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Þëþa@áÔÛa@Z@æýÇ⁄a@xˆì¹@OñìÇ‡Ûa@ @

  ]يكتب اسم الجهة[ .............................................: ...........................تعلن
  م            لسنة(         ) عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة رقم 

  ]تكتب اسم عملية الشراء المطلوبة[ ..........................................................لتوريد
         _____________________________________________  

_____________________________________________  
  :والتي سيتم تمويلها من المصادر اآلتية

- ..................................  
  ]يكتب مصدر التمويل[ .................................. -

  

  م الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي على الراغبين المشاركة في هذه المناقصة التقدم بطلباته -
يكتب عنوان الجهة المحدد ( ..............................................................إلى العنوان التالي 

  )لشراء وثائق المناقصة بصورة واضحة
  .ال يرد _______________ لشراء واستالم وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدره 

  .م/      /            لبيع الوثائق هو تاريخ    وآخر موعد 
يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان الجهة المحدد ومكتوب عليه اسم  -

  :الجهة والمشروع ورقم عملية الشراء، واسم مقدم العطاء، وفي طيه الوثائق التالية
المناقصـة بمبلـغ مقطـوع قـدره     ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة المحـددة فـي وثـائق     .1

يوماً من تاريخ فتح المظـاريف، أو شـيك   (      ) ريال، صالح لمدة (                     ) 
  .مقبول الدفع

 . صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول .2
 .البطاقة الضريبية سارية المفعول+ صورة من شهادة ضريبة المبيعات  .3
 .البطاقة الزكوية سارية المفعول+ نية صورة من البطاقة التأمي .4
 .صورة من شهادة مزاولة المهنة .5

المشار إليها آنفاً ويكتفى بتقديم الوثـائق  والبطاقات الشركات األجنبية من تقديم الشهادات  ىتستثن
 القانونية المؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات

 
)             (    من يوم )            (  تح المظاريف هو الساعة آخر موعد الستالم العطاءات وف -

ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم إعادتها بحالتها المسلمة  م،/           /  الموافق   
  .إلى أصحابها

اب بحضور أصح________________   بمكتب بمقر الجهة الموضح بعاليه سيتم فتح المظاريف  -
  .العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم

يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصة اإلطالع على وثائق المناقصة قبل شرائها خـالل أوقـات    -
  .نشر أول إعالنتاريخ من ا يوم(     ) الدوام للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة لمدة 
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@ @

ïãbrÛa@áÔÛa@ZÛabàîÜÈn@p@paõbİÈÛa@ïß‡Ôß@¶g@ @

  مقدمة  –أ 
 

مـن مصـدر   عملية الشراء المطلوبة في جدول المتطلبـات  سيتم تمويل تنفيذ   مصدر التمويل-1

  .العطاء قائمة بياناتالتمويل الموضح في 

طاءات مقدمو الع-2

  المؤهلون 

م لتقـد ل للبضـائع أو المصنعين الدعوة مفتوحة لجميع الموردين /اإلعالنهذا 2-1

  .اتهم للمشاركة في هذه المناقصةءبعطا

مـع   مباشر أو غيـر مباشـر  بشكل، التعاملالعطاءات ال يحق ألي من مقدمي 2-2 

ـ  من قبل الجهةاالستشاريين المكلفين  ميم ابتقديم خدمات استشارية إلعداد التص

السـلع  والوثائق األخرى التي يتعين اسـتخدامها لشـراء   الفنية والمواصفات 

  . عطاءاتالالدعوة لتقديم /ا اإلعالنشراؤها بموجب هذالمطلوبة  الموادو

ال ينبغي أن يكون مقدم العطاء ممن أخل بالمبادئ األخالقية وقواعد السلوك أو  2-3 

مـن هـذه   ) 1-36(في القائمة السوداء وفقا للبند مدرجة  أسماؤهمممن تكون 

  .التعليمات

والخدمات  السلع-3

  المكملة

ذات الصلة التي يتعين توريدها بموجـب العقـد   المكملةوالخدماتعالسلجميع 3-1

  . المؤهلة بلدان الها ؤسيكون منش

المكان الذي يـتم فيـه اسـتخراج تلـك     " المنشأ"ألغراض هذا البند تعني كلمة 3-2 

أو تعدينها أو زراعتها أو إنتاجها، أو المكان الذي يـتم فيـه تـوفير    البضائع 

مصنعة عندما تـؤدي عمليـات   البضائع وتعتبر . ات الصلةالخدمات التكميلية ذ

إخراج منتج معترف بـه   إلى التصنيع والمعالجة والتجميعات الجوهرية الكبرى

تجارياً تختلف خصائصه األساسية جوهرياً من حيث الغرض أو االستخدام عـن  

  .مكوناته

  م العطاءوالخدمات ليس بالضرورة أن يحمل نفس جنسية مقدالبضائعمنشأ 3-3 

يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطاء ولـن يكـون    1-4  إعداد العطاءتكاليف-4

مسؤوالً بأي حـال عـن هـذه     العطاء قائمة بياناتالمشتري المحدد أسمه في "

   .التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة
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 وثائق المناقصة-ب  

محتويات وثائق -5

  ناقصةالم

المطلوبـة   السـلع والمـواد والخـدمات المكملـة    تحدد وثائق المناقصة 5-1

وتتضمن الوثـائق باإلضـافة إلـى    . وإجراءات المناقصة وشروط العقد

  :ما يلي اتتقديم العطاءلدعوة ال أو اإلعالن

  .إلى مقدمي العطاءات عليماتالت .أ  

 .العطاءقائمة بيانات .ب  

 .الشروط العامة للعقد .ج  

 .الشروط الخاصة للعقد .د  

  :)المستلزمات(المتطلباتجدول .ه  

 .التوريدأماكن /جدول التوريدات ومواعيد ومكان .1

 .جدول الخدمات المكملة .2

 .المواصفات الفنية .3

 .جداول األسعار .4

  .)بحسب انطباق الحالة(الرسومات  .5

 .نموذج تقديم العطاء .و  

 .العطاءضماننموذج .ز  

  .نموذج اخطار قبول العطاء .ح  

 .نموذج ضمان األداء .ط  

  .نموذج ضمان الدفعة المقدمة .ي  

 .نموذج العقد .ك  

  .نموذج تفويض المصنع .ل  

  .نموذج ضمان الجودة .م  

على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمـات والشـروط والمواصـفات     5-2 

وجدول المتطلبات والنماذج الواردة في وثائق المناقصة بصـورة دقيقـة   

ي تقديم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة أو التقدم بعطاء وأي تقصير ف

غير مستجيب في جوهره لوثائق المناقصة من جميع النواحي سـيتحمل  

  .مسؤولية ذلك مقدم العطاء وقد يؤدي إلى استبعاد عطائه

مالحظات علـى المواصـفات الفنيـة أو    إن عدم إبداء مقدم العطاء ألية  5-3 

األخرى خالل فترة دراسة وتقديم العطاءات مناقصة وثائق ال الرسومات أو

منه بصحتها وسالمتها، وال يحق له المطالبة بأي تعـديالت   يعتبر إقراراً

  .أسعارالمطالبة بفوارق  أوالخدمات المكملة  أو السلع والموادفي 
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طبيعة المناقصة هي توريد وتركيب وتشغيل فيجب على مقدم  عندما تكون 5-4 
كافة البيانـات  ه ومن والتأكد من طبيعتبنفسه نة موقع التنفيذ عطاء معايال

المرتبطة بتنفيذ المشروع بصورة مباشـرة مثـل   والخدمات والمعلومات 
ويتحمل مقدم العطاء وحـده تكـاليف    وغيرها االختبارات وطبيعة المناخ

 .ومعاينة موقع التنفيذ
توضيح وثائق -6

  المناقصة

ثائق المناقصة التقدم بطلب أي إيضـاحات أو  يحق لكل من تقدم لشراء و 6-1
استفسارات بشأن وثائق المناقصة على أن تقـدم خطيـاً إلـى عنـوان     

وعلى الجهة الرد خطياً على أي . قائمة بيانات العطاءالمشتري المبين في 
طلب تتسلمه إليضاح وثائق المناقصة خالل الفترة المسموح بها قانونـاً  

العطاءات وترسل صور من رد الجهة متضـمناً   قبل التاريخ المحدد لتقديم
شرحاً للتوضيحات واالستفسارات المطلوبة إلى جميع المتقدمين لشـراء  

  . وثائق المناقصة بدون تحديد مصدر طلب اإليضاحات أو االستفسارات
تعديل وثائق -7

  المناقصة

قديم للمشتري أن يعدل وثائق المناقصة في أي وقت قبل التاريخ المحدد لت 7-1
العطاءات ألي سبب كان سواء بمبادرة من جانبـه أو اسـتجابة لطلـب    

  . االشتراكيإيضاح من أحد راغب
سيتم إبالغ جميع من تقدموا واشتروا وثائق المناقصة بالتعديل خطياً،  7-2 

  . جزء ال يتجزأ من وثائق المناقصةباعتباره التعديل ملزماً لهمويكون
في تمديد فترة تقديم العطاءات حسـب مـا يـراه     يكون للمشتري الحق 7-3 

مناسباً، لتوفير مهلة معقولة للمتقدمين لكي يأخذوا التعديل بعين االعتبار 
 .عند إعداد عطاءاتهم

 

  

  إعداد العطاءات -ج
  

يتم إعداد العطاء وجميع المراسالت والوثائق المتعلقة بة والمتبادلة بـين   1-8  لغة العطاء -8

قائمـة بيانـات   والمشتري خطياً باللغة العربية ما لم تـنص  مقدم العطاء 

ويجوز أن يقدم صاحب العطاء وثائق ومطبوعات  على لغة أخرى العطاء

  . بلغة أخرى

الوثائق التي يجب-9

  ان يتضمنها العطاء 

  :يجب أن يتضمن العطاء المعد من قبل مقدمه المكونات اآلتية 9-1

طلبات وأسعارها مستكملين حسـبما  العطاء وجدول المترسالة تقديم  .أ 

  .من هذه التعليمات) 12(والبند ) 11(والبند ) 10(هو وارد في البند 

من هذه التعليمات تثبت أن مقـدم  ) 13(وثائق إثبات تعد طبقاً للبند  .ب  

  العطاء معتمد ومؤهل لتنفيذ العقد في حالة قبول العطاء المقدم منه؛

من هـذه التعليمـات تثبـت أن    ) 14(وثائق أثبات تعد بموجب البند  .ج  

 سـلع التوريدات والخدمات المكملة التي يوردها مقدم العطاء تعـد  

وخدمات معتمدة ومطابقة للمواصفات الفنية التي تضـمنتها وثـائق   

  المناقصة؛
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من هـذه التعليمـات وبـنفس    ) 15(ضمان العطاء يقدم طبقاً للبند  .د   

  .الصيغة المحددة في وثائق المناقصة
  :الشهادات والبطائق المطلوب تقديمها ضمن وثائق العطاء .هـ  

صورة شهادة التسـجيل لغـرض ضـريبة المبيعـات والبطاقـة      : 1/هـ  

  .الضريبية ساريتي المفعول

  .صورة البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية ساريتي المفعول: 2/هـ

  .صورة شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول: 3/هـ

  .شهادة مزاولة المهنة صورة: 4/هـ

قائمة بيانات العطاء أي وثائق أخرى مطلوبة يحددها المشتري في  :5/هـ

المشار إليهـا   والبطاقاتوتستثنى الشركات األجنبية من تقديم الشهادات 

ويكتفى بالوثائق القانونيـة   )4/، هـ3/، هـ2/، هـ1/هـ(في الفقرات 

في البلد الذي ينتمي إليه وفي  والصادرةالتي تؤكد أهلية المتقدم األجنبي 

القوانين واللوائح النافـذة ذات  أحكام حالة إرساء العقد عليه تسري عليه 

 .العالقة
نموذج العطاء، -10

  وجداول االسعار

يستكمل مقدم العطاء تعبئة نموذج العطاء وجدول األسـعار والمتطلبـات    10-1

المطلـوب  المواد والسلع األخرى الموضحة ضمن وثائق المناقصة محدداً 

  وبلد المنشأ والكميات واألسعار؛توريدها مع وصف مختصر لها 
ال يحق ألي مشارك التقدم بأكثر من عطاء واحد في نفس المناقصة سواء  10-2 

وأي مخالفة لذلك سيتم ) ائتالف(منفرداً أو ضمن شركة أو ضمن شركاء 

أو إلغـاء العقـد    استبعاد كافة العطاءات المقدمة منه ومصادرة ضماناتها

للجهة بعد التعاقد معه ويستثنى مـن  ذلك ومصادرة ضمان األداء إذا تبين 

  . ذلك أن يكون صاحب العطاء مقدم من الباطن مع عطاء آخر
العطاء بتقديم عطاءات بديله  في قائمة بياناتإذا سمحت وثائق المناقصة  10-3 

إخضاع هذه البدائل للتقييم والتقييم كلياً أو جزئياً فيجب على لجنة التحليل 

بهدف اختيار البديل االفضل من حيث المواصفات والسعر، وإذا لـم يـتم   

السماح بتقديم عطاءات بديله فيتم استبعاد العطاء المتقدم ببـدائل أثنـاء   

 .التحليل والتقييم
سـعر   يجب أن يبين مقدم العطاء في جدول األسعار سعر الوحدة وإجمالي 1-11  أسعار العطاء-11

المطلــوب  للســلع والمــوادالوحــدات وصــوال إلــى جملــة العطــاء 

توريدها وتركيبها وتشغيلها والتدريب بحسـب انطبـاق الحالـة    /توريدها

التعليمات لمقدمي العطاءات على أن يكون العقد شامالً جميع هذه بموجب 

الرسوم الجمركية والضرائب وتكاليف التأمين والنقل وأي نفقات أخـرى  

البضائع إلى مخازن الجهة أو اى موقع نهائي آخر محدد في  حتى وصول

 .جدول المتطلبات
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  :  يجب عند كتابة العطاء المقدم من المتناقص مراعاة اآلتي 11-2 

الوحدات وأي بيانـات أخـرى    أسعار وإجماليالوحدات  أسعار كتابة .أ 

يمحى على أن يوضح سعر الوحـدة   مطلوبة من مقدم العطاء بحبر ال

وحدات بالعدد أو الوزن أو المقاس أو أي بيانـات تفصـيلية   وعدد ال

 .األسعار باألرقام والحروفوعلى أن تكتب أخرى والثمن اإلجمالي 

بعد ملئها وال يجوز الكشـط   األسعارأن يوقع مقدم العطاء على قائمة  .ب 

أو غيرها يجـب   األسعاروكل تصحيح في  األسعارأو المحو في قائمة 

هـذا  بجانـب  توقيـع  اليمحى رقما وحروفـا و  كتابته بحبر ال إعادة

  .التصحيح

تظل األسعار التي حددها مقدم العطاء ثابتة خالل قيامه بتنفيذ العقد وغير  11-3 

التعامل مع أي عطاء يتضمن والتقييم خاضعة للتعديل، وعلى لجنة التحليل 

ب رفضه بموج الذي تمأسعاراً قابلة للتعديل معاملة العطاء غير المستجيب 

  .من هذه التعليمات) 24(البند
 

التي يوردها مقدم العطـاء  المكملة والخدمات للسلع والموادبالنسبة .أ 1-12  عمالت العطاء-12

على  .قائمة بيانات العطاءتقدم األسعار بالريال اليمني ما لم ينص في 

  .ذلك خالف

علـى   قائمة بيانات العطاء  ينص فيسيتم الدفع بالريال اليمني مالم  .ب 

  . خالف ذلك

الوثائق المثبتة -13

ألهلية مقدم العطاء 

  ومؤهالته

من هذه التعليمات يجب على مقدم العطاء أن يقدم كجزء )9(تطبيقاً للبند 13-1

من عطائه الوثائق التي تثبت أهليته لالشتراك في المناقصة وتأهيله عنـد  

  .التنفيذ في حالة قبول عطائه

 هبما يقنع المشتري بأن وثائق اإلثبات على أهليتهعلى مقدم العطاء تقديم 13-2 

  . من هذه التعليمات) 2(إلى دولة مؤهلة كما تحدد في البند  يينتم

لتنفيذ العقد وأنه ته وثائق اإلثبات الدالة على كفاءعلى مقدم العطاء تقديم 13-3 

أصبح مقنعاً للمشتري بقبول عطائه وفي هذه الحالة يلزم توفر الوثـائق  

  : تاليةال

عندما يتضمن العطاء توريد بضائع ليست من صنع مقدم العطـاء أو   .أ  

إنتاجه فإن صاحب العطاء يجب أن يكون مفوضـا حسـب األصـول    

التجارية من جانب المصنع أو المنتج للبضائع بالتوريد إلـى داخـل   

 اليمن أو أن يكون وكيالً رسمياً؛

ية واإلنتاجية لتنفيذ العقد؛أن لدى مقدم العطاء اإلمكانيات المالية والفن .ب 
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في حالة عدم ممارسة مقدم العطاء ألعمال في اليمن فإنـه سـيمثله    .ج

وكيل في اليمن وإذا ما ارسي عليه العطاء سـيكون الوكيـل قـادراً    

خـدمات  (ومؤهالً لتنفيذ التزامات المورد الخاصة بالصيانة واإلصالح 

المنصوص عليها  وتخزين وتوفير قطع الغيار والتدريب) ما بعد البيع

 في شروط العقد أو في المواصفات الفنية أو فيهما معا؛

. قائمة بيانات العطاء أن يفي مقدم العطاء بمعايير األهلية الواردة في  .د 

الوثائق المثبتة -14

ألهلية التوريدات 

ومطابقتها لوثائق 

  المناقصة

14-1 

  

  
  

14 -2  

العطاء أن يقدم كجزء مـن  من هذه التعليمات على مقدم)9(تطبيقاً للبند

والخدمات التي يعتزم توريدها بموجـب   البضائعالعطاء وثائق تثبت أهلية 

. العقد ومطابقتها للمواصفات الفنية والشروط المحددة في وثائق المناقصة

والخـدمات   البضـائع وثائق اإلثبات المقدمة بشأن أهلية يجب أن تشتمل 

لمنشـأ للتوريـدات والخـدمات    على بيان في جدول األسعار يوضح بلد ا

  .المكملة وتؤكده شهادة منشأ تصدر عند الشحن

يجب علي المورد تقديم ضمانة الجودة التي  تؤكد أن البضائع التي سيتم  14-3 

  .توريدها سليمة وجديدة ولم يسبق استخدامها
 

جزء مـن عطائـه   التعليمات يقدم صاحب العطاء كهذهمن9للبندتطبيقاً 1-15  ضمان العطاء-15

  . قائمة بيانات العطاءضمان عطاء بالمبلغ المحدد في 

يقدم ضمان العطاء بنفس عملة العطاء أو أي عملة أخرى قابلة للتحويـل   15-2 

  :بإحدى الطرق التالية

شيك مقبول الدفع من البنك المسحوب عليه باسـم الجهـة صـاحبة      .أ

بنك معتمداً لدى البنك يكون هذا ال أنشريطة لعطاء لكضمان المناقصة 

المركزي كما تقبل الشيكات المسحوبة على بنـوك بالخـارج بشـرط    

وأن المعتمدة من قبل البنك المركزي المحلية من أحد البنوك  اعتمادها

لمدة ال تقل عن ثالثين يوماً من تـاريخ انتهـاء فتـرة    يكون صالحاً 

  .صالحية العطاء

 ها من قبل البنـك المركـزي  ضمانة بنكية من أحد البنوك المصرح ل .ب

خالية من أي قيـد  وتكون الضمانة  بإصدار مثل هذه الضمانات اليمني

وبحسب نموذج صيغة الضمان المحددة في وثيقة المناقصة   أو شرط

سارية المفعول لمدة ال تقل عن ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء فتـرة  و

 .المشتريباسم  صالحية العطاء

يكون معززاً من  أني مقدماً من بنك خارجي فيجب إذا كان الضمان البنكو

  .اليمني مصرح له من قبل البنك المركزي بنك داخل الجمهوريةقبل 
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الضمان المنصوص عليه فـي  أصل رفض أي عطاء غير مرفق به سيتم 15-3 

 مسـتوف أنه غيـر  وسيعتبر التعليمات، هذه من  2-15و  1-15 البندين

  .ماتهذه التعليمن  24 للبندوفقاً 

بعد تقديم ضمان األداء والتوقيع على العقد صاحبه عاد ضمان العطاء إلىي 15-4 

  .صاحب العطاء الفائزمن قبل 

@:يةالحاالت اآلتمصادرة ضمان العطاء في أيٍ من للمشترييحق@ 15-5  @

إذا طلب أيٍ من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف  .أ 

 .خالل مدة صالحية العطاءات

 .ذا لم يقبل صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابيةإ .ب 

ضمان األداء في المدة المحددة  الفائزإذا لم يقدم صاحب العطاء  .ج 

 .والتوقيع على العقد بإخطار قبول عطائه

إذا ثبت للجهة أن صاحب العطاء قد أخل بقواعد السـلوك والمبـادئ    .د 

دراسـة وتقـديم   الالئحة خالل فتـرة  واألخالقية المحددة في القانون 

  . العطاء وإجراءات التحليل والتقييم والبت

فترة سريان -16

  العطاء 

بعـد   قائمة بيانات العطـاء يستمر سريان العطاء خالل الفترة المبينة في 16-1

هـذه  مـن  ) 19( للبندطبقاً لفتح المظاريف التاريخ الذي يحدده المشتري 

سيتم التعامل معه من ذلك أقل أي عطاء ساري المفعول لمدة و. تعليماتال

  . مستجيبغير عطاء على أساس انه 

 سريان مدة تمديدلحصول على موافقة مقدم العطاء على ايجوز للمشتري 16-2 

إلى صاحب العطاء، ويجب ان يكون رد يوجه بموجب خطاب كتابي  العطاء

ويجـوز  دون أي تعديل في عطائه المقدم صاحب العطاء خطياً بالموافقة 

 أن يرفض الطلب دون أن يؤدي ذلك إلى مصـادرة ضـمان  العطاء لمقدم 

تمديد مدة سريان ضمان العطاء المنصوص عليها في البنـد  ويتم  ،العطاء

  . هذه التعليماتمن ) 15(

صيغة العطاء -17

  والتوقيع عليه

يجب على مقدم العطاء القيام بإعداد النسخة األصلية والنسخ األخـرى  17-1

والتوقيع عليها، على أن يتم  قائمة بيانات العطاءة فـي للعطـاء المحـدد

بوضوح  بحيث يكتب على " النسخة األصلية عن النسخ األخرى"تمييز 

) من العطاء صورة(وعلى النسخ األخرى ) أصل العطاء(النسخة األصل 

  ا فإنه يعتد بالنسخة األصلية؛موفي حالة أي اختالف بينه

بحبر ال يمحى ويوقـع   األخرى طباعة أو كتابةوالنسخعطاءيحرر أصل ال 17-2 

الشخص المخول أو المفوض علـى أن يـتم ذلـك    عليه مقدم العطاء أو 

على جميع صـفحات العطـاء فيمـا عـدا المطبوعـات       التوقيع والختم

  التي لم تدخل عليها تعديالت؛) الكاتلوجات(
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بين السطور أو لن يعتد بأية كتابة فيما فإذا وقع خطأ من مقدم العطاء  17-3 

كشط أو إضافة فوق السطور إال إذا وقع عليها الشخص أو األشخاص 

  الموقعون على العطاء قبل فتح المظاريف؛

على صاحب العطاء الفائز أن يقدم المعلومات المنصوص عليها في نموذج  17-4 

العطاء بشأن المبالغ المدفوعة أو التي يتعين دفعها للوكالء ذوي الصلة 

  عطاء وتنفيذ العقد؛بهذا ال

يجب على مقدم العطاء التوقيع والختم على جميع وثائق العطاء  17-5 

، الشروط العامة، الشروط الخاصة، )إن وجدت(المواصفات، الرسومات [

، مالم سيعتبر ها، كإقرار منه بااللتزام الكامل بما ورد في]ونموذج العقد

  العطاء غير مكتمل؛

دعاء من قبل مقدم العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا لن يلتفت إلى أي ا 17-6 

  .قدم بعد انتهاء آخر موعد لتقديم العطاءات
 

  تقديم العطاءات–د
وضع العطاءات في-18

مظاريف مغلقة 

) التأشير(والكتابة 

  عليها

18-1 

  

يضع مقدم العطاء أصل العطاء وكل نسخة منه فـي مظـاريف منفصـلة    

حمر يكتب عليهـا اسـم المشـتري واسـم     ومغلقة ومختومة بالشمع األ

المشروع ورقم المناقصة وعنوان التسليم طبقا لعنوان المشتري الموضح 

" األصل"، ويتم التوقيع على المظاريف وكتابة كلمة بيانات العطاءقائمة في 

خارج المظروف للتمييز بينها ثم توضع المظاريف جميعها في " صورة"أو 

لشمع األحمر طبقاً للبيانات المحددة فـي  مظروف خارجي ويغلق ويختم با

  .وثائق المناقصة

  :يتم في المظاريف الداخلية والخارجية ما يلي 18-2 

   .قائمة بيانات العطاءتعنون باسم المشتري المبين في  .أ 

وعنوان تقديم ، قائمة بيانات العطاءتحمل اسم المشروع المبين في   .ب 

،  قائمة بيانـات العطـاء   /الدعوة/اإلعالن كما هو مبين فيالعطاء، 

، وتسـتكمل هـذه العبـارة    "قبل الفتحال يجوز "وتكتب عليها عبارة 

 للبنـد طبقـاً   قائمة بيانـات العطـاء  بالوقت والتاريخ المحددين في 

 . تعليماتالهذه من ) 22-1(
  

يحرر أيضاً على المظاريف الداخلية اسم وعنوان مقدم العطاء حتى يمكـن   18-3 

  ". متأخرا" هدون فتحه في حالة وصوليه إلإعادة العطاء 

قبل  فتحهيتحمل المشتري أية مسؤولية عن الخطأ في توجيه العطاء أو ال 18-4 

الموعد المحدد في حالة عدم إغالق المظروف الخارجي أو التوقيع عليـه  

  .تعليماتالهذه من  2-18 البندحسب المطلوب في 
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   : غير محليين يراعى اآلتيعند تقديم العطاءات من متناقصين  18-5 

تفوضه الشركة مقدم العطاء أو وكيله الرسمي أو من  يوضحيجب أن  .أ 

وتعتبـر اإلعالنـات    مخاطبته من خاللهالعنوان الذي يمكن في عطائه 

أنها قد سـلمت  هذا العنوان على إليه  ترسلها الجهةوالخطابات التي 

  .  تسليماً صحيحاً لمقدم العطاء

بتقديم العطـاءات يجـب أن يرفـق    يل أو المفوض الوكفي حالة قيام  .ب 

. من قبل الجهة المختصة عليه اًمصدق اًأو تفويض ضمن العطاء توكيالً

يقـدم ضـمن وثـائق     أنإذا كان مقدم العطاء شركة ائتالف فيجـب   .ج 

الشركاء ونسبة  أسماءموضحا فيه  الشراكةالمناقصة عقد أولي لهذه 

ماتهم بالشركة واسـم المـدير   مشاركتهم في رأس مال الشركة والتزا

  . نيابة عن الشركة بالتوقيع المسئول المخول من قبل الشركاء 

آخر موعد لتقديم -19

  العطاءات

 البنـد ينبغي أن يتسلم المشتري جميع العطاءات على العنوان المحدد في  19-1

في موعـد ال يتجـاوز الوقـت والتـاريخ     من هذه التعليمات، ) أ( 18-2

  . واإلعالن قائمة بيانات العطاءالمحددين في 

، أن يمدد الموعد المحدد كآخر موعد يراه مناسباًيجوز للمشتري، حسبما 19-2 

هـذه  مـن  ) 7(للبند تعديل وثائق المناقصة طبقاً لغرض لتقديم العطاءات، 

تعليمات، وفي هذه الحالة تمدد جميع الحقوق والواجبات المترتبة علـى  ال

لعطاءات وفق آخر موعد سابق ذكـره، بحيـث   المشتري وعلى أصحاب ا

  . تخضع للموعد الجديد

 هفـي حالـة ورود   فتحـه رفض أي عطاء وإعادته إلى مقدمة دون سيتم 1-20  العطاءات المتأخرة-20

هـذه  من  )1-19( البندبموجب آخر موعد لتقديم العطاءات  للمشتري بعد

  . التعليمات

تعديل العطاءات -21

  وسحبها

لمقدم العطاء أن يعدل العطاء أو يسحبه بعد التقدم به على أن يتسلم يجوز 21-1

المشتري أخطاراً كتابياً بالتعديل يشمل استبدال أو سحب العطاء قبل آخـر  

  . موعد محدد لتقديم العطاء

العطاء، ويوضع في مظروف مغلـق   بسحباألخطار أوالتعديليتم إعداد 21-2 

، ويجب تعليماتالهذه من ) 18( البندحكام طبقاً أل إرسالهموقع عليه ويتم 

كمـا  ". اسـتبدال "أو " تعـديل " "إنسحاب"أن يكتب على المظروف بوضوح 

شريطة متابعة ذلـك   بالفاكس أو البريديجوز إرسال إخطار سحب العطاء 

بصورة معززة لإلخطار مختومة بخاتم البريد في تاريخ سابق على آخـر  

  . موعد محدد لتقديم العطاء
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يحق لمقدم العطاء إدخال أي تغيير في عطائه بعد الموعد المحدد لفـتح  ال 21-3 

  . المظاريف

لتقـديم العطـاءات    موعدعطاء خالل الفترة ما بين آخر الال يجوز سحب 21-4 

. وانتهاء فترة سريان العطاء التي يحددها مقدم العطاء في نموذج العطـاء 

عليه مصادرة ضمان العطـاء   سيترتبلعطاء خالل تلك الفترة لسحب  وأي

  . التعليماتهذه من  )7-15(المقدم طبقا للبند 
  

  مظاريف العطاءات وتقييمها فتح -هـ 
  

المظاريف من فتح-22

  قبل المشتري

المشتري بفتح جميع مظاريف العطاءات في جلسة علنية بحضور من يقوم 22-1
ـ العطاءات أو من يمثلهم رسميا في  أصحابيرغب من  الوقـت  (د الموع
حضـور   إثباتويتم  ،قائمة بيانات العطاءفي  ينوالمكان المحدد )والتاريخ

فتح المظاريف، وإذا صادف  محضرمقدمي العطاءات بالتوقيع على نموذج 
موعد فتح المظاريف يوم راحة أسبوعية أو إجازة أو عطله رسمية فسيتم 

  .فتح المظاريف في يوم العمل التالي لها مباشرة
ند فتح المظاريف يجرى اإلعالن عن أسماء مقدمي العطاءات والتعديالت ع 22-2 

الخصم، ووجود اع ونبسحب العطاءات، وأسعار العطاءات وأ اإلخطاراتأو 
ة وأيوصالحيته والبنك الصادر عنه العطاء المطلوب،  ضمانأو عدم وجود 

المظاريف وال يجوز رفض  فتحإعالنها عند تفاصيل أخرى يرى المشتري، 
يصل في الموعد المحدد لفتح المظاريف وكل عطاء يـرد بعـد   عطاء أي  

  .من هذه التعليمات) 20(طبقاً للبند  هذا الموعد سيتم رفضه ورده لصاحبه
ال التعليمـات  هـذه  من ) 2-21(المرسلة وفقاً للبند المسحوبةالعطاءات 22-3 

تقييمها، أما ات وال ينظر بعد ذلك في وتعلن عند فتح مظاريف العطاءتفتح 
على العطاءات األصلية قبل الموعـد المحـدد لفـتح     تدخلالتعديالت التي 

  .المظاريف يجب على لجنة التحليل والتقييم إخضاعها للتحليل
يحرر المشتري محضراً بعملية فتح المظاريف بحسب النمـوذج المحـدد    22-4 

   .اللجنة وأعضاءوالتوقيع عليه من قبل رئيس 
يتم قراءته وتسجيله من بيانات ومبالغ فـي محضـر فـتح    ماليعتبر ك 22-5 

علـى المركـز   مؤشـراً   تعـد المظاريف عبارة عن وقائع كما وردت وال 
 .التنافسي للمتقدمين

ال يعتد بأي تخفيض مقدم ضمن مظروف العطاء لم يتم قراءتـه بصـورة    22-6 
  .علنية وإثباته في محضر فتح المظاريف في نفس جلسة الفتح

بحسب تقديره أثناء تقييم العطاءات أن يطلب إيضاحات من للمشترييجوز 1-23  توضيح العطاءات-23
بوسيلة  مقدم العطاء عن عطائه ويكون طلب اإليضاح واإلجابة عليه خطياً

، ولن يطلب أو يعرض أو يسمح بأي تغيير فـي أسـعار   مضمونة التسليم
  . العطاء أو في مضمون العطاء

د على استفسارات المشتري خالل فترة ال تتجـاوز أسـبوع مـن    عدم الر 23-2 

تاريخ تسليم اإلخطار سيكون مدعاة الستبعاد العطاء ومصـادرة ضـمان   

  .  من هذه التعليمات  ) 5-15(العطاء طبقاً للبند 
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والتقييم التحليل -24

  الفني والمالي

 
  :الفحص األولي - أ

اسـتجابتها واسـتكمالها    :قق منسيقوم المشتري بفحص العطاءات للتح 24-1  

تحديد العطـاءات المسـتوفية للوثـائق    بغية للوثائق والبيانات المطلوبة 

وفيما يلي الفحص  األساسية والعطاءات غير المستوفية للوثائق األساسية

  :األولي

ان العطاءات تم تسليمها بطريقة صحيحة وموقعة ومختومة بطريقـة   .أ  

  ائق المناقصة؛سليمة وفقا لما هو محدد في وث

للشروط القانونية من حيث  مستوِفأنه و )موجود(أصل ضمان العطاء  .ب 

المبلغ والفترة الزمنية المحددة ومطابق لصيغة الضمان في النمـوذج  

 المرفق وأنه غير مشروط وغير قابل لإللغاء؛

 :إرفاق صور الشهادات والبطاقات اآلتية .ج 

 .مفعولشهادة التسجيل لغرض ضريبة المبيعات سارية ال -

 البطاقة الضريبية سارية المفعول؛  -

 البطاقة التأمينية؛  -

  شهادة تسجيل وتصنيف سارية المفعول؛  -

  :التحليل الفني .ب              

سيتم استكمال إجراءات التحليل الفني ويلحق بها مباشرة التحليل المـالي   24-2 

سـعرا  في مرحلة واحدة ويكون اإلرساء على اقـل العطـاءات المقيمـة    

المستوفي لكافة الشروط  والمواصـفات الفنيـة المحـددة فـي وثـائق      

  .قائمة بيانات العطاءالمناقصة، ووفقاً لألسس والمعايير المحددة في 

من هـذه  ) 24(تعتبر العطاءات التي نجحت في الفحص األولي وفقا للبند  24-3 

هي العروض التعليمات، وتم اعتبارها مستجيبة جوهرياً لوثائق المناقصة، 

التي سيتم مواصلة الفحص الفني التفصيلي لها وفيمـا يلـي اإلجـراءات    

  :الواجب إتباعها

غير مقبولة دون انحرافات التحقق من مدى االلتزام بالمواصفات الفنية  .أ  

تلك االنحرافات في المواصفات الفنية  ويقصد باالنحرافات غير المقبولة

لغرض الذي من أجله تم طلب تقديم تم قبولها، فإنها لن تفي با التي لو

العطاءات، أو أنها ستحول دون وجود منافسة عادلة مـع العطـاءات   

 :التي كانت ملتزمة بالمواصفات الفنية ومن األمثلة على ذلك ما يلي
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عدم توفير الشهادات والوثائق والكتالوجات التي تؤكد وتضمن  .1

 مناقصة؛مطابقة المواصفات الفنية لما هو محدد في وثائق ال

 تسليم عينات غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة؛ .2

 عدم االلتزام الواضح بضمانات األداء والتشغيل؛ .3

عدم مطابقة التواريخ الهامة المطلوبة أو البرنامج الزمني  .4

لتنفيذ العمل بالنسبة للترتيب المرحلي لبدء تنفيذ العقد أو 

 والتشغيل؛ التوريد والتركيب/ التسليم ألعمال التوريد 

رفض تحمل مسئوليات والتزامات هامة محددة في وثائق  .5

توفير ضمانات األداء، ضمانات الصيانة وقطع : المناقصة، مثل

 ؛)في حالة طلب ذلك(التدريب / الغيار

عدم تطابق المخرجات الفنية للمواد مع البيانات والمعلومات  .6

قدم المطلوبة في وثائق المناقصة أو الواردة في العرض الم

 والمقبول أثناء عملية التحليل والتقييم الفني؛
  

سيتم استبعاد أي عطاء غير مسـتجيب للمواصـفات والشـروط الفنيـة      24-4 

  .األساسية المحددة في وثائق المناقصة
  

  :التحليل المالي -جـ  

سيتم استبعاد أية عطاءات مبنية على تخفيض نسبه مئوية أو مبلغ  24-5 

اء مقدم من العطاءات  األخرى باعتباره عرضاً غير مقطوع من أدنى عط

مستجيباً وعلى نحو مشابه، سيتم استبعاد أي عطاء ينص على تعديل 

للسعر في الوقت الذي طلب تقديم عطاءات بأسعار ثابتة، على أساس انه 

  عطاء غير مستجيب؛

ريف سيتم األخذ بأي تعديالت ترد على العطاءات األصلية قبل فتح المظا 24-6 

  أثناء عملية الفحص والتقييم للعطاءات في مرحلة التقييم المالي؛

  :  سيتم إجراء التصحيحات الحسابية للعطاءات وفقاً للقواعد التالية 24-7 

تباين بين المبلغ المكتوب بالحروف والمبلـغ المكتـوب   وجود  عند .أ 

 .المبلغ المكتوب بالحروففيعتد بباألرقام، 

سعر الوحـدات فيعتـد   عر الوحدة وإجمالي اختالف بين سوجود  عند .ب 

 .  مدون في العطاءبسعر الوحدة كما هو 

 له مبلغ التصحيح الحسابيإجمالي  تجاوزيتم استبعاد العطاء الذي س .ج 

المعلن والمثبت في محضر فتح من قيمة العطاء فأكثر % 3ما نسبته 

  :يطَبق التصحيح الحسابي في الحاالت التاليةالمظاريف و

 .ضرب سعر الوحدة في الكميةالخطأ في  .1
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 .  الخطأ في جمع بنود األسعار سواء بالزيادة أو النقص .2

 . الخطأ في ترحيل اإلجماليات من صفحة إلى أخرى .3

ال يعتبر عدم تسعير بند من بنود األسـعار مـن   وفي جميع األحوال 

النسـبة المشـار   يتم احتسابها أثناء تطبيق األخطاء الحسابية التي 

 .إليها

غ إجمالي قيمة البنود غير المسعرة بعد تسعيرها بأعلى األسعار إذا بل .د 

فأكثر من قيمة العطاء المقدم فسيتم استبعاد العطاء %) 10(ما نسبته 

 . أثناء التحليل والتقييم

بنود غير مسعرة في عطاء ما يتم وضع أعلى سعر مقدم عند وجود  .ه 

لغـرض   لهذه األصناف أو البنود في العطاءات األخرى المسـتجيبة 

فيحاسب على المناقصة على صاحب هذا العطاء  أرسيتإذا والتقييم 

  . مقدم لهذه البنود في العطاءات المستجيبة اقل سعر  أساس

أي شروط أو تحفظات لها قيم مالية سيتم تقييمها ماليا بغرض المقارنـة   24-8 

  .والتقييم فقط

عطاء أصبح وحيًدا بعـد  في حالة وجود بنود غير مسعرة لعطاء وحيد أو ل 24-9 

استبعاد بقية العطاءات فيتم اعتماد أسعار التكلفة التقديرية لهـذه البنـود   

مـن  %) 10(لغرض اإلرساء شريطة عدم تجاوز قيمة هذه البنود نسـبة  

  .  إجمالي قيمة العطاء المعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف 

ات قد اقترنت بتحفظات يتم اتخاذ إذا تبين عند التحليل والتقييم أن العطاء 24-10 

  :اآلتي

استبعاد العطاءات المقترنة بتحفظات علـى المواصـفات والشـروط     .أ 

أو تلك المتضـمنة   والمتطلبات الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة

  .قيوداً أو شروطاً رئيسية غير مذكورة في وثائق المناقصة

المـذكورة فـي   إجراء مراجعة مالية للتحفظات الثانوية، غير تلـك   .ب 

  :لآلتيوفقاً  الفقرة السابقة وإضافتها إلى القيمة اإلجمالية للعطاء

التحفظات الثانوية التي لها قيمة ماليـة محـددة ضـمن وثـائق      .1

 .المناقصة تقيم وفقاً لذلك

إذا لم يكن للتحفظ الثانوي قيمة مالية واضـحة ضـمن وثـائق     .2

وعادلـة يـتم   المناقصة فيتم تقدير تكلفتها وفق مرجعية واضحة 

 .  إثباتها في تقرير التقييم وإرفاق الوثائق المؤيدة لذلك

العطـاء   قيمةمن  %)10(إذا تبين أن التحفظات الثانوية أقل من  .3

ويعـاد ترتيـب    للتقييم فقـط  القيمة اإلجمالية للعطاء تضاف إلى

 .العطاءات وفقاً لذلك
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 لعطـاء ا قيمةمن  %)10(أكثر من تبين أن التحفظات الثانوية إذا .4

  .م باستبعاد العطاءيتقوم لجنة التحليل والتقيف

االستبعاد أو ال يحق لمقدمي العطاءات االعتراض على إعادة الترتيب  .ج 

  .نهائياً المبني على أساس تحليل التحفظاتالمشتري  ويكون قرار

للمشتري أن يتجاوز عن أخطاء طفيفة سواء في الشكل أو في المطابقة أو  24-11 

وبشـرط أال يضـر هـذا     جوهرياًطالما أنها ال تشكل انحرافاً  في القواعد

  . التجاوز أو يؤثر على الترتيب النسبي لمقدمي العطاءات
 

يرفض المشتري أي عطاء يتقرر عدم استجابته جوهرياً وال يجوز لمقـدم    24-12 

  .العطاء أن يغيره ليكون مستجيباً وذلك بتقويم أوجه عدم المطابقة
لى عملة التحويل إ-25

  واحدة 
عطاءات بعمالت مختلفة قابلة للتحويل  بتقديمإذا سمح في وثائق المناقصة  25-1

 :يتم تحويل أسعار العطاءات إلى الريال اليمني مع مراعاة ما يلي
في نشـرة   الواردتاريخ ومصدر تحديد السعر هو سعر البيع كون يأن  .أ 

.احد فروعه أوك من قبل البنعليها البنك المركزي التي يجب الحصول 

يوماً قبل موعد فتح المظـاريف   28تحديد تاريخ سعر الصرف بـيتم  .ب 

  .لغرض التقييم المحدد في وثائق المناقصة
تقييم ومقارنة -26

  العطاءات
 يقوم المشتري بتقييم ومقارنة العطاءات التي تقرر أنها مطابقة جوهريـاً  26-1

 .للشروط
د تقييم العطاء، باإلضافة إلى سعر العطـاء  يأخذ المشتري في الحسبان عن 26-2 

التعليمات عامالً أو أكثر من العوامل هذه من  )3-11( للبندالمقدم المحدد 

  :التعليماتهذه من  )3-26( البندالتالية كما هو مبين في 

تكاليف النقل والتأمين والتكاليف األخرى داخل اليمن المترتبة علـى   .أ 

  :في قائمة بيانات العطاء المبين ئيإلى مقرها النها البضائعتوصيل 

 الجدول الزمني للتسليم المقدم في العطاء؛  .ب 
 ؛المكملة ات، والخدماإللزاميةتكاليف المكونات وقطع الغيار  .ج 
المقدمة للتوريدات أن تتوفر في اليمن قطع الغيار والخدمات الالحقة  .د 

 في العطاء؛
وريـدات  التخـالل فتـرة عمـر     الالزمةتكاليف التشغيل والصيانة  .ه 

 ؛التشغيلي
  المعروضة؛ التوريداتأداء وإنتاجية  .و 
  .  قائمة بيانات العطاءفيأية معايير أخرى للتقييم تم تحديدها  .ز

إنزال المناقصة على أساس مجموعـات وتـم االشـتراط بتقـديم     إذا تم  26-3 

 ة أن يرسي عليه أكثر من عقد واحـد خصميات يتقدم بها المتناقص شريط

فإنه سيتم إخضاعها في المرحلـة النهائيـة للتقيـيم     أو مجموعة واحدة

 .المالي
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فـي   ةيتم ترتيب العطاءات المستوفية للشروط والمواصفات الفنية المحدد 26-4 

  .وثائق المناقصة وفقاً ألقل األسعار المقيمة
سـيقوم المشـتري بمـنح هـامش      قائمة بيانات العطاءتحديدها فيعند 1-27  التفضيل المحلي-27

تفضيل المحلي للسلع الزراعية أو الصناعية عن المنتجـات المسـتوردة   لل

  بشرط توافق الجودة وفقا للشروط والنسبة المحددة في قانون االستثمار؛
مقدم العطاء االتصال يحضر على التعليمات هذه من)23(البندمع مراعاة 1-28  االتصال بالمشتري-28

 فـتح ائه في الفترة بـين تـاريخ   بالمشتري بشأن أية مواضيع تتعلق بعط

  . المظاريف وتاريخ إرساء العقد
أي محاولة من جانب مقدم العطاء للتأثير على المشتري في قراراته بشأن  28-2 

ـ قد فإن ذلك تقييم العطاءات أو المقارنة فيما بينها أو إرساء العقد  ؤدي ي

  . إلى رفض العطاء المقدم منه
  

  

  إرساء العقد -و

في حالة عدم إجراء تأهيل مسبق، فإن للمشتري أن يحدد ما إذا كان مقدم  1-29  الالحقيل التأه-29

يعتبر مؤهالً  المقيمةالعطاء الذي تم اختياره باعتباره مقدم أقل العطاءات 

هـذه  من  3-13 البندلتنفيذ العقد بشكل مرض وفقاً للمعايير الواردة في 

 .التعليمات
المالية والفنية واإلنتاجية لمقدم العطاء، على أساس  يتم تحديد اإلمكانيات 29-2 

التعليمـات  هـذه  مـن   3-13 للبندالتي قدمها طبقاً وثائق التأهيل  فحص

  . وكذلك أية معلومات أخرى يرى المشتري أنها ضرورية ومناسبة
إلمكانيات مقدم العطاء على تنفيذ العقد بشكل مرض يعتبر التحديد اإليجابي  29-3 

، بينما يؤدي التحديد السلبي إلى رفـض  قا إلرساء العقد عليهشرطا مسب

التـالي  المقيم إلى العطاء يحق للمشتري االنتقال العطاء وفي هذه الحالة 

  . إلجراء تحديد مماثلالترتيبفي
يجوز للجهة االستيضاح أو طلب أي بيانات أو وثائق فنية أضافية إلثبات  29-4 

  .التأهيل الالحق للعطاء المرشح بالفوزأهلية أصحاب العطاءات أثناء 
على المناقصة  إرساءسيتم هذه التعليمات من  32 البندمع مراعاة أحكام  1-30  معايير اإلرساء-30

جوهريـاً لكافـة الشـروط    مقدم العطاء الذي ثبت أن عطائه مسـتجيب  

  . والمواصفات الفنية وانه أقل العطاءات المقيمة سعراً
 حق المشتري في-31

 زيادة أو تخفيض

الكميات عند 

  اإلرساء

والخـدمات  التوريـدات  يحتفظ المشتري بحقه في زيادة أو تخفيض كمية  31-1

من قيمـة  % 10المنصوص عليها في جدول المتطلبات، وذلك في حدود 

وان العقد دون أي تغيير في سعر الوحدة أو في شروط العقد بعد اإلرساء 

  . عليها الفنية للمواد المتعاقد تكون من نفس النوعية والمواصفات
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حق المشتري في -32

قبول أي عطاء 

ورفض أي أو جميع 

  العطاءات

المناقصة في أي وقت قبل ترسية العطاء إلغاء بحقه فييحتفظ المشتري 32-1

دون تحمل أية مسئولية أو التزام تجاه أصحاب العطاءات أو عن األسباب 

  .إلجراءا االتي حملت المشتري على اتخاذ هذ

صـاحب العطـاء    المشتري بإخطارقبل انتهاء فترة صالحية العطاء يقوم  1-33 إخطار قبول العطاء-33

، إلى بقبول العرض المقدم منهبالفاكس الفائز خطياً إما بالبريد المسجل أو 

ونسـخ صـورة مـن     العطاءبيانات في نموذج من قبله العنوان المحدد 

صـاحب  اسم مع توضيح  شعارهم باإلرساءاإلخطار إلى بقية المتقدمين إل

  . العطاء الفائز ومبلغ اإلرساء عليه

المختصـة  الجهـات   لـدى يمنح مقدمو العطاءات فترة عشرة أيام للتظلم  33-2 

تبدأ من تاريخ إخطـارهم  بحسب اإلجراءات القانونية المنظمة لذلك قانوناً 

  .رسمياً باسم العطاء الفائز بالمناقصة

هـذه  مـن   )35( للبندديم مقدم العطاء الفائز لضمان األداء تطبيقاً عند تق 33-3 

عن عطـاءاتهم   العطاء المقدمة ضمانات إعادةبالتعليمات يقوم المشتري 

  .هذه التعليماتمن)15(للبندتطبيقاً

التأكد مـن   هإذا رغب أحد المشاركين في المناقصة بعد إرسائها على غير 33-4 

فإن عليه إرسال طلبه مباشرة للمشـتري الـذي   عطائه  قبولأسباب عدم 

 .خطياًعليهسيقوم بالرد

 يقوم المشتري بإخطار مقدم العطاء الفائز بقبول العطـاء المقـدم منـه،     1-34  توقيع العقد-34

والعرض المقدم نموذج العقد المنصوص عليه في وثائق العطاء ويرفق به 

  . والذي على أساسه تم اإلرساء

أن يوماً من استالم نمـوذج العقـد،   ) 15(خالل مقدم العطاء الفائز على  34-2 

  . يوقع على العقد ويثبت عليه تاريخ التوقيع ويعيده إلى المشتري

يوماً من استالمه أخطـار المشـتري   ) 15(يقدم مقدم العطاء الفائز خالل  1-35  األداء ضمان-35

ـ  نمـوذج   بحسـب د بإرساء العقد عليه ضماناً لألداء بموجب شروط العق

  . ضمان األداء الوارد في وثائق المناقصة

ن تقديم ضمان األداء والحضور لتوقيـع  إذا عجز صاحب العطاء الفائز ع 35-2 

العقد فإنه يعتبر مبررا كافيا إللغاء عملية اإلرساء عليه ومصادرة ضـمان  

العطاء واالنتقال إلى العطاء التالي في الترتيب من حيـث أقـل األسـعار    

أو أن يدعو إلـى تقـديم   لمقيمة والمستوفي للشروط والمواصفات الفنية ا

  .والالئحةعطاءات جديدة طبقاً ألحكام القانون 
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المبادئ األخالقية -36

  وقواعد السلوك

مراعـاة أرفـع معـايير    المتقدمين بعطائاتهم الموردينيجب على جميع 36-1

ضر عليهم اتيـان إي  ويح –األخالق خالل حصولهم على العقود وتنفيذها 

  :ممارسات أو سلوكيات غير أخالقية مثل

أو السـعي  /تلقـي /منح/تعني عرض و" ممارسة أعمال الرشوة" .أ 

للحصول على شئ ذي قيمة للتأثير على تصرفات موظف رسمي 

 .بغرض الحصول على العقد أو تنفيذه

تعني تحريف الحقائق للتأثير علـى عمليـة   و" ممارسة التدليس" .ب 

كما تعني / لعقد أو تنفيذه لإلضرار بصاحب العمل الحصول على ا

لتحديد ) قبل أو بعد تقديم العطاءات(التواطؤ بين مقدمي العطاءات 

من  المشتريمستويات مصطنعة وغير تنافسية لألسعار ولحرمان 

  . مزايا المنافسة الحرة المفتوحة

بإرسـاء   يرفض اقتراح إرساء العطاء إذا ثبت أن مقدم العطاء الموصـى  36-2 

العطاء عليه انخرط في ممارسات تنطوي على الرشوة والتـدليس خـالل   

  المنافسة للفوز بالعقد المعني؛

في أي وقت ان المورد قد مارس الرشوة أو التدليس في للمشتريإذا ثبت 36-3 

المناقصة سيتم اإلعالن بأنه غير مؤهل لالشتراك في أي مناقصة بصورة 

واتخاذ اإلجراءات طبقا لهذه التعليمات وشـروط   نهائية أو لفترة محدودة

الرفع به إلى الجهة المختصة إلدراجـه ضـمن القائمـة    وسيتم المناقصة 

  .كلما تطلب األمر ذلك السوداء

مقدمي العطاءات مراعاة قواعد السلوك والمبـادئ األخالقيـة   ينبغي على 36-4 

طاءات واتخاذ قـرار  أثناء دراسة وتقديم الع القانون والالئحةالمحددة في 

  . المشترياإلرساء من قبل 
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 مقـدمـة
  ...................................................رقم المناقصةاسم و من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

............................. .......................................... 
  .....................................وصف باألعمال المطلوب تنفيذها  

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

...................................... ................................. 
  )عقد واحد/مجموعة لعدد (تتكون المناقصة 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
 )1البند (

 :مصدر التمويل
...................................... ................................. 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
 )1-4البند(

 :المشتري اسم
...................... ................................................. 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
 )1- 6البند (

 :لطلب االستيضاحات عنوان المشتري
...................................... ................................. 
...................................... ................................. 

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

  
  :الفترة المسموح بها لالستيضاحات

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

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
 )1-8البند(

  :والمراسالتلغة العطاء
...................................... ................................. 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
 )5/هـ/1-9البند (

  :ئق أخرى مطلوب تقديمها مع وثائق العطاءأي وثا
...................................... ................................. 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
 )3-10البند (

يتم تدوين انطباق الحالة مع تحديد الحد األعلى [:التقدم بعطاءات بديلة
  ]أنه ال ينطبق للبدائل المسموح بها، أو تدوين

...................................... ................................. 
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 )1-12البند (
  .....................المسموح التقدم بهـا   عملة العطاء

  .......................التي بموجبها سيتم الدفع عملة الدفع 

 تعليمات إلى مقدمي العطاءاتمن ال
 ))د(3-13البند(

  ......................:..........المعايير األخرى ألهلية مقدم العطاء 
...................................... ................................. 

   1-15البند
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

: ........................ بلغ مقطوع بـيحدد مبلغ ضمان العطاء بم
  صالح لمدة ثالثون يوماً بعد صالحية العطاء 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
 )1-16البند(

يوماً من تاريخ استالم  .................فترة صالحية العطاء ستكون 
  .العطاء وفتح المظاريف

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
 )1-17البند(

  .باإلضافة إلى النسخة األصلية .........عدد النسخ المطلوبة
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 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
 )2-18البند (

يتم كتابة عنوان المشتري بصورة واضحة الذي سيتم تقديم وتسليم 
  :العطاءات إليه

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

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

...................................... ................................. 
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 )1-19البند(
  :آخر موعد لتقديم العطاء

  /           .    /  ـــــ يوم ـــــــ تاريخ      )ساعة(
  1-22البند

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
  :موعد ومكان فتح المظاريف

  /     /       .ـــــ يوم ــــــ تاريخ ) ساعة(
 ..........................................مكان فتح مظاريف العطاءات 

.......................................................................  
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 )ز-2-26البند (

 .............. ]معايير التقييم األخرى[

  ....................................فني 
...................................... ................................. 

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

  : ........................................مالي
...................................... ................................. 

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

من التعليمـات إلـى مقـدمي العطـاءات

  ) أ، ب(من

 )أ-2-26البند (

  :المواد لتسليمالموقع النهائي
............. .......................................................... 

...................................... ................................. 
يتم تحديد الحالة التي تنطبق عليها المناقصة من الحاالت المبينة في [

  )]2-26(البند 
...................................... ................................. 

.......................................... ............................. 
من التعليمـات إلـى مقـدمي العطـاءات

  ) أ، ب(من 

 )ز-2-26البند (

  المعايير األخرى للتقييم

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 )1-27البند (

 هامش التفضيل المحلي
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 من التعليمات لمقدمي العطاءات

 )1-33البند (

يجب على المورد تدوين عنوانه الذي سيتم التخاطب إليه من قبل 

يتم تعبئة البيانات أدناه من قبل صاحب العطاء المتقدم : [ المشتري

  ] .وعلى مسئولية صحة وسالمة البيانات المدونة

 )االسم التجاري للمتقدم(-

  أو اسم المتقدم   
............................................................. 

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

 .............................................................  .مقر الشركة-
 .............................................................  تلفون-
 .............................................................  فاكس-
 .............................................................  بريد الكتروني-
 .............................................................  ب. ص-

 .............................................................  تلفون سيار-

اسم المخول بالتوقيع كامال على -

  اإلخطارات والعقد
............................................................. 

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

رى صاحب العملأي بيانات أخرى ي-

  .طلبها من قبل المورد
............................................................. 
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     التعاريف1-1

المبينـة إزاء كـل    المعانييكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الشروط  

  -:ذلك خالفعلى  ةالقرينلم تدل  ما منها

االتفاق المبرم والموقع بين المشتري والمورد وفقا لنموذج العقد شامال جميع المرفقـات      العقد"

  .والمالحق الوارد ذكرها في عقد االتفاق

بعد المراجعة والتصحيح وفقاً ألحكام القـانون والئحتـه التنفيذيـة    القيمة اإلجمالية للعقد    "قيمة العقد"

  .واتفاقية العقدالموضحة في إخطار قبول العطاء و

  الشروط الواردة في هذا القسم الواجب االلتزام بها من قبل المشتري والمورد    "الشروط العامة للعقد"

مجموعة القواعد التي تتوافق مع طبيعة ونوعية عملية الشراء وبما ال يتعارض مع أحكام     "الشروط الخاصة للعقد"

  .ئحةالقانون والال

لتنفيذ األعمال التـي   الموردالطرف المشار إليه في العقد بالطرف األول، والذي يتعاقد مع     "المشتري"

  .، ونموذج العقدللعقد الشروط الخاصة، والمذكور اسمه في يشملها العقد

في  المشار إليهولتنفيذ األعمال ه ءعطا المشتريالذي قبل الطبيعي أو االعتباريالشخص    "المورد"

والمـذكور   الشخصيين وورثته الشـرعيين  أو أي من ممثلي المورد نيالعقد بالطرف الثا

  .، ونموذج العقدللعقد الشروط الخاصةاسمه في 

 .الجمهورية اليمنية    "بلد المشتري"

التي يجب علـى المـورد   ونحوها المواد والمعدات وجميع التوريدات من األجهزة واآلالت    "البضائع"

  .للمشتري بموجب العقدتوريدها 

الخدمات المرتبطة بتنفيذ العقد، مثل خدمات النقل والتـأمين وأي خـدمات أخـرى    جميع    "الخدمات"

تكميلية مثل التركيب، والبدء في التشغيل، وتوفير المعونة الفنية، والتدريب، وأي تعهدات 

  .من جانب المورد واجبة األداء بموجب العقد

التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب المحـددة  / المكان، أو األماكن، النهائية للتوريديعني    "موقع المشروع"

  .الشروط الخاصة للعقدفي 

فيه الشروط  تستوفىهو الشخص الطبيعي أو االعتباري المتعاقد مع المورد األساسي الذي     المورد من الباطن

  .المشتريالمطلوبة والذي سيتولى تنفيذ جزء من العقد بعد موافقة 

التاريخ المستهدف 

  إلنهاء األعمال

  .للعقد الشروط الخاصةالتاريخ المستهدف فيه إنهاء المورد لألعمال والمحدد في  

  ).ساعة 24(يعني الفترة من منتصف الليل إلى منتصفه الثاني     "اليوم"

  صحيح في تفسير شروط العقد يعني المفرد الجمع والمذكر المؤنث والعكس    التفسير1-2

حمل الكلمات معناها العادي في المرجعية بين البنود أي مغزى وتليس للعناوين واإلحاالت   

  لغة العقد مالم ينص على شيء محدد
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  .تنسخها أحكام أخرى من العقدمتطبق الشروط العامة ما ل 1-2  التطبيق-2

 مـن قدمة بموجـب العقـد   والخدمات الم البضائعينبغي أن يكون منشأ جميع 1-3  بلد المنشأ-3

  .المؤهلةالبلدان 

المكان الذي يتم فيه اسـتخراج تلـك   " المنشأ"ألغراض هذه الفقرة تعني كلمة 3-2 

المواد أو تعدينها أو زراعتها أو إنتاجها، أو المكان الـذي يـتم فيـه تـوفير     

، وتعتبر البضائع مصنعة عندما تؤدي عمليـات  الخدمات التكميلية ذات الصلة

  .إخراج منتج معترف به تجارياًإلى ع التصني

  .الموردوالخدمات يمكن أن تكون مختلفة عن جنسية البضائعمنشأ 3-3 

الموردة بموجب هذا العقد المعايير المـذكورة فـي   التوريداتيجب أن تطابق 1-4  المعايير-4

 المواصفات الفنية، وفي الحاالت التي ال يرد فيها ذكر لمعيار واجب التطبيـق، 

  .الموافق عليها من قبل المشتريالمعايير المعتمدة التوريدات يجب أن تطابق 

استخدام وثائق -5

العقد 

والمعلومات 

  التي يتضمنها

للمورد أن يكشف، بدون موافقة المشتري الخطية المسبقة عن نـص  يحقال 5-1

أو عن أي مواصفات أو مخططات أو رسومات أو  فيهالعقد أو أي أحكام واردة 

، ألي شخص يفوضهأنماط أو عينات أو معلومات مقدمة من المشتري أو من 

المعلومات إلـى أولئـك   إعطاء سوى موظفي المورد خالل تنفيذهم للعقد ويتم 

  .العقد خالل فترة تنفيذالموظفين سراً وفي الحدود الالزمة 

يقة أو للمورد دون موافقة المشتري المسبقة كتابة، أن يستخدم أي وثيحقال 5-2 

  .إال ألغراض تنفيذ العقدهذه الشروط من  1-5 البندمعلومات ورد ذكرها في 

بخـالف العقـد    – هذه الشروطمن  1-5 البندتظل أي وثيقة ورد ذكرها في 5-3 

نفسه، ملكا للمشتري وتعاد مع جميع صورها للمشتري عنـد اكتمـال تنفيـذ    

  .المورد للعقد

حقوق براءات -6

  االختراع

ن المورد للمشتري أي مطالبات من جانب الغير بشأن اإلخـالل بحقـوق   يضم 6-1

البراءات أو العالمات التجارية أو التصميمات الصناعية الناتجة عن اسـتعمال  

  .أو أي جزء منها في الجمهورية اليمنيةالبضائع 

 تتجـاوز  يجب على  مقدم العطاء الفائز أن يقدم إلى المشتري، خالل مـدة ال  1-7  ضمان األداء-7

خمسة عشر يوماً من إخطاره بإرساء المناقصة عليـه، ضـمانا بنكيـا غيـر     

من قيمة العقد بحسب النموذج % 15بما ال يقل عن  لإللغاءمشروط وغير قابل 

والصيغة المحددة في وثائق المناقصة بحيث يكون ساري المفعول من تـاريخ  

الخـالي مـن   البتدائي انتهاء إجراءات الفحص واالستالم اتوقيع العقد وحتى 

  .التحفظات

تكون حصيلة ضمان األداء واجبة الدفع للمشتري كتعويض عـن أي خسـائر    7-2 

  .ناجمة عن أي تقصير من جانب المورد في تنفيذ التزاماته بموجب العقد 
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 : الطرق اآلتيةيقدم ضمان األداء بإحدى  7-3 

. اليمني نك المركزيمن قبل الب الدفع من أحد البنوك المعتمدة مقبولشيك  .أ 

من البنك المركزي خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المصرح لها  .ب 

  .بإصدار مثل هذه الخطاباتاليمني

خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ  إلى المورداألداء  ضمانالمشتري  يعيد 7-4 

ـ  إتمام المورد تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد  راءات واسـتكمال إج

  .أو تحفظات الفحص واالستالم االبتدائي دون أي مالحظات

 الفحص -8

  واالختبار

أو اختبارها أو االثنين معا للتحقق البضائع يحق للمشتري أو من يمثله فحص  8-1

الشروط الخاصـة  من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة في العقد، وتحدد 

يشترطها المشـتري ومكـان إجرائهـا،     أنواع الفحص واالختبارات التي للعقد

 من يكلفـه ببمن يمثله أو ويخطر المشتري المورد كتابة، في الوقت المناسب، 

بأعمال الفحص واالختبار وكل أنواع الفحص واالختبار المحددة ستكون علـي  

 .نفقة المورد

 يجوز إجراء الفحص واالختبار في بلد المنشأ أو مقر المورد أو مورديه من 8-2 

الباطن اذا كان يختلف عن بلد المنشأ، أو في مكان التسليم، أو في المقر 

وعند إجرائه في مقر المورد أو  أو في الموقعين معاالبضائع النهائي لوصول 

المورد من الباطن، يتم توفير جميع التسهيالت وتقديم كل مساعدة في الحدود 

اإلطالع على الرسومات  بما في ذلك تمكينهم منأو االختبار الالزمة للفحص 

 .تكاليف على المشترييوبيانات اإلنتاج دون أ

التي تم فحصها أو اختبارها للمواصـفات، يـتم    البضائعفي حالة عدم مطابقة  8-3 

رفضها من قبل المشتري، ويلتزم المورد إما باستبدالها أو إجـراء التعـديالت   

يتحمل المشـتري أيـه    الالزمة عليها حتى تكون مطابقة للمواصفات، دون أن

 .تكاليف

واختبارها أو رفضـها عنـد   البضائع ال يعتبر حق المشتري في الفحص على  8-4 

ـ  بلد المشترياللزوم بعد وصولها إلى  ن مقيدا أو تنازال منه لسابق قيامه أو م

  .واختبارها وإجازتها قبل شحنها من بلد المنشأالبضائعمثله بالفحص علىي

إعفاء المورد بأي شكل من أي هذه الشروط من ) 8(نص البند  ال يترتب على 8-5 

  .ضمان أو التزام آخر بموجب العقد
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إصابتها بأي ضرر أو تلف خالل  بما يضمن عدم البضائعيلتزم المورد بتغليف  1-9  التغليف -9
في العقد كما يجب أن يكون  عليهشحنها إلى مكان التسليم النهائي المنصوص 

، والتعرض لـدرجات  المناولةيا دون تحديد لتحمل أي خشونة في التغليف كاف
أو أي حـاالت أخـرى قـد تضـر      ألمطارالتعرض لأو ، الحرارةمن قصوى 

بالبضائع حتى وصولها إلى الموقع النهائي المحدد من قبل الجهـة، وإجـراء   
 .االستالم لهاالفحص و

ت المميزة وتوثيقهـا داخـل   وتمييزها بالعالماالبضائع ينبغي أن يتقيد تغليف  9-2 
الصناديق وخارجها بصورة تامة بأي متطلبات خاصـة يـنص عليهـا العقـد     

  .للعقد الشروط الخاصةصراحة بما في ذلك أي متطلبات قد ترد بالتحديد في 
التسليم -10

  والوثائق

 لجـدول وتنفيذ الخدمات المطلوبة والمكملة طبقا البضائع يقوم المورد بتسليم  10-1
لبات وبالفترة الزمنية المحددة على أن يتم توريدها إلى مخازن المشتري المتط

  ؛الشروط الخاصة للعقدأو الموقع النهائي المحدد من قبل المشتري في 
على المورد تسليم أي أدلة أو كتالوجات أو رسومات أو أي  وثـائق أخـرى    10-2 

ن يومـا مـن تـاريخ    محددة لما تم توريده وتركيبه خالل فترة ال تتجاوز ثالثي
 .الفحص واالستالم االبتدائي

بالكامل، ضد البضائع يتحمل المورد مسئولية التأمين الداخلي والخارجي على  1-11  التأمين-11
فقدانها أو عطبها ألسباب راجعة إلى تصـنيعها أو حيازتهـا، ونقلهـا حتـى     

  .تسليمها إلى المكان المحدد من قبل المشتري بموجب هذه الشروط
يقوم المورد في حالة اشتراط قيامه بموجب العقد بنقل البضائع إلى مكان محدد  1-12  النقل-12

، بعمـل  )مواقـع المشـروع  /موقع المشروع/مخازن الجهة(في بلد المشتري 
الترتيبات الالزمة لنقل البضائع إلى ذلك المكان وعمل التأمين والتخزين الالزم 

تضم التكاليف المتعلقة بذلك إلـى السـعر    الذي يتم تحديده في العقد وعلى أن
 .المتعاقد عليه

الخدمات -13

التابعة 

  والمكملة

المشتري توفير الخدمات التالية كلها أو بعضـها، بمـا فـي ذلـك      يشترطقد  13-1
  : الشروط الخاصة للعقدالخدمات اإلضافية، إذا كانت مطلوبة ومحددة في 

أو بدء تشغيلها أو العمليتـين  تنفيذ وتجميع البضائع الموردة بالموقع  .أ 
 معا، أو اإلشراف على ذلك؛

توفير األدوات الالزمة لتجميـع أو صـيانة البضـائع المـوردة، أو       .ب 
 العمليتين معا؛

تقديم دليل تشغيل وصيانة مفصل لكل وحدة متكاملـة مـن البضـائع      .ج 
 ؛ةالمورد

تشغيل أو صيانة وإصالح البضائع المـوردة أو العمليتـين معـا أو      .د 
شراف على ذلك لفترة يتفق عليها الطرفان، بشرط أال تعفـى تلـك   اإل

 الخدمة المورد من أي التزامات ضمان بموجب هذا العقد؛
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البضـائع  المشتري، على تجميع وبدء تشـغيل   تدريب العاملين لدى  .ه 
صيانتها، وإصالحها أو العمليتين معا، إما في  الموردة، أو تشغيلها، أو
  قع أو في االثنين معا؛مصنع المورد أو في المو

أن يقوم المـورد   الشروط الخاصة للعقدقد يشترط المشتري حسبما يتحدد في  1-14  قطع الغيار-14
بتقديم كل أو بعض المواد واإلشعارات والمعلومات التالية المتعلقة بقطع الغيار 

  :التي يصنعها المورد أو يقوم بتوزيعها

راؤها من المورد، على أال يعفي قطع الغيار التي قد يختار المشتري ش .أ 

  اختياره لهذا المورد من أي التزامات بموجب العقد؛

 :في حالة التوقف عن إنتاج قطع الغيار  .ب 
يقوم المورد بإبالغ المشتري مقدما باعتزامه التوقف عن اإلنتاج  .1

  بحيث يتيح للمشتري وقتا كافيا لتدبير احتياجاته؛
للمشتري في حالـة مطالبـة   بعد التوقف عن اإلنتاج يقدم المورد  .2

  .األخير وبالمجان رسومات وتصميمات ومواصفات قطع الغيار

ضمان الصيانة -15

إصالح (

  )العيوب

بفترة ال ) إصالح العيوب(سيقوم المشتري بتحديد فترة سريان ضمان الصيانة  15-1

لم تتطلب طبيعة المناقصة فترة أطول وسـيتم تحديـدها فـي     تقل عن سنة ما

بحيث تكون سارية المفعول من تاريخ إجراء الفحـص   خاصة للعقدالشروط ال

  .واالستالم االبتدائي دون أي تحفظات أو مالحظات

  .يخطر المشتري المورد كتابة بأي مطالبات تنشأ بموجب الضمان 15-2 

بمجرد استالم اإلخطار المشار إليه، يقوم المورد خالل الفتـرة المحـددة فـي     15-3 

، وبالسرعة المناسبة، بإصالح أو استبدال البضـائع أو  للعقدالشروط الخاصة 

  .األجزاء التي بها عيوب دون تحميل المشتري أية تكاليف في هذا الشأن

في حالة عدم قيام المورد، بعد إخطاره، بإصالح العيوب خالل الفترة المحـددة   15-4 

لمـورد،  يحق للمشتري أن يتخذ اإلجراءات التعويضية الالزمة على حسـاب ا 

  . دون اإلخالل بأي حقوق أخرى للمشتري تجاه المورد بموجب العقد 

ضمانا كتابياً بأن البضائع التي تم توريدها بموجب العقد للمشترييقدم المورد 15-5 

جديدة، ولم يسبق استعمالها، ومن آخر طراز أو من طراز مماثل يتضمن جميع 

م والمكونات،كما يضمن المورد أن التحسينات الحديثة التي أدخلت على التصمي

جميع البضائع الموردة بموجب العقد خالية من أي عيوب ناشئة من التصـميم  

أو المواد أو الصنع، أو ناجمة عن أي فعل أو تقصير من جانب المـورد قـد   

يظهر خالل االستعمال العادي للبضائع الموردة في الظروف السائدة فـي بلـد   

  .المشتري

  .الشروط الخاصة للعقدتحدد طريقة وشروط السداد للمورد بموجب العقد في  1-16  السداد-16
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تقدم مطالبات المورد بالسداد كتابة إلى المشتري مرفقا بهـا فـاتورة تبـين،     16-2 

) 10(البضائع المسلمة والخدمات المقدمة، وكذلك الوثائق المطلوبة طبقا للبند 

  .أخرى منصوص عليها في العقد من هذه الشروط، وبعد تنفيذ أي التزامات
يومـا  ) 90(يقوم المشتري بسداد المدفوعات، بما ال يتجاوز بأي حال تسعون  16-3 

من تاريخ تقديم المورد الفاتورة أو المطالبـة، وانتهـاء إجـراءات الفحـص     

واالستالم وتم قبولها صراحة بأنها خالية من العيوب أو أي مالحظات أخـرى  

 .االلتزامات المحددة في العقدوكذا اإليفاء بكافة
الدفع بعملة أخـرى   الشروط الخاصة للعقديتم الدفع بالريال اليمني مالم تحدد  16-4 

 .قابلة للتحويل
/ من قيمة العقـد كضـمان تشـغيل   % 15يقوم المشتري بحجز ما ال يقل عن  16-5 

اء تركيب وتشغيل وتدريب  حيث يتم حجزها أثناء دفع المستحقات للمورد سو

 .دفعة واحدة أو على دفعات
والخدمات المطلوب تنفيذها طبقا لوثائق المناقصة بـالمبلغ  البضائع هي قيمة  1-17  األسعار -17

 ؛والموردعقد الموقع بين المشتري الالمحدد في
التـي يـتم   البضـائع  األسعار التي يطالب بها المورد مقابـل   تختلفيجب أال  17-2 

دمة بموجب العقد عن األسعار المقدمة في عطائه بعـد  تسليمها والخدمات المق

  .المراجعة والتصحيح وفقا لإلجراءات القانونية
يجوز للمشتري في أي وقت، بموجب أمر كتابي مقـدم للمـورد، أن يجـرى     1-18  أوامر التغيير -18

  :تغييرات في حدود اإلطار العام للعقد في جانب أو أكثر من الجوانب اآلتية

المطلـوب  البضـائع  أو التصاميم أو المواصـفات، إذا كانـت    الرسومات .أ 

 توريدها بموجب العقد يتم تصنيعها خصيصا للمشتري؛
 طريقة الشحن أو التغليف؛ .ب 
 موقع التسليم؛  .ج 
 .الخدمات التي يتعين على المورد تقديمها .د 

وفي جميع األحوال يجب أن تكون التغييرات في حدود النسبة المسـموح بهـا   

 قانوناً
يحق للمشتري تعديل العقد بالزيادة أو النقص في أي مرحلة من مراحل تنفيـذ   18-2 

  .، من قيمة العقد األصلي%10العقد بما ال يتجاوز 

من هذه الشروط، ال يجوز إجراء أي تبديل أو تغيير في )18(مع مراعاة البند 1-19  تعديل العقد -19

رفين وبما ال يتعارض مـع  شروط العقد إال بموجب تعديل كتابي موقع من الط

  .والالئحةأحكام القانون 
  

التنازل عن -20

  العقد

ال يحق للمورد أن يتنازل كليا عن العقد أو تحويله إلى أي مورد آخـر أو أي   20-1

  .جهة أخرى
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التعاقد من -21

  الباطن

المسـبقة  الخطية  موافقتهيجب أن يلتزم المورد بإخطار المشتري كتابة وأخذ  21-1

وبما ال يتجاوز بموجب العقد من الباطن التي ينوي إبرامها جميع العقود على 

من قيمة العقد سواء تضمنه العطاء األصلي أو قدم فيما بعد، وال يعفـي  % 30

  .هذا األخطار المورد من أي مسؤولية أو التزام بموجب العقد

  .من هذه الشروط) 3(يلتزم المتعاقد من الباطن بأحكام البند  21-2 

تأخر المورد -22

  في التنفيذ

يقوم المورد بتسليم البضائع وتنفيذ الخدمات حسب الجدول الزمني الذي يحدده  22-1

  .المشتري في جدول المتطلبات

يتعين على المورد إذا واجهته هو أو مورد أو أكثر من مورديه من الباطن في  22-2 

بضائع وتنفيذ الخـدمات  أي وقت أثناء تنفيذ العقد، ظروف تحول دون تسليم ال

في الموعد المحدد، أن يخطر المشتري كتابة بواقعة التأخير ومدته المحتملـة  

وعلى المشتري أن يقوم بأسرع ما يمكن عمليا بعد اسـتالم إخطـار   . وأسبابه

تمديد موعد التنفيذ للمـورد   ارتأى ذلكالمورد، بتقييم الموقف، ويجوز له إذا 

  .من هذه الشروط) 23(محددة في البند الغرامات ال تحمل الموردمع 

تأخير المورد في تنفيذ التزاماته بالتسليم يعرضه لتحمل الغرامات المقررة طبقا  22-3 

  .من هذه الشروط) 23(لما هو وارد في البند 

غرامات -23

التأخير 

  والسداد

 :احتساب غرامة التأخير .أ 23-1
عليها في المواعيد  إذا تأخر المورد في تنفيذ التوريدات المتعاقد .1

المحددة بحسب البرنامج الزمني والفترة المحددة في العقد، تحسب 
من قيمة البنود التي لم يتم % 7.5غرامة تأخير في الشهر األول بنسبة 

  :تنفيذها على النحو التالي
من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع األول أو أي % 1 •

  .جزء منه
الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثاني أو من قيمة البنود % 1.5 •

  .أي جزء منه
من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثالث أو أي % 2 •

 .جزء منه
من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الرابع أو أي % 3 •

 .جزء منه
لكـل  %) 4(إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة تأخير بنسـبة   •

ك لكل فترة مما تقدم على حـده بحيـث ال   شهر أو جزء منه وذل
من إجمالي قيمـة العقـد   %) 10(يتجاوز مجموع الغرامة نسبة 

للتوريدات أو الخدمات األخرى وال تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى 
 .ثالثة أشهر 

 .أو لقوة قاهرة  للمشتريال تحتسب غرامة التأخير ألسباب تعود  .2
 :احتساب غرامة السداد .ب
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  :سداد لصالح المورد وفقاً للشروط التاليةتحتسب غرامة ال .1
  .عدم وجود أي مبرر قانوني للتأخير في السداد •
عدم وجود أي نقص في الوثائق أو البيانات القانونيـة المؤيـدة    •

 .للدفع
يوماً من تاريخ رفع المستحقات من قبل الجهـة   90تجاوز فترة  •

ميـده  المخولة بإدارة العقد والتوقيع عليه دون أي مالحظات وتع
  . من رئيس الجهة

 .عندما ال يكون المورد متسبباً في تأخر إجراءات الدفع •
مـن  % 7.5يتم احتساب غرامة تأخير السداد في الشهر األول بنسـبة   .2

  :قيمة المستخلص المتأخر وتحسب على النحو التالي
من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسـبوع األول أو أي  % 1 •

 .جزء منه
البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثـاني أو   من قيمة% 1.5 •

  .أي جزء منه
من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثالث أو أي % 2 •

 .جزء منه
من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الرابع أو أي %  3 •

 .جزء منه
لكل شهر %) 4(إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة السداد بنسبة  •

زء منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيـث ال يتجـاوز   أو ج
من إجمالي قيمة العقـد للتوريـدات   %) 10(مجموع الغرامة نسبة 

  . وبما ال تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثالثة أشهر
إذا كان سبب التأخير يعود إلى المشتري يتم تمديد فترة تنفيذ العقد بنفس  .ج 

ر وإذا كان سبب التأخير يرجع إلى المـورد  الفترة التي تسبب فيها بالتأخي
  .من هذا البند) أ(فسوف تطبق عليه غرامة التأخير المحددة في الفقرة 

    

إنهاء العقد -24

  بسبب التقصير

دون اإلخالل بأي جزاءات أخرى مقررة نتيجة لإلخالل بالعقد، يجوز للمشتري  24-1

جه إلى المورد وذلك في أي إنهاء العقد كله أو بعضه بموجب إخطار كتابي يو

  :من الحاالت اآلتية

) المـدد (إذا أخفق المورد في تسليم كل أو بعض البضائع خـالل المـدة    .أ 

  المحددة في العقد أو خالل أي تمديد للمدة، المحددة من قبل المشتري؛

 إذا أخفق المورد في تنفيذ أي التزامات أخرى بموجب العقد؛  .ب 

تورط في عمل من أعمـال الرشـوة أو    إذا تأكد المشتري أن المورد قد .ج 

  . التدليس للحصول على العقد أو تنفيذه

 للبنـد يجوز للمشتري في حالة قيامه بإنهاء العقـد كليـا أو جزئيـا تنفيـذا      24-2 
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بالشروط وبالطريقة التي يراها مناسبة ، من هذه الشروط، أن يشتري)24-1(

كون المورد مسـؤوال أمـام   وخدمات مشابهة لتلك التي لم يتسلمها، وي بضائع

وعلـى   المشتري عن أي تكاليف إضافية لتلك البضائع أو الخدمات المشـابهة 

  .ذلك يستمر المورد في تنفيذ ما لم يتم إنهاؤه من العقد الرغم من

ال يعتبر أي طرف مقصراً أو مخالفاً للعقد إذا لـم يسـتطع تنفيـذ التزاماتـه      1-25  القوة القاهرة -25

د بسبب قوة قاهرة ويعفى كل منهما من مسئولية عدم الوفـاء أو  بمقتضى العق

التأخير في الوفاء ألي التزام بموجب العقد إذا كان الوفاء أو التأخير في الوفاء 

  .ناشئا عن قوة قاهرة

في تطبيق هذا البند أي حادث خـارج عـن إرادة   "القوة القاهرة"يقصد بعبارة 25-2 

منه أو اهمال وال يمكن توقعه وتشـمل هـذه   المورد وغير مترتب على خطأ 

الحروب، أو الثورات، أو األوبئة، أو "األحداث على سبيل المثال وليس الحصر 

قيود الحجر الصحي أو الزالزل أو الفيضانات أو العصيان، أو الحرائـق أو أي  

سبب آخر ليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال أو سوء تصرف من جانـب الطـرف   

  .ة القاهرةالذي يتمسك بالقو

في حالة تحقق ظرف من ظروف القوة القاهرة، يقوم المورد بإخطار المشتري  25-3 

كتابة فوراً بفحوى هذه الظروف وأسبابها  ويستمر المورد في تنفيذ التزاماته 

كتابة بغير ذلك  كمـا   المشتريإال إذا أشار  ممكنبموجب العقد إلى أقصى حد 

ما ال يحول دون اعتبارها بعقولة بديلة للتنفيذ إلى إتباع وسائل مالمورد يسعى 

  .ظرف قاهر

إنهاء العقد -26

  بسبب اإلعسار

يجوز للمشتري في أي وقت وبموجب إخطار كتابي للمورد أن يقـوم بإنهـاء    26-1

وفي هـذه  . العقد، إذا أصبح المورد مفلسا أو معسراً بموجب حكم قضائي بات

لمورد، بشرط أال يضر هذا اإللغـاء أو  الحالة يكون اإلنهاء دون أي تعويض ل

يؤثر على أي حق في التصرف أو في التعويض يكون قد استحق للمشتري أو 

  .يستحق له فيما بعد

اإلنهاء بسبب -27

  المصلحة

يجوز للمشتري في أي وقت وبموجب إخطار كتابي يرسله للمورد، إنهاء العقد  27-1

، ويذكر في اإلخطار أن اإلنهاء يتم تحقيقا للمصلحة العامةكله أو في جزء منه 

ويحدد مدى ما يتم إنهاؤه من أعمال بموجب العقـد وتـاريخ    للمصلحة العامة

  .نفاذ هذا اإلنهاء

ينبغي للمشترى الموافقة على البضائع الجاهزة والمعـدة للشـحن والقابلـة     27-2 

) 30(ثـين  لالستخدام لذاتها دون ربطها بالبضائع التي لم يتم توريدها خالل ثال

يوما من استالم المورد لإلخطار باإلنهاء، وذلك بالشروط واألسعار الواردة في 

  .العقد
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تسوية -28

  الخالفات

يبذل المشتري والمورد أقصى جهد لتسوية أي خالف أو نزاع ينشـأ بينهمـا    28-1

يتعلق بالعقد وذلك بطريقة ودية من خالل التفاوض المباشـر، بغـرض حـل    

  .القانون والالئحةنسجم مع أحكام اإلشكال وبما ي

يوما من بداية المفاوضـات  )30(إذا تعذر على المشتري والمورد بعد ثالثين  28-2 

غير الرسمية تسوية الخالف حول العقد وديا، يتم اللجوء إلى التحكيم بحسـب  

ما تقتضيه أحكام العقد وبعد أخذ الموافقة المسبقة من اللجنة العليا للمناقصات 

  .زايداتوالم

أي خالف تم من أجله تقديم إخطار ألي مـن الطـرفين بإحالـة    :28-2-1   

. فإن هذا الخالف يحل بـالتحكيم  ا البند القضية للتحكيم طبقاً لهذ

يمكن البدء بإجراءات التحكيم قبل أو بعد تسليم البضـائع فـي   و

  . إطار هذا العقد

إلجرائية المحددة في قـانون  تتم إجراءات التحكيم طبقاً للقواعد ا:28-2-2   

  . التحكيم اليمني

إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التحكيم يحـق للمشـتري   :28-2-3   

إنهاء العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدها أثناء فترة الخـالف  

ويحـق  للمـورد  وذلك من ضمان األداء أو من المبالغ المستحقة 

  . للمتضرر اللجوء إلى القضاء

 :على الرغم من اإلحالة للتحكيم 28-3 

يستمر الطرفان في أداء التزاماتهما في إطار العقد إال إذا اتفقا على غيـر   .أ 

  . ذلك

يكون قـد تـم   يقوم المشتري بدفع مستحقات المورد إن وجدت بشرط أن  .ب 

  . المشتري توريد البضائع أو أداء الخدمات وقبلها

الشـروط  قد بين المشتري والمورد باللغة العربية ما لم تـنص  يتم تحرير الع 1-29  اللغة المعتمدة-29

  .علي خالف ذلك للعقد الخاصة

القانون -30

  الواجب التطبيق

قانون المناقصات والمزايدات والئحته التنفيذية والقوانين األخرى النافـذة ذات   30-1

  . العالقة التي يرجع إليها في تطبيق شروط العقد

ي إخطار من أحد الطرفين إلى اآلخر تنفيذا للعقد يجب أن يكون أخطار كتابي، أ 1-31  اإلخطارات-31

يتم إرساله باليد، أو بالبريد أو بالفاكس أو بالبريد االلكتروني علـى عنـوان   

   .الشروط الخاصة للعقدالطرف اآلخر المحدد في 
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ه، أيهمـا  يصبح اإلخطار نافذا بمجرد تسليمه أو في التاريخ المحدد فيه لنفـاذ  31-2 

  .أبعد

الضرائب -32

  والرسوم

يجب أن تقدم عروض األسعار شاملة جميع الرسوم الجمركية والضرائب وأي  32-1

رسوم أخرى مالم يكن هناك قانون نافذ في بلد المشتري ينص على اإلعفـاء  

   .للعقد الشروط الخاصةالكلي أو الجزئي فيتم تحديد ذلك ضمن 

مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها الـبعض وعنـد   تعتبر 1-33  وثائق العقد-33

ظهور أي غموض أو تعارض فيما بينها يكون ترتيب أولوية الترجيح للوثائق 

 :حسب التسلسل التالي

 .اتفاقية العقد .أ 

 إخطار قبول العطاء؛ .ب 

العطاء المقدم وأي مراسالت أو وثائق تم قبولها قبل توقيع العقد، وتم  .ج 

 ا جزء اليتجزأ من العقد؛اعتباره

 الشروط الخاصة؛ .د 

 الشروط العامة؛ .ه 

 المواصفات الفنية؛ .و 

 ؛)إن وجدت(الرسومات  .ز 

  .أي وثائق أخرى تشكل جزء من العقد .ح 

      سرية-34

  المعلومات

يتعهد المشتري والمورد بعدم تسريب أي معلومات أو وثائق أو بيانات تتعلـق   34-1

أو غير مباشرة من قبل الطرف اآلخـر   بالعقد ألي طرف ثالث بطريقة مباشرة

سواء قبل أو خالل أو بعد انتهاء العقد، إال إذا وافق الطرف اآلخر على إعطاء 

تلك المعلومات أو الوثائق، إال أن المورد بإمكانه تزويد مورديه مـن البـاطن   

بالوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتحصل عليها من المشتري وبما يمكن 

من الباطن من تنفيذ التزاماته حسب العقد، وفي هـذه الحالـة علـى     المورد

المورد اخذ تعهد من المورد من الباطن بنفس شروط السرية التي يلتزم بهـا  

  .المورد حسب الشروط العامة للعقد
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على المشتري عدم استخدام المعلومات أو الوثائق أو البيانات التـي يحصـل    34-2 

لألغراض التي تتعلق بتنفيذ العقد، وبالمثـل فـإن علـى    عليها من المورد إال 

المورد عدم استخدام المعلومات أو الوثائق أو البيانات ألي غرض عدا تصميم 

  .وتوريد األعمال والخدمات المطلوبة لتنفيذ األعمال المحددة بالعقد

الخـدمات ذات   واد أواألسعار للمعندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع  1-35  االسعارتعديل -35

في ضوء المعالجات المقرة للمشتري يجوز أو بعضها مكونات العقد في العالقة 

من تاريخ وقـوع  مجلس الوزراء تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد قبل من 

  .وفقاً للضوابط المقرة من قبل مجلس الوزراء األثر

الدول  مقاطعة-36

  غير المؤهلة

عن التعامل مع  باالمتناع،  العقديع من يستخدمهم في تنفيذ وجمالمورديلتزم 36-1

الدول التي تم اتخاذ قرار من "غير مؤهلة ويقصد بالدول غير المؤهلة دولة أي 

وإذا ما تيقن  أو غير مباشر ، بشكل مباشر"الحكومة اليمنية بعدم التعامل معها

ا البنـد  حكام هذخالف أ الموردفي أي وقت خالل مدة نفاذ العقد بأن  المشتري

األضرار الناجمـة   بالتعويض عن الموردالعقد وأن يطالب  نهيأن يفمن حقه 

مصادرة جميع  للمشتريعن هذا الفسخ أو تلك المخالفة وفي هذه الحالة، يحق 

في الموقع مـن معـدات ومـواد    ) إن وجدت( وموجوداته المورد استحقاقات

  .انتهائهاة الحسابية بعد ثم عمل التسوي العقدتنفيذ مؤقتة، لغرض إتمام 
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ßb©a@áÔÛa@Z‡ÔÈÜÛ@ò–b©a@Âë‹“Ûa@ @

 مقـدمـة
  من الشروط العامة

 )1البند  (

  .........................................................ريــاسم المشت

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

  من الشروط العامة

 )1لبند  ا(

  ...........................................................وردــاسم الم

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

  من الشروط العامة

 )1البند  (

 ....................................................تحديد موقع المشروع 

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

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

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

  من الشروط العامة

 )1- 8البند (

  .......................................................:الفحص واالختبار

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

  من الشروط العامة

 2- 9البند 

  .......................................................:التغليف

  من الشروط العامة 

 1-10البند 

  ....................................................الموقع النهائي للتسليم

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

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

  من الشروط العامة

 1-13البند 

  ...............................................:)المكملة(الخدمات التابعة

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

  من الشروط العامة 

 1-14البند 

  .......................................................:ارـــقطع الغي

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

  من الشروط العامة

 1-15البند 

 ....................: ........) إصالح العيوب(فترة سريان ضمان الصيانة

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

  من الشروط العامة

 3-15البند 

  :الفترة المحدد إلصالح العيوب من تاريخ إخطار المشتري بذلك

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

  من الشروط العامة

 1-16لبند ا

  :)أسلوب الدفع(طريقة السداد

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

  من الشروط العامة

 4-16البند 

 : ............عملة الدفع

  من الشروط العامة

 29البند 

  لغة العقد والمراسالت أثناء تنفيذ العقد
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  من الشروط العامة

 31البند 

  

  :م تحديد عنوان طرفي العقديت(اإلخطارات

  : عنوان المشتري 

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

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

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

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

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

  

  :عنوان المورد 

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

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

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

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

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

  من الشروط العامة

 1-32البند 

  

إذا كانت عملية الشراء يوجد لها قانون نافذ باإلعفاء (الضرائب والرسوم

وماهية المواد من الرسوم الجمركية والضرائب فيتم تحديد رقم القانون 

المعفاة بموجب كشف يرفق ضمن الشروط الخاصة محدد فيه الكمية والعدد 

 ).المطلوب إعفائها على أن يتم نسخ صورة منها إلى الجهات المعنية قانوناً
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@ @
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‘†bÛa@áÔÛa@ZpbjÜİn¾a@Þë‡u  

  

  

  :مكونات جدول المتطلبات 
  

 أماكن التوريد/نجدول بالتوريدات ومواعيد التسليم ومكا .1

 جدول بالخدمات المكملة .2

 المواصفات الفنية .3

 جداول األسعار .4

  )بحسب انطباق الحالة(الرسومات  .5
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جدول قائمة السلع ومواعيد وأماكن التوريد -1  

 

 الكمية وصف السلعالصنف
نوع 

 الوحدة

مواعيد وأماكن التوريد 

 مدة التسليم

الشهور/باألسابيع  
قع النهائي للتسليمالمو  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
.يمكن للمشتري إضافة أي بيانات أخرى لتوضيح مواعيد وأماكن التوريد : مالحظة   
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تنفيذهاالمطلوب ) المكملة(جدول قائمة الخدمات التابعة  -2  

 الوحدة الكمية وصف الخدمات الصنف
الموقع أو مكان 

 تقديم الخدمات

تاريخ استكمال 

الخدمات  

 المطلوبة

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

.الخدمات المكملة المطلوبة  يمكن للمشتري إضافة أي بيانات أخرى لتوضيح: مالحظة   
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òîäÐÛa@pbÐ–aì¾a@ @

@ @

@ŠbÈþa@Þëa‡uë@ @

  
  ]المواصفات الفنية بحسب طبيعة الحالة+يقوم المشتري بإدراج جداول األسعار[ 

 

  

  

  

  

  
pbßì‹Ûa@ @

 
  ]حسب طبيعة الحالة الرسوماتيقوم المشتري بإدراج [

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@ÉibÛa@áÔÛa@ZxˆbàäÛa@@  
@

@xˆì¹@õbİÈÛa@áí‡Ôm
  ـــــــــ: التاريخ   

  ـــــــــ: رقــم 

  ]المشترياسم يكتب .................... [............: .......................األخوة/األخ

  .التي نقر باستالمها وفحصها كاملةبعد فحص وثائق المناقصة بما في ذلك النماذج و

  :  نؤكد التزامنا بتوريد وتسليم ]يكتب اسم المورد.........................  [: ....................نحن الموقعون

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

  ]وصف للسلع والخدمات المطلوبة[ .................................................................................

] يكتـــب المبلـــغ باألرقـــام............... [.......وقـــدره طبقـــاً لوثـــائق المناقصـــة بإجمـــالي مبلـــغ 

] نسـبة التخفـيض  /التخفيض إن وجـد مبلـغ  [ ......]....[.......، ]بالحروفيكتب المبلغ [............................... 

 ......................................] يكتب المبلـغ باألرقـام  ...... [.........ليصبح إجمالي العطاء النهائي بعد التخفيض

أو أي مبالغ أخرى تحدد بموجب شامال جميع الرسوم الجمركية والضرائب والنقل والتأمين ، ]بالحروفيكتب المبلغ .......[ 

  .من هذا العطاء اًوالذي يعتبر جزء جدول األسعار المرفق مع هذا

  

 ] تكتب اسم عملية الشراء[.................................................................ـ ونتعهد في حالة قبول عطائنا ب

وعطائنا  طلباتجدول المتوثيقة المناقصة والمحددة في والشروط والمواعيد  للمواصفات الفنية وجداول األسعاروفقا بالتنفيذ  

، والذي على أساسه تم اإلرساء من قبلكم، كما نؤكد التزامنا بأي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهات المختصة قانوناً في المقدم

أي  شكوى أو تظلم بشأن هذه المناقصة بعد اخطارنا بقبول العطاء، وإلى أن يتم إعداد وتوقيع العقد يعتبر هذا العطاء عقداً 

   .ملزماً لنا
   

  :وفيما يلي بيان بالعموالت المطلوب منا دفعها فيما يتعلق بهذا العطاء وبتنفيذه في حالة إرساء المناقصة علينا
  اسم وعنوان الوكيل
  ــــــــــ
  ــــــــــ
  ــــــــــ

 المبلغ والعملة
  ــــــــ
  ــــــــ
 ــــــــ

  الغرض من العمولة
  ــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ
  )إن لم تدفع مثل هذه المبالغ فتكتب كلمة ال يوجد(

 20تحريراً في ــــــــ يوم ـــــــ ، ــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ: اسم المخول بالتوقيع والصفة

 : الختم
المشار إليه أعاله أو تقديم مذكرة مستقلة بـالتخفيض   إذا كان هناك رغبة في تقديم تخفيض لقيمة العطاء فيجب أن يتم تعبئته في المكان: مالحظة 

وجـود  إشعار لجنة فتح المظاريف أثناء جلسة الفـتح ب تقديم ذلك مع مظروف العطاء في الموعد المحدد وقبل فتح أول مظروف وشريطة 

  .التخفيض إلثباته في محضر الفتح ما لم فإنه لن يعتد بأي تخفيض غير مثبت في سجل فتح المظاريف 

@
@ @
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@ @

õbİÈÛa@æbàš@xˆì¹@ @
@ @

  ]المشترييذكر اسم [: ................................................... األخوة/ األخ

   ]المناقصةورقم اسم يكتب [ ............................................................

يـذكر اسـم   [ ..........................نضـمن   ]يذكر اسم البنك[ ...................................نحن 

    .............................. لـعلى أن ندفع  –ضماناً مطلقاً غير مشروط وغير قابل لإللغاء] المورد

  وقدرهأو من يخلفه في منصبه أو يقوم بتعيينه لذلك مبلغ ] المشترييذكر اسم [............................ 

عند أول ] يكتب المبلغ بالحروف[.........  .................... ]باألرقاميكتب المبلغ [.. ...................

  :ض من جانبنا أو من جانب المضمون وشروط هذا االلتزاممن قبلكم بدون أي تحفظ أو اعترا خطيةمطالبة 

 لعطاء أو فترة سريان العطاء والمذكور في شكل اعطائه بعد فتح المظاريف خالل  أن يقوم بسحب .1

بإبالغ مقدم العطاء بقبول عطائـه خـالل   ] المشتري.....  [..............................أن يقوم  .2

 : فترة سريان العطاء ثم

 يخفق مقدم العطاء أو يرفض توقيع العقد إذا طلب منه ذلك أو  -أ 

  يخفق مقدم العطاء أو يرفض تقديم ضمان األداء حسب التعليمات لمقدمي العطاءات أو - ب 

 .ال يقبل التصحيحات الحسابية حسب التعليمات لمقدمي العطاءات -ج 

، م      /     /   يبدأ من تـاريخ        ايوم........) ....(........يعتبر هذا الضمان ساري المفعول لمدة 

  . م /      /            وينتهي بتاريخ     

  )المضمون(المقدم  صاحب العطاءوأي طلب لتمديد هذا الضمان يجب أن يتم عبر 

  ______________________:   إمضاء وختم

  __________________________:اسم البنك

  ___________________________: العنوان

  ___________________________: التاريخ
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@ @

õbİÈÛa@ÞìjÓ@Šbİ‚g@xˆì¹@ @

  /    /التاريخ     

  ]المورد و عنوانهاسم [...................................... .........................................إلى 

  ......................................... تنفيذم بشأن            لسنة(    ) نخطركم  أن المناقصة رقم 

قد أرسيت  ]اسم عملية الشراء يكتب........................... [.............................................................

..................... مبلغ وقدره  بإجمالي  /   /    .المقدم في هذه المناقصة المؤرخ  ئكم عليكم بموجب عطا

  ]  يكتب المبلغ بالحروف[........ .................. ]باألرقاميكتب المبلغ [

خالل (.......................) لعطاء بمبلغ من قيمة ا% وعليكم سرعة تقديم ضمان األداء بنسبة      

اإلخطار وفقا لصيغة الضمان المرفقة بوثائق المناقصة غير  اخمسة عشر يوما من تاريخ استالمكم لهذ

من باسمنا سارية المفعول حتى انتهاء إجراءات الفحص واالستالم االبتدائي وغير قابل لإللغاء مشروطة 

  ]. يذكر اسم المشتري............ [........................قبل 

في حالة تأخركم عن الحضور لتوقيع العقد أو تقديم ضمان األداء خالل المدة المحددة أعاله سيؤدي إلى 

  .إلغاء إرساء المناقصة عليكم ومصادرة ضمان العطاء

  

  ] .توقيع األشخاص المخولين بإصدار قبول العطاء مع توضيح اسم الشخص والوظيفة [ 

تقدم احد المتقدمين بشكوى إلى الجهات المختصة ما ال يعتبر هذا اإلخطار ملزم من الناحية القانونية إذا : حظةمال
  وذلك حتى يتم النظر والبت في الشكوى وفقا لإلجراءات القانونية المحددة في القانون والالئحةقانونا 
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@ @

@õa†þa@æbàš@xˆì¹@ @

  ]المشترييذكر اسم [............................... : .............................األخوة

  ..........................................................................اسم المشروع 

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

  

ــن  ــك [.......... .........................................نحـــ ــم البنـــ ــذكر اســـ  ]يـــ

 –ضمانا مطلقاً غير مشروط وغير قابل لإللغاء] المورديذكر اسم [.................................... نضمن

ـ   ــ ــدفع ل ــى أن ن ــم  [...........  .............................. عل ــذكر اس ــتريي ــغ  ]المش مبل

ــدره  ــغ  [................... وقـ ــب المبلـ ــيكتـ   ........................................ ]امباألرقـ

او  دون أي تحفظ أو اعتراض من جانبنـا من قبلكم ب خطيةعند أول مطالبة ] يكتب المبلغ بالحروف....... [

قد اخفق ]  المورديذكر اسم [....... .................................أن لكم بتبين إذا  من جانب المضمون

  .اته بموجب العقد دون الحاجة إلى أن تبينوا األسس التي استند إليها طلبكمفي تنفيذ التزام

كما نوافق على أي تغيير أو إضافة أو تعديل في بنود العقد أو في أي من مستندات العقد والتـي يمكـن أن   

عليها ولـن   قد أتفق]   المشترييذكر اسم [........................... .............................يكون 

يعفينا من أي مسئولية تترتب على هذا الضمان، ونحن هنا نتنازل عن إبالغنا بأي من هـذه التغييـرات أو   

دون الرجـوع إلـى   الضـمان  لفتـرة صـالحية   تمديـد   كما نتعهد باالستجابة ألي اإلضافات أو التعديالت

   ] .المورديذكر اسم [....................................  عميلنا

   إجـراءات الفحـص واالسـتالم االبتـدائي    م، وحتى انتهـاء  /    /     ويسري هذا الضمان من تاريخ   

  . بدون أي مالحظات أو تحفظات  م، /        /        بتاريخ      

  _________________________: إمضاء وختم

  __________________________:كـاسم البن

  __________________________: وانــالعن

  __________________________: خــالتاري
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  ]المشترييذكر اسم [: ............................................................ األخوة

  ..........................................................................اسم المشروع 

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

  .العقد التي أوجبت تقديم ضمان مقابل صرف الدفعة المقدمةتعليمات وشروط بناء علي 

........................ ضـمن  ن] يذكر اسم البنك[........... ........................................نحن  

ــذكر ا[ ــم ي ــوردس ــاء ] الم ــل لإللغ ــر قاب ــروط وغي ــر مش ــاً غي ــماناً مطلق ــى  –ض ــدفعأن عل  ن

يكتـب  [ .................... مبلغ وقدره ] يذكر اسم المشتري[....... ................................  لـ

ن قبلكم بـدون  مخطية عند أول مطالبة ] يكتب المبلغ بالحروف[..........................  ] باألرقامالمبلغ 

يذكر ............ [.................بأن لكم إذا تبين  أي تحفظ أو اعتراض من جانبنا أو من جانب المضمون

قد أخفق في تنفيذ التزاماته بموجب العقد أو قد استعمل الدفعة المقدمة ألغراض أخرى خـارج  ] المورداسم 

ي المفعول من تاريخ استالم الدفعة المقدمة وحتـى  ويعتبر هذا الضمان سار إطار المشروع موضوع العقد،

  .وفقاً لإلجراءات القانونيةيتم استردادها 

  ______________________:   إمضاء وختم

  __________________________:اسم البنك

  ___________________________: العنوان

  ___________________________: التاريخ
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@ @

  ]يذكر اسم المشتري[: ....................................................... األخوة/ األخ

وهو جهة تصنيع راسخة وذات سمعة  ]يذكر اسم المصنع[ .............................حيث أن   

  ..............................................................طيبة في تصنيع 

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

  .)يذكر اسم أو وصف السلع التي يقوم بتصنيعها(

   ]يذكر عنوان المصنع[................................................. ومصانعه تقع في 

بموجب  ]يذكر اسم المصنع[.............................. ....................نفوض نحن 

....................................................................................................هذا 

   ]نوان الشخص المفوض بتقديم العطاءيذكر اسم وعنوان الوكيل أو اسم وع[. .......

ساس وثائق العطاء المقدمة منّا لتفاوض والتوقيع على العقد معكم على ألتقديم هذا العطاء، وا

  ]يذكر اسم عملية الشراء[..................................................  .لـ

  .ونقدم بموجب هذا التفويض الضمان الكامل والكفالة المطلوبة لكم طبقا لشروط ووثائق المناقصة

  

  

  ]المصنّعن توقيع باسم، ونيابة ع[

  

  

  

  ــــــــــــــــــ
ينبغي أن يحمل خطاب التفويض هذا في مقدمته اسم المصنع وعنوانه، وينبغي توقيعه من شخص : ملحوظة

  .كما يجب على مقدم العطاء تقديمه من ضمن وثائق العطاء. مختص لديه توكيل ملزم للمصنع
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   ]المورد/المصدر/يذكر اسم المصنع[ ................................................ نحن

من تاريخ الفحص واالستالم االبتدائي ونقوم بتصليح أو ......... جميع صناعاتنا وأجهزتنا لمدة  نضمن

تغيير أي قطعة في الجهاز خالل مدة هذه الضمانة إذا كان العطب ناتج عن أخطاء مصنعية أو معدنيـة  

  .لجهاز ومعدنها وذلك بدون مقابلمتعلقة بقطع ا

أما األخطاء التي ال تجري عليها الضمانة فهي استخدام الجهاز بخالف التعليمات الخاصـة باالسـتخدام   

  .للتآكل من كثرة االستعمال المعرضةوالكسر واإلتالف وأيضا القطع 

عمل القطع األصلية لقطع إذا قام باإلصالح أشخاص غير مخولين بذلك أو إذا لم تست ملغياًيصبح الضمان 

  .الغيار المصنوعة لدى الشركة

  

  

  )التوقيع والختم من قبل المخول بذلك من قبل الشركة المصنعة أو الوكيل الرسمي لها(
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يذكر مكان إبرام ...................... [في  ،م/       /         الموافق      ...........................أنه في يوم 

  - :بين كل منتم إبرام هذا العقد ] العقد

   ........................................................./األخ ويمثله ..................................................... المشتري .1

  .]الطرف األول[ويشار إليه في هذا العقد  ........................................................: بصفته

   ........................................................./ ويمثله األخ ........................................................المورد  .2

  .]الطرف الثاني[ويشار اليه في هذا العقد  ........................................................: بصفته

  :وفقـــاً للتالي

  ..............................................................يقوم الطرف الثاني بتوريد  ) 1(بند 

  ] يكتب اسم عملية الشراء.......................................................[..........

وفقا للمواصفات الفنية والكميات والنوعية وجداول األسعار والشروط والمتطلبات المحددة في وثائق 

  .المناقصة والعطاء الذي على أساسه تم اإلرساء من قبل المشتري والمعمدة من قبل طرفي العقد

   ]األرقـام يكتـب المبلـغ ب  [  ......................................وقـدره   قيمـة عقـد تنفيـذ األعمـال بمبلـغ     ) 2(بند 

  ].بالحروفيكتب المبلغ [  ...............................................................................................

قيمة العقد أو أي مبلغ آخر قد يصبح  للطرف الثانيأن يدفع  العقد موجب هذاب الطرف األوليتعهد ): 3(بند 

  . للعقد المحددة في الشروط الخاصة) الدفع(مستحقا للدفع وفقاً لطريقة السداد 

  )...............................: (مدة التوريد أو التنفيذ) : 4(بند 

  .م/                        / التاريخ المتفق عليه لبدء التوريد        -  

  .م/        /             التاريخ المحدد النتهاء التوريد             -  

 :ويتم تفسيرها على هذا األساس، وهي ال يتجزأ من هذا العقد  تعتبر الوثائق التالية جزء) : 5(بند 

 .إخطار قبول العطاء .أ 

ال  اًقبل توقيع العقد، وتم اعتبارها جزءالعطاء المقدم وأي مراسالت أو وثائق تم قبولها  .ب 

 .العقدهذا يتجزأ من 

 .الشروط الخاصة .ج 

 .الشروط العامة .د 

 .المواصفات الفنية .ه 

 ).إن وجدت(الرسومات  .و 

 .العقدهذا أي وثائق أخرى تشكل جزء من  .ز 
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مـا   المتعاقد عليها في حـدود أو تخفيض كميات السلع أو الخدمات يحق للطرف األول زيادة  -أ) : 6(بند 

سعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في االعتراض األمن قيمة العقد وبنفس % 10 نسبته

  .التخفيضأو المطالبة بأي تعويض بسبب هذه الزيادة أو على ذلك 

يجب على الطرف الثاني االلتزام الكامل بفترة ضمان الجودة المحددة وفقاً للمعايير المهنيـة   -ب

  .ا لما تنص عليه التشريعات النافذة ذات العالقةها عالمياً، ووفقالمعمول ب

، 2007لسنة ) 23(ألحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم يخضع هذا العقد ) : 7(بند 

  .والئحته التنفيذية وتعتبر أحكام القانون والالئحة المذكورين مكملة لهذا العقد 

  : تسلم نسخة طبق األصل للموردسخ ن وستحرر هذا العقد من أصل ) : 8(بند 

  الطــــرف األول الطـــــرف الثاني
 : ................................................االسم

 : ................................................الصفة

  : ..............................................التوقيع

  //      التاريخ       

 : .................................................االسم

 : ................................................الصفة

  : ..............................................التوقيع

  /        /التاريخ      

 ختم الجهة ختم المورد

  

  

  


