العقد.

ب -في حال إستنكف المتعيد عن توريد الموازم المحالة عميو ،أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر ،أو قصر في

استبدال الموازم المرفوضة بأخرى مطابقة فممجنة العطاءات اتخاذ اإلجراءات بحق المتعيد بما في ذلك مصادرة جزء

من تأمين حسن التنفيذ بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة  ،ويعتبر المبمغ إيراداً لمشركة.
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المادة( : )6تأمين الصيانة  :أ  .يقدم تأمين الصيانة عمى شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك أو مؤسسة
مرخصة وعاممة في المممكة بنسبة ال تقل عن (  )%5من قيمة الموازم المكفولة ،ويعاد ىذا التأمين

إلى المتعيد بعد أن يقدم براءة ذمة من الجية المستفيدة في الشركة.

ب .إذا أخل المتعيد بتقديم الصيانة المطموبة ،فيحق لمجنة العطاءات مصادرة قيمة التأمين واجراء

الصيانة عمى حساب المتعيد وتحميمو فروق األسعار  ،عمما بانة ال يطمب تأمين صيانة لموازم

التي ليست بحاجة إلى صيانة ،وعمى ان يتم تحديد ذلك صراحة في دعوة العطاء.

ج .عند انتياء مدة الصيانة المجانية الواردة بقرار اإلحالة ،تعتبر كفالة الصيانة المقدمة من المتعيد
مفرجاً عنيا حكماً بعد مضي (  )120مائة وعشرون يوماً من تاريخ انتيائيا في حالة عدم ورود
أي إشعار خطي من الجية المستفيدة .

المادة( : )7ضمانة سوء المصنعية  :أ .يقدم المتعيد ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من طرف ثالث ومصادق
عمى صحة التواقيع من بنك معتمد او من كاتب العدل بكامل قيمة الموازم المضمونة

مضافاً إلييا (  )%15خمسة عشر بالمائة من قيمتيا ،ولممدة المحددة في دعوة العطاء ،
إال إذا ورد خالف ذلك في دعوة العطاء .

ب .يمتزم المتعيد باستبدال الموازم التي ثبت سوء مصنعيتيا خالل فترة الضمانة الواردة بقرار
بناء عمى تقرير لجنة فنية من الشركة و  /أو لجنة فنية تشكميا لجنة العطاءات،
اإلحالة ً
باستبداليا بموازم جديدة عمى نفقتو بموجب إقرار خطي موقع منو بذلك ،وفي جميع األحوال
يجب أن يتم استبداليا خالل شيرين كحد أقصى من تاريخ إشعاره بذلك من لجنة

العطاءات ،ولمجنة العطاءات فرض غرامة تتناسب مع مدة استبدال الموازم والضرر والنفقات
الناتجة عن ذلك ،ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقديم الموازم الجديدة.

ثانياً  :شراء دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين :
المادة( : )8شراء وتقديم وثائق العطاء يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مين سارية

المفعول تخولو صناعة أو بيع أو توريد الموازم المطموبة أو االتجار بيا ،والسجل التجاري الصادر عن و ازرة الصناعة

والتجارة.

المادة( : )9يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء ( الورقية ) المقـررة (غير المستردة) مقابل وصول مقبوضات حسب األصول

ويتسمم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتيا  ،ويتم منح المناقص النسخة االلكترونية مجانا في حال توفرىا مع دعوة

العطاء كما يجوز منحة نسخة الكترونية لالطالع قبل شراء نسخة العطاء .
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المادة( : )10يعد المناقص عرضو وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد أن يق أر ىذه الوثائق ويتفيم جميع ما ورد فييا ،واذا لم تكن
الوثائق كاممة أو وجد نقصاً فييا فعميو طمب الوثيقة الناقصة من الشركة التي طرحت العطاء ،ويتحمل النتائج
المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة .

المادة ( : )11عند التنويو في دعوة العطاء إلى أن الموازم المراد شراؤىا يجب أن تتطابق مع العينة أو العينات الموجودة في
الشركة أو في أي مكان آخر تحدده دعوة العطاء ،فعمى المناقص معاينة العينة  /العينات وفحصيا الفحص

الالزم قبل تقديم عرضو ،وال يعفيو اإلدعاء بعدم اإلطالع أو إجراء المطابقة والفحص الالزمين  ،و يعتبر كأنو

اطمع عمى العينة .

المادة (  : )12يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول و النماذج المرفقة بدعوة العطاء  ،و يختم ويوقع نماذج عرض
المناقصة (  )Bid Formوجداول الكميات و صفحة الـ

 Deviations From Specificationsو الوثائق

المطموبة في دعوة العطاء ويقدميا ضمن العرض كاممة  ،و يحق لمشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بيذة

الجداول و النماذج  ،و عمى ان يقدم المناقص عرض رئيسي واحد فقط و لن تقبل اية عروض او بدائل اخرى او

اضافات عمى العرض اال اذا وجد في دعوة العطاء (الشروط الخاصة) تقديم عروض بديمة و بحيث يتم بيان كيفية
تقديم العروض البديمة و كيفية عرض أسعارىا واألساس الذي سيجري بناء عميو تقييم العروض البديمة وفي حال

عدم ذكرىا صراحة في دعوة العطاء فان تقديم اية بدائل غير مقبول و لن ينظر في أي عرض مقدم غير العرض

الرئيسي  ،و يحق لممناقص باإلضافة إلى وثائق دعوة العطاء أن يضيف أي وثائق أو معمومات يرغب إضافتيا

ويرى أنيا ضرورية لتوضيح عرضو ،وعميو أن يكتب عنوانو الكامل والدقيق في عرضو متضمناً العنوان االلكتروني
والياتف والفاكس لترسل إلييا المخاطبات المتعمقة بالعطاء ،وعميو أن يبمغ الشركة خطياً عن أي تغيير أو تعديل
في عنوانو ،وتعتبر جميع المخاطبات التي تترك لو في العنوان المذكور أو ترسـل إليـو بأي وسيمة إرسال كأنيا

وصمت فعالً وسممت في حينيا.

المادة( : )13يعد العرض عمى نسختين متطابقتين (األصل ونسخة عنيا) باالضافة الى النسخة االلكترونية اذا كانت
مطموبة (عمى ان تعتمد النسخة الورقية في حال وجد أية خالف) مطبوعاً خال من المحو أو التعديل أو الشطب أو
اإلضافة ،واذا اقتضت الظروف ذلك فيجب عمى المناقص التوقيع بالحبر األحمر بجانب المحو أو التعديل أو

الشطب أو اإلضافة وعميو كتابة السعر بالرقم والحروف ،وعمى المناقص كذلك أن يذكر السعر اإلفرادي لموحدة

ولمجموع الوحدات لكل مادة وكذلك السعر اإلجمالي لمعرض (لجميع المواد المقدم ليا) وبيان اية ضرائب او رسوم

مضمنة في السعر و بحيث يكون السعر نيائيا غير قابل الية تعديالت بالزيادة الحقا ويعتبر السعر شامالً أجور
التحزيم والتغميف ،وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض .

المادة( : )14عمى المناقص تقديم البيانات والوثائق األصولية بخبرتو ومقدرتو الفنية والمالية ،ودرجة الخدمة المتوافرة لديو،

وأي متطمبات أخرى ضرورية لمداللة عمى قدرتو بالوفاء بااللتزامات المترتبة عميو ومتطمبات العطاء ،وفقاً لنموذج
خاص يعد لتمك الغاية لمعطاءات التي تتطمب ذلك ويتحمل المناقص اي نقص في عرضة ليذة الوثائق .
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المادة( : )15يقدم المناقص العرض مع تأمين الدخول بالعطاء في مغمفات منفصمة مع كتابة المحتوى عمى المغمف ومن

ثم يقوم بجمعيا في مغمف واحد مغمق بإحكام ويكتب عميو أسم الشركة المقدم ليا العطاء والعنوان.....الخ ،وأسم
وعنوان المناقص الثابت ورقم العطاء بخط واضح ،والتاريخ المحدد كأخر موعد لتقديم العروض ،وبخالف ذلك

يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض .

المادة( : )16يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتياء المدة المحددة لذلك ،وكل
عرض ال يصل ويودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض ال يقبل.

المادة( : )17ال تقبل العروض التي ترد لمدائرة مباشرة بالفاكس او البريد االلكتروني إال إذا ورد بدعوة العطاء نص صريح
بخالف ذلك .

المادة( : )18في حال ورود عروض غير موقعو أو غير مختومة تقوم لجنة العطاءات بتحويميا لمجنة الدراسة الفنية مع باقي

العروض  ،و لدى التنسيب باإلحالة حسب تقرير المجنة الفنية الوارد فيو مالحظات أو نواقص عمى المناقص األقل
سع ار و ان تكون شرط اإلحالة عمى أن يقوم المناقص األقل سع ار بإستكمال النواقص الواردة في تقرير المجنة الفنية

و قبل اإلحالة و بخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات المختصة إستبعاده.

كما ال تقبل العروض التي ترد ناقصة أو غامضة بشكل ال يمكن من اإلحالة.
المادة( : )19عمى المناقص أن يرفق بعرضو النسخة األصمية من أي كتالوجات أو نشرات أو معمومات فنية أو إحصاءات

تعرف بالموازم المعروضة بإحدى المغتين العربية أو اإلنجميزية ،واذا لم ترفق بالعرض أو تقدم معو فممجنة العطاءات
عدم النظر في العرض وال يحق لممناقص االعتراض عمى ذلك .

المادة( : )20يقدم المناقص مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء ،واذا كانت العينات غير قابمة لمنقل فعميو أن
يحدد مكانيا والوقت الذي يمكن رؤيتيا فيو ،وبخالف ذلك يجوز لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.

المادة( : )21يجب أن يكون التغميف والتحزيم (  (Packingمن مستوى تجاري جيد مع بيان طريقة الحزم ونوع العبوات
وسعتيا او وزنيا التي ستستعمل دون أي إضافة في السعر وتبقى جميع الصناديق واألكياس ومواد التغميف

األخرى ممكاً لمشركة إال إذا نص عمى خالف ذلك.

المادة( : )22يمتزم المناقص أن يبقي العرض المقدم منـو نافذ المفعول ،وغير جائز الرجوع عنو لمدة ال تقل عن (

) 90

يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض ،قابمة لمتجديد بموافقة الطرفين.

المادة( : )23تقبل العروض لتوريد كامل الكميات أو بعضيا لموازم المطموبة أو لمادة واحدة أو بضع مواد إال إذا اشترطـت
دعـوة العطـاء غير ذلك .

المادة( : )24عند عدم تحديد موعد لتوريد الموازم في دعوة العطاء فعمى المناقص أن يبين بالتحديد موعد التوريد ،واذا لم

يحدد موعد التوريد في الحالتين يعتبر التوريد حاالً (وتعني كممة حاالً خالل أسبوع من تاريخ توقيع أمر الشراء )

(االتفاقية) .

13

\\ PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2018\Tender Documents\O-T\O-T-18-0029-Aصيانو حمركاتdoc.

Procurement & contracting Section

المادة( : )25عمى المناقص أن يبين في العرض المقدم منو بمد المنشأ لموازم المعروضة ،واسم الشركة الصانعة ،والماركة،
واالسم التجاري والطراز ) (Modelورقم الكتالوج ،أو النشرة الخاصة بالموازم المعروضة.

المادة( -: )26أ .في حال نصت دعوة العطاء يقدم المناقص مع عرضو جدوالً منفصالً بقطع الغيار لموازم التي تتطمب ذلك
والتي تنصح الشركة الصانعة بيا لالستعمال لمدة (

 ) 5خمس سنوات عمى االقل في ظروف االستعمال

العادي ،مبيناً فيو رقم القطعة كما ىو لدى الشركة الصانعة ،والكمية ،وسعر الوحدة ،والسعر اإلجمالي ،وأن

تكون ىذه األسعار ممزمة لممناقص لممدة المذكورة ،ولمشركة كامل الحرية في طمبيا ضمن ىذه المدة بالسعر
الوارد في الجدول المذكور ،ويجب أن تكون قطع الغيار في ىذه الحالة أصمية وجديدة ( Brand ( )%100

. )new

ب .يمتزم المناقص بتوفير ورش الصيانة وقطع الغيار لموازم التي تتطمب ذلك لمدة ال تقل عن(  )5سنوات أو
العمر التشغيمي المتعارف عميو إال إذا ورد بدعوة العطاء غير ذلك ،كما ويمتزم المناقص أن يقدم مع عرضو

الشروط المعدلة ألسعار قطع الغيار (معادلة تغير األسعار)

) (Escalation Clauseبعد انتياء الفترة

المذكورة في الفقرة (أ) من ىذه المادة كما ىي في بمد المنشأ .

بناء عمى عالقة مع مناقص آخر تقدم لمادة أو أكثر من
المادة( : )27يعتبر عرض المناقص تأكيداً منو أن عرضو لم يقدم ً
المواد الواردة في عرضو ،وفي جميع األحوال ال يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقمين لنفس الموازم سواء
كان باسمو الشخصي أو بشراكتو مع إسم آخر وفي مثل ىذه الحالة ال ينظر في العرضين ،وعمى المناقص أن

يقدم عرضاً واحداً محدداً عمما بان التقبل العروض البديمة اال في حال نصت دعوة العطاء عمى خالف ذلك

المادة( : )28أ .يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة منو عمى أن إصدار أمر الشراء عن الشركة بعد تبمغو يشكل مع وثائق
العطاء المعتمدة عقداً ممزماً إال إذا ورد في قرار اإلحالة وأمر الشراء خالف ذلك .

ب .يضمن المناقص أن تكون المواد الموردة جديدة (  )Brand new ( )%100خالية من أي عيب في الصنع،
أوفي المادة ،ومن طراز حديث ولم يتوقف إنتاجيا ،عمى أن تكون سنة الصنع لمموديل ىي نفس سنة تقديم

العرض او السنة التي تسبقيا مباشرة اال اذا ورد خالف ذلك في الشروط الخاصة بدعوة العطاء

ج .إذا وجد أي تغيير في الموديل ،يكافئ أو أعمى مواصفة في الموديل المحال لصالح الشركة ،يقبل البديل
الجديد دون إجراء أي تعديل عمى السعر ،شريطة أن يكون من نفس الشركة الصانعة وبمد المنشأ ،وأن يكون

بناء عمى كتالوج من الشركة الصانعة وتقرير فني من لجنة فنية تشكل ليذه الغاية.
ىذا التغيير ً
ثالثاً  :فتح العروض

المادة( : )29تفتح العروض من قبل لجنة العطاءات بكامل نصابيا أو بأكثرية أعضائيا بصورة عمنية بمكان وتاريخ وساعة

محددة في اإلعالن عن العطاء ،ويوقع كل عرض من قبميا ،ولمجنة قراءة األسعار اإلجمالية لكل عرض ان وجدت

ذلك مناسبا  ،ويجوز لكل مناقص أو لممثمو حضور فتح العروض.
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المادة( : )30ال تقبل العروض أو أي تعديالت عمييا ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض .

المادة( -: )31أ .إذا وجدت لجنة العطاءات عند موعد فتح العروض أن عدد المناقصين يقل عن ثالثة أو أقل من العدد
المحتمل ،فميا أن تقرر تمديد موعد تقديم العروض (إعادة طرح العطاء) أو تحويل العطاء إلى الشراء

باالستدراج او الشراء المباشر في حال عدم تقدم احد لممرة الثانية  ،وفي ىذه الحالة تعاد العروض مغمقة إلى

مقدمييا مقابل توقيع المناقص أو من يمثمو .

أ .كما يحق لمجنة العطاءات إذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد أن تقوم بفتح العرض أو العروض الواردة إلى
الصندوق واجراء الدراسة واإلحالة إذا وجدت األسعار والموازم المعروضة مناسبة .

رابعاً  :دراسة وتقويم العروض :

المادة( : )32تحدد لجنة العطاءات أو الرئيس التنفيذي األشخاص أو الجيات الذين تتكون منيم المجنة

الفنية التي تقوم

بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية التي تتطمب ذلك ،وتقدم التوصية المناسبة لمجنة العطاءات

المادة( : )33ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء .
المادة(: )34

 .1تتم دراسة العروض المقدمة لمعطاء ( في حال لم تنص دعوة العطاء عمى تقديم عرض فني ومالي منفصمين) وفقاً
لما يمي:

أ -يتم عمل تدقيق اولي لمعرض وفقا لمنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عمية يتم قبولة
واعتمادة لمدخول في التقييم

ب -في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضة من التقييم وعمى
ان يتم بيان ذلك صراحة عند اعداد التقرير الفني لمجنة العطاءات

ت -تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية لمدراسة وفقاً لممواصفات المطموبة .

ث -تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرتو عمى الوفاء بالتزامات العطاء.
ج -تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ،ثم الذي يميو حتى تتم دراسة العروض المقدمة.

ح -إذا توافرت في العرض كافة الشروط ،والمواصفات ،والجودة توصي المجنة الفنية باإلحالة عمى مقدم أرخص
األسعار شريطة ان تبين المجنة مدى معقولية االسعار.

خ  -تتم مقارنة أسعار العروض المطموبة لموازم او االشغال او الخدمات في دعوة العطاء ،وذلك لتحديد مقدم

أرخص المطابق عمى أن يتم استبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غيار غير مطموب تسعيرىا في دعوة العطاء،
ويحق المجنة الفنية قبول اإلضافات ،وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء وبعد فوزه.

د -في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار ،تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يميو
بالسعر ،إلى أن تصل الى العرض الذي تتوافر فيو المتطمبات لإلحالة ،عمى أن تبين أسباب استبعاد العروض

األرخص بشكل واضح.
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ذ -عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فييا ،يجوز شراء الموازم او االشغال المعروضة
التي تمبي احتياجات الشركة ،وتتوافر فييا الجودة وبأسعار مناسبة (أنسب العروض).

 .2تتم دراسة العروض (المناقصات) المقدمة لمعطاء حسب تسمسميا في السعر ( في حال نصت دعوة العطاء عمى
تقديم عرض فني ومالي منفصمين ) وفقاً لما يمي:

أ  -يتم عمل تدقيق اولي لمعرض وفقا لمنموذج المعتمد لذلك وفي حال عدم وجود مخالفات رئيسية عميو يتم قبولو
واعتماده لمدخول في التقييم.

ب -في حال وجدت مخالفات رئيسية في العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضو من التقييم.

ت -تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية لمدراسة وفقاً لممواصفات المطموبة ومعايير التاىيل
الواردة في دعوة العطاء.

ث -تؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرتو عمى الوفاء بالتزامات العطاء.

ج -إذا توافرت في العرض كافة الشروط ،والمواصفات ،والجودة توصي المجنة الفنية باعتماد العرض الفني .
ح -في حال وجدت مخالفات فنية في العرض المقدم يتم استبعاده.

خ -سيتم دعوة الشركات المؤىمة فنيا لحضور اجتماع فتح العروض المالية ليا ويتم اعادة العروض المالية الغير
متاىمة فنيا لممتناقصين مغمقة وتحتفظ لجنة العطاءات لنفسيا بالحق في بيان او عدم بيان اسباب رفض العرض.

د -تتم مقارنة أسعار العروض المطموبة لموازم او االشغال أو الخدمات في دعوة العطاء ،وذلك لتحديد مقدم أرخص
االسعار عمى أن يتم استبعاد قيمة أي إضافات أو قطع غيار غير مطموب تسعيرىا في دعوة العطاء ،ويحق

المجنة الفنية قبول اإلضافات ،وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء وبعد فوزه.

ذ -يتم تطبيق التعميمات الخاصة بطريقة احتساب عالمات التقييم الفني والمالي لتحديد العرض الفائز بالعطاء.
 .3في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي يميو
بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيو المتطمبات لإلحالة عمى أن تبين أسباب استبعاد العروض

األرخص بشكل واضح .

 .4عند عدم مطابقة كافة العروض (المناقصات) أو وجود نقص فييا ،يجوز شراء الموازم المعروضة التي تمبي
احتياجات الشركة وتتوافر فييا الجودة وبأسعار مناسبة (أنسب العروض) .

 .5يؤخذ بعين االعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصيانة وأي أمور أخرى يتطمبيا نظام الموازم
والتعميمات المعمول بيا .

 .6يراعى عند الدراسة السعر التفضيمي الممنوح لممنتجات المحمية إن وجد.

المادة( : )35إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضو ميزات
إضافية ثم المقدم لممنتجات المحمية ،ثم المناقص المقيم بالمممكة بصورة دائمة ،ثم مدة التسميم األقل إذا كانـت

سرعـة التسميـم لمصمحة الشركة .
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المادة( : )36لمجنة العطاءات الحق في استبعاد عرض المناقص الذي يخل بالتزاماتو قبل إتمام التعاقد ،أو بالعقود المبرمة
معو ،أو ال يمتزم بشروط العقد أو يماطل في تنفيذه أو يغش ،وعمى أن تكون المخالفات قد وقعت في أكثر من
عقد ،أو أكثر من مرتين في عقد واحد ،وليا أن تحرمو من االشتراك في العطاءات لممدة التي تحددىا .

تراعي لجنة العطاءات قبل اإلحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم الموازم المطموب وسمعتو التجارية

المادة(: )37

والتسييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا وقطع الغيار وورش

عرضو لنقص كل أو بعض ىذه المتطمبات.

الصيانة ،وقدرتو المالية ،ويجوز ليا استبعاد

خامساً  :إحالة العطاءات -:

المادة( : )38تتم إحالة العطاءات مع بيان األسباب عمى الفائزين وفقاً لما يمي -:

أ .األرخص المطابق :إذا كان أرخص العروض يتضمن الجودة الالزمة في الموازم المطموبة

ومطابق لممواصفات

والشروط في دعوة العطاء.

ب .أرخص المطابق :إذا كان ىنالك عــروض مخالفة ،وعروض أخرى مطابقــة تستبعد العروض المخالفة ،وتتم
اإلحالة عمى أرخص العروض المطابقة.

ج .األنسب :لمجنة العطاءات في حالة وجود مخالفات في كافة العروض المقدمة أن تختار أنسب ىذه العروض من
حيث الجودة والسعر والنوع والشروط التي تفي بالغرض المطموب إذا اقتنعت المجنة لصالح الشركة

المستفيدة

ٍ
بشكل كاف.
د .أي سبب آخر يتفق مع أحكام ىذا السياسة عمى أن يكون مبر اًر

المادة( : )39تحتفظ لجنة العطاءات لنفسيا بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحاً بصورة كافية تمكن من اإلحالة أو
يحتمل أكثر من تفسير .

المادة( : )40لمجنة العطاءات الحق أن تحيل من أي عرض مادة أو أكثر من المواد المعروضة أو أي جزء منيا  ،ولمجنة
فوق ذلك أن ترفض كل العروض المقدمة إلييا .

المادة( : )41لمجنة العطاءات أن تنقص أو تزيد الكميات المطموبة في دعوة العطاء قبل اإلحالة دون الرجوع إلى المناقص
أو بعد اإلحالة بموافقة المتعيد عمى أن ال يتجاوز مجموع الزيادة أو النقصان (  )%25خمسة وعشرين بالمائة

سواء قبل اإلحالة أو بعدىا .

المادة( : )42يجوز لمجنة العطاءات أن تستبعد أي عرض من مناقص سبق وأن أىمل أو قصر أو انتحل صفة تمثيل

مؤسسة أو شركة أو اإلدعاء بأنو وكيميا بالبيع أو أخفى أنو وكيميا ،سواء كان تمثيمو لمؤسسة أردنية أو أجنبية

.

المادة( : )43تستبعد لجنة العطاءات العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعميمات العامة الشروط الخاصة لدعوة
العطاء ،أو إذا كان مقدمو غير كفء أو غير مؤىل أو إذا سبق واتخذ بحقو قرار حرمان من االشتراك في

العطاءات لممدة التي حددتيا لجنة العطاءات .
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المادة( : )44إذا وقع تناقض أو تعارض بين التعميمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد بالخاصة .

المادة( : )45تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار اإلحالة الحد األدنى المقبول وال تمغي مواصفات العينات
المقدمة مواصفات دعوة العطاء أو قرار اإلحالة إال إذا تفوقت عمييا.

المادة( : )46إذا تبين لمجنة العطاءات أن األسعار المعروضة عمييا مرتفعة ،فميا أن تعيد طرح العطاء ،أو أن تمجأ إلى
الشراء عن طريق استدراج عروض ،أو الشراء المباشر وفقاً ألحكام نظام لوازم الشركة  ،كما يحق ليا أن

تصرف النظر عن الشراء كمياً أو جزئياً ،وعند إعادة الطرح يحق لممناقص الذي سبق أن اشترى دعوة العطاء

الحصول عمييا دون مقابل .

المادة( : )47تحتفظ لجنة العطاءات بحقيا في إلغاء دعوة العطاء أو قرار اإلحالة في أي وقت أو أي مرحمة دون

بيان

األسباب ،ما لم يكن المتعيد قد تبمغ أمر الشراء وقرار اإلحالة واستكمل كافة اجراءات توقيع العقد او االتفاقية ،
وليا أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إلييا دون أن يكون ألي من المناقصين الحق في الرجوع إلييا

بأي خسارة أو ضرر ناشيء عن تقديم عرضو ،وال يترتب عمى الشركة أي إلتزامات مادية أو غير مادية مقابل

ذلك.

سادساً  :مسؤوليات المتعيد تجاه الشركة :

المادة( : )48عمى المتعيد الذي أحيل عميو العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة (تقديم تأمين حسن التنفيذ
ودفع الرسوم القانونية وتوقيع االتفاقية (أوامر الشراء)....إلخ) خالل المدة التي تحدد في كتاب التبميغ الذي يرسل

إلى المتعيد  ،عمما بانة يحق لمشركة الغاء االحالة دون ان يترتب عمييا اية التزامات مالية اذا لم يقم المتعيد
باستكمال كافة االجراءات المطموبة منة خالل الفترة القانونية الممنوحة لة

المادة( : )49يعتبر توقيع أمر الشراء و/او االتفاقية من قبل المتعيد اعترافاً منو بأنو مطمع عمى كافة محتويات قرار اإلحالة
وأمر الشراء وكل ما يتعمق بيما وأنو ممتزم التزاماً تاماً بمحتوياتيما ومضمونيما .

المادة( : )50ال يجوز لممتعيد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول عمى إذن خطي من
لجنة العطاءات مع االحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقاً لقرار اإلحالة والعقد األصيل .

المادة( : )51إذا استنكف المتعيد عن تنفيذ التزاماتو بموجب العقد أو قصر في ذلك ،أو تأخر في تقديم الموازم المحالة عميو،
لمجنة العطاءات شراء الموازم أو الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص أو بديالً عنيا بذات

الخصائص واالستعماالت وال تقل عنيا سوية من أي مصدر آخر عمى حسابو ونفقتو وتحميمو فروق األسعار
والنفقات اإلضافية وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالشركة دون الحاجة إلى أي إنذار ،وال

يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.

المادة( : )52يرفع المتعيد الموازم المرفوضة عمى نفقتو خالل مدة أقصاىا (  )15خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة
رفعيا من المكان الموجودة فيو ،إال إذا إقتضت الضرورة الصحية أو األمنية رفعيا أو إتالفيا قبل ذلك الموعد،

فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد لو فيعتبر متنازالً عنيا لمشركة  ،و لمشركة الرجوع عميو بنفقات
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الرفع و اإلتالف إن إقتضى ذلك بقرار من لجنة العطاءات  ،كما يحق لمشركة فرض رسوم تخزين عميو بما
مقدارة  % 1عن كل اسبوع تاخير عن الفترة اعاله .

المادة( : )53أ .إذا تأخر المتعيد في تنفيذ ما التزم بو في الموعد المحدد بالعقد ،فتفرض عميو (غرامة مالية) بنسبة ال تقل

عن (  )%0.5خمسة بااللف من قيمة الموازم التي تأخر المتعيد في توريدىا ،عن كل أسبوع أو جزء من
األسبوع وبحد أعمى  %15من قيمتيا  ،كما يحق لمشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا
اقتضت مصمحة الشركة ذلك وعمى ان يتم تحميل المتعيد كافة الخسائر الناتجة عن ذلك .

ب .إذا قام المتعيد بتوريد الموازم المطموبة منة قبل الموعد المحدد لذلك وبدون موافقة خطية مسبقة من الشركة،

فيحق لمجنة العطاءات ان تفرض عميو (غرامة مالية) بنسبة ال تقل عن (  )%1واحد بالمائة من قيمة الموازم

التي بكر المتعيد في توريدىا لعطاءات التوريد عمى دفعات.

المادة( : )54ال يحول توقيع الغرامة الواردة في المادة (

.54أ) دون حق الشركة في الرجوع عمى المتعيد بقيمة العطل

والضرر الناتج عن تأخر المتعيد في تنفيذ ما التزم بو دون سابق إنذار ،عمى أن يتـم إعـالم لجنـة العطـاءات

بقيمـة العطـل والضرر إن وجدت .

المادة( : )55تحصل األموال المستحقة لمشركة  ،أو بموجب ىذه التعميمات من المناقصين أو المتعيدين لمشركة من
كفاالتيم لدييا لذلك العطاء او اي عطاء اخر او من األموال المستحقة ليم لدى الشركة في اي تعامالت اخرى.

المادة( : )56القوى القاىرة  -:ىي حدث او ظرف استثنائي خارج عن ارادة و سيطرة الطرفين مثل الحرب او االضراب او

الشغب او الجريمة و قد يكون حسب المصطمح (عمل القوة العميا) مثل الفياضانات او الزالزل او البراكين

أو التشريعات الحكومية المستحدثة  ،أو غير الواضحو و التي ال يمكن التنبؤ بيا  ،بحيث يمنع احد او
كال الطرفين من الوفاء بإلتزاماتيما المنصوص عمييا في العقد و ليس المقصود بذلك تبرير االىمال او

التقصير او غيره من المخالفات لكل من الطرفين.

 - 1يكون من المتفق عميو أن المتعيد ال يتحمل األضرار المترتبة عمى التأخير في تنفيذ العقد أو عدم الوفاء بو
إذا كان التأخير أو عدم الوفاء بسبب القوى القاىرة.

 - 2في كل األحوال عند وجود قوى قاىرة فإنو يتوجب عمى المتعيد تقديم إشعار خطي و فوري إلى الجية

المختصة بالظروف واألسباب التي تمنع من تنفيذ االلتزام أو التأخير في الوفاء بو وتقديم كل ما يثبت ذلك.

 - 3تكون القوى القاىرة المؤقتة من مبررات التأخير ويجب الوفاء بعد زواليا ،وتكون القوى القاىرة الدائمة من
مبررات عدم الوفاء.

 - 4تنظر لجنة العطاءات في القوى القاىرة من حيث المكان والزمان ومدى أثرىما عمى تنفيذ العقد .
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سابعاً  :العينات :

المادة( : )57يحق لمشركة أن تحدد عينة ليتم الشراء مطابقاً ليا من كافة الوجوه شرط أن ال تكون محصورة بماركة واحدة أو

بمصنع واحد ،وفي ىذه الحالة توضع بمكان معين في الشركة  ،ويذكر المكان وعنوانو في دعوة العطاء لتمكين

المناقصين من اإلطالع عمييا .

المادة( : )58يجوز لممناقص أن يعزز عرضو بعينة ولو أن يعتبرىا عينة من كافة الوجوه أو يحدد الصفة المقدمة من أجميا
ويذكر ذلك صراحة في عرضو .

المادة( : )59تحفظ العينات التي تعتمد عند اإلحالة في المكان المعد الذي تحدده الشركة بعد ختميا بخاتم الشركة والتوقيع
عمييا من قبل المجنة الفنية  ،وذلك لمقارنتيا بالموازم الموردة عند اإلستالم .

المادة( : )60ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طمبيا خطياً خالل أسبوعين من تاريخ اإلحالة النيائية،

وال تكون الشركة مسؤولة عن فقدىا أو تمفيا بعد ىذا الموعد ،وفي جميع األحوال يفقد المناقص الحق بالمطالبة

بيذه العينات إذا لم يطالب بيا خطياً خالل شيرين من اإلحالة النيائية.

المادة( : )61ترد عينات المتعيدين الذين تمت اإلحالة عمييم بعد استالم الموازم الموردة مطابقة لشروط قرار اإلحالة ،ويتم
ذلك وفقاً لإلجراءات الواردة في المادة ( )61من ىذه التعميمات ،إال إذا ورد خالف ذلك في قرار اإلحالة .

ثامناً  :فحص الموازم واستالميا :

المادة( : )62تكون الموازم التي وردىا المتعيد خاضعة إلعادة وزنيا وقياسيا عمى موازين تحددىا الشركة وبحيث تتطابق مع
المعايير الدولية المعتمدة ليذة الغاية ويدفع الثمن عمى أساس الوزن الصافي أو القياس الصافي ليذه الموازم إال

إذا ورد نص عمى غير ذلك .

المادة( : )63يتم فحص الموازم التي يوردىا المتعيد واجراء التجارب عمييا لمعرفة مدى مطابقتيا لممواصفات بالطريقة التي
تحددىا الشركة و بحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة ليذة الغاية وبحيث تضمن في دعوة العطاء ،

ويتحمل المتعيد نفقات الفحص اال اذا كانت عممية الفحص غير واردة في دعوة العطاء وارتأت الشركة ان يتم
فحص المواد الموردة فان الشركة تتحمل الكمفة في حالة نجاحيا و في حالة رسوبيا يتحمل المتعيد التكاليف

وترفض المواد  ،وفي حاالت تحددىا المجنة وبناءا عمى طمب المناقص وموافقة المجنة يمكن المجوء لطرف ثالث

محمي او خارجي وباالتفاق مع المتعيد العادة الفحص  ،عمى انو يجوز لمجنة العطاءات وبناءا عمى طمب

المتعيد ان يتم فحص المواد التي ستورد في بمد التصنيع وبحيث يعيد إلى لجنة أو ىيئة أو شركة متخصصة

القيام بفحص الموازم قبل شحنيا لبيان مدى مطابقتيا وعمى ان يتحمل المتعيد كافة النفقات المترتبة عمى ذلك.

المادة( : )64إذا كانت الموازم المطموبة من نوع المشاريع الكبرى ( )Complex Projectالتي تتطمب تركيب وتشغيل ،فيجب
أن تتضمن دعوة العطاء (الشروط الخاصة) ذلك ،وأن يقوم كل مناقص بذكر ذلك في عرضو وعمى النحو

التالي -:

أ) تحديد مدة التوريد.
20
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ب) تحديد مدة التركيب واالستالم األولي.

ج) تحديد مدة التشغيل التجريبي الذي يتم عمى أساسو االستالم النيائي .

المادة (: )66الصناعة الوطنية :

بناءا عمى قرار مجمس الوزراء رقم

 972تاريخ  2013/01/25و كتبيم الالحقو رقم

 1733/06/10/56تاريخ

 2013/01/27و  265/1/11/6تاريخ  2014/1/05يتم منح الصناعة الوطنية األردنية أفضميو بالسعر
بنسبة  %15ما دامت مطابقة لمشروط و المواصفات الفنية و اليندسية األردنية .

و ذلك شريطة إحضار ما يثبت أ ن المصنع محمي .
و يتم منح األفضمية لسعر المنتج المحمي وفقا لممعادلة التالية :
سعر السمعو األجنبية ×  , 1.15و من ثم يتم مقارنتو بسعر المنتج المحمي شريطة مطابقة كال العرضين لمشروط و
المواصفات

21
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 العرض البديل

أ) ال يجوز لمناقص ان يقدم عرضين مستقمين لنفس المواد سواء باسمو
الشخصي او بالشراكة مع اسم آخر ,وفي مثل ىذه الحالة ال ينظر في

العرضين وعميو ان يقدم عرضا واحدا محددا اال اذ طمبت الشركة غير ذلك.
ب) يجوز لممناقص تقديم عروض مرادفة لنفس المادة ,و عمى المناقص
ان يذكر عمى عرضو االصمي وبالحبر االحمر ان ىناك عرضا مرادفا مرفقا
بيا وان يقدم العرض المرادف عمى نموذج تقديم العروض االصمي موقعا

ومختوما من المناقص.
 تعميمات :

 يحق لشركة مياىنا استبعاد اي عرض لممادة المعروضة التي ثبت سوء مصنعيتياخالل االستعمال سابقا" لدى شركة مياىنا.

 عمى المورد ارفاق نسخة من البيان الجمركي لممواد المحالة عميو (المستوردة والمصنعة خارج االردن ) عند التوريد

 عمى المورد ارفاق شيادات فحوصات الطرف الثالث والتصنيع المطموبة فيالمواصفات عند التوريد وبخالف ذلك يعتمد تاريخ التوريد من تاريخ اكتمال جميع

الوثائق المطموبة .

 في حال عدم إرفاق شيادات طرف الثالث ( المطموبو في وثائق العطاء ) من قبلالمورد المحال عميو العطاء عند توريد المواد سيتم رفض المواد فو ار  ,و سيتم

شراء مواد بديمو و تحميل المورد المتعثر فرق األسعارو تطبيق شروط العقد  ,و

لن تقبل أي حمول بديمو .

22
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الجزء الرابع
القائمة السوداء
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 3/2القائمة السوداء الخاصة بعطاءات الخدمات:
 يتم إدراج الشركات  /المؤسسات  /المناقصين عمى عطاءات الموازم عمى القائمة السوداء حسب نظام النقاط التالي:
مخالفات القائمة السوداء الخاصة بعقود ادارة الموارد البشرية:
 عطاءات التأمين الصحي

العالمة

نوع المخالفة
عدم التقيد وااللتزام ببنود عقد التأمين الصحي أو الحياة

5

عدم تسديد قيمة التعويض المنصوص عمييا في موعدىا سواء في حالة العجز أو الوفاة

25

ايقاف (تجميد) عقد التأمين الصحي لمشركة بكامميا أو ألي من موظفي أو منتفعي

25

الشركة دون ايعاز رسمي من الشركة

 عقود الدورات التدريبية
العالمة

نوع المخالفة

10-5

عدم االلتزام بالشروط الفنية و/أو متطمبات تقديم الدورات التدريبية
عقود قسم الخدمات االدارية
نوع المخالفة

العالمة

أي مخالفة تعطى لممورد حسب الئحة المخالفات الواردة في العقد

5

المخالفة المكررة لممرة الرابعة (انذار)

25

** يتم االبقاء عمى الغرامات المالية كما ىو منصوص عمييا في العقد.
 عقود قسم السالمة والصحة المينية:

أ .عقود صيانة الطفايات وأنظمة االنذار واالطفاء والفحوصات الطبية والمطاعيم السنوي:
نوع المخالفة

العالمة

تنبيو

5

أي مخالفة تعطى لممورد حسب الئحة المخالفات الواردة في العقد

5

انذار

25

** يتم االبقاء عمى الغرامات المالية كما ىو منصوص عمييا في العقد.
ب .نقاط القائمة السوداء الخاصة بعقد الحراسة السنوي
نوع المخالفة
24
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 .1خمو الموقع أو التأخر بالحضور لمكان الحراسة المخصص ولغاية ثالث
ساعات ،لكل ( )10مخالفات تحصل شركة الحماية عمى تنبيو
 .2خمو الموقع أو التأخر بالحضور لمكان الحراسة المخصص ألكثر ثالث
ساعات ،لكل ( )5مخالفات تحصل شركة الحماية عمى تنبيو
 .3عدم التقيد بالزي الموحد لشركة الحماية ونظافتو أو حسن المظير أو نظافة
الكوخ خالل الحراسة أو عدم الجدية أو المزاح غير الالئق .لكل 10
مخالفات تحصل شركة الحماية عمى تنبيو

 .4التعامل بطريقة غير الئقة مع الموظفين أو المراجعين أو العمالء

التنبيو
الخطي
التنبيو
الخطي
التنبيو

الخطي

10
10
10
2

 .5عند ارتكاب أي مخالفة من التالي:

أ .النوم أثناء فترة الحراسة ليالً أو نيا اًر.

ب .التالعب أو عدم دقة في التفتيشات من قبل إدارة شركة الحماية أو أحد
مفتشييا.

ت .عدم قيام الحارس بواجباتو أو عدم التواجد بمكان الحراسة المخصص أو
التشاجر بمكان العمل.

ث .الحضور بحالة سكر لمعمل أو إدخال أو السماح بإدخال مشروبات
كحولية أو مواد ممنوعة إلى مكان العمل.

ج .استقبال الزيارات الخاصة في أماكن العمل أو تقديم خدمات لممراجعين.

5

ح .عدم تقيد شركة األمن والحماية بأي بند من المادة رقم ( )3التزامات
شركة األمن والحماية.

خ .إدخال حارس بمواقعالشركة مؤقت أو دائم يخالف شروط االتفاقية
وحسب المادة رقم( )2مؤىالت األفراد.

د .عدم تقيد شركة األمن والحماية بأي بند من المادة رقم ( )3التزامات
شركة األمن والحماية.

 .6االىمال المؤدي لفقدان أو تمف ألي مادة تعود اللشركة أو العمالء أو
المقاولين

 .7االنذار

25
25

** يتم االبقاء عمى الغرامات المالية كما ىو منصوص عمييا في العقد.
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 مخالفات القائمة السوداء  -مديرية الصيانة
رقم البند
1
2
3
4
5
6
7

26

المخالفات
التأخير في أصالح المعدات ،عقود الصيانة لمدة يومين أو أكثر من المدة
المتفق عمييا
استخدام مواد ذات جودة سيئة وغير مطابقة لما ىو مطموب في عقود
الصيانة أو عدم اصالح المعدات والمركبات بالشكل الصحيح
عدم االستجابة ألوامر عمل الصيانة وحسب المدة المنصوص عمييا في
العقد
عدم االلتزام باصالح المعدات والمركبات ضمن فترة الكفالة والتيرب من أعمال
االصالح
عدم التقيد بالسجالت اليومية والشيرية المطموبة في عقود تشغيل وصيانة
محطات المعالجة والتحمية
االخالل وعدم االلتزام في بنود عقود تشغيل وصيانة محطات المعالجة
والتحمية
عدم االلتزام في بنود عقود الصيانة لممعدات والمركبات

العالمة
5
10
10
15
10
10
10
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 مخالفات القائمة السوداء  -مديرية المعالجة
رقم

المخالفات

البند
1

مخالفة بنود العقد فيما يتعمق بانتاج كمية المياه المتفق عمييا

10

2

مخالفة بنود العقد فيما يتعمق بمواصفات المياه المنتجة المطموبة

25

3
4
5
6
7
8
9

إىمال الصيانة الوقائية أو التصحيحية ألي من األجيزة والمعدات في

المحطات ضمن عقد التشغيل والصيانة

مخالفة بنود العقد فيما يتعمق بالكادر المتفق عميو من حيث العدد والمؤىالت

والمناوبات

التأخر في انجاز أعمال التأىيل المطموبة حسب العقد لمده تزيد بنسبة

%15عن المدة المحددة في العقد

التأخر في انجاز أعمال التأىيل المطموبة حسب العقد لمده تزيد بنسبة
%50عن المدة المحددة في العقد
عدم االلتزام بتنفيذ البرنامج الرقابي لنوعية المياه الخام والمياه المنتجة وخالل
مراحل التشغيل وحسب العقد
اتالف األجيزة والمعدات في المحطات نتيجة إلجراءات التشغيل الخاطئة
مخالفة المقاول لتعميمات الشركة بخصوص شروط الصحة والسالمة المينية
والقوانين واألنظمة المعمول بيا

10
5
10
15
10
10
5

 10اإلساءة إلى أي من كوادر الشركة

5

 11عدم التقيد بنظافة المواقع مما يعكس صورة غير حضارية عن الشركة

5

 12التسبب في ىدر مياه خام أو مياه منتجة

10

 13عدم التقيد ببرامج التنظيف الدورية لممعدات

10

14

27

الوزن

عدم التقيد بتوثيق جميع القراءات التشغيمية ونتائج الفحوصات المخبرية

وجميع اإلجراءات التشغيمية والكاتالوجات والمخططات

5
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 3/3القائمة السوداء الخاصة بعطاءات التوريد:

 يتم إدراج الشركات  /المؤسسات  /المناقصين عمى عطاءات الموازم عمى القائمة السوداء حسب نظام النقاط التالي:
نوع المخالفة

الرقم

العالمة

 .1تأخير في التسميم غير مبرر لغاية ( )%10من المدة

5

 .2تأخير في التسميم غير مبرر لغاية ( )%50من المدة

10

 .3تأخير في التسميم غير مبرر اكثر من ( )%50من المدة

15

.4

تأخير في استكمال الوثائق (شيادات الطرف الثالث ،فحوصات الجمعية

العممية ،اي متطمب في العقد)

10

 .5توريد مواد مخالفة لممواصفات الفنية

10

 .6عدم توريد السباب غير مبررة

15

 .7تسييل كفالة (أو جزء منيا)

15

مالحظات :

 تطبيق أي خصم مالي نتيجة التقصير وعدم اإللتزام ببنود العقد ال تعفي من العقوبات أعاله. في حال ورود أي عقد غير مغطى بالجداول أعاله ،يتم تطبيق نظامي الموازم أو األشغالالعامة.

28
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الجزء الخامس
الشروط الخاصة والمواصفات
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المادة ( : )12يعد املناقص عرضو وأسعاره على اجلداول و النماذج املرفقة بدعوة العطاء  ،و خيتم ويوقع مناذج عرض املناقصة ( )Bid Formوجداول
الكميات و صفحة الـ  Deviations From Specificationsو الوثائق املطلوبة يف دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة  ،و
حيق للشركة استبعاد اي عرض غري متقيد هبذة اجلداول و النماذج  ،و على ان يقدم املناقص عرض رئيسي واحد فقط و لن تقبل اية عروض
او بدائل اخرى او اضافات على العرض اال اذا وجد يف دعوة العطاء (الشروط اخلاصة) تقدمي عروض بديلة و حبيث يتم بيان كيفية تقدمي
العروض البديلة و كيفية عرض أسعارىا واألساس الذي سيجري بناء عليو تقييم العروض البديلة ويف حال عدم ذكرىا صراحة يف دعوة العطاء
فان تقدمي اية بدائل غري مقبول و لن ينظر يف أي عرض مقدم غري العرض الرئيسي  ،و حيق للمناقص باإلضافة إىل وثائق دعوة العطاء أن
يضيف أي وثائق أو معلومات يرغب إضافتها ويرى أهنا ضرورية لتوضيح عرضو ،وعليو أن يكتب عنوانو الكامل والدقيق يف عرضو متضمناً
العنوان االلكرتوين واهلاتف والفاكس لرتسل إليها املخاطبات املتعلقة بالعطاء ،وعليو أن يبلغ الشركة خطياً عن أي تغيري أو تعديل يف عنوانو،
وتعترب مجيع املخاطبات اليت ترتك لو يف العنوان املذكور أو ترسـل إليـو بأي وسيلة إرسال كأهنا وصلت فعالً وسلمت يف حينها.

تأمينات وضمانات العطاءات -:

املادة ( : )1مدة سريان العطاء وضمان العطاء (كفالة الدخول)
يشرتط ان تكون صالحية العرض املقدم للعطاء ملدة ال تقل عن ( )90يوما ومدة صالحية كفالة الدخول ال تقل عن مدة ( )120يوما و قيمتها

ال تقل عن  %3من القيمة التقديرية لدعوة العطاء لعطاءات اللوازم  ،و ال تقل عن  %5من عطاءات األشغال ,و جيوز للجنة العطاءات املختصو
قبول النقص يف تأمني الدخول مبا ال يزيد عن  %2من قيمة التأمني.
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المواصفات الخاصة لمعطاء
 )1تقديم األسعار لكل محرك حسب البنود المرفقة بجدول التسعير شاممة جميع الضرائب والرسوم والجمارك.
 )2عمى المتقدم لمعطاء القيام بكافة االجراءات الالزمة ( مراسمة الشركة الصانعة والشحن والتخميص والنقل لغاية استالم
المواد داخل االردن وتسميميا في كل من محطات الزارة ماعين االربع المعنية).

 )3عمى الجية المحال عمييا العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة  %10من قيمة العطاء.
 )4يتم النظر في االفراج عن كفالة حسن التنفيذ بعد تقديم كفالة الصيانة لتوريد اَخر محرك ,شريطة عدم وجود أمور
فنية معمقة طوال فترة سريان العقد.
 )5يجب تقديم كفالة صيانة بنكية بنسبة  5 %لممحركات لمدة  18شير من تاريخ االستالم النيائي لممحركات.
 )6يجب ان يحتوي العرض عمى كافة الوثائق المطموبة في العطاء.
 )7عمى المتقدم لمعطاء اصدار بوالص تأمين عمى المحركات في حاالت النقل والتحميل.
 )8يتم إرسال المحركات منفردة او مجتمعة حسب ما تقتضية الحاجة.

)9
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شروط الدفع %100 :بعد أستالم المحركات بالموقع.
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Inspection and repair of Medium Voltage (6600 v), 2225 HP Model KV-8558P55 GE vertical
induction motor, at Wadi Maen, Zara & Mujeb Water Treatment Plant and Conveyance System.
A. Specification:

B.
1.
2.
3.
4.
5.

Voltage
Ampere
HP

6600 V
168 A
2225

Height

305 cm

Diameter

200 cm

Weight

9500 kg

Serial No.

285000679

Running Hours

64924 HRS

Removed From

PS2-3

Main scope of work:
Inspection of oil tank paint. Repaint with specified paint as needed.
Replace DE and NDE bearings.
Replace all seals
Replace the insulating sponge under the motor cover.
Repaint motor external body with the specified paint

C. General scope of work:
1. Incoming visual inspection.
2. Incoming test before disassembly (stator winding resistance, space heater check, RTD’s, Megger,
and any other needed test to outline motor condition).
3. Disassembly of motor.
4. Static test on stator and rotor before cleaning.
5. Core loss and hot spot test on the stator core if needed.
6. Hi-pot test.
7. Mechanical inspection of bearings, bearings housing, rotor shaft, fans, filters, and internal and
external seals.
8. Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels, and all other parts as necessary and bake
dry in self ventilating oven under controlled temperature.

9. Inspection of stator winding insulation and rotor varnish and rectification as necessary.
10. Static test on stator and rotor after cleaning and baking including run out and rotor balance.
11. Mechanical measurements and verification of all mechanical parts.
12. Motor assembly and static testing (stator winding resistance, space heater check, RTD’s, Megger
and any other post assembly needed test).
13. Full electrical test (no load and loaded).
14. Provision of findings report including work accomplished and parts replaced.
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D. Special conditions:
1. Submitted price should include cost of motor loading / off loading
at Zara Maen
Pump Station No.(2) in Swemeh- Jordan Valley
2. Submitted price should include cost of shipping and transportation of motor from / to Zara Maen
Pump Station No. (2) / to and from repair agency.
3. Submitted price should include the cost of bearings, sponge, painting and seals. The cost of any
other damaged parts should be quoted to Miyahuna for decision.
4. The repair agency should submit proof and purchase for both DE & NDE bearing from an official
and authorized SKF/FAG distributor.
5. Interested repair agencies should submit their CV’s with similar or related work experience.
6. Site visits will be conducted by WMZM engineers, after motor disassembly.
7. After repair, vibration readings during operation should be less than or equal to 2 mm/sec.
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Inspection and repair of Medium Voltage (6600 v), 2000 HP Model KV-8558P55 GE vertical
induction motor, at Wadi Maen, Zara & Mujeb Water Treatment Plant and Conveyance System.
A. Specification:

B.
1.
2.
3.
4.
5.

Voltage
Ampere
HP

6600 V
149 A
2000

Height

305 cm

Diameter

200 cm

Weight

9500 kg

Serial No.

285000683

Running Hours

59465 HRS

Removed From

PS1-2

Main scope of work:
Inspection of oil tank paint. Repaint with specified paint as needed.
Replace DE and NDE bearings.
Replace all seals
Replace the insulating sponge under the motor cover.
Repaint motor external body with the specified paint

C. General scope of work:
1. Incoming visual inspection.
2. Incoming test before disassembly (stator winding resistance, space heater check, RTD’s,
Megger, and any other needed test to outline motor condition).
3. Disassembly of motor.
4. Static test on stator and rotor before cleaning.
5. Core loss and hot spot test on the stator core if needed.
6. Hi-pot test.
7. Mechanical inspection of bearings, bearings housing, rotor shaft, fans, filters, and internal and
external seals.
8. Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels, and all other parts as necessary and
bake dry in self ventilating oven under controlled temperature.
9. Inspection of stator winding insulation and rotor varnish and rectification as necessary.
10. Static test on stator and rotor after cleaning and baking including run out and rotor balance.
11. Mechanical measurements and verification of all mechanical parts.
12. Motor assembly and static testing (stator winding resistance, space heater check, RTD’s,
Megger and any other post assembly needed test).
13. Full electrical test (no load and loaded).
14. Provision of findings report including work accomplished and parts replaced.
D. Special conditions:
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1. Submitted price should include cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump Station
No.(1) in Jordan Valley
2. Submitted price should include cost of shipping and transportation of motor from / to Zara Maen
Pump Station No. (1) / to and from repair agency.
3. Submitted price should include the cost of bearings, sponge, painting and seals. The cost of any
other damaged parts should be quoted to Miyahuna for decision.
4. The repair agency should submit proof and purchase for both DE & NDE bearing from an official
and authorized SKF/FAG distributor.
5. Interested repair agencies should submit their CV’s with similar or related work experience.
6. Site visits will be conducted by WMZM engineers, after motor disassembly.
7. After repair, vibration readings during operation should be less than or equal to 2 mm/sec.
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Inspection and repair of Medium Voltage (6600 v), 2000 HP Model KV-8558P55 GE vertical
induction motor, at Wadi Maen, Zara & Mujeb Water Treatment Plant and Conveyance System.
A. Specification:
Voltage
Ampere
HP

6600 V
149 A
2000

Height

305 cm

Diameter

200 cm

Weight

9500 kg

Serial No.

285000695

Running Hours

70000 HRS

Removed From

PS3-3

B. Main scope of work:
1. Inspection of oil tank paint. Repaint with specified paint as needed.
2. Replace DE and NDE bearings.
3. Replace all seals
4. Replace the insulating sponge under the motor cover.
5. Repaint motor external body with the specified paint
C. General scope of work:
1. Incoming visual inspection.
2. Incoming test before disassembly (stator winding resistance, space heater check, RTD’s,
Megger, and any other needed test to outline motor condition).
3. Disassembly of motor.
4. Static test on stator and rotor before cleaning.
5. Core loss and hot spot test on the stator core if needed.
6. Hi-pot test.
7. Mechanical inspection of bearings, bearings housing, rotor shaft, fans, filters, and internal
and external seals.
8. Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels, and all other parts as necessary
and bake dry in self ventilating oven under controlled temperature.
9. Inspection of stator winding insulation and rotor varnish and rectification as necessary.
10. Static test on stator and rotor after cleaning and baking including run out and rotor balance.
11. Mechanical measurements and verification of all mechanical parts.
12. Motor assembly and static testing (stator winding resistance, space heater check, RTD’s,
Megger and any other post assembly needed test).
13. Full electrical test (no load and loaded).
14. Provision of findings report including work accomplished and parts replaced.
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D. Special conditions:
1. Submitted price should include cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump
Station No.(3) in Jordan Valley
2. Submitted price should include cost of shipping and transportation of motor from / to Zara
Maen Pump Station No. (3) / to and from repair agency.
3. Submitted price should include the cost of bearings, sponge, painting and seals. The cost of
any other damaged parts should be quoted to Miyahuna for decision.
4. The repair agency should submit proof and purchase for both DE & NDE bearing from an
official and authorized SKF/FAG distributor.
5. Interested repair agencies should submit their CV’s with similar or related work
experience.
6. Site visits will be conducted by WMZM engineers, after motor disassembly.
7. After repair, vibration readings during operation should be less than or equal to 2 mm/sec.

doc. صيانو حمركاتPRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2018\Tender Documents\O-T\O-T-18-0029-A\\

37

Procurement & contracting Section

Inspection and repair of Medium Voltage (6600 v), 1750 HP Model KV-8558P55 GE vertical
induction motor, at Wadi Maen, Zara & Mujeb Water Treatment Plant and Conveyance System.
A. Specification:
Voltage
Ampere
HP

6600 V
132 A
1750

Height

305 cm

Diameter

200 cm

Weight

9500 kg

Serial No.

285000800

Running Hours

39934 HRS

Removed From

PS6-1

B. Main scope of work:
1. Winding temperature increased during operation. The Cause of increase to be inspected
and rectified.
2. Inspection of oil tank paint. Repaint with specified paint as needed.
3. Replace DE and NDE bearings.
4. Replace all seals
5. Replace the insulating sponge under the motor cover.
6. Repaint motor external body with the specified paint
C. General scope of work:
1. Incoming visual inspection.
2. Incoming test before disassembly (stator winding resistance, space heater check, RTD’s,
Megger, and any other needed test to outline motor condition).
3. Disassembly of motor.
4. Static test on stator and rotor before cleaning.
5. Core loss and hot spot test on the stator core if needed.
6. Hi-pot test.
7. Mechanical inspection of bearings, bearings housing, rotor shaft, fans, filters, and internal
and external seals.
8. Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels, and all other parts as necessary
and bake dry in self ventilating oven under controlled temperature.
9. Inspection of stator winding insulation and rotor varnish and rectification as necessary.
10. Static test on stator and rotor after cleaning and baking including run out and rotor balance.
11. Mechanical measurements and verification of all mechanical parts.
12. Motor assembly and static testing (stator winding resistance, space heater check, RTD’s,
Megger and any other post assembly needed test).
13. Full electrical test (no load and loaded).
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14. Provision of findings report including work accomplished and parts replaced.
D. Special conditions:
1. Submitted price should include cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump
Station No. (6) In Amman- Airport highway.
2. Submitted price should include cost of shipping and transportation of motor from / to Zara
Maen Pump Station No. (6) / to from repair agency.
3. Submitted price should include the cost of bearings, sponge, painting and seals. The cost of
any other damaged parts should be quoted to Miyahuna for decision.
4. The repair agency should submit proof and purchase for both DE & NDE bearing from an
official and authorized SKF/FAG distributor.
5. Interested repair agencies should submit their CV’s with similar or related work
experience.
6. Site visits will be conducted by WMZM engineers, after motor disassembly.
7. After repair, vibration readings during operation should be less than or equal to 2 mm/sec.
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الجزء السادس
الجداول
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SCHEDULE (A)
SCHEDULE OF REQUIREMENTS
SCHEDULE (B)
SCHEDULE OF DELIVERY TERMS
SCHEDULE ( C )
TECHNICAL DATA
SCHEDULE ( D )
DEVIATIONS FROM SPECIFICATIONS
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SCHEDULE (A)
Schedule of Requirements
)P-2-3(  رقمHP 2250 محرك قدره
Item

Description

Quantity

No.
1 Incoming visual inspection

1

2 Incoming test before disassembly (stator winding

1

resistance, space heater check, RTD’s, Megger, and any
other needed test to outline motor condition).
3 Disassembly of motor
1-Static test on stator and rotor before cleaning.
4
2-Core loss and hot spot test on the stator core if needed
3-Hi-pot test
5 Mechanical inspection of bearings, bearings housing,
rotor shaft, fans, filters, and internal and external seals
6 Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels,
and all other parts as necessary and bake dry in self
ventilating oven under controlled temperature
7 Inspection of stator winding insulation and rotor varnish
and rectification as necessary
8 Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
9 Mechanical measurements and verification of all
mechanical parts
10 1-Motor assembly and static testing (stator winding
resistance, space heater check, RTD’s, Megger and any
other post assembly needed test
2-Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
Full electrical test (no load and loaded).
11

12 cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump

Station
13 cost of shipping and transportation of motor from / to Zara
Maen Pump Station
14 the cost of bearings, sponge, painting and seals

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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)P-3-3(  رقمHP 2000 محرك قدره
Item

Description

Quantity

No.
1 Incoming visual inspection

1

2 Incoming test before disassembly (stator winding

1

resistance, space heater check, RTD’s, Megger, and any
other needed test to outline motor condition).
3 Disassembly of motor
1-Static test on stator and rotor before cleaning.
4
2-Core loss and hot spot test on the stator core if needed
3-Hi-pot test
5 Mechanical inspection of bearings, bearings housing,
rotor shaft, fans, filters, and internal and external seals
6 Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels,
and all other parts as necessary and bake dry in self
ventilating oven under controlled temperature
7 Inspection of stator winding insulation and rotor varnish
and rectification as necessary
8 Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
9 Mechanical measurements and verification of all
mechanical parts
10 1-Motor assembly and static testing (stator winding
resistance, space heater check, RTD’s, Megger and any
other post assembly needed test
2-Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
Full electrical test (no load and loaded).
11

12 cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump

Station
13 cost of shipping and transportation of motor from / to Zara
Maen Pump Station
14 the cost of bearings, sponge, painting and seals

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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)P-1-2(  رقمHP 2000 محرك قدره
Item

Description

Quantity

No.
1 Incoming visual inspection

1

2 Incoming test before disassembly (stator winding

1

resistance, space heater check, RTD’s, Megger, and any
other needed test to outline motor condition).
3 Disassembly of motor
1-Static test on stator and rotor before cleaning.
4
2-Core loss and hot spot test on the stator core if needed
3-Hi-pot test
5 Mechanical inspection of bearings, bearings housing,
rotor shaft, fans, filters, and internal and external seals
6 Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels,
and all other parts as necessary and bake dry in self
ventilating oven under controlled temperature
7 Inspection of stator winding insulation and rotor varnish
and rectification as necessary
8 Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
9 Mechanical measurements and verification of all
mechanical parts
10 1-Motor assembly and static testing (stator winding
resistance, space heater check, RTD’s, Megger and any
other post assembly needed test
2-Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
Full electrical test (no load and loaded).
11

12 cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump

Station
13 cost of shipping and transportation of motor from / to Zara
Maen Pump Station
14 the cost of bearings, sponge, painting and seals

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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)P-6-1(  رقمHP 1750 محرك قدره
Item

Description

Quantity

No.
1 Incoming visual inspection

1

2 Incoming test before disassembly (stator winding

1

resistance, space heater check, RTD’s, Megger, and any
other needed test to outline motor condition).
3 Disassembly of motor
1-Static test on stator and rotor before cleaning.
4
2-Core loss and hot spot test on the stator core if needed
3-Hi-pot test
5 Mechanical inspection of bearings, bearings housing,
rotor shaft, fans, filters, and internal and external seals
6 Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels,
and all other parts as necessary and bake dry in self
ventilating oven under controlled temperature
7 Inspection of stator winding insulation and rotor varnish
and rectification as necessary
8 Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
9 Mechanical measurements and verification of all
mechanical parts
10 1-Motor assembly and static testing (stator winding
resistance, space heater check, RTD’s, Megger and any
other post assembly needed test
2-Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
Full electrical test (no load and loaded).
11

12 cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump

Station
13 cost of shipping and transportation of motor from / to Zara
Maen Pump Station
14 the cost of bearings, sponge, painting and seals

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

- MIYAHUNA has the right to award the contract by Item .
Signature & Stamp of the Supplier: ……………………………………
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SCHEDULE (B)

TIME PERIODS FOR DELIVERY
Item
No.

Motor

1.

Medium Voltage (6600 v), 2225 HP Model KV-8558P55
GE vertical

2.

Medium Voltage (6600 v), 2000 HP Model KV-8558P55
GE vertical

3.

Medium Voltage (6600 v), 2000 HP Model KV-8558P55
GE vertical

4.

Medium Voltage (6600 v), 1750 HP Model KV-8558P55
GE vertical

Delivery

) أسابيع من8-6(
تاريخ اإلستالم لكل
محرك على حدى

- MIYAHUNA has the right to award the contract by Item .
- Signature & Stamp of the Supplier: …………………………
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SCHEDULE (C)
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.
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الجزء السابع
النماذج
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SCHEDULE OF PRICES

)P-2-3(  رقمHP 2250 جدول تسعير محرك قدره
Item

Description

Quantity

Price

No.
1 Incoming visual inspection

1

2 Incoming test before disassembly (stator winding

1

resistance, space heater check, RTD’s, Megger, and any
other needed test to outline motor condition).
3 Disassembly of motor
1-Static test on stator and rotor before cleaning.
4
2-Core loss and hot spot test on the stator core if needed
3-Hi-pot test
5 Mechanical inspection of bearings, bearings housing,
rotor shaft, fans, filters, and internal and external seals
6 Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels,
and all other parts as necessary and bake dry in self
ventilating oven under controlled temperature
7 Inspection of stator winding insulation and rotor varnish
and rectification as necessary
8 Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
9 Mechanical measurements and verification of all
mechanical parts
10 1-Motor assembly and static testing (stator winding
resistance, space heater check, RTD’s, Megger and any
other post assembly needed test
2-Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
Full electrical test (no load and loaded).
11

12 cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump

Station
13 cost of shipping and transportation of motor from / to Zara
Maen Pump Station
14 the cost of bearings, sponge, painting and seals

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Total
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)P-3-3(  رقمHP 2000 جدول تسعير محرك قدره
Item

Description

Quantity

Price

No.
1 Incoming visual inspection

1

2 Incoming test before disassembly (stator winding

1

resistance, space heater check, RTD’s, Megger, and any
other needed test to outline motor condition).
3 Disassembly of motor
1-Static test on stator and rotor before cleaning.
4
2-Core loss and hot spot test on the stator core if needed
3-Hi-pot test
5 Mechanical inspection of bearings, bearings housing,
rotor shaft, fans, filters, and internal and external seals
6 Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels,
and all other parts as necessary and bake dry in self
ventilating oven under controlled temperature
7 Inspection of stator winding insulation and rotor varnish
and rectification as necessary
8 Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
9 Mechanical measurements and verification of all
mechanical parts
10 1-Motor assembly and static testing (stator winding
resistance, space heater check, RTD’s, Megger and any
other post assembly needed test
2-Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
Full electrical test (no load and loaded).
11

12 cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump

Station
13 cost of shipping and transportation of motor from / to Zara
Maen Pump Station
14 the cost of bearings, sponge, painting and seals

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Total
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)P-1-2(  رقمHP 2000 جدول تسعير محرك قدره
Item

Description

Quantity

Price

No.
1 Incoming visual inspection

1

2 Incoming test before disassembly (stator winding

1

resistance, space heater check, RTD’s, Megger, and any
other needed test to outline motor condition).
3 Disassembly of motor
1-Static test on stator and rotor before cleaning.
4
2-Core loss and hot spot test on the stator core if needed
3-Hi-pot test
5 Mechanical inspection of bearings, bearings housing,
rotor shaft, fans, filters, and internal and external seals
6 Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels,
and all other parts as necessary and bake dry in self
ventilating oven under controlled temperature
7 Inspection of stator winding insulation and rotor varnish
and rectification as necessary
8 Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
9 Mechanical measurements and verification of all
mechanical parts
10 1-Motor assembly and static testing (stator winding
resistance, space heater check, RTD’s, Megger and any
other post assembly needed test
2-Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
Full electrical test (no load and loaded).
11

12 cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump

Station
13 cost of shipping and transportation of motor from / to Zara
Maen Pump Station
14 the cost of bearings, sponge, painting and seals

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Total
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)P-6-1(  رقمHP 1750 جدول تسعير محرك قدره
Item

Description

Quantity

Price

No.
1 Incoming visual inspection

1

2 Incoming test before disassembly (stator winding

1

resistance, space heater check, RTD’s, Megger, and any
other needed test to outline motor condition).
3 Disassembly of motor
1-Static test on stator and rotor before cleaning.
4
2-Core loss and hot spot test on the stator core if needed
3-Hi-pot test
5 Mechanical inspection of bearings, bearings housing,
rotor shaft, fans, filters, and internal and external seals
6 Steam cleaning of stator and rotor, ventilation channels,
and all other parts as necessary and bake dry in self
ventilating oven under controlled temperature
7 Inspection of stator winding insulation and rotor varnish
and rectification as necessary
8 Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
9 Mechanical measurements and verification of all
mechanical parts
10 1-Motor assembly and static testing (stator winding
resistance, space heater check, RTD’s, Megger and any
other post assembly needed test
2-Static test on stator and rotor after cleaning and baking
including run out and rotor balance
Full electrical test (no load and loaded).
11

12 cost of motor loading / off loading at Zara Maen Pump

Station
13 cost of shipping and transportation of motor from / to Zara
Maen Pump Station
14 the cost of bearings, sponge, painting and seals

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Total
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نموذج عرض مناقصة
Bid form
الرقـــم__________________________:
التاريخ__________________________:
السادة ِشركة مياة االردن
بناء عمى دعوة العطاء رقم (
ً

 ) O-T-18-0029-Aووفقاً لتعميمات دعوة العطاء والشروط العامة والخاصة والمواصفات

المرفقة بيا فإنني أقدم عرضي  ,شركة______________________________والتزم بتوريد المواد المعروضة من قبمنا باألسعار
والشروط العامة والخاصة وتعميمات دعوة دخول الشراء/العطاء والمواصفات المبينة في ىذا العرض.
وأنني ألتزم بأن يبقى ىذا العرض قائماً لمدة (  )90يوماً اعتبا ارً من التاريخ المحدد من قبمكم كآخر موعد إليداع العروض ,عمماً
بأن إجمالي عدد المواد المناقص عمييا من قبمنا ىو (________) مادة ,وأن إجمالي قيمة المناقصة ىو (______________) دينار
أردني ,وقيمة كفالة الدخول المقدمة مع ىذه المناقصة ىي (______________) دينار أردني.
اسم المناقص ____________________ -:
التوقيــــع__________________ -:
الخــاتــم____________________ -:
العنوان (_____________________________________________)
ص.ب (___________) رمز بريدي (_________)الياتف (________)

الفاكـــس (_______)

البريد االلكتروني(_________)
المرفقات  :أبين فيما يمي جميع المرفقات التي يتكون منيا عرضي.
-1
-2
تعميمات -:

- 1يجب تعبئة ىذا النموذج بالكامل و أن يرفق بالعرض عند تقديمو إلى الشركة.

(مالحظة :يطبع عمى أوراق مخاطبات المناقص الرسمية )
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نموذج العقد  /االتفاقية
حررت ىذه األتفاقية في ىذا اليوم (

) لعام ( )2018بين

) من شير (

صاحب العمل :شركة مياة االردن " مياىنا " عمى اعتباره الفريق األول,

وبين المقاول  .........................................عمى اعتباره الفريق الثاني

لما كان الفريق األول راغبا" في التعاقد مع شركة متخصصة لتامين احتياجات شركة مياة االردن " مياىنا "لـ

إصالح محركات متوسطة الفولتية ()2000,2250,1750
ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم بو الفريق الثاني ل

لعطاء )(O-T-18-0029-A

قد تم األتفاق بين الفريقين المتعاقدين

عمى ما يمي:
 -1يكون لمكممات والتعابير الواردة في ىذه األتفاقية نفس المعاني المحددة ليا في الشروط العامة في دعوة العطاء والمشار الييا فيما بعد.
 -2تعتبر الوثائق المدرجة فيما يمي جزءا" ال يتج أز من ىذه األتفاقية وتعتبر قراءتيا وفيميا في مجموعيا وحدة متكاممة
وىذه الوثائق ىي:

* الشروط العامة والخاصة
*

قرار األحالة.

* عرض المناقصة.
* المواصفات.

* اية مالحق لمعطاء تصدر قبل توقيع العقد.

 - 3القيمة االجمالية لمعقد -------------:
مدة التوريد -------------

 -4إزاء تعيد الفريق األول بدفع المبالغ المستحقة لمفريق الثاني وفقا" ليذه األتفاقية يتعيد الفريق الثاني بتنفيذ جميع األعمال المطموبة
منو في ىذه األتفاقية وانجازىا وتسميميا وصيانتيا وفقا" لمشروط والمتطمبات الواردة في ىذه األتفاقية.

 -5إزاء قيام الفريق الثاني بتقديم جميع األعمال المطموبة منو بموجب ىذا العطاء ,يتعيد الفريق األول بأن يدفع الى الفريق الثاني
األسعار واألجور المذكورة في المواعيد وباألسموب المحدد لذلك في ىذه األتفاقية.

بناء عمى ما ذكر اعاله جرى توقيع ىذه األتفاقية وابراميا في التاريخ المذكور أعاله.

التوقيع
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الفريق األول

الفريق الثاني

(صاحب العمل)

(المورد )

التوقيع

األسم :

األسم

الوظيفة:

الوظيفة:
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نموذج كفالة دخول العطاء
TENDER GUARANTEE

إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياىنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف)..........................................................
يكفل المقاول  /شركة  /مؤسسة…………………… .بتعيد ال رجعة عنة غير قابل لمنقض.

بمبمغ (

) دينا ار" أردنيا" فقط …………………………..دينا ار" أردنيا".

وذلك مقابل كفالة دخول العطاء رقم…………………………………… :
الخاص بمشروع.…………………………………………… :
لتأمين قيامو بالتزاماتو كمناقص متقدم لمعطاء المذكور  ،وفقا" لمشروط المتعمقة بذلك والتي دخل العطاء المذكور عمى أساسيا.
وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول لمدة ( )120يوما" من تاريخ إيداع العروض أو لحين توقيع االتفاقية مع أحد المناقصين

أييما أسبق.

واننا نتعيد بتعيد ال رجعة عنة غير قابل لمنقض بأن ندفع لكم المبمغ المذكور أعاله عند أول طمب منكم بصرف النظر عن

أي اعتراض من قبل المناقص.

توقيع الكفيل/مصرف …………………………

المفوض بالتوقيــع …………………………
التاريـ ـ ــخ ..……………………….
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يجب وضع الكفالة في مغمف منفصل عن العرض الفني والمالي.
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(نموذج كفالة حسن التنفيذ)
PERFORMANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياىنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ( اسم المصرف …………).…………………………… .

قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول  /شركة ………………… بتعيد ال رجعة عنة غير قابل لمنقض.
بخصوص العطاء رقم (

/

)

المتعمق بمشروع ..………………………………………………………… :
بمبمغ (

) دينا اُر اردنيا  ،فقط ……………………………………..دينا ار" أردنيا".

وذلك لضمان حسن تنفيذ العطاء المحال عميو حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة  /و /او /العقد ،
واننا نتعيد بتعيد ال رجعة عنة غير قابل لمنقض  ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طمب خطي منكم المبمغ المذكور أو
أي جزء منو بدون أي تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأن المقاول  /المورد قد رفض أو أخفق
في تنفيذ أي من التزاماتو بموجب العقد و/او عدم قيام المورد بالتوريد  -وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو

مقاضاة من جانب المقاول /المورد عمى إجراء الدفع.
وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارىا ولحين تسمم األشغال المنجزة تسمما" أوليا" /و /او /توريد المواد
بموجب العقد المحدد مبدئيا" بتاريخ ……… ..شير ……… .من عام ……… .وعمى ان يتم تجديدىا تمقائيا لمدد

اخرى مدة كل منيا (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياىنا " طمباً خطيا بالغاء الكفالة .
توقيع الكفيل/مصرف ……………………………
المفوض بالتوقيــع ……………………………
التاريـ ـ ــخ ……..………………….....
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(نموذج كفالة الصيانة )
MAINTANANCE GUARANTEE
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياىنا "

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ………….…………………………………… .
قد كفل بكفالة مالية  ،المقاول …………………… بتعيد ال رجعة عنة غير قابل لمنقض.
بخصوص العطاء رقم (

/

)

المتعمق بمشروع ..………………………………………………… :
بمبمغ (

) دينا ار" أردنيا" فقط …………………………………..دينا ار" أردنيا".

وذلك لضمان صيانة العطاء المحال عميو حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة  ،واننا نتعيد بتعيد ال

رجعة عنة غير قابل لمنقض  ،بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طمب خطي منكم المبمغ المذكور أو أي جزء منو بدون

أي تحفظ أو شرط  -مع ذكر األسباب الداعية ليذا الطمب بأن المقاول  /المورد قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من
التزاماتو بموجب العقد  /و /او اخفق المقاول  /المورد في تنفيذ اي من التزاماتة  ،وذلك بصرف النظر عن أي
اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول  /المقاول عمى إجراء الدفع.

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارىا ولحين تسمم األشغال المنجزة تسمما" نيائيا" /و  /او /
انقضاء مدة الصيانة المحددة بموجب العقد المحدد مبدئياً " بتاريخ … ..شير … .من عام …....

وعمى ان يتم

تجديدىا تمقائيا لمدد اخرى مدة كل منيا (  ) 90تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياة االردن " مياىنا " طمباً

خطيا بالغاء الكفالة .

توقيع الكفيل/مصرف ……………………………

المفوض بالتوقيــع ……………………………
التاريـ ـ ــخ ……………………………..

57

\\ PRO-SRV\Proc_Backup\Procurement\Procurement 2018\Tender Documents\O-T\O-T-18-0029-Aصيانو حمركاتdoc.

Procurement & contracting Section

نموذج كفالة الدفعة المقدمة
Advance Payment Guarantee
إلى السادة  :شركة مياة االردن " مياىنا "
يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول ...............:نتعيد بتعيد ال رجعة عنة غير قابل لمنقض.

بمبمغ ) ...................... ( :دينار أردني.............................................................
وذلك مقابل كفالة الدفعة المقدمة بخصوص العطاء رقم----------------------:
الخاص بمشروع------------------ :

بتأمين قيام المقاول بسداد قيمة الدفعة المقدمة حسب شروط العطاء.
وأننا نتعيد نتعيد بتعيد ال رجعة عنة غير قابل لمنقض  ،بأن ندفع لكم المبمغ المذكور أعاله أو الرصيد المستحق منو
عند أول طمب خطي منكم ،وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديو المقاول  /المورد .

وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ صدورىا ولحين سداد المقاول /المورد ألقساط الدفعة المقدمة،

ويتم

تمديدىا تمقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل  ,وال تمغى اال بكتاب خطي من شركة مياة االردن " مياىنا "

.

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

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

التاريخ.............................................. :
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نموذج ضمانة من سوء المصنعية
أتعيد أنا/نحن ...........................................الموقع أدناه:
بضمان المواد المحالة عمينا و الواردة في العقد أو امر الشراء وأية مالحق ليا و /أو أية ق اررات معدلة ليا
الصادرة عن شركة مياة االردن) لعام (

)

بحيث يكون ىذا الضمان ساري المفعول لمدة  18شي اًر تبدأ من تاريخ االستالم النيائي لكل دفعة يتم الموافقة

عمى تسمميا حسب األصول لمعطاء و/أو العطاءات و/او اوامر الشراء  ،ما لم يرد خالف ذلك في العقد او امر
الشراء.

ويشمل ىذا التعيد ضمان كافة المواد المذكورة في العقد او/اوامر الشراء من سوء المصنعية وبكامل قيمة المواد
المضمونة مضافاً إلييا نسبة  %15خمسة عشر بالمائة من قيمتيا.
ونتعيد باستبدال كافة المواد التي ثبت سوء مصنعيتيا خالل المدة المقررة من قبل شركة مياة االردن ،وفي حال

عدم قيامنا باستبدال تمك المواد بأخرى جديدة مع نياية المدة المقررة لالستبدال ،فإننا نتعيد بدفع كامل قيمة تمك المواد

مضافاً إلييا  %15خمسة عشر بالمائة من قيمتيا دون الحاجة لإلخطار أو المجوء إلى القضاء ،مع ضمان أي عطل
أو ضرر أو مصاريف تمحق بشركة مياة االردن.

وعميو أوقع
المقر والمتعيد بما ورد أعاله
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Manufacturer’s Authorization Form
To:

MIYAHUNA 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.
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