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الموافق  االحدمن مساء يوم والنصف  الثالثةهو الساعة  اخر موعد لالستفسار

27/11/2220  

 

الموافق  الثالثاء ساعة الثالثة والنصف من مساء يومع وثيقة العطاء هو الاخر موعد لبي

22/11/2220 

 

يوم  ظهر   عشر الثانيةاخر موعد لتقديم العروض على العنوان المذكور ادناه الساعة  

 5/12/2220الموافق   االثنين
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  -0234O-T-S-0022   دعوة العطاء رقم
 

 

 

 

حصيل الذمم المالية المستحقة لتالمناقصين المختصين لتقديم عروضهم  شركة مياه اليرموك  إدارةتدعو 

وفقا  تي جرش و عجلونمحافظعلى المشتركين )أثمان المياه( في شركة مياه اليرموك في مناطق 

 االثنينيوم  ظهر عشر الثانية اوز الساعةال يتجالمرفقة بهذه الدعوة في موعد  العامة والخاصةلشروط ل

 . 2022 /5/12 الموافق 

  
 

 

 

 

 ،،،، واقبلوا االحترام
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 تي جرش و عجلونمحافظ اطق من



O-T-S-0022-0234 

لونتي جرش و عجياه اليرموك في مناطق محافظعلى المشتركين )أثمان المياه( في شركة م تحصيل الذمم المالية المستحقة  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني
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 مدير عام شركة مياه اليرموك 
 

وفقًا للتعليماات والشاروا العاماة والةاباة بإاا فاقدن  رقادم عر ا   (O-T-S-0022-0234بناًء على دعوة العطاء رقم )         
 الموابفات المبينة ف  هذا العرض اللوازم المعرو ة باألسعار والشروا و  كل رو بعضن رقوم بتوريد وروافق على ر

 
اااوض ورف التااري  المدادد ما  قابلام كااعر موعاد ل ياداع( يوماًا اعتااارًا ما   120وإدن  رلتزم بأن يظال هاذا العارض قاااا مًا لمادة )        
 لمتعلقة بإذا العرض لدى دا رتام (  بتمثيل مؤسستنا / شركتنا ف  كافة اإلجراءات والتبليغات ا                                   ) السيد

                                                                                                                                                                                         
 

 المفوض بالتوقياااع
 

 إسم المناقص :)                                              (
 : الةاتاااام 

 
 :)                                              ( العناااوان 

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

______________________________________________________________________ 
 

 المرفقات ) ربي  فيما يل  جميع المرفقات الت  يتاون منإا عر   ( :
1) 
2) 
3) 
4) 
 
 

 م حظااااات :

 

 الدا رة . إلىرض عند تقديمه يجب رن يعاأ هذا النموذج بالاامل ورن يرفق بالع .1
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 الجزء الثالث



O-T-S-0022-0234 

لونتي جرش و عجياه اليرموك في مناطق محافظعلى المشتركين )أثمان المياه( في شركة م تحصيل الذمم المالية المستحقة  

8 

 

 

 تعليمات الدخول في العطاء
 

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

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

 

 اوال : إعداد وتقديم العروض :

 

 ال يسمح باالشتراك إال للشركات المعتمدة والمسجلة .1

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

 معلومات او وثائق اي يضيف ان العطاء ائقوث 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.

 إليداع العروض . ( مائة وعشرون يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد120مدة سريان العرض ال تقل عن ) .3

الموافق  االثنينيوم  ظهراعشر  الثانيةالساعة آخر موعد الستالم العروض على العنوان المذكور أدناه  .4

5/12/2022 . 

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

وقبل الموعد النهائي لتقديم العروض ايهما 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

لنفس المادة فعلى المناقص ان يذكر على عرضه االصلي وبالحبر  بديل اختياريرض في حال تقديم ع .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

 قصة يفقد المناقصه قيمتها ويحرم المناقص حق االشتراك.اي غموض او تشويه في المنا .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:  O-T-S-0022-0234      

 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 .10

صفحات ومرفقات العطاء ومديرية العطاءات غير مسؤولة عن فقدان او نقص اي  المناقصين التاكد منعلى  .11

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

 الوثائق . 

 .العروض لتقديم موعد كأخر المحدد عدوالمو التاريخ بعد العروض على تعديالت أي إجراء او سحب يقبل ال .12

ً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع المواد والتعليمات الصادرة بموجب  .13 نظام يعتبر تقديم عرض المناقص إلتزاما
لدى شركة  به في شركة مياه اليرموك نظام المشتريات الحكومية وتعليماته المعمول 2022(  لسنة 8رقم )

 دعوة العطاء والنماذج المرفقه.مياه اليرموك وتعديالته ووثائق 
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لمدة خمسة ايام عمل  واذا لم يعترض اي مناقص على القرار خالل تلك المدة ية ئيتم االعالن عن االحالة المبد .14

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

 شتريات وعلى الموقع االلكتروني للشركة.في مديرية العطاءات والم

على الساد المتعهدين الذين يحال عليهم اي من المواد احالة مبدئية االلتزام بمراجعة مديرية العطاءات  .15

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

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

 .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. .16

 محاكم االردنية هي الجهة القضائية الوحيدة المخولة بالنظر في أي دعوة قضائية تنشأ بين المتعاقدين.ال .17

 

 ثانياً : خطاب التغطية :

 

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

 اجمالي عدد البنود المناقص عليها وارقامها . .1

 دخول المقدمة مع العروض على ان تحسب بناء على اعلى سعر في حال تقديم عرض مرادف.قيمة كفالة ال .2

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

 ذكر اي مرفقات اخرى. .4

 

 ثالثاً : االســعار :

لرسوم والضرائب األخرى بما فيها شاملة كافة الرسوم الجمركية وا تحدد األسعار مفقطة بالدينار األردني .1

الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما حقق ذلك 

 مصلحة شركة مياه اليرموك .

اتير وذكر بيان رقم التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات من قبل المناقص وضرورة تثبيتها على الفو .2

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

 

 رابعاً : طريقة الدفع :

 

 قبولها بصفة نهائيةالمورده من خالل شركة مياه اليرموك بعد التسليم النهائي )والخدمات  /يتم دفع قيمة المواد .1

 سب الشروط الخاصة للعطاء.وح) من قبل لجنة االستالم المختصة

 الدفع بالدينار االردني وحسب قرار االحالة. .2

 

 خامساً : الكفاالت :

 

ككفالة دخول العطاء   و خمسون الف دينار اردنيمئة ( 150000) بقيمةيرفق مع كل عرض شيك مصدق  .1

لة بنكية غير مشروطه( صادرة عن احد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية ) وفي حال تعذر تقبل كفا

( يوم من تاريخ ايداع العروض لذلك العطاء المر شركة مياه اليرموك وحسب الشروط العامة 120وصالحة لمدة)

 والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

كفالة حسن على المتعهد الذي يحال عليه العطاء منه مراجعة مديرية العطاءات والمشتريات الستكمال تقديم  .2

ايام من تاريخ  10خالل  ورسوم الطوابع وتوقيع االتفاقية   دينار اردنيخمسمائة ألف ( 500000بقيمة)تنفيذ 

 اشعار االحالة النهائي وذلك تجنباً لمصادرة تامين دخول العطاء.

 تقدم جميع الكفاالت باسم شركة مياه اليرموك. .3

 

 

 سادساً : الغرامات :
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 في العطاء فيما يخص المخالفات والتغريم.يطبق ما ورد في الشروط العامه للدخول 

 

 

 

 سابعا: تقديم العروض :

 

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

 

 

 المركز –شركة مياه اليرموك 

 مديرية العطاءات والمشتريات

 شارع بغداد   -اربد

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

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

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

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

به في شركة مياه اليرموك جززء ال يتجززأ مزن وثزائق العطزاء مزا لزم تتعزارض مزع الشزروط الخاصزة وفزي حالزة 

 تعارضها تعتمد الشروط الخاصة.

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

 ور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت.اج -

 

 -أوال : التأمينات والضمانات :

 

و خمسززون الززف  مئززة( 150000) بقيمززةيرفززق بززالعرض كفالززة بنكيززة ) أو شززيك مصززدق ( للززدخول فززي العطززاء  .1

 ( يوما اعتبارا من تاريخ فتح العروض .120و تبقى صالحة لمدة ) ديناراردني

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

 الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء .1

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

 .يةوتوقيع االتفاقالى الذين جرت االحالة عليهم بعد تقديم تامين حسن تنفيذ  .3

 المناقصين باستثناء النهائي 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 اتالتأمين وتعاد التنفيذ ُحسن تأمين وتقديم االتفاقية

 

الخزدمات  /تصادر لجنة الشراء المختصة قيمة تامين الدخول ايراداً للشركة بمزا يتناسزب وقيمزة المزادة او المزواد  ب.   

  في الحاالت التالية:%( من قيمتها 3التي استنكف عنها وبما ال يقل عن )

إذا اسزتنكف المنزاقص هاء المدة الزمنية لتقديمه او . اذا سحب المناقص العرض الذي قدمه او عدله بعد انت1 

 .جزء منه  عن االلتزام بعرضه او

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

لوثزائق التزي قزدمها لغايزات المشزاركة ا وأقدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومزات  .  إذا3

 .في العطاء 

 

( عشزرة ايزام 10خالل ) دينار اردنيخمسمائة ألف ( 500000) بقيمةاحب العرض الفائز كفالة حسن تنفيذ يقدم ص .3

 عمل من تبليغه باشعار االحالة النهائية وتبقي صالحة طيلة فترة تنفيذ االتفاقية. 

ن التزامين مزن يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهزد بعزد تنفيزذه كافزة شزروط العقزد بموجزب طلزب خطزي بزاالفراج عز .4

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

 

 :  دعوة العطاء واعداد وتقديم العروض من قبل المناقصين شراءثانيا : 

 

عة يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن سارية المفعول تخوله صزنا .1

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

يدفع المنزاقص ثمزن دعزوة العطزاء )الورقيزة( المقزررة )غيزر مسزتردة( مقابزل وصزول مقبوضزات حسزب االصزول  .2

 ويتسلم كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها
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وفقاً لوثائق دعوة العطاء بعد ان يقرأ هذه الوثائق ويزتفهم جميزع مزا ورد فيهزا وإذا لزم تكزن  يعد المناقص عرضه .3

الوثائق كاملة أو وجد نقصاً فيها فعليزه طلزب الوثيقزة الناقصزة مزن الشزركة  ويتحمزل النتزائب المترتبزة علزى عزدم 

 قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

لجززداول و النمززاذج المرفقززة بززدعوة العطززاء ويخززتم ويوقززع نمززاذج عززرض يعززد المنززاقص عرضززه واسززعاره علززى ا .4

( وجزداول الكميزات والوثزائق المطلوبزة فزي دعزوة العطزاء ويقزدمها ضزمن العزرض كاملزة Bid Formالمناقصة)

ويحق للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذه الجداول و النماذج ويحق للمناقص باالضافة الى وثزائق دعزوة 

ن يضيف اي وثائق او معلومات يرغب إضافتها ويزرى انهزا ضزرورية لتوضزيح عرضزه وعلزي ان يكتزب العطاء ا

والهاتف والفاكس لترسل اليها المخاطبات المتعلقزة بالعطزاء  ه متضمناً العنوان عنوانه الكامل والدقيق في عرض

مخاطبززات التززي تتززرك لززه فززي وعليززه ان يبلززغ الشززركة خطيززاً عززن اي تغييززر او تعززديل فززي عنوانززه وتعتبززر جميززع ال

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

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

و الشزطب او االضزافة وعليزه كتابزة السزعر بزالرقم على المناقص التوقيع بالحبر االحمر بجانب المحو او التعديل ا

والحزروف وعلزى المنزاقص كزذلك ان يزذكر السزعر االفزرادي للوحزدة ولمجمزوع الوحزدات لكزل مزادة وكزذلك السزعر 

االجمالي للعرض )لجميع المواد المقدم لها( وبيان اية ضرائب او رسوم مضمنة في السعر وبحيزث يكزون السزعر 

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

 الشراء المختصة ان تهمل العرض .

يقدم المناقص العرض مع تامين الدخول بالعطاء في مغلفات منفصزلة مزع كتابزة المحتزوى علزى المغلزف ومزن ثزم  .6

عنزوان وواسزم  مقدم لها العطزاء والعنزوان عليه اسم الشركة اليقوم بجمعها في مغلف واحد مغلق بإحكام ويكتب 

قم العطاء بخط واضح والتاريخ المحدد كاخر موعد لتقديم العروض وبخالف ذلك يحزق للجنزة رالمناقص الثابت و

 الشراء المختصة ان تهمل العرض.

لمحددة لذلك وكزل عزرض ال يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الشركة قبل انتهاء المدة ا .7

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

 

على المتعهد عنزد تعبئزة العزرض المقزدم منزه القيزام بزالختم والتوقيزع علزى كافزة صزفحات العطزاء ومغلزف عزرض  .8

 السعر المقدم.

 

( يومزاً 120ائز الرجوع عنزه لمزدة ال تقزل عزن )يلتزم المناقص ان يبقي العرض المقدم منه نافذ المفعول وغير ج .9

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

 او معلومات تراها ضرورية.يحق لشركة مياه اليرموك طلب اي شهادات  .10

يشزكل مزع وثززائق ان اصزدار امززر الشزراء عزن الشزركة بعزد تبلغزة  ىيعتبزر تقزديم عزرض المنزاقص موافقزه منزه علز .11

 ً  العطاء المعتمدة عقداً ملزما

تحدد األسعار مفقطة بالدينار األردني شاملة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى بما فيها  .12

الضريبة العامة على المبيعات ويؤخذ بالقيم المثبتة كتابة إذا ما اختلفت مع القيم المثبتة باألرقام كلما حقق ذلك 

 ة مياه اليرموك .مصلحة شرك

 

 ثالثاً : فتح العروض :

 (2022( لسنة )8تفتح العروض من قبل لجنة الشراء المختصة وذلك حسب نظام المشتريات الحكومية رقم ) .1

 ويجوز لكل مناقص او لممثله حضور فتح العروض.

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

إذا وجدت لجنة الشراء المختصة عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل عن ثالثزة او اقزل مزن العزدد   .3

تعزاد العزروض  اعادة الطرح حالةوفي  اوإعادة طرح العطاءالمحتمل فلها ان تقرر تمديد موعد تقديم العروض 

 مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله .

 

 رابعاً : دراسة وتقويم العروض :

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

 الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك وتقدم التوصية المناسبة للجنة الشراء المختصة
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 لعطاء .ال ينظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخول ا .2

تتم دراسة العروض المقدمة للعطاء ) في حال لم تنص دعوة العطاء على تقديم عرض فنزي ومزالي منفصزلين(  .3

 وفقاً لما يلي:

يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقا للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عزدم وجزود مخالفزات رئيسزية عليزه يزتم  .أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

خالفزات رئيسزية فزي العزرض المقزدم مزن قبزل المتنزاقص يزتم اسزتبعاد عرضزه مزن التقيزيم في حزال وجزدت م .ب

 وعلى 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

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

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

إذا تززوافرت فززي العززرض كافززة الشززروط والمواصززفات والجززودة توصززي اللجنززة الفنيززة باالحالززة علززى مقززدم  .ح

 رخص االسعار شريطة ان تبين اللجنة مدى معقولية االسعار.ا

تتم مقارنة اسزعار العزروض المطلوبزة للزوازم واالشزغال او الخزدمات فزي دعزوة العطزاء وذلزك لتحديزد مقزدم  .خ

ارخززص المطززابق علززى ان يززتم اسززتبعاد قيمززة اي اضززافات او قطززع غيززار غيززر مطلززوب تسززعيرها فززي دعززوة 

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

في حال عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخزص االسزعار تنتقزل الدراسزة الزى العزرض الزذي  .د

يليه بالسعر الى ان تصل الى العزرض الزذي تتزوافر فيزه المتطلبزات لالحالزة علزى ان تبزين اسزباب العزروض 

 ح .االرخص بشكل واض

عنززد عززدم مطابقززة كافززة العززروض )المناقصززات( او وجززود نقززص فيهززا يجززوز شززراء اللززوازم او االشززغال  .ذ

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

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

 على تقديم عرض فني ومالي منفصلين( وفقاً لما يلي :

يتم عمل تدقيق اولي للعرض وفقاً للنموذج المعتمد لذلك وفي حال عزدم وجزود مخالفزات رئيسزية عليزه يزتم  .أ

 قبوله واعتماده للدخول في التقييم .

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

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

 التاهيل الواردة في دعوة العطاء.

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

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

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

سيتم دعوة الشركات المؤهلة فنياً لحضور اجتماع فتح العروض الماليزة لهزا ويزتم اعزادة العزروض الماليزة  .خ

نزاقص مغلقزة وتحزتفج لجنزة الشزراء المختصزة لنفسزها بزالحق فزي بيزان او عزدم بيزان الغير متاهله فنياً للمت

 اسباب رفض العرض.

تتم مقارنة اسعار العروض المطلوبة للوازم او االشزغال او الخزدمات فزي دعزوة العطزاء وذلزك لتحديزد مقزدم  .د

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

 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

 

ر تنتقل الدراسة الزى العزرض الزذي يليزه في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص االسعا .5

بالسعر الى ان تصل الى العزرض الزذي تتزوافر فيزه المتطلبزات ل حالزة علزى ان تبزين اسزباب اسزتبعاد العزروض 

 االرخص بشكل واضح .

يؤخذ بعين االعتبار عند الدراسة استمرار توافر قطع الغيار والصزيانة واي امزور اخزرى يتطلبهزا نظزام اللزوازم  .6

 يمات المعمول بها .والتعل

تراعي لجنة الشراء المختصة قبل االحالة كفاءة وخبرة المناقص في تقديم اللوازم المطلوب وسمعته التجاريزة  .7

والتسززهيالت التززي يقززدمها او الخدمززه التززي يوفرهززا وقطززع الغيززار وورش الصززيانة وقدرتززه الماليززة ويجززوز لهززا 

 استبعاد عرضه لنقص كل او بعض هذه المتطلبات .
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 خامساً : إحالة العطاءات :

 

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

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

 للمواصفات والشروط في دعوة العطاء.

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

 االحالة على ارخص العروض المطابقة.

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

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

 الشركة المستفيده.

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

 

تحتفج لجنة الشراء المختصة لنفسها بحق استبعاد اي عرض ال يكون واضحاً بصورة كافية تمكن مزن االحالزة  .2

 او يحتمل اكثر من تفسير.

 قبزل الشزراء وثزائق فزي االستشزارية الزواردة والخدمات اللوازم مدد أو كميات تزيد أو تنقص أن الشراء للجنة .3

الكميزة  %( مزن25نسبته) ما النقصان أو الزيادة مجموع يتجاوز ال على ان المناقص الى الرجوع دون االحالة

 .المطلوبة

 وبموافقزة قيمتهزا بلغزت ومهمهزا الشزراء فللجنزة المشزتراة اللزوازم كميزات فزي زيزادة الزى اقتضزت الحاجزة اذا .4

 الكمية الواردة %(من35) نسبت ما مجموعها في تتجاوز ال ان على االحالة الحق لقرار قرار إصدار دالمتعه

 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 %(50نسبته) 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 %( من50) مجموعها في تتجاوز ال ان على وغيراالستشارية االستشارية

متقيد بالمواصفات والشروط والتعليمات العامة الشروط الخاصة تستبعد لجنة الشراء المختصة العرض غير ال .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 

 نبية.او اج

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

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

حكززام نظززام لززوازم الشززركة كمززا يحززق لهززا ان الشززراء عززن طريززق اسززتدراج عززروض او الشززراء المباشززروفقاً ال

تصرف النظر عن الشراء كليا او جزئياً وعند اعادة الطرح يحق للمناقص الذي سبق ان اشزترى دعزوة العطزاء 

 الحصول عليها دون مقابل .

تحتفج لجنة الشراء المختصة بحقهزا فزي الغزاء دعزوة العطزاء او قزرار االحالزة فزي اي وقزت او اي مرحلزة دون  .10

ان االسباب ما لم يكزن المتعهزد قزد تبلزغ امزر الشزراء وقزرار االحالزة واسزتكمل كافزة اجزراءات توقيزع العقزد او بي

االتفاقيززة ولهززا ان تززرفض كززل او بعززض العززروض المقدمززة اليهززا دون ان يكززون الي مززن المناقصززين الحززق فززي 

ركة اي التزامزات ماديزة او الرجوع اليها بأي خسارة او ضزرر ناشزيء عزن تقزديم عرضزه وال يترتزب علزى الشز

 غير مادية مقابل ذلك.

عتبزار مزدة التوريزد و للشزركة الحزق بتجزئزة الشركة غير مقيزدة باإلحالزة علزى أقزل األسزعار مزع األخزذ بعزين اال .11

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

 

 لمتعهد تجاه الشركة :سادساً : مسؤوليات ا

 

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

ودفع الرسوم القانونية وتوقيع االتفاقية خالل المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل الى المتعهد علما 
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دون ان يترتب عليها ايه التزامات مالية اذا لم يقم المتعهد باستكمال كافة بانه يحق للشركة الغاء االحالة 

 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

 تزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما .ما يتعلق بهما وانه مل

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

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

وجب العقد او قصر في ذلك او تاخر في تقديم اللوازم المحالة عليه إذا استنكف المتعهد عن تنفيذ التزاماته بم .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 

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

 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 بالتزامه  .5

االتفاقيزة ومصزادرة كفالزة حسزن التنفيزذ كليزا أو جزئيزا دون أن يكزون للفريزق  أو مخالفته ألي شرط من شروط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الثاني الحق باالعتراض أو المقاضاه

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

، اال اذا اقتضت الضرورة الصحية او االمنية رفعها او اتالفها قبل بضرورة رفعها من المكان الموجوده فيه 

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 

 %( عن كل اسبوع تأخير عن الفترة اعاله .1خزين عليه با مقداره )ت

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 1)

%( من قيمتها كما يحق للشركة الغاء العقد بعد مرور اربعة اسابيع تاخير اذا اقتضت مصلحة الشركة 15)

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

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

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

 والضرر ان وجدت.

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

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

لشركة مياه اليرموك حق قبول الظروف التي تسببت في تأخير العمل أو رفضها وعدم اعتبارها ظزروف قزاهرة  .10

 دون حق االعتراض أو طلب بيان األسباب .

 

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

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

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

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

 المخالفات لكل من الطرفين .

 

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

 ن التاخير او عدم الوفاء بسبب القوى القاهرة.كا

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

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

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

 مبررات عدم الوفاء.

 تنظر لجنة الشراء المختصة في القوى القاهرة من حيث المكان والزمان ومدى اثرهما على تنفيذ العقد. .ث
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 واستالمها : الخدمات /: فحص اللوازم سابعا

 

العادة وزنها وقياسها على موازين تحددها للفحص وتي وردها المتعهد خاضعة الالخدمات /تكون اللوازم   .1

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

 . بناءا على نتائب الفحص ووفقا لشروط العقد ويتم الدفعالمعتمده لهذه الغاية 

 

 .اها ضروريةلحق بطلب أية شهادات أو معلومات ترمياه اليرموك ا .2
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 الخامسالجزء 
 وصف العمل الشروط الخاصة و
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 رحكام عامه

يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول و النماذج المرفقة بدعوة العطاء ، و يختم ويوقع نماذج عرض  -

ي دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاملة، ويحق ( وجداول الكميات والوثائق المطلوبة فBid Formالمناقصة )

للشركة استبعاد اي عرض غير متقيد بهذة الجداول و النماذج، على ان يقدم المناقص عرض رئيسي واحد فقط و لن 

تقبل اية عروض او بدائل اخرى او اضافات على العرض اال اذا وجد في دعوة العطاء )الشروط الخاصة( تقديم 

يتم بيان كيفية تقديم العروض البديلة و كيفية عرض أسعارها واألساس الذي سيجري بناء عليه  عروض بديلة بحيث

تقييم العروض البديلة وفي حال عدم ذكرها صراحة في دعوة العطاء فان تقديم اية بدائل غير مقبول و لن ينظر في أي 

ة العطاء أن يضيف أي وثائق أو عرض مقدم غير العرض الرئيسي، و يحق للمناقص باإلضافة إلى وثائق دعو

معلومات يرغب إضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه، وعليه أن يكتب عنوانه الكامل والدقيق في عرضه 

متضمناً العنوان االلكتروني والهاتف والفاكس لترسل إليها المخاطبات المتعلقة بالعطاء، وعليه أن يبلغ الشركة خطياً 

ي عنوانه، وتعتبر جميع المخاطبات التي تترك له في العنوان المذكور أو ترسـل إليـه بأي عن أي تغيير أو تعديل ف

 وسيلة إرسال كأنها وصلت فعالً وسلمت في حينها. 

 

 في هذا العطاء وإذا لم يقتِض السياق خالفا لذلك، فإن: -

 و االلتزامات.أي إشارة إلى أي طرف تشمل اإلشارة إلى خلفه العام والخاص ألي من الحقوق و/أ

أي إشارة إلى هذا العطاء تشمل وثائق العطاء جميعها وجميع مالحقها ومرفقاتها ووفقا لما يتم تعديله  و/أو اإلضافة 

 إليه أو تغييره من حين آلخر.

 عناوين البنود الواردة في هذه الوثائق هي للمالئمة فقط وال تؤثر على تفسير هذا العطاء.

 المفرد تشمل الجمع والعكس بالعكس، والكلمات الواردة بصيغة الجنس تشمل جميع األجناس.الكلمات الواردة بصيغة 

جميع المالحق والمرفقات الحالية والمستقبلية لهذا العطاء تعتبر جزءا ال يتجزأ منه، وفي حالة وجود تعارض أو 

الوارد في الملحق هو الشرط التباس بين أي شرط من شروط هذا العطاء وأي شرط من شروط أي ملحق يكون الشرط 

 األولى بالتطبيق.

يتعين على  الطرف المسؤول عن أداء التزام بموجب وثائق هذا العطاء أن يأخذ في االعتبار جميع المسائل ذات الصلة 

بما في ذلك إيضاحات وآراء الطرف المستفيد من ذلك االلتزام، وأن يتصرف من نواحي أخرى بحسن نية وفقا 

 حكيمة.للممارسات ال

حيثما يشار في اي وثيقة من وثائق هذا العطاء لفترة أو فترات زمنية، فإن الفترات مدار البحث تعتبر بأنها تنتهي في 

 منتصف ليل اليوم األخير من هذه الفترة، ما لم يرد خالفا لذلك.

صريح أو طلب أو مراسالت حيثما يرد في اي وثيقة من وثائق هذا العطاء شرطا يتعلق بتقديم إشعار أو موافقة أو ت

أخرى، فإنه يتعين أن يكون هذا اإلشعار أو الموافقة أو التصريح أو المراسالت األخرى خطية. وتعني كلمة "خطية" 

أي مراسالت مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة )بما في ذلك المراسالت المرسلة بواسطة البريد اإللكتروني والفاكس( 

 ذلك الطرف.موقعة من قبل الممثل المفوض ل

 

 االجتماعات اإلدارية : -

"للمناقص أو لممثل المقاول أن يدعو كل منهما اآلخر إلى االجتماعات اإلدارية لدراسة أمور العمل ، ويتعين على 

المهندس في مثل هذه الحالة أن يسجل محضراً لحيثيات االجتماع ويسلم نسخة منه لكل من الحاضرين وإلى صاحب 

 أن تكون المسؤوليات عن أية أفعال مطلوبة من أي منهم متوافقة مع أحكام العقد " . العمل ، مع مراعاة
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الشروط الخاصة لعطاء تقديم خدمات التحصيل الذمم على  المشتركين في مناطق محافظتي 

 جرش و عجلون

 

 
 

الري االردنية يقع نشاطها شركة مياه اليرموك هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لسلطة المياه /وزارة المياه و

 في مجال ادارة خدمات المياه والصرف الصحي ومن مهام الشركة تحصيل الذمم على المشتركين.

يقوم كادر شركة مياه اليرموك بتحصيل الذمم على المشتركين بمحافظتي عجلون وجرش والبالغ عددهم تقريباً 

 ( مشترك 61,000)

 تحصيل الذممعلى المشتركين الدارتي مياه جرش وعجلون.  وترغب الشركة في طرح عطاء شراء خدمات

 الجدول أدناه يبين اعداد  المشتركين المطلوب تحصيل ذممهم المالية والمديونية المستحقةعليهم للشركة:

 

 

 اسم المنطقة التحصيل 
قيمة  عدد المشتركين

 المديونية

 محافظة جرش
25,669 4,261,330 

 محافظة عجلون 
35,520 ,2852,732  

 اجمالي اعداد المشتركين
61,189 6,993,615 
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 وصف العمل

 مشروع تحصيالت ادارتي مياه محافظة جرش ومحافظة عجلون

 

إن إعمال المقاول تتضمن باألساس تحصيل الذمم المترتبة على المشتركين وحسب اإلجراءات و السياسات  - 

 ليهالمتبعة لدى شركة مياه اليرموك وفقاً لالجراءات التا

يلتزم المتعهد باحضاركفالة عدلية لكوادره العاملة في التحصيل حسب متطلبات شركة مياة اليرموك  -

واألنظمة المعمول بها في الشركة وكذلك األنظمة والقوانين والتعليمات النافذة في المملكة األردنية 

 الهاشمية  .

 

اعمال التحصيل وحسب الطريقة التي  يتعهد المقاول بإعداد برمجيات لسحب وارسال البيانات النجاز -

 ترتئيها شركة مياه اليرموك .

 

إلستخدامها  ( وغيرها من متطلبات الحوسبة PDAيتعهد المناقص المحال عليه العطاء بتأمين اجهزة )  -

  ل.في عملية التحصي

 

 

مياه اليرموك ذات على المناقص المحال عليه العطاء إعداد برمجيات  التكامل بين أنظمته  وأنظمة شركة    -

 العالقة بالتحصيل.

 

يتعهد المناقص المحال عليه العطاء بإعداد أو استخدام البرمجيات الالزمة  إلنجاز أعمال التحصيل  -

 .( وحسب الطريقة التي ترتأيها شركة مياه اليرموك PDAبإستخـــــدام اجـــــــهزة ) 

 

ية والمادية والفنية وعلى نفقته الخاصة دون ان يتكفل المتعهد بتامين جميع مستلزمات التحصيل البشر -

 تتحمل شركة مياه اليرموك اية تكاليف .

 

يلتزم االمتعهد بطباعة ارساليات الجباة وتدقيقها  وتسديد اجمالي القيمة للبنك في حساب مستقل يتم فتحه  -

ت الى شركة مياة لهذه الغاية لدى البنك باسم شركة مياه اليرموك وارسال فيشة االيداع واالرساليا

اليرموك بشكل يومي  ومن ثم تحويل هذه المبالغ الى حساب الشركة المفتوح في البنك لهذه الغاية 

 .( ساعة من تاريخ التحصيل  48خــــــالل )

 

يحق للمتعهد اللجوء للقضاء لتحصيل المبالغ المستحقة من المشتركين بعد اخذ الموافقة الخطية من شركة  -

 ون ان تتحمل شركة مياه اليرموك اية مبالغ جراء هذا األمر مياه اليرموك د

 

 يستثنى الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة الرسمية من هذه اإلتفاقية  -

 

 متر فما فوق ( . 250استهالك   (يستثنى كبار المستهلكين من هذه االتفاقية  -

 

يل ذمم  االشتراكات المنشورة والمحجوزة او اية فاتورة تم اليستحق المتعهد  تقاضي اية مبالغ   عن تحص -

 اتخاذ اجراء سابق عليها من قبل شركة مياه اليرموك .
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يلتزم المتعهد   بتسديد اي نقص في المبالغ المحصلة ويتحمل كامل االخطاء ان وجدت وللشركة خصمها  -

 مباشرة من لمبالغ المستحقة للمتعهد .

 

 ملزمة بتامين مكاتب لكادر المتعهد .شركة مياة اليرموك غير  -

 

يتم اعداد المطالبات المالية المستحقة للمتعهد على اساس شهري وحسب نسبة التحصيل الفعلي على ان  -

يتم صرف هذه المطالبات المالية نهاية كل ربع وسيتم حيث يمكن  تدقيق هذه المطالبات من خالل النظام 

 .المعد من قبل المناقص  

 

 عهد بتقديم  تقارير حسب متطلبات شركة مياة اليرموك وعند الطلب .يتعهد المت -

 

يكون التحصيل بواسطة اجهزة خاصة بالمتعهد وحسب النسب المعتمدة من المتعهد  والمدرجة في الجدول  -

 ( وتكون النسب تنازلية حسب الشرائح .1رقم )

 ( وحسب التحصيل الفعلي 1الجدول رقم )

 الشرائح
مديونية  نسبة التحصيل من

 المشترك
 النسبة المطلوبه 

   تساوي100% 1

   %75% واكبر من 100اقل من  2

   %50% واكبر من 75اقل من  3

4 
%  اكبر او يساوي  50اقل من 

35% 
  

 صفر %35تحصيل مادون  5

 األجور---( 2جدول رقم ) 

 الفصل بالموقع لكل اشتراك 1
  

  

 الفصل من الرئيسي لكل اشتراك 2
  

  

 االعادة بالموقع لكل اشتراك 3
  

  

 االعادة من الرئيسي لكل اشتراك 4
  

  

 

 

في حال عمل اي تسوية مالية على مشترك  سواء على معاملة اعتراض او الغاء فاتورة او ضبوطات .....  -

 الخ  يتم محاسبة شركة التحصيل على اساس المبلغ المحصل فقط  وحسب الجدول المعتمد . 
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قسيط اثمان المياه حسب التعليمات المعمول بها في شركة مياه اليرموك  ويتم متابعة تحصيلها من يمكن ت -

قبل المناقص المحال عليه العطاء وتزويد شركة مياه اليرموك بتقرير عن األقساط المحصلة من خالل 

 .النظام المعمول به  

 

 قد المبرم مع شركة مياه اليرموك .تنتهي مطالبة شركة التحصيل بمطالبة اخر شهر من انتهاء الع -

 

يتم محاسبة شركة التحصيل على المبالغ المحصلة في الميدان على الجهاز ) اليحق لشركة التحصيل  -

 المطالبة بأية مبالغ يتم تحصيلها في مراكز الشركة  ( .

 

مات الزبائن  يتم الفصل بناء على اعداد كشوفات من قبل شركة التحصيل يتم اعتمادها من قبل مسؤول خد -

 في منطقة التحصيل . 

 

تقوم شركة مياه اليرموك بالتحصيل من خالل مراكز التحصيل )القبض ( وكذلك بواسطة )اي فواتيركم  -

والبريد األردني وكبار المستهلكين بما فيها الحكومي ويطلب من شركة التحصيل تحصيل باقي قيمة 

لذمم السابقة كحد ادنى كما هو مبين ادناه وذلك %( من قيمة ا2.5اجمالي التحققات باإلضافة الى )

 لتخفيض المديونية .
 

 

 والمعادلة فرق التحصيل موضحة كما يلي : -
 

التحصيالت المركزية الربعية+ تحصيل اي فواتيركم الربعية+ تحصيالت البريد األردني )  –التحققات الربعية 

ن الذمم المالية السابقة % م2.5الربعية  +تحصيالت كبار المستهلكين الربعية ( +   

-وبخالف ذلك سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية التالية  :   

 

 

عدد مرات تدني االداء 

 وعدم تحقيق االداء

 نوع العقوبة

 عقوبة التنبيه للمـــرة األولى

 عقوبة اإلنذار   للمرة الثانيــة

 عقوبة اإلنذار النهائي   للمرة الثالثــــة

وتحميل المقاول كافة التبعات واإلجزراءات واألمزور  عقوبة فسخ العقد للمرة الرابعة 

 القانونية والمالية  المترتبة عن فسخ العقد .

 

 

 

 

يحق لشركة مياه اليرموك فسخ  وانهاء هذه اإلتفاقية  في حال عدم تحقيق األهداف المرجوة لشركة مياه  -

ة او اية مسؤولية قانونية جراء ذلك  وتحميل اليرموك دون تحمل شركة مياه اليرموك  اية اعباء مالي

 المقاول كافة التبعات واإلجراءات واألمور القانونية والمالية المترتبة عن فسخ العقد .
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 شروط التأهيل المسبق

 

 يشترط في المتقدم للعطاء توفر الشروط التالية:  - 

والموافقات الالزمة للتقديم لمثل  يجب أن تكون لدى الشركة المتقدمة للعطاء كافة التراخيص .1 

 هذه الخدمات في المملكة األردنية الهاشمية.

يجب أن تكون الشركة المتقدمة للعطاء مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديها رخصة  .2 

 مهن سارية المفعول و يجب أن تكون مسجلة لدى مؤسسة الضمان االجتماعي.

  يتناسب وحجم عمليات الشركة.أن يكون لدى المناقص كادراً  .3 

على المناقص ان يقدم وصفاً تفصيلياً للكادر العامل لديه والمتعاقدين معه مع ارفاق الشهادات  .4 

 العلمية وشهادات الخبرة العلمية والعملية.

 على المتقدمين اإللتزام بتقديم عرضهم وحسب متطلبات العقد .5 

 

 الشروط واالحكام

   

 لمناقص تقديم عرض فني ومالي مدمجين، وسيتم فتح العرض المالي والفني معاً.على ا .1 

على المناقص ان يقدم خبراته العملية في تقديم الخدمات المطلوبة لشركات ومؤسسات كبرى.  .2 

 للشركة مياه اليرموك الحق في طلب وثائق معززة لذلك عند اللزوم.

ً لمتطلبات عمل شركة مياه اليرموك بنفس سيتم ابرام اتفاقية للمناقص المحا .3  ل عليه وفقا

 الشروط واالسعار المقدمة من المناقص.

 مدة التعاقدسنتين ميالدية اعتباراً من تاريخ استكمال اجراءات التعاقد )امر المباشرة(. .4 

يلتزم المحال عليه بتقديم التقارير الالزمة بخصوص األعمال وحسب ما تراه شركةمياه  .5 

 اليرموك مناسباً.

تعتبر اتفاقية خدمات التحصيل التي سيتم ابرامها مع المناقص المحال عليه / عليهم جزءاً ال  .6 

 يتجزأ مـن وثائـــق العطاء. 

تعتبر المواصفات والشروط العامة والخاصة لشركة مياه اليرموك جزء ال يتجزأ من وثائق  .7 

 العطاء.

اية اخطاء ناتجة عن اعماله او اهماله او تقصيره في اداء الخدمات يتحمل المناقص مسؤولية  .8 

المطلوبة طيلة مدة العقد وعليه تصويب الوضع الناتب عن ذلك فور حدوثه وفي حالة عجزه 

عن القيام بذلك يحق لشركة مياه اليرموك تكليف من تراه مناسباً لتصويب االخطاء وعلى نفقة 

 المحال عليه.

ص / المناقصين المحال عليه / عليهم العطاء مسؤوالً / مسؤولين عن اعمالهم يكون المناق .9 

والتابعين لديهم من موظفين عن اية اضرار مباشرة وغير مباشرة وتبعية قد تلحق بالشركة 

اثناء تنفيذه لالعمال بسبب اهماله او تقصيره او اخطائه في تقديم الخدمات المطلوبة ويكون 

رر وخسارة وكسب فائت قد يلحق بشركـــة مياه اليرموك ـ نتيجةً مسؤوالً عن اي عطل وض

 لذلك. 



O-T-S-0022-0234 

لونتي جرش و عجياه اليرموك في مناطق محافظعلى المشتركين )أثمان المياه( في شركة م تحصيل الذمم المالية المستحقة  

25 

 

يتعهد المناقص سواء خالل مدة سريان اتفاقية العقد او بعد انتهائها بالمحافظة على سرية  .10 

المعلومات المتعلقة بالشركة وعملياتها وال يستخدمها ألغراض خاصة به او يقوم بالكشف 

 طائلة المسائلة والمسؤولية. عنها ألي طرف ثالث تحت

 دينار 150,000على المناقص تقديم كفالة دخول عطاء  .11 

 ( دينار قبل توقيع االتفاقية500,000على المناقص تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة ) .12 

 

 

 

13 

 

 

مياه اليرموك مصادرة كفالة حسن التنفيذ بعد اشعار المناقص خطياً عند اخالله  يحق لشركة

او تقصيره بشروط العطاء، ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر، عدم تقديم تقارير المتابعة 

الدورية، سرعة االستجابة والتنسيق مع االدارة المعنية في الشركة، آلية تنظيم العمل، 

 االخالل بمنهجية العمل وعدم بذل العناية الالزمة للحفاظ على حقوق شركة مياه اليرموك

 االحالة وفقاً لالحكام الواردة في نظام المشتريات الحكوميةتتم  .14 

شركة مياه اليرموك غير مقيدة باالحالة على اقل االسعار و لها الغاء العطاء دون بيان  .15 

 االسباب، ويكون قرارها غير قابل لالعتراض.

 اية استفسارات يجب تقديمها خطياً قبل اسبوع على فتح العطاء. .16 

لى المناقص تقديم شهادة تسجيل حديثة صادرة من وزارة الصناعة والتجارة على ان تكون ع .17 

 كافة الشهادات سارية المفعول، وفي حالة عدم تقديمها سيتم رفض العرض .

ً ألعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات  .18  يلتزم المناقص بتقديم الخدمات المطلوبة وفقا

 (.High Standard Qualityالمتعارف عليها )

 سيتم تقييم المناقصين فنياً وفقاً لآللية التالية:  .19 

 نقاط التقييم #

 منهجية العمل المقترحة لتطوير وتحسين الخدمة  .1

 خبرات الشركة السابقة لمشاريع مشابهة  .2

 تقييم الكادر   .3

 عدد الكادر   .4

ات المنصوص خبرة الكادر العملية في مجال العمل المطلوب وحسب الخبر  .5

 عليها

 المؤهالت العلمية  .6
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 متطلبات تقديم العروض

 

ً يبين فيه قدرته الفنية على تقديم الخدمات المطلوبة ومواصفات  .1  ً فنيا يقدم المناقص عرضا

 التأهيل المطلوبة في العطاء، 

 يقدم المناقص عرض فني ومالي، يتكون العرض من اصل ونسختين مختومتين بختم .2 

 المناقص. 

 يوضع العرض الفني والمالي )اصل ونسختين( مرفقاً بكفالة دخول العطاء في مغلف مغلق.  .3 

 يوضع مغلف العرض الفني والمالي في مغلف واحد. .4 

 

 -:يشتمل العرض الفني والمالي المقدم من المناقص على البنود التالية:  العرض الفني والمالي -

لمباديء التي سيتم استخدامها للقيام باالعمال المناقص عليها ومدى منهجية العمل وا أ. 

 مطابقتها للمواصفات ضمن العرض الفني.

بيان نطاق العمل الذي سيقوم به ضمن عرضه الفني، على ان يتضمن نطاق العمل الخدمات  ب. 

 لخدمات.المقدمة من المناقص والخدمات االضافية واآللية التي سيتبعها المناقص لتقديم ا

 بيان تفصيلي للكادر العامل لديه وخبراته العملية ضمن العرض الفني معززاً بالوثائق الثبوتية ج. 

 خبرة المناقص العملية وخبرة الكادر العامل لديه و/او المتعاقد معه معززاً بالوثائق الثبوتية. د. 

 قبل المناقص ملخصاً عن المشاريع المشابهة السابقة التي تم إنجازها من هـ. 

 يتضمن العرض االسعار المقدمة من المناقص ووفقاً لجدول الكميات. و. 

 

 -:العرض باالضافه إلى ما ذكر سابقالمعلومات و األوراق الواجب إرفاقها با -

 صورة عن شهادة التسجيل -أ

 خبرات الشركة في المشاريع السابقة و المشابهة -ب

 حتى يكون ملزما لمقدم العطاءكتاب توكيل رسمي للمفوض بتوقيع العطاء  -ج

 أسماء وشهادات الخبرة للجهاز العامل المقترح من طرف المقاول -د

 موقع العمل -

 .موقع العمل العمال هذا العطاء هو محافظتي جرش وعجلون في شركة مياه اليرموك

 

 

 

 

 

 



O-T-S-0022-0234 

لونتي جرش و عجياه اليرموك في مناطق محافظعلى المشتركين )أثمان المياه( في شركة م تحصيل الذمم المالية المستحقة  

27 

 

 

 

 شروط خاصة إضافية

 
 

وموظفين شركة مياه اليرموك في االعمال يعتمد البريد االلكتروني وسيلة التواصل بين كوادر المقاول  .1

 اليومية وحسب سلم الصالحيات يتم االتفاق عليه بموجب بروتوكول ملحق .

يعتبر كل بروتوكول معتمزد وموقزع مزن الطزرفين بمثابزة جززء ال يتجززأ مزن العقزد ومزن شزروط العطزاء  .2

 موضوع الطرح .

اليرمزوك الخاصزة بالكزادر العامزل لديزه ضزمن يلتزم المقاول بدفع ثمن البطاقات التعريفيزة لشزركة ميزاه  .3

نشاطات واعمال العطاء حسب القيمة المالية للبطاقة التعريفية وكما هو معتمد في الشركة ويشمل ذلك 

 البطاقات المصدرة الول مره او بدل الفاقد والتالف . 

شتراكات الواجب بعد االحالة وقبل المباشره باعمال العطاء يتم عقد اجتماع وتثبيت المناطق واال .4

 تحصيلها من قبل المقاول ويعتبر االتفاق جزء من شروط العطاء .

ستمنح األفضلية للشركات صاحبة الخبرة في مجاالت ومشاريع مشابهة ربما يتضمن حجم تلك  .5

 المشاريع.

على الشركة أن تبين وبشكل واضح عنوانها الدائم )الموقع وصندوق البريد والهاتف الخلوي  .6

 وجد ( وتسمية الشخص المخول بالتوقيع. والفاكس إن

يتوجب على الشركة/الشركات التي سيحال عليها العطاء تقديم شهادات عدم محكومية من الجهات  .7

 المختصة لجميع العاملين لدى الشركة التي سيحال عليها العطاء.

او موافقه خطية  ال يحق للفريق الثاني توزيع اي مواد دعائية او اعالنية على المشتركين دون تكليف .8

 من الفريق االول

يلتزم الفريق الثاني بإتخاذ االجراءات الالزمة التي تضمن المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة  .9

بهذه االتفاقية بما فيها معلومات المشتركين والعدادات وعدم إفشاء تلك المعلومات ألي طرف ثالث 

 بدون موافقة الفريق األول الخطية على ذلك.

لتزم الفريق الثاني بتزويد الفريق االول بقائمة بأسماء وأرقام هواتف جميع المشرفين والعاملين ي .10

 التابعين له لغايات متابعة العمل اليومي واإلجابة عن أي استفسارات.

 يسمي كل من الفريقين خطيا لجنة إرتباط  لمتابعة  كافة األمور الالزمة بين الطرفين. .11

اء من حيث التفسير أو التنفيذ أو التقاضي لقوانين المملكة األردنية الهاشمية تخضع هذه االتفاقية سو .12

 سارية المفعول.
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 السادسالجزء 
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 وداءاااامة السااالقا 

 
 

 نظام المشتريات الحكومية وتعليماته 2022(  لسنة 8نظام رقم )حسب ما ورد في 
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 السابعالجزء 
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 ءالعطا دخول كفالة نموذج

TENDER GUARANTEE 

 
 مياه اليرموك شركة : السادة إلى
 

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

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

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

 .…………………………………………… بمشروع 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 عولالمف 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

 ………………………… فمصر /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:..................................................................
................................................................................................. 

 
 رقم )                                           (بخصوص العطاء 

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

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

بموجب العقد . وذلك بصرف النظر عن الداعية لهذا الطلب بأّن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته 
 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 ......من عام...................... المحدد مبدئيًا بتاريخ..................... شهر...............

 . تسعين يوما ما لم يردكم من شركة مياه اليرموك طلبا خطيا بالغاء الكفالة (90)تجديدها تلقائيا لمدد أخرى مدة كل منها
 توقيع الكفيل/ مصرف:....................

 المفوض بالتوقيع : .......................    
 تاريــــخ  : .......................ال        
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 االتفاقية  /العقد نموذج

 

 (  بين2022( من شهر)          (  لعام )  اليوم )   في األتفاقية هذه حررت
 األول الفريق اعتباره على شركة مياه اليرموك  العمل صاحب
 الثاني الفريق ارهاعتب على ......................................... المقاول وبين
 اليرموك لــ مياة شركة احتياجات لتامين متخصصة شركة مع التعاقد في "رغبا  األول الفريق كان لما
 

تحصيل الذمم المالية المستحقة على المشتركين )أثمان المياه( في شركة مياه اليرموك في مناطق 

تي جرش و عجلونمحافظ  

 
 المتعاقدين الفريقين بين األتفاق تم قد O-T-S-0022-0234  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 -1

 .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 *        
 االحالة قرار *        
 المناقصة عرض *        
 المواصفات *       

 العقد توقيع قبل تصدر للعطاء مالحق اية *       

 

 .................................-: للعقد االجمالية القيمة  -3   
 ................................. -التوريد: مدة                     

 
 المطلوبة األعمال جميع بتنفيذ الثاني الفريق يتعهد االتفاقية لهذه وفقا  الثاني للفريق المستحقة المبالغ بدفع األول الفريق تعهد ازاء    -4
 . األتفاقية  هذه في الواردة والمتطلبات للشروط " وفقا وصيانتها وتسليمها وانجازها األتفاقية ههذ في منه

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

 . الوثيقة هذه في لذلك المحدد باألسلوبو 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(                                                                    )لعملا )صاحب               

 
 

 التوقيع                                                                          التوقيع

 

 
 

 األسم   األسم :                                                                        
 

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

 

 

 ( وحسب التحصيل الفعلي 1الجدول رقم )

 الشرائح
نسبة التحصيل من مديونية 

 المشترك
 النسبة المطلوبه 

   تساوي100% 1

   %75ر من % واكب100اقل من  2

   %50% واكبر من 75اقل من  3

4 
%  اكبر او يساوي  50اقل من 

35% 
  

 صفر %35تحصيل مادون  5

 األجور---( 2جدول رقم ) 

 الفصل بالموقع لكل اشتراك 1
  

  

 الفصل من الرئيسي لكل اشتراك 2
  

  

 االعادة بالموقع لكل اشتراك 3
  

  

 كاالعادة من الرئيسي لكل اشترا 4
  

  


