شروط عطاء رقم /13ع2022/
 .1يتم ختم وتوقيع كافة وثائق العطاء وتقدم ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص أن يقدم أي وثائق أو معلومات يرى أنها ضرورية لتوضيح
ً
عرضه وعليه أن يكتب عنوانه الكامل والدقيق في عرضه كصندوق البريد وأرقام الهاتف والفاكس وعليه إبالغ الشركة خطيا بأي تعديل
ً
على عنوانه وتعتبر جميع املكاتبات املرسلة له على عنوانه املذكور في عرضه كأنها وصلت فعال وسلمت في حينها.
 .2يجهز العرض بحيث يكون خال من أي شطب أو تعديل أو إضافة وإذا اقتضت الحاجة ذلك يجب على املناقص التوقيع بالحبر االحمر
ً
بجانب الشطب أو التعديل أو اإلضافة وعليه بيان السعر رقما وكتابة والوحدة والسعر االجمالي.
 .3يطلب من املناقص تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  3000دينار صالحة ملدة ( )90يوم من تاريخ االغالق واملحدد ب  2022/3/8وذلك
على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق ويوضع في مغلف خارجي مستقل يرفق مع عرضه وبخالفه يستثنى العرض.
 .4يقدم املناقص عرضه في ثالث مغلفات منفصلة فني ومالي وكفالة دخول توضع جميعها في مغلف واحد مغلق بإحكام ويدرج عليه اسم
الشركة وعنوانها مع اسم وعنوان املناقص الكامل ورقم العطاء وتاريخ الغلق.
 .5يجب ان يكون العرض املقدم ساريا" وغير جائز الرجوع عنه ملدة ال تقل عن ( )90يوم من تاريخ اخر موعد لتقديم العروض وعلى
املناقص ان يبلغ الشركة خطيا" بعدم رغبته في تمديد عرضه قبل انتهاء املدة املحددة اعاله بعشرة ايام على االقل واال يعتبر عرضه
ساري املفعول لحين صدرو قرار االحالة.
 .6يتم وضع العروض في صندوق العطاءات املوجود في الشركة .في مدينة العقبة .
 .7آخر موعد الستالم العروض هو الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق  2022/3/8ولن تقبل أية عروض ترد بعد هذا
التاريخ.
ً
 .8في حال رغب املناقص بتقديم أكثر من عرض ألكثر من نوع ،فيجوز ذلك .شرط أن يقدم كل عرض بشكل منفصل تماما عن العروض
األخرى ،بحيث يعامل كل منها بمعزل عن العروض األخرى.
 .9يتم فتح العروض في قاعة االجتماعات بحضور املناقصين أو من يمثلهم.
 .10يقدم املناقص الفائز كفالة حسن تنفيذ قدرها  %10من قيمة العطاء .تعاد اليه بعد توريد القطع واملواد واستالمها فنيا حسب االصول.
 .11يتم توقيع االتفاقية من قبل صاحب العرض الفائز او من ينوب عنه قانونيا" خالل عشرة ايام من تاريخ تبليغ املورد باالحالة ويحق
للشركة مصادرة كفالة الدخول إذا تخلف عن توقيع االتفاقية باملوعد املحدد.
 .12يرفق مع كل عرض كتالوجات تفصيلية لجميع البنود املعروضة ويتم االشارة بشكل واضح في الكتالوج الى رقم البند املعروض وللشركة
الحق باستبعاد اي عرض ال يشمل كتالوجات فنية تفصيلية.

 .13ال يجوز للمناقص الفائز أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على أذن خطي من الشركة مع االحتفاظ
ً
بكامل حقوق الشركة وفقا لقرار االحالة والعقد.
 .14تكون عملية تنزيل املواد املوردة من ظهر الشاحنات الناقلة إلى مستودعات شركة مياه العقبة /ادارة عقد مياه معان في مدينة معان
من مسؤولية وعلى نفقة املورد.
 .15يكون تغليف وتحزيم املواد املوردة على مستوى تجاري جيد يالئم طبيعة ومسافة الشحن وتبقى جميع مواد التغليف ملكية الشركة،
ما لم يذكر خالف ذلك في اإلتفاقية أو أمر الشراء.
 .16يقدم صاحب العرض الفائز كفالة ضمان بنسبة  %5من اجمالي قيمة االحالة لضمان املواد املوردة من أي عيب أو عطل مصنعي ملدة
عام من تاريخ انتهاء اخر التوريد.
 .17يقدم صاحب العرض الفائز شهادة ضمان خطية من الشركة الصانعة معززة بكتاب ضمان من صاحب العرض الفائز املحال عليه
العطاء يتضمن تعهده الكامل بضمان املواد املوردة من أي عيب أو خلل مصنعي وملدة عام من تاريخ التوريد.
 .18في حال تأخر أو عدم إيفاء املناقص بالتزاماته في مدة التوريد املقررة ،تقوم الشركة بفرض غرامة مالية ال تقل عن  %0.5نصف باملائة
من قيمة التعهد املتأخر دون إنذار عن كل أسبوع ملدة التزيد عن شهرين مالم يتفق على غير ذلك.
 .19وفي حال تجاوز التأخير ملدة شهرين ،للشركة الحق بمصادرة كفالة حسن التنفيذ وتسييلها أو أي جزء منها بحيث ال يقل عن  % 10من
قيمة املواد غير املوردة وللشركة شراء الجزء املتبقي من مناقص آخر على حساب املناقص الناكل .وتحميله فروق األسعار وأي خسارة
أو مصاريف أو ضرر يلحق بالشركة دون الحاجة الى أي إنذار ،وال يحق للناكل االعتراض على ذلك.
 .20في حال تأخر املناقص بسبب الظروف القاهرة ( )FORCE MAJUREعلى املناقص تقديم اشعار خطي وفوري الى الشركة بالظروف
واالسباب التي تمنع من تنفيذ االلتزام أو التأخير في الوفاء به وتقديم كل ما يثبت ذلك وتكون القوى القاهرة املؤقتة من مبررات التأخير
ويجب الوفاء بعد زوالها وتكون القوى القاهرة الدائمة من مبررات عدم الوفاء وتقوم لجنة العطاءات بدراسة هذه القوى ومدى تأثيرها
على تنفيذ العقد.
 .21يجب أن تكون املواد املوردة جديدة ) (Brand Newوحديثة اإلنتاج ( )2020وعلى املناقص تقديم شهادة منشأ باملواد املوردة.
 .22للشركة الحق بفحص املواد املوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات لدى أي جهة معتمدة وفي حال ثبوت مخالفة املواد للمواصفات
يتحمل املورد تكاليف الفحص ورفع جميع املواد املخالفة.
 .23للشركة الحق بتجزئة االحالة أو الغاء العطاء دون بيان االسباب وبدون أي تبعات قانونية أو مالية وحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة.
 .24طوابع العقد ورسوم االحالة تعود على الشركة الفائزة بالعطاء.

ً
 .25يحدد السعر االفرادي واإلجمالي واصال ملستودعات الشركة في مدينة معان .
 .26ان استالم القطع واملواد من قبل الشركة وفحصها من قبل لجنة االستالم أو أي جهة أخرى ال يعفي املورد من مسؤوليته تجاه القطع
واملواد املوردة طيلة فترة الضمان وللشركة الحق بإعادتها والشراء على حسابه إذا تبين خالل استخدامها وجود عيب أو خلل مصنعي.
 .27يجب ارفاق شهادات الجودة للشركات الصانعة لجميع القطع واملواد املوردة.
 .28للشركة الحق بطلب أي شهادات أو معلومات تراها ضرورية للتأكد من جودة القطع املقدمة واملواد املوردة،
 .29للشركة الحق بطلب اية كتالوجات او معلومات او عينات للتأكد من جودة النوع املقدم ويستبعد العرض في حال عدم االستجابة
ملتطلبات الشركة خالل أسبوع من تاريخ الطلب.
 .30للشركة الحق باالحالة على األنواع الجيدة من املواد ً
بناء على التجربة السابقة و/أو على االختبارات الالزمة للتأكد من جودة القطع
واملواد ،والشركة غير ملزمة باإلحالة على أرخص األسعار.
 .31تسوى جميع الخالفات والتي ال يمكن تسويتها بالطرق الودية بين الطرفين عن طريق إحالتها إلى محكمة بداية العقبة وبحسب االصول
واإلجراءات القانونية املتعارف عليها واملعول بها في اململكة األردنية الهاشمية،
ً
 .32يكون هذا العطاء خاضعا لجميع البنود الواردة أعاله في كل األحوال والظروف.

املواصفات
ً
حسب ماهو موضح طيا في املرفق.

