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 C-T-G-0021-0082  دعوة العطاء رقم

 

 

 

لشاروط لوفقاا  عدادات مياهتوريد لالمناقصين المختصين لتقديم عروضهم  شركة مياه اليرموك  إدارةتدعو 

 الموافا ربعااء االياو   ظهر عشر انية الث اوز الساعةالمرفقة بهذه الدعوة في موعد ال يتج العامة والخاصة

03/8/ 2322 . 
  

 

 

 

 

 ،،،، واقبلوا االحترا 

 

 
 

 ـــــامــــــــالمــــــــــــــــدير العــــــــ

                                                                         

 منتصر فاضل المومنيالمهــــندس/    

 

                                                                         
    

 

  انش ½ميكانيكية  عددات مياهتوريد 

 رابعةللمرة ال



C-T-G-0021-0082 

انش½  ميكانيكية عدادات مياهد توري  

 اعادة طرح للمرة الرابعة

5 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني



C-T-G-0021-0082 

انش½  ميكانيكية عدادات مياهد توري  

 اعادة طرح للمرة الرابعة

6 

 

 
 

 مدير عام شركة مياه اليرموك 
 

وفقًا للتعليمات والشررو  العامرة والصا رة بفرا فرأقنم عقردم عر رم  (C-T-G-0021-0082بناًء على دعوة العطاء رقم )         
 الموا فات المبينة فم هذا العرض اللوازم المعرو ة باألسعار والشرو  و  بعض كل عووعوافق على عن عقوم بتوريد 

 
   اعتبارا من التاريخ المحدد من قبلكم كاخر موعد لاليداع( يومًا  120وإقنم علتزم بأن يظل هذا العرض قررائمًا لمدة )        

لمتعلقة بفذا العررض لرد  نا / شركتنا فم كافة اإلجراءات والتبليغات ا(  بتمثيل مؤسست                                   )رروض السيدوعف
 دائرتكم 

                                                                                                                                                                                         
 

 المفوض بالتوقيرررع
 

 إسم المناقص :)                                              (
 : الصاتررررم 

 
 :)                                              ( العنررروان 

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

______________________________________________________________________ 
 

 المرفقات ) عبين فيما يلم جميع المرفقات التم يتكون منفا عر م ( :
1) 
5) 
3) 
8) 
 
 

 مالحظررررات :

 

 دائرة .ال إلىيجب عن يعبأ هذا النموذج بالكامل وعن يرفق بالعرض عند تقديمه  .1
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 الجزء الثالث
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 تعليمات الدخول في العطاء
 

تعتبر هذه التعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة عقد للشراء وملزمة 

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

 

 اوال : إعداد وتقديم العروض :

 

 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .3

 العطاء وثائق كافة ويوقع ويختم العطاء بوثائق المرفقة والنماذج الجداول على واسعاره عرضه المناقص يعد .2

 معلومات او وثائق يا يضيف ان العطاء وثائق الى باالضافة للمناقص ويحق كاملة العرض ضمن ويقدمها

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

 كافة صفحات العطاء ومغلف عرض السعر المقدم.

 ( مائة وعشرون يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد إليداع العروض .323مدة سريان العرض ال تقل عن ) .0

الموافق  ربعاءااليوم  ظهرعشر  الثانيةالساعة موعد الستالم العروض على العنوان المذكور أدناه  آخر .4

03/8/2322 . 

في حال وجود اعتراضات على المواصفات او الشروط او التعليمات الواردة في هذا العطاء فيتوجب على  .5

الموعد النهائي لتقديم العروض ايهما وقبل ها من تاريخ نشرالمناقص تقديم اعتراضه خالل خمسة  ايام عمل 

 .اسبق

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

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

المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه االصلي وبالحبر  لنفس بديل اختياريفي حال تقديم عرض  . أ

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

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

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

على المناقص أو من يفوضه  إحضار العرض  المقدم  من  قبله  في مغلف مغلق بإحكام ومختوم ومعنون  .9

 بإسم :

  مديرية العطاءات و المشتريات  –شركة مياه اليرموك 

  العطاء رقم:  C-T-G-0021-0082      

 اسم المناقص  :.................................... 

  العنوان :............................................    

 

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

 االيداع اصوليا".

 . ال تقبل العروض الواردة الى الشركة بالفاكس او البريد االلكتروني .33

صفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي  على المناقصين التاكد من .33

مرفق او صفحة بعد شراء وثائق العطاء و يتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق و التأكد من اكتمال 

 الوثائق . 

 .العروض لتقديم موعد كأخر المحدد والموعد التاريخ بعد العروض على تعديالت أي إجراء او سحب يقبل ال .32

نظا  يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب  .30
لدى شركة  نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول به في شركة مياه اليرموك 2022(  لسنة 8رقم )

 المرفقه. مياه اليرموك وتعديالته ووثائق دعوة العطاء والنماذج
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لمدة خمسة ايام عمل  واذا لم يعترض اي مناقص على القرار خالل تلك المدة ية ئيتم االعالن عن االحالة المبد .34

الخاصة بالشركة االعالنات وسيتم تعليق االحالة المبدئية على لوحة  تصبح االحالة نهائية بعد المصادقة عليها

 اللكتروني للشركة.في مديرية العطاءات والمشتريات وعلى الموقع ا

على الساد المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالة مبدئية االلتزام بمراجعة مديرية العطاءات  .35

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

ات والمشتريات وهي المدة القانونية لالعتراض على عمل من تاريخ اشعارهم بذلك من قبل مديرية العطاء

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

 يلتزم المناقص بعد االحالة النهائية عليه بتنفيذ المتطلبات الواردة بالتعاقد واتمام التوريد. .36

 جهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.المحاكم االردنية هي ال .37

 

 ثانياً : خطاب التغطية :

 

 على المناقص ارفاق خطاب التغطية بالعرض المقدم منه يشمل على المعلومات التالية : 

 اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها . .3

 وض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.قيمة كفالة الدخول المقدمة مع العر .2

 اجمالي قيمة العرض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف. .0

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 

 ثالثاً : االســعار :

عات شركة مياه لمستودعلى اساس توريد المواد  تحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية مفقطة بالدينار األردني .3

شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة  حوفامستودع  اليرموك /

على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة 

 مياه اليرموك .

لضريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضرورة تثبيتها على الفواتير وذكر بيان رقم التسجيل في شبكة ا .2

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

 

 رابعاً : طريقة الدفع :

 

ئي ) اي تسليم البضائع في يتم دفع قيمة المواد المورده من خالل شركة مياه اليرموك بعد التسليم النها .3

 ) من قبل لجنة االستالم المختصة قبولها بصفة نهائيةالمستودعات و

 الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة. .2

 

 خامساً : الكفاالت :

 

%( ثالثة بالمائة من قيمة اللوازم المراد توريدها ككفالة 0يرفق مع كل عرض شيك مصدق وبنسبة ال تقل عن ) .3

عطاء صادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية ) وفي حال تعذر تقبل كفالة بنكية دخول ال

( يوم من تاريخ ايداع العروض لذلك العطاء المر شركة مياه اليرموك 323غير مشروطه( وصالحة لمدة)

 وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

حال عليه العطاء او جزء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات الستكمال تقديم كفالة على المتعهد الذي ي .2

ايام من  33خالل  ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   %( من قيمة المواد المحالة عليه33حسن تنفيذ بقيمة)

 تاريخ اشعار االحالة النهائي وذلك تجنباً لمصادرة تامين دخول العطاء.

 من قيمة االحالة  .%( 5)بنسبة بتقديم كفالة صيانة  تعهد الذي يحال عليه العطاءالميلتزم  .0

 تقدم جميع الكفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .4
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 سادساً : الغرامات :

 

 فيما يخص المخالفات والتغريم. للعطاءرد في الشروط العامه يطبق ما و

 

 

 

 سابعا: تقديم العروض :

 

 :مغلق ومختوم على العنوان التالي مغلف  ئق الداعمه لها باليد في لوثايجب تقديم العروض وا

 

 

 المركز –شركة مياه اليرموك 

 مديرية العطاءات والمشتريات

 شارع بغداد   -اربد

 7246859/32فاكس 

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

وأية مراسالت أخرى من مقدم و المالحق صة والعرض المقدم المواصفات الفنية والشروط العامة والخا -

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

نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول  2022(  لسنة 8الشروط العامة المرفقة والواردة في نظام رقم ) -

زء ال يتج زأ م ن وث ائق العط اء م ا ل م تتع ارض م ع الش روط الخاص ة وف ي حال ة به في شركة مياه اليرموك ج 

 تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.

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

 اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت. -

 

 -ات :أوال : التأمينات والضمان

 

% ( م  ن قيم  ة الع  رض و تبق  ى  0يرف  ق ب  العرض كفال  ة بنكي  ة ) أو ش  يك مص  دق ( لل  دخول ف  ي العط  اء بنس  بة )  .3

 ( يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .323صالحة لمدة )

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

 عروضهم من قبل لجنة الشراءالى المناقصين الذين تم استبعاد  .3

 الى الذين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي . .2

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

 المناقصين باستثناء يالنهائ اإلحالة قرار عليهم المحال تبلغ بعد عليهم االحالة تتم لم الذين المناقصين الى .4

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

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

 

للش  ركة بم  ا يتناس  ب وقيم  ة الم  ادة او الم  واد الت  ي تص  ادر لجن  ة الش  راء المختص  ة قيم  ة ت  امين ال  دخول اي  راداً  ب.   

  في الحاالت التالية:%( من قيمتها 0استنكف عنها وبما ال يقل عن )

إذا اس تنكف المن اقص . اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه او عدله بعد انتهاء المدة الزمنية لتقديمه او 3 

 جزء منه . عن االلتزام بعرضه او

 اقص الفائز قبول تصحيح خطأ حسابي ظهر في العرض إذا رفض  المن . 2

.  إذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلوم ات أو الوث ائق الت ي ق دمها لغاي ات المش اركة 0

 في العطاء .

 

( عشرة ايام عم ل 33%( من إجمالي قيمة اإلحالة خالل )33يقدم صاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .0

 بليغه باشعار االحالة النهائية وتبقي صالحة طيلة فترة تنفيذ االتفاقية. من ت

يعاد تأمين حسن التنفيذ ال ى المتعه د بع د تنفي ذه كاف ة ش روط العق د بموج ب طل ب خط ي ب االفراج ع ن الت امين م ن  .4

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

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

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

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

 . األسعار فروق هوتحميل المتعهد حساب على الصيانة

يقدم المتعهد ض مانة خطي ة م ن س وء المص نعية مص دقاً م ن كات ب الع دل بكام ل قيم ة الل وازم المض مونة مض افاً    .7

 %( خمسة عشر بالمائة من قيمتها لمدة سنة.35اليها)

ل فترة الضمانة الواردة بقرار االحالة بناًء على تقرير يلتزم المتعهد باستبدال اللوازم التي ثبت سوء مصنعيتها خال .8

لجنة فنية من الشركة و/او لجنة فنية تشكلها لجنة الشراء المختصة باستبدالها بل وازم جدي دة عل ى نفقت ه بموج ب 
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إقرار خطي موقع منه بذك وفي جميع االحوال يجب ان يتم استبدالها خالل ش هرين كح د اقص ى م ن ت اريخ اش عارة 

ك من لجنة الشراء المختصة وللجنة الشراء المختصة فرض غرامة تتناسب م ع م دة اس تبدال الل وازم والض رر بذل

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

 

 

 :  دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين شراءثانيا : 

 

الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخول ه ص ناعة  يقدم المناقص .3

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

س ب االص  ول ي دفع المن اقص ثم ن دع وة العط  اء )الورقي ة( المق ررة )غي ر مس تردة( مقاب  ل وص ول مقبوض ات ح .2

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها

يعد المناقص عرضه وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق وي تفهم جمي ع م ا ورد فيه ا وإذا ل م تك ن  .0

الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعلي ه طل ب الوثيق ة الناقص ة م ن الش ركة  ويتحم ل النت ائب المترتب ة عل ى ع دم 

 مه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.قيا

عند التنوية في دعوة العطاء الى ان اللوازم المراد شراؤها يجب ان تتطابق مع العين ة او العين ات الموج ودة ف ي  .4

الشركة او في مكان اخر تحدده دعوة العطاء فعلى المناقص معاينة العينة / العينات وفحصها الفحص ال الزم قب ل 

 .ين ويعتبر كانه اطلع على العينةعفيه االدعاء بعدم االطالع او اجراء المطابقة والفحص الالزمتقديم عرضه وال ي

يع  د المن  اقص عرض  ه واس  عاره عل  ى الج  داول و النم  اذج المرفق  ة ب  دعوة العط  اء ويخ  تم ويوق  ع نم  اذج ع  رض  .5

ن الع رض كامل ة ( وج داول الكمي ات والوث ائق المطلوب ة ف ي دع وة العط اء ويق دمها ض مBid Formالمناقصة)

ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص باالضافة الى وث ائق دع وة 

العطاء ان يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها وي رى انه ا ض رورية لتوض يح عرض ه وعل ي ان يكت ب 

والفاكس لترسل اليها المخاطب ات المتعلق ة بالعط اء والهاتف  ه متضمناً العنوان عنوانه الكامل والدقيق في عرض

وعلي  ه ان يبل  غ الش  ركة خطي  اً ع  ن اي تغيي  ر او تع  ديل ف  ي عنوان  ه وتعتب  ر جمي  ع المخاطب  ات الت  ي تت  رك ل  ه ف  ي 

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

حو او التعديل او الشطب او االضافة وإذا اقتضت الظروف ذلك فيج ب يجب ان يكون عرض المناقص خال من الم .6

على المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحو او التع ديل او الش طب او االض افة وعلي ه كتاب ة الس عر ب الرقم 

والح روف وعل ى المن  اقص ك ذلك ان ي  ذكر الس عر االف  رادي للوح دة ولمجم وع الوح  دات لك ل م  ادة وك ذلك الس  عر 

االجمالي للعرض )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحي ث يك ون الس عر 

نهائياً غير قابل الية تعديالت بالزيادة الحقاً ويعتبر السعر شامالً اجور التحزيم والتغليف وبخالف ذلك يحق للجنة 

 الشراء المختصة ان تهمل العرض .

مع تامين الدخول بالعطاء في مغلف ات منفص لة م ع كتاب ة المحت وى عل ى المغل ف وم ن ث م يقدم المناقص العرض  .7

عن وان وواس م  مقدم له ا العط اء والعن وان يقوم بجمعها في مغلف واحد مغلق بإحكام ويكتب عليه اسم الشركة ال

ف ذل ك يح ق للجن ة قم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وبخالرالمناقص الثابت و

 الشراء المختصة ان تهمل العرض.

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وك ل ع رض ال  .8

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

 

لختم والتوقي ع عل ى كاف ة ص فحات العط اء ومغل ف ع رض على المتعه د عن د تعبئ ة الع رض المق دم من ه القي ام ب ا .9

 السعر المقدم.

 

( يوماً 323يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير جائز الرجوع عنه لمدة ال تقل عن ) .33

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

لتحديد موعد التوريد وإذا لم يحدد موعد التوريد يعتبر التوريد حاالً )وتعني كلمة حاالً على المناقص ان يبين با .33

 .خالل اسبوع من تاريخ صدور االشعار بتبليغ االحالة النهائية(

على المناقص ان يبين في العرض المقدم منه بلد المنش أ لل وازم المعروض ة واس م الش ركة الص انعة والمارك ة  .32

 ورقم الكتالوج او النشرة الخاصة باللوازم المعروضة. (Modelلطراز)واالسم التجاري وا
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 يجب إرفاق شهادات الجودة للشركات الصانعة لهذه المواد .  .30

 يجب إرفاق شهادات فحص لهذه المواد عند التوريد. .34

 او معلومات تراها ضرورية.شهادات فحوصات او يحق لشركة مياه اليرموك طلب اي  .35

ان اص دار ام ر الش راء ع ن الش ركة بع د تبلغ ة يش كل م ع وث ائق  ىاقص موافقه منه عليعتبر تقديم عرض المن .36

 ً  العطاء المعتمدة عقداً ملزما

( خاليه من اي عيب في الصنع او Brand new%()333يضمن المناقص ان تكون المواد المورده جديده ) .37

  .في المادة

 حوفامستودع /  شركة مياه اليرموك  عات لمستودتحدد األسعار اإلفرادية واإلجمالية على أساس واصل  .38

مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها الضريبة العامة على 

المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما حقق ذلك مصلحة شركة مياه 

 اليرموك .

 

 ثالثاً : فتح العروض :

( لسنة 28تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية رقم ) .3

 ( ويجوز لكل مناقص او لممثله حضور فتح العروض.2339)

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

جدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل ع ن ثالث ة او اق ل م ن الع دد إذا و  .0

تع اد الع روض  اعادة الطرح حالةوفي  اوإعادة طرح العطاءالمحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض 

 مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .

 

 تقويم العروض :رابعاً : دراسة و

تحدد لجنة الشراء المختصة الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي  .3

 الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوصية المناسبة للجنة الشراء المختصة

 ال ينظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء . .2

العروض المقدمة للعطاء ) في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فن ي وم الي منفص لين(  تتم دراسة .0

 وفقاً لما يلي:

يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال ع دم وج ود مخالف ات رئيس ية علي ه ي تم  . أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

العرض المقدم من قبل المتناقص يتم استبعاد عرضه من التقييم وعلى في حال وجدت مخالفات رئيسية في  . ب

 ان يتم بيان ذلك صراحة عند اعداد التقرير الفني للجنة الشراء المختصة.

 تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوبة . . ت

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

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

إذا ت  وافرت ف  ي الع  رض كاف  ة الش  روط والمواص  فات والج  ودة توص  ي اللجن  ة الفني  ة باالحال  ة عل  ى مق  دم  . ح

 ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار. ارخص االسعار شريطة

تتم مقارنة اس عار الع روض المطلوب ة لل وازم واالش غال او الخ دمات ف ي دع وة العط اء وذل ك لتحدي د مق دم  . خ

ارخ  ص المط  ابق عل  ى ان ي  تم اس  تبعاد قيم  ة اي اض  افات او قط  ع غي  ار غي  ر مطل  وب تس  عيرها ف  ي دع  وة 

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

في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخ ص االس عار تنتق ل الدراس ة ال ى الع رض ال ذي  . د

يليه بالسعر الى ان تصل الى الع رض ال ذي تت وافر في ه المتطلب ات لالحال ة عل ى ان تب ين اس باب الع روض 

 االرخص بشكل واضح .

ة كاف  ة الع  روض )المناقص  ات( او وج  ود نق  ص فيه  ا يج  وز ش  راء الل  وازم او االش  غال عن  د ع  دم مطابق   . ذ

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

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

 يم عرض فني ومالي منفصلين( وفقاً لما يلي :على تقد
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يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال ع دم وج ود مخالف ات رئيس ية علي ه ي تم  . أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

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

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية للدراسة وفقاً للمواصفات المطلوب ة ومع ايير  . ت

 التاهيل الواردة في دعوة العطاء.

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

 الشروط والمواصفات والجوده توصي اللجنة الفنية باعتماد العرض الفني .إذا توافرت في العرض كافة  . ج

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

سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنياً لحضور اجتماع فتح العروض المالي ة له ا وي تم اع ادة الع روض المالي ة  . خ

لجن ة الش راء المختص ة لنفس ها ب الحق ف ي بي ان او ع دم بي ان  الغير متاهله فنياً للمتن اقص مغلق ة وتح تف 

 اسباب رفض العرض.

تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االش غال او الخ دمات ف ي دع وة العط اء وذل ك لتحدي د مق دم  . د

 ارخص االسعار على ان يتم استبعاد قيمة اي اضافات او قطع غيار غير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء

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

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

 

ل ى الع رض ال ذي يلي ه في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص االسعار تنتقل الدراسة ا .5

بالسعر الى ان تصل ال ى الع رض ال ذي تت وافر في ه المتطلب ات لعحال ة عل ى ان تب ين اس باب اس تبعاد الع روض 

 االرخص بشكل واضح .

يؤخذ بعين االعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والص يانة واي ام ور اخ رى يتطلبه ا نظ ام الل وازم  .6

 .والتعليمات المعمول بها 

         وكتبهم الالحقه رقم 25/3/2330( ترايخ  972الصناعة الوطنية : بناءا على قرار مجلس الوزاء رقم ) .7

يتم منح الصناعة الوطنية  5/3/2334تاريخ  6/33/3/265و  27/3/2330( تاريخ  56/33/6/3700) 

نية والهندسية االردنية وذلك % ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الف 20االردنية أفضلية بالسعر بنسبة 

 شريطة احضار ما يثبت ان المصنع محلي ويتم منح االفضلية لسعر المنتب المحلي وفقاً للمعادلة التالية : 

،  ومن ثم يم مقارنة بسعر المنتب المحلي شريطة مطابقة كال العرضين للشروط   3.23× سعر السلعة االجنبية 

 والمواصفات .

المختصة قبل االحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجاري ة تراعي لجنة الشراء  .8

والتس  هيالت الت  ي يق  دمها او الخدم  ه الت  ي يوفره  ا وقط  ع الغي  ار وور  الص  يانة وقدرت  ه المالي  ة ويج  وز له  ا 

 استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .

 

 خامساً : إحالة العطاءات :

 

 ة العطاءات مع بيان األسباب على الفائزين وفقاً لما يلي :تتم إحال .3

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

 للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.

تتم أرخص المطابق : إذا كان هنالك عروض مخالفة وعروض اخرى مطابقة تستبعد العروض المخالفة و . ب

 االحالة على ارخص العروض المطابقة.

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

العروض من حيث الجودة والسعر والنوع والشروط التي تفي بالغرض المطلوب اذا اقتنعت اللجنة لصالح 

 الشركة المستفيده.

 ع احكام هذه السياسة على ان يكون مبرراً بشكل كاف.اي سبب اخر يتفق م . ث

 

تحتف  لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد اي عرض ال يكون واضحاً بصورة كافية تمك ن م ن االحال ة  .2

 او يحتمل اكثر من تفسير.
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 قب ل الش راء وث ائق ف ي االستش ارية ال واردة والخ دمات اللوازم مدد أو كميات تزيد أو تنقص أن الشراء للجنة .0

الكمي ة  %( من25نسبته) ما النقصان أو الزيادة مجموع يتجاوز ال على ان المناقص الى الرجوع دون االحالة

 .المطلوبة

 وبموافق ة قيمته ا بلغ ت ومهمه ا الش راء فللجن ة المش تراة الل وازم كمي ات ف ي زي ادة ال ى اقتض ت الحاج ة اذا .4

 الكمية الواردة %(من05) نسبت ما مجموعها في تتجاوز ال نا على االحالة الحق لقرار قرار إصدار المتعهد

 الشراء. عقد في

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

 .عقد الشراء فهي الواردة الكمية مهن %(53نسبته) ما مجموعها في تتجاوز ان ال على االحالة لقرار

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

 .االصلية للعطاء المدة %( من53) مجموعها في تتجاوز ال ان على وغيراالستشارية االستشارية

لعامة الشروط الخاصة تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير المتقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات ا .7

انتحل صفة أو لدعوة العطاء او اذا كان مقدمه غير كفء او غيرمؤهل او إذا سبق واتخذ بحقه قرار حرمان 

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

 اجنبية.

 ليمات والشروط العامة وبين الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد في الخاصة.إذا وقع تناقض او تعارض بين التع .8

إذا تبين للجنة الشراء المختصة أن االسعار المعروضه عليها مرتفعه فلها ان تعيد طرح العطاء او ان تلجأ إل ى  .9

ن الش  راء ع  ن طري  ق اس  تدراج ع  روض او الش  راء المباش  روفقاً الحك  ام نظ  ام ل  وازم الش  ركة كم  ا يح  ق له  ا ا

تصرف النظر عن الشراء كليا او جزئياً وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق ان اش ترى دع وة العط اء 

 الحصول عليها دون مقابل .

تحتف  لجنة الشراء المختصة بحقها في الغاء دعوة العطاء او قرار االحالة في اي وق ت او اي مرحل ة  .33

امر الشراء وقرار االحالة واستكمل كافة اجراءات توقيع العق د او دون بيان االسباب ما لم يكن المتعهد قد تبلغ 

االتفاقي  ة وله  ا ان ت  رفض ك  ل او بع  ض الع  روض المقدم  ة اليه  ا دون ان يك  ون الي م  ن المناقص  ين الح  ق ف  ي 

الرجوع اليها بأي خس ارة او ض رر ناش يء ع ن تق ديم عرض ه وال يترت ب عل ى الش ركة اي التزام ات مادي ة او 

 ابل ذلك.غير مادية مق

الشركة غير مقيدة باإلحالة على أقل األسعار مع األخذ بعين االعتب ار م دة التوري د و للش ركة الح ق بتجزئ ة العط اء  

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

 سادساً : مسؤوليات المتعهد تجاه الشركة :

 

احيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار االحالة )تقديم تأمين حسن التنفيذ  على المتعهد الذي .3

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

اذا لم يقم المتعهد باستكمال كافة بانه يحق للشركة الغاء االحالة دون ان يترتب عليها ايه التزامات مالية 

 االجراءات المطلوبة منه خالل الفترة القانونية الممنوحه له .

يعتبر توقيع االتفاقية من قبل المتعهد اعترافاً من بأنه مطلع على كافة محتويات قرار االحالة وامر الشراء وكل  .2

 . ما يتعلق بهما وانه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما

ال يجوز للمتعهد ان يتنازل الي شخص اخر عن كل او اي جزء من العقد دون الحصول على اذن خطي من  .0

 لجنة الشراء المختصة مع االحتفاظ بكامل حقوق الشركة وفقاً لقرار االحالة والعقد االصيل .

يم اللوازم المحالة عليه إذا استنكف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بموجب العقد او قصر في ذلك او تاخر في تقد .4

عنها  للجنة الشراء المختصة شراء اللوازم او الخدمات موضوع العقد بنفس المواصفات والخصائص او بديالً 

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

و عطل او ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة الى اي االسعار والنفقات االضافية واي خسارة او مصاريف ا

 انذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك.      

يحق للشركة فسخ االتفاقية في أي وقت دون الحاجة إلى إنذار عدلي للمتعهد إذا ما ثبت فشله بالوفاء بالتزام ه  .5

لي ا أو جزئي ا دون أن يك ون للفري ق أو مخالفته ألي شرط من ش روط االتفاقي ة ومص ادرة كفال ة حس ن التنفي ذ ك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الثاني الحق باالعتراض أو المقاضاه

ً من تاريخ اشعاره 35يرفع المتعهد اللوازم المرفوضه على نفقته خالل مدة اقصاه ) .6 ( خمسة عشر يوما

نية رفعها او اتالفها قبل بضرورة رفعها من المكان الموجوده فيه ، اال اذا اقتضت الضرورة الصحية او االم
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ذلك الموعد فاذا تاخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازالً عنها للشركة وللشركة الرجوع 

عليه بنفقات الرفع واالتالف ان اقتضى ذلك بقرار من لجنة الشراء المختصة كما يحق للشركة فرض رسوم 

 أخير عن الفترة اعاله .%( عن كل اسبوع ت3تخزين عليه با مقداره )

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

%( من قيمة اللوازم التي تأخر المتعهد في توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع وبحد اعلى 3)

قد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلحة الشركة %( من قيمتها كما يحق للشركة الغاء الع35)

 ذلك وعلى ان يتم تحميل المتعهد كافة الخسائر الناتجه عن ذلك . 

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

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

 والضرر ان وجدت.

تحصل األموال المستحقة للشركة من المناقصين أو المتعهدين للشركة من كفاالتهم لديها لذلك العطاء أو أي  .9

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

ح  ق قب  ول الظ  روف الت  ي تس  ببت ف  ي ت  أخير العم  ل أو رفض  ها وع  دم اعتباره  ا  لش  ركة مي  اه اليرم  وك .33

 ظروف قاهرة دون حق االعتراض أو طلب بيان األسباب .

 

القوة القاهرة : هي حدث او ظرف استنثائي خارج عن ارادة وسيطرة الطرفين مثل الحرب او   .33

ة العليا ( مثل الفياضانات او الزالزل او االضراب او الشغب او الجريمة وقد يكون حسب المصطلح ) عمل القو

البراكين او التشريعات الحكومية المستحدثة او غير الواضحة التي ال يمكن التنبؤ بها بحيث يمنع احد او كال 

الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في العقد وليس المقصود بذلك تبرير االهمال او التقصير او 

 ات لكل من الطرفين .غيره من المخالف

 

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

 كان التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.

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

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

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

 مبررات عدم الوفاء.

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

 

 : فحص اللوازم واستالمها : سابعا

 

لجنة االستالم لها الحق في اختيار عينات من الكميات الموردة وفحصها في مؤسسة المواصفات والمقاييس   .3

  .عدادات او رفضها على نتائب الفحص قبول ال ويعتمداالردنية وعلى نفقة المورد 

 

العادة وزنها وقياسها على موازين تحددها الشركة للفحص وتكون اللوازم التي وردها المتعهد خاضعة   .2

لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بالطريقة التي تحددها الشركة وبحيث تتطابق مع المعايير الدولية المعتمده 

 . على نتائب الفحص ووفقا لشروط العقد بناءا ويتم الدفعلهذه الغاية 

 

 شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة المواد.فحوصات او مياه اليرموك الحق بطلب أية  .0

 

تكون المواصفات المذكورة في دعوة العطاء أو قرار االحالة الحد االدنى المقبول وال تلغى مواصفات العينات  .4

 ء أو قرار االحالة اال اذا تفوقت عليها .المقدمة مواصفات دعوة العطا

 

إن استالم المواد من قبل الشركة وفحصها من قبل لجنة االستالم أو أي جهة أخرى ال يعفي المورد من  .5

مسؤوليته تجاه هذه المواد المورد طيلة فترة الضمان ، للشركة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين 

 أو عطل مصنعي ، أو ثبت أن المادة غير جيدة.خالل استخدامها وجود عيب 
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 ثامنا" : الشروط الخاصة االضافية:

 

يحق لشركة مياه اليرموك استبعاد اي عرض للعددات التي ثبت سوء مصنعيتها خالل استعمال شركة مياه اليرموك : 3

 .سابقا
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1. SCOPE OF APPLICATION 

The meter will be used for measurement of cold, chlorinated potable water. 
The meter mechanism should be velocity, dry, magnetic drive, multi jet type domestic 
water meters of ½" nominal size, the meter should be class B or C. 
 

2. APPLICABLE STANDARDS 

The meter shall conform to ISO 4064 standards or OIML R 49 or BS EN 14154 or equivalent. 
 

3. MATERIAL 

 The water meter and accessories shall be manufactured from materials of adequate 
strength and durability. 

 The meter lower & upper cases, and threaded end connections shall be made of brass or 
bronze alloy. 

 All materials which come in contact with water shall withstand 2PPM (parts per million) of 
chlorine residual in the water, and shall be resistant to corrosion 

 The materials, which come in contact with water, shall not create a toxic hazard, shall not 
support microbial growth and shall not give rise to unpleasant taste or discoloration in the 
water supply. 

 The spindle and bearings shall be made of stainless steel and sapphire. 

 

4. THE TOTALIZER AND TOTALIZER SHIELD 

The totalizer shall be designed in such a way that if the totalizer protective glass is broken for a 
reason or another the totalizer can't be removed from its place. 
If the totalizer is an open type, then the totalizer protective cover shall be made of sturdy glass 
and shall have a thickness not less than 5 mm, while if its closed type the glass or the plastic 
should be scratch resistant .  
 

5. TOTALIZER 

1) It shall be straight type. 

2) The totalizer shall register in cubic meter units. 

3) The totalizer shall reset to 0 (zero) at 100,000m3 

4) The totalizer shall consist of a row of at least five on-line consecutive digits to read 
99,999m3 (Ninety nine thousand, nine hundred and ninety nine m3). 

5) Other register(s) or dial(s) shall register flows in liters and fractions, the liters register(s) 
shall be of a different color. 

6) Dry so that potable water shall not reach the internal parts of the totalizer gears or dials. 

7) The pivot of impeller chamber should be guaranteed against any corrosion or damage at 
least three years after first installation. 

8) The totalizer can be closed or open: 
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a. Open type: should be capable to be repaired and the chamber is preferred to be 
made of bronze or brass. 

b. Closed type: It should be properly protected. 

9) The totalizer shall be capable of being tested using an electronic test bench.  

 

6. WORKING PRESSURE AND TEMPERATURE 

1) Working pressure shall not be less than 16 bars. 

2) Pressure loss through the water meter shall not be greater than 0.63 bar. 

3) The meterform water temperature class is T30, and ambient temperature up to 06oC. 

 

7. FLOW RATES AND ACCURACY 

7.1. CLASS B 

 Metrological class" R (80 – 100), Q3 2.5", all meters must have MID approval (R 80 - 100) 
and declaration of conformity. 

 The water meter shall be capable of registering flow conditions according to table. 

 Max. Permissible error at Q1:  < ±5 % 

 Max. Permissible error at Q2:  < ±2 % 

 Max. Permissible error at Q3:  < ±2 % 

 Max. Permissible error at Q4:  < ±2 % 

 
OR Metrological Class B as following requirements: 
 

Nominal flow rate  (Qn) 1.5 m3/hr Max. Permissible error < ±2 % 

Maximum flow rate (Qmax) 3 m3/hr Max. Permissible error < ±2 % 

Minimum flow rate (Qmin) 30 L/hr Max. Permissible error < ±5 % 

Transitional flow rate (Qt) 120 L/hr Max. Permissible error < ±2 % 

7.2. CLASS C 

8. Metrological class" R (160), Q3 2.5", all meters must have MID approval (R 160) and 
declaration of conformity. 

9. The water meter shall be capable of registering flow conditions according to table. 

10. Max. Permissible error at Q1:  < ±5 % 

11. Max. Permissible error at Q2:  < ±2 % 

12. Max. Permissible error at Q3:  < ±2 % 

13. Max. Permissible error at Q4:  < ±2 % 

 
OR Metrological Class C as following requirements: 
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Nominal flow rate  (Qn) 1.5 m3/hr Max. Permissible error < ±2 % 

Maximum flow rate (Qmax) 3 m3/hr Max. Permissible error < ±2 % 

Minimum flow rate (Qmin)  15 L/hr Max. Permissible error < ±5 % 

Transitional flow rate (Qt)  25 L/hr Max. Permissible error < ±2 % 

 

14. METER MARKING 

The water meter shall be marked with the following identifications: 
1) An arrow indicating the direction of the flow permanently affixed to the meter lower casing. 

2) Trade mark, name of manufacturer, and model. 

3) The meteorological class and permanent rate in m3 per hour. 

4) Manufacturer’s serial number of the meter permanently affixed to the meter upper case. 

5) Working pressure. 

6) Pressure head loss (∆p) 

7) Approval marking and No. of approval certificate. 

8) Year of manufacturing on counter or in the head ring. 

9) Tender No. and the initials of Yarmouk Water Company (YWC). 

 

15. METER LENGTH 

The meter length shall be 165 mm. 
The meter total length (meter body + tailpieces) shall be 265 mm. 
 

16. METER INTERNAL STRAINER 

The meter shall be equipped with Internal strainer of at least 12 holes/cm2 and not more than 18 
holes/cm2 at the flow inlet to the meter. 
 

17. METER SEALING 

- The meter shall be sealed by the manufacturer upon the delivery and shall be provided 

with a hole for sealing the meter with the service valve on the inlet side of the meter.  

- The sealing material shall be stainless steel wire, 1.1 mm thick and aluminum seal. 

18. WATER HAMMER 

The meter should be resistant for the water hammer, so its accuracy not to be affected as the 
following test. 

o Test Conditions 

 5 meters are tested separately after all other tests are finished. 

 The test shall be performed under 4 bar pressure. 

 The test shall be performed under two flows by passing 100 litres for each 
flow: 
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 1500 l/hr 

 95 % of Q4 (Qmax) 

 Two valves shall be mounted one before the meter and the other after it. 

o Test procedures. 

 After passing 20 litres the meter shall be subjected to a sudden closing and 
opening of a valve mounted before or after it. If the meter shows no visible 
stalling due to the surge, a maximum of 4additional interruptions by sudden 
opening and closing the valve are attempted.   

o Test result. 

 If the meter accuracy maintain within ±3% error of indication then the meter 
is pass, otherwise the meter will fail. 

 This criteria of ±3% applies to each of the 5 meters tested and at both 
flowrates. Any  failure in this criteria affects the entire offer. 

 

19. CERTIFICATES, DOCUMENTS AND SAMPLES 

I. DOCUMENTS AND SAMPLES TO BE SUBMITTED IN THE TENDERING PROCESS: 

- Type approval certificate issued by a certified third party institution, certificate(s) must 

be in English, for other languages a certified translated copy should be sent with the 

original. 

- Durability or wear test certificate.  

- Letter of authorization from the manufacture. 

- Certificate of conformity to potable water uses. 

- Product catalogue and data sheet. 

- Compliance sheet. 

- Certificates and test results (back dated not exceeding (3) Three months) for number of 

samples to be assigned by accredited International certified laboratory. 

- 5 samples of water meters. 

- The manufacturer shall provide a price list of spare parts that will be needed within five 

years of delivery of meter. 

 

II. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED UPON DELIVERY OF SHIPMENT: 

- CIF Insurance for the material to be shipped.  
- Manufacture's or supplier's warranty certificates.   
-  Inspection Certificate, Issued by the third party, and supplier's factory inspection report. 

-  Certificate of Origin. 

-  Packing List. 

 

20. ACCESSORIES: 

The following accessories must be supplied with water meters upon delivery: 
1) An internal strainer of at least 12 holes/cm2 and not more than 18 holes/cm2 at the flow 

inlet to the meter.  

2) Internal non-return valve.  

3) Special tools, if any, for dismantling and maintenance of quantity calculated at the ratio of 

1/1,000 from the ordered meters.  
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4) Two threaded tailpieces which shall conform to BS 21 or ISO 228-1 standards.  

5) The sealing material shall be stainless steel wire, and aluminum seal.  

 

21. PACKING, TRANSPORT & STORAGE 

1) Each meter and its accessories should be supplied in separate individual box and packed 
in a captive form.  

2) Screwed threads of meter ends shall be protected by plastic cap and other suitable 
materials covering the entire length of threads.  

3) Each meter shall be packed in a box containing 10 meters max.  
4) All meters shall be adequately protected for the whole period of transport and storage 

against corrosion and accidental damage. The vendor/manufacturer shall be held 
responsible for the meters so packed and not protected, and to ensure that it reaches the 
store intact and undamaged. Meters shall be packed to withstand rough handling during 
transportation and all packages shall be suitable for storage.  

5) All packages shall have an indelible identification mark corresponding to the packing list. 

6)  Meters shall be protected from exposure to sun light and against the effect of windblown 
sand and humidity from place of manufacture until delivery to ( Hofa warehouse ) 
 

22. EVALUATION: 

 

The Purchaser will carry out a detailed evaluation of the technical bids, previously determined to 
be substantially responsive in order to determine whether the technical aspects are in 
accordance with the requirements set forth in the bidding documents.  

The Purchaser will examine and compare the technical aspects of the bids on the basis of the submittals 

supplied by the bidders (documents, catalogues, leaflet , website, media, samples...etc) taking into 

account that number of samples to be assigned by accredited International certified laboratory. 

Certificates and test results (back dated not exceeding (3) Three months) to be submitted with the offers, 

and shall include the following tests: 

- Static pressure test according to ISO 4064 clause 6 

- Error of indication according to ISO 4064 clause 5.8 

- Water hammer as described in clause 23.  

The Bidder shall submit the samples with the technical offer for visual inspection, samples shall be 

retained by the purchaser. 

 

 

23. THIRD PARTY INSPECTION: 

 
The supplier is requested to provide in his technical offer three options for accredited 
international or local third party entities to perform the tests; the purchaser will choose one of 
them to perform the needed inspections. If the supplier includes local entities as options, 
preference will be given to the local entities. 
The supplier is requested to call the chosen company to attend and witness the tests to be 
done at the manufacturer’s testing premises or any place the manufacturer chooses.  
The call for Third Party Company must include the main task of this company to ensure 100% 
complete matching between the product and what is required in tender/contract documents in 
terms of standards, specifications and conditions.  
The course of inspection must include the following tests: 

1) Static pressure test according to ISO 4064 clause 6 

2) Error of indication according to ISO 4064 clause 5.8 
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3) Water hammer test according to section 18 of this document. 

4) Visual inspection: 
Randomly chosen samples will be physically inspected to ensure that the internal and external parts 

comply with the required specifications. The inspection shall cover materials, surface finishing, 

required markings, any damages, and packing. 

5) Dimensions check  
The meter total length (meter body + tailpieces) shall be 265 mm. 

A sample (size specified in the table below) is to be randomly chosen by the third party 
representative for the above mentioned tests; those tests must be witnessed by the third part 
representative and attended by five representatives of the purchaser for each batch. 
Acceptance/rejection criteria for those tests 
Each batch shall be tested randomly as per the table below. The relative errors (of indication) 
observed for each of the flow rates shall not exceed the maximum permissible errors specified 
in section 3.7. 

Test Test sample size Acceptance criteria  

Static pressure  1% of each 
production batch 

97% minimum of tested 
meters should pass the test 

Error of 
indication 

1% of each 
production batch 

97% minimum of tested 
meters should pass the test 

 
- If more than 3% of tested meters did not pass the test at the 1st Stage, then will be a 2nd 

Stage, an additional 1% of ordered quantity should be tested, if 97% minimum of the 2nd stage 
passes then the whole quantity will be accepted plus to an additional penalty that equal to the 
following equation : 

 
(Number of failed meters (1st stage + 2nd stage)/Sample size (1st stage + 2nd stage))*Batch size. 
 
 Note: This penalty can be accepted as an additional water meters or money reduction. 
 

- If more than 3% of tested meters did not pass the test at the 2nd Stage, then the whole batch 
will be rejected. 

- Visual inspection and Dimensions check shall completely comply. 

 
Failure to achieve these criteria will result in rejecting the whole batch with the same 
sequence of serial numbers will be rejected and the supplier to manufacture a new batch and 
all the above procedure will be repeated. 
 
Purchaser’s representatives have the right and authority to object or reject at any stage of 
testing and inspection. A written letter of objection shall be sent to the 3 rd party entity and 
evidence to the contrary of any issues shall be provided, and if needed, the tests shall be 
repeated. 
 
The supplier is requested to inform the purchaser in written of the production time schedule 
and of testing time, duration and location in advance allowing enough time (not less than 5 
weeks) for travel arrangements. 
The supplier shall bear all costs of inspection including (fees of third party, all travelling and 
accommodation. 
 
The Supplier shall provide the Purchaser with full reports and results of all tests performed 
during this inspection, for the performance tests specified above the report format should be 
according to Test Report Format OIML R 49-3 Edition 2009 (E). 
 
The Purchaser may require the Supplier to carry out any test and/or inspection not required 
by this Contract but deemed necessary to verify that the characteristics and performance of 



C-T-G-0021-0082 

انش½  ميكانيكية عدادات مياهد توري  

 اعادة طرح للمرة الرابعة

27 

 

the Goods comply with the technical specifications and standards under this Contract, 
provided that the Supplier’s reasonable costs and expenses incurred in the carrying out of 
such test and/or inspection shall be added to this Contract Price. Further, if such test and/or 
inspection impede the progress of manufacturing and/or the Supplier’s performance of its 
other obligations under this Contract, due allowance will be made in respect of the delivery 
dates and completion dates and the other obligations so affected. 
 
The goods should be inspected before each shipment; the supplier is requested to call the 
chosen Third Party Company to attend and witness the inspection to verify quality, quantity, 
packing, marking and loading and delivery to (YWC)Hofa warehouses in (Irbid) -Jordan.  

 

 

24. FACTORY INSPECTION: 

The Employer reserves the right to conduct an exploratory visit to the manufacturer's factory prior 
to shipment of goods. The aim of the visit is to demonstrate to the visiting team from YWC staff 
the ability of the manufacturer in adopting new technologies for various manufacturing stages and 
the manufacturer quality control system to ensure the compliance with the project technical 
specification. The visit shall be for five YWC representatives for one week and the cost and all 
related expenses of the visit, including Visas arrangements and costs, best hotels, transportation 
and all related fees, taxes, airfare tickets and per-diems equal to 150 JOD per day, shall be 
completely borne by the Contractor and shall be deemed to be included in the unit rates of the 
BOQ items. The visiting team will be responsible for the preparation of a report summarizing the 
outcomes of the visit. 

25. TESTING AFTER DELIVERY: 

Yarmouk Water Company has the right to test the meters locally in the  Jordan Standards 
and Metrology Organization   )مؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية ( at The supplier’s expense for the 
final acceptance. 
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 الجزء السادس
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 وداءررررمة السررالقائ

 
 

 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته 2322(  لسنة 8نظام رقم )حسب ما ورد في 
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 السابعالجزء 
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 العطاء دخول كفالة نموذج

TENDER GUARANTEE 

 
 مياه اليرموك شركة : السادة إلى
 

 )..........................................................صرفالم اسم ( مصرفنا بأن إعالمكم يسرنا
 

 .للنقض قابل غير عنة رجعة ال بتعهد .……………………مؤسسة / شركة / المقاول يكفل
 .أردنيا دينارا ..………………………… فقط "أردنيا بمبلغ )    (  دينارا

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

 .…………………………………………… روعبمش الخاص
 

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

 .  أسبق أيهما المناقصين
 

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

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

 ..………………………. خالتاري
 

 والمالي الفني العرض عن منفصل مغلف في الكفالة وضع يجب. 
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 )التنفيذ حسن كفالة نموذج(

PERFORMANCE GUARANTEE 

 
 

 إلى السادة شركة مياه اليرموك
 

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

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

 
 بخصوص العطاء رقم )                                           (

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

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

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

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

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

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

MAINTANANCE GUARANTEE 

 
 إلى السادة شركة مياه اليرموك

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

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

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

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

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

أي تحفظ أو شرط / مع ذكر األسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص 
أعمال اإلصالحات والصيانة بموجب العقد ، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على 

 دفع .إجراء ال
 

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم لألشغال المنجزة تسلما نهائيا  بموجب العقد وقيام 
وعلى ان يتم تجديدها تلقائيا لمدد أخرى المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة /و/او/ انقضاء مدة الصيانة  

 م يردكم من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بالغاء الكفالة .( تسعين يوما ما ل91مدة كل منها)

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

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

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

 

 

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

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

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

 . الشراء
  

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

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

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

 .ه اليرموكميا بشركة تلحق مصاريف أو ضرر أو
 

 

 

 أوقع وعليه

 

 أعاله ورد بما والمتعهد المقر
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 االتفاقية  /العقد نموذج
 

 (  بين2022( من شهر)          (  لعام )  اليوم )   في ألتفاقيةا هذه حررت
 األول الفريق اعتباره على شركة مياه اليرموك  العمل صاحب

 الثاني الفريق اعتباره على ......................................... المقاول وبين
 اليرموك لــ مياة شركة احتياجات ينلتام متخصصة شركة مع التعاقد في "رغبا  األول الفريق كان لما

 

 (Class B   ( انش ½ ميكانيكية توريد عدادات مياه

 
 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد C-T-G-0021-0082  للعطاء الثاني الفريق به تقدم الذي بالعرض قبل قد كان ولما
 :يلي ما على

 
 فيما اليها والمشار العطاء دعوة في العامة الشروط في لها المحددة المعاني نفس األتفاقية هذه في الواردة والتعابير للكلمات يكون -3

 .بعد
 

 متكاملة وحدة مجموعها في وفهمها قراءتها وتعتبر األتفاقية هذه من يتجزء الجزء  يلي فيما المدرجة الوثائق تعتبر -2
 هي: الوثائق وهذه

 
 والخاصة العامة الشروط *        
 حالةاال قرار *        
 المناقصة عرض *        
 المواصفات *       

 العقد توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

 .................................-: للعقد االجمالية القيمة  -0   
 ................................. -التوريد: مدة                     

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

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

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

 . هذه في لذلك المحدد وباألسلوب المواعيد في المذكورة واألجور األسعار

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

 

 
 الثاني الفريق                                                                     االول الفريق                
 ) المورد(                                                                    )العمل )صاحب               

 
 

 التوقيع                     التوقيع                                                     

 

 
 

 األسم :                                                                           األسم
 

 الوظيفة:                                                                      الوظيفة:
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 الثامنالجزء 



C-T-G-0021-0082 

انش½  ميكانيكية عدادات مياهد توري  

 اعادة طرح للمرة الرابعة

37 

 

 

 C-T-G-0021-0082لمرفق بالعطاء رقم  ( ا1جدول رقم )

 

رقم 

 البند
 الكميه الوحده المادة

 السعر اإلجمالي السعر اإلفرادي
النوع المعروض 

 ومواصفاته

 بلد المنشأو
 مدة التوريد

 دينار فلس دينار فلس

0 

ميكانيكي  توريد عدادات مياه 

 (Class B   (" ½قطر 
وحسب المواصفات الفنية 

 المرفقة

   36333 عدد

   

 

 السعر االجمالي: 

 

 

 

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


