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 لواأل القسم
 

 
 

 لبرنامجا ضمن التالٌة العامةة المناقص إنزال عن شركة ٌمن موباٌل للهاتف النقال )ش.م.ي( تعلن
 -:تموٌل ذاتً م1027 للعام االستثماري

 م
رقم 

 المناقصة
 اسم المناقصة

 مبلغ الضمان
 لايربال

اخر موعد لالستفسارات 
 واخر موعد لبيع الوثائق

 تاريخ فتح المظاريف
مبلغ الرسوم 

 باللاير

1 00-2012 

 مواد قرطاسٌة وأحبار ومطبوعاتشراء وتورٌد 
 

11/02/2012 22/02/2012 20,000 

 : المجموعة االولى
 ومطبوعات مواد قرطاسٌة شراء وتورٌد

  140,000 
 لاير يمني

 المجموعة الثانٌة :
 أحبارشراء وتورٌد 

 

   180,000  
 لاير يمني

      

 -إلى: طلباتهم الخطٌة خالل أوقات الدوام الرسمًم ٌتقد ةهذه المناقص الدخول فً الشركات الراغبةفعلى 
 التلفزٌونبالجراف شارع  مكتب المناقصات –المشترٌات قسم  -مشترٌات والمخازن ادارة ال – شركة ٌمن موباٌل 

 مقابل الرسوم المحددة أعاله )ال ترد(.ألخذ نسخة من المواصفات 
الشركة المحدد ومكتوب علٌه اسم الشركة ٌقدم العطاء فً مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان  -

 -مقدم العطاء، وفً طٌه الوثائق التالٌة:والمشروع ورقم المناقصة، واسم 
 وقدره  ضمان بنكً بنفس نموذج الصٌغة المحددة فً وثائق المناقصة بمبلغ مقطوع -0

( صالح لمدة  للمجموعة الثانٌة ٌمنً ٌالر004,444 + للمجموعة االولىلاير يمني  004,444)
 أو شٌك مقبول الدفع. ٌوم من تارٌخ فتح المظارٌف074

 .ة التسجٌل والتصنٌف سارٌة المفعولصورة من شهاد -7

 صورة من شهادة ضرٌبة المبٌعات + البطاقة الضرٌبٌة سارٌة المفعول. -3

 صورة من البطاقة التأمٌنٌة + البطاقة الزكوٌة سارٌة المفعول. -0

 صورة من شهادة مزاولة المهنة. -5

ٌكتفى بتقدٌم الوثائق الشركات األجنبٌة من تقدٌم الوثائق والشهادات المشار إلٌها آنفاً و ىتستثن
 .القانونٌة المؤهلة الصادرة من البلدان التً تنتمً إلٌها تلك الشركات

وسٌتم فتح المظارٌف بحضور  صباحاً والنصف  العاشرة هو الساعةات العطاءالستالم موعد  آخر -
بحسب التارٌخ المحدد  ظهراً الحادٌة عشر أصحاب الشركات أو من ٌنوب عنهم فً تمام الساعة 

 ولن تقبل العطاءات التً ترد بعد هذا الموعد وسٌتم إعادتها بحالتها المسلمة إلى أصحابها.اله أع

سٌتم فتح المظارٌف بمقر الشركة الموضح بعالٌة بمكتب مدٌر إدارة المشترٌات والمخازن بحضور  -
 أصحاب العطاءات أو من ٌمثلهم بتفوٌض رسمً موقع ومختوم.

هذه المناقصات اإلطالع على وثائق المناقصات قبل شرائها خالل  ٌمكن للراغبٌن فً المشاركة فً -
أوقات الدوام للفترة المسموح بها لبٌع وثائق المناقصات أو عن طرٌق زٌارة موقعنا االلكترونً 

www.yemenmobile.com.ye 

 
؛ ؛ التوفٌق ولً وهللا ؛ ؛

http://www.yemenmobile.com.ye/
http://www.yemenmobile.com.ye/
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 العطاءات مقدمً إلى التعلٌمات : الثانً القسم
 

  مقدمـــــــة -أ
 

 مصػدر مػف المتطمبػات جػدكؿ فػ  المطمكبػة الشػراء عممية تنفيذ تمكيؿ سيتـ التمويل مصدر -1
 .العطاء بيانات قائمة ف  المكضح التمكيؿ

 

 العطاءات مقدمو -2
 المؤىمون

 لمبضػػػػائ  المصػػػنعيف أك المػػػػكرديف لجميػػػ  مفتكحػػػة الػػػػدعكة / اإلعػػػبلف ىػػػذا 2-1
 .المناقصة ىذه ف  لممشاركة بعطاءاتيـ لمتقدـ

 مباشػر غيػر أك مباشػر بشػكؿ التعامػؿ  العطػاءات مقػدم  مف ألم يحؽ ال 2-2
 إلعػػداد استشػػارية خػػدمات بتقػػديـ الجيػػة قبػػؿ مػػف المكمفػػيف االستشػػارييف مػػ 

 لشػراء اسػتخداميا يتعػيف التػ  األخرل كالكثائؽ الفنية كالمكاصفات التصاميـ
 لتقػػػػػديـ الػػػػػدعكة/اإلعػػػػػبلف ىػػػػػذا بمكجػػػػػب شػػػػػراؤىا لمطمكبػػػػػةا كالمػػػػػكاد السػػػػػم 

 .العطاءات
 كقكاعػػػد األخبلقيػػػة بالمبػػػادئ أخػػػؿ ممػػػف العطػػػاء مقػػػدـ يكػػػكف أف ينبغػػػ  ال 2-3

-36) لمبنػد كفقا السكداء القائمة ف  مدرجة أسماؤىـ تككف ممف أك السمكؾ
   .التعميمات ىذه مف (1

  

 والخدمات السمع -3
 المكممة

 بمكجػػػب تكريػػدىا يتعػػيف التػػ  الصػػػمة ذات لمكممػػةا كالخػػدمات السػػم  جميػػ  3-1
 .المؤىمة البمداف منشؤىا سيككف العقد

 تمػؾ اسػتخراج فيػو يػتـ الػذم المكػاف "المنشػ " كممػة تعنػ  البنػد ىذا ألغراض 3-2
 تػػكفير فيػو يػتـ الػػذم المكػاف أك إنتاجيػا  أك زراعتيػػا أك تعػدينيا أك البضػائ 
 تػػػػؤدم عنػػػػدما مصػػػنعة ضػػػػائ الب كتعتبػػػػر .الصػػػمة ذات التكميميػػػػة الخػػػدمات
 منػت  إخػراج إلػ  الكبػرل الجكىريػة كالتجميعػات كالمعالجػة التصني  عمميات
 الغػػرض حيػػث مػػف جكىريػػان  األساسػػية خصائصػػو تختمػػؼ تجاريػػان  بػػو معتػػرؼ

 .مككناتو عف االستخداـ أك
 مقػػػػدـ جنسػػػػية نفػػػػس يحمػػػػؿ أف بالضػػػػركرة لػػػػيس كالخػػػػدمات البضػػػػائ  منشػػػػ  3-3

 .العطاء
 

 كلػػف العطػػاء كتقػػديـ بإعػػداد الخاصػػة التكػػاليؼ جميػػ  العطػػاء مقػػدـ يتحمػػؿ 1-4 لعطاءا إعداد تكاليف -4
 حػػاؿ بػػ م مسػػئكالن  العطػػاء بيانػػات قائمػػة فػػ  أسػػمو المحػػدد المشػػترم" يكػػكف
 .المناقصة نتيجة عف النظر بغض التكاليؼ ىذه عف
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 المناقصة وثائق -ب
 وثائق محتويات -5

 المناقصة
جػراءات المطمكبػة المكممػة كالخػدمات مػكادكال السػم  المناقصػة كثائؽ تحدد 5-1  كا 

 أك اإلعػػػػبلف إلػػػػ  باإلضػػػػافة الكثػػػػائؽ كتتضػػػػمف .العقػػػػد كشػػػػركط المناقصػػػػة
 :يم  ما العطاءات لتقديـ الدعكة

 .العطاءات مقدم  إل  التعميمات أ.
 العطاء. بيانات قائمة ب.
 لمعقد. العامة الشركط ج.
 .لمعقد الخاصة الشركط .د
 )المستمزمات(: المتطمبات جدكؿ .ػى

 .التكريد أماكف/كمكاف كمكاعيد التكريدات جدكؿ .1
 .المكممة الخدمات جدكؿ .2
 .الفنية المكاصفات .3
 .األسعار جداكؿ .4
 الحالة(. انطباؽ )بحسب الرسكمات .5
 .العطاء تقديـ نمكذج .ك
 .العطاء ضماف نمكذج .ز
 .العطاء قبكؿ اخطار نمكذج .ح
 .األداء ضماف نمكذج .ط
 .المقدمة فعةالد ضماف نمكذج .م
 .العقد نمكذج .ؾ
 .المصن  تفكيض نمكذج .ؿ
 .الجكدة ضماف نمكذج .ـ

 

 كجػدكؿ كالمكاصػفات كالشركط التعميمات جمي  يدرس أف العطاء مقدـ عم  5-2
 تقصػػير كأم دقيقػػة بصػػكرة المناقصػػة كثػػائؽ فػػ  الػػكاردة كالنمػػاذج المتطمبػػات

 غيػػػػػر بعطػػػػػاء ـالتقػػػػػد أك المطمكبػػػػػة كالمعمكمػػػػػات الكثػػػػػائؽ جميػػػػػ  تقػػػػػديـ فػػػػػ 
 مسػؤكلية سػيتحمؿ النػكاح  جميػ  مػف المناقصة لكثائؽ جكىره ف  مستجيب

 .عطائو استبعاد إل  يؤدم كقد العطاء مقدـ ذلؾ
 

 أك الفنيػػػة المكاصػػػفات عمػػػ  مبلحظػػػات أليػػػة العطػػػاء مقػػػدـ إبػػػداء عػػػدـ إف 5-3
 العطػػاءات كتقػػديـ دراسػػة فتػػرة خػػبلؿ األخػػرل المناقصػػة كثػػائؽ أك الرسػكمات

 فػ  تعػديبلت بػ م المطالبة لو يحؽ كال كسبلمتيا  بصحتيا منو راران إق يعتبر
 .أسعار بفكارؽ المطالبة أك المكممة الخدمات أك كالمكاد السم 

 مقػدـ عمػ  فيجػب كتشػغيؿ كتركيػب تكريد ى  المناقصة طبيعة تككف عندما 5-4
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 البيانػػات كافػػة كمػػف طبيعتػػو مػػف كالت كػػد بنفسػػو التنفيػػذ مكقػػ  معاينػػة العطػػاء
 مثػػػػػؿ مباشػػػػػرة بصػػػػػكرة المشػػػػػركع بتنفيػػػػػذ المرتبطػػػػػة كالخػػػػػدمات معمكمػػػػػاتكال

 تكػػػاليؼ كحػػػده العطػػػاء مقػػػدـ كيتحمػػػؿ كغيرىػػػا المنػػػاخ كطبيعػػػة االختبػػػارات
 .التنفيذ مكق  كمعاينة

 وثائق توضيح -6
 المناقصة

 أك إيضػػاحات أم بطمػػب التقػػدـ المناقصػػة كثػػائؽ لشػػراء تقػػدـ مػػف لكػػؿ يحػػؽ 6-1
 المشػترم عنػكاف إلػ  خطيػان  تقػدـ أف عمػ  ةالمناقصػ كثائؽ بش ف استفسارات

 طمػػب أم عمػػ  خطيػػان  الػػرد الجيػػة كعمػػ  .العطػػاء بيانػػات قائمػػة فػػ  المبػػيف
 قبػػػؿ قانكنػػػان  بيػػػا المسػػػمكح الفتػػػرة خػػػبلؿ المناقصػػػة كثػػػائؽ إليضػػػاح تتسػػػممو
 شػرحان  متضػمنان  الجيػة رد مػف صكر كترسؿ العطاءات لتقديـ المحدد التاريخ

 كثػػػػائؽ لشػػػػراء المتقػػػػدميف جميػػػػ  إلػػػػ  المطمكبػػػػة كاالستفسػػػػارات لمتكضػػػػيحات
 .االستفسارات أك اإليضاحات طمب مصدر تحديد بدكف المناقصة

 وثائق تعديل -7
 المناقصة

 لتقػديـ المحػدد التػاريخ قبػؿ كقػت أم فػ  المناقصػة كثػائؽ يعدؿ أف لممشترم 7-1
 لطمػػػػب اسػػػػتجابة أك جانبػػػػو مػػػػف بمبػػػػادرة سػػػػكاء كػػػػاف سػػػػبب ألم العطػػػػاءات

 .االشتراؾ راغب  أحد مف إيضاح
 خطيػػػان  بالتعػػػديؿ المناقصػػػة كثػػػائؽ كاشػػػتركا تقػػػدمكا مػػػف جميػػػ  إبػػػبلغ سػػػيتـ 7-2

 .المناقصة كثائؽ مف يتجزأ ال جزء باعتباره ليـ ممزمان  التعديؿ كيككف
 مناسػبان  يػراه مػا حسػب العطػاءات تقػديـ فتػرة تمديد ف  الحؽ لممشترم يككف 7-3

 عنػػػد االعتبػػػار بعػػػيف التعػػػديؿ ي خػػػذكا لكػػػ  لممتقػػػدميف معقكلػػػة ميمػػػة لتػػػكفير
 .عطاءاتيـ إعداد

 العطاءات إعداد -ج
 بػػػيف كالمتبادلػػػة بػػػو المتعمقػػػة كالكثػػػائؽ المراسػػػبلت كجميػػػ  العطػػػاء إعػػػداد يػػتـ 1-8 العطاء لغة -8

 بيانػػػات قائمػػػة تػػػنص لػػػـ مػػػا العربيػػػة بالمغػػػة خطيػػػان  كالمشػػػترم العطػػػاء مقػػػدـ
 كمطبكعػات ئؽكثػا العطػاء صػاحب يقػدـ أف كيجػكز أخػرل لغة عم  العطاء
 .أخرل بمغة

 إن يجب التي الوثائق -9
 العطاء يتضمنيا

 :اآلتية المككنات مقدمو قبؿ مف المعد العطاء يتضمف أف يجب 9-1
 ىػػك حسػػبما مسػػتكمميف كأسػػعارىا المتطمبػػات كجػػدكؿ العطػػاء تقػػديـ رسػػالة أ.

 .التعميمات ىذه مف (12) كالبند (11) كالبند (10) البند ف  كارد
 مقػػدـ أف تثبػػت التعميمػػات ىػػذه مػػف (13) لمبنػػد طبقػػان  تعػػد إثبػػات كثػػائؽ .ب

 منو؛ المقدـ العطاء قبكؿ حالة ف  العقد لتنفيذ كمؤىؿ معتمد العطاء
 أف تثبػػػػػػت التعميمػػػػػات ىػػػػػذه مػػػػػػف (14) البنػػػػػد بمكجػػػػػب تعػػػػػػد أثبػػػػػات كثػػػػػائؽ .ج

 كخػػدمات سػػم  تعػػد العطػػاء مقػػدـ يكردىػػا التػػ  المكممػػة كالخػػدمات التكريػػدات
 المناقصة؛ كثائؽ تضمنتيا الت  الفنية لممكاصفات كمطابقة معتمدة

 الصػيغة كبػنفس التعميمػات ىػذه مػف (15) لمبند طبقان  يقدـ العطاء ضماف .د
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 .المناقصة كثائؽ ف  المحددة
 :العطاء كثائؽ ضمف تقديميا المطمكب كالبطائؽ الشيادات .ىػ
 بيةالضػػري كالبطاقػػة المبيعػػات ضػػريبة لغػػرض التسػػجيؿ شػػيادة صػػكرة :1ىػػػ/

 .المفعكؿ ساريت 
 .المفعكؿ ساريت  الزككية كالبطاقة الت مينية البطاقة صكرة :2ىػ/
 .المفعكؿ سارية كالتصنيؼ التسجيؿ شيادة صكرة :3ىػ/
 .المينة مزاكلة شيادة صكرة :4ىػ/
 العطػػػاء بيانػػػات قائمػػػة فػػػ  المشػػػترم يحػػػددىا مطمكبػػػة أخػػػرل كثػػػائؽ أم :5ىػػػػ/

 المشػػار كالبطاقػػات الشػػيادات تقػػديـ مػػف األجنبيػػة الشػػركات كتسػػتثن 
 بالكثػػػػػائؽ كيكتفػػػػػ  (4ىػػػػػػ/  3ىػػػػػػ/  2ىػػػػػػ/  1)ىػػػػػػ/ الفقػػػػػرات فػػػػػ  إلييػػػػػا

 الػػذم البمػػد فػػ  كالصػػادرة األجنبػػ  المتقػػدـ أىميػػة تؤكػػد التػػ  القانكنيػػة
 القػػكانيف أحكػػاـ عميػػو تسػػرم عميػػو العقػػد إرسػػاء حالػػة كفػػ  إليػػو ينتمػػ 
 .العبلقة ذات النافذة كالمكائح

 عطاء،ال نموذج -11
 األسعار وجداول

 كالمتطمبػػػات األسػػػعار كجػػػدكؿ العطػػػاء نمػػػكذج تعبئػػػة العطػػػاء مقػػػدـ يسػػػتكمؿ 10-1
 المطمػػكب كالمػػكاد السػػم  محػػددان  المناقصػػة كثػػائؽ ضػػمف المكضػػحة األخػػرل
 كاألسعار؛ كالكميات المنش  كبمد ليا مختصر كصؼ م  تكريدىا

 سػػكاء ناقصػػةالم نفػػس فػػ  كاحػػد عطػػاء مػػف بػػ كثر التقػػدـ مشػػارؾ ألم يحػػؽ ال 10-2
 سػػػيتـ لػػػذلؾ مخالفػػػة كأم )ائػػػتبلؼ( شػػػركاء ضػػػمف أك شػػػركة ضػػػمف أك منفػػػردان 

 العقػػػػد إلغػػػػاء أك ضػػػػماناتيا كمصػػػػادرة منػػػػو المقدمػػػػة العطػػػػاءات كافػػػػة اسػػػػتبعاد
 ذلػؾ مف كيستثن  معو التعاقد بعد لمجية ذلؾ تبيف إذا األداء ضماف كمصادرة

 .آخر عطاء م  الباطف مف مقدـ العطاء صاحب يككف أف
 بديمػو عطػاءات بتقػديـ العطػاء بيانات قائمة ف  المناقصة كثائؽ سمحت إذا 10-3

 لمتقيػيـ البػدائؿ ىػذه إخضػاع كالتقيػيـ التحميػؿ لجنة عم  فيجب جزئيان  أك كميان 
ذا كالسػػعر  المكاصػػفات حيػػث مػػف األفضػػؿ البػػديؿ اختيػػار بيػػدؼ  يػػتـ لػػـ كا 
 أثنػػػاء ببػػػدائؿ قػػػدـالمت العطػػػاء اسػػػتبعاد فيػػػتـ بديمػػػو عطػػػاءات بتقػػػديـ السػػػماح
 كالتقييـ. التحميؿ

جمػال  الكحػدة سػعر األسػعار جػدكؿ ف  العطاء مقدـ يبيف أف يجب 1-11 العطاء أسعار -11  سػعر كا 
 تكريدىا/تكريػدىا المطمػكب كالمػكاد لمسػم  العطػاء جممػة إلػ  كصكال الكحدات
 التعميمػػات ىػػذه بمكجػػب الحالػػة انطبػػاؽ بحسػػب كالتػػدريب كتشػػغيميا كتركيبيػػا
 الجمركيػػػة الرسػػػـك جميػػػ  شػػػامبلن  العقػػػد يكػػػكف أف عمػػػ  طػػػاءاتالع لمقػػػدم 

 البضػائ  كصػكؿ حتػ  أخػرل نفقػات كأم كالنقػؿ التػ ميف تكاليؼك  كالضرائب
 .المتطمبات جدكؿ ف  محدد آخر نيائ  مكق  أم أك الجية مخازف إل 

 :اآلت  مراعاة المتناقص مف المقدـ العطاء كتابة عند يجب 11-2
 أخػػػػرل بيانػػػػات كأم الكحػػػػدات أسػػػػعار جمػػػػال كا   الكحػػػػدات أسػػػػعار كتابػػػػة أ.
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 الكحػػدة سػػعر يكضػػح أف عمػػ  يمحػػ  ال بحبػػر العطػػاء مقػػدـ مػػف مطمكبػػة
 أخػرل تفصػيمية بيانػات أم أك المقػاس أك الػكزف أك بالعدد الكحدات كعدد
 .كالحركؼ باألرقاـ األسعار تكتب أف كعم  اإلجمال  كالثمف

 الكشػػط يجػكز كال ممئيػا عػػدب األسػعار قائمػة عمػػ  العطػاء مقػدـ يكقػ  أف ب.
 يجػب غيرىػا أك األسػعار فػ  تصػحيح ككػؿ األسػعار قائمػة ف  المحك أك

 ىػػػػػذا بجانػػػػػب التكقيػػػػػ  ك كحركفػػػػػا رقمػػػػػا يمحػػػػػ  ال بحبػػػػػر كتابتػػػػػو إعػػػػػادة
 .التصحيح

 

 كغيػر العقػد بتنفيذ قيامو خبلؿ ثابتة العطاء مقدـ حددىا الت  األسعار تظؿ 11-3
 عطػػػػاء أم مػػػػ  التعامػػػػؿ التقيػػػػيـك  التحميػػػػؿ لجنػػػػة كعمػػػػ  لمتعػػػػديؿ  خاضػػػػعة
 تػػػـ الػػػذم المسػػػتجيب غيػػػر العطػػػاء معاممػػػة لمتعػػػديؿ قابمػػػة أسػػػعاران  يتضػػػمف
 .التعميمات ىذه مف (24) البند بمكجب رفضو

 

 تقػػدـ العطػػاء مقػػدـ يكردىػػا التػػ  المكممػػة كالخػػدمات كالمػػكاد لمسػػم  بالنسػػبة .أ 1-12 العطاء عمالت -12
 خػػبلؼ عمػػ  .العطػػاء بيانػػات ةقائمػػ فػػ  يػػنص لػػـ مػػا اليمنػػ  بػػالل األسػػعار

 .ذلؾ
 عمػػػ  العطػػػاء بيانػػػات قائمػػػة فػػػ  يػػػنص مػػػالـ اليمنػػػ  بػػػالل الػػػدف  سػػػيتـ .ب

 .ذلؾ خبلؼ
 

 المثبتة الوثائق -13
 العطاء مقدم ألىمية

 ومؤىالتو

 كجػزء يقػدـ أف العطػاء مقػدـ عمػ  يجب التعميمات ىذه مف (9) لمبند تطبيقان  13-1
 عنػػد كت ىيمػػو المناقصػػة فػػ  شػػتراؾلبل أىميتػػو تثبػػت التػػ  الكثػػائؽ عطائػػو مػف

 .عطائو قبكؿ حالة ف  التنفيذ
 ب نػو المشػترم يقنػ  بمػا أىميتػو عمػ  اإلثبػات كثػائؽ تقػديـ العطػاء مقدـ عم  13-2

 .التعميمات ىذه مف (2) البند ف  تحدد كما مؤىمة دكلة إل  ينتم 
 كأنػو العقػد لتنفيػذ كفاءتػو عمػ  الدالػة اإلثبػات كثػائؽ تقػديـ العطاء مقدـ عم  13-3

 الكثػػػائؽ تػػػكفر يمػػػـز الحالػػػة ىػػػذه كفػػػ  عطائػػػو بقبػػػكؿ لممشػػػترم مقنعػػػان  أصػػػبح
 :التالية

 أك العطػػاء مقػػدـ صػػن  مػػف ليسػػت بضػػائ  تكريػػد العطػػاء يتضػػمف عنػػدما .أ
 األصػػػكؿ حسػػػب مفكضػػػا يكػػػكف أف يجػػػب العطػػػاء صػػػاحب فػػػإف إنتاجػػػو
 فالػيم داخػؿ إلػ  بالتكريػد لمبضائ  المنت  أك المصن  جانب مف التجارية

 رسميان؛ ككيبلن  يككف أف أك
 العقد؛ لتنفيذ كاإلنتاجية كالفنية المالية اإلمكانيات العطاء مقدـ لدل أف .ب
 سػػػيمثمو فإنػػػو الػػػيمف فػػػ  ألعمػػػاؿ العطػػػاء مقػػػدـ ممارسػػػة عػػػدـ حالػػػة فػػػ  .ج

ذا اليمف ف  ككيؿ  كمػؤىبلن  قػادران  الككيػؿ سػيككف العطػاء عميػو ارسػ  ما كا 
 بعػػػد مػػػا )خػػػدمات كاإلصػػػبلح بالصػػػيانة خاصػػػةال المػػػكرد التزامػػػات لتنفيػػػذ
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 فػػػػ  عمييػػػػا المنصػػػػكص كالتػػػػدريب الغيػػػػار قطػػػػ  كتػػػػكفير كتخػػػػزيف البيػػػػ (
 معا؛ فييما أك الفنية المكاصفات ف  أك العقد شركط

 .العطاء بيانات قائمة ف  الكاردة األىمية بمعايير العطاء مقدـ يف  أف .د
 

 المثبتة الوثائق -14
 التوريدات ألىمية

 لوثائق اومطابقتي
 المناقصة

 مػػف كجػػزء يقػػدـ أف العطػػاء مقػػدـ عمػػ  التعميمػػات ىػػذه مػػف (9) لمبنػػد تطبيقػػان  14-1
 بمكجػػب تكريػػدىا يعتػػـز التػػ  كالخػػدمات البضػػائ  أىميػػة تثبػػت كثػػائؽ العطػػاء
 .المناقصة كثائؽ ف  المحددة كالشركط الفنية لممكاصفات كمطابقتيا العقد

 كالخػػػدمات البضػػػائ  أىميػػػة  فبشػػػ المقدمػػػة اإلثبػػػات كثػػػائؽ تشػػػتمؿ أف يجػػػب 14-2
 كالخػػػػدمات لمتكريػػػدات المنشػػػ  بمػػػد يكضػػػح األسػػػعار جػػػدكؿ فػػػ  بيػػػاف عمػػػ 

 .الشحف عند تصدر منش  شيادة كتؤكده المكممة
 سػػيتـ التػػ  البضػػائ  أف تؤكػػد التػػ  الجػػكدة ضػػمانة تقػػديـ المػػكرد عمػػ  يجػػب 14-3

 .استخداميا يسبؽ كلـ كجديدة سميمة تكريدىا
 

 عطائػو مػف كجػزء العطػاء صػاحب يقدـ التعميمات ىذه مف (9) لمبند تطبيقان  1-15 العطاء ضمان -15
 .العطاء بيانات قائمة ف  المحدد بالمبمغ عطاء ضماف

 

 لمتحكيػػؿ قابمػػة أخػػرل عممػػة أم أك العطػػاء عممػػة بػػنفس العطػػاء ضػػماف يقػػدـ 15-2
 :التالية الطرؽ بإحدل

 صػػػػاحبة الجيػػػػة باسػػػػـ عميػػػػو المسػػػػحكب البنػػػػؾ مػػػػف الػػػػدف  مقبػػػػكؿ شػػػػيؾ .أ
 البنػؾ لػدل معتمدان  البنؾ ىذا يككف أف شريطة لمعطاء كضماف قصةالمنا

 بشػػػػػرط بالخػػػػػارج بنػػػػػكؾ عمػػػػػ  المسػػػػػحكبة الشػػػػػيكات تقبػػػػػؿ كمػػػػػا المركػػػػزم
 كأف المركػػزم البنػػؾ قبػػؿ مػػف المعتمػػدة المحميػػة البنػػكؾ أحػػد مػػف اعتمادىػػا

 فتػػػػرة انتيػػػػاء تػػػػاريخ مػػػػف يكمػػػػان  ثبلثػػػػيف عػػػػف تقػػػػؿ ال لمػػػػدة صػػػػالحان  يكػػػػكف
 .العطاء صبلحية

 المركػػػزم البنػػػؾ قبػػػؿ مػػػف ليػػػا المصػػػرح البنػػػكؾ أحػػػد مػػػف بنكيػػػة ضػػػمانة .ب
 قيػػد أم مػف خاليػػة الضػمانة كتكػكف الضػػمانات ىػذه مثػػؿ بإصػدار اليمنػ 

 المناقصػػة كثيقػػة فػػ  المحػػددة الضػػماف صػػيغة نمػػكذج كبحسػػب شػػرط أك
 فتػػػرة انتيػػػاء تػػػاريخ مػػػف يكمػػػان  ثبلثػػػيف عػػػف تقػػػؿ ال لمػػػدة المفعػػػكؿ كسػػػارية
 .المشترم باسـ العطاء صبلحية

ذا  مػف معػززان  يكػكف أف فيجب خارج  بنؾ مف مقدمان  البنك  الضماف كاف كا 
 .اليمن  المركزم البنؾ قبؿ مف لو مصرح الجميكرية داخؿ بنؾ قبؿ

 فػ  عميػو المنصػكص الضػماف أصػؿ بػو مرفػؽ غيػر عطػاء أم رفػض سيتـ 15-3
 مسػػتكؼ غيػػر أنػػو كسػػيعتبر التعميمػػات  ىػػذه مػػف 2-15 ك 1-15 البنػػديف

 .التعميمات ىذه مف 24 لمبند كفقان 
 عمػػػ  كالتكقيػػػ  األداء ضػػػماف تقػػػديـ بعػػػد صػػػاحبو إلػػػ  العطػػػاء ضػػػماف يعػػػاد 15-4
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 .الفائز العطاء صاحب قبؿ مف العقد
 :اآلتية الحاالت مف أم   ف  العطاء ضماف مصادرة لممشترم يحؽ 15-5

 المظػػاريؼ فػػتح بعػػد عطائػػو سػػحب العطػػاءات مقػػدم  مػػف أم   طمػػب إذا .أ
 .العطاءات بلحيةص مدة خبلؿ

 .الحسابية بالتصحيحات الفائز العطاء صاحب يقبؿ لـ إذا .ب
 المحػػػددة المػػػدة فػػػ  األداء ضػػػماف الفػػػائز العطػػػاء صػػػاحب يقػػػدـ لػػػـ إذا .ج

 .العقد عم  كالتكقي  عطائو قبكؿ بإخطار
 كالمبػػػادئ السػػػمكؾ بقكاعػػػد أخػػػؿ قػػػد العطػػػاء صػػػاحب أف لمجيػػػة ثبػػػت إذا .د

 العطػاء كتقػديـ دراسػة فتػرة خػبلؿ كالبلئحػة لقػانكفا فػ  المحددة األخبلقية
جراءات  .كالبت كالتقييـ التحميؿ كا 

 بعػػػد العطػػاء بيانػػػات قائمػػة فػػػ  المبينػػة الفتػػػرة خػػبلؿ العطػػػاء سػػرياف يسػػتمر 1-16 العطاء سريان فترة -16
 ىػػػذه مػػػف (19) لمبنػػػد طبقػػػان  المظػػػاريؼ لفػػػتح المشػػػترم يحػػػدده الػػػذم التػػػاريخ

 معػو التعامػؿ سػيتـ ذلػؾ مػف أقؿ لمدة مفعكؿال سارم عطاء كأم .التعميمات
 .مستجيب غير عطاء انو أساس عم 

 سػرياف مػدة تمديػد عمػ  العطػاء مقػدـ مكافقػة عمػ  الحصػكؿ لممشػترم يجكز 16-2
 يكػكف أف كيجػب العطػاء  صػاحب إلػ  يكجػو كتاب  خطاب بمكجب العطاء

 المقػػػػدـ عطائػػػػو فػػػػ  تعػػػػديؿ أم دكف بالمكافقػػػػة خطيػػػػان  العطػػػػاء صػػػػاحب رد
 مصػػادرة إلػػ  ذلػػؾ يػػؤدم أف دكف الطمػػب يػػرفض أف العطػػاء لمقػػدـ كيجػػكز
 عمييػػا المنصػػكص العطػػاء ضػػماف سػػرياف مػػدة تمديػػد كيػػتـ العطػػاء  ضػػماف

 .التعميمات ىذه مف (15) البند ف 
 العطاء صيغة -17

 عميو والتوقيع
 األخػػػرل كالنسػػػخ األصػػػمية النسػػػخة بإعػػػداد القيػػػاـ العطػػػاء مقػػػدـ عمػػػ  يجػػػب 17-1

 تمييػز يتـ أف عم  عمييا  كالتكقي  العطاء بيانات ائمةق ف  المحددة لمعطاء
 النسػػخة عمػػ  يكتػػب بحيػػث بكضػػكح "األخػػرل النسػػخ عػػف األصػػمية النسػػخة"

 كفػػػ  العطػػػاء( مػػػف )صػػػكرة األخػػػرل النسػػػخ كعمػػػ  العطػػػاء( )أصػػػؿ األصػػػؿ
 األصمية؛ بالنسخة يعتد فإنو بينيما اختبلؼ أم حالة

 كيكقػ  يمحػ  ال بحبػر كتابػة كأ طباعػة األخرل كالنسخ العطاء أصؿ يحرر 17-2
 ذلػػػػؾ يػػػػتـ أف عمػػػػ  المفػػػػكض أك المخػػػػكؿ الشػػػػخص أك العطػػػػاء مقػػػػدـ عميػػػػو

 المطبكعػػػػػػات عػػػػػػدا فيمػػػػػػا العطػػػػػػاء صػػػػػػفحات جميػػػػػػ  عمػػػػػػ  كالخػػػػػػتـ التكقيػػػػػػ 
 تعديبلت؛ عمييا تدخؿ لـ الت  )الكاتمكجات(

 
 أك السػػطكر بػػيف فيمػػا كتابػػة ب يػػة يعتػػد فمػػف العطػػاء مقػػدـ مػػف خطػػ  كقػػ  إذا 17-3

 األشػػػخاص أك لشػػػخصا عمييػػػا كقػػػ  إذا إال السػػػطكر فػػػكؽ إضػػػافة أك كشػػػط
 المظاريؼ؛ فتح قبؿ العطاء عم  المكقعكف

 فػػػ  عمييػػػا المنصػػػكص المعمكمػػػات يقػػػدـ أف الفػػػائز العطػػػاء صػػػاحب عمػػػ  17-4
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 ذكم لمػػككبلء دفعيػػا يتعػػيف التػػ  أك المدفكعػػة المبػػالغ بشػػ ف العطػػاء نمػػكذج
 العقد؛ كتنفيذ العطاء بيذا الصمة

 العطػػػػػاء كثػػػػػائؽ جميػػػػػ  عمػػػػػ  كالخػػػػػتـ التكقيػػػػػ  العطػػػػػاء قػػػػػدـم عمػػػػػ  يجػػػػػب 17-5
 الخاصػػة  الشػػركط العامػػة  الشػػركط كجػػدت(  )إف الرسػػكمات ]المكاصػػفات 

 سػػػيعتبر مػػػالـ فييػػػا  كرد بمػػػا الكامػػػؿ بػػػااللتزاـ منػػػو كػػػإقرار العقػػػد   كنمػػػكذج
 مكتمؿ؛ غير العطاء

 إذا عطائػو ف  خط  بحصكؿ العطاء مقدـ قبؿ مف ادعاء أم إل  يمتفت لف 17-6
 .العطاءات لتقديـ مكعد آخر انتياء بعد قدـ

 

 العطاءات تقدٌم -د
 

 في العطاءات وضع -18
 مغمقة مظاريف
 )التأشير( والكتابة
 عمييا

 منفصػػمة مظػػاريؼ فػػ  منػػو نسػػخة ككػػؿ العطػػاء أصػػؿ العطػػاء مقػػدـ يضػػ  18-1
 المشػركع كاسػـ المشػترم اسػـ عمييػا يكتػب األحمػر بالشم  كمختكمة كمغمقة
 قائمػػة فػػ  المكضػػح المشػػترم لعنػػكاف طبقػػا التسػػميـ كعنػػكاف ةالمناقصػػ كرقػػـ

 أك "األصػػػؿ" كممػػػة ككتابػػػة المظػػػاريؼ عمػػػ  التكقيػػػ  كيػػػتـ  العطػػػاء بيانػػػات
 فػػػ  جميعيػػا المظػػػاريؼ تكضػػ  ثػػػـ بينيػػا لمتمييػػػز المظػػركؼ خػػػارج "صػػكرة"

 فػػ  المحػػددة لمبيانػػات طبقػػان  األحمػػر بالشػػم  كيخػػتـ كيغمػػؽ خػػارج  مظػػركؼ
 .المناقصة كثائؽ

 :يم  ما كالخارجية الداخمية المظاريؼ ف  يتـ 18-2
 .العطاء بيانات قائمة ف  المبيف المشترم باسـ تعنكف .أ

 تقػػػديـ كعنػػػكاف  العطػػػاء بيانػػػات قائمػػػة فػػػ  المبػػػيف المشػػػركع اسػػػـ تحمػػػؿ .ب
  العطػػػػاء بيانػػػػات قائمػػػػة /الػػػػدعكة/اإلعػػػػبلف فػػػػ  مبػػػػيف ىػػػػك كمػػػػا العطػػػػاء 
 بالكقػػت العبػػارة ىػػذه كتسػػتكمؿ  "بػػؿق الفػػتح يجػػكز ال" عبػػارة عمييػػا كتكتػػب
 ىػذه ف (1-22) لمبنػد طبقػان  العطػاء بيانػات قائمػة فػ  المحػدديف كالتاريخ

 .التعميمات
 يمكػف حتػ  العطػاء مقػدـ كعنػكاف اسػـ الداخميػة المظاريؼ عم  أيضان  يحرر 18-3

 ."مت خرا" كصكلو حالة ف  فتحو دكف إليو العطاء إعادة
 قبػؿ فتحػو أك العطػاء تكجيػو فػ  الخط  عف مسؤكلية أية المشترم يتحمؿ ال 18-4

 عميػػو التكقيػػ  أك الخػػارج  المظػػركؼ إغػػبلؽ عػػدـ حالػػة فػػ  المحػػدد المكعػػد
 التعميمات. ىذه مف 2-18 البند ف  المطمكب حسب

 
 :اآلت  يراع  محمييف غير متناقصيف مف العطاءات تقديـ عند 18-5

 شػػركةال تفكضػػو مػػف أك الرسػػم  ككيمػػو أك العطػػاء مقػػدـ يكضػػح أف يجػػب .أ
 اإلعبلنػػات كتعتبػػر خبللػػو مػػف مخاطبتػػو يمكػػف الػػذم العنػػكاف عطائػػو فػػ 

 سػػػممت قػػػد أنيػػػا العنػػػكاف ىػػػذا عمػػػ  إليػػػو الجيػػػة ترسػػػميا التػػػ  كالخطابػػػات
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 .العطاء لمقدـ صحيحان  تسميمان 
 يرفػػػؽ أف يجػػػب العطػػػاءات بتقػػػديـ المفػػػكض أك الككيػػػؿ قيػػػاـ حالػػػة فػػػ  .ب

 .المختصة الجية قبؿ مف ميوع مصدقان  تفكيضان  أك تككيبلن  العطاء ضمف
 كثػػػػائؽ ضػػػػمف يقػػػػدـ أف فيجػػػػب ائػػػػتبلؼ شػػػػركة العطػػػػاء مقػػػػدـ كػػػػاف إذا .ج

 كنسػػبة الشػػركاء أسػػماء فيػػو مكضػػحا الشػػراكة ليػػذه أكلػػ  عقػػد المناقصػػة
 المػػػػػدير كاسػػػػػـ بالشػػػػػركة كالتزامػػػػػاتيـ الشػػػػػركة مػػػػػاؿ رأس فػػػػػ  مشػػػػػاركتيـ
 .كةالشر  عف نيابة بالتكقي  الشركاء قبؿ مف المخكؿ المسئكؿ

 

 لتقديم موعد آخر -19
 العطاءات

 البنػػد فػػ  المحػػدد العنػػكاف عمػػ  العطػػاءات جميػػ  المشػػترم يتسػػمـ أف ينبغػػ  19-1
 كالتػػػػػاريخ الكقػػػػػت يتجػػػػػاكز ال مكعػػػػػد فػػػػػ  التعميمػػػػػات  ىػػػػػذه مػػػػػف )أ( 18-2

 .كاإلعبلف العطاء بيانات قائمة ف  المحدديف
 مكعػػد خركػػ  المحػػدد المكعػػد يمػػدد أف  مناسػػبان  يػػراه حسػػبما لممشػػترم  يجػػكز 19-2

 ىػػذه مػػف (7) لمبنػػد طبقػػان  المناقصػػة كثػػائؽ تعػػديؿ لغػػرض العطػػاءات  لتقػػديـ
 عمػػ  المترتبػػة كالكاجبػػات الحقػػكؽ جميػػ  تمػػدد الحالػػة ىػػذه كفػػ  التعميمػػات 
 بحيػػػث ذكػػػره  سػػػابؽ مكعػػػد آخػػػر كفػػػؽ العطػػػاءات أصػػػحاب كعمػػػ  المشػػػترم
 .الجديد لممكعد تخض 

 

 كركده حالػػػػة فػػػػ  فتحػػػػو دكف مقدمػػػػة إلػػػػ  عادتػػػػوكا   عطػػػػاء أم رفػػػػض سػػػػيتـ 1-20 المتأخرة العطاءات -21
 ىػػذه مػف (1-19) البنػد بمكجػب العطػاءات لتقػديـ مكعػد آخػر بعػد لممشػترم
 .التعميمات

 

 العطاءات تعديل -21
 وسحبيا

 يتسػػمـ أف عمػػ  بػػو التقػػدـ بعػػد يسػػحبو أك العطػػاء يعػػدؿ أف العطػػاء لمقػػدـ يجػكز 21-1
 آخػػػر قبػػػؿ العطػػػاء حبسػػ أك اسػػػتبداؿ يشػػػمؿ بالتعػػديؿ كتابيػػػان  أخطػػػاران  المشػػترم

 .العطاء لتقديـ محدد مكعد
 مغمػػؽ مظػػركؼ فػػ  كيكضػػ  العطػػاء  بسػػحب األخطػػار أك التعػػديؿ إعػػداد يػػتـ 21-2

 أف كيجب التعميمات  ىذه مف (18) البند ألحكاـ طبقان  إرسالو كيتـ عميو مكق 
 يجػػػكز كمػػػا ."اسػػػتبداؿ" أك "تعػػػديؿ" "انسػػػحاب" بكضػػػكح المظػػػركؼ عمػػػ  يكتػػػب
 بصػػكرة ذلػػؾ متابعػػة شػػريطة البريػػد أك بالفػػاكس العطػػاء سػػحب إخطػػار إرسػػاؿ
 محػدد مكعػد آخػر عمػ  سػابؽ تػاريخ فػ  البريػد بخػاتـ مختكمػة لئلخطػار معززة
 .العطاء لتقديـ

 لفػػتح المحػػدد المكعػػد بعػػد عطائػػو فػػ  تغييػػر أم إدخػػاؿ العطػػاء لمقػػدـ يحػػؽ ال 21-3
 .المظاريؼ

 العطػػػاءات ديـلتقػػػ مكعػػػد آخػػػر بػػػيف مػػػا لفتػػػرةا خػػػبلؿ العطػػػاء سػػػحب يجػػػكز ال 21-4
 كأم .العطػاء نمػكذج فػ  العطػاء مقدـ يحددىا الت  العطاء سرياف فترة كانتياء
 المقػػدـ العطػػاء ضػػماف مصػػادرة عميػػو سػػيترتب الفتػػرة تمػػؾ خػػبلؿ لمعطػػاء سػػحب
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 التعميمات. ىذه مف (7-15) لمبند طبقا
 وتقٌٌمها العطاءات مظارٌف فتح - هـــ

 من المظاريف فتح -22
 المشتري قبل

 مػػػف بحضػػػكر عمنيػػػة جمسػػػة فػػػ  العطػػػاءات مظػػػاريؼ جميػػػ  بفػػػتح المشػػػترم يقػػػـك 22-1
 كالتػاريخ( )الكقػت المكعػد فػ  رسػميا يمػثميـ مػف أك العطاءات أصحاب مف يرغب

 مقػػػػػدم  حضػػػػػكر إثبػػػػػات كيػػػػػتـ  العطػػػػػاء بيانػػػػػات قائمػػػػػة فػػػػػ  المحػػػػػدديف كالمكػػػػػاف
ذا المظػاريؼ  فػتح محضػر نمػكذج عمػ  بػالتكقي  العطاءات  فػتح مكعػد صػادؼ كا 

 فػ  المظػاريؼ فػتح فسػيتـ رسمية عطمو أك إجازة أك أسبكعية راحة يـك لمظاريؼا
 .مباشرة ليا التال  العمؿ يـك

 أك كالتعػديبلت العطػاءات مقػدم  أسػماء عػف اإلعػبلف يجػرل المظػاريؼ فػتح عنػد 22-2
 عػدـ أك ككجػكد الخصػـ  كأنكاع العطاءات كأسعار العطاءات  بسحب اإلخطارات

 تفاصػػيؿ كأيػػة عنػػو الصػػادر كالبنػػؾ كصػػبلحيتو مػػكب المط العطػػاء ضػػماف كجػػكد
 عطػػػاء أم رفػػػض يجػػػكز كال المظػػػاريؼ فػػػتح عنػػػد إعبلنيػػػا المشػػػترم  يػػػرل أخػػػرل
 سػػيتـ المكعػػد ىػػذا بعػػد يػػرد عطػػاء ككػػؿ المظػػاريؼ لفػػتح المحػػدد المكعػػد فػػ  يصػؿ
 .التعميمات ىذه مف (20) لمبند طبقان  لصاحبو كرده رفضو

 تفػػػتح ال التعميمػػػات ىػػػذه مػػػف (2-21) لمبنػػػد قػػػان كف المرسػػػمة المسػػػحكبة العطػػػاءات 22-3
 التعػديبلت أمػا تقييميا  ف  ذلؾ بعد ينظر كال العطاءات مظاريؼ فتح عند كتعمف
 يجػػب المظػػاريؼ لفػػتح المحػػدد المكعػػد قبػػؿ األصػػمية العطػػاءات عمػػ  تػػدخؿ التػػ 
 .لمتحميؿ إخضاعيا كالتقييـ التحميؿ لجنة عم 

 كالتكقيػػ  المحػػدد النمػػكذج بحسػػب المظػػاريؼ فػػتح بعمميػػة محضػػران  المشػػترم يحػػرر 22-4
 .المجنة كأعضاء رئيس قبؿ مف عميو

 المظػاريؼ فػتح محضػر فػ  كمبػالغ بيانػات مػف كتسػجيمو قراءتػو يػتـ مػا كػؿ يعتبر 22-5
 .لممتقدميف التنافس  المركز عم  مؤشران  تعد كال كردت كما كقائ  عف عبارة

 عمنيػػة بصػػكرة قراءتػػو يػػتـ لػػـ العطػػاء مظػػركؼ ضػػمف مقػػدـ تخفػػيض بػػ م يعتػػد ال 22-6
ثباتو  .الفتح جمسة نفس ف  المظاريؼ فتح محضر ف  كا 

 مقػدـ مػف إيضاحات يطمب أف العطاءات تقييـ أثناء تقديره بحسب لممشترم يجكز 1-23 العطاءات توضيح -23
 مضػمكنة بكسػيمة خطيػان  عميػو كاإلجابػة اإليضػاح طمػب كيككف عطائو عف العطاء
 فػػ  أك العطػػاء أسػػعار فػػ  تغييػػر  مبػػ يسػػمح أك يعػػرض أك يطمػػب كلػػف التسػػميـ 
 .العطاء مضمكف

 تػػػاريخ مػػف أسػػبكع تتجػػاكز ال فتػػرة خػػػبلؿ المشػػترم استفسػػارات عمػػ  الػػرد عػػدـ 23-2
 طبقػان  العطػاء مافضػ كمصػادرة العطاء الستبعاد مدعاة سيككف اإلخطار تسميـ
 .التعميمات ىذه مف (5-15) لمبند

 

 والتقييم التحميل -24
 والمالي الفني

 
 :ولياأل  الفحص -أ

 

 كاسػػػػتكماليا اسػػػػتجابتيا :مػػػػف لمتحقػػػػؽ العطػػػػاءات بفحػػػػص المشػػػػترم سػػػػيقـك 24-1
 لمكثػػػػػائؽ المسػػػػػتكفية العطػػػػػاءات تحديػػػػػد بغيػػػػػة المطمكبػػػػػة كالبيانػػػػػات لمكثػػػػػائؽ
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 الفحػػص يمػػ  كفيمػػا األساسػػية لمكثػػائؽ المسػػتكفية غيػػر كالعطػػاءات األساسػػية
 :األكل 

 بطريقػػػة مػػػةكمختك  كمكقعػػػة صػػػحيحة بطريقػػػة تسػػػميميا تػػػـ العطػػػاءات إف .أ
 المناقصة؛ كثائؽ ف  محدد ىك لما كفقا سميمة

 حيػث مف القانكنية لمشركط مستكؼ   كأنو )مكجكد( العطاء ضماف أصؿ .ب
 النمػػػكذج فػػػ  الضػػػماف لصػػػيغة كمطػػػابؽ المحػػػددة الزمنيػػػة كالفتػػػرة المبمػػػغ
 لئللغاء؛ قابؿ كغير مشركط غير كأنو المرفؽ

 :اآلتية كالبطاقات الشيادات صكر إرفاؽ .ج
 .المفعكؿ سارية المبيعات ضريبة لغرض التسجيؿ شيادة -
 المفعكؿ؛ سارية الضريبية البطاقة -
 الت مينية؛ البطاقة -
 المفعكؿ؛ سارية كتصنيؼ تسجيؿ شيادة -

 

 :الفني التحميل -ب
 

 فػ  المػال  التحميؿ مباشرة بيا كيمحؽ الفن  التحميؿ إجراءات استكماؿ سيتـ 24-2
 المسػػتكف  سػػعران  المقيمػػة العطػػاءات اقػػؿ عمػػ  اإلرسػػاء كيكػػكف كاحػػدة مرحمػػة
 ككفقػػػػان  المناقصػػػػة  كثػػػػائؽ فػػػػ  المحػػػػددة الفنيػػػػة كالمكاصػػػػفات الشػػػػركط لكافػػػػة
 .العطاء بيانات قائمة ف  المحددة كالمعايير لؤلسس

 

 ىػذه مػف (24) لمبنػد كفقػا األكلػ  الفحػص ف  نجحت الت  العطاءات تعتبر 24-3
 العػركض ىػ  المناقصػة  ثػائؽلك  جكىريػان  مسػتجيبة اعتبارىػا كتػـ التعميمات 

 اإلجػػػراءات يمػػػ  كفيمػػػا ليػػػا التفصػػػيم  الفنػػػ  الفحػػػص مكاصػػػمة سػػػيتـ التػػػ 
 :إتباعيا الكاجب

 مقبكلػػة غيػػر انحرافػػات دكف الفنيػػة بالمكاصػػفات االلتػػزاـ مػػدل مػػف التحقػػؽ .أ
 الفنيػة المكاصػفات فػ  االنحرافػات تمػؾ المقبكلػة غيػر باالنحرافات كيقصد
 تقػديـ طمػب تػـ أجمػو مػف الػذم بػالغرض تفػ  لف فإنيا قبكليا  تـ لك الت 

 التػ  العطػاءات م  عادلة منافسة كجكد دكف ستحكؿ أنيا أك العطاءات 
 :يم  ما ذلؾ عم  األمثمة كمف الفنية بالمكاصفات ممتزمة كانت
 تؤكػػػػػػد التػػػػػػ  كالكتالكجػػػػػػات كالكثػػػػػػائؽ الشػػػػػػيادات تػػػػػػكفير عػػػػػػدـ .1

 كثػػائؽ فػػ  ددمحػػ ىػػك لمػػا الفنيػػة المكاصػػفات مطابقػػة كتضػػمف
 المناقصة؛

 المطمكبة؛ الفنية لممكاصفات مطابقة غير عينات تسميـ .2
 كالتشغيؿ؛ األداء بضمانات الكاضح االلتزاـ عدـ .3
 الزمنػػػػ  البرنػػػػام  أك المطمكبػػػػة اليامػػػػة التػػػػكاريخ مطابقػػػػة عػػػػدـ .4
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 أك العقػػػػد تنفيػػػذ لبػػػػدء المرحمػػػ  لمترتيػػػػب بالنسػػػبة العمػػػػؿ لتنفيػػػذ
 كالتشغيؿ؛ كالتركيب تكريدال / التكريد ألعماؿ التسميـ

 كثػػػائؽ فػػػ  محػػػددة ىامػػػة كالتزامػػػات مسػػػئكليات تحمػػػؿ رفػػػض .5
 الصػػػيانة ضػػػمانات األداء  ضػػػمانات تػػػكفير :مثػػػؿ المناقصػػػة 

 ذلؾ(؛ طمب حالة )ف  التدريب /الغيار كقط 
 كالمعمكمػػات البيانػػات مػػ  لممػػكاد الفنيػػة المخرجػػات تطػػابؽ عػػدـ .6

 المقػػدـ العػػرض فػػ  ةالػػكارد أك المناقصػػة كثػػائؽ فػػ  المطمكبػػة
 الفن ؛ كالتقييـ التحميؿ عممية أثناء كالمقبكؿ

 الفنيػػػػػة كالشػػػػػركط لممكاصػػػػػفات مسػػػػػتجيب غيػػػػػر عطػػػػػاء أم اسػػػػػتبعاد سػػػػػيتـ 24-4
 .المناقصة كثائؽ ف  المحددة األساسية

 

 :المالي التحميل - جـ
 

 مقطػكع مبمػغ أك مئكيػة نسبو تخفيض عم  مبنية عطاءات أية استبعاد سيتـ 24-5
 مسػتجيبان  غيػر عرضػان  باعتبػاره األخػرل العطػاءات مف مقدـ عطاء أدن  مف

 فػػ  لمسػػعر تعػػديؿ عمػػ  يػػنص عطػػاء أم اسػػتبعاد سػػيتـ مشػػابو  نحػػك كعمػػ 
 عطػػاء انػػو أسػػاس عمػػ  ثابتػػة  ب سػػعار عطػػاءات تقػػديـ طمػػب الػػذم الكقػػت
 مستجيب؛ غير

 المظػػاريؼ فػػتح قبػػؿ األصػػمية العطػػاءات عمػػ  تػػرد تعػػديبلت بػػ م األخػػذ سػػيتـ 24-6
 المال ؛ التقييـ مرحمة ف  لمعطاءات كالتقييـ الفحص عممية أثناء

 :التالية لمقكاعد كفقان  لمعطاءات الحسابية التصحيحات إجراء سيتـ 24-7
 باألرقػاـ  المكتػكب كالمبمغ بالحركؼ المكتكب المبمغ بيف تبايف كجكد عند .أ

 .بالحركؼ المكتكب بالمبمغ فيعتد
ج الكحػػػدة سػػػعر بػػػيف اخػػػتبلؼ كجػػػكد عنػػػد .ب  فيعتػػػد الكحػػػدات سػػػعر مػػػال كا 

 .العطاء ف  مدكف ىك كما الكحدة بسعر
 لػػو الحسػاب  التصػػحيح مبمػغ إجمػػال  تجػاكز الػػذم العطػاء اسػػتبعاد سػيتـ .ج

 فػتح محضػر فػ  كالمثبػت المعمػف العطػاء قيمػة مػف فػ كثر %3 نسبتو ما
 :التالية الحاالت ف  الحساب  التصحيح كيطَبؽ المظاريؼ

 .الكمية ف  دةالكح سعر ضرب ف  الخط  .1
 .النقص أك بالزيادة سكاء األسعار بنكد جم  ف  الخط  .2
 .أخرل إل  صفحة مف اإلجماليات ترحيؿ ف  الخط  .3

 مػف األسػعار بنػكد مػف بنػد تسػعير عػدـ يعتبر ال األحكاؿ جمي  كف 
 المشػػار النسػػبة تطبيػػؽ أثنػػاء احتسػػابيا يػػتـ التػػ  الحسػػابية األخطػػاء

 .إلييا
 مػا األسػعار ب عم  تسعيرىا بعد المسعرة غير البنكد ةقيم إجمال  بمغ إذا .د
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 العطػػػاء اسػػػتبعاد فسػػػيتـ المقػػػدـ العطػػػاء قيمػػػة مػػػف فػػػ كثر %(10) نسػػػبتو
 .كالتقييـ التحميؿ أثناء

 مقػػدـ سػعر أعمػ  كضػػ  يػتـ مػا عطػػاء فػ  مسػعرة غيػػر بنػكد كجػكد عنػد .ق
 يػيـالتق غػرضل المستجيبة األخرل العطاءات ف  البنكد أك األصناؼ ليذه
ذا  أسػػاس عمػػ  فيحاسػػب العطػػاء ىػػذا صػػاحب عمػػ  المناقصػػة أرسػػيت كا 
 .المستجيبة العطاءات ف  البنكد ليذه مقدـ سعر اقؿ

 

 المقارنػػة بغػػرض ماليػػا تقييميػػا سػػيتـ ماليػػة قػػيـ ليػػا تحفظػػات أك شػػركط أم 24-8
 .فقط كالتقييـ

 

 بعػػد كحيػدان  أصػػبح لعطػاء أك كحيػػد لعطػاء مسػػعرة غيػر بنػػكد كجػكد حالػػة فػ  24-9
 البنػػػكد ليػػػذه التقديريػػػة التكمفػػػة أسػػػعار اعتمػػػاد فيػػػتـ العطػػػاءات بقيػػػة بعاداسػػػت

 مػػػف %(10) نسػػػبة البنػػػكد ىػػػذه قيمػػػة تجػػػاكز عػػػدـ شػػػريطة اإلرسػػػاء لغػػػرض
 .المظاريؼ فتح محضر ف  كالمثبت المعمف العطاء قيمة إجمال 

 

 اتخػػاذ يػتـ بتحفظػات اقترنػت قػد العطػػاءات أف كالتقيػيـ التحميػؿ عنػد تبػيف إذا 24-10
 :ت اآل
 كالشػػػػػػركط المكاصػػػػػػفات عمػػػػػػ  بتحفظػػػػػػات المقترنػػػػػػة العطػػػػػػاءات اسػػػػػػتبعاد .أ

 المتضػػػمنة تمػػػؾ أك المناقصػػػة كثػػػائؽ فػػػ  المحػػػددة الرئيسػػػية كالمتطمبػػػات
 .المناقصة كثائؽ ف  مذككرة غير رئيسية شركطان  أك قيكدان 

 الفقػػرة فػػ  المػػذككرة تمػػؾ غيػػر الثانكيػػة  لمتحفظػػات ماليػػة مراجعػػة إجػػراء .ب
ضافتياك  السابقة  :لآلت  كفقان  لمعطاء اإلجمالية القيمة إل  ا 
 كثػػائؽ ضػػمف محػػددة ماليػػة قيمػػة ليػػا التػػ  الثانكيػػة التحفظػػات .1

 .لذلؾ كفقان  تقيـ المناقصة
 كثػػائؽ ضػػمف كاضػػحة ماليػػة قيمػػة الثػػانكم لمػػتحفظ يكػػف لػػـ إذا .2

 يػتـ كعادلػة كاضػحة مرجعيػة كفػؽ تكمفتيا تقدير فيتـ المناقصة
رفاؽ لتقييـا تقرير ف  إثباتيا  .لذلؾ المؤيدة الكثائؽ كا 

 قيمػػػة مػػػف %(10) مػػػف أقػػػؿ الثانكيػػػة التحفظػػػات أف تبػػػيف إذا .3
 كيعػاد فقػط لمتقيػيـ لمعطاء اإلجمالية القيمة إل  تضاؼ العطاء
 .لذلؾ كفقان  العطاءات ترتيب

 قيمػػػة مػػػف %(10) مػػػف أكثػػػر الثانكيػػػة التحفظػػػات أف تبػػػيف إذا .4
 .العطاء باستبعاد يـكالتقي التحميؿ لجنة فتقـك العطاء

 االسػػػتبعاد أك الترتيػػػب إعػػػادة عمػػػ  االعتػػػراض العطػػػاءات لمقػػػدم  يحػػػؽ ال .ج
 .نيائيان  التحفظات تحميؿ أساس عم  المبن  المشترم قرار كيككف

 أك المطابقػة فػ  أك الشػكؿ ف  سكاء طفيفة أخطاء عف يتجاكز أف لممشترم 24-11
 ىػػػػذا يضػػػر أال كبشػػػرط جكىريػػػػان  انحرافػػػان  تشػػػكؿ ال أنيػػػػا طالمػػػا القكاعػػػد فػػػ 
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 .العطاءات لمقدم  النسب  الترتيب عم  يؤثر أك التجاكز
 لمقػػػدـ يجػػكز كال جكىريػػان  اسػػػتجابتو عػػدـ يتقػػرر عطػػػاء أم المشػػترم يػػرفض 24-12

 .المطابقة عدـ أكجو بتقكيـ كذلؾ مستجيبان  ليككف يغيره أف العطاء
 عممة إلى التحويل -25

 واحدة

 لمتحكيػػؿ قابمػػة مختمفػػة بعمػػبلت ءاتعطػػا بتقػػديـ المناقصػػة كثػػائؽ فػػ  سػػمح إذا 25-1
 :يم  ام مراعاة م  اليمن  الل إل  العطاءات أسعار تحكيؿ يتـ
 نشػػرة فػػ  الػػكارد البيػػ  سػػعر ىػػك السػػعر تحديػػد كمصػػدر تػػاريخ يكػػكف أف .أ

 .فركعو احد أك البنؾ قبؿ مف عمييا الحصكؿ يجب الت  المركزم البنؾ
 المظػػاريؼ فػػتح مكعػػد قبػػؿ ان يكمػػ 28بػػػ الصػػرؼ سػػعر تػػاريخ تحديػػد يػػتـ .ب

 .التقييـ لغرض المناقصة كثائؽ ف  المحدد
 ومقارنة تقييم -26

 العطاءات
 جكىريػػػان  مطابقػػػة أنيػػػا تقػػػرر التػػػ  العطػػػاءات كمقارنػػػة بتقيػػػيـ المشػػػترم يقػػػـك 26-1

 .لمشركط
العطػاء  سػعر إلػ  باإلضػافة العطػاء  تقيػيـ عنػد الحسػباف ف  المشترم ي خذ 26-2

 مػػػػف أكثػػػػر أك عػػػػامبلن  التعميمػػػػات ىػػػػذه مػػػػف( 3-11) لمبنػػػػد المحػػػػدد المقػػػػدـ
 :التعميمات ( ىذه3-26) البند ف  مبيف ىك كما التالية مف العكامؿ

عمػػػػ   المترتبػػػػة الػػػيمف داخػػػػؿ األخػػػرل كالتكػػػػاليؼ كالتػػػ ميف النقػػػػؿ تكػػػاليؼ. أ
 :العطاء بيانات قائمة ف  المبيف النيائ  مقرىا إل  البضائ  تكصيؿ

 العطاء؛ ف  ـالمقد لمتسميـ الزمن  الجدكؿ. ب
 المكممة؛ كالخدمات اإللزامية  الغيار كقط  المككنات تكاليؼ. ج
المقدمػػة  لمتكريػػدات البلحقػػة كالخػػدمات الغيػػار قطػػ  الػػيمف فػػ  تتػػكفر أف. د

 العطاء؛ ف 
 التكريدات التشغيم ؛ عمر فترة خبلؿ البلزمة كالصيانة التشغيؿ تكاليؼ. ق
نتاجية أداء. ك  المعركضة؛ التكريدات كا 
 .العطاء بيانات قائمة ف  تحديدىا تـ لمتقييـ أخرل معايير أية. ز

 بتقػػديـ خصػػميات االشػػتراط كتػـ مجمكعػػات أسػػاس عمػ  المناقصػػة إنػػزاؿ تػـ إذا 26-3
 مجمكعػػة كاحػػد أك عقػػد مػػف أكثػػر عميػػو يرسػػ  شػػريطة أف المتنػػاقص بيػػا يتقػػدـ
 .لمتقييـ المال  النيائية المرحمة ف  إخضاعيا سيتـ فإنو كاحدة

فػػػ   المحػػػددة الفنيػػػة كالمكاصػػػفات لمشػػػركط المسػػػتكفية العطػػػاءات ترتيػػػب ـيػػػت 26-4
 .األسعار المقيمة ألقؿ كفقان  المناقصة كثائؽ

ىػػػػامش  بمػػػػنح المشػػػػترم سػػػػيقـك العطػػػػاء بيانػػػػات قائمػػػػة فػػػػ  تحديػػػػدىا عنػػػػد 1-27 المحمي التفضيل -27
المسػػػتكردة  المنتجػػػات عػػػف أك الصػػػناعية الزراعيػػػة لمسػػػم  المحمػػػ  لمتفضػػػيؿ

 قانكف االستثمار؛ ف  المحددة كالنسبة لمشركط كفقا الجكدة تكافؽ بشرط
 العطػػػػاء مقػػػػدـ عمػػػػ  يحضػػػػر التعميمػػػػات ىػػػػذه ( مػػػػف23) البنػػػػد مراعػػػػاة مػػػػ  1-28 بالمشتري االتصال -28

 تػػاريخ بػػيف الفتػػرة فػػ  بعطائػػو مكاضػػي  تتعمػػؽ أيػػة بشػػ ف بالمشػػترم االتصػػاؿ
 .العقد إرساء كتاريخ فتح المظاريؼ
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بشػ ف  قراراتػو فػ  المشػترم عمػ  لمتػ ثير عطػاءال مقػدـ جانب مف محاكلة أم 28-2
يػػؤدم  قػػد ذلػػؾ فػػإف العقػػد إرسػػاء أك فيمػػا بينيػػا المقارنػػة أك العطػػاءات تقيػػيـ
 .منو المقدـ العطاء رفض إل 

 

 إرساء العقد -و
 

 مقػدـ كػاف إذا مػا يحػدد أف لممشػترم فػإف مسبؽ  ت ىيؿ إجراء عدـ حالة ف  1-29 الالحق التأىيل -29
مػػؤىبلن  يعتبػر المقيمػة العطػاءات أقػؿ باعتبػاره مقػػدـ ارهاختيػ تػـ الػذم العطػاء
ىػػذه  مػػف 3-13 البنػػد فػػ  الػػكاردة لممعػػايير كفقػػان  مػػرض بشػػكؿ العقػػد لتنفيػػذ

 .التعميمات
أسػػاس  عمػ  العطػػاء  لمقػدـ كاإلنتاجيػػة كالفنيػة الماليػػة اإلمكانيػات تحديػػد يػتـ 29-2

عميمػػػات الت ىػػػذه مػػػف 3-13 لمبنػػػد طبقػػػان  قػػػدميا التػػػ  الت ىيػػػؿ كثػػػائؽ فحػػػص
 .كمناسبة ضركرية أنيا المشترم يرل أخرل معمكمات أية ككذلؾ

 بشػػػكؿ العقػػػد تنفيػػػذ عمػػػ  العطػػػاء مقػػػدـ إلمكانيػػػات اإليجػػػاب  التحديػػػد يعتبػػػر 29-3
 إلػػ  السػػمب  التحديػػد يػػؤدم بينمػػا العقػػد عميػػو  إلرسػػاء مسػػبقا مػػرض شػػرطا
 ـالعطػػاء المقػػي إلػػ  االنتقػػاؿ لممشػػترم يحػػؽ الحالػػة ىػػذه كفػػ  رفػػض العطػػاء

 .مماثؿ تحديد إلجراء الترتيب التال  ف 
إلثبػات  أضػافية فنيػة كثائؽ أك بيانات أم طمب أك االستيضاح لمجية يجكز 29-4

 .بالفكز المرشح لمعطاء البلحؽ الت ىيؿ أثناء العطاءات أصحاب أىمية
عمػ   المناقصػة إرسػاء سػيتـ التعميمػات ىػذه مػف 32 البنػد أحكػاـ مراعاة م  1-30 اإلرساء معايير -31

الشػػػػػركط  لكافػػػػػة جكىريػػػػػان  عطائػػػػػو مسػػػػػتجيب أف ثبػػػػػت الػػػػػذم العطػػػػػاء مقػػػػػدـ
 .سعران  المقيمة العطاءات أقؿ كانو الفنية كالمكاصفات

في  المشتري حق -31
تخفيض  أو زيادة

 عند اإلرساء الكميات

كالخػػػدمات  التكريػػػدات كميػػػة تخفػػػيض أك زيػػػادة فػػػ  بحقػػػو المشػػػترم يحػػػتفظ 31-1
قيمػػة  % مػػف10 حػػدكد فػػ  كذلػػؾ جػػدكؿ المتطمبػػات  فػػ  عمييػػا المنصػػكص

كاف  العقػد فػ  شػركط أك الكحػدة سػعر فػ  تغييػر أم دكف اإلرساء بعد العقد
 .عمييا المتعاقد لممكاد الفنية كالمكاصفات النكعية نفس مف تككف

في  المشتري حق -32
عطاء  أي قبول

جميع  أو أي ورفض
 العطاءات

لعطػاء ا ترسػية قبػؿ كقػت أم فػ  المناقصػة إلغػاء فػ  بحقػو المشػترم يحتفظ 32-1
األسػباب  عػف أك العطػاءات أصػحاب التزاـ تجاه أك مسئكلية أية تحمؿ دكف
 .اإلجراء ىذا اتخاذ عم  المشترم حممت الت 

العطػػاء  صػػاحب بإخطػػار المشػػترم يقػػـك العطػػاء صػػبلحية فتػػرة انتيػػاء قبػػؿ 1-33 العطاء قبول إخطار -33
إلػ   نػو م المقػدـ العرض بقبكؿ بالفاكس أك المسجؿ بالبريد إما خطيان  الفائز

صػػػػكرة مػػػػف  كنسػػػػخ العطػػػػاء بيانػػػػات نمػػػػكذج فػػػػ  قبمػػػػو مػػػػف المحػػػػدد العنػػػػكاف
صػػاحب  اسػػـ تكضػػيح مػػ  باإلرسػػاء إلشػػعارىـ المتقػػدميف بقيػػة إلػػ  اإلخطػػار
 .عميو اإلرساء كمبمغ الفائز العطاء
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 المختصػة قانكنػان  الجيػات لػدل لمتظمـ أياـ عشرة فترة العطاءات مقدمك يمنح 33-2
 إخطػػارىـ رسػػميان  تػػاريخ مػػف تبػػدأ لػػذلؾ يػػة المنظمػػةالقانكن اإلجػػراءات بحسػػب
 .بالمناقصة الفائز العطاء باسـ

 

ىػػذه  ( مػػف35) لمبنػػد تطبيقػػان  األداء لضػػماف الفػػائز العطػػاء مقػػدـ تقػػديـ عنػػد 33-3
عطػػاءاتيـ  عػػف المقدمػػة العطػػاء بإعػػادة ضػػمانات المشػػترم يقػػـك التعميمػػات

 .التعميمات ىذه ( مف15) لمبند تطبيقان 
 

مػػف  الت كػػد غيػػره عمػػ  إرسػػائيا بعػػد المناقصػػة فػػ  المشػػاركيف دأحػػ رغػػب إذا 33-4
الػػػذم  لممشػػػترم مباشػػػرة طمبػػػو إرسػػػاؿ فػػػإف عميػػػو عطائػػػو قبػػػكؿ عػػػدـ أسػػػباب
 .خطيان  عميو بالرد سيقـك

 

 كيرفػؽ منػو  المقػدـ العطاء بقبكؿ الفائز العطاء مقدـ بإخطار المشترم يقـك 1-34 العقد توقيع -34
 المقػدـ كالػذم كالعػرض العطػاء ثػائؽك  فػ  المنصػكص عميػو العقد نمكذج بو

 .اإلرساء تـ أساسو عم 
أف  العقػػد  نمػػكذج اسػػتبلـ مػػف ( يكمػػان 15) خػػبلؿ الفػػائز العطػػاء مقػػدـ عمػػ  34-2

 .المشترم إل  كيعيده تاريخ التكقي  عميو كيثبت العقد عم  يكق 
 

م المشػػتر  أخطػػار اسػػتبلمو مػػف ( يكمػػان 15) خػػبلؿ الفػػائز العطػػاء مقػػدـ يقػػدـ 1-35 األداء ضمان -35
نمػػػػكذج  بحسػػػب العقػػػد شػػػػركط بمكجػػػب لػػػؤلداء ضػػػػمانان  عميػػػو العقػػػد بإرسػػػاء
 .المناقصة كثائؽ ف  الكارد األداء ضماف

لتكقيػ   كالحضػكر األداء ضػماف تقػديـ عػف الفػائز العطػاء صػاحب عجز إذا 35-2
ضػػماف  كمصػػادرة عميػػو اإلرسػػاء عمميػػة كافيػػا إللغػاء مبػػررا يعتبػػر فإنػػو العقػد

أقػػؿ األسػػػعار  حيػػث مػػف الترتيػػب فػػػ  التػػال  اءالعطػػ إلػػ  كاالنتقػػاؿ العطػػاء
تقػػػػديـ  إلػػػػ  يػػػػدعك أف أك الفنيػػػػة كالمكاصػػػػفات لمشػػػػركط كالمسػػػػتكف  المقيمػػػػة
 .كالبلئحة القانكف طبقان ألحكاـ جديدة عطاءات

األخالقية  المبادئ -36
 السموك وقواعد

معػػػػايير  أرفػػػػ  مراعػػػػاة بعطائػػػػاتيـ المتقػػػػدميف المػػػػكرديف جميػػػػ  عمػػػػ  يجػػػػب 36-1
إم  اتيػاف عمػييـ كيحضػر – كتنفيػذىا العقػكد عمػ  صػكليـح خبلؿ األخبلؽ
 :مثؿ أخبلقية غير سمككيات أك ممارسات

 السػع  لمحصػكؿ أك/ تمقػ /مػنح/ عػرض كتعنػ " الرشػكة أعمػاؿ ممارسػة" .أ
 رسػػػػم  بغػػػػرض مكظػػػػؼ عمػػػػ  تصػػػػرفات لمتػػػػ ثير قيمػػػػة ذم شػػػػ ء عمػػػػ 

 .تنفيذه أك العقد عم  الحصكؿ
 عمميػة الحصػكؿ عمػ  لمتػ ثير الحقائؽ تحريؼ كتعن " التدليس ممارسة" .ب

 بػػيف تعنػ  التكاطػؤ كمػا/  العمػؿ بصػاحب لئلضػرار تنفيػذه أك العقػد عمػ 
 لتحديػػػػد مسػػػػتكيات العطػػػػاءات( تقػػػػديـ بعػػػػد أك قبػػػػؿ( العطػػػػاءات مقػػػػدم 
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 المنافسػػة مػػف مزايػػا المشػػترم كلحرمػػاف لؤلسػػعار تنافسػػية كغيػػر مصػػطنعة
 .المفتكحة الحرة

بإرسػػػاء  المكصػػػ  العطػػػاء مقػػػدـ أف ثبػػػت إذا ءالعطػػػا إرسػػػاء اقتػػػراح يػػػرفض 36-2
خػػػبلؿ  كالتػػػدليس الرشػػػكة عمػػػ  نطػػػكمت ممارسػػػات فػػػ  انخػػػرط عميػػػو العطػػػاء
 المعن ؛ بالعقد لمفكز المنافسة

فػػ   التػػدليس أك الرشػػكة مػػارس قػػد المػػكرد أف كقػػت أم فػػ  لممشػػترم ثبػػت إذا 36-3
ة بصػكر  مناقصػة أم فػ  لبلشػتراؾ مؤىػؿ ب نػو غيػر اإلعبلف سيتـ المناقصة
كشػػػركط  ليػػػذه التعميمػػػات طبقػػػا اإلجػػػراءات كاتخػػػاذ محػػػدكدة لفتػػػرة أك نيائيػػػة

القائمػػػة  ضػػػمف إلدراجػػػو المختصػػػة الجيػػػة إلػػػ  بػػػو الرفػػػ  كسػػػيتـ المناقصػػػة
 .ذلؾ األمر كمما تطمب السكداء

األخبلقيػػػة  كالمبػػػادئ السػػػمكؾ قكاعػػػد مراعػػػاة العطػػػاءات مقػػػدم  عمػػػ  ينبغػػػ  36-4
قػػػرار  كاتخػػػاذ العطػػػاءات كتقػػػديـ دراسػػػة أثنػػػاء كالبلئحػػػة القػػػانكف فػػػ  المحػػػددة
 .المشترم قبؿ مف اإلرساء
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 القسم الثالث : قائمة بٌانات العطاء
 

 مقـدمـة

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات

وتورٌد مواد قرطاسٌة وأحبار شراء ( الخاصة 40/1422المناقصة العامة رقم )اسم ورقم المناقصة: 

      ومطبوعات
 وتورٌد مواد قرطاسٌة وأحبار ومطبوعات .شراء المطموب تنفيذىا:  وصف باألعمال 

   -:  من مجموعتينتتكون المناقصة  
  . ومطبوعاتمواد قرطاسٌة  شراء وتورٌد -المجموعة االولى :
       .أحبار شراء وتورٌد -المجموعة الثانٌة :

بحٌث ٌتم اعداد و تقدٌم  العروض   وعتٌنوٌحق لمقدم العطاء الدخول فً المناقصة على مجموعة واحدة او مجم
 الفنٌة والمالٌة  بشكل  منفصل لكل مجموعة على حدة  .

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات
 (1 )البند 

 مصدر التمويل:
 ذات .

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات

 (1-4)البند 

 المشتري:  اسم
 .شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ النقاؿ 

ت إلى من التعميما
 مقدمي العطاءات

 (1-6)البند 

 عنوان المشتري لطمب االستيضاحات :
 شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ النقاؿ .

 صنعاء : المدينة
  شعكب : المديرية
 ش/ عمراف  –الجراؼ  : الشارع
 +967 1 331212 : التمفون
 +967 1 331010: الفاكس

 الفترة المسموح بيا لالستيضاحات:
 .ـ7402/ 47 /05 حت  تاريخ

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات 

 (1-8)البند 

 لغة العطاء والمراسالت:
 المغة االنجميزية. /المغة العربية إضافة 

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات 

 (5/ ىـ/ 1-9)البند 

 أي وثائق أخرى مطموب تقديميا مع وثائق العطاء:
 يدات كأعماؿ مماثمة.الكثائؽ المؤيدة لمخبرة السابقة ف  تنفيذ تكر  -
 تكفير عينات كقت فتح المظاريؼ . -

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات 

 التقدم بعطاءات بديمة:
 .ينطبؽ ال 
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 (3-11)البند 

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات 
 (1-12)البند 

التحكيػػؿ إلػػ  الػػل كسػػيتـ  بػػالل اليمنػػ  أك أم عممػػو قابمػػو لمتحكيػػؿعممــة العطــاء المســموح التقــدم بيــا: 
 ( يـك مف تاريخ فتح المظاريؼ بمكجب نشرة البنؾ المركزم لغرض التقييـ.28اليمن  قبؿ )

بمكجب نشرة  تحرير الشيؾ بالل اليمن  بسعر الصرؼ يـك عممة الدفع التي بموجبيا سيتم الدفع: 
 البنؾ المركزم.

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات

 )د(( 3-13)البند 

  المعايير األخرى ألىمية مقدم العطاء: 
 .اليكجد

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات
 (1-15)البند 

 يحدد مبمغ ضمان العطاء بمبمغ مقطوع  لكل مجموعة عمى حده وعمى النحو التالي بـ: 
 قٌمة ضمان العطاء البٌان م

ٌمنً لاير . شراء وتورٌد مواد قرطاسٌة ومطبوعات -المجموعة االولى : أ  001,111   

 0810000 لاير ٌمنً . شراء وتورٌد أحبار -المجموعة الثانٌة : ب

 ٌوم من تارٌخ فتح المظارٌف .021وتكون فترة صالحٌة الضمان لمدة 

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات
 (1-16)البند 

 لمظاريؼ.يكمان مف تاريخ استبلـ العطاء كفتح ا( تسعكف 90)فترة صالحية العطاء ستكون 

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات

 (1-17)البند 

باإلضافة إل  النسخة لمجكانب الفنية كالمالية كالتجارية  ةمكتممنسخ ثبلث عدد النسخ المطموبة: 
 األصمية.

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات
 (2-18)البند 

شركة يمف يم العطاءات إليو: يتم كتابة عنوان المشتري بصورة واضحة الذي سيتم تقديم وتسم
الجميكرية  -صنعاء  –ش/ عمراف  –الجراؼ  –المشتريات –لمشتريات كالمخازف ا ادارة – مكبايؿ
 .اليمنية.

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات
 (1-19)البند 

 آخر موعد لتقديم العطاء:
 .ـ2017/ 02 /22 بتاريخ األربعاءيـك  العاشرة والنصف  صباحاً الساعة 

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات
 (1-22)البند 

 موعد ومكان فتح المظاريف:
 . ـ2017/ 02 /22 تاريخب األربعاءيـك صباحا  الحادم عشرالساعة 

 مكان فتح مظاريف العطاءات: 
 . مدير إدارة المشتريات كالمخازفمكتب 

من التعميمات إلى 
 مقدمي العطاءات

 ز(-2-26البند )

 ييم األخرى[]معايير التق
 .فات الفنيةػػػػػػالمكاصكفقان لمعايير  الفن  التحميؿ إجراءات استكماؿ سيتـفني: 
 مالي:
 مف تاريخ تكقي  العقد. االلتزاـ بفترة التكريد كالمحددة بػ ) ثبلثة أسابي  ( -1
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% )مػػف قيمػػة العطػػاء المقػػدـ( عػػف كػػؿ أسػػبكع تػػ خير أثنػػاء التقيػػيـ المػػال  0.5سػػيتـ إضػػافة  -2
 ت.لمعطاءا

من التعميمات إلى مقدمي 
 العطاءات من)أ، ب( 

 (أ-2-26)البند 

 الموقع النيائي لتسميم المواد :
DDPصنعاء - شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ النقاؿ مخازف . 

 ([2-26]يتم تحديد الحالة التي تنطبق عمييا المناقصة من الحاالت المبينة في البند )
DDP ضريبة  الجمارؾ كالضرائبك التكريد شامبلن اتؼ النقاؿ تسميـ مخازف شركة يمف مكبايؿ لمي(

 .ؼ األخرليالمبيعات + ضريبة األرباح التجارية( كالنقؿ كالت ميف كالرسـك كالمصار 

من التعميمات إلى مقدمي 
 العطاءات من)أ، ب( 

 (ز-2-26)البند 

 المعايير األخرى لمتقييم
الصناؼ المطمكبة م  المكاصفات الفنية الت كد مف مدل مطابقة العينات النمكذجية لكافة ا

 المحددة .

من التعميمات إلى مقدمي 
 العطاءات 

 (1-27)البند 

 ىامش التفضيل المحمي
 .ال يطبؽ 

من التعميمات لمقدمي 
 العطاءات

 (1-33)البند 

يجب عمى المورد تدوين عنوانو الذي سيتم التخاطب إليو من قبل المشتري: ] يتم تعبئة البيانات 
 ناه من قبل صاحب العطاء المتقدم وعمى مسئولية صحة وسالمة البيانات المدونة[أد

 )االسم التجاري لممتقدم( -
 أو اسم المتقدم  

................................................................ 

 ................................................................ عنوان المتقدم -

 ................................................................ مقر الشركة. -

 ................................................................ تمفون -

 ................................................................ فاكس -

 ................................................................ بريد الكتروني -

 ................................................................ ص . ب -

 ................................................................ تمفون سيار -

اسم المخول بالتوقيع  -
 والعقد اإلخطارات كامال عمى

................................................................ 

 ................................................................ صفة المخول بالتوقيع -

أي بيانات أخرى يرى  -
صاحب العمل طمبيا من قبل 

 المورد.

................................................................ 
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 للعقد العامة الشروط:  الرابع القسم
 

  التعاريف 1-1
 إزاء المبينػػة المعػػان  الشػػركط ىػػذه فػػ  كردت حيثمػػا التاليػػة كالعبػػارات لمكممػػات يكػػكف

 -:ذلؾ خبلؼ عم  تدؿ القرينة لـ ما كؿ منيا
 جميػػػػ  شػػػػامبل قػػػػدالع لنمػػػػكذج كفقػػػػا كالمػػػػكرد المشػػػػترم بػػػػيف كالمكقػػػػ  المبػػػػـر االتفػػػػاؽ "العقد

 .االتفاؽ عقد ف  الكارد ذكرىا المرفقات كالمبلحؽ
التنفيذيػة  كالئحتػو القػانكف ألحكػاـ كفقان  كالتصحيح المراجعة بعد لمعقد اإلجمالية القيمة "العقد قيمة"

 .العقد كاتفاقية العطاء قبكؿ إخطار ف  كالمكضحة
 كالمكرد. المشترم قبؿ مف بيا االلتزاـ الكاجب القسـ ىذا ف  الكاردة الشركط "لمعقد العامة الشروط"
 مػ  يتعػارض ال كبمػا الشػراء عمميػة كنكعيػة طبيعػة مػ  تتكافػؽ التػ  القكاعد مجمكعة "لمعقد الخاصة الشروط"

 .كالبلئحة أحكاـ القانكف
 لتنفيػػػػذ المػػػػكرد مػػػػ  يتعاقػػػػد كالػػػػذم األكؿ  بػػػػالطرؼ العقػػػػد فػػػػ  إليػػػػو المشػػػػار الطػػػػرؼ "المشتري"

 كنمػػكذج  لمعقػػد الخاصػػة الشػػركط فػػ  اسػػمو العقػػد  كالمػػذككر لتػػ  يشػػممياا األعمػػاؿ
 .العقد

 كالمشػار األعمػاؿ لتنفيػذ عطػاءه المشػترم قبػؿ الػذم االعتبػارم أك الطبيعػ  الشخص "المورد"
 الشػرعييف ككرثتػو الشخصػييف المػكرد ممثمػ  مػف أم أك بالطرؼ الثان  ف  العقد إليو

 .العقد   كنمكذجلمعقد صةالخا الشركط ف  كالمذككر اسمو
 .اليمنية الجميكرية "المشتري بمد"

 عمػػػ  يجػػػب التػػػ  كنحكىػػػا كالمػػػكاد كالمعػػػدات كاآلالت األجيػػػزة مػػػف التكريػػػدات جميػػػ  "البضائع"
 .العقد بمكجب لممشترم المكرد تكريدىا

 خػػػدمات كأم كالتػػػ ميف النقػػػؿ خػػػدمات مثػػػؿ العقػػػد  بتنفيػػػذ المرتبطػػػة الخػػػدمات جميػػػ  "الخدمات"
 كالتػػدريب  الفنيػػة  المعكنػػة كتػكفير التشػػغيؿ  فػػ  كالبػػدء مثػػؿ التركيػب  أخػرل تكميميػػة

 .العقد بمكجب األداء كاجبة المكرد جانب تعيدات مف كأم
 كالتػػػدريب كالتشػػػغيؿ كالتركيػػػب التكريػػػد/ لمتكريػػػد النيائيػػػة األمػػػاكف  أك المكػػػاف  يعنػػػ  "المشروع موقع"

 .معقدل الخاصة الشركط المحددة ف 
 فيػو تسػتكف  الػذم األساسػ  المػكرد مػ  المتعاقػد االعتبػارم أك الطبيع  الشخص ىك الباطن من المورد

 .المشترم مكافقة بعد العقد مف جزء تنفيذ سيتكل  كالذم الشركط المطمكبة
 المستيدف التاريخ

 األعمال إلنياء
 .لمعقد الخاصة طالشرك  ف  كالمحدد لؤلعماؿ المكرد إنياء فيو المستيدؼ التاريخ

 .( ساعة24) الثان  منتصفو إل  الميؿ منتصؼ مف الفترة يعن  "اليوم"
 صحيح  كالعكس المؤنث كالمذكر الجم  المفرد يعن  العقد شركط تفسير ف  التفسير 1-2

 معناىػػػا الكممػػػات كتحمػػػؿ غػػػزلم أم البنػػػكد بػػػيف كاإلحػػػاالت المرجعيػػػة لمعنػػػاكيف لػػػيس
 محدد ش ء عم  ينص مالـ العقد ف  لغة العادم
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 .العقد مف أخرل أحكاـ تنسخيا لـ ما العامة الشركط تطبؽ 1-2 التطبيق -2
مػػػف  العقػػػد بمكجػػػب المقدمػػػة كالخػػػدمات البضػػػائ  جميػػػ  منشػػػ  يكػػػكف أف ينبغػػػ  1-3 المنشأ بمد -3

 .المؤىمة البمداف
تمػػؾ  اسػػتخراج فيػػو يػػتـ الػػذم المكػػاف" المنشػػ " كممػػة تعنػػ  الفقػػرة ىػػذه ألغػػراض 3-2

تػػػػكفير  فيػػػػو يػػػػتـ الػػػػذم المكػػػػاف أك إنتاجيػػػػا  زراعتيػػػػا أك أك تعػػػػدينيا أك المػػػػكاد
 تػػػػػؤدم عنػػػػػدما مصػػػػػنعة البضػػػػػائ  كتعتبػػػػػر الصػػػػػمة  ذات التكميميػػػػػة الخػػػػػدمات

 .تجاريان  بو معترؼ منت  إخراج إل  عمميات التصني 
 .المكرد جنسية عف مختمفة تككف أف يمكف كالخدمات البضائ  منش  3-3

فػ   المػذككرة المعػايير العقػد ىػذا بمكجب كردةالم التكريدات تطابؽ أف يجب 1-4 المعايير -4
 كاجػػػب لمعيػػػار ذكػػػر فييػػػا يػػػرد ال التػػػ  كفػػػ  الحػػػاالت الفنيػػػة  المكاصػػػفات

 مػػف عمييػػا المكافػػؽ المعتمػػدة المعػػايير التكريػػدات تطػػابؽ أف التطبيػػؽ  يجػػب
 .المشترم قبؿ

وثائق  استخدام -5
العقد والمعمومات 

 يتضمنيا التي

نػػص  عػػف المسػػبقة الخطيػػة المشػػترم مكافقػػة فبػػدك  يكشػػؼ  أف لممػػكرد يحػػؽ ال 5-1
 رسػكمات أك مخططػات أك مكاصػفات أم عػف فيو أك كاردة أحكاـ أم أك العقد

 ألم يفكضػػػو  مػػػف أك المشػػػترم مػػػف مقدمػػػة معمكمػػػات أك عينػػػات أك أك أنمػػػاط
 إلػ  المعمكمػات إعطػاء كيػتـ لمعقػد تنفيػذىـ خػبلؿ المكرد مكظف  شخص سكل

 .العقد تنفيذ فترة خبلؿ البلزمة لحدكدا كف  سران  أكلئؾ المكظفيف
أك  كثيقػػة أم يسػػتخدـ أف كتابػػة  المسػػبقة المشػػترم مكافقػػة دكف لممػػكرد يحػػؽ ال 5-2

 العقد. تنفيذ ألغراض إال الشركط ىذه مف 1-5 البند ف  ذكرىا كرد معمكمات
العقػػد  بخػػبلؼ – الشػػركط ىػػذه مػػف 1-5 البنػػد فػػ  ذكرىػػا كرد كثيقػػة أم تظػػؿ 5-3

تنفيػػػذ  اكتمػػػاؿ عنػػػد لممشػػػترم صػػػكرىا جميػػػ  مػػػ  كتعػػػاد رملممشػػػت ممكػػػا نفسػػػو 
 .لمعقد المكرد

براءات  حقوق -6
 االختراع

بحقػػكؽ  اإلخػبلؿ بشػ ف الغيػػر جانػب مػف مطالبػػات أم لممشػترم المػكرد يضػمف 6-1
استعماؿ  عف الناتجة الصناعية التصميمات أك العبلمات التجارية أك البراءات
 .ليمنيةا الجميكرية ف  منيا جزء أم أك البضائ 

 تتجػػاكز ال مػػدة خػػبلؿ المشػػترم  إلػػ  يقػػدـ أف الفػػائز العطػػاء مقػػدـ عمػػ  يجػػب 1-7 األداء ضمان -7
غيػػػر  بنكيػػػا ضػػػمانا عميػػػو  المناقصػػػة إخطػػػاره بإرسػػػاء مػػػف يكمػػػان  عشػػػر خمسػػػة
 بحسػػػب العقػػػد قيمػػػة % مػػػف15 عػػػف يقػػػؿ ال بمػػػا لئللغػػػاء قابػػػؿ كغيػػػر مشػػػركط

 المفعػػكؿ سػػارم يكػػكف يػػثبح المناقصػػة كثػػائؽ فػػ  المحػػددة النمػػكذج كالصػػيغة
 االبتػػػدائ  كاالسػػػتبلـ الفحػػػص إجػػػراءات انتيػػػاء العقػػػد كحتػػػ  تػػػاريخ تكقيػػػ  مػػػف

 .مف التحفظات الخال 
خسػػائر  أم عػػف كتعػػكيض لممشػػترم الػػدف  كاجبػػة األداء ضػػماف حصػػيمة تكػػكف 7-2

 .العقد بمكجب التزاماتو تنفيذ ف  المكرد مف جانب تقصير أم عف ناجمة
 :اآلتية الطرؽ لبإحد األداء ضماف يقدـ 7-3

 المركػػػزم البنػػػؾ قبػػػؿ مػػػف المعتمػػػدة البنػػػكؾ أحػػػد مػػػف الػػػدف  مقبػػػكؿ شػػػيؾ. أ
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 .اليمن 
 البنػػؾ مػػف ليػػا المصػػرح البنػػكؾ أحػػد مػػف مشػػركط غيػػر ضػػماف خطػػاب. ب

 .الخطابات ىذه مثؿ بإصدار المركزم اليمن 
 مػف األكثػر عمػ  يكمػا ثبلثيف خبلؿ المكرد إل  األداء ضماف المشترم يعيد 7-4

 كاسػػػتكماؿ العقػػػد فػػ  عمييػػػا المنصػػكص تنفيػػػذ التزاماتػػػو المػػكرد إتمػػػاـ تػػاريخ
 .تحفظات أك مبلحظات أم دكف االبتدائ  كاالستبلـ إجراءات الفحص

 

 معػػػا االثنػػػيف أك اختبارىػػػا أك البضػػػائ  فحػػػص يمثمػػػو مػػػف أك لممشػػػترم يحػػػؽ 1-8 الفحص واالختبار -8
 كتحػػػػدد د العقػػػػ فػػػػ  الػػػػكاردة لممكاصػػػػفات كالكميػػػػات مطابقتيػػػػا لمتحقػػػػؽ مػػػػف

 يشػػترطيا المشػػترم التػػ  كاالختبػػارات الفحػػص أنػػكاع الخاصػػة لمعقػػد الشػػركط
 بمػػف المناسػػب  الكقػت فػػ  كتابػة  المػػكرد المشػػترم إجرائيػػا  كيخطػر كمكػاف
 الفحػػػػػص أنػػػػػكاع ككػػػػػؿ كاالختبػػػػػار الفحػػػػػص يكمفػػػػػو ب عمػػػػػاؿ بمػػػػػف أك يمثمػػػػػو

 .المكرد عم  نفقة ستككف المحددة كاالختبار
مػف  مكرديػو أك المكرد مقر أك المنش  بمد ف  االختبارك  الفحص إجراء يجكز 8-2

المقػر  فػ  أك التسػميـ  مكػاف فػ  أك المنشػ   عف بمد يختمؼ كاف إذا الباطف
 المػكرد مقػر إجرائػو فػ  كعنػد معا المكقعيف ف  أك البضائ  لكصكؿ النيائ 

 فػ  مسػاعدة كػؿ كتقػديـ التسػييبلت جميػ  تػكفير يػتـ البػاطف  مف أك المكرد
 اإلطػػػبلع مػػػف تمكيػػػنيـ ذلػػػؾ فػػػ  بمػػػا االختبػػػار أك لمفحػػػص د البلزمػػػةالحػػػدك 
 .المشترم عم  تكاليؼ أم دكف اإلنتاج الرسكمات كبيانات عم 

 لممكاصػػفات  اختبارىػػا أك فحصػػيا تػػـ التػػ  البضػػائ  مطابقػػة عػػدـ حالػػة فػػ  8-3
 إجػػػػراء أك باسػػػػتبداليا إمػػػػا المػػػػكرد كيمتػػػػـز المشػػػػترم  قبػػػػؿ مػػػػف يػػػػتـ رفضػػػػيا

 يتحمػػؿ أف دكف لممكاصػػفات  مطابقػػة تكػػكف حتػػ  عمييػػا زمػػةالتعػػديبلت البل
 .أيو تكاليؼ المشترم

عنػد  رفضػيا أك كاختبارىػا البضائ  عم  الفحص ف  المشترم حؽ يعتبر ال 8-4
 أك قيامػػو لسػػابؽ منػػو تنػػازال أك مقيػػدا بمػػد المشػػترم إلػػ  كصػػكليا بعػػد المػػزـك

جازتيػػا كاختبارىػػا البضػػائ  عمػػ  بػػالفحص مػػف يمثمػػو  بمػػد مػػف نياشػػح قبػػؿ كا 
 .المنش 

 مػف شػكؿ ب م المكرد إعفاء الشركط ىذه ( مف8) البند نص عم  يترتب ال 8-5
 .العقد بمكجب آخر التزاـ أك أم ضماف

 
 تمػػؼ أك ضػػرر بػػ م إصػػابتيا عػػدـ يضػػمف بمػػا البضػػائ  بتغميػػؼ المػػكرد يمتػػـز 1-9 التغميف -9

 جػبي كمػا العقػد فػ  عميػو المنصػكص النيػائ  التسميـ مكاف إل  خبلؿ شحنيا
 كالتعػرض المناكلػة  فػ  خشػكنة أم لتحمػؿ تحديػد دكف كافيا يككف التغميؼ أف

 قػػػد أخػػػرل حػػػاالت أم أك لؤلمطػػػار التعػػػرض أك الحػػػرارة  مػػػف لػػػدرجات قصػػػكل



      مكاد قرطاسية كأحبار كمطبكعاتالخاصة بشراء كتكريد  النمطية ائؽالكث
 
 

 26  ( 7402 / 40 ) رقم المناقصة

 الجيػػة  قبػػؿ مػػف المحػػدد النيػػائ  المكقػػ  إلػػ  كصػػكليا حتػػ  تضػػر بالبضػػائ 
جراء الفحص  .ليا كاالستبلـ كا 

داخػػػؿ  كتكثيقيػػػا المميػػػزة بالعبلمػػػات مييزىػػػاكت البضػػػائ  تغميػػػؼ يتقيػػػد أف ينبغػػػ  9-2
العقػػػد  عمييػػػا يػػػنص خاصػػػة متطمبػػػات بػػػ م تامػػػة بصػػػكرة كخارجيػػػا الصػػػناديؽ
 .لمعقد الشركط الخاصة ف  بالتحديد ترد قد متطمبات أم ذلؾ ف  بما صراحة

 لجػػػدكؿ طبقػػػا كالمكممػػػة المطمكبػػػة الخػػػدمات كتنفيػػػذ البضػػػائ  بتسػػػميـ المػػػكرد يقػػػـك 1-10 التسميم والوثائق -04
 المشػترم أك مخػازف إلػ  تكريػدىا يػتـ أف عمػ  المحػددة الزمنيػة كبالفترة المتطمبات

 ؛لمعقد الخاصة الشركطف   المشترم قبؿ مف المحدد النيائ  المكق 
أخػػػػرل  كثػػػػائؽ أم أك رسػػػػكمات أك كتالكجػػػػات أك أدلػػػػة أم تسػػػػميـ المػػػػكرد عمػػػػ  10-2

تػػػاريخ  مػػػف يكمػػػا ثبلثػػػيف تتجػػػاكز ال فتػػػرة كتركيبػػػو خػػػبلؿ تكريػػػده تػػػـ لمػػػا محػػػددة
 .االبتدائ  كاالستبلـ الفحص

ضد  بالكامؿ  البضائ  عم  كالخارج  الداخم  الت ميف مسئكلية المكرد يتحمؿ 1-11 التأمين -11
حتػػػػ   كنقميػػػػا حيازتيػػػػا  أك تصػػػػنيعيا إلػػػػ  راجعػػػػة ألسػػػػباب عطبيػػػػا أك فقػػػػدانيا
 .الشركط ىذه بمكجب المشترم قبؿ مف المحدد المكاف إل  تسميميا

 مكػػػاف إلػػ  البضػػائ  بنقػػؿ العقػػد بمكجػػب قيامػػػو اشػػتراط حالػػة فػػ  المػػكرد يقػػـك 1-12 النقل -12
بعمػؿ  المشػركع(  مكاقػ /المشػركع مكقػ /الجيػة )مخػازف المشترم بمد محدد ف 
 كالتخػػػزيف كعمػػػؿ التػػػ ميف المكػػػاف ذلػػػؾ إلػػػ  البضػػػائ  لنقػػػؿ البلزمػػػة الترتيبػػػات

 إلػ  بػذلؾ قػةالمتعم التكػاليؼ تضػـ أف كعمػ  العقػد فػ  تحديػده يػتـ البلـز الػذم
 .عميو السعر المتعاقد

الخدمات التابعة  -13
 والمكممة

ذلػػػؾ  فػػػ  بمػػػا بعضػػػيا  أك كميػػػا التاليػػػة الخػػػدمات تػػػكفير المشػػػترم يشػػػترط قػػػد 13-1
 :لمعقد الخاصة الشركط ف  كمحددة كانت مطمكبة إذا اإلضافية  الخدمات

 أك معا  العمميتيف أك تشغيميا بدء أك بالمكق  المكردة البضائ  كتجمي  تنفيذ. أ
 ذلؾ؛ عم  اإلشراؼ

 أك العمميتػػيف المػػكردة  البضػػائ  صػػيانة أك لتجميػػ  البلزمػػة األدكات تػػكفير. ب
 معا؛

البضػػػػائ   مػػػػف متكاممػػػػة كحػػػػدة لكػػػػؿ مفصػػػػؿ كصػػػػيانة تشػػػػغيؿ دليػػػػؿ تقػػػػديـ. ج
 المكردة؛

صػبلح صػػيانة أك تشػغيؿ. د  أك اإلشػػراؼ معػا العمميتػػيف أك المػكردة البضػػائ  كا 
 المػػكرد تمػػؾ الخدمػػة تعفػػ  أال بشػػرط الطرفػػاف  عمييػػا فػػؽيت لفتػػرة ذلػػؾ عمػػ 
 العقد؛ ىذا بمكجب ضماف التزامات أم مف

 البضائ  المػكردة  تشغيؿ كبدء تجمي  عم  المشترم  لدل العامميف تدريب. ق
صػػػبلحيا أك تشػػػغيميا  أك  فػػػػ  مصػػػػن  إمػػػا معػػػػا  العمميتػػػػيف أك صػػػػيانتيا  كا 

 ؛معا االثنيف ف  أك المكق  ف  أك المكرد
 يقػػػـك أف لمعقػػػد الخاصػػػة الشػػػركط فػػػ  يتحػػػدد حسػػػبما المشػػػترم يشػػػترط قػػػد 1-14 قطع الغيار -14

 المتعمقػػة التاليػػة كالمعمكمػػات المػػكاد كاإلشػػعارات بعػػض أك كػػؿ المػػكرد بتقػػديـ
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 :بتكزيعيا يقـك أك المكرد يصنعيا الغيار الت  بقط 
عفػػ  ي أال عمػػ  المػػكرد  مػف شػػراؤىا المشػػترم يختػػار قػد التػػ  الغيػػار قطػ . أ

 العقد؛ بمكجب أم التزامات مف المكرد ليذا اختياره
 :الغيار قط  إنتاج عف التكقؼ حالة ف . ب

اإلنتػػاج  عػػف التكقػػؼ باعتزامػػو مقػػدما المشػػترم بػػإببلغ المػػكرد يقػػـك .1
 احتياجاتو؛ لتدبير كافيا كقتا لممشترم يتيح بحيث

مطالبػػة  حالػػة فػػ  لممشػػترم المػػكرد يقػػدـ اإلنتػػاج عػػف التكقػػؼ بعػػد .2
 .الغيار قط  كمكاصفات كتصميمات رسكمات كبالمجاف ألخيرا

الصيانة  ضمان -15
 )إصالح العيوب(

ال  بفتػرة العيػكب( )إصػبلح الصػيانة ضماف سرياف فترة بتحديد المشترم سيقـك 15-1
فػػ   تحديػػدىا كسػػيتـ أطػػكؿ فتػػرة المناقصػػة تتطمػػب طبيعػػة لػػـ مػػا سػػنة عػػف تقػػؿ

الفحػص  إجػراء مػف تػاريخ كؿالمفعػ سػارية تكػكف بحيػث لمعقػد الخاصػة الشركط
 .مبلحظات أك تحفظات أم دكف االبتدائ  كاالستبلـ

 .الضماف بمكجب تنش  مطالبات ب م كتابة المكرد المشترم يخطر 15-2
فػػػ   المحػػػددة الفتػػرة خػػػبلؿ المػػكرد يقػػػـك إليػػو  المشػػػار اإلخطػػار اسػػػتبلـ بمجػػرد 15-3

أك  بضػائ ال اسػتبداؿ أك بإصػبلح المناسػبة    كبالسػرعةلمعقػد الخاصة الشركط
 .الش ف ىذا ف  أية تكاليؼ المشترم تحميؿ دكف عيكب بيا الت  األجزاء

المحػددة  الفتػرة خػبلؿ العيكب بإصبلح إخطاره  بعد المكرد  قياـ عدـ حالة ف  15-4
المػػكرد   حسػػاب عمػػ  البلزمػػة التعكيضػػية يتخػػذ اإلجػػراءات أف لممشػػترم يحػػؽ
 .العقد بمكجب المكرد تجاه لممشترم أخرل حقكؽ ب م اإلخبلؿ دكف

العقػد  بمكجػب تكريػدىا تـ الت  البضائ  ب ف كتابيان  ضمانا لممشترم المكرد يقدـ 15-5
 يتضػػمف مماثػػؿ طػػراز مػػف أك طػػراز آخػػر كمػػف يسػػبؽ اسػػتعماليا  كلػػـ جديػػدة 

 يضػمف كالمككنػات  كمػا التصػميـ عمػ  أدخمػت التػ  الحديثة جمي  التحسينات
 ناشػػئة عيػػكب أم مػػف خاليػػة قػػدالع بمكجػػب المػػكردة البضػػائ  أف جميػػ  المػػكرد
 مػػػف تقصػػػير أك فعػػػؿ أم عػػػف ناجمػػػة أك الصػػػن   أك المػػػكاد التصػػػميـ أك مػػػف

 الظركؼ ف  المكردة لمبضائ  العادم االستعماؿ خبلؿ قد يظير المكرد جانب
 .بمد المشترم ف  السائدة

 .لمعقد الخاصة الشركط ف  العقد بمكجب لممكرد السداد كشركط طريقة تحدد 1-16 السداد -16
تبػػػػيف   فػػػػاتكرة بيػػػػا مرفقػػػػا المشػػػػترم إلػػػػ  كتابػػػػة بالسػػػػداد المػػػػكرد مطالبػػػػات قػػػػدـت 16-2

 لمبنػػػػد طبقػػػػا المطمكبػػػة الكثػػػػائؽ ككػػػذلؾ كالخػػػدمات المقدمػػػػة  المسػػػػممة البضػػػائ 
 فػػ  عمييػػا منصػػكص أخػػرل التزامػػات أم تنفيػػذ كبعػػد الشػػركط  ىػػذه ( مػػف10)

 .العقد
( يكمػا 90تسػعكف ) ؿحػا بػ م يتجػاكز ال بمػا المػدفكعات  بسداد المشترم يقـك 16-3

الفحػػػػػص  إجػػػػػراءات كانتيػػػػػاء المطالبػػػػػة  أك المػػػػػكرد الفػػػػػاتكرة تقػػػػػديـ تػػػػػاريخ مػػػػػف
أخػرل  مبلحظػات أك أم العيػكب مػف خاليػة ب نيػا صراحة قبكليا كتـ كاالستبلـ

 .العقد ف  المحددة االلتزامات بكافة اإليفاء ككذا
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أخػرل  بعممػة لػدف ا لمعقػد الخاصة الشركط تحدد مالـ اليمن  بالل الدف  يتـ 16-4
 .لمتحكيؿ قابمة

 تشػغيؿ كضػماف العقػد قيمػة % مػف15 عػف يقػؿ ال ما بحجز المشترم يقـك 16-5
 لممػػكرد المسػػتحقات دفػػ  أثنػػاء حجزىػػا حيػػث يػػتـ كتػػدريب كتشػػغيؿ تركيػػب /

 .دفعات عم  أك كاحدة سكاء دفعة
 مسػػئكلية يتحمػػؿ المػػكرد فػػإف مسػػتندم اعتمػػاد فػػتح الشػػراء عمميػػة تطمبػػت إذا 16-6

 لذلؾ. البلزمة النفقات جمي  تحمؿ  ذلؾ م
 المناقصػػػػة لكثػػػػائؽ طبقػػػا تنفيػػػػذىا المطمػػػكب كالخػػػػدمات البضػػػائ  قيمػػػػة ىػػػ  1-17 األسعار -17

 كالمكرد؛ المشترم بيف المكق  العقد ف  بالمبمغ المحدد
يػتـ  التػ  البضػائ  مقابػؿ المػكرد بيػا يطالػب التػ  األسػعار تختمؼ أال يجب 17-2

 عطائػو فػ  المقدمػة األسػعار عػف لعقػدا بمكجػب المقدمػة كالخدمات تسميميا
 .القانكنية لئلجراءات كفقا كالتصحيح بعد المراجعة

يجػػػرل  أف لممػػػكرد  مقػػػدـ كتػػػاب  أمػػػر بمكجػػػب كقػػػت  أم فػػػ  لممشػػػترم يجػػػكز 1-18 التغيير أوامر -18
 :اآلتية الجكانب مف أكثر أك جانب ف  العاـ لمعقد اإلطار حدكد ف  تغييرات

المطمػػػػػػكب  البضػػػػػػائ  كانػػػػػػت إذا مكاصػػػػػػفات ال أك التصػػػػػػاميـ أك الرسػػػػػػكمات. أ
 لممشترم؛ تصنيعيا خصيصا يتـ العقد بمكجب تكريدىا

 التغميؼ؛ أك الشحف طريقة. ب
 التسميـ؛ مكق . ج
 .تقديميا المكرد عم  يتعيف الت  الخدمات. د

بيػػا  المسػػمكح النسػػبة حػػدكد فػػ  التغييػػرات تكػػكف أف يجػػب األحػػكاؿ جميػػ  كفػػ 
 قانكنان.

تنفيػذ  مراحػؿ مػف مرحمػة أم فػ  الػنقص أك بالزيػادة العقد ديؿتع لممشترم يحؽ 18-2
 .األصم  العقد قيمة %  مف10 يتجاكز ال بما العقد

 أك تبػػػػديؿ أم إجػػػراء يجػػػكز ال الشػػػركط  ىػػػػذه ( مػػػف18) البنػػػد مراعػػػاة مػػػ  1-19 العقد تعديل -19
 ال كبمػا الطػرفيف مػف مكقػ  كتػاب  تعديؿ بمكجب إال العقد ف  شركط تغيير

 .كالبلئحة القانكف اـم  أحك يتعارض
أم  أك آخػر مػكرد أم إلػ  تحكيمػو أك العقػد عػف كميػا يتنػازؿ أف لممكرد يحؽ ال 1-20 عن العقد التنازل -21

 .أخرل جية
المسػػبقة  الخطيػػة مكافقتػػو كأخػػذ كتابػػة المشػػترم بإخطػػار المػػكرد يمتػػـز أف يجػػب 1-21 من الباطن التعاقد -21

يتجػاكز  ال كبمػا العقػد بمكجب الباطف مف ينكم إبراميا الت  العقكد جمي  عم 
 كال بعػػػد  فيمػػػا قػػػدـ أك األصػػػم  العطػػػاء تضػػػمنو سػػػكاء العقػػػد قيمػػػة مػػػف 30%

 .العقد بمكجب التزاـ أك مسؤكلية أم مف المكرد األخطار يعف  ىذا
 .الشركط ىذه ( مف3) البند ب حكاـ الباطف مف المتعاقد يمتـز 21-2

 الػػػذم الزمنػػػ  الجػػػدكؿ حسػػػب الخػػػدمات تنفيػػػذك  البضػػػائ  بتسػػػميـ المػػػكرد يقػػػـك 1-22 المورد في تأخر -22
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 .جدكؿ المتطمبات ف  يحدده المشترم التنفيذ
فػ   الباطف مف مكرديو مف أكثر أك مكرد أك ىك كاجيتو إذا المكرد عم  يتعيف 22-2

الخػدمات  كتنفيػذ البضػائ  تسػميـ دكف تحكؿ العقد  ظركؼ تنفيذ أثناء كقت أم
المحتممػة  كمدتػو التػ خيربكاقعػة  كتابػة المشػترم يخطػر أف المحػدد  المكعد ف 

إخطػػار  اسػػتبلـ بعػػد عمميػػا يمكػػف مػػا ب سػػرع يقػػـك أف المشػػترم كعمػػ . كأسػػبابو
 لممكرد م  التنفيذ مكعد تمديد ذلؾ ارت ل إذا لو كيجكز المكقؼ  بتقييـ المكرد 
 .الشركط ىذه ( مف23) البند ف  الغرامات المحددة المكرد تحمؿ

طبقػا  المقػررة الغرامػات لتحمؿ يعرضو التسميـب التزاماتو تنفيذ ف  المكرد ت خير 22-3
 .الشركط ىذه ( مف23) البند ف  كارد ىك لما

غرامات التأخير  -23
 والسداد

 :الت خير غرامة احتساب. أ 23-1
المكاعيػػػػد  فػػػػ  عمييػػػػا المتعاقػػػػد التكريػػػػدات تنفيػػػػذ فػػػػ  المػػػػكرد تػػػػ خر إذا .1

تحسػػػب  العقػػػد  فػػػ  كالفتػػػرة المحػػػددة الزمنػػػ  البرنػػػام  بحسػػػب المحػػػددة
 لػـ التػ  البنػكد قيمػة % مػف7.5 بنسػبة األكؿ الشػير فػ  تػ خير امةغر 

 :التال  النحك عم  يتـ تنفيذىا
 1أم أك األكؿ األسػػبكع عػػف لمغرامػػة الخاضػػعة البنػػكد قيمػػة % مػػف 

 .منو جزء
 1.5% أك  الثػػان  األسػػبكع عػػف لمغرامػػة الخاضػػعة البنػػكد قيمػػة مػػف

 .منو جزء أم
 2% أم أك الثالػػث األسػبكع عػػف ةلمغرامػ الخاضػػعة البنػكد قيمػػة مػف 

 .منو جزء
 3 %أم أك الرابػػ  األسػػبكع عػػف لمغرامػػة الخاضػػعة البنػػكد قيمػػة مػػف 

 .منو جزء
 ( لكػؿ شػير4) بنسػبة تػ خير غرامػة احتساب يتـ ذلؾ بعد ت خر إذا% 

 ال يتجػػػاكز بحيػػػث حػػػده تقػػػدـ عمػػػ  ممػػػا فتػػػرة لكػػػؿ كذلػػػؾ منػػػو جػػػزء أك
 أك العقػػد لمتكريػػدات ةقيمػػ إجمػػال  %( مػػف10) نسػػبة الغرامػػة مجمػػكع
 .أشير أقص  ثبلثة كحد الت خير مدة تتجاكز كال ألخرلا الخدمات

 .قاىرة لقكة أك لممشترم تعكد ألسباب الت خير غرامة تحتسب ال .2
 :السداد غرامة احتساب. ب

 :التالية لمشركط كفقان  المكرد لصالح السداد غرامة تحتسب .1
 دالسدا ف  لمت خير قانكن  مبرر أم كجكد عدـ. 
 المؤيػػػػدة  القانكنيػػػػة البيانػػػػات أك الكثػػػػائؽ فػػػػ  نقػػػػص أم كجػػػػكد عػػػػدـ

 .لمدف 
 الجيػػػة  قبػػػؿ مػػػف المسػػػتحقات رفػػػ  تػػػاريخ مػػػف يكمػػػان  90 فتػػػرة تجػػػاكز

 كتعميػده مػف مبلحظػات أم دكف عميػو كالتكقي  العقد بإدارة المخكلة
 .الجية رئيس



      مكاد قرطاسية كأحبار كمطبكعاتالخاصة بشراء كتكريد  النمطية ائؽالكث
 
 

 30  ( 7402 / 40 ) رقم المناقصة

 الدف  إجراءات ت خر ف  متسببان  المكرد يككف ال عندما. 
% مػف 7.5 بنسػبة األكؿ الشػير فػ  السػداد تػ خير غرامػة اباحتس يتـ .2

 :التال  النحك عم  كتحسب المت خر المستخمص قيمة
 1 %أم أك األكؿ األسػػبكع عػػف لمغرامػػة الخاضػػعة البنػػكد قيمػػة مػػف 

 .منو جزء
 1.5 %أك الثػػان  األسػػبكع عػػف لمغرامػػة الخاضػػعة البنػػكد قيمػػة مػػف 

 .منو جزء أم
 2 %أم  أك الثالػػث األسػبكع عػػف لمغرامػة ةالخاضػػع البنػكد قيمػػة مػف

 .منو جزء
 3% أم أك الرابػػ  األسػػبكع عػػف لمغرامػػة الخاضػػعة البنػػكد قيمػػة مػػف 

 .منو جزء
 ( لكػػػؿ4) بنسػػػبة السػػداد غرامػػػة احتسػػاب يػػػتـ ذلػػؾ بعػػػد تػػ خر إذا% 

 ال بحيػػػث حػػػدة عمػػػ  تقػػػدـ ممػػػا فتػػػرة لكػػػؿ كذلػػػؾ منػػػو جػػػزء شػػػير أك
 العقػػػػد قيمػػػػة جمػػػػال إ %( مػػػػف10) نسػػػػبة الغرامػػػػة يتجػػػػاكز مجمػػػػكع
 .أشير ثبلثة أقص  كحد الت خير مدة تتجاكز ال لمتكريدات كبما

بػػنفس  العقػػد تنفيػػذ فتػػرة تمديػػد يػػتـ المشػػترم إلػػ  يعػػكد التػػ خير سػػبب كػػاف إذا. ج
ذا فييػػا بالتػػ خير تسػػبب التػػ  الفتػػرة المػػػكرد  إلػػ  يرجػػ  التػػ خير سػػبب كػػػاف كا 
 .البند ىذا )أ( مف لفقرةا ف  المحددة الت خير غرامة عميو تطبؽ فسكؼ

 العقد بسبب إنياء -24
 التقصير

لممشػترم  يجكز بالعقد  لئلخبلؿ نتيجة مقررة أخرل جزاءات ب م اإلخبلؿ دكف 24-1
 فػػ  كذلػػؾ المػػكرد إلػػ  يكجػػو كتػػاب  إخطػػار بعضػػو بمكجػػب أك كمػػو العقػػد إنيػػاء

 :اآلتية الحاالت أم مف
المػػػدد( ( المػػػدة ؿخػػػبل البضػػػائ  بعػػػض أك كػػػؿ تسػػػميـ فػػػ  المػػػكرد أخفػػػؽ إذا. أ

 المشترم؛ قبؿ مف المحددة لممدة  تمديد أم خبلؿ أك العقد ف  المحددة
 العقد؛ بمكجب أخرل التزامات أم تنفيذ ف  المكرد أخفؽ إذا. ب
أك  الرشػػػػكة أعمػػػػاؿ مػػػػف عمػػػػؿ فػػػػ  تػػػػكرط قػػػػد المػػػػكرد أف المشػػػػترم ت كػػػد إذا. ج

 .تنفيذه أك العقد عم  لمحصكؿ التدليس
-24لمبنػد ) تنفيػذا جزئيا أك كميا العقد بإنياء قيامو الةح ف  لممشترم يجكز 24-2

مناسػػبة  يراىػػا التػػ  كبالطريقػػة بالشػػركط يشػػترم  أف الشػػركط  ىػػذه ( مػػف1
أمػاـ  مسػؤكال المػكرد كيكػكف يتسػمميا  لػـ الت  لتمؾ مشابية كخدمات بضائ 

 المشػػػػابية الخػػػػدمات أك البضػػػػائ  لتمػػػػؾ إضػػػػافية تكػػػػاليؼ أم عػػػػف المشػػػترم
 .العقد مف إنياؤه يتـ لـ ما تنفيذ ف  المكرد يستمر ذلؾ مف كعم  الرغـ

التزاماتػػػو  تنفيػػػذ يسػػػتط  لػػػـ إذا لمعقػػػد مخالفػػػان  أك مقصػػػران  طػػػرؼ أم يعتبػػػر ال 1-25 القاىرة القوة -25
 الكفػاء عػدـ مسػئكلية مػف منيمػا كػؿ قػاىرة كيعفػ  قػكة بسػبب العقد بمقتض 

 التػػ خير أك الكفػػاء فكػػا إذا العقػػد بمكجػػب التػػزاـ ألم الكفػػاء فػػ  أك التػػ خير
 .قاىرة قكة عف الكفاء ناشئا ف 
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إرادة  عػف خػارج حػادث أم البنػد ىػذا تطبيػؽ فػ " القػاىرة القػكة" بعبارة يقصد 25-2
ىػذه  كتشػمؿ تكقعػو يمكػف كال إىمػاؿ أك منػو خطػ  عمػ  مترتب كغير المكرد

 أك الثػػػػكرات  أك الحػػػػركب " الحصػػػػر كلػػػػيس المثػػػػاؿ سػػػػبيؿ عمػػػػ  األحػػػػداث
 أك العصػياف  أك الفيضػانات أك الػزالزؿ أك الصح  الحجر كدأك قي األكبئة 
 تصػرؼ سػكء أك إىمػاؿ أك خطػ  عػف ناتجػان  لػيس آخػر أم سبب أك الحرائؽ

 .القاىرة بالقكة يتمسؾ الطرؼ الذم جانب مف
 بإخطػػػار المػػػكرد يقػػػـك القػػػاىرة  القػػػكة ظػػػركؼ مػػػف ظػػػرؼ تحقػػػؽ حالػػػة فػػػ  25-3

 تنفيػذ فػ  المػكرد كيسػتمر ابياكأسػب الظػركؼ ىذه بفحكل فكران  المشترم كتابة
 كتابػػة أشػػار المشػػترم إذا إال ممكػػف حػػد أقصػػ  إلػػ  العقػػد التزاماتػػو بمكجػػب

 ال بمػػا لمتنفيػػذ بديمػػة معقكلػػة كسػػائؿ إتبػػاع إلػػ  المػػكرد كمػػا يسػػع  ذلػػؾ بغيػػر
 .قاىر دكف اعتبارىا ظرؼ يحكؿ

 العقد بسبب إنياء -26
 اإلعسار

 ـ يقػػػػك أف لممػػػػكرد ب كتػػػػا إخطػػػػار كبمكجػػػػب كقػػػػت أم فػػػػ  لممشػػػػترم يجػػػػكز 26-1
. بػات قضػائ  حكػـ بمكجػب معسران  أك المكرد مفمسا أصبح إذا بإنياء العقد 

 يضػػر بشػػرط أال لممػػكرد  تعػػكيض أم دكف اإلنيػػاء يكػػكف ىػػذه الحالػػة كفػػ 
 قػد يكػكف التعػكيض فػ  أك التصػرؼ فػ  حػؽ أم عمػ  أك يؤثر اإللغاء ىذا

 .بعد فيما لو أك يستحؽ لممشترم استحؽ
سبب ب اإلنياء -27

 المصمحة
العقػد  إنياء لممكرد  يرسمو كتاب  إخطار كبمكجب كقت أم ف  لممشترم يجكز 27-1

 اإلنيػاء أف اإلخطػار فػ  كيػذكر العامػة  تحقيقػا لممصػمحة منو جزء ف  أك كمو
 العقػػػد أعمػػػاؿ بمكجػػػب مػػػف إنيػػػاؤه يػػػتـ مػػػا مػػػدل كيحػػػدد العامػػػة يػػػتـ لممصػػػمحة

 .اإلنياء ىذا كتاريخ نفاذ
كالقابمػػػػػة  لمشػػػػػحف كالمعػػػػػدة الجػػػػػاىزة البضػػػػػائ  عمػػػػػ  افقػػػػػةالمك  لممشػػػػػترل ينبغػػػػػ  27-2

 ثبلثػػػيف خػػػبلؿ تكريػػػدىا يػػػتـ لػػػـ التػػػ  بالبضػػػائ  ربطيػػػا دكف لػػػذاتيا لبلسػػػتخداـ
 كاألسػػػعار كذلػػؾ بالشػػػركط باإلنيػػػاء  لئلخطػػػار المػػكرد اسػػػتبلـ مػػػف ( يكمػػا30)

 .ف  العقد الكاردة
بينيمػا  ينشػ  نػزاع أك خػبلؼ أم لتسػكية جيػد أقصػ  كالمػكرد المشػترم يبذؿ 1-28 تسوية الخالفات -28

حػؿ  بغػرض المباشػر  التفػاكض خػبلؿ كديػة مػف بطريقػة كذلؾ بالعقد يتعمؽ
 .كالبلئحة القانكف أحكاـ م  ينسجـ كبما اإلشكاؿ

 

 بدايػػػػػػة مػػػػػػف ( يكمػػػػػػا30) ثبلثػػػػػػيف بعػػػػػػد كالمػػػػػػكرد المشػػػػػػترم عمػػػػػػ  تعػػػػػػذر إذا 28-2
 إلػ  المجػكء يػتـ كديػا  العقػد حػكؿ الخػبلؼ تسػكية الرسػمية المفاكضات غير

مػػػف  المسػػػبقة المكافقػػػة أخػػػذ كبعػػػد العقػػػد أحكػػػاـ تقتضػػػيو بحسػػػب مػػػا التحكػػػيـ
 .لممناقصات كالمزايدات العميا المجنة

بإحالػػة  الطػػرفيف مػػف ألم إخطػػار تقػػديـ أجمػػو مػػف تػػـ خػػبلؼ أم 28-2-1
 .بػالتحكيـ يحػؿ الخػبلؼ ىػذا فػإف البنػد ليذا طبقان  لمتحكيـ القضية
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فػػ   البضػػائ  تسػػميـ عػػدب أك قبػػؿ التحكػػيـ بػػإجراءات البػػدء كيمكػػف
 .العقد ىذا إطار

قػػانكف  فػػ  المحػػددة اإلجرائيػػة لمقكاعػػد طبقػػان  التحكػػيـ إجػػراءات تػػتـ 28-2-2
 .اليمن  التحكيـ

لممشػػترم  يحػػؽ التحكػػيـ بشػػ ف اتفػػاؽ إلػػ  الطرفػػاف يتكصػػؿ لػػـ إذا 28-2-3
الخػبلؼ  فتػرة أثنػاء تكبػدىا الت  الخسائر كافة كخصـ العقد إنياء
كيحػػؽ  لممػػكرد المسػػتحقة لمبػػالغا مػػف أك األداء ضػػماف مػػف كذلػػؾ

 .القضاء إل  المجكء لممتضرر
 

 :لمتحكيـ اإلحالة مف الرغـ عم  28-3
 عمػػػ  اتفقػػػا إذا إال العقػػػد إطػػػار فػػػ  التزاماتيمػػػا أداء فػػػ  الطرفػػػاف يسػػػتمر. أ

 .غير ذلؾ
تػـ  قػد يكػكف أف بشػرط كجػدت إف المػكرد مسػتحقات بػدف  المشترم يقـك. ب

 .المشترم كقبميا الخدمات أداء أك البضائ  تكريد
 

الشػػركط  تػػنص لػػـ مػػا العربيػػة بالمغػػة كالمػػكرد المشػػترم بػػيف العقػػد تحريػػر يػػتـ 1-29 المعتمدة المغة -29
 .ذلؾ خبلؼ عم  لمعقد الخاصة

 
 القانون الواجب -31

 التطبيق
ذات  النافػذة األخػرل كالقكانيف التنفيذية كالئحتو كالمزايدات المناقصات قانكف 30-1

 .العقد شركط طبيؽت ف  إلييا يرج  الت  العبلقة
 

 أخطػار يكػكف أف يجػب لمعقػد تنفيذا اآلخر إل  الطرفيف أحد مف إخطار أم 1-31 اإلخطارات -31
 عمػ  االلكتركنػ  بالبريػد أك بالفػاكس أك أك بالبريػد باليػد  إرسػالو يػتـ كتاب  

 .لمعقد الخاصة الشركط ف  المحدد اآلخر عنكاف الطرؼ
 لنفػػػاذه  فيػػػو المحػػػدد تػػػاريخال فػػػ  أك تسػػػميمو بمجػػػرد نافػػػذا اإلخطػػػار يصػػػبح 31-2

 .أييما أبعد
 

 كالضػػرائب الجمركيػػة الرسػػـك جميػػ  شػػاممة األسػػعار عػػركض تقػػدـ أف يجػػب 1-32 الضرائب والرسوم -32
 عمػػ  يػػنص المشػػترم بمػػد فػػ  نافػػذ قػػانكف يكػػف ىنػػاؾ مػػالـ أخػػرل كأم رسػػـك

 .لمعقد الشركط الخاصة ضمف ذلؾ تحديد فيتـ الجزئ  أك اإلعفاء الكم 
 

كعنػد  الػبعض لبعضػيا مفسرة العقد منيا يتككف لت ا الكثائؽ مجمكعة تعتبر 1-33 العقد وثائق -33
 التػػػرجيح أكلكيػػػة ترتيػػػب يكػػػكف بينيػػػا تعػػػارض فيمػػػا أك غمػػػكض أم ظيػػػكر

 :التال  التسمسؿ لمكثائؽ حسب
 .العقد اتفاقية. أ
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 العطاء؛ قبكؿ إخطار. ب
كتػػـ  د العقػػ تكقيػػ  قبػػؿ قبكليػػا تػػـ كثػػائؽ أك مراسػػبلت كأم المقػػدـ العطػاء. ج

 العقد؛ مف اليتجزأ جزء اعتبارىا
 الخاصة؛ الشركط. د
 العامة؛ الشركط. ق
 الفنية؛ المكاصفات. ك
 كجدت(؛ )إف الرسكمات. ز
 .العقد مف جزء تشكؿ أخرل كثائؽ أم. ح

 

 بيانػػػات أك كثػػػائؽ أك معمكمػػػات أم تسػػػريب بعػػػدـ كالمػػػكرد المشػػػترم يتعيػػػد 1-34 سرية المعمومات -34
 قبػػػؿ مػػػف مباشػػػرة غيػػػر أك مباشػػػرة الػػػث بطريقػػػةث طػػػرؼ ألم تتعمػػػؽ بالعقػػػد

 الطػرؼ كافؽ إذا إال العقد  انتياء بعد أك خبلؿ أك قبؿ اآلخر سكاء الطرؼ
 تزكيػد بإمكانو المكرد أف إال الكثائؽ  أك المعمكمات إعطاء تمؾ عم  اآلخر
 عمييػا يتحصػؿ التػ  المعمكمػات أك البيانػات أك الباطف بالكثػائؽ مف مكرديو

 العقػد  حسػب التزاماتػو تنفيػذ مف الباطف مف يمكف المكرد كبما المشترم مف
 شػركط بػنفس البػاطف مػف المكرد مف تعيد اخذ عم  المكرد الحالة ىذه كف 

 .لمعقد العامة الشركط حسب بيا المكرد يمتـز الت  السرية
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 التػػػػػ  البيانػػػػػات أك الكثػػػػػائؽ أك المعمكمػػػػػات اسػػػػػتخداـ عػػػػػدـ المشػػػػػترم عمػػػػػ  34-2 
 كبالمثػػؿ العقػػد  بتنفيػػذ تتعمػػؽ لؤلغػػراض التػػ  إال المػػكرد مػػف يحصػػؿ عمييػػا

ألم  البيانػػػػات أك الكثػػػػائؽ أك المعمكمػػػػات اسػػػػتخداـ عػػػػدـ عمػػػػ  المػػػػكرد فػػػػإف
 األعمػػػاؿ لتنفيػػػذ المطمكبػػػة كالخػػػدمات األعمػػػاؿ تصػػػميـ كتكريػػػد عػػػدا غػػػرض
 .بالعقد المحددة

 الخػػدمات أك لممػػكاد األسػػعار رفػػ  عػػف المسػػئكلة ىػػ  الحككمػػة تكػػكف عنػػدما 1-35 األسعار تعديل -35
 ضػػػػكء فػػػػ  لممشػػػػترم يجػػػػكز بعضػػػػيا أك العقػػػػد مككنػػػػات فػػػػ  ذات العبلقػػػػة
 مػػف المتبقػػ  الجػػزء قيمػػة تعػػديؿ الػػكزراء مجمػػس قبػػؿ المقػػرة مػػف المعالجػػات

 .الكزراء مجمس قبؿ مف المقرة لمضكابط كفقان  كقكع األثر تاريخ مف العقد
 الدول غير مقاطعة -36

 المؤىمة
 التعامػؿ عػف باالمتنػاع   العقػد تنفيػذ فػ  يستخدميـ مف كجمي  المكرد يمتـز 36-1

 اتخػاذ تػـ التػ  الػدكؿ" المؤىمػة غيػر بالػدكؿ كيقصد مؤىمة غير دكلة م  أم
 أك غيػػػر مباشػػػر بشػػػكؿ  "معيػػػا التعامػػػؿ بعػػػدـ اليمنيػػػة مػػػف الحككمػػػة قػػػرار

ذا مباشر  المػكرد بػ ف العقػد نفػاذ مػدة خبلؿ كقت أم ف  تيقف المشترم ما كا 
 المػػػػكرد يطالػػػػب كأف العقػػػػد ينيػػػػ  أف حقػػػػو البنػػػػد فمػػػػف ذاىػػػػ أحكػػػػاـ خػػػػالؼ

 ىػذه كفػ  المخالفػة تمػؾ أك الفسػخ ىذا الناجمة عف األضرار عف بالتعكيض
 إف( كمكجكداتػػػو المػػػكرد جميػػ  اسػػػتحقاقات مصػػػادرة لممشػػػترم يحػػػؽ الحالػػة 
 ثػػـ العقػػد تنفيػػذ إتمػػاـ لغػػرض كمػػكاد مؤقتػػة  مػػف معػػدات المكقػػ  فػػ  كجػػدت(
 .انتيائيا بعد ابيةالحس التسكية عمؿ
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 القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد

 مقـدمـة

شراء ( الخاصة 40/7402المناقصة العامة رقـ )اسم ورقم المناقصة:  من الشروط العامة
      مكاد قرطاسية كأحبار كمطبكعاتكتكريد 

 من الشروط العامة
 (1 )البند

 المشتري:  اسم
 .قاؿ شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ الن

 من الشروط العامة
 (1 )البند

 ............................................................اسم المورد 
.......................................................... 

 من الشروط العامة
 (1 )البند

 تحديد موقع المشروع:
 . صنعاء -شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ النقاؿ مخازف

 من الشروط العامة
 (1-8)البند 

 أنواع الفحص واالختبار:
لمتحقػػػػؽ مػػػػف  بالشػػػػركة عمميػػػػة الفحػػػػص كاالسػػػػتبلـ عبػػػػر المختصػػػػيف سػػػػتتـ  -1

 كالكميات المطمكبة. لمعينات المقدمة م  العطاءاتمطابقة المكاد 
 من الشروط العامة

 (2-9)البند 

 .يتـ تغميؼ المكاد تغميفان جيدان التغميف: 

 ط العامةمن الشرو 
 (1-11)البند 

 الموقع النيائي لمتسميم:
DDP صنعاء - مخازف شركة يمف مكبايؿ. 

 .مف تاريخ تكقي  العقدثبلثة اسابي  : فترة التوريد 

 من الشروط العامة
 (1-13)البند 

 الخدمات التابعة )المكممة(:
 .ال ينطبؽ -

 من الشروط العامة
 (1-14)البند 

 قطع الغيار:
 ال ينطبؽ. -

 ن الشروط العامةم
 (1-15)البند 

 :وضمان حسن االداء فترة سريان ضمان الصيانة )إصالح العيوب(
 .كالتكريد المخزن الفحص كاالستبلـ مف تاريخ  ستو أشير

 من الشروط العامة
 (3-15)البند 

 الفترة المحدد إلصالح العيوب من تاريخ إخطار المشتري بذلك:
 ترم.مف تاريخ إخطار المشخمسة أياـ  

 من الشروط العامة
 (1-16)البند 

 طريقة السداد )أسموب الدفع( :
 -ستكون طريقة السداد عمى النحو االتي :

 مطبوعاتو مواد قرطاسٌةشراء وتورٌد  -المجموعة االولى : -1
 % مف قيمة العقد تدف  بعد االستبلـ كالفحص كالتكريد المخزن .044

 )ضماف بنك  ( تنفيذ ضماف حسفمف قيمة العقد كالمتمثؿ ف   05%
مف تاريخ التكريد كالفحص  ستة أشيريستمر كضماف صيانو تطمؽ بعد 

 .كالخال  مف ام تحفظات اك مبلحظات كاالستبلـ
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 -: أحباروتورٌد شراء  -المجموعة الثانٌة : -1

 % مف قيمة العقد تدف  بعد االستبلـ كالفحص كالتكريد المخزن .044
 )ضػػماف بنكػػ  ( ضػػماف حسػػف تنفيػػذفػػ   مػػف قيمػػة العقػػد كالمتمثػػؿ 05%

مػف تػاريخ التكريػد كالفحػص  ستة أشػيريستمر كضماف صيانو تطمؽ بعد 
 .كالخال  مف ام تحفظات اك مبلحظات كاالستبلـ

 من الشروط العامة
 (4-16)البند 

 عممة الدفع:
 بمكجب نشرة البنؾ المركزم. ل اليمن  بسعر الصرؼ يـك تحرير الشيؾبال

 العامة من الشروط
 (29)البند 

 لغة العقد والمراسالت أثناء تنفيذ العقد:
 المغة اإلنجميزية. /المغة العربية 

 من الشروط العامة
 (31)البند 

 اإلخطارات )يتم تحديد عنوان طرفي العقد(:
الجميكريػة  -صػنعاء  - شػركة يمػف مكبايػؿ لميػاتؼ النقػاؿ عنوان المشتري:

ــون:  -اليمنيػػة   +967 1 33 1212 فــاكس:+   967 1 33 10 10تمف
 737 البريد: صندوق  

 surabi@yemenmobile.com.ye : االلكترونيالموقع 

 عنوان المورد :
.............................................................. 
.............................................................. 

.............................................................. 
.............................................................. 

 من الشروط العامة
 (1-32)البند 

يجب أف يتضمف العرض المقدـ كافة الضرائب المحددة ف  : الضرائب والرسوم 
 المكادلحيف كصكؿ  كام مصاريؼ أخرل القانكف اليمن  ككذلؾ الرسـك الجمركية

 المشتراه مخازف الشركة .
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 جدول المتطلبات : السادسالقسم 
 
 

 :المتطمباتمكونات جدول 
 .التكريد/ أماكف كمكافبالتكريدات كمكاعيد التسميـ  جدكؿ .1
 .المكممة بالخدمات جدكؿ .2
 .الفنية المكاصفات .3
 .األسعار جداكؿ .4
 (الحالة انطباؽ بحسب) الرسكمات .5
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 جدول قائمة السلع ومواعٌد وأماكن التورٌد -2
 . مواد قرطاسية ومطبوعات شراء وتوريد -المجموعة االولى :

 الصنف م
نوع 
 الوحدة

 الكمٌة
 مواعٌد واماكن التورٌد

 الموقع النهائً للتسلٌم مدة التسلٌم باالسابٌع /الشهور

 7000 قلم أقالم سائلة 1

 

أسػػ
ثة 

ػػػػبل
ثػػػ

قػػػػد
 الع

يػػػ 
تكق
خ 
اريػػػ

ف ت
  م

ابيػػػ
 

ايؿ
ػػػػكب
ف م

يمػػػ
ػػة 
ػػرك
 شػ

زف
خػػػػا

م
 

 7000 قلم اقالم جافة 2

 2000 طب A4بٌاض  3

 3000 ملف ملفات بوكس 4

 20 حبة دباسات وسط 5

 20 حبة خرامة وسط 6

 130 حبة اقالم عالمة 7

8 
آلة حاسبة متوسطة 

CASIO 
 20 حبة

9 
اقالم تصحٌح 
CORRECT 

 100 حبة

 3000 ظرف A4ظروف ٌمن موباٌل  10

 200 دفتر دفاتر رسائل 11

 60 دفتر دفاتر صرف محروقات 12

 
 
 
 
 

 .أحبار  شراء وتوريد -المجموعة الثانية :
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 الصنف م
نوع 
 الوحدة

 الكمٌة
 مواعٌد واماكن التورٌد

 قع النهائً للتسلٌمالمو مدة التسلٌم باالسابٌع /الشهور

 250 احبار HP 400حبر طابعة  1

 

قػػػػد
 الع

يػػػ 
تكق
خ 
اريػػػ

ف ت
  م

ابيػػػ
أسػػ
ثة 

ػػػػبل
ثػػػ

 

ايؿ
ػػػػكب
ف م

يمػػػ
ػػة 
ػػرك
 شػ

زف
خػػػػا

م
 

 10 احبار HP2320حبر طابعة ملون  2

 20 احبار HP 2015حبر طابعة  3

 20 احبار HP 8500حبر طابعة  4

5 
HP LASER JET  حبر

1120طابعة   
 5 احبار

 5 احبار hp 1320حبر طابعة اسود  6

 3 احبار hp8600حبر طابعة 7

 7 احبار طقم 5550حبر طابعة ملون  8
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 المطلوب تنفٌذها(المكملة) التابعة جدول قائمة الخدمات -1
 

 الوحدة الكمٌة وصف الخدمات الصنف
مكان  الموقع أو

 تقدٌم الخدمات
تارٌخ استكمال 
 الخدمات المطلوبة
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  المواصفات الفنٌة

  المجمكعة الثانية( )المجمكعة االكل  + مرفؽ المكاصفات

 جداول االسعار
  مواد قرطاسٌة ومطبوعات شراء وتورٌد -موعة االولى :المج

 
 

 .أحبار شراء وتورٌد -ٌة :المجموعة الثان

 الصنف م
نوع 
 الوحدة

 الكمٌة
 سعر وحدة

 الفنٌة  المواصفات اإلجمالً
 كتابة رقماً 

ماركة مشهورة ومعروفة  )لون ازرق(ألف قلم سائل سبعه    7000 قلم أقالم سائلة 1
  أحمر( قلم  100منها )  سبق التعامل بها في السوق المحلي

ماركة مشهورة ومعروفة  )لون ازرق(ألف قلم جافسبعه     7000 قلم اقالم جافة 2
 سبق التعامل بها في السوق المحلي 

نوعية ممتازة سميك  A4( ورقة مقاس100طب عبوة ) ألفين     2000 طب A4بٌاض  3
جرام مصقول ناعم يستخدم للطباعة 00الورق ال يقل عن 

 والتصوير

سبق نوعيه ممتازة ألف ملف ماركة مشهورة ومعروفة  ثالثه    3000 ملف سملفات بوك 4
 التعامل بها في السوق المحلي 

دباسة متوسطة نوعية ممتازة وماركة مشهورة  عشرون    20 حبة دباسات وسط 5

 ومعروفة سبق التعامل بها في السوق المحلي

    20 حبة خرامة وسط 6
 

متازة وماركة مشهورة خرامة متوسطة نوعية م عشرون 

 ومعروفة سبق التعامل بها في السوق المحلي 

ماركة مشهورة ومعروفة سبق  ( اقالم عالمة مائه وثالثون )    130 حبة اقالم عالمة 7
 التعامل بها في السوق المحلي

وعية ممتازة وماركة مشهورة ن متوسطة آلة حاسبة عشرون     20 حبة آلة حاسبة متوسطة  8
 فة سبق التعامل بها في السوق المحلي ومعرو

9 
اقالم تصحٌح 
CORRECT 

نوعية ممتازة وماركة  CORRECTاقالم تصحيح   مائة    100 حبة
 ومعروفة سبق التعامل بها في السوق المحلي  مشهورة

10 
ظروف ٌمن 

 A4موباٌل 
مطبوع  نوعية ممتازة  A4ظروف يمن موبايل  ثالثه ألف     3000 ظرف

 شركة يمن موبايلار علية شع

11 
 دفاتر رسائل

 )دفاتر رسمً(
التصميم ويكون عليه طباعة ممتازة  – ممتازرسمي ورق     200 دفتر

 الصادر من شركة يمن موبايل

12 
دفاتر صرف 

 محروقات
التصميم الصادر ويكون عليه طباعة ممتازة  – ممتاز ورق     60 دفتر

 من شركة يمن موبايل
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 الصنف م
نوع 
 الوحدة

 الكمٌة
 سعر وحدة

 الفنٌة  المواصفات اإلجمالً
 كتابة رقماً 

 250 احبار HP 400حبر طابعة  1
   

 وكاله    HP 400حبر طابعه 

 10 احبار HP2320حبر طابعة ملون  2
   

 وكاله HP  2320حبر طابعه 

 20 احبار HP 2015حبر طابعة  3
   

 وكاله HP 2015حبر طابعة 

 20 احبار HP 8500حبر طابعة  4
   

 وكاله HP 8500حبر طابعة 

5 
HP LASER JET  حبر طابعة

1120 
 5 احبار

   
HP LASER JET  حبر طابعة 

وكاله1120  

 5 احبار hp 1320حبر طابعة اسود  6
   

 وكاله hp 1320حبر طابعة اسود 

 3 احبار hp8600حبر طابعة 7
   

 وكاله hp8600حبر طابعة

 7 احبار طقم 5550حبر طابعة ملون  8
 طقم 5550حبر طابعة ملون    

 وكاله

                                                                             
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جداول األسعار
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 الحالة  طبيعة حسبالرسكمات  بإدراج المشترم ]يقـك

 
 
 
 
 
 اتالرسوم
 
 

  ال ينطبؽ ]
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اذجـــــــــالنم: القسم السابع
 نموذج تقدٌم العطاء

    /  /  : التاريخ

 ________ :رقـ 
 المحترمون     / شركة يمن موبايل )ش.م.ي(اإلخوة

 

 .كاممة كفحصيا باستبلميا نقر كالت  النماذج ذلؾ ف  بما المناقصة كثائؽ فحص بعد
 :كتسميـ التزامنا تكريد نؤكد]يكتب اسـ المكرد   _______________________: المكقعكف نحف

 بإجمال  المناقصة لكثائؽ طبقا ___________________________________________________
 ( ومطبوعات مواد قرطاسٌة شراء وتورٌد  )بالنسبة  لممجمكعة االكل  ...................... كقدرة مبمغ
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ك مبمغ كقدرة  ]يكتب المبمغ بالحركؼ    ..................................باألرقاـ ]يكتب المبمغ
  باألرقاـ]يكتب المبمغ  ( .أحبار  شراء وتورٌدبالنسبة  لممجمكعة الثانية)  ...........................

]التخفيض إف كجد مبمغ/نسبة  ]يكتب المبمغ بالحركؼ   ]...............  ..................................
  باألرقاـ المبمغ يكتب] ................ التخفيض بعد النيائ  العطاء إجمال  ليصبحالتخفيض  

 جمي  شامبلن شركة يمف مكبايؿ تسميـ مخازف  DDP   بالحركؼ المبمغ يكتب] .................................. 
 كالذم ىذا م  المرفؽ جدكؿ األسعار بمكجب تحدد أخرل مبالغ أم أك ميفكالت  كالنقؿ كالضرائب الجمركية الرسـك
 .العطاء ىذا مف ان جزء يعتبر

 

 عمميػػػة اسػػػـ تكتػػػبػ .......................................................... ]بػػػ عطائنػػػا قبػػػكؿ حالػػػة فػػػ  كنتعيػػػد
 كجػػػدكؿ المناقصػػػة كثيقػػػة فػػػ  المحػػػددة كالمكاعيػػػد ركطكالشػػ األسػػػعار كجػػػداكؿ الفنيػػػة لممكاصػػػفات كفقػػػا بالتنفيػػػذ  الشػػراء

 قبػؿ مػف اتخػاذه يػتـ قػرار بػ م التزامنػا نؤكػد كمػا قػبمكـ  مػف اإلرسػاء تػـ أساسو عم  كالذم المقدـ  كعطائنا المتطمبات
لػ  العطػاء  بقبػكؿ خطارنػاإ بعػد المناقصػة ىػذه بش ف تظمـ أك شككل أم ف  قانكنان  المختصة الجيات  دإعػدا يػتـ أف كا 
 .لنا ممزمان  عقدان  العطاء ىذا يعتبر العقد كتكقي 
 :عمينا المناقصة رساءإ حالة ف  كبتنفيذه العطاء بيذا يتعمؽ فيما دفعيا منا المطمكب بالعمكالت بياف يم  كفيما

 العمولة من الغرض   والعممة المبمغ   الوكيل وعنوان اسم
 ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ

 يوجد( ال كممة فتكتب المبالغ ىذه مثل تدفع لم )إن
 ـ740  /  /     ف  _______ يـك _______ تحريران 
  :كالصفة بالتكقي  المخكؿ اسـ
 :الختـ

بػػالتخفيض  مسػػتقمة مػػذكرة قػػديـت أك أعػػبله إليػػو المشػػار المكػػاف فػػ  تعبئتػػو يػػتـ أف فيجػػب العطػػاء لقيمػػة تخفػػيض تقػػديـ فػػ  رغبػػة ىنػػاؾ كػػاف إذا: مبلحظػػة
شػػعار مظػػركؼ أكؿ فػػتح المحػػدد كقبػػؿ المكعػػد فػػ  العطػػاء مظػػركؼ مػػ  ذلػػؾ تقػػديـ شػػريطة  بكجػػكد التخفػػيض الفػػتح جمسػػة أثنػػاء المظػػاريؼ فػػتح لجنػػة كا 
 المظاريؼ. فتح سجؿ ف  مثبت غير تخفيض ب م يعتد لف فإنو لـ ما الفتح ف  محضر إلثباتو
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 نموذج ضمان العطاء

 
 المحترمون     شركة يمن موبايل )ش.م.ي(                   / خوةاإل

 مواد قرطاسية وأحبار ومطبوعات شراء وتوريد: المناقصة اسم

 ................................................................... -اسم المجموعة :
 ( 04/2017) المناقصة: رقم
  نضػػمف ................................. ]يػػذكر اسػػـ البنػػؾ الضػػامف اسػػـ يػػذكر] ........................... نحػػف

أك مػػف  (شــركة يمــن موبايــل )ش.م.ي() ػعمػػ  أف نػػدف  لػػ –ضػػمانان مطمقػػان غيػػر مشػػركط كغيػػر قابػػؿ لئللغػػاء المػػكرد  
  باألرقػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػغالمب يكتػػػػػػػػب........................ ] كقػػػػػػػػدره مبمػػػػػػػػغ لػػػػػػػػذلؾ بتعيينػػػػػػػػو يقػػػػػػػػـك أك منصػػػػػػػػبو فػػػػػػػػ يخمفػػػػػػػػو 

 أك تحفػػػػظ أم بػػػػدكف قػػػػبمكـ مػػػػف خطيػػػػة مطالبػػػػة أكؿ عنػػػػد  بػػػػالحركؼ المبمػػػػغ يكتػػػػب............................... ]
 :االلتزاـ ىذا كشركط المضمكف جانب مف أك جانبنا مف اعتراض
 أك العطاء شكؿ ف  كالمذككر العطاء سرياف فترة خبلؿ المظاريؼ فتح بعد عطائو بسحب يقـك أف .1
 :ثـ العطاء سرياف فترة خبلؿ عطائو بقبكؿ العطاء مقدـ بإببلغ (شركة يمن موبايل )ش.م.ي() قـكت أف .2

 أك ذلؾ منو طمب إذا العقد تكقي  يرفض أك العطاء مقدـ يخفؽ  -أ
 أك العطاءات لمقدم  التعميمات حسب األداء ضماف تقديـ يرفض أك العطاء مقدـ يخفؽ -ب
 .العطاءات لمقدم  التعميمات حسب ةالحسابي التصحيحات يقبؿ ال -ج

 ـ.201  /  /   تاريخ مف يبدأ يكما).....................(  لمدة المفعكؿ سارم الضماف ىذا يعتبر
 (المضمكف) المقدـ العطاء صاحب عبر يتـ أف يجب الضماف ىذا لتمديد طمب كأم

 : _______________________كختـ إمضاء
 ___________: ______________البنؾ اسـ

 __________________________ :العنكاف
 __________________________: التاريخ
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 نموذج إخطار قبول العطاء

 
 /  /  التاريخ

 
  كعنكانو المكرد اسـ...................................................................... ] إل 

 عميكـ أرسيت قد . مواد قرطاسية وأحبار ومطبوعاتشراء وتوريد ش ف ب (04/2017)رقـ  المناقصة أف نخطركـ
................... ]يكتب كقدره  مبمغ ـ بإجمال 201  /  /  المؤرخ المناقصة ىذه ف  المقدـ عطاؤكـ بمكجب
 .  ........................... ]يكتب المبمغ بالحركؼ باألرقاـالمبمغ 

 خػػبلؿ).................................(  بمبمػػغ العطػػاء قيمػػة مػػف %15 بنسػػبة داءاأل ضػػماف تقػػديـ سػػرعة كعمػػيكـ
غيػر مشػػركطة  المناقصػة بكثػائؽ ةالمرفقػكفقػا لصػيغة الضػماف  اإلخطػارا ليػذ اسػتبلمكـ تػاريخ مػف يكمػا خمسػة عشػر

شــركة يمــن ئ  مػػف قبػػؿ كغيػػر قابمػػة لئللغػػاء باسػػمنا سػػارية المفعػػكؿ حتػػ  انتيػػاء إجػػراءات الفحػػص كاالسػػتبلـ االبتػػدا
 أعػبله المحػددة المػدة خػبلؿ األداء ضػماف تقػديـ أك العقػد لتكقيػ  الحضػكر عػف تػ خركـ حالػة فػ .  موبايل )ش.م.ي(

 .العطاء ضماف كمصادرة عميكـ المناقصة إرساء إلغاء إل  سيؤدم
 
 

 المدٌر التنفٌذي                                   

 
 

 
المختصػة  الجيػات إلػ  بشػككل المتقػدميف احػد تقػدـ مػا إذا القانكنية الناحية مف ممـز إلخطارا ىذا يعتبر ال مبلحظة:

 .كالبلئحة القانكف ف  المحددة القانكنية لئلجراءات كفقا الشككل ف  كالبت النظر يتـ حت  كذلؾ قانكنا
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 األداءنموذج ضمان 

 
 لمحترمونا                       شركة يمن موبايل )ش.م.ي(خوة/ اإل

 مواد قرطاسية وأحبار ومطبوعات شراء وتوريد المناقصة: اسم

 ( 04/2017) المناقصة: رقم
 

  نضػػػػػػػػػػػػػػػػمف البنػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػذكر. ]................................................................ نحػػػػػػػػػػػػػػػػف
عمػػػ  أف  –ط كغيػػػر قابػػػؿ لئللغػػػاء ................................. ]يػػػذكر اسػػػـ المػػػكرد  ضػػػمانان مطمقػػػان غيػػػر مشػػػرك 

  باألرقػػػاـ المبمػػػغ يكتػػػب................................... ] كقػػػدره مبمػػػغ((شـــركة يمـــن موبايـــل )ش.م.ي) ػمػػػنػػػدف  ل
 أم بػػػدكف قػػػبمكـ مػػػف خطيػػػة مطالبػػػة أكؿ عنػػػد  بػػػالحركؼ المبمػػػغ يكتػػػب.......................................... ]

تبػيف أف ................................. ]يػذكر اسػـ المػكرد   المضػمكف جانب مف أك بناجان مف اعتراض أك تحفظ
 .طمبكـ إلييا استند الت  األسس تبينكا أف إل  الحاجة دكف العقد بمكجب التزاماتو تنفيذ ف  اخفؽ قد

 كػػكفت أف يمكػػف كالتػػ  دالعقػػ مسػػتندات مػػف أم فػػ  أك العقػػد بنػػكد فػػ  تعػػديؿ أك إضػػافة أك تغييػػر أم عمػػ  نكافػػؽ كمػػا
 ىنػػا كنحػػف الضػػماف  ىػػذا عمػػ  تترتػػب مسػػئكلية أم مػػف يعفينػػا كلػػف عمييػػا تفقػػات قػػد شــركة يمــن موبايــل )ش.م.ي(

 لفتػػػرة تمديػػػد ألم باالسػػػتجابة نتعيػػػد كمػػػا التعػػػديبلت أك اإلضػػػافات أك التغييػػػرات ىػػػذه مػػػف بػػػ م إببلغنػػػا عػػػف نتنػػػازؿ
 . المكرد اسـ يذكر] .................................... عميمنا إل  الرجكع دكف الضماف صبلحية
 أم بػػػػدكف االبتػػػدائ  كاالسػػػتبلـ الفحػػػص إجػػػػراءات انتيػػػاء كحتػػػ ـ   201  /  /   تػػػاريخ مػػػػف الضػػػماف ىػػػذا كيسػػػرم

 .تحفظات أك مبلحظات
 

 : _______________________كختـ إمضاء
 : _________________________البنؾ اسـ

 __________________________ :العنكاف
 : __________________________التاريخ
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 )الينطبق(نموذج ضمان الدفعة المقدمة

 
 المحترمون     شركة يمن موبايل )ش.م.ي(األخوة/ 

 مواد قرطاسية وأحبار ومطبوعاتشراء وتوريد  المناقصة: اسم

 (04/2017) المناقصة: رقم
 

 أكجبت تقديـ ضماف مقابؿ صرؼ الدفعة المقدمة.الت  العقد شركط بناءن عم  تعميمات ك 
  نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر]................................................  نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

عمػػ  أف  – لئللغػػاء قابػػؿ كغيػػر مشػػركط غيػػر مطمقػػان  ضػػمانان ................................... ]يػػذكر اسػػـ المػػكرد  
ــــــل )ش.م.ينػػػػػػدف  لمػػػػػػػ)   باألرقػػػػػػاـ........................... ]يكتػػػػػػب المبمػػػػػػغ  كقػػػػػػدره مبمػػػػػػغ ((شــــــركة يمــــــن موباي

 أك أم تحفػػػػظ بػػػػدكف قػػػػبمكـ مػػػػف رسػػػػمية مطالبػػػػة أكؿ عنػػػػد  بػػػػالحركؼ.............................. ]يكتػػػػب المبمػػػػغ 
مػػكرد  قػػػد أك جانػػػب المضػػمكف إذا تبػػيف بػػ ف ................................... ]يػػػذكر اسػػـ ال جانبنػػا مػػف اعتػػراض

  أخفػػؽ فػػ  تنفيػػذ التزاماتػػو بمكجػػب العقػػد أك قػػد اسػػتعمؿ الدفعػػة ألغػػراض أخػػرل خػػارج إطػػار المشػػركع مكضػػكع العقػػد
 .كفقان لئلجراءات القانكنية استردادىا يتـ كحت  المقدمة الدفعة استبلـ تاريخ مف المفعكؿ سارم الضماف ىذا كيعتبر
 : _______________________كختـ إمضاء

 : _________________________البنؾ اسـ

 __________________________ :العنكاف
 : __________________________التاريخ
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 نموذج تفوٌض المصنع

 
 المحترمون     شركة يمن موبايل )ش.م.ي(األخوة/ 

 

 فػػ  سػػمعة طيبػػة ذاتك  راسػػخة تصػػني  جيػػة كىػػك  المصػػن  اسػػـ يػػذكر] ................................... أف حيػػث
 ........................................................................................................ تصني 

...............................................................................................................
    بتصنيعيا يقـك الت  السم  كصؼ كأ اسـ يذكر..... ]

   المصن  عنكاف يذكر] ................................................................. ف  تق  كمصانعو
  المصػػػػػن  اسػػػػػـ يػػػػػذكر............................................................................ ] نحػػػػػف نفػػػػكض

......................................................................................... ....... ىػػػػػػػػػػػذا بمكجػػػػػػػػػػػب
  العطاء بتقديـ المفكض الشخص كعنكاف اسـ أك الككيؿ كعنكاف اسـ يذكر]

لتكريػػػػػػػػد  امن ػػػػػػػػ المقدمػػػػػػػػة العطػػػػػػػػاء كثػػػػػػػائؽ أسػػػػػػػػاس عمػػػػػػػػ  معكػػػػػػػػـ العقػػػػػػػد عمػػػػػػػػ  كالتكقيػػػػػػػػ  كالتفػػػػػػػػاكض العطػػػػػػػػاء  ىػػػػػػػػذا لتقػػػػػػػديـ
_____________. 

 .المناقصة ككثائؽ لشركط طبقا لكـ المطمكبة كالكفالة الكامؿ الضماف التفكيض ىذا بمكجب كنقدـ

 
 

  المصن   عف كنيابة باسـ  تكقي ]
 

_________________ 
شخص  مف تكقيعو كينبغ  كعنكانو  المصن  اسـ مقدمتو ف  ىذا التفكيض خطاب يحمؿ أف ينبغ  :ممحكظة
 .العطاء كثائؽ ضمف مف تقديمو العطاء مقدـ عم  يجب كما .لممصن  ممـز تككيؿ لديو مختص



      مكاد قرطاسية كأحبار كمطبكعاتالخاصة بشراء كتكريد  النمطية ائؽالكث
 
 

 50  ( 7402 / 40 ) رقم المناقصة

 
 نموذج ضمان الجودة

 
  المكرد/المصدر/المصن  اسـ يذكر] ............................................... نحف

 قطعػة أم تغييػر أك بتصػميح كنقػـك االبتدائ  كاالستبلـ الفحص تاريخ مف سنة  لمدة كأجيزتنا صناعاتنا جمي  نضمف
 الجيػػاز بقطػػ  متعمقػػة معدنيػػة أك مصػػنعية أخطػػاء عػػف نػػات  العطػػب كػػاف إذا الضػػمانة ىػػذه مػػدة خػػبلؿ الجيػػاز فػػ 

 .مقابؿ بدكف كذلؾ كمعدنيا
 كالكسػػر باالسػػتخداـ الخاصػػة التعميمػػات بخػػبلؼ الجيػػاز اسػػتخداـ فيػػ  الضػػمانة عمييػػا تجػػرم ال التػػ  األخطػػاء أمػػا

 .االستعماؿ كثرة مف لمت كؿ المعرضة القط  كأيضا كاإلتبلؼ
 الغيػار لقطػ  األصػمية القطػ  تسػتعمؿ لػـ إذا أك بػذلؾ مخػكليف غيػر أشػخاص باإلصػبلح قاـ إذا ممغيان  الضماف يصبح

 .الشركة لدل المصنكعة
 
 

 (ليا الرسم  الككيؿ أك المصنعة الشركة قبؿ مف بذلؾ المخكؿ قبؿ مف كالختـ التكقي )
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 نمــــوذج 

 ............................................................عقد .
 

 -:مف كؿ بيف العقد ىذا إبراـ تــ    /  /   بتاريخ أنو
 ىػذا فػ  إليػو كيشػار  المػدير التنفيػذم – عامر محمد ىػزاع/ الميندس كيمثميا شركة يمن موبايل )ش.م.ي( .1

 . األكؿ بالطرؼ] العقد
 ..........................................األخ/ . ................. كيمثميػػػػػػػػػاالمػػػػػػػػػكرد ................... .2

  الثان  بالطرؼ] العقد ىذا ف  إليو .................................... كيشاربصفتو 
 -لمتال : ان ػػػػػػػػػكفق

 

 كفقػػػػا ___________________________________________ تكريػػػػدب الثػػػػان  الطػػػػرؼ يقػػػػـك(: 1) بنــــد
 كثػائؽ المناقصػػة فػػ  المحػددة كالمتطمبػػات كالشػركط األسػػعار كجػداكؿ كالنكعيػػة الكميػاتك الفنيػػة  لممكاصػفات

 .العقد طرف  قبؿ مف كالمعمدة المشترم قبؿ مف اإلرساء تـ أساسو عم  الذم كالعطاء
 

 المبمػػػغ يكتػػػب] .................................................. كقػػػدره بمبمػػػغ األعمػػػاؿ تنفيػػػذ عقػػػد قيمػػػة(: 2) بنـــد
 يكتػػػػػػػػػػػػػػػػب] ................................................................................  باألرقػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 . بالحركؼ المبمغ
 

 يصػػػبح قػػد آخػػر مبمػػػغ أم أك العقػػد قيمػػة الثػػان  لمطػػػرؼ يػػدف  أف العقػػد ىػػذا بمكجػػػب األكؿ الطػػرؼ يتعيػػد(: 3) بنــد
 .لمعقد الخاصة الشركط ف  المحددة( الدف ) السداد لطريقة كفقان  لمدف  مستحقا

 

 (التكقي  عم  العقدمف تاريخ ثبلثة اسابي  التنفيذ ) أك التكريد مدة(: 4) بند
 

 :كى  األساس  ىذا عم  تفسيرىا كيتـ العقد ىذا مف يتجزأ ال جزء التالية الكثائؽ تعتبر(: 5) بند
 .العطاء قبكؿ إخطار أ.
 مف يتجزأ ال جزءان  اعتبارىا كتـ العقد  تكقي  قبؿ قبكليا تـ كثائؽ أك مراسبلت كأم المقدـ العطاء. ب

 .العقد ىذا
 .الخاصة الشركط. ج
 .العامة الشركط. د
 .الفنية المكاصفات. ق
 (.كجدت إف) الرسكمات. ك
 .العقد ىذا مف جزء تشكؿ أخرل كثائؽ أم. ز
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 نسػػبتو مػػا حػػدكد فػػ  عمييػػا المتعاقػػد الخػػدمات أك السػػم  كميػػات تخفػػيض أك زيػػادة ؿاألك  لمطػػرؼ يحػػؽ -أ( : 6) بنــد
 ذلػؾ عمػ  االعتػراض فػ  الحػؽ الثػان  لمطػرؼ يكػكف أف دكف األسػعار كبػنفس العقػد قيمة مف% 10
 .التخفيض أك الزيادة ىذه بسبب تعكيض ب م المطالبة أك

 المعمػكؿ المينيػة لممعػايير كفقان  المحددة الجكدة ضماف بفترة الكامؿ االلتزاـ الثان  الطرؼ عم  يجب -ب
 .العبلقة ذات النافذة التشريعات عميو تنص لما ككفقا  عالميان  بيا

 

ـــد  ـ2007 لسػػػنة( 23) رقػػػـ الحككميػػػة كالمخػػػازف كالمزايػػػدات المناقصػػػات قػػػانكف ألحكػػػاـ العقػػػد ىػػػذا يخضػػػ (: 7) بن
 .العقد ليذا مكممة مذككريفال كالبلئحة القانكف أحكاـ كتعتبر التنفيذية كالئحتو

 

 .نسختيف أصؿ بيد كؿ طرؼ نسخة مف العقد ىذا حرر(: 8) بند
 

 الطرف األول                  الطرف الثانً                  
 

  شركة يمن موبايل )ش.م.ي( 

  وٌمثلها وٌمثلها  
  هزاعمحمد  عامرالمهندس/  
  المدٌر التنفٌذي 

 
  

 


