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الجـزء األول :التعليمات الى المناقصين
Instructions to Tenderer

 .1تعريف بالعطاء:
العطاء رقم (  ) 4 / NBN/ 2018الخاص بأعمال توريد و تمديد كوابل األلياا

الواوةي االرواي فا ماافةا

الووةي و ملاقاتها باإلواف الى تنفيذ األعمال

مأدبا و جنوب عمان و يهد

المشروع لتوريد و تمديد كوابل األليا

المدنيا لتنفيااذ شاابك األليااا

الوااوةي وربااط الموتشاافياز و المراكا و الم وواااز التاااي و الم وواااز الاكوميا

والمدارس ومديرياز التربي ف مأدبا و جنوب عمان و يتومن العمل الموافق على الخط ال مني للتنفيذ و التادريب
و الفاااص الااواردف ف ا و اااةا العطاااء باإلواااف الااى تنفيااذ كاف ا األعمااال المدني ا ماان الافرياااز والمنا اال واأل طي ا
وتركيب المواوير بكاف أقطار ا و أنواعها وجميع ملاقاتها و الطمر و إعادف األوواع إلاى ماا كاناز علياا و التنوايا
ا لتنفيذي مع كاف الجهاز المعني وباوب متطلباتها م ل (البلادياز و و ارف األشالال العاما و االواكان و أيا شاركاز
أو م وواز او و اراز ذاز عالق م ل الكهرباء و شركاز االتتاالز ) واوب ما و مبين ف

المواتافاز الفنيا

و المخططااز الاواردف فا  Request For Proposal , Specifications and drawingsو موافقا
المهندس بايث يتم انجا أعمال بناء الشبك بشكل متكامل و نهاة مع إجراء الفاوتاز الال م و تواليم مخططااز
ال  As-Builtباإلواف الى تيان و اتالح القطوعاز على المواراز و الكوابل المشمول بالعقد اوب األواعار
الواردف ف العطاء خالل فترف اإلشعار بالعيوب و لمدف ( )730يوما تقويميا من تاريخ اتدار شاهادف توالم االشالال
و تقديم الومان ) (warrantyوفقا للنموذج المرفا لومان أي عيوب تنجم عن التتنيع لكاف الكوابال و الوتاالز
و ملاقاتهما و جميع االعمال ( الفني و المدني ) المشمول بالعقد ولمدف ( )730يوما من تاريخ تدور شاهادف توالم
األشلال.

 .2شراء نسخ المناقصة:
أ -شروط المناقصين :ياا بالتقدم للعطاء المقاولين األردنيين المتانفين فا داةارف العطااءاز
الاكومي و باالةتال

مع الشركاز والمقاولين الموجلين ف المملك العربي الواعودي علاى

أن يكااون أاااد ما علااى االقاال متاان
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بالفةا االولااى باختتاااص شاابكاز اتتاااالز واالخاار

متن

ف الفة االولى او ال اني اختتااص اانشااء طار او تقاديم اتفاقيا األةاتال

اواب

النموذج المرفا ف و اةا العطاء
ب -يتكون االةتال


من شركتين فقط بايث يومح باالةتال

بين شركتين اردني ووعودي

كاد أقتى لتاقيا شرط دعوف العطاء وال يومح ألي شرك المشارك ف
اةتال

أك ر من

.

ت -ال ياا للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ أي مرال من مراال شبك األليا


الووةي بكاف

األقاليم المشارك بهذا العطاء منفردين أو م تلفين.
ج -شروط التقدم للمناقت :

ينبل على من ير ب بالتقديم للعطاء والذي تتوفر با شروط شراء نواخ المناقتا بموجاب
اإلعالن عن طرح ذا العطاء أن :
 )1يقوم ب يارف موقاع العمال وأن يتعار
ونفقتا الخات

علياا وأن ياتال بنفواا وعلاى موا وليتا

على جميع المعلوماز الال م لا لتقديم العرض.

 )2أن ياااتفهم ما يااا المواقاااع و الموااااراز والةااارو
العااااداز الماليااا
بالمناقت

وةااارو

العمااال وكااال األماااور األخااار التااا لهاااا عالقااا

أو تلك الت ت ر على ووع أوعار عروا.

 )3أن يقدم و يقا

ياارف المواقاع الاواردف وامن و ااةا العطااء يقاوم بموجبهاا ب ياارف

موقااع العماال وأن يتعاار
المالي

المايطااا بالمشاااروع ووااااةر

وةرو

عليااا والةاارو

المايط ا بالمشااروع وواااةر العاااداز

العمل وكال األماور األخار التا لهاا عالقا بالمناقتا

أو

تلااك الت ا ت ا ر علااى ووااع أوااعار عروااا.وأن ياتاال بنفوااا وعلااى مو ا وليتا
ونفقتا الخات

على جميع المعلوماز الال م لا لتقديم العرض.

 )4و بنا ًء عليا على المقاول الرا اب بالتقاديم للعطااء والاذي تتاوفر باا شاروط شاراء
نوااخ المناقتا بموجااب اإلعااالن عاان طاارح ااذا العطاااء أن يتقاادم للاتااول علااى
نوخ من و اةا العطاء وذلك مقابل دفع من النوخ المقررف للاتول على نواخ
ماان داةاارف العطاااءاز ماان و ارف االتتاااالز و تكنولوجيااا المعلوماااز فا المملكا
االردني الهاشمي .
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 .3إيداع العروض:
للمناقصين الراغبين بالمشاركة في الطاياو ت ديي يل الطيرت

ل ت لمين دنابيم الييول الشيرتا الميككتر ايابيا في البني ال يان

الخاص بشراو المناقصة الديي بما يل :
أ -يقدم العرض متكامالً وف ملل

رةيو مختوم مكتوب عليا من الخارج عطاء رقم ) )4 / NBN/2018

و يامل إوم ( تنفيذ األعمال المدني و أعمال الكوابل لشبك االليا

الووةي ف ماافة مأ با ت جنتب عمان

) ,موافا اليا اوم المقاول ويودع ف تندو العطاءاز الذي تادده لجن العطاءاز المختت ف إعالنها عن
العطاء وذلك ف أو قبل الموعد والتاريخ الماددين لإليداع.
بّ -
إن أي عرض يقدم بعد موعد اإليداع يرفض ويعاد إلى تاابا مللقاً.
ج -فتح العروض ف جلو علني باوور من ير ب من المناقتين.

 .4شمولية وثائق العطاء
تشمل و اةا العطاء ما يل :
 )1دعوف العطاء بما فيها اإلعالن .
 )2عقد المقاول المواد للمشاريع اإلنشاةي ويتومن:
-1-2

التعليماز الى المناقتين.

-2-2

الشروط العام .

-3-2

الشروط الخات .

-4-2

الشروط الخات اإلوافي .

-5-2

نماذج العرض والوماناز واالتفاقياز والبياناز.

 )3المواتفاز.
 )4المخططاز.
 )5جداول الكمياز واالوعار.
 )6الجدول ال من لتنفيذ المشروع
 )7نموذج رقم  18ف الشروط الخات االوافي  -يارف المواقع
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 .5طريقة تقديم العروض :
يجب على المناقص أن يقدم عروا على النوا المطلوب ف

ذه التعليماز ودعوف العطاء وأن يشاتمل العارض

على البياناز والمعلوماز التالي باإلواف الى اي متطلباز اخر وردز ف و اةا العطاء
أ-

على كل مناقص تقديم عروا ف

مللفين منفتلين ومللقين ومعنونين بوووح باوم ورقم العطاء

:

 .1األول يتواامن ااالث نوااخ ماان العاارض الفن ا (أتل نوااختين) ونوااخ الكتروني ا مااع الو اااةا
المطلوب ما فيها خبراز المناقص ويكتب عليا ا العرض الفن ا باإلواف إلى نوخ مبدةيا مان
اتفاقي االةتال
 .2الملل

اوب النموذج المرفا بو يق العطاء.

ال ان ياتاوي علاى العارض الماال ماع االقاراص االلكترونيا التالبعاا لاا ( 3نواخ ورقياا

اتل نوااختين ونوااخ الكتروني عاادد )1باالواااف الااى نمااوذج عاارض المناقت ا موقااع اوااب
االتول .
 .3يتم ووع المللفاز ف ملل

الث مللا ويكتب على جميع المللفاز اوم ورقم العطاء .

 .4يدل دي يل الكفالة بمغلف منفصل ان المغلفات أااله مغلم تمطنتن باال ترقل الطااو /الطااوات تكما مبين
ف البن ( 8أ ناه) .

ب -ال يجو إدخال أي تعديل على و ااةا العطااء مان قبال المنااقص وإذا أجار المنااقص أي تعاديل أو أخا ّل
ّ
فإن ذلك ي دي إلى رفض عروا .
بأي من ذه التعليماز
ج -إذا أراد المناقص تقديم عرض باديل باواتطاعتا أن يقادم ذلاك فا ماذكرف خاتا منفتال ترفاا باالعرض
شريط أن يت قدم بالعرض األتل كما و مطلوب وللجن العطاءاز المختت أن تنةار فا عرواا الباديل
أو ترفوا.
د-

ال يومح ألي من المتناقتين المشارك بأك ر من عرض وااد لهاذا العطااء و اذا شاارك أي مان المناقتاين
ف أك ر من عرض فان ذه العروض وو

ترفض كونها مخالف لمتطلباز العطاء.

ه -ال ى المدناقص أن يي ل أي مطلتمات أت بيانات أخرى يالب منه دي يموا أت إرفاقوا بطرضه بمتجب الشرتا
الخاصة اإلضافية أت المتاصفات الخاصة أت هكه الدطليمات.
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 .6العرض الفني:
يقتتر تقديم كوابل األليا

الووةي ,ملاقاتها ومواوير االتتاالز على التناعاز الوعودي وبما ياقا

المواتفاز المطلوب بالعطاء.
محتوياتالعرضالفني :
على المقاول تقديم الو اةا و النشراز الفني الال م للمواد المقدما مان قبلاا لياتم اعتماد اا ا نااء تقيايم العارض أماا
العينااااز الاااال م تورياااد ا و تركيبهاااا يقااادمها المقااااول أل اااراض اعتماد اااا أ نااااء التنفياااذ ويجاااب أن تكاااون مطابقااا
للمواتفاز الماددف بو اةا العقد والعرض الفن للمناقص
يشمل العرض الفن عل ما يل :
 -1خبراز المتناقص ف تنفيذ مشاريع مشابه من ايث طبيع االعمال المشامول باا و بياان خباراز الجهاا
الفن وفقا لما و مبين أدناه وتاديد خط العمل و التقيد بما يل وأي شروط واردف ف

ذا العطاء و إرفا

خبراز المناقص ف المجال المطلوب.
 -2قاةم بالمشاريع المشابه الت وبا أن قام بها المناقص ف آخر خمس ونواز.
 -3شهاداز اون األداء للمشاريع المما ل المقدم ومن العرض المقدم من المناقص.
 -4قاةم بفريا التنفيذ المقترح وم التهم وخبراتهم .
 -5الويرف الذاتي للكادر الفن الذي ويعمل على المشروع.
 -6ذكر أوماء المقاولين الفرعيـين الذين ينوي اوتخدامهم ف التنفيذ على أن يكون ذا المقاول الفرع متنفا ً
ومن نفس الفة الت ينتم إليها المقاول المال

ف تتنيفا.

 -7تتورا واواا عن خط المنااقص للقياام باألعماال المطلوبا مناا وان يباين تفهماا للعمال المطلاوب اواب
الشروط والمواتفاز المطلوب ف و اةا العطاء ومن خطط واوا تتماشى مع مدف تنفياذ اذا العطااء.
مع بيان الت اما ببرنامج العمل المرفا بالعطاء.
 -8المواتاافاز الفنيا للمااواد الااال م توريااد ا مبينااا المتاادر( بلااد التتاانيع) و المودياال ( رقاام مودياال المنااتج
اوب المتنع) و المواتفاز المتنعي ( كتالوج المنتج) ونتاةج الفاوتاز المخبري وذلك لكاف البنود
الواردف ف

العطاءاز.

 -9كاف النشراز الفنيا وكشا

مطابقا الماواد والتجهيا از المناوي اواتخدامها Compliance List and

.Data Sheets
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 -10كداب الدفتي

للماؤتل المفت

بالدتقيع.

 .7العرض المالي:
.1-7الى المناقص قبل تضع أاطاره أن يكتن الى راية دامة بضرتر دي يل كفالة ااا األتضاع الى
تزار األشغال الطامة ت االاكان ت البل يات.

 .2-7الي ييى المني يياقص قبي ييل تضي ييع أاي ييطاره أن يكي ييتن الي ييى اريي يية دامي يية بكافي يية اإلج ي يراوات ت الدطليمي ييات ت
المتاصفات التاجب إدبااوا للحصتل الى دصاريح الطمل ت المتافيات الالزمة لدنفيك األامال ت مين كافية

الجوات كات الطالقة بما فيوا البلي يات ت تزار األشيغال الطامية ت االايكان ت ايية شيركات أت مؤاايات ات

ت ازرات كات االقيية ت أن يادفايير بنفاييه ايين هييكه اإلج يراوات ت أن ييييتل بدي ي يل أييية كفيياالت ت دييامين أييية
مخااييات دلييزل لييكلف ت الييى نفيدييه الخاصيية ت مومييا بلغييت كلفدوييا باإلضييافة إلييى قيامييه بكافيية األامييال
المااحية الالزمة الد ق ددالبوا هكه الجوات ت موما كان حجموا ت نتاويا ت لين يدحميل صياحب الطميل
أييية نفيييات ج يراو كلييف ت ليين يكييتن المنيياقص فيمييا إكا أحيييل اليييه الطايياو مخ يتال بالماالبيية بأييية ماالبييات

موما كان نتاوا .ت اليه دحميل دكلفدوا ضمن ااطاره االف ار ية ).(Unit Rates
-3-7محتوياتالعرضالمالي :

دطدبر األاطار الدي يي تنوا المنياقص أميال البنيت في جي تل الكمييات اليى أنويا الييمية الكليية لدنفييك كيل مين

دلييف البنييت اتانجازهييا اتاصييالي أييية ايييتب فيوييا ت اج يراو االخدبييارات المالتبيية تفيييا للطييي ت دشييمل كييكلف
االامييال الدموي ييية

) (preliminariesت كييل مييا تر ف ي الشييرتا الخاصيية االضييافيه ميين دجويييزات ت

برمجي ييات ت دي ي ريب ت ما ييلدزمات ك ييا ر االشي يراف ت ك ييل م ييا تر في ي ت يييا م الطا يياو ض ييمنا ( اال اكا تر
لألامال الدموي ية بنت منفصلة خاصة بوا ف ج تل الكميات).

يجب ان يشدمل الطر
.1

نمتكج كداب ار

المال ما يل -:

المناقصة مطبأ تمتقطا حاب األصتل.

 .2ج اتل الكميات الماطر تالخالصة ت يجب أن دكتن األاطار التار ف الطر

المال شاملة ألية

راتل أت ض ار ب( إن تج ت) ت المصاريف ت االرباي  ......الخ نديجة الطمل ف

يشدرا دطب ة خانة أاطار التح ف ج اتل الكميات باألرقال ت الكلمات بخا تاضح.

االدفاقيةل ت

 .3أية أمتر دحليلية مالية مالتبة ضمن ت ا م هكا الطااو.
 .4يي ل ار

المناقصة الى نمتكج الطر

المطدم ت الم رج ف ت ا م المناقصة المككتر أااله.

 .8كفالة دخول المناقصة
 .1كفال مالي (كفال دخول المناقت ) وفقا للنموذج المرفا بالمبلغ المادد ف ( ملاا عرض المناقت )
كدليل على جدي الت ام المناقص للدخول ف المناقت ) وعلى أن تكون تلك الكفال

تادرف عن بنك أو

م وو مالي مرخت للعمل ف األردن.
تعاد ذه الكفال

للمناقتين الذين لم ياال عليهم العطاء

اوبما تقرره لجن العطاءاز المختت خالل

( )7أيام من تاريخ إاال العطاء أو انتهاء تالاي كفال المناقت أيهما أوبا  .أما المناقص الذي ياال
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عليا العطاء فتعاد إليا ذه الكفال بعد أن يقدم ومان األداء بقيم  % 10من قيم العقد المقبول ويوقع
العقد .
أما إذا كان المناقص منتميا ً إلى بلد توتعمل فيا وماناز تأمين ( ) Bondsفعند ا يتوجب على المناقص
أن يتقدم بطلب موبا إلى تااب العمل لمعرف فيما إذا كان يقبل م ل ذا الومان وف كل األاوال يجب
أن تكون تلك الوماناز متدق من بنك أو م وو مالي مرخت للعمل ف االردن عند تقديمها .
 .2قيم الكفال  :يقدم المناقص كفال دخول واادف بقيم ( )280000مةتان و مانون ال

دوالر أمريك

اوب المتطلباز التالي :
أ -رقم العطاء ( :أرقام كاف العطاءاز الت وو

يشارك بها المناقص ).

ب -اوم العطاء ( :أوماء كاف العطاءاز الت ويشارك بها المناقص).
ج -الكفال باوم معال و ير االتتاالز وتكنولوجيا المعلوماز باإلواف لوةيفتا على أن
تبقى واري المفعول لمدف ( ) 120يوما ً من تاريخ إيداع العروض .
د -قيم الكفال  :يقدم المناقص كفال واادف .
ه -تقدم الكفال باوم أي طر

ف

االةتال

او باوم االةتال  .ولن يتم قبول الشيكاز

البنكي ككفال دخول عطاء ايث ويتم اوتبعاد عروض الشركاز المقدم لهذه
الشيكاز.
و -على أن تكون نص الكفال مطابقا للنموذج المعتمد المرفا بو اةا العطاء وكل من ال
يقدم ذه الكفال بةر

مللا منفتل واوب النموذج المرفا بالو اةا ويتم اوتبعاد

عروا.
-

تقدم الكفال باوم أي طر

ف االةتال

او باوم االةتال  .ولن يتم قبول الشيكاز البنكي ككفال دخول عطاء

ايث ويتم اوتبعاد عروض الشركاز المقدم لهذه الشيكاز.
على أن تكون نص الكفال مطابقا للنموذج المعتمد المرفا بو اةا العطاء وكل من ال يقدم ذه الكفال بةر
مللا منفتل واوب النموذج المرفا بالو اةا ويتم اوتبعاد عروا.
 .3عنوان المناقص الروم الكامل

أما إذا كان مرك المناقص الرةيو خارج األردن ّ
فإن عليا أن يادد

عنوانا ً لا ف األردن ليعتبر عنوانا الروم الذي توجا إليا كاف المراوالز واإلشعاراز  .وكل إشعار أو
روال تبعث موجل على ذا العنوان تعتبر وكأنها قد ولمز إليا.

 .9توضيح االلتباس :
إذا كااان ناااك أي التباااس أو تناااقض فا و اااةا العطاااء أو كانااز ناااك ااجا لتوواايح أي مااوض فا و اااةا
العطاء فعلى المنااقص أن يتقادم بطلاب خطا إلاى رةايس لجنا العطااءاز المختتا مان أجال التووايح وإ الا
االلتباس ف موعد يوبا التاريخ المادد ف دعاوف العطااء لتقاديم االوتفوااراز وياتم تو ياع اإلجابا خطياا ً علاى
االوتفواراز على جميع المناقتين المتقدمين للعطااء وال يجاو أن يتخاذ م ال اذا التووايح مبارراً لطلاب تمدياد
الموعد المادد لتقديم العرض .
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 .11إصدار المالحق:
يجتز لصاحب الطمل إص ار المالحيم الخاصية بالطاياو في أي تقيت قبيل المتاي المحي

لديي يل الطيرت

تيييتل

بإاالل جميع المدي مين للمناقصة خايا بإص ار هكه المالحم ،تدطدبر هيكه المالحيم جيزو مين ت يا م الطاياو ،كميا
يجتز لصاحب الطمل دم ي فدر دي يل الطرت

تفيا لما يراه مناابا تييتل بإاالل جمييع المديي مين للمناقصية خاييا

بوكا الدم ي .

 .11مواقع العمل:
 .1ياااا لتااااب العماال تلياار المواااراز أو المواقااع أو اوااتاداث أو إواااف أو إللاااء أي منهااا إذا تطلااب
ورورف العمل ذلك و اواف اي مواقاع اخار و وايتم فا ايناا دراوا

اذه التلياراز وفقاا لشاروط و

أاكام العقد.
 .2على المقاول الذي ياال عليا العطاء عدم تنفيذ أي مان األعماال المشامول بالعقاد مان افريااز للموااراز
األروااي واامن قطااع أراوا اللير(يقتااد بأراوا اللياار األراوا الخاتا التابعا لشااخص أو يةا
خات ) و على المقاول تقديم تعهد خط مانةم لاد كاتاب العادل لمادف عشار وانواز مان تااريخ تادور
شهادف تولم األشلال تتوامن الت اماا بتعاديل موااراز الخطاوط األرواي التا قاام بتنفياذ ا و باز الاقاا
مرور ا ومن او خالل قطع أراو اللير والت اما بتامل كاف التبعااز الماليا و القانونيا التا تترتاب
على ذلك .
 .3ف اال تطلب العمل تمديد كوابل وامن مواواير موجاودف أتاال فعلاى المقااول تنةيا

اذه المواواير و

تجهي ا لواب الكوابل و وتتم مااوبتا باوب االوعار االفرادي ف جدول الكمياز.
 .4ف اال تطلب العمل الدخول أو الوتل على منا ل قاةم فان كلف
منا ل و إعادف األوواع و إتالح أي اورار و تنةي

ذه األعمال (الدخول أو الوتل على

المنا ال ) تعتبار مان موا ولي المقااول و علاى

نفقتا و ال ياا لا تقديم أي مطالباز إلى تااب العمل و مهما كان نوعها بهذا الختوص.
 .5يعتبر المقاول موةوال عن تامين الطر الم دي إلى أماكن العمل للاياز تنفيذ العمل بالشاكل المطلاوب و
عليا تامين أي معداز أو آلياز تل م لذلك و على مو وليتا و نفقتا الخات .

 .12إلغاء العطاء :
ياا لتااب العمل إللاء العطاء دون إبداء األوباب وبدون أن يترتب عن ذا اإلللاء أي مطالباز مالي أو
قانوني ألي من المشاركين بالعطاء .
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 .13إلزامية العروض :
يعتبر العرض المقدم مل ما ً للمناقص وال يجو واب ذا العرض بعد اخر موعد لإليداع ويةال العارض مل ماا ً
للمناقص الذي تقدم با لفترف ( )120يوما ً ابتداء من تاريخ إيداع العروض.

 .11عمالت الدفع وعرض المناقصة :
الى المناقص دي يل أاطاره بال تالر األمريك .

 .15تقييم العروض و احالة العطاء
أ -لن يتم إاال أك ر من عطاء على مناقص وااد و ف اال تقدم المناقص ألك ر من عطاء ايث وتتم
اإلاالا وفقا ً للترتيب التال :
 -1يتم دراو العروض الفني لجميع الشركاز المتقدم للعطاءاز ال الث و اإلعالن عن نتاةج التقييم
الفن و المتومن الشركاز الم ل و اللير م ل .
 -2يتم فتح العروض المالي للشركاز الم ل فنيا ً للعطاء األول رقم  2/NBN/2018الخاص
بتنفيذ شبك األليا

الووةي ف ماافة البلقاء و رب عمان و دراوتها و تقييمها و اإلاال

على المناقص الفاة اوب الشروط الواردف ف و اةا العطاء.
 -3يتم فتح العروض المالي
بتنفيذ شبك األليا
للشرك الت

للشركاز الم ل فنيا ً للعطاء اال ان رقم  3/NBN/2018الخاص

الووةي ف ماافة ال رقاء و شر عمان بعد اوت ناء العرض المال

تم إاال العطاء األول عليها ( ) 2/NBN/2018ايث يتم اعادف العرض المال

مللقا ف اال أن المناقص الفاة تقدم ألك ر من عطاء و كان من الشركاز الم ل فنيا لهذا
العطاء و من م دراو العروض الماليا المتبقي و االاالا على المناقص الفاة اوب الشروط
الواردف ف و اةا العطاء.
 -4يتم فتح العروض الماليا للشركاز الم ل فنيا ً للعطاء ال الث رقم  4/NBN/2018الخاص
بتنفيذ شبك األليا

الووةي ف

ماافة مأدبا وجنوب عمان بعد اوت ناء العروض الماليا

(الشركتين) الذي تم إاال العطاةين األول وال ان (( 3/NBN/2018( ) 2/NBN/2018
عليهما (ايث ويتم اعادف العروض الماليا مللق ) ف اال تقدم المناقتين الفاة ين ألك ر من
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عطاء وكانز الشركتين من الشركاز الم لا فنيا لهذا العطاء ومن م دراو العروض الماليا
المتبقيا واإلاالا على المناقص الفاة اوب الشروط الوراده ف و اةا العطاء.
ب -أوس التقييم:

ويتم إجراء التقييم الفن للعروض وللشركاز المتقدم لهذا العطاء وتقيايم ماد االلتا ام بادعوف العطااء قبال فاتح
العروض المالي واوب األوس التالي :
ت -تقيـيمالعروض :

يتم دراو عروض المناقتاز وتقييمها بموجب تعليماز عطاءاز االشلال الاكومي التادرف اوتناداً الى نةاام
األشلال الاكومي
.1

ويفترض ف المناقص أن يكون على إطالع ودراي بهذه التعليماز وكما يل :

اوااتبعاد العااروض المخالف ا مباشاارف ورفااض العاارض بنااا ّء علااى أوااس اوااتبعاد العااروض المخالف ا
 Elimination / Disqualification Criteriaو المذكورف ف البند ( )16أدناه.

.2

ويتم تقييم جميع العروض المشارك بالعطاء والت لم يتم اوتبعاد ا فنيا و مالياا باأن ياتم اعطااء و ن
للعرض الفن بنوب  % 50و للعرض المال بنوب % 50

.3

ويتم فتح العروض الفني اوالً و تقييمها قبل فتح العروض المالي واعطاء عالم التقييم الفن للعارض
(العالم القتو  )%100واوب أوس تقييم العروض الفني و المذكورف ف

.4

البند ( )18أدناه .

ويتم فتح العروض المالي للمناقتين الذين يتم تأ يلهم فنيا ً من قبال لجنا العطااءاز الخاتا وواتعاد
العروض المالي مللق باإلواف الى الكفاالز للمناقتين الذين لم يتم تأ يلهم.

.5

ويتم تدقيا العروض المالي وفقا للشروط المذكورف الاقا ف البند ( )17أدناه..

.6

يتم تاديد المناقص الفاة بعد فتح العاروض الماليا للمناقتاين و اجاراء التقيايم الفنا و إاالا العطااء
على أفول عرض فن  /مال واوب ما تقرره لجن العطاءاز الخات

 .16أسس استبعاد العروض المخالفة ))Elimination / Disqualification Criteria
أ  -تاتفة لجن العطاءاز المختت باقها ف إ مال أي عرض ير متقيد بما ورد ف

ذه التعليماز كما تمارس

تالاياتها بموجب أاكام نةام األشلال الاكومي بإاال العطاء دون التقيد بأقل العروض قيم ويتم كل ذلك
دون أن يكون ألي مناقص لم يف بالعطاء أي اا ف مطالب تااب العمل بأي تعويض إ اء ذلك.
ب -يتم اعتبار العروض مخالف لدعوف العطاء وبالتال اوتبعاد ا من قبل لجن العطاءاز الخات ف اال عدم

الت ام المناقص بأي من الشروط التالي :
 .1تقديم كفال دخول المناقت وفقا ً للنموذج المرفا.
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 .2فتل العرض المال والعرض الفن والكفاالز ف مللفاز منفتل .
 .3المطابق الفني للمواد الموتخدم ماع المواتافاز الفنيا المطلوبا الاواردف فا اورا دعاوف
العطاء اعتمادا ً على  Data sheets and compliance listالمقدم من المنااقص.
و ف ا اااال عاادم المطابق ا الفني ا للمااواد الموااتخدم مااع المواتاافاز المطلوب ا يااتم إوااتبعاد
العرض.
 .4شمولي العرض لكاف االعمال المطلوب ف العطاء.
 .5تقديم اوم و موديل و كتالوجاز المنتجاز الرةيوي و
.i

كوابل األليا

.ii

انابيب و قنواز التركيب Ducts

.iii

ODF

.iv

Cabinets 42U , 9U

:

الووةي

 .17أسلوب تدقيق العروض المالية :
 .1إذا ُوجد ف العرض خطأ او تناقض بين اواب جمل أي مبلغ وما يجب ان تكون عليا ذه
الجمل بتطبيا وعر الوادف فللجن العطاءاز المختت الاا بتعديل جمل المبلغ بما يتفا
وتطبيا وعر الوادف

وبالتال يتم تعديل مجموع األوعار أو المبلغ اإلجمال للعطاء وفقا ً

لذلك .
 .2إذا اختل

وعر الوادف المذكورف باألرقام عن المذكور كتاب بالكلماز ف وعر الوادف لبند

معين بين فينةر إلى ما جاء بالكلماز على انا الوعر المعتمد لوادف البند من قبل المتناقص.
 .3إذا ُوجد خطأ ف أي من العملياز الاوابي

يتم تتايح المجموع وفا ما تقرره لجن

العطاءاز المختت ويكون المجموع المتاح مل ما ً للمناقص .
 .4اذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتوعير بند أو أك ر من البنود
الموعرف وكأنها مامل على بنود العطاء األخر

فيتم اعتبار تلك البنود ير

وعلى المناقص تنفيذ ا (فيما إذا أايل

عليا العطاء) وذلك بدون مقابل اتاو أرفم دلف البنت أت لل يرفيوا ف ارضه  .ت ف حال
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زيا أت نقتان الكمياز لهذا البند الاقا يم ااتواب وعر البند الناقص على أقل وعر ورد
عند المناقتين اآلخرين المشاركين بمناقت العطاء.
 .5اذا لم يقم المناقص بكتاب وعر الوادف بالكلماز وإنما فقط باألرقام وجاءز ير واوا
او كتبز اوعار الوادف بكلماز ير واوا وتشكل معها التباس ف ااتواب جمل المبلغ
عند ا يجو للجن العطاءاز المختت إتباع اإلجراءاز التالي -:
.i

إذا كانز األرقام او الكلماز
اواب جمل المبلغ للبند
البند

ير واوا مما يشكل التباوا ً ف

عند ا يجو تطبيا أعلى وعر ورد لهذا

عند المناقتين اآلخرين المشاركين بمناقت العطاء للاي

الاتول على قيم إجمالي لهذا العرض .
.ii

إذا بق

ذا العرض الذي طبا عليا البند الوابا اقل العروض

قيم ً واتجهز الني

لإلاال عليا عند ا يتم تطبيا أدنى وعر ورد

لهذا البند عند المناقتين اآلخرين .
.iii

يتم تعديل القيم اإلجمالي للعرض على أواس . II

 .6إذا قام المناقص بكتاب جمل المبلغ لبند ما دون ان يقوم بتدوين وعر الوادف كتابا لهذا البند
(وكان وعر الوادف رقما ً ير واوح ) فيتم ااتواب وعر وادف لهذا البند من قوم جمل
المبلغ على كمي البند .
 .7إذا قام المناقص بتوعير بند بتورف مللوط أو مبالغ فيها

فللجن العطاءاز المختت

الاا
برفض العرض.
 .8و -تاتفة لجن العطاءاز المختت باقها ف إ مال أي عرض ير متقيد بما ورد ف

ذه

التعليماز كما تمارس تالاياتها بموجب أاكام نةام األشلال الاكومي بإاال العطاء دون
التقيد بأقل العروض قيم ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص لم يف بالعطاء أي اا
ف مطالب تااب العمل بأي تعويض إ اء ذلك
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 .18أسس تقييم العروض الفنية :

ايدل إجراو الديييل الفن

تللشركات المدي مة لوكا الطااو تديييل م ى االلدزال ب ات الطااو قبل فدح الطرت

للطرت

المالية تحاب أاس ديييل ق ر تكفاو الشركات ()Bidder Evaluation Criteriaالدالية :
أ -الخبااراز المتختتا للمناااقص ف ا مجااال تنفيااذ المشاااريع المشااابه ماان ايااث نوعي ا
االعمااال المنفااذف ماان قباال المقاااول ف ا المشاااريع الوااابق (االعمااااالمينيا و/اوتمييااي
كواباأليافضوئي أرضي ) الت وبا أن قام بهاا المنااقص فا اخار خموا وانواز
مو ق من نقابا مقااول االنشااءاز االردنياين للمشااريع الماليا وفيماا يخاص المشااريع
الخارجي يجب تو يقها من الجهاز ذاز العالق العالمهالقصوى40/100
ب -بياان الموااافاز المنفااذف فا

ااذه المشاااريع مان ايااث االعمااال المدنيا ايااث واايتم فقااط

ااتواب المشاريع المشابها والت على أن ال تقل عن خموين كيلو متر .
ج -بيان الموافاز المنفذف ف

ذه المشاريع من ايث أعمال تمدياد وتوتايل كوابال االلياا

الووةي االروي اياث وايتم فقاط ااتوااب المشااريع المشاابها والتا علاى أن ال تقال
عن خموين كيلو متر.
 .1ويتم تقييم الخبراز المتختت للمناقص وليس للمقاولين الفرعيين.
 .2شااهاداز اواان األداء للمشاااريع المشااابا الت ا تاام تنفيااذ ا ماان قباال المناااقص آلخاار خمااس
وااانواز

مختومااا مااان قبااال مالاااك المشاااروع مختومااا مااان قبااال مالاااك المشاااروع .العالماااه

القصوى6/100
 .3فريا التنفيذ المقترح من قبل المناقص وم التهم وخبراتهم )الويرف الذاتي ( للكادر الذي ويعمل
على المشروع .العالمهالقصوى54/100
 .4على المناقص تقديم الهيكل التنةيم لفريا العمل على المشروع ( بالوةاة

واالوماء).

 .5تقديم الويرف الذاتي مفتل لكل فرد من افراد الجها الفن المنفذ.
 .6مجال الخبرف لكل فرد من الكادر ف المشاريع الواابق التا شاارك فيهاا علاى أن يباين لكال فارد
من أفراد الجها التنفيذي خبراتا المتختت ف تنفيذ األعمال المطلوب ف
واوـــح.

Page 15 of 17

ذا العطاء بشكـاـل

 .7الشهاداز العلمي والخبراز العملي المو ق اوب االتول والت تدعم ما جاء ف الويرف الذاتي
لكل فرد ومد التدريب الذي يمتلكا االفراد وويتم اوتبعاد االفراد الذين قادمهم المنااقص بادون
تو يا لوير م الذاتي وشهاداتهم العلمي والعملي .
 .8على المناقص االلتا ام بالجادول ال منا للمشاروع المرفاا بادعوف العطااء و بياان تفهماا للعمال
اوب الشروط والمواتفاز وذلك فيما يتعلا بأعمال توريد و تركياب و تنفياذ كامال االعماال
المطلوب بالعطاء واجراء التنويقاز وبيان خط الوالم العام و خط ادارف الجودف والتدريب.

 .19الضمانات ( الكفاالت )
 )1ضمان األ او ( كفالة الدنفيك ) :
على المناقص الفاة بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خالل فترف ( )14يوما من تاريخ إبال ا خطيا ً بإاال
العطاء عليا أو تل يما لا وعلى المناقص أن يقدم إلى تااب العمل ومان األداء عند توقيع اتفاقي العقد
اوب نموذج ومان األداء المرفا وتكون قيم

ذا الومان التادر عن أاد البنوك أو إاد الم وواز

المالي المرخت للعمل ف األردن ماددف ( ف ملاا عرض المناقت ) وذلك ومانا ً لتنفيذ الت اماز العقد
تنفيذا ً تاماً.
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقي العقد أو عج عن تقديم ومان األداء المطلوب فعند ا ياا
لتااب العمل متادرف كفال المناقت المرفق بعروا دون الرجوع إلى القواء وال يكون للمناقص أي
اا ف المطالب بها أو بأي تعويض بشأنها .
 )2ومان إتالح العيوب ( كفال إتالح العيوب ) :
علاااى المقااااول أن يقااادم لتاااااب العمااال عناااد توااالما شاااهادف توااالم األشااالال  .وااامان إتاااالح العياااوب بقيمااا
 % 5مااان قيمااا األعماااال المنجااا ف النهاةيااا بعاااد التعاااديالز لوااامان قياماااا باواااتكمال األعماااال المتبقيااا وتنفياااذ
أعماااال إتاااالح العياااوب المطلوبااا للمااادف المنتاااوص عليهاااا فااا ملااااا عااارض المنااااقص وباياااث يكاااون
اااذا الوااامان تاااادرا ً عااان بناااك أو م ووااا ماليااا كااال منهماااا مرختاااا للعمااال فااا األردن  .وبتواااليم اااذا
الومان لتااب العمل يعاد للمقاول ومان األداء .
 )3يشترط ان ال يكون الوكيل المفوض أو أي من أفراد جها المقاول المنفذ المعين للمشروع مقاوالً آخر متنفا ً
لد داةرف العطاءاز الاكومي ووفقا ً لما يل :
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للمقاول الماال عليا العطاء أن يوم نفوا أو أي من شركا ه ماديرا ً للمشاروع بتافتا وكايالً مفوواا ً أو أن
يوم نفو ا أو أي من شركاةا كفرد من أفراد جها ه المنفذ للمشروع شريط تاقيا الم الز المطلوبا ماع
األخااذ بعااين االعتبااار للمااادف( )10ماان تعليماااز التتااني

للمقاااولين لواان  1992والت ا نتااها :ا إذا الت ا م

المقاااول بتنفيااذ أي مشااروع فيترتااب عليااا تااوفير األجها ف الفنيا واإلداريا اوااب شااروط عقااد المقاولا لكاال
مشروع وذلك إواف إلى األجه ف الداةم والمتفر

ف مكتبا الرةيو .

 )4على المقاولين ير األردنيـين أن يقدموا إلى داةرف العطاءاز الاكومي شهادتين األولى من نقاب المهندوين
األردنيـين وال اني من نقاب مقاول اإلنشاءاز األردنيـين ( اوب النموذج أدناه ) تفيد ّ
بأن المقاول قد اوتكمل
كاف اإلجراءاز الخات بالمقاولين ير األردنيـين وفقا ً ألاكام قانون نقاب المهندوين األردنيـين وقانون مقاول
اإلنشاءاز عند إاال العطاء عليا وقبل توقيع اإلاال وياا لتااب العمل أن يتادر كفال مناقتتا الت وبا
وأن تقدم بها دون أن ياا للمقاول االعتراض أو الرجوع على تااب العمل بأي مطالباز مهما كان نوعها .

نواية الجيزو األتل :الدطليمات الى المناقصين
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