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 م2025( لسنة 2إعالن املناقصة رقم )
 م2025( لعام  2تعلن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي  عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة  رقم ) 

 كالتالي: مجموعات  (3)والمكونة من  مواد خاملتوريد /  
 قيمة الوثيقة صالحية الضمان مبلغ الضمان اسم الصنف المجموعة

 دوالر 0631 بليتات طباعة وملحقاتها األولى

 يوما   021
 

 لاير210111

 دوالر 021 )فرز الوان(عية مسطح احبار طبا الثانية

 دوالر 0541 احبار طباعية دائري الثالثة

 دوالر 0601 قماش تنظيف الرابعة

 دوالر 031 اسالك تدبيس الخامسة

 دوالر 2141 أشرطة تربيط السادسة

 دوالر 681 لصقات متنوعة السابعة

 دوالر 2481 افالم فرز  الثامنة

  أمام كل  أو شيك مقبول الدفع أو المجموعة الواحدة وبحسب الضمانات البنكية الثمانيحق للمتقدم التقدم في المجموعات
 ( يومًا من تاريخ فتح المظاريف.220مجموعة صالحة لمدة )

 )مصدر التمويل : ذاتي ) من موازنة المؤسسة 

 : على الراغبين المشاركة في هذه المناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي- 
 طريق المطار جوار مدرسة الشهيد الكبسي  –المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الجراف 

 ال يرد.  لايرألف  عشرون( لاير 200000لشراء واستالم وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدرة )
 : م  24/2/2025أخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ 

  يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى العنوان المذكور ومكتوب عليه اسم الجهة والمشروع ورقم
 -المناقصة واسم مقدم العطاء وفي طيه الوثائق التالية :

 ضمان بنكي غير مشروط حسب ما هو موضح أمام كل مجموعة. (2

 بطاقة تأمينية سارية المفعول (  3بطاقة ضريبية سارية المفعول  (2

 بطاقة زكوية سارية المفعول(  5     سجل تجاري ساري المفعول (4

 شهادة التسجيل ألغراض الضريبة على المبيعات سارية المفعول (2

 لإلرجاع(مجانية وغير قابلة ) العينات حسب جدول الكميات الموضح فيه الكميات المطلوبة للفحص (7

   م3/2/2025( الموافق:الثالثاء( من يوم )الحادية عشرة  ظهراوفتح المظاريف هو الساعة ) أخر موعد الستالم العطاءات* 
 ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم إعادتها مغلقة  . 
  ومختومسيتم فتح المظاريف بصالة االجتماعات في مقر المؤسسة بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع *

( 25)وذلك خالل الـدوام الرسـمي للفتـرةعلى وثائق المناقصة قبل شراءها  االطالع*يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصة 
 يومًا من تاريخ نشر اول إعالن.
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 إىل مقدمي العطاءاتتعليمات الالقسم الثاني: 
 مقدمة  –أ 

مـن مصـدر عمليـة الشـراء المطلوبـة فـي جـدول المتطلبـات سيتم تمويـل تنفيـذ  2-2 مصدر التمويل -2
   .العطاء قائمة بياناتالتمويل الموضح في 

طاءات العمقدمو  -2
 المؤهلون 

لتقـدم ل للبضـائعأو المصـنعين الدعوة مفتوحة لجميع الموردين اإلعالن /  هذا 2-2
 .اتهم للمشاركة في هذه المناقصةءبعطا

مـع  مباشـر أو غيـر مباشـر بشكل، التعاملالعطاءات  ال يحق ألي من مقدمي 2-2 
بتقـــديم خـــدمات استشـــارية إلعـــداد  مـــن قبـــل الجهـــةاالستشـــاريين المكلفـــين 

والوثـائق األخـرا التـي يتعـين اسـتخدامها لشـراء الفنيـة ميم والمواصـفات االتص
 عطاءات. الالدعوة لتقديم ا اإلعالن/شراؤها بموجب هذ المطلوبة الموادالسلع و 

ال ينبغي أن يكون مقدم العطاء ممن أخل بالمبادئ األخالقيـة وقواعـد السـلوك  2-3 
( مـن 2-32في القائمة السـوداء وفقـا للبنـد )مدرجنة  أسماؤهمأو ممن تكون 
 هذه التعليمات.

والخدمات  السلع -3
 المكملة

والخدمات المكملة ذات الصلة التي يتعين توريدها بموجـب العقـد  السلعجميع  3-2
 ن منشؤها البلدان المؤهلة. سيكو

ألغــراض هــذا البنــد تعنــي كلمــة لالمنشــأل المكــان الــذي يــتم فيــه اســتخراج تلــك  3-2 
أو تعــدينها أو زراعتهــا أو إنتاجهــا، أو المكــان الــذي يــتم فيــه تــوفير البضــائع 

مصنعة عندما تـؤدي عمليـات البضائع الخدمات التكميلية ذات الصلة. وتعتبر 
إخـراج منـتم معتـرف بـه  إلـى التصنيع والمعالجة والتجميعات الجوهرية الكبـرا

تجاريــًا تختلــف خصائصــه األساســية جوهريــًا مــن حيــث الغــرض أو االســتخدام 
 .عن مكوناته

ـــدم البضـــائع منشـــأ  3-3  ـــس جنســـية مق ـــيس بالضـــرورة أن يحمـــل نف والخـــدمات ل
 .العطاء

إعداد  تكاليف -4
 العطاء

يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطاء ولـن يكـون  4-2
مسـؤواًل بـأي حـال عـن هـذه  قائمة بيانـات العطـاءلالمشتري المحدد أسمه في 

 .  التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة
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 وثائق المناقصة -ب          
محتويات وثائق  -5

 المناقصة
جــراءات  الســلع والمــواد والخــدمات المكملــةتحــدد وثــائق المناقصــة  5-2 المطلوبــة وار

دعوة الـ أو اإلعـالنوتتضـمن الوثـائق باإلضـافة إلـى  ،المناقصة وشروط العقـد
 ما يلي: اتتقديم العطاءل

 إلى مقدمي العطاءات عليمات الت .أ   
 العطاءقائمة بيانات  .ب   
 الشروط العامة للعقد .ج   
 للعقد الشروط الخاصة .د   
 : )المستلزمات( المتطلباتجدول  .ه   

 .التوريد/أماكن جدول التوريدات ومواعيد ومكان .2

 .جدول الخدمات المكملة .2

 .المواصفات الفنية .3

 .جداول األسعار .4

 .(بحسب انطباق الحالةالرسومات ) .5
 نموذج تقديم العطاء .و   
 العطاءضمان نموذج  .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 مقـدم العطـاء أن يـدرس جميـع التعليمـات والشـروط والمواصـفات وجـدول  5-2 

المتطلبــات والنمــاذج الــواردة فــي وثــائق المناقصــة بصــورة دقيقــة وأي تقصــير 
جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة أو التقدم بعطاء غيـر مسـتجيب في تقديم 

في جوهره لوثائق المناقصة من جميع النـواحي سـيتحمل مسـؤولية ذلـك مقـدم 
 .العطاء وقد يؤدي إلى استبعاد عطائه

مالحظـــات علـــى المواصـــفات الفنيـــة أو إن عـــدم إبـــداء مقـــدم العطـــاء أليـــة  5-3 
خــالل فتــرة دراســة وتقــديم العطــاءات األخــرا وثــائق المناقصــة  الرســومات أو
منـه بصـحتها وسـالمتها، وال يحـق لـه المطالبـة بـأي تعـديالت فـي  يعتبر إقراراً 

 أسعار.المطالبة بفوارق  أوالخدمات المكملة  أوالسلع والمواد 
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طبيعـة المناقصـة هـي توريـد وتركيـب وتشـغيل فيجـب علـى مقـدم  عندما تكون 5-4 
كافــة البيانــات ه ومــن والتأكــد مــن طبيعتــبنفســه التنفيــذ عطــاء معاينــة موقــع ال

ــــات  ــــل والخــــدمات والمعلوم ــــذ المشــــروع بصــــورة مباشــــرة مث المرتبطــــة بتنفي
ـــا  ـــارات وطبيعـــة المن ـــاليف  االختب ـــدم العطـــاء وحـــده تك وغيرهـــا، ويتحمـــل مق

 .ومعاينة موقع التنفيذ
توضيح وثائق  -2

 المناقصة
ــائق المناقصــة التقــدم بطلــب أي إيضــاحات أو  2-2 يحــق لكــل مــن تقــدم لشــراء وث

استفسارات بشـأن وثـائق المناقصـة علـى أن تقـدم خطيـًا إلـى عنـوان المشـتري 
ــي  ــين ف ــات العطــاءالمب ــى أي طلــب قائمــة بيان ــرد خطيــًا عل ، وعلــى الجهــة ال

ل التـاريخ تتسلمه إليضاح وثائق المناقصة خالل الفترة المسموح بها قانونًا قب
المحــــدد لتقــــديم العطــــاءات وترســــل صــــور مــــن رد الجهــــة متضــــمنًا شــــرحًا 
ـــائق  ـــدمين لشـــراء وث ـــع المتق ـــى جمي ـــة إل للتوضـــيحات واالستفســـارات المطلوب

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

 المناقصة
ت قبــل التــاريخ المحــدد لتقــديم للمشـتري أن يعــدل وثــائق المناقصــة فــي أي وقــ 7-2

العطاءات ألي سبب كان سواء بمبـادرة مـن جانبـه أو اسـتجابة لطلـب إيضـاح 
 من أحد راغبي االشتراك. 

 ويكـونسيتم إبالغ جميع من تقدموا واشتروا وثائق المناقصة بالتعديل خطيًا،  7-2 
 جزء ال يتجزأ من وثائق المناقصة.  باعتبارهالتعديل ملزمًا لهم، 

يكون للمشتري الحق في تمديـد فتـرة تقـديم العطـاءات حسـب مـا يـراه مناسـبًا،  7-3 
لتوفير مهلة معقولة للمتقدمين لكي يأخذوا التعـديل بعـين االعتبـار عنـد إعـداد 

 عطاءاتهم.
 إعداد العطاءات -ج

 

يتم إعداد العطاء وجميع المراسالت والوثائق المتعلقة به والمتبادلة بين مقـدم  2-3 لغة العطاء  -3
علـى  قائمـة بيانـات العطـاءالعطاء والمشتري خطيًا باللغـة العربيـة مـالم تـنص 

 لغة أخرا، ويجوز أن يقدم صاحب العطاء وثائق ومطبوعات بلغة أخرا . 
الوثائق التي يجب  -4

 ان يتضمنها العطاء 
 أن يتضمن العطاء المعد من قبل مقدمه المكونات اآلتية: يجب  4-2

العطـاء وجـدول المتطلبـات وأسـعارها مسـتكملين حسـبما هـو  رسالة تقديم .أ 
 ( من هذه التعليمات.22( والبند )22( والبند )20وارد في البند )

ــد ) .ب    ــات تعــد طبقــًا للبن ( مــن هــذه التعليمــات تثبــت أن مقــدم 23وثــائق إثب
 مؤهل لتنفيذ العقد في حالة قبول العطاء المقدم منه؛العطاء معتمد و 

التوريــدات ( مـن هـذه التعليمــات تثبـت أن 24د )وثـائق أثبـات تعــد بموجـب البنــ .ج   
والخــدمات المكملـــة التــي يوردهـــا مقــدم العطـــاء تعــد ســـلع  وخــدمات معتمـــدة 

 ومطابقة للمواصفات الفنية التي تضمنتها وثائق المناقصة؛



   القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات ( لتوريد مواد خام2/2025رقم) العامة للمناقصة             الوثائق النمطية للتوريدات العادية 

 

6 

( من هـذه التعليمـات وبـنفس الصـيغة 25يقدم طبقًا للبند )ضمان العطاء  .د   
 ؛المحددة في وثائق المناقصة

 الشهادات والبطائق المطلوب تقديمها ضمن وثائق العطاء:هـ.   
: صــورة شــهادة التســجيل لغــرض ضــريبة المبيعــات والبطاقــة الضــريبية 2هـــ/  

 ساريتي المفعول.
 : صورة البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية ساريتي المفعول.2هـ/
 : صورة شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول.3هـ/
 : صورة شهادة مزاولة المهنة.4هـ/
 قائمة بيانات العطاء.: أي وثائق أخرا مطلوبة يحددها المشتري في 5هـ/

المشـار إليهـا فــي والبطـائق وتسـتثنى الشـركات األجنبيـة مـن تقــديم الشـهادات 
ــرات )هـــ/ ويكتفــى بالوثــائق القانونيــة التــي تؤكــد  (4، هـــ/3، هـــ/2، هـــ/2الفق

فـي البلـد الـذي ينتمـي إليـه وفـي حالـة إرسـاء والصادرة أهلية المتقدم األجنبي 
 القوانين واللوائح النافذة ذات العالقة.أحكام العقد عليه تسري عليه 

العطاء،  نموذج -20
 وجداول األسعار

يســـتكمل مقـــدم العطـــاء تعبئـــة نمـــوذج العطـــاء وجـــدول األســـعار والمتطلبـــات  20-2
المطلــوب المــواد الســلع و األخــرا الموضــحة ضــمن وثــائق المناقصــة محــددًا 

 ؛توريدها مع وصف مختصر لها وبلد المنشأ والكميات واألسعار
واحـد فـي نفـس المناقصـة سـواء ال يحق ألي مشارك التقـدم بـأكثر مـن عطـاء  20-2 

منفــردًا أو ضــمن شــركة أو ضــمن شــركاء )ائــتالف( وأي مخالفــة لــذلك ســيتم 
اســـتبعاد كافـــة العطـــاءات المقدمـــة منـــه ومصـــادرة ضـــماناتها أو إلغـــاء العقـــد 
ومصــادرة ضــمان األداء إذا تبــين ذلــك للجهــة بعــد التعاقــد معــه ويســتثنى مــن 

 اطن مع عطاء آخر. ذلك أن يكون صاحب العطاء مقدم من الب
بتقـديم عطـاءات بديلـه  فـي قائمـة بيانـات العطـاءإذا سمحت وثائق المناقصـة  20-3 

إخضـاع هـذه البـدائل للتقيـيم والتقيـيم كليًا أو جزئيًا فيجـب علـى لجنـة التحليـل 
ذا لـــم يـــتم  بهـــدف اختيـــار البـــديل األفضـــل مـــن حيـــث المواصـــفات والســـعر، وار

ــه  فيــتم اســتبعاد العطــاء المتقــدم ببــدائل أثنــاء الســماح بتقــديم عطــاءات بديل
 التحليل والتقييم.

جمالي سـعر الوحـدات وصـوال  2-22 أسعار العطاء -22 يجب أن يبين مقدم العطاء في جدول األسعار سعر الوحدة وار
إلــى جملــة العطــاء للســلع والمــواد المطلــوب توريدها/توريــدها وتركيبهــا وتشــغيلها والتــدريب 

الحالـة بموجـب هـذه التعليمـات، علـى أن يكـون العقـد شـاماًل جميـع الرسـوم بحسب انطباق 
الجمركيـة والضــرائب وتكـاليف التــأمين والنقـل وأي نفقــات أخـرا حتــى وصـول البضــائع إلــى 

 مخازن الجهة أو أي موقع نهائي آخر محدد في جدول المتطلبات.
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 اآلتي:   يجب عند كتابة العطاء المقدم من المتناقص مراعاة 22-2 
جماليالوحدات  أسعار كتابة .أ  الوحـدات وأي بيانـات أخـرا مطلوبـة  أسـعار وار

يمحـــى علـــى أن يوضـــح ســـعر الوحـــدة وعـــدد  مـــن مقـــدم العطـــاء بحبـــر ال
الوحدات بالعدد أو الوزن أو المقاس أو أي بيانات تفصيلية أخـرا والـثمن 

 .األسعار باألرقام والحروفوعلى أن تكتب اإلجمالي 

بعـد ملئهـا وال يجـوز الكشـط أو  األسـعارأن يوقع مقدم العطاء على قائمـة  .ب 
 إعـادةأو غيرهـا يجـب  األسـعاروكل تصـحيح فـي  األسعارالمحو في قائمة 

 هذا التصحيح.بجانب توقيع الكتابته بحبر ال يمحى رقما وحروفا و 
لعقـد وغيـر تظل األسعار التي حـددها مقـدم العطـاء ثابتـة خـالل قيامـه بتنفيـذ ا 22-3 

خاضعة للتعديل، وعلى لجنة التحليـل والتقيـيم التعامـل مـع أي عطـاء يتضـمن 
أسعارًا قابلة للتعديل معاملة العطاء غيـر المسـتجيب الـذي يـتم رفضـه بموجـب 

 .من هذه التعليمات (24البند)
 
 
 

 عمالت العطاء -22
 والدفع

22-2 
 
 

 األسعار بالعمالت التالية: تقدم
التـي يوردهـا مقـدم العطـاء مـن المكملـة والخدمات  والموادللسلع بالنسبة  .أ 

داخل السوق المحلية أو من خارجهـا تقـدم األسـعار بـالي اليمنـي مـا لـم 
 .ذلك خالفعلى  قائمة بيانات العطاءينص في 

علــى   قائمــة بيانــات العطــاء يــنص فــيســيتم الــدفع بــالي اليمنــي مــالم  .ب 
 خالف ذلك.

الوثائق المثبتة  -23
ألهلية مقدم العطاء 

 ومؤهالته

( مـن هـذه التعليمـات يجـب علـى مقـدم العطـاء أن يقـدم كجـزء 4تطبيقًا للبنـد ) 23-2
وتأهيلــه عنــد مــن عطائــه الوثــائق التــي تثبــت أهليتــه لالشــتراك فــي المناقصــة 

 .في حالة قبول عطائهالتنفيذ 

بمـا يقنـع المشـتري  أهليتـهعلـى الدالـة وثائق اإلثبات على مقدم العطاء تقديم  23-2 
 ( من هذه التعليمات. 2) البندكما تحدد في مؤهلة إلى دولة  ينتمي هبأن

وأنـه  العقـدلتنفيـذ وثـائق اإلثبـات الدالـة علـى كفاءتـه على مقدم العطاء تقديم  23-3 
ــاً  ــه بللمشــتري  أصــبح مقنع ــول عطائ ــوفر قب ــزم ت ــة يل ــائق وفــي هــذه الحال الوث

 :  التالية
ــد  عنــدما يتضــمن .أ    أو  مقــدم العطــاء ليســت مــن صــنع بضــائعالعطــاء توري

يكون مفوضا حسب األصول التجاريـة  أنإنتاجه فإن صاحب العطاء يجب 
بالتوريــد إلــى داخــل الــيمن أو أن  للبضــائعمــن جانــب المصــنع أو المنــتم 

 يكون وكياًل رسميًا؛

 لتنفيذ العقد؛واإلنتاجية اإلمكانيات المالية والفنية أن لدا مقدم العطاء  .ب 

في حالة عدم ممارسة مقدم العطاء ألعمـال فـي الـيمن فإنـه سـيمثله وكيـل  .ج 



   القسم الثاني: التعليمات إلى مقدمي العطاءات ( لتوريد مواد خام2/2025رقم) العامة للمناقصة             الوثائق النمطية للتوريدات العادية 

 

8 

ذا ما ارسـي عليـه العطـاء سـيكون الوكيـل قـادر  لتنفيـذ  ومـؤهالً  اً في اليمن وار
)خـــدمات مـــا بعـــد البيـــع( التزامـــات المـــورد الخاصـــة بالصـــيانة واإلصـــالح 

وتوفير قطـع الغيـار والتـدريب المنصـوص عليهـا فـي شـروط العقـد وتخزين 
 أو في المواصفات الفنية أو فيهما معا؛

 .العطاء قائمة بياناتالواردة في  األهليةأن يفي مقدم العطاء بمعايير  .د 
الوثائق المثبتة  -24

ألهلية التوريدات 
ومطابقتها لوثائق 

 المناقصة

24-2 
 
 

24-2 

التعليمــات علــى مقــدم العطــاء أن يقــدم كجــزء مــن هــذه مــن  (4للبنــد )تطبيقــًا 
والخــدمات التــي يعتــزم توريــدها بموجــب  البضــائعالعطــاء وثــائق تثبــت أهليــة 

 وثائق المناقصة. للمواصفات الفنية والشروط المحددة في العقد ومطابقتها 
والخـدمات علـى البضـائع وثائق اإلثبات المقدمة بشـأن أهليـة  يجب أن تشتمل

ــدات والخــدمات  ــد المنشــأ للتوري ــي جــدول األســعار يوضــح بل ــان ف ــةبي  المكمل
 تؤكده شهادة منشأ تصدر عند الشحن.

والخدمات لوثائق المناقصـة فـي البضائع أن تؤكد وثائق اإلثبات مطابقة يجب  24-3 
 شكل مطبوعات ورسومات وبيانات بحيث تتضمن:

 الفنية األساسية وأدائها؛البضائع وصفًا تفصيليًا لخصائص  .أ 

قائمة بكامل التفاصيل بما في ذلـك المصـادر المتاحـة واألسـعار الجاريـة   .ب 
ــه الالزمــة لســالمة واســتمرار أداء  ــار واألدوات الخاصــة وخالف لقطــع الغي

اسـتخدام المشـتري بـدء  لفترة تحددها قائمة بيانات العطـاء، بعـدالبضائع 
 ؛للبضائع

لمواصــفات الفنيــة المقدمــة مــن المشــتري يبــين تلبيــة ل توضــيحًا مفصــالً   .ج 
يوضـــح والخـــدمات بصـــفة جوهريـــة لتلـــك المواصـــفات أو بيانـــًا البضـــائع 

 عن متطلبات المواصفات الفنية. االستثناءاتالنحرافات أو ا
تقــديم ضــمانة الجــودة التــي تؤكــد أن البضــائع التــي ســيتم  المــورديجــب علــى  24-4 

 يسبق استخدامها. وريدها سليمة وجديدة ولمت
 

ــًا  2-25 ضمان العطاء -25 ــدتطبيق ــه هــذه مــن  4 للبن ــدم صــاحب العطــاء كجــزء مــن عطائ التعليمــات يق
 .  قائمة بيانات العطاءضمان عطاء بالمبلغ المحدد في 

يقــدم ضــمان العطــاء بــنفس عملــة العطــاء أو أي عملــة أخــرا قابلــة للتحويــل  25-2 
 :بإحدا الطرق التالية

شـــيك مقبـــول الـــدفع مـــن البنـــك المســـحوب عليـــه باســـم الجهـــة صـــاحبة  .أ 
يكون هذا البنك معتمدًا لـدا البنـك  أنشريطة لعطاء لكضمان المناقصة 

ـــزي كمـــا تقبـــل الشـــيكات المســـحوبة علـــى بنـــوك بالخـــارج بشـــرط  المرك
وأن المعتمـدة مـن قبـل البنـك المركـزي المحليـة من أحـد البنـوك  اعتمادها
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ال تقـــل عـــن ثالثـــين يومـــًا مـــن تـــاريخ انتهـــاء فتـــرة  لمـــدةيكـــون صـــالحًا 
 .صالحية العطاء

 اليمنـي ضمانة بنكية من أحد البنوك المصرح لها من قبل البنك المركـزي .ب 
خاليـة مـن أي قيـد أو شـرط وتكون الضمانة  بإصدار مثل هذه الضمانات

ســارية و وبحســب نمــوذج صــيغة الضــمان المحــددة فــي وثيقــة المناقصــة 
ال تقـل عــن ثالثــين يومـًا مــن تــاريخ انتهـاء فتــرة صــالحية المفعـول لمــدة 

 .المشتريباسم  العطاء

ذا كــان الضــمان البنكــي مقــدمًا مــن بنــك خــارجي فيجــب و  يكــون معــززًا مــن  أنار
 .  اليمني مصرح له من قبل البنك المركزي بنك داخل الجمهوريةقبل 

ــه  ســيتم 25-3  ــه فــي أصــل رفــض أي عطــاء غيــر مرفــق ب الضــمان المنصــوص علي
وفقـًا  مسـتوفأنه غيـر وسيعتبر التعليمات، هذه من  2-25و  2-25 البندين
 .  هذه التعليماتمن  24 للبند

بعـد تقـديم ضـمان األداء والتوقيـع علـى العقـد صـاحبه عاد ضمان العطاء إلـى ي 25-4 
 .صاحب العطاء الفائزمن قبل 

 ية:الحاالت اآلتضمان العطاء في أٍي من  مصادرة للمشترييحق   25-5 
إذا طلب أٍي من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح المظاريف  .أ 

 .خالل مدة صالحية العطاءات

 إذا لم يقبل صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابية. .ب 

ضمان األداء في المدة المحددة  الفائزإذا لم يقدم صاحب العطاء  .ج 
 .والتوقيع على العقد بإخطار قبول عطائه

إذا ثبــت للجهــة أن صــاحب العطــاء قــد أخــل بقواعــد الســلوك والمبــادئ  .د 
خالل فترة دراسـة وتقـديم العطـاء  والالئحةاألخالقية المحددة في القانون 

جراءات التحليل والتقييم والبت.   وار

 
بعـــد  قائمــة بيانــات العطــاءيســتمر ســريان العطــاء خــالل الفتــرة المبينــة فــي  2-22 فترة سريان العطاء  -22

هـــذه ( مـــن 24) للبنـــدطبقـــًا لفـــتح المظـــاريف التـــاريخ الـــذي يحـــدده المشـــتري 
ســيتم التعامــل معــه مــن ذلــك أقــل أي عطــاء ســاري المفعــول لمــدة و  تعليمــات،ال

 .  مستجيبغير عطاء على أساس انه 
مــدة ســريان  تمديــدلحصــول علــى موافقــة مقــدم العطــاء علــى ايجــوز للمشــتري  22-2 

إلـى صـاحب العطـاء، ويجـب ان يكـون رد يوجـه بموجـب خطـاب كتـابي  العطاء
ويجــوز دون أي تعــديل فــي عطائــه المقــدم صــاحب العطــاء خطيــًا بالموافقــة 

ـــؤدي ذلـــك إلـــى مصـــادرة ضـــمانلمقـــدم العطـــاء   أن يـــرفض الطلـــب دون أن ي
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تمديــد مــدة ســريان ضــمان العطــاء المنصــوص عليهــا فــي البنــد ويــتم  ،العطــاء
 .  هذه التعليمات( من 25)

صيغة العطاء  -27
 والتوقيع عليه

يجب على مقدم العطاء القيام بإعداد النسخة األصلية والنسخ األخـرا للعطـاء  27-2
والتوقيع عليها، على أن يتم تمييز  قائمة بيانات العطاءالمحـددة فـي 

لالنسخة األصلية عن النسخ األخرال بوضوح بحيث يكتب على النسخة 
من العطاء( وفي حالة أي  صورةاألصل )أصل العطاء( وعلى النسخ األخرا )
 اختالف بينها فإنه يعتد بالنسخة األصلية؛

بحبــر ال يمحــى ويوقــع  األخــرا طباعــة أو كتابــة والنســخعطــاء يحــرر أصــل ال 27-2 
الشخص المخول أو المفوض علـى أن يـتم ذلـك التوقيـع عليه مقدم العطاء أو 

على جميع صفحات العطاء فيما عدا المطبوعات )الكاتلوجات( التي لـم  والختم
 تدخل عليها تعديالت؛

لن يعتد بأية كتابة فيما بين السطور أو كشط فإذا وقع خطأ من مقدم العطاء  27-3 
ضافة فوق السطور إال إذا وقع عليها الشخص أو األشخاص الموقعون أو إ

 على العطاء قبل فتح المظاريف؛
على صاحب العطاء الفائز أن يقدم المعلومات المنصوص عليها في نموذج  27-4 

العطاء بشأن المبالغ المدفوعة أو التي يتعين دفعها للوكالء ذوي الصلة بهذا 
 العطاء وتنفيذ العقد؛

يجــــب علــــى مقــــدم العطــــاء التوقيــــع والخــــتم علــــى جميــــع وثــــائق العطــــاء  27-5 
]المواصـــفات، الرســـومات )إن وجـــدت(، الشـــروط العامـــة، الشـــروط الخاصـــة، 

، مالم سـيعتبر العطـاء هاونموذج العقد[، كإقرار منه بااللتزام الكامل بما ورد في
 غير مكتمل؛

العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا لن يلتفت إلى أي ادعاء من قبل مقدم  27-2 
 قدم بعد انتهاء آخر موعد لتقديم العطاءات.

 

 تقديم العطاءات –د 
 

 

وضع العطاءات  -23
في مظاريف مغلقة 
والكتابة )التأشير( 

 عليها

يضع مقدم العطاء أصل العطاء وكل نسخة منه في مظاريف منفصـلة ومغلقـة  23-2
ومختومــة بالشــمع األحمــر يكتــب عليهــا اســم المشــتري واســم المشــروع ورقــم 

بيانــات قائمــة المناقصــة وعنــوان التســليم طبقــا لعنــوان المشــتري الموضــح فــي 
ل خـارج صـورة، ويتم التوقيـع علـى المظـاريف وكتابـة كلمـة لاألصـلل أو لالعطاء

المظــروف للتمييــز بينهــا ثــم توضــع المظــاريف جميعهــا فــي مظــروف خــارجي 
 .ويغلق ويختم بالشمع األحمر طبقًا للبيانات المحددة في وثائق المناقصة
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 يتم في المظاريف الداخلية والخارجية ما يلي: 23-2 
   .قائمة بيانات العطاءتعنون باسم المشتري المبين في  .أ 
وعنوان تقــديم ،قائمــة بيانــات العطــاءتحمــل اســم المشــروع المبــين فــي  .ب 

، وتكتـب قائمـة بيانـات العطـاء/اإلعالن/الدعوة كما هو مبين فيالعطاء، 
قبلل، وتستكمل هذه العبارة بالوقت والتـاريخ  الفتحعليها عبارة لال يجوز 
 للبنـــــــــــدطبقـــــــــــًا  قائمـــــــــــة بيانـــــــــــات العطـــــــــــاءالمحـــــــــــددين فـــــــــــي 

 .  تعليماتالهذه ( من 22-2) 
يحــرر أيضــًا علــى المظــاريف الداخليــة اســم وعنــوان مقــدم العطــاء حتــى يمكــن  23-3 

 لمتأخرال.  إليه دون فتحه في حالة وصولهإعادة العطاء 
قبـل  هفتحـيتحمل المشتري أيـة مسـؤولية عـن الخطـأ فـي توجيـه العطـاء أو  ال 23-4 

ــه  ــة عــدم إغــالق المظــروف الخــارجي أو التوقيــع علي الموعــد المحــدد فــي حال
 .تعليماتالهذه من  2-23 البندحسب المطلوب في 

   : عند تقديم العطاءات من متناقصين غير محليين يراعى اآلتي 23-5 
تفوضـه الشـركة مقـدم العطـاء أو وكيلـه الرسـمي أو مـن  يوضحأن  يجب .أ 

وتعتبــر اإلعالنــات  مخاطبتــه مــن خاللــهالعنــوان الــذي يمكــن فــي عطائــه 
أنهــا قــد ســلمت هــذا العنــوان علــى إليــه  ترســلها الجهــةوالخطابــات التــي 

 تسليمًا صحيحًا لمقدم العطاء.  
بتقديم العطاءات يجب أن يرفـق ضـمن الوكيل أو المفوض في حالة قيام  .ب 

 ة المختصة.  من قبل الجه عليه اً مصدق اً أو تفويض العطاء توكيالً 

يقـــدم ضـــمن وثــــائق  أنإذا كـــان مقـــدم العطـــاء شـــركة ائــــتالف فيجـــب  .ج 
الشـركاء ونسـبة  أسـماءموضـحا فيـه  الشـراكةالمناقصة عقـد أولـي لهـذه 

مشـــاركتهم فـــي رأس مـــال الشـــركة والتزامـــاتهم بالشـــركة واســـم المـــدير 
 .نيابة عن الشركة بالتوقيع المسئول المخول من قبل الشركاء 

 
موعد لتقديم آخر  -24

 العطاءات
ــي  24-2 ــوان المحــدد ف ــى العن ــع العطــاءات عل ــدينبغــي أن يتســلم المشــتري جمي  البن

فـي موعـد ال يتجـاوز الوقـت والتـاريخ المحـددين من هذه التعليمات )أ(  23-2
 .  واإلعالن قائمة بيانات العطاءفي 

، أن يمــدد الموعــد المحــدد كــ خر موعــد يــراه مناســباً يجــوز للمشــتري، حســبما  24-2 
ــديم العطــاءات،  ــًا لغــرض لتق ــائق المناقصــة طبق ــديل وث ــد )تع هــذه مــن ( 7للبن

ــى ال ــة عل ــات المترتب ــوق والواجب ــع الحق ــة تمــدد جمي تعليمــات، وفــي هــذه الحال
المشتري وعلى أصحاب العطاءات وفق آخر موعد سـابق ذكـره، بحيـث تخضـع 

 للموعد الجديد. 
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ـــة دون  ســـيتم 2-20 ت المتأخرةالعطاءا -20 ـــى مقدم ـــه إل عادت ـــض أي عطـــاء وار ـــة ورود فتحـــهرف ـــي حال  هف
هــذه مــن  (2-24) البنــدبموجــب آخــر موعــد لتقــديم العطــاءات  للمشــتري بعــد

 .  التعليمات
تعديل العطاءات  -22

 وسحبها
لمقدم العطاء أن يعدل العطاء أو يسحبه بعـد التقـدم بـه علـى أن يتسـلم  يجوز 22-2

ــًا بالتعــديل يشــمل اســتبدال أو ســحب العطــاء قبــل آخــر  المشــتري أخطــارًا كتابي
 موعد محدد لتقديم العطاء. 

العطــاء، ويوضــع فــي مظــروف مغلــق  بســحبخطــار إلا أوالتعــديل  يــتم إعــداد 22-2 
، ويجـب تعليمـاتالهـذه مـن ( 23) البنـدطبقـًا ألحكـام  إرسـالهموقع عليـه ويـتم 

ل لتعـديلل أو لاسـتبدالل. كمـا يجـوز انسـحابأن يكتب على المظـروف بوضـوح ل
شــريطة متابعــة ذلــك بصــورة  بالفــاكس أو البريــدإرســال إخطــار ســحب العطــاء 

معززة لإلخطار مختومة بخاتم البريد في تـاريخ سـابق علـى آخـر موعـد محـدد 
 ء. لتقديم العطا

يحــق لمقــدم العطــاء إدخــال أي تغييــر فــي عطائــه بعــد الموعــد المحــدد لفــتح ال  22-3 
 .  المظاريف

لتقــديم العطــاءات  موعــدعطــاء خــالل الفتــرة مــا بــين آخــر الال يجــوز ســحب  22-4 
 وأيوانتهاء فترة سريان العطاء التي يحددها مقدم العطاء في نموذج العطـاء. 

سـيترتب عليـه مصـادرة ضـمان العطـاء المقـدم لعطـاء خـالل تلـك الفتـرة لسحب 
 التعليمات. هذه من  (7-25)طبقا للبند 

 مظاريف العطاءات وتقييمها فتح -هـ 
المظاريف من  فتح -22

 قبل المشتري
المشتري بفتح جميع مظاريف العطاءات في جلسة علنيـة بحضـور مـن  يقوم 22-2

الوقـــت الموعــد )العطـــاءات أو مــن يمـــثلهم رســميا فـــي  أصــحابيرغــب مـــن 
حضــور  إثبـاتويــتم  ،قائمــة بيانـات العطـاءفـي  ينوالمكـان المحــدد (والتـاريخ

ذا صـادف موعــد  مقـدمي العطـاءات بـالتوقيع علـى نمـوذج فـتح المظـاريف، وار
وتاريخ فتح المظاريف يوم راحـة أسـبوعية أو إجـازة أو عطلـه رسـمية فسـيتم 

 .فتح المظاريف في يوم العمل التالي لها مباشرة
عند فتح المظاريف يجرا اإلعالن عن أسـماء مقـدمي العطـاءات والتعـديالت  22-2 

الخصـم، ووجــود اع و نــبســحب العطـاءات، وأســعار العطـاءات وأ إلخطـاراتاأو 
ة وأيـوصالحيته والبنـك الصـادر عنـه العطاء المطلوب،  ضمانأو عدم وجود 

أي المظاريف وال يجوز رفض  فتحإعالنها عند تفاصيل أخرا يرا المشتري 
يصــل فــي الموعــد المحــدد لفــتح المظــاريف وكــل عطــاء يــرد بعــد هــذا عطــاء 

 .تعليماتالهذه من ( 20طبقا للبند )الموعد سيتم رفضه ورده لصاحبه 
ال التعليمـــات هــذه ( مـــن 2-22المرســلة وفقـــًا للبنــد )المســـحوبة العطــاءات  22-3 

ات وال ينظر بعد ذلك فـي تقييمهـا، أمـا وتعلن عند فتح مظاريف العطاءتفتح 
ــي  ــديالت الت ــدخلالتع ــل الموعــد المحــدد لفــتح  ت ــى العطــاءات األصــلية قب عل
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 .المظاريف يجب على لجنة التحليل والتقييم إخضاعها للتحليل
يحـــرر المشـــتري محضـــرًا بعمليـــة فـــتح المظـــاريف بحســـب النمـــوذج المحـــدد  22-4 

  .اللجنة وأعضاءوالتوقيع عليه من قبل رئيس 
يــتم قراءتـــه وتســـجيله مــن بيانـــات ومبـــالغ فــي محضـــر فـــتح  مـــايعتبــر كـــل  22-5 

علـى المركـز التنافسـي مؤشـرًا  تعـدالمظاريف عبارة عن وقائع كمـا وردت وال 
 للمتقدمين.  

ــم يــتم قراءتــه بصــورة  ال 22-2  يعتــد بــأي تخفــيض مقــدم ضــمن مظــروف العطــاء ل
ثباته في محضر فتح المظاريف في نفس جلسة الفتح  .علنية وار

بحسب تقديره أثناء تقييم العطاءات أن يطلـب إيضـاحات مـن  للمشترييجوز  2-23 توضيح العطاءات -23
بوسـيلة  مقدم العطاء عن عطائه ويكون طلب اإليضاح واإلجابـة عليـه خطيـاً 

، ولــن يطلــب أو يعــرض أو يســمح بــأي تغييــر فــي أســعار مضــمونة التســليم
 العطاء أو في مضمون العطاء. 

الرد على استفسارات المشـتري خـالل فتـرة ال تتجـاوز أسـبوع مـن تـاريخ  عدم 23-2 
تســليم اإلخطــار ســيكون مــدعاة الســتبعاد العطــاء ومصــادرة ضــمان العطــاء 

 ( من هذه التعليمات.  .  5-25طبقًا للبند )
والتقييم التحليل  -24

 الفني والمالي
 

 الفحص األولي: .أ          

اســـتجابتها واســـتكمالها  :العطـــاءات للتحقـــق مـــن ســـيقوم المشـــتري بفحـــص 24-2 
تحديـــد العطــــاءات المســـتوفية للوثــــائق بغيــــة للوثـــائق والبيانــــات المطلوبـــة 

وفيمـا يلـي الفحـص  األساسية والعطاءات غير المسـتوفية للوثـائق األساسـية
 :األولي

ان العطــاءات تــم تســليمها بطريقــة صــحيحة وموقعــة ومختومــة بطريقــة  .أ   
 هو محدد في وثائق المناقصة؛ سليمة وفقا لما

للشـروط القانونيـة مـن حيـث  مسـتوف  أنه و  (موجود)أصل ضمان العطاء  .ب 
المبلــغ والفتــرة الزمنيــة المحــددة ومطــابق لصــيغة الضــمان فــي النمــوذج 

 المرفق وأنه غير مشروط وغير قابل لإللغاء؛

 

 إرفاق صور الشهادات والبطاقات اآلتية: .ج 

 شهادة التسجيل لغرض ضريبة المبيعات سارية المفعول. -

 البطاقة الضريبية سارية المفعول؛  -

 البطاقة التأمينية؛  -

 شهادة تسجيل وتصنيف سارية المفعول؛  -
 التحليل الفني: .ب              
سيتم استكمال إجراءات التحليل الفني ويلحق بها مباشرة التحليل المـالي فـي  24-2 
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مرحلـة واحـدة ويكـون اإلرسـاء علـى اقـل العطـاءات المقيمـة سـعرا المســتوفي 
ــًا  ــائق المناقصــة، ووفق ــة المحــددة فــي وث ــة الشــروط  والمواصــفات الفني لكاف

 .قائمة بيانات العطاءلألسس والمعايير المحددة في 
( مـن هـذه 24تعتبر العطاءات التـي نجحـت فـي الفحـص األولـي وفقـا للبنـد ) 24-3 

التعليمات، وتم اعتبارهـا مسـتجيبة جوهريـًا لوثـائق المناقصـة، هـي العـروض 
التـــي ســـيتم مواصـــلة الفحـــص الفنـــي التفصـــيلي لهـــا وفيمـــا يلـــي اإلجـــراءات 

 الواجب إتباعها:
غيـر مقبولـة دون انحرافـات التحقق من مدا االلتزام بالمواصفات الفنيـة  .أ   

ات فـي المواصـفات الفنيـة تلـك االنحرافـ ويقصد باالنحرافات غير المقبولة
التي لوتم قبولها، فإنها لن تفي بالغرض الـذي مـن أجلـه تـم طلـب تقـديم 
ــة مــع العطــاءات  العطــاءات، أو أنهــا ســتحول دون وجــود منافســة عادل

 التي كانت ملتزمة بالمواصفات الفنية ومن األمثلة على ذلك ما يلي:
د وتضمن عدم توفير الشهادات والوثائق والكتالوجات التي تؤك .2

 مطابقة المواصفات الفنية لما هو محدد في وثائق المناقصة؛

 تسليم عينات غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة؛ .2

 عدم االلتزام الواضح بضمانات األداء والتشغيل؛ .3

عدم مطابقة التواريخ الهامة المطلوبة أو البرنامم الزمني  .4
نفيذ العقد أو لتنفيذ العمل بالنسبة للترتيب المرحلي لبدء ت

 التسليم ألعمال التوريد / التوريد والتركيب والتشغيل؛

رفض تحمل مسئوليات والتزامات هامة محددة في وثائق  .5
المناقصة، مثل: توفير ضمانات األداء، ضمانات الصيانة 

 وقطع الغيار/ التدريب )في حالة طلب ذلك(؛

 

تطابق المخرجات الفنية للمواد مع البيانات والمعلومات  عدم .2
المطلوبة في وثائق المناقصة أو الواردة في العرض المقدم 

 .والمقبول أثناء عملية التحليل والتقييم الفني
ســــيتم اســــتبعاد أي عطــــاء غيــــر مســــتجيب للمواصــــفات والشــــروط الفنيــــة  24-4 

 األساسية المحددة في وثائق المناقصة.
 

 التحليل المالي: .جـ  
سيتم استبعاد أية عطاءات مبنية على تخفيض نسبه مئوية أو مبلغ مقطوع  24-5 

عرضًا غير مستجيبًا  باعتبارهمن أدنى عطاء مقدم من العطاءات  األخرا 
وعلى نحو مشابه، سيتم استبعاد أي عطاء ينص على تعديل للسعر في 
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تة، على أساس انه عطاء غير الوقت الذي طلب تقديم عطاءات بأسعار ثاب
 مستجيب؛

سيتم األخذ بأي تعديالت ترد على العطاءات االصلية قبل فتح المظاريف  24-2 
 أثناء عملية الفحص والتقييم للعطاءات في مرحلة التقييم المالي؛

 سيتم إجراء التصحيحات الحسابية للعطاءات وفقًا للقواعد التالية:   24-7 
تبـــاين بـــين المبلـــغ المكتـــوب بـــالحروف والمبلـــغ المكتـــوب وجـــود  عنـــد .أ 

 .المبلغ المكتوب بالحروففيعتد بباألرقام، 

جمــالي وجــود  عنــد .ب  ســعر الوحــدات فيعتــد اخــتالف بــين ســعر الوحــدة وار
 مدون في العطاء.  بسعر الوحدة كما هو 

مـا  لـه مبلـغ التصـحيح الحسـابيإجمـالي يتم استبعاد العطـاء الـذي تجـاوز س .ج 
ـــأكثر مـــن قيمـــة العطـــاء 3نســـبته  ـــتح % ف ـــت فـــي محضـــر ف ـــن والمثب المعل

 يطَبق التصحيح الحسابي في الحاالت التالية:المظاريف و 
 .الخطأ في ضرب سعر الوحدة في الكمية .2

 .  الخطأ في جمع بنود األسعار سواء بالزيادة أو النقص .2

 الخطأ في ترحيل اإلجماليات من صفحة إلى أخرا.  .3

ال يعتبر عدم تسعير بنـد مـن بنـود األسـعار مـن األخطـاء وفي جميع األحوال 
 .النسبة المشار إليهايتم احتسابها أثناء تطبيق الحسابية التي 

ـــأعلى  .د  ـــر المســـعرة بعـــد تســـعيرها ب ـــود غي ـــغ إجمـــالي قيمـــة البن إذا بل
%( فــأكثر مــن قيمــة العطــاء المقــدم فســيتم 20األســعار مــا نســبته )

 تقييم. استبعاد العطاء أثناء التحليل وال

بنود غير مسعرة في عطاء ما يتم وضع أعلى سعر مقـدم عند وجود  .ه 
لهــذه األصــناف أو البنــود فــي العطــاءات األخــرا المســتجيبة لغــرض 

ذا و التقييم  فيحاسب علـى المناقصة على صاحب هذا العطاء  أرسيتار
 مقدم لهذه البنود في العطاءات المستجيبة . اقل سعر  أساس

 

أي شــروط أو تحفظــات لهــا قــيم ماليــة ســيتم تقييمهــا ماليــا بغــرض المقارنــة  24-3 
 والتقييم فقط.

فـي حالــة وجـود بنــود غيـر مســعرة لعطـاء وحيــد أو لعطـاء أصــبح وحيـًدا بعــد  24-4 
اســتبعاد بقيــة العطــاءات فيــتم اعتمــاد أســعار التكلفــة التقديريــة لهــذه البنــود 

%( مــن 20ه البنــود نســبة )لغــرض اإلرســاء شــريطة عــدم تجــاوز قيمــة هــذ
 إجمالي قيمة العطاء المعلن والمثبت في محضر فتح المظاريف .  

 إذا تبين عنـد التحليـل والتقيـيم أن العطـاءات قـد اقترنـت بتحفظـات يـتم اتخـاذ 24-20 
 اآلتي:
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ــــى المواصــــفات والشــــروط  .أ  ــــة بتحفظــــات عل اســــتبعاد العطــــاءات المقترن
ــك المتضــمنة  وثــائق المناقصــةوالمتطلبــات الرئيســية المحــددة فــي  أو تل

 قيودًا أو شروطًا رئيسية غير مذكورة في وثائق المناقصة.
إجراء مراجعة مالية للتحفظـات الثانويـة، غيـر تلـك المـذكورة فـي الفقـرة  .ب 

ضافتها إلى القيمة اإلجمالية للعطاء   لآلتي:وفقًا  السابقة وار

ماليــة محــددة ضــمن وثــائق  التحفظــات الثانويــة التــي لهــا قيمــة .2
 المناقصة تقيم وفقًا لذلك.

إذا لــم يكــن للــتحفظ الثــانوي قيمــة ماليــة واضــحة ضــمن وثــائق  .2
المناقصــة فيــتم تقــدير تكلفتهــا وفــق مرجعيــة واضــحة وعادلــة يــتم 

رفاق الوثائق المؤيدة لذلك.    إثباتها في تقرير التقييم وار

العطـاء  قيمـةمن  %(20)إذا تبين أن التحفظات الثانوية أقل من  .3
ــيم فقــط القيمــة اإلجماليــة للعطــاء  تضــاف إلــى ويعــاد ترتيــب للتقي

 العطاءات وفقًا لذلك.

 قيمــــةمـــن  %(20أكثـــر مــــن )تبـــين أن التحفظـــات الثانويــــة إذا  .4
 م باستبعاد العطاء.يتقوم لجنة التحليل والتقيف العطاء

االسـتبعاد أو ال يحق لمقدمي العطاءات االعتراض على إعـادة الترتيـب  .ج 
 نهائيًا. المبني على أساس تحليل التحفظاتالمشتري ويكون قرار 

للمشتري أن يتجاوز عن أخطاء طفيفة سواء في الشـكل أو فـي المطابقـة أو  24-22 
وبشرط أال يضر هذا التجـاوز  جوهرياً في القواعد طالما أنها ال تشكل انحرافًا 

 أو يؤثر على الترتيب النسبي لمقدمي العطاءات. 
يــرفض المشــتري أي عطــاء يتقــرر عــدم اســتجابته جوهريــًا وال يجــوز لمقــدم  24-22 

 العطاء أن يغيره ليكون مستجيبًا وذلك بتقويم أوجه عدم المطابقة.
التحويل إلى عملة  -25

 واحدة 
ـــائق المناقصـــة  25-2 ـــي وث ـــديمإذا ســـمح ف ـــة  بتق ـــة قابل عطـــاءات بعمـــالت مختلف

 :للتحويل يتم تحويل أسعار العطاءات إلى الي اليمني مع مراعاة ما يلي

فــي نشــرة  الــواردتــاريخ ومصــدر تحديــد الســعر هــو ســعر البيــع أن يكــون  .أ 
 احد فروعه. أومن قبل البنك عليها البنك المركزي التي يجب الحصول 

ـــيــتم  .ب  يومــًا قبــل موعــد فــتح المظــاريف  23تحديــد تــاريخ ســعر الصــرف ب
 .لغرض التقييم المحدد في وثائق المناقصة

تقييم ومقارنة  -22
 العطاءات

ــًا  22-2 ــة العطــاءات التــي تقــرر أنهــا مطابقــة جوهري يقــوم المشــتري بتقيــيم ومقارن
 للشروط. 
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باإلضـافة إلـى سـعر العطـاء يأخذ المشتري فـي الحسـبان عنـد تقيـيم العطـاء،  22-2 
ــد ) ( مــن هــذه التعليمــات عــاماًل أو أكثــر مــن 3-22المقــدم المحــدد فــي البن

 ( من هذه التعليمات:3-22العوامل التالية كما هو مبين في البند )
تكــاليف النقــل والتــأمين والتكــاليف األخــرا داخــل الــيمن المترتبــة علــى  .أ 

 توصيل البضائع إلى مقرها النهائي:
 لزمني للتسليم المقدم في العطاء؛الجدول ا  .ب 

 تكاليف المكونات وقطع الغيار اإللزامية، والخدمات المكملة؛ .ج 

أن تتوفر في اليمن قطع الغيـار والخـدمات الالحقـة للتوريـدات المقدمـة  .د 
 في العطاء؛

ــــدات  .ه  ــــر التوري ــــرة عم ــــة خــــالل فت ــــاليف التشــــغيل والصــــيانة الالزم تك
 التشغيلي؛

نتاجية التوريدات المعروضة؛  .و   أداء وار

 .  قائمة بيانات العطاءأية معايير أخرا للتقييم تم تحديدها في  .ز 
( مــن هــذه التعليمــات تطبــق واحــدة أو أكثــر مــن طــرق 2-22تطبيقــًا للبنــد ) 22-3 

 التقدير الكمي التالية :
النقـــل الـــداخلي مــــن المصـــنع/ميناء الوصــــول/نقطة الحـــدود، التــــأمين،  .أ 

 .والنفقات الطارئة
يقوم المشتري باحتساب تكاليف النقل الـداخلي والتـأمين وأي مصـروفات 
طارئـــة لتوصـــيل التوريـــدات مـــن المصـــنع أو مينـــاء الوصـــول أو نقطـــة 

بالنسـبة لكـل  قائمة بيانات العطاءالحدود إلى موقع المشروع المبين في 
االت عطــاء علــى أســاس الرســوم الجمركيــة المعلــن عنهــا مــن جانــب وكــ

النقـــل البـــري أو بالســـكك الحديديـــة وشـــركات التـــأمين و/أو أي مصـــادر 
أخــرا مناســبة وتيســيرا لعمليــة المحاســبة يوضــح صــاحب العطــاء فــي 
عطائـــه تقديراتـــه ألحجـــام وأوزان الشـــحن والقيمـــة التقريبيـــة لكـــل عبـــوة 

ــــاء الوصــــول )EXWخرجــــت مــــن المصــــنع ل ( )أو CIFل أو فــــي مين
. ويضيف المشتري التكلفة سالفة الـذكر إلـى ل عند نقطة الحدود( CIPل

 سعر السلع الواردة من المصنع /أو سيف/أو سيب عند نقطة الحدود. 
 جدول التسليم .ب 

 قائمــة بيانــات العطــاءيــتم تســليم التوريــدات المنصــوص عليهــا فــي  .2
ــى توقيــت الموعــد المقــدر  فــي المواعيــد المحــددة وينبغــي العمــل عل
لوصول التوريدات بالنسبة لكل عطـاء مـع السـماح بوقـت كـاف فـي 
ذا كان العطاء الـذي يعـرض  حدود المعقول للنقل الدولي والداخلي وار
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التســليم فــي الموعـــد المحــدد هـــو لاألســاسل فـــإن لتعــديلل التســـليم 
ــق ينبغــي أن يحتســب بالنســبة لل ــق تطبي عطــاءات األخــرا عــن طري

مـــن ســـعر تســـليم  قائمـــة بيانـــات العطـــاءنســـبة مئويـــة مبينـــة فـــي 
( عن كـل أسـبوع تـأخير، CIP/CIF/EXWالمصنع/سيف/سيب )

بعد الموعد األساسي، ويضاف هذا إلى سعر العطاء لتقييم قيمتـه . 
 وال تمنح ميزة عن أي تسليم مبكر. 

 أو 
ــتم تســليم )شــحن( التو   .2 ــدات المنصــوص عليهــا فــي يشــترط أن ي ري

بيانـــات العطـــاء خـــالل فتـــرة مقبولـــة. وال تمـــنح ميـــزة عـــن التســـليم 
المبكــر. والعطــاءات التــي تعــرض التســليم بعــد تلــك الفتــرة ســتعامل 
علــى أنهــا غيــر مســتجيبة. ومــن خــالل تلــك الفتــرة المقبولــة تضــاف 

قائمـــة بيانـــات نســـبة عـــن كـــل أســـبوع تـــأخير، كمـــا هـــو مبـــين فـــي 
قييم سعر العطاء بالنسبة للعطاءات التي تعـرض التسـليم ، لتالعطاء

فـــي وقـــت متـــأخر عـــن أولـــى فتـــرات التســـليم المحـــددة فـــي جـــدول 
 التسليم. 

 أو 
ــدات المنصــوص عليهــا فــي   .3 ــتم تســليم )شــحن( التوري يشــترط أن ي

بيانـات العطـاء علــى شـحنات جزئيــة وفقـًا لمــا هـو مبــين فـي جــدول 
ض التســليم فــي وقــت مبكــر أو المســتلزمات . والعطــاءات التــي تعــر 

متــأخر عــن األوقــات المحــددة يــتم تعــديل تقييمهــا بــأن يضــاف إلــى 
قائمـة سعر العطـاء عامـل يعـادل نسـبة مئويـة ، كمـا هـو مبـين فـي 

ـــــــات العطـــــــاء ، مـــــــن الســـــــعر تســـــــليم المصنع/سيف/ســـــــيب بيان
(CIP/CIF/EXW)  عـن كـل أسـبوع مغـاير لمـا هـو محـدد فـي ،

 جدول التسليم. 

 الغيار تكاليف قطع .ج 

يـــورد ملحـــق المواصـــفات الفنيـــة قائمـــة بمفـــردات وكميـــات العناصـــر 
األساسية، واألجزاء، وقطع الغيار المحتمل االحتيـاج إليهـا خـالل الفتـرة 
األولــى مــن بــدء التشــغيل وتضــاف إلــى قيمــة العطــاء بإجمــالي تكــاليف 

 تلك المفردات بأسعار الوحدات الموضحة في كل عطاء. 

 أداء البضائع  .د 

ينبغــي أن تحقــق البضــائع المقدمــة حــدا أدنــى مــن الكفــاءة اإلنتاجيــة  .2
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المشار إليها فـي البنـد ذي الصـلة فـي المواصـفات الفنيـة لكـي تعتبـر 
ة اإلنتاجيـة قييم علـى أسـاس تكـاليف وحـدة الكفـاءمالئمة، ويكون الت

للســـلع المقدمـــة فـــي العطـــاء، وتضـــاف التســـوية إلـــى قيمـــة العطـــاء 
ــــة ا ــــي باســــتخدام المنهجي ــــة ف ــــات العطــــاءلمبين ــــي  قائمــــة بيان أو ف

 المواصفات الفنية. 
أو فـــــي  قائمـــــة بيانـــــات العطـــــاءالمعـــــايير اإلضـــــافية المبينـــــة فـــــي  .2

المواصفات الفنية أو فيهما معًا ومـنهم التقيـيم ذي الصـلة ينبغـي أن 
وضـــح بالتفصـــيل فـــي قائمـــة بيانـــات العطـــاء و/أو فـــي المواصـــفات ت

 الفنية. 
إذا تم إنزال المناقصة على أساس مجموعات وتم االشـتراط بتقـديم خصـميات  22-4 

يتقدم بها المتناقص شريطة أن يرسي عليه أكثر من عقد واحـد أو مجموعـة 
 .  فإنه سيتم إخضاعها في المرحلة النهائية للتقييم المالي واحدة

حــددة فــي يــتم ترتيــب العطــاءات المســتوفية للشــروط والمواصــفات الفنيــة الم 22-5 
 وثائق المناقصة وفقًا ألقل األسعار المقيمة.

ـــات العطـــاءعنـــد تحديـــدها فـــي  2-27 التفضيل المحلي -27 ســـيقوم المشـــتري بمـــنح هـــامش  قائمـــة بيان
ــة أو الصــناعية عــن المنتجــات المســتوردة  ــي للســلع الزراعي للتفضــيل المحل

 ستثمار؛ بشرط توافق الجودة وفقا للشروط والنسبة المحددة في قانون اال
مقدم العطـاء االتصـال  يحضر على( من هذه التعليمات 23مع مراعاة البند ) 2-23 االتصال بالمشتري -23

بالمشـــتري بشـــأن أيـــة مواضـــيع تتعلـــق بعطائـــه فـــي الفتـــرة بـــين تـــاريخ فـــتح 
 المظاريف وتاريخ إرساء العقد. 

أي محاولة من جانب مقـدم العطـاء للتـأثير علـى المشـتري فـي قراراتـه بشـأن  23-2 
تقيــيم العطــاءات أو المقارنــة فيمــا بينهــا أو إرســاء العقــد فــإن ذلــك قــد يــؤدي 

 إلى رفض العطاء المقدم منه. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إرساء العقد -و
 

أن يحـدد مـا إذا كـان مقـدم في حالة عدم إجراء تأهيل مسبق، فـإن للمشـتري  2-24 التأهيل الالحق -24
العطاء الـذي تـم اختيـاره باعتبـاره مقـدم أقـل العطـاءات المقيمـة يعتبـر مـؤهاًل 

مــن هــذه  3-23لتنفيــذ العقــد بشــكل مــرض وفقــًا للمعــايير الــواردة فــي البنــد 
 التعليمات.

يتم تحديد اإلمكانيات المالية والفنيـة واإلنتاجيـة لمقـدم العطـاء، علـى أسـاس  24-2 
ــ ــد فحــص وث ــًا للبن ــي قــدمها طبق ــل الت مــن هــذه التعليمــات  3-23ائق التأهي
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 وكذلك أية معلومات أخرا يرا المشتري أنها ضرورية ومناسبة. 
يعتبــر التحديــد اإليجــابي إلمكانيــات مقــدم العطــاء علــى تنفيــذ العقــد بشــكل  24-3 

مــرض شــرطا مســبقا إلرســاء العقــد عليــه، بينمــا يــؤدي التحديــد الســلبي إلــى 
إلــى العطــاء المقــيم االنتقــال لمشــتري ليحــق رفــض العطــاء وفــي هــذه الحالــة 

 إلجراء تحديد مماثل. في الترتيب التالي 
تيضاح أو طلب أي بيانـات أو وثـائق فنيـة أضـافية إلثبـات يجوز للجهة االس 24-4 

أهليــة أصــحاب العطــاءات أثنــاء التأهيــل المســبق أو التأهيــل الالحــق للعطــاء 
 المرشح بالفوز.

( من هذه التعليمات سيتم إرسـاء المناقصـة علـى 32مع مراعاة أحكام البند ) 2-30 معايير اإلرساء -30
مســــتجيب جوهريــــًا لكافــــة الشــــروط مقــــدم العطــــاء الــــذي ثبــــت أن عطائــــه 

 والمواصفات الفنية وانه أقل العطاءات المقيمة سعرًا. 
حق المشتري في  -32

زيادة أو تخفيض 
الكميات عند 

 اإلرساء

يحــتفظ المشــتري بحقــه فــي زيــادة أو تخفــيض كميــة التوريــدات والخــدمات  32-2
قيمــة % مــن 20المنصــوص عليهــا فــي جــدول المتطلبــات، وذلــك فــي حــدود 

العقد بعد اإلرساء دون أي تغييـر فـي سـعر الوحـدة أو فـي شـروط العقـد وان 
 تكون من نفس النوعية والمواصفات الفنية للمواد المتعاقد عليها .

حق المشتري في  -32
قبول أي عطاء 
ورفض أي أو 
 جميع العطاءات

العطـاء  يحتفظ المشتري بحقـه فـي إلغـاء المناقصـة فـي أي وقـت قبـل ترسـية 32-2
دون تحمل أية مسـئولية أو التـزام تجـاه أصـحاب العطـاءات أو عـن األسـباب 

 التي حملت المشتري على اتخاذ هذا اإلجراء.

ــرة صــالحية العطــاء  2-33 إخطار قبول العطاء -33 ــل انتهــاء فت ــوم قب صــاحب العطــاء بإخطــار المشــتري يق
الفائز خطيًا إما بالبريد المسجل أو بالفاكس بقبول العرض المقدم منـه، إلـى 

ونسخ صورة من اإلخطـار إلـى بقيـة  بيانات العطاء قائمةالعنوان المحدد في 
صـاحب العطـاء الفـائز ومبلـغ اسـم المتقدمين إلشعارهم باإلرساء مع توضيح 

 اإلرساء عليه. 
المختصـة قانونـًا الجهـات  لـداات فترة عشرة أيام للتظلم يمنح مقدمو العطاء 33-2 

تبـدأ مـن تـاريخ إخطـارهم رسـميًا وبحسب اإلجراءات القانونيـة المنظمـة لـذلك 
 باسم العطاء الفائز بالمناقصة.

( مــن هــذه 35عنــد تقــديم مقــدم العطــاء الفــائز لضــمان األداء تطبيقــًا للبنــد ) 33-3 
ضــمانات العطــاء المقدمــة عــن عطــاءاتهم إعــادة بالتعليمــات يقــوم المشــتري 

 ( من هذه التعليمات.25تطبيقًا للبند )
إذا رغــب أحــد المشــاركين فــي المناقصــة بعــد إرســائها علــى غيــره التأكــد مــن  33-4 

ــذي  ــه مباشــرة للمشــتري ال ــه إرســال طلب ــه فــإن علي أســباب عــدم قبــول عطائ
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 سيقوم بالرد عليه خطيًا. 
المشــتري بإخطــار مقــدم العطــاء الفــائز بقبــول العطــاء المقــدم منــه،  يقــوم  2-34 توقيع العقد -34

والعـرض المقـدم ويرفق به نموذج العقد المنصـوص عليـه فـي وثـائق العطـاء 
 .   والذي على أساسه تم اإلرساء 

ــائز  34-2  ــى مقــدم العطــاء الف أن ( يومــًا مــن اســتالم نمــوذج العقــد، 25خــالل )عل
 ت عليه تاريخ التوقيع ويعيده إلى المشتري. يوقع على العقد ويثب  

 

( يومــًا مــن اســتالمه أخطــار المشــتري 25يقــدم مقــدم العطــاء الفــائز خــالل ) 2-35 ضمان األداء -35
نمـوذج ضـمان  بحسببإرساء العقد عليه ضمانًا لألداء بموجب شروط العقد 

 األداء الوارد في وثائق المناقصة. 
 
 

تقــديم ضــمان األداء والحضــور لتوقيــع  عــنإذا عجــز صــاحب العطــاء الفــائز  35-2 
العقـد فإنــه يعتبـر مبــررا كافيــا إللغـاء عمليــة اإلرســاء عليـه ومصــادرة ضــمان 
العطــاء واالنتقــال إلــى العطــاء التــالي فــي الترتيــب مــن حيــث أقــل األســعار 

ديم المقيمـــة والمســـتوفي للشـــروط والمواصـــفات الفنيـــة أو أن يـــدعو إلـــى تقـــ
 . والالئحةعطاءات جديدة طبقًا ألحكام القانون 

المبادئ األخالقية  -32
 وقواعد السلوك

ـــع  32-2 ـــى جمي ـــوردينيجـــب عل ـــاتهم  الم ـــع معـــايير المتقـــدمين بعطائ مراعـــاة أرف
ويحضــر علــيهم اتيــان إي  –األخـالق خــالل حصــولهم علــى العقــود وتنفيــذها 

 :ممارسات أو سلوكيات غير أخالقية مثل

تعنــــي عــــرض /منح/تلقــــي/أو الســــعي و لممارســــة أعمــــال الرشــــوةل  .أ 
للحصول على شـ  ذي قيمـة للتـأثير علـى تصـرفات موظـف رسـمي 

 بغرض الحصول على العقد أو تنفيذه.

تعنـــي تحريـــف الحقـــائق للتـــأثير علـــى عمليـــة و لممارســـة التـــدليسل  .ب 
الحصول على العقد أو تنفيذه لإلضـرار بصـاحب العمـل / كمـا تعنـي 

بين مقدمي العطاءات )قبل أو بعد تقديم العطاءات( لتحديـد التواطؤ 
مـن  المشـتريمستويات مصطنعة وغيـر تنافسـية لألسـعار ولحرمـان 

 مزايا المنافسة الحرة المفتوحة. 

يـــرفض اقتـــراح إرســـاء العطـــاء إذا ثبـــت أن مقـــدم العطـــاء الموصـــى بإرســـاء  32-2 
والتــدليس خــالل العطــاء عليــه انخــرط فــي ممارســات تنطــوي علــى الرشــوة 

 المنافسة للفوز بالعقد المعني؛
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في أي وقـت ان المـورد قـد مـارس الرشـوة أو التـدليس فـي  للمشتريإذا ثبت  32-3 
المناقصة سـيتم اإلعـالن بأنـه غيـر مؤهـل لالشـتراك فـي أي مناقصـة بصـورة 
ــة أو لفتــرة محــدودة واتخــاذ اإلجــراءات طبقــا لهــذه التعليمــات وشــروط  نهائي

الرفـــع بـــه إلـــى الجهــة المختصـــة إلدراجـــه ضـــمن القائمـــة وســـيتم المناقصــة 
 .كلما تطلب األمر ذلك السوداء

مقــدمي العطــاءات مراعــاة قواعــد الســلوك والمبــادئ األخالقيــة ينبغــي علــى  32-4 
أثنــاء دراســة وتقــديم العطــاءات واتخــاذ قــرار  القــانون والالئحــةالمحــددة فــي 

 .  المشترياإلرساء من قبل 
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 القسم الثالث : قائمة بيانات العطاء

من التعليمات إلى مقدمي 
 العطاءات

 مجموعات ثمان مكونة منم 2025(لسنة2)مواد خام رقممناقصة عامة لتوريد : اسم ورقم املناقصة
 

مواد خام وصف باألعمال المطلوب تنفيذها :   

 

وعلى النحو التالي: مجموعات (8)تتكون المناقصة من   

 صالحية الضمان مبلغ الضمان اسم الصنف المجموعة

 دوالر 0631 بليتات طباعة وملحقاتها األولى

 يوما   021
 

 الثانية
 احبار طباعية مسطح 

 )فرز الوان(
 دوالر 021

 دوالر 0541 احبار طباعية دائري الثالثة

 دوالر 0601 قماش تنظيف الرابعة

 دوالر 031 اسالك تدبيس الخامسة

 دوالر 2141 أشرطة تربيط السادسة

 دوالر 681 لصقات متنوعة السابعة

 دوالر 2481 افالم فرز  الثامنة

 وبحسب قوائم المواصفات التفصيلية المرفقة. مجموعات أو المجموعة الواحدة الثمانيحق للمتقدم التقدم في 
من التعليمات إلى مقدمي 

 (2العطاءات)البند  
ذاتي ) من موازنة المؤسسة (   مصدر التمويل :  

 

من التعليمات إلى مقدمي 
 العطاءات

 (2-4)البند 
 المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي  اسم املشرتي:

من التعليمات إلى مقدمي 
 العطاءات

 (2-6)البند 

   صنعاء -الجمهورية اليمنية -عنوان المشتري لطلب االستيضاحات :

 جوار مدرسة الكبسي –شارع المطار  –الشارع: منطقة الجراف 

 336933000066الفاكس:      336933006900التلفون: 

 ( 2872صندوق البريد:)     gcsbpp2@yemen.net.ye:االلكتروني البريد 

 
 ( يومًا من تاريخ نشر اول اعالن25لفترة  ) الفرتة املسموح بها لالستيضاحات :
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من التعليمات إلى مقدمي 
 ) اللغة العربية ( لغة العطاء واملراسالت : (2-8العطاءات )البند 

من التعليمات إلى مقدمي 
 (5/هـ/ 2-9العطاءات)البند 

 ال يوجد   أي وثائق أخرى مطلوب تقديمها مع وثائق العطاء:

من التعليمات إلى مقدمي 
 (3-20العطاءات )البند 

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

التعليمات إلى مقدمي من 
 (2-22العطاءات )البند 

  اليمني أو اي عملة قابلة للتحويل  اللاير  عملة العطاء املسموح التقدم بها :
  يوم الدفع  عملة العطاء من واقع نشرة البنك المركزي اليمني : عملة الدفع التي مبوجبها سيتم الدفع

من التعليماتإلى مقدمي 
 ()د 3-23العطاءات)البند

 املعايري االخرى ألهلية مقدم العطاء : 
 أن يقدم الوثائق القانونية المذكورة في االعالن. -

 مقدم العطاء معتمد ومؤهل لتنفيذ العقد أن يقدم وثائق تثبت ان -

 تقديم ضمان العطاء بنفس الصيغة المحددة في وثيقة المناقصة. -

 التعليمـــات إلـــى مقـــدميمـــن 
 )ب( 3-2العطاءات)البند

 ار لمدة ]عدد[ من سنوات التشغيل : ال ينطبق قطع غيمطلوب 
 

من التعليمات إلى مقدمي 
 العطاءات

 (2-25)البند 

 مبلغ ضمان العطاء على النحو التايل:
 صالحية الضمان مبلغ الضمان اسم الصنف المجموعة

 دوالر 0631 بليتات طباعة وملحقاتها األولى

 يوما   021
 

 الثانية
 احبار طباعية مسطح 

 )فرز الوان(
 دوالر 021

 دوالر 0541 احبار طباعية دائري الثالثة

 دوالر 0601 قماش تنظيف الرابعة

 دوالر 031 اسالك تدبيس الخامسة

 دوالر 2141 أشرطة تربيط السادسة

 دوالر 681 لصقات متنوعة السابعة

 دوالر 2481 افالم فرز  الثامنة
 

من التعليمات إلى مقدمي 
 (2-26العطاءات)البند 

 يومًا من تاريخ فتح المظاريف.  (90)ستكون:  فرتة صالحية العطاء

 من التعليمات إلى مقدمي

 (2-21العطاءات)البند 

 عدد النسخ المطلوبة واحدة باإلضافة إلى النسخة األصلية.

من التعليمات إلى مقدمي 
 (2-28العطاءات)البند 

 واضحة الذي سيتم تقديم وتسليم العطاءات إليه:يتم كتابة عنوان المشتري بصورة 
لكبسي ( طريق المطار) جوار مدرسة الشهيد ا –المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الجراف 

 سكرتارية لجنة المناقصات
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 ................................................................ )االسم التجاري للمتقدم( -

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

 ................................................................ تلفون / فاكس / تلفون سيار -

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

اسم المخول بالتوقيع كامال على   -
  صفة المخول بالتوقيعو  اإلخطارات والعقد

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

 

من التعليمات إلى مقدمي 
 (2-29العطاءات)البند 

 م3/2/2025:تاريخ الثالثاء :يوم ظهرا احلادية عشرة أخر موعد لتقديم العطاء : الساعة :

ي من التعليمات إلى مقد
 (2-22العطاءات)البند 

 م3/2/2025: تاريخ الثالثاء يوم: ظهرا احلادية عشرة  الساعة : : موعد ومكان فتح املظاريف
 اإلدارة العامة. –صالة االجتماعات بمقر المؤسسة  مكان فتح مظاريف العطاءات : 

من التعليمات إلى مقدمي 
           العطاءات

 ز(-2-26البند )

 -معايري التقييم الفني:معايير التقييم األخرى 
 . االلتزام بالمواصفات الفنية وفقًا لوثائق المناقصة 
 .توفير الشهادات والوثائق التي تضمن وتؤكد مطابقة العرض للمواصفات الفنية 

 مطابقة العينات  المقدمة للمواصفات الفنية 
 -التقييم املايل: معايري

 سيخضع العطاء للتصحيح الحسابي طبقًا لوثيقة المناقصة. - أ
 .الجراء عملية التقييم المالي % عن كل أسبوع تأخير0.5ستضاف غرامة التأخير في التسليم بواقع  - ب

من التعليمات إلى مقدمي 
 العطاءات من)أ، ب( 

 (3-26)البند 

 الموقع النهائي لتسليم المواد :
  .شامل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد األخرىزن المؤسسة بصنعاء (  مخاDDP) العطاء :أسعار 

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 
 ب(-3-26من)أ، ب( )البند 

 يتم تحديد نسبة مئوية عن تأخير التسليم لكل أسبوع :
 الجراء عملية التقييم المالي. % عن كل أسبوع تأخير0.5ستضاف غرامة التأخير في التسليم بواقع  -

من التعليمات إلى مقدمي 
 (21العطاءات )البند 

 هامش التفضيل المحلي : ال ينطبق

من التعليمات إلى مقدمي 
 (29العطاءات )البند 

 أسس ومعايري التأهيل الالحق:
يقل قيمتها عن بما ال ( طباعية ) مواد خام* أن تكون الشركة المشاركة قد قامت بتنفيذ عقود مشابهة

 % من قيمة المناقصة.50

 المالي للسنوات الثالث السابقة زالمرك .بنجاحان تنفيذ العقود قد تم  ما يثبتمع تقديم 

من التعليمات لمقدمي 
 (2-33العطاءات)البند 

على المورد تدوين عنوانه الذي سيتم التخاطب إليه من قبل المشتري: ] يتم تعبئة البيانات أدناه  يجب
 من قبل صاحب العطاء المتقدم وعلى مسئولية صحة وسالمة البيانات المدونة[
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 الشروط العامة للعقدالقسم الرابع : 
   التعاريف 2-2

 المبينـة إزاء كـل منهـا المعـانيللكلمات والعبارات التاليـة حيثمـا وردت فـي هـذه الشـروط  يكون 
 -:ذلك خالفعلى  ةلم تدل القرين ما

ــع المرفقــات   لالعقد ــا لنمــوذج العقــد شــامال جمي ــين المشــتري والمــورد وفق ــرم والموقــع ب ــاق المب االتف
 .والمالحق الوارد ذكرها في عقد االتفاق

بعـــد المراجعـــة والتصـــحيح وفقـــًا ألحكـــام القـــانون والئحتـــه التنفيذيـــة القيمـــة اإلجماليـــة للعقـــد   لقيمة العقدل
 واتفاقية العقد.الموضحة في إخطار قبول العطاء و 

 الشروط الواردة في هذا القسم الواجب االلتزام بها من قبل المشتري والمورد  لالشروط العامة للعقدل
مجموعـة القواعــد التــي تتوافـق مــع طبيعــة ونوعيـة عمليــة الشــراء وبمـا ال يتعــارض مــع أحكــام   لالشروط الخاصة للعقدل

 .القانون والالئحة
لتنفيــذ األعمــال التــي  المــوردالطـرف المشــار إليــه فــي العقــد بــالطرف األول، والــذي يتعاقــد مــع   لالمشتريل

 .قد، ونموذج العللعقد الشروط الخاصة، والمذكور اسمه في يشملها العقد
فـي المشـار إليـه و لتنفيـذ األعمـال ه ءعطـا المشـتريالـذي قبـل الطبيعي أو االعتبـاري الشخص   لالموردل

والمـذكور اسـمه  الشخصـيين وورثتـه الشـرعيين أو أي من ممثلي المـورد نيالعقد بالطرف الثا
 .، ونموذج العقدللعقد الشروط الخاصةفي 

 .الجمهورية اليمنية  لبلد المشتريل
التـــي يجـــب علـــى المـــورد ونحوهـــا المـــواد والمعـــدات و جميـــع التوريـــدات مـــن األجهـــزة واآلالت   لالبضائعل

 .توريدها للمشتري بموجب العقد
الخدمات المرتبطة بتنفيذ العقد، مثل خدمات النقـل والتـأمين وأي خـدمات أخـرا تكميليـة  جميع  لالخدماتل

مثل التركيب، والبدء في التشـغيل، وتـوفير المعونـة الفنيـة، والتـدريب، وأي تعهـدات مـن جانـب 
 .المورد واجبة األداء بموجب العقد

يعني المكان، أو األماكن، النهائية للتوريد/ التوريد والتركيـب والتشـغيل والتـدريب المحـددة فـي   لموقع المشروعل
 .الشروط الخاصة للعقد

فيـه الشـروط  تسـتوفىهو الشخص الطبيعي أو االعتباري المتعاقد مـع المـورد األساسـي الـذي   المورد من الباطن
 .افقة المشتريالمطلوبة والذي سيتولى تنفيذ جزء من العقد بعد مو 

التاريخ المستهدف 
 إلنهاء األعمال

 .للعقد الشروط الخاصةالتاريخ المستهدف فيه إنهاء المورد لألعمال والمحدد في  

 ساعة(. 24يعني الفترة من منتصف الليل إلى منتصفه الثاني )  لاليومل
 المؤنث والعكس صحيح في تفسير شروط العقد يعني المفرد الجمع والمذكر  التفسير 2-2
حمــل الكلمـات معناهــا العـادي فــي المرجعيــة بـين البنــود أي مغـزا وت لـيس للعنــاوين واإلحـاالت  

 لغة العقد مالم ينص على شيء محدد
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 تنسخها أحكام أخرا من العقد. متطبق الشروط العامة ما ل 2-2 التطبيق -2
والخـدمات المقدمـة بموجـب العقـد مـن البلـدان  البضـائعينبغي أن يكون منشأ جميع  2-3 بلد المنشأ -3

 المؤهلة.
ألغراض هذه الفقرة تعني كلمة لالمنشـأل المكـان الـذي يـتم فيـه اسـتخراج تلـك المـواد  3-2 

الخــــدمات أو تعـــدينها أو زراعتهـــا أو إنتاجهــــا، أو المكـــان الـــذي يــــتم فيـــه تـــوفير 
إلـى ا تـؤدي عمليـات التصـنيع ، وتعتبـر البضـائع مصـنعة عنـدمالتكميلية ذات الصلة

 .إخراج منتم معترف به تجارياً 
 منشأ البضائع والخدمات يمكن أن تكون مختلفة عن جنسية المورد. 3-3 
ـــي  2-4 المعايير -4 ـــايير المـــذكورة ف ـــد المع ـــدات المـــوردة بموجـــب هـــذا العق يجـــب أن تطـــابق التوري

لمعيار واجـب التطبيـق، يجـب المواصفات الفنية، وفي الحاالت التي ال يرد فيها ذكر 
 أن تطابق التوريدات المعايير المعتمدة الموافق عليها من قبل المشتري.

استخدام وثائق  -5
العقد والمعلومات 

 التي يتضمنها

ال يحق للمورد أن يكشف، بدون موافقة المشتري الخطيـة المسـبقة عـن نـص العقـد  5-2
مخططات أو رسـومات أو أنمـاط أو أو أي أحكام واردة فيه أو عن أي مواصفات أو 

عينات أو معلومات مقدمة من المشتري أو من يفوضه، ألي شخص سـوا مـوظفي 
المورد خالل تنفيذهم للعقد، ويتم إعطاء المعلومـات إلـى أولئـك المـوظفين سـرًا وفـي 

 الحدود الالزمة خالل فترة تنفيذ العقد.
تابـــة، أن يســـتخدم أي وثيقـــة أو ال يحـــق للمـــورد دون موافقـــة المشـــتري المســـبقة ك 5-2 

 ( من هذه الشروط إال ألغراض تنفيذ العقد.2-5معلومات ورد ذكرها في البند )
بخالف العقـد نفسـه،  –( من هذه الشروط 2-5تظل أي وثيقة ورد ذكرها في البند ) 5-3 

 ملكا للمشتري وتعاد )مع جميع صورها( للمشتري عند اكتمال تنفيذ المورد للعقد.
حقوق براءات  -2

 االختراع
يضـــمن المـــورد للمشـــتري أي مطالبـــات مـــن جانـــب الغيـــر بشـــأن اإلخـــالل بحقـــوق  2-2

البـــراءات أو العالمـــات التجاريـــة أو التصـــميمات الصـــناعية الناتجـــة عـــن اســـتعمال 
 البضائع أو أي جزء منها في الجمهورية اليمنية.

يقدم إلى المشتري، خالل مـدة ال تتجـاوز خمسـة يجب على  مقدم العطاء الفائز أن  2-7 ضمان األداء -7
عشــر يومــًا مــن إخطــاره بإرســاء المناقصــة عليــه، ضــمانا بنكيــا غيــر مشــروط وغيــر 

% مـــن قيمـــة العقـــد بحســـب النمـــوذج والصـــيغة 25قابـــل لإللغـــاء بمـــا ال يقـــل عـــن 
المحـددة فــي وثـائق المناقصــة بحيـث يكــون ســاري المفعـول مــن تـاريخ توقيــع العقــد 

 الخالي من التحفظات.اء إجراءات الفحص واالستالم االبتدائي وحتى انته
تكون حصيلة ضمان األداء واجبة الدفع للمشـتري كتعـويض عـن أي خسـائر ناجمـة  7-2 

 .عن أي تقصير من جانب المورد في تنفيذ التزاماته بموجب العقد 
 

 الطرق اآلتية:يقدم ضمان األداء بإحدا  7-3 
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 . من قبل البنك المركزي اليمني الدفع من أحد البنوك المعتمدة مقبولشيك  .أ 

مـن البنـك المركـزي خطاب ضمان غيـر مشـروط مـن أحـد البنـوك المصـرح لهـا  .ب 
 .بإصدار مثل هذه الخطاباتاليمني 

يعيد المشـتري ضـمان األداء إلـى المـورد خـالل ثالثـين يومـا علـى األكثـر مـن تـاريخ  7-4 
اماته المنصوص عليها في العقد واسـتكمال إجـراءات الفحـص إتمام المورد تنفيذ التز 

 .أو تحفظات واالستالم االبتدائي دون أي مالحظات
الفحص   -3

 واالختبار
يحـق للمشــتري أو مـن يمثلــه فحــص البضـائع أو اختبارهــا أو االثنــين معـا للتحقــق مــن  3-2

أنـواع  الخاصـة للعقـدالشـروط مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة في العقـد، وتحـدد 
الفحص واالختبارات التي يشـترطها المشـتري ومكـان إجرائهـا، ويخطـر المشـتري المـورد 

 كتابة، في الوقت المناسب، بمن يمثله أو من يكلفه بأعمال الفحص واالختبار.
يجوز إجراء الفحص واالختبار في بلد المنشأ أو مقر المورد أو مورديه مـن البـاطن  3-2 

تلف عن بلد المنشأ، أو في مكان التسليم، أو في المقر النهائي لوصـول اذا كان يخ
البضائع أو في الموقعين معا. وعند إجرائه فـي مقـر المـورد أو المـورد مـن البـاطن، 
يــتم تــوفير جميــع التســهيالت وتقــديم كــل مســاعدة فــي الحــدود الالزمــة للفحــص أو 

 . ومات وبيانات اإلنتاجاالختبار بما في ذلك تمكينهم من اإلطالع على الرس
التـي تـم فحصـها أو اختبارهـا للمواصـفات، يـتم رفضـها  البضـائعفي حالة عـدم مطابقـة  3-3 

من قبل المشتري، ويلتزم المورد إما باستبدالها أو إجراء التعديالت الالزمة عليها حتـى 
 تكون مطابقة للمواصفات، دون أن يتحمل المشتري أيه تكاليف.

ال يعتبر حق المشـتري فـي الفحـص علـى البضـائع واختبارهـا أو رفضـها عنـد اللـزوم  3-4 
ــد وصــولها إلــى  ــد المشــتريبع ــازال منــه لســابق قيامــه أو مــن يمثلــه  بل ــدا أو تن مقي

جازتها قبل شحنها من بلد المنشأ.  بالفحص على البضائع واختبارها وار
( من الشروط العامة للعقد إعفاء المورد بـأي شـكل مـن 3يترتب على نص البند ) ال 3-5 

 أي ضمان أو التزام آخر بموجب العقد.
يلتــزم المــورد بتغليــف البضــائع بمــا يضــمن عــدم إصــابتها بــأي ضــرر أو تلــف خــالل   2-4 التغليف  -4

يكـون  شحنها إلـى مكـان التسـليم النهـائي المنصـوص عليـه فـي العقـد كمـا يجـب أن
التغليف كافيا دون تحديد لتحمل أي خشونة في المناولة، والتعرض لدرجات قصـوا 
مـــن الحـــرارة، أو التعـــرض لألمطـــار أو أي حـــاالت أخـــرا قـــد تضـــر بالبضـــائع حتـــى 

جراء   االستالم لها .الفحص وصولها إلى الموقع النهائي المحدد من قبل الجهة، وار
تمييزهــــا بالعالمــــات المميــــزة وتوثيقهــــا داخــــل ينبغــــي أن يتقيــــد تغليــــف البضــــائع و  4-2 

الصناديق وخارجها بصورة تامة بأي متطلبات خاصة ينص عليها العقد صراحة بمـا 
 .الشروط الخاصة للعقدفي ذلك أي متطلبات قد ترد بالتحديد في 
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التسليم  -20
 والوثائق

 لجـــدولوتنفيـــذ الخـــدمات المطلوبـــة والمكملـــة طبقـــا البضـــائع يقـــوم المـــورد بتســـليم  20-2
ــالفترة الزمنيــة المحــددة علــى أن يــتم توريــدها إلــى مخــازن الجهــة   أوالمتطلبــات وب

 ؛الشروط الخاصة للعقدالمحدد من قبل المشتري في المشروع موقع 
ل، FOBل لفــــوب EXWلتســــليم المصــــنع )ألغــــراض العقــــد، يكــــون للمصــــطلحات  20-2 

ل، وغيرها من المصـطلحات التجاريـة المسـتخدمة لوصـف  CIPلسيبل، CIFلسيف
فـــــي النســـــخة الحاليـــــة مـــــن لكـــــل منهـــــا ، المعنـــــى المحـــــدد (التزامـــــات األطـــــراف

 ل التي تنشرها الغرفة الدولية للتجارة بباريس.Incotermsل*
مـن القواعـد الدوليـة لتفسـير المصـطلحات التجاريـة  مجموعـة Incoterms* توفر   

 األكثر شيوعا
على المـورد تسـليم أي أدلـة أو كتالوجـات أو رسـومات أو أي  وثـائق أخـرا محـددة  20-3 

لمـــا تـــم توريـــده وتركيبـــه خـــالل فتـــرة ال تتجـــاوز ثالثـــين يومـــا مـــن تـــاريخ الفحـــص 
 واالستالم االبتدائي.

ــى  يتحمــل 2-22 التأمين -22 ــداخلي والخــارجي عل ــأمين ال بالكامــل، ضــد البضــائع المــورد مســئولية الت
فقــدانها أو عطبهــا ألســباب راجعــة إلــى تصــنيعها أو حيازتهــا، ونقلهــا حتــى تســليمها 

 .إلى المكان المحدد من قبل المشتري بموجب هذه الشروط
ل، ل CIFلسـيففي الحاالت التي يشترط فيها المشتري تسليم البضائع علـى أسـاس  22-2 

ــأمين الــالزم إلــى موقــع التســليم ودفــع  CIPســيب ل، يتعــين علــى المــورد عمــل الت
ــا  ــتم فيه ــي ي ــي الحــاالت الت ــاره المســتفيد أمــا ف ــه المشــتري باعتب ــه، ويحــدد في تكلفت

ل، أو لالســعر يشــمل التســليم إلــى وســيلة الشــحن FOBالتســليم علــى أســاس لفــوب 
 مسؤولية المشتري. ل، فيكون التأمين منFCAفي بلد المنشأ 

يقوم المورد في حالة اشتراط قيامه بموجب هذا العقـد بتسـليم البضـائع علـى أسـاس  2-22 النقل -22
ل، بعمل الترتيبات الالزمة لنقل البضائع حتى موقـع التسـليم، أي حتـى FOBل فوب 

وضعها على متن السـفينة فـي المينـاء المقـرر للشـحن وأن يتحمـل تكلفـة ذلـك علـى 
هذه التكلفة إلى السعر المتعاقد عليه ويقوم المورد في حالة اشـتراط قيامـه  أن تضم

بموجـــب العقـــد بتســـليم البضـــائع علـــى أســـاس لالســـعر يشـــمل التســـليم إلـــى وســـيلة 
الشحن في بلد المنشأل، بعمل الترتيبات الالزمة لنقل البضائع وتسـليمها فـي المكـان 

التفاق عليه وأن يتحمل تكلفـة ذلـك، الذي يعينه المشتري أو في أي مكان آخر يتم ا
 على أن تضم هذه التكلفة إلى السعر المتعاقد عليه.

يقــوم المــورد فــي حالــة اشــتراط قيامــه بموجــب العقــد بتســليم البضــائع علــى أســاس  22-2 
ل، بعمل الترتيبات لنقل البضائع إلـى مينـاء الوصـول أو CIPل، أو لسيبCIFلسيف

العقــد وأن يتحمــل تكــاليف ذلــك، علــى أن تضــم هــذه إلــى أي مكــان آخــر محــدد فــي 
 .   التكلفة إلى السعر المتعاقد عليه
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يقوم المورد في حالة اشتراط قيامه بموجب العقد بنقل البضائع إلى مكان محدد فـي  22-3 
بلـــد المشـــتري )مخـــازن الجهـــة/موقع المشـــروع/مواقع المشـــروع(، بعمـــل الترتيبـــات 

ذلــك المكــان وعمــل التــأمين والتخــزين الــالزم الــذي يــتم الالزمــة لنقــل البضــائع إلــى 
 تحديده في العقد وعلى أن تضم التكاليف المتعلقة بذلك إلى السعر المتعاقد عليه.

ال تفرض على المـورد فـي حالـة اشـتراط قيامـه بموجـب العقـد بتسـليم البضـائع علـى  22-4 
نقـــل. وفـــي ل، أي قيـــود فـــي اختيـــار شـــركة الCIPل، أو لســـيبCIFأســـاس لســـيف

 الحاالت التي يتطلب فيها العقد من المورد:
ل أو لالسعر يشمل التسليم إلى وسيلة الشحن فـي بلـد FOBتسليم البضائع لفوبأ. 

 ل؛FCAالمنشأ 
للنقـــل الـــدولي علـــى  –نيابـــة عـــن المشـــتري وعلـــى حســـابه  –عمـــل الترتيبـــات ب. 

ات لهـذا النقـل شركات نقل محددة أو شركات وطنية، يجوز للمـورد عمـل الترتيبـ
على وسائل نقل بديلة إذا كانت شـركات النقـل المحـددة أو الوطنيـة غيـر متاحـة 

 لنقل البضائع خالل المدة المحددة في العقد.
الخدمات  -23

 التابعة
المشتري تـوفير الخـدمات التاليـة كلهـا أو بعضـها، بمـا فـي ذلـك الخـدمات  يشترطقد  23-2

 :  الشروط الخاصة للعقداإلضافية، إذا كانت مطلوبة ومحددة في 
تنفيذ وتجميع البضائع المـوردة بـالموقع أو بـدء تشـغيلها أو العمليتـين معـا، أو  .أ 

 اإلشراف على ذلك.

 ائع الموردة، أو العمليتين معا.توفير األدوات الالزمة لتجميع أو صيانة البض  .ب 

 .ةتقديم دليل تشغيل وصيانة مفصل لكل وحدة متكاملة من البضائع المورد  .ج 

صالح البضائع الموردة أو العمليتـين معـا أو اإلشـراف علـى  .د  تشغيل أو صيانة وار
ذلــك لفتــرة يتفــق عليهــا الطرفــان، بشــرط أال تعفــى تلــك الخدمــة المــورد مــن أي 

 هذا العقد.التزامات ضمان بموجب 

دة، أو تدريب العاملين لدا المشتري، على تجميـع وبـدء تشـغيل البضـائع المـور  .ه 
صـالحها أو العمليتـين معـا، إمـا فـي مصـنع المـورد أو تشغيلها ، أو صـيانتها، وار

 في الموقع أو في االثنين معا.
أن يقوم المـورد بتقـديم  الشروط الخاصة للعقدقد يشترط المشتري حسبما يتحدد في  2-24 قطع الغيار -24

كـــل أو بعـــض المـــواد واإلشـــعارات والمعلومـــات التاليـــة المتعلقـــة بقطـــع الغيـــار التـــي 
 يصنعها المورد أو يقوم بتوزيعها:

قطع الغيار التي قد يختار المشـتري شـراؤها مـن المـورد، علـى أال يعفـي اختيـاره  .أ 
 لهذا المورد من أي التزامات بموجب العقد.

 ن إنتاج قطع الغيار:في حالة التوقف ع .ب 

يقــوم )المـــورد( بـــإبالغ المشـــتري مقــدما باعتزامـــه التوقـــف عـــن اإلنتـــاج  .2
 بحيث يتيح للمشتري وقتا كافيا لتدبير احتياجاته.
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بعد التوقف عن اإلنتاج يقدم )المورد( للمشتري في حالة مطالبـة األخيـر  .2
 وبالمجان رسومات وتصميمات ومواصفات قطع الغيار.

الصيانة ضمان -25
 )إصالح العيوب(

ـــرة  25-2 ـــوب( بفت ـــرة ســـريان ضـــمان الصـــيانة )إصـــالح العي ـــد فت  ســـيقوم المشـــتري بتحدي
لــم تتطلــب طبيعــة المناقصــة فتــرة أطــول وســيتم تحديــدها فــي  ال تقــل عــن ســنة مــا

بحيــث تكــون ســارية المفعــول مــن تــاريخ إجــراء الفحــص  الشــروط الخاصــة للعقــد
 حفظات أو مالحظات.واالستالم االبتدائي دون أي ت

 يخطر المشتري المورد كتابة بأي مطالبات تنشأ بموجب الضمان. 25-2 
الشـروط بمجرد استالم اإلخطار المشار إليه، يقوم المورد خـالل الفتـرة المحـددة فـي  25-3 

، وبالسـرعة المناسـبة، بإصـالح أو اسـتبدال البضـائع أو األجـزاء التـي الخاصة للعقـد
 تحميل المشتري أية تكاليف في هذا الشأن.بها عيوب دون 

في حالة عدم قيام المورد، بعد إخطاره، بإصالح العيوب خـالل الفتـرة المحـددة يحـق  25-4 
للمشتري أن يتخذ اإلجراءات التعويضية الالزمـة علـى حسـاب المـورد، دون اإلخـالل 

 بأي حقوق أخرا للمشتري تجاه المورد بموجب العقد . 
ضــمانا كتابيــًا بــأن البضــائع التــي تــم توريــدها بموجــب العقــد للمشــتري يقــدم المــورد  25-5 

جديـدة، ولـم يســبق اسـتعمالها، ومــن آخـر طـراز أو مــن طـراز مماثــل يتضـمن جميــع 
التحســينات الحديثــة التــي أدخلــت علــى التصــميم والمكونات،كمــا يضــمن المــورد أن 

عيـوب ناشـئة مـن التصـميم أو  جميع البضائع الموردة بموجـب العقـد خاليـة مـن أي
المــواد أو الصــنع، أو ناجمــة عــن أي فعــل أو تقصــير مــن جانــب المــورد قــد يظهــر 

 خالل االستعمال العادي للبضائع الموردة في الظروف السائدة في بلد المشتري.
 .الشروط الخاصة للعقدتحدد طريقة وشروط السداد للمورد بموجب العقد في  2-22 السداد -22
تقدم مطالبات المورد بالسداد كتابة إلى المشتري مرفقـا بهـا فـاتورة تبـين،  البضـائع  22-2 

( مـن الشـروط 20المسلمة والخدمات المقدمة، وكذلك الوثائق المطلوبة طبقا للبنـد )
 العامة للعقد، وبعد تنفيذ أي التزامات أخرا منصوص عليها في العقد.

( يومـا مـن 40بمـا ال يتجـاوز بـأي حـال تسـعون )يقوم المشتري بسداد المـدفوعات،  22-3 
تاريخ تقـديم المـورد الفـاتورة أو المطالبـة، وانتهـاء إجـراءات الفحـص واالسـتالم وتـم 
قبولها صـراحة بأنهـا خاليـة مـن العيـوب أو أي مالحظـات أخـرا وكـذا اإليفـاء بكافـة 

 االلتزامات المحددة في العقد.
الـدفع بعملـة أخـرا قابلـة  للعقـد الشـروط الخاصـةيتم الدفع بالي اليمني مالم تحـدد  22-4 

 للتحويل.
% مـن قيمـة العقـد كضـمان تشـغيل/ تركيـب 25يقوم المشتري بحجز ما ال يقـل عـن  22-5 

وتشغيل وتدريب  حيث يتم حجزها أثناء دفع المسـتحقات للمـورد سـواء دفعـة واحـدة 
 أو على دفعات.
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والخـــدمات المطلــوب تنفيـــذها طبقــا لوثـــائق المناقصــة بـــالمبلغ البضــائع هــي قيمـــة  2-27 األسعار  -27
 .والموردالمحدد في العقد الموقع بين المشتري 

التـي يـتم تسـليمها البضـائع التي يطالب بهـا المـورد مقابـل  تختلف األسعاريجب أال  27-2 
المقدمــة فــي عطائــه بعــد المراجعــة والخــدمات المقدمــة بموجــب العقــد عــن األســعار 

 والتصحيح وفقا لإلجراءات القانونية.
يجـوز للمشـتري فــي أي وقـت، بموجـب أمــر كتـابي مقـدم للمــورد، أن يجـرا تغييــرات  2-23 أوامر التغيير  -23

 في حدود اإلطار العام للعقد في جانب أو أكثر من الجوانب اآلتية:
ــت  .أ  ــدها البضــائع الرســومات أو التصــاميم أو المواصــفات، إذا كان ــوب توري المطل

 بموجب العقد يتم تصنيعها خصيصا للمشتري.

 طريقة الشحن أو التغليف. .ب 

 موقع التسليم؛ .ج 

 الخدمات التي يتعين على المورد تقديمها. .د 

 .التغييرات في حدود النسبة المسموح بها قانوناً  وفي جميع األحوال يجب أن تكون
يحق للمشتري تعديل العقد بالزيادة أو النقص في أي مرحلة من مراحـل تنفيـذ العقـد  23-2 

 %، من قيمة العقد األصلي.20بما ال يتجاوز 
( مــن هــذه الشــروط، ال يجــوز إجــراء أي تبــديل أو تغييــر فــي 23مراعــاة البنــد ) مــع 2-24 تعديل العقد  -24

شروط العقد إال بموجب تعديل كتابي موقع من الطرفين وبمـا ال يتعـارض مـع أحكـام 
 .والالئحةالقانون 

التنازل عن  -20
 العقد

جهـة  ال يحق للمورد أن يتنازل كليا عن العقد أو تحويله إلـى أي مـورد آخـر أو أي 20-2
 .أخرا

التعاقد من  -22
 الباطن

المسـبقة علـى الخطيـة  موافقتـهيجب أن يلتزم المـورد بإخطـار المشـتري كتابـة وأخـذ  22-2
% مـن 30وبما ال يتجـاوز بموجب العقد من الباطن التي ينوي إبرامها جميع العقود 

األخطـار قيمة العقد سواء تضـمنه العطـاء األصـلي أو قـدم فيمـا بعـد، وال يعفـي هـذا 
 المورد من أي مسؤولية أو التزام بموجب العقد.

   ( من هذه الشروط.3يلتزم المتعاقد من الباطن بأحكام البند ) 22-2 
تأخر المورد  -22

 في التنفيذ
يقــوم المــورد بتســليم البضــائع وتنفيــذ الخــدمات حســب الجــدول الزمنــي الــذي يحــدده  22-2

 المشتري في جدول المتطلبات؛
يتعين على المورد إذا واجهته هو أو مورد أو أكثر من مورديـه مـن البـاطن فـي أي  22-2 

وقــت أثنــاء تنفيــذ العقــد، ظــروف تحــول دون تســليم البضــائع وتنفيــذ الخــدمات فــي 
الموعد المحدد، أن يخطر المشتري كتابة بواقعـة التـأخير ومدتـه المحتملـة وأسـبابه، 

المـورد، بتقيـيم يـا بعـد اسـتالم إخطـار وعلى المشـتري أن يقـوم بأسـرع مـا يمكـن عمل
الغرامـات  هلـيتحمتمديد موعـد التنفيـذ للمـورد مـع ارتأا ذلك إذا  الموقف، ويجوز له
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 ؛( من هذه الشروط23ددة في البند )المح
المورد في تنفيذ التزاماته بالتسليم يعرضـه لتحمـل الغرامـات المقـررة طبقـا لمـا  تأخير 22-3 

 ( من هذه الشروط.23هو وارد في البند )
غرامات  -23

التأخير 
 والسداد

 احتساب غرامة التأخير: .أ  23-2
إذا تأخر المورد في تنفيذ التوريدات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة  .2

والفترة المحددة في العقد، تحسب غرامة تأخير في  بحسب البرنامم الزمني
% من قيمة البنود التي لم يتم تنفيذها على النحو 705الشهر األول بنسبة 

 التالي:
 2 من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع األول أو أي جزء %

 منه.
 205من قيمة البنود الخاضعة للغرامة عن األسبوع الثاني أو أي جزء % 

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

 منه.

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

 ( لكـل شـهر أو 4إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامـة تـأخير بنسـبة )%
مجمــوع جـزء منـه وذلـك لكـل فتـرة ممــا تقـدم علـى حـده بحيـث ال يتجـاوز 

%( مــن إجمــالي قيمــة العقــد للتوريــدات أو الخــدمات 20الغرامــة نســبة )
 األخرا وال تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثالثة أشهر.

 أو لقوة قاهرة . للمشتريال تحتسب غرامة التأخير ألسباب تعود  .2

 احتساب غرامة السداد: .ب 

 تحتسب غرامة السداد لصالح المورد وفقًا للشروط التالية: .2
 وجود أي مبرر قانوني للتأخير في السداد. عدم 
 .عدم وجود أي نقص في الوثائق أو البيانات القانونية المؤيدة للدفع 

 

  يومًا من تاريخ رفع المستحقات من قبل الجهة المخولة  40تجاوز فترة
بإدارة العقد والتوقيع عليه دون أي مالحظات وتعميده من رئيس 

 الجهة. 
  متسببًا في تأخر إجراءات الدفع.عندما ال يكون المورد 

% من قيمة 705يتم احتساب غرامة تأخير السداد في الشهر األول بنسبة  .2
 المستخلص المتأخر وتحسب على النحو التالي:

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

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

 منه.

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

 ( لكل شهر أو 4إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرامة السداد بنسبة )%
ال يتجاوز مجموع  جزء منه وذلك لكل فترة مما تقدم على حدة بحيث

%( من إجمالي قيمة العقد للتوريدات وبما ال تتجاوز 20الغرامة نسبة )
 مدة التأخير كحد أقصى ثالثة أشهر. 

إذا كان سبب التأخير يعود إلى المشتري يتم تمديد فترة تنفيذ العقد بنفس  .ج 
ذا كان سبب التأخير يرجع إلى المورد  الفترة التي تسبب فيها بالتأخير وار

 ف تطبق عليه غرامة التأخير المحددة في الفقرة )أ( من هذا البند.فسو 
إنهاء العقد  -24

 بسبب التقصير
دون اإلخالل بأي جزاءات أخرا مقررة نتيجة لإلخالل بالعقد، يجوز للمشتري إنهـاء  24-2

ــي أي مــن  ــك ف ــى المــورد وذل ــه أو بعضــه بموجــب إخطــار كتــابي يوجــه إل ــد كل العق
 الحاالت اآلتية:

إذا أخفق المورد في تسليم كل أو بعض البضـائع خـالل المـدة )المـدد( المحـددة  .أ 
 في العقد أو خالل أي تمديد للمدة، المحددة من قبل المشتري.

 إذا أخفق المورد في تنفيذ أي التزامات أخرا بموجب العقد.  .ب 

إذا تأكد المشتري أن المورد قـد تـورط فـي عمـل مـن أعمـال الرشـوة أو التـدليس  .ج 
 ول على العقد أو تنفيذه. للحص

( مـن 2-24) للبنـديجوز للمشتري في حالة قيامه بإنهاء العقد كليا أو جزئيا تنفيذا  24-2 
وخـدمات  بضـائعبالشـروط وبالطريقـة التـي يراهـا مناسـبة  ،هذه الشروط، أن يشـتري

ــون المــورد مســؤوال أمــام المشــتري عــن أي  مشــابهة لتلــك التــي لــم يتســلمها، ويك
ذلـك يسـتمر مـن رغم علـى الـتكاليف إضافية لتلك البضائع أو الخـدمات المشـابهة، و 

 المورد في تنفيذ ما لم يتم إنهاؤه من العقد.
ذا لم يستطع تنفيذ التزاماته بمقتضى ال يعتبر أي طرف مقصرًا أو مخالفًا للعقد إ 2-25 القوة القاهرة -25

العقد بسبب قوة قاهرة ويعفى كل منهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في 
الوفاء ألي التزام بموجب العقد إذا كان الوفاء أو التأخير في الوفاء ناشئا عن قوة 

 قاهرة.
يقصد بعبارة لالقوة القـاهرةل فـي تطبيـق هـذا البنـد أي حـادث خـارج عـن ارادة المـورد  25-2 

وال يمكـن توقعـه وتشـمل هـذه األحـداث علـى  إهمـالوغير مترتب علـى خطـأ منـه أو 
ســـبيل المثـــال ولـــيس الحصـــر لالحـــروب، أو الثـــورات، أو األوبئـــة، أو قيـــود الحجـــر 

، أو الحرائـق أو أي سـبب آخـر لـيس الصحي أو الزالزل أو الفيضانات أو العصيان 
أو ســوء تصــرف مــن جانــب الطــرف الــذي يتمســك بــالقوة  إهمــالناتجــًا عــن خطــأ أو 
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 القاهرة.
في حالة تحقق ظرف من ظروف القوة القاهرة، يقوم المورد بإخطار المشتري كتابة  25-3 

جب فورًا بفحوا هذه الظروف وأسبابها  ويستمر المورد في تنفيذ التزاماته بمو 
المورد كتابة بغير ذلك كما يسعى  المشتريإال إذا أشار  ممكنالعقد إلى أقصى حد 

 .هرما ال يحول دون اعتبارها ظرف قابإلى إتباع وسائل معقولة بديلة للتنفيذ 
إنهاء العقد  -22

 بسبب اإلعسار
يجوز للمشتري في أي وقـت وبموجـب إخطـار كتـابي للمـورد أن يقـوم بإنهـاء العقـد،  22-2

إذا أصبح المورد مفلسا أو معسرًا بموجب حكم قضائي بات، وفي هذه الحالة يكـون 
اإلنهاء دون أي تعويض للمورد، بشرط أال يضر هذا اإللغاء أو يـؤثر علـى أي حـق 

 في التصرف أو في التعويض يكون قد استحق للمشتري أو يستحق له فيما بعد.
اإلنهاء بسبب  -27

 المصلحة
في أي وقت وبموجب إخطار كتابي يرسله للمـورد، إنهـاء العقـد كلـه  يجوز للمشتري 27-2

، ويـــذكر فـــي اإلخطـــار أن اإلنهـــاء يـــتم تحقيقـــًا للمصـــلحة العامـــةأو فـــي جـــزء منـــه 
ويحـدد مـدا مـا يـتم إنهـاؤه مـن أعمـال بموجـب العقـد وتـاريخ نفـاذ  للمصلحة العامة

 هذا اإلنهاء.
الجــاهزة والمعــدة للشــحن والقابلــة لالســتخدام  ينبغــي للمشــترا الموافقــة علــى البضــائع 27-2 

( يومـا مـن اسـتالم 30لذاتها دون ربطها بالبضائع التي لم يتم توريـدها خـالل ثالثـين )
 المورد لإلخطار باإلنهاء، وذلك بالشروط واألسعار الواردة في العقد.

تسوية  -23
 الخالفات

يبذل المشـتري والمـورد أقصـى جهـد لتسـوية أي خـالف أو نـزاع ينشـأ بينهمـا يتعلـق  23-2
بالعقد وذلك بطريقـة وديـة مـن خـالل التفـاوض المباشـر، بغـرض حـل اإلشـكال وبمـا 

 .القانون والالئحةينسجم مع أحكام 
( يومـا مـن بدايـة المفاوضـات غيـر 30إذا تعذر على المشتري والمـورد بعـد ثالثـين ) 23-2 

رســمية تســوية الخــالف حــول العقــد وديــا، يــتم اللجــوء إلــى التحكــيم بحســب مـــا ال
تقتضــيه أحكــام العقــد وبعــد أخــذ الموافقــة المســبقة مــن اللجنــة العليــا للمناقصــات 

 والمزايدات.
: أي خالف تم من أجله تقـديم إخطـار ألي مـن الطـرفين بإحالـة القضـية  23-2-2  

يمكـن البـدء و فإن هذا الخـالف يحـل بـالتحكيم،  ا البندللتحكيم طبقًا لهذ
 بإجراءات التحكيم قبل أو بعد تسليم البضائع في إطار هذا العقد. 

ـــانون  23-2-2   ـــة المحـــددة فـــي ق ـــتم إجـــراءات التحكـــيم طبقـــًا للقواعـــد اإلجرائي : ت
 التحكيم اليمني. 

مشـتري إنهـاء : إذا لم يتوصل الطرفان إلـى اتفـاق بشـأن التحكـيم يحـق لل 23-2-3  
العقد وخصم كافة الخسائر التـي تكبـدها أثنـاء فتـرة الخـالف وذلـك مـن 

ويحق للمتضرر اللجـوء للمورد ضمان األداء أو من المبالغ المستحقة 
 إلى القضاء. 

 على الرغم من اإلحالة للتحكيم: 23-3 
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 الطرفان في أداء التزاماتهما في إطار العقد إال إذا اتفقا على غير ذلك.  يستمر .أ 
قـد تـم توريـد كـون ييقوم المشتري بـدفع مسـتحقات المـورد إن وجـدت بشـرط أن  .ب 

 المشتري.  وقبلهاالخدمات أداء البضائع أو 
 الشـروط الخاصـةتحرير العقد بين المشتري والمورد باللغة العربيـة مـا لـم تـنص  يتم 2-24 اللغة المعتمدة -29

 على خالف ذلك. للعقد
القانون  -30

 الواجب التطبيق
ـــوانين األخـــرا النافـــذة ذات  30-2 ـــدات والئحتـــه التنفيذيـــة والق ـــانون المناقصـــات والمزاي ق

 العالقة التي يرجع إليها في تطبيق شروط العقد. 
أي إخطار من أحد الطـرفين إلـى اآلخـر تنفيـذا للعقـد يجـب أن يكـون أخطـار كتـابي،  2-32 اإلخطارات -32

يتم إرساله باليد، أو بالبريـد أو بالفـاكس أو بالبريـد االلكترونـي علـى عنـوان الطـرف 
   الشروط الخاصة للعقداآلخر المحدد في 

 اإلخطار نافذا بمجرد تسليمه أو في التاريخ المحدد فيه لنفاذه، أيهما أبعد. يصبح 32-2 
الضرائب  -32

 والرسوم
يجب أن تقدم عروض األسعار شاملة جميع الرسوم الجمركية والضـرائب وأي رسـوم  32-2

هنــاك قــانون نافــذ فــي بلــد المشــتري يــنص علــى اإلعفــاء الكلــي أو يكــن أخــرا مــالم 
 .للعقد الشروط الخاصةذلك ضمن  الجزئي فيتم تحديد

تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضـها الـبعض وعنـد ظهـور  2-33 وثائق العقد -33
أي غمــوض أو تعــارض فيمــا بينهــا يكــون ترتيــب أولويــة التــرجيح للوثــائق حســب 

 التسلسل التالي:

 اتفاقية العقد. .أ 

 إخطار قبول العطاء. .ب 

وأي مراسالت أو وثائق تم قبولها قبل توقيع العقد، وتم العطاء المقدم  .ج 
 ال يتجزأ من العقد. اعتبارها جزءً 

 الشروط الخاصة. .د 

 الشروط العامة. .ه 

 المواصفات الفنية. .و 

 الرسومات )إن وجدت(. .ز 

 أي وثائق أخرا تشكل جزء من العقد. .ح 
سرية -34

 المعلومات
يتعهد المشتري والمورد بعدم تسريب أي معلومات أو وثائق أو بيانات تتعلق بالعقـد  34-2

ألي طرف ثالث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الطرف اآلخر سـواء قبـل أو 
خالل أو بعد انتهاء العقـد، إال إذا وافـق الطـرف اآلخـر علـى إعطـاء تلـك المعلومـات 

تزويــد مورديــه مــن البــاطن بالوثــائق أو البيانــات  أو الوثــائق، إال أن المــورد بإمكانــه
أو المعلومات التي يتحصل عليها مـن المشـتري وبمـا يمكـن المـورد مـن البـاطن مـن 
تنفيذ التزاماته حسب العقد، وفي هذه الحالة على المورد اخـذ تعهـد مـن المـورد مـن 
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 لعقد.الباطن بنفس شروط السرية التي يلتزم بها المورد حسب الشروط العامة ل
على المشتري عدم اسـتخدام المعلومـات أو الوثـائق أو البيانـات التـي يحصـل عليهـا  34-2 

مــن المــورد إال لألغــراض التــي تتعلــق بتنفيــذ العقــد، وبالمثــل فــإن علــى المــورد عــدم 
استخدام المعلومات أو الوثائق أو البيانات ألي غرض عدا تصـميم وتوريـد األعمـال 

 يذ األعمال المحددة بالعقدوالخدمات المطلوبة لتنف
ــدما تكــون الحكومــة هــي المســئولة عــن رفــع  2-35 االسعارتعديل  -35 الخــدمات ذات  األســعار للمــواد أوعن

في ضوء المعالجات المقـرة مـن للمشتري يجوز أو بعضها مكونات العقد في العالقة 
وفقـًا  األثـرمن تاريخ وقـوع مجلس الوزراء تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد قبل 

 للضوابط المقرة من قبل مجلس الوزراء.
الدول مقاطعة  -32

 غير المؤهلة
أي عـن التعامـل مـع  باالمتنـاع،  العقدوجميع من يستخدمهم في تنفيذ  المورديلتزم  32-2

ــة  ــي تــم اتخــاذ قــرار مــن دول ــة لالــدول الت ــدول غيــر المؤهل ــة ويقصــد بال غيــر مؤهل
ذا مــا تــيقن  أو غيــر مباشــر ، بشــكل مباشــرمعهــالالحكومــة اليمنيــة بعــدم التعامــل  وار

ا البنـد فمـن خـالف أحكـام هـذ الموردفي أي وقت خالل مدة نفاذ العقد بأن  المشتري
األضــرار الناجمــة عــن هــذا  بــالتعويض عــن المــوردالعقــد وأن يطالــب  نهــيأن يحقــه 

 قاتاسـتحقامصـادرة جميـع  للمشتريالفسخ أو تلك المخالفة وفي هذه الحالة، يحق 
فـي الموقـع مـن معـدات ومـواد مؤقتـة، لغـرض إتمـام )إن وجـدت(  وموجوداته المورد
 انتهائها.ثم عمل التسوية الحسابية بعد  العقدتنفيذ 
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 القسم اخلامس : الشروط اخلاصة للعقد
 مقـدمـة

 من الشروط العامة
( 2رقم)مواد خام   مناقصة عامة لتوريد  املناقصة : ورقماسم 
 والمكونة من ستة مجموعات م2025لسنة 

 من الشروط العامة
 المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي  اسم املشرتي: (2البند  )

 اسم المورد : (2البند  )من الشروط العامة
 من الشروط العامة

وعلى ان  مخازن المؤسسة صنعاء DDP مكان التسليم  : (2البند  )
 تكون وثائق الشحن باسم المورد.

 من الشروط العامة
 -أنواع الفحص واالختبار : (2-3البند )

 العينات المقدمة عند فتح المظاريف سيتم فحص -

 سيتم فحص عينات عشوائية بعد التوريد -

 

 : ) حاويات ( الشحن التغليف: (2-4البند )من الشروط العامة
 مخازن المؤسسة بصنعاء DDP:   املوقع النهائي للتسليم (2-20البند )من الشروط العامة

 من تاريخ توقيع العقد. ( يوماً 90:   )فرتة التوريد
 : ال يوجد الخدمات التابعة )المكملة( (2-23البند )من الشروط العامة
 من الشروط العامة
 (2-24البند )

 ال ينطبق: قطع الغيار
 

 من الشروط العامة
 (2-25البند )

 ينطبق :فترة سريان ضمان الصيانة )إصالح العيوب( 

 إلصالح العيوب من تاريخ إخطار المشتري بذلك ةالفترة المحدد (3-25البند )من الشروط العامة

 
 من الشروط العامة
 (2-22البند )

 طريقة السداد )أسلوب الدفع( : 
 ينطبقال الدفعة املقدمة: 
 % بعد التوريد والفحص واالستالم200 :اجراءات السداد

 من الشروط العامة
 (4-22البند )

عملة العطاء من واقع نشرة البنك المركزي   عملة الدفع:
 اليمني يوم الدفع

 
 من الشروط العامة

 : اللغة العربية واملراسالت أثناء تنفيذ العقدلغة العقد  (24البند )
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 من الشروط العامة
صنعاء     -الجمهورية اليمنية  : عنوان املشرتي -اإلخطارات : (32البند )

 جوار مدرسة الكبسي –شارع المطار  –الشارع: منطقة الجراف 

  004272334322الفاكس:   004272332234التلفون: 

 gcsbpp2@yemen.net.ye:البريد االلكتروني 

 ( 2732صندوق البريد:) 
 عنوان املورد :

 
 
 
 

 من الشروط العامة
  الرسوم اجلمركية والضرائب والرسوم األخرى: (2-32البند )

 شاملة الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد األخرى راألسعا
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 جدول املتطلباتالقسم السادس: 

 
 

 المتطلبات :مكونات جدول 
 

 جدول بالتوريدات ومواعيد التسليم ومكان/أماكن التوريد .2

 جدول بالخدمات المكملة .2

 المواصفات الفنية .3

 جداول األسعار .4

 (بحسب انطباق الحالةالرسومات ) .5
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 جدول يبين قائمة بالسلع ومواعيد وأماكن التوريد                           

 الكمية وصف السلع المجموعة

 مواعيد واماكن التوريد

 مدة التسليم
الموقع النهائي 

 للتسليم

 بليتات طباعة وملحقاتها األولى
حسب جدول 

 المواصفات والكميات

 يوما  01
مخازن المؤسسة 

 صنعاء

 الثانية
 احبار طباعية مسطح 

 )فرز الوان(

حسب جدول 
 المواصفات والكميات

حسب جدول  احبار طباعية دائري الثالثة
 المواصفات والكميات

حسب جدول  قماش تنظيف الرابعة
 المواصفات والكميات

حسب جدول  اسالك تدبيس الخامسة
 المواصفات والكميات

 أشرطة تربيط السادسة
حسب جدول 

 المواصفات والكميات

حسب جدول  لصقات متنوعة السابعة
 المواصفات والكميات

حسب جدول  افالم فرز  الثامنة
 المواصفات والكميات
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جدول قائمة الخدمات التابعة )المكملة( المطلوب تنفيذها -2  

 الوحدة الكمية وصف الخدمات الصنف
الموقع أو مكان 
 تقديم الخدمات

تاريخ استكمال  
الخدمات 
 المطلوبة
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 مالحظة : يمكن للمشتري إضافة أي بيانات أخرا لتوضيح الخدمات المكملة المطلوبة .
 
 
 
 

 املواصفات الفنية
 وجداول األسعار 

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

 

 
 
 
 
 

 الرسومات
 

 حسب طبيعة الحالة[ الرسومات]يقوم المشتري بإدراج 
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النمــــاذجالقسم السابع :   
 

 منوذج تقديم العطاء 

 التاريخ : ـــــــــ  
 ــــــــرقــم : ـ

 [المشترياسم يكتب .................... ]............األ / األخوة: .......................
 التي نقر باستالمها وفحصها كاملة.بعد فحص وثائق المناقصة بما في ذلك النماذج و 

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

 ]وصف للسلع والخدمات المطلوبة[ .................................................................................
ـــــــــــــغ  ـــــــــــــالي مبل ـــــــــــــائق المناقصـــــــــــــة بإجم ـــــــــــــًا لوث ـــــــــــــدره طبق ـــــــــــــام[ .......وق ـــــــــــــغ باألرق ـــــــــــــب المبل  ............... ]يكت

]التخفــــيض إن وجــــد مبلغ/نســــبة التخفـــــيض[    ......[....].......[، بــــالحروف]يكتــــب المبلــــغ ............................... 
 ............................................ ]يكتـــب المبلـــغ باألرقـــام[ .........ليصـــبح إجمـــالي العطـــاء النهـــائي بعـــد التخفـــيض

أو أي مبــالغ أخــرا تحــدد بموجــب الضــرائب والنقــل والتــأمين شــامال جميــع الرســوم الجمركيــة و [، بــالحروف.......]يكتــب المبلــغ  
 .من هذا العطاء اً جدول األسعار المرفق مع هذا والذي يعتبر جزء

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

وعطائنا  جدول المتطلباتوثيقة المناقصة و المحددة في والشروط والمواعيد  للمواصفات الفنية وجداول األسعاروفقا بالتنفيذ  
، كما نؤكد التزامنا بأي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهات المختصة قانونًا في أي  ، والذي على أساسه تم اإلرساء من قبلكمالمقدم

لى أن يتم إعداد وتوقيع العقد يعتبر هذا العطاء عقدًا بقبول العطاء إخطارنابعد  وقبل ا شكوا أو تظلم بشأن هذه المناقصة ، وار
    .ملزمًا لنا

 المناقصة علينا: إرساءوفيما يلي بيان بالعموالت المطلوب منا دفعها فيما يتعلق بهذا العطاء وبتنفيذه في حالة 
 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(
 20تحريرًا في ــــــــ يوم ـــــــ ، ــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــاسم المخول بالتوقيع والصفة: 
 الختم: 

مالحظة : إذا كان هناك رغبة في تقديم تخفيض لقيمـة العطـاء فيجـب أن يـتم تعبئتـه فـي المكـان المشـار إليـه أعـاله أو تقـديم مـذكرة مسـتقلة 
شعار لجنة تقديم ذلك قبل مع مظروف العطاء في الموعد المحدد وقبل فتح أول مظروف و بالتخفيض شريطة  فتح المظاريف أثناء ار

 التخفيض إلثباته في محضر الفتح ما لم فإنه لن يعتد بأي تخفيض غير مثبت في سجل فتح المظاريف .وجود جلسة الفتح ب
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 منوذج ضمان العطاء
 

 المشتري[يذكر اسم ]األ / األخوة: ................................................... 
   [المناقصةورقم اسم ]يكتب  ............................................................

]يــذكر  ..........................نضــمن  [يــذكر اســم البنــك] .....نحــن ..............................
  ..................... لـــعلــى أن نــدفع  –[ ضــمانًا مطلقــًا غيــر مشــروط وغيــر قابــل لإللغــاءاســم المــورد

ــــــذكر اســــــم ] ــــــغ ي ــــــذلك مبل ــــــه ل ــــــوم بتعيين ــــــدرهالمشــــــتري[ أو مــــــن يخلفــــــه فــــــي منصــــــبه أو يق  وق
]يكتــب المبلــغ بــالحروف[ .........  .................... [باألرقــام]يكتــب المبلــغ ..................... 

جانــب المضــمون  ض مــن جانبنــا أو مــنمــن قــبلكم بــدون أي تحفــظ أو اعتــرا خطيــةعنــد أول مطالبــة 
 وشروط هذا االلتزام:

فتــرة ســريان العطــاء والمــذكور فــي شــكل عطائــه بعــد فــتح المظــاريف خــالل  أن يقــوم بســحب .2
 العطاء أو 

.....  ]المشــتري[ بــإبالغ مقــدم العطــاء بقبــول عطائــه ..............................أن يقــوم  .2
 خالل فترة سريان العطاء ثم: 

 فض توقيع العقد إذا طلب منه ذلك أو يخفق مقدم العطاء أو ير  -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،     بــدأ مــن تــاريخ      /     / ي ايعتبــر هــذا الضــمان ســاري المفعــول لمــدة )................( يومــ

     /     /        م.    وينتهي بتاريخ  

 صاحب العطاء المقدم )المضمون(وأي طلب لتمديد هذا الضمان يجب أن يتم عبر 
 إمضاء وختم:   ______________________
 اسم البنك:__________________________
 العنوان: ___________________________

 _________التاريخ: __________________
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 منوذج إخطار قبول العطاء

 التاريخ     /    /

 المورد و عنوانه[اسم ].................................................... ...........................إلى 

 ......................................... تنفيذم بشأن            لسنةنخطركم  أن المناقصة رقم )    ( 

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

مبلغ بإجمالي  كم المقدم في هذه المناقصة المؤر   /   /    .ئأرسيت عليكم بموجب عطا

 ]يكتب المبلغ بالحروف[  ........ .................. [باألرقاملمبلغ ]يكتب ا..................... وقدره  

وعليكم سرعة تقديم ضمان األداء بنسبة    % من قيمة العطاء بمبلغ ).......................(  

اإلخطار وفقا لصيغة الضمان المرفقة بوثائق  اخالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالمكم لهذ

باسمنا سارية المفعول حتى انتهاء إجراءات الفحص وغير قابل لإللغاء المناقصة غير مشروطة 

 [. المشتريمن قبل .................................... ]يذكر اسم واالستالم االبتدائي 

م ضمان األداء خالل المدة المحددة أعاله سيؤدي في حالة تأخركم عن الحضور لتوقيع العقد أو تقدي

 إلى إلغاء إرساء المناقصة عليكم ومصادرة ضمان العطاء.

 

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

تقدم احد المتقدمين بشكوا إلى الجهات ما مالحظة: ال يعتبر هذا اإلخطار ملزم من الناحية القانونية إذا 
وذلك حتى يتم النظر والبت في الشكوا وفقا لإلجراءات القانونية المحددة في القانون المختصة قانونا 

 والالئحة
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 منوذج ضمان األداء 
 [المشترييذكر اسم ]: ............................................................ األخوة

 ..........................................................................وع اسم المشر 
....................................................................... 

 
ــــــــــــــــــــك]........... ...............نحــــــــــــــــــــن ......................... ــــــــــــــــــــذكر اســــــــــــــــــــم البن  [ي

ضـمانا مطلقـًا غيـر مشـروط وغيـر قابـل [ المورديذكر اسم ]نضمن.................................... 

ــــ –لإللغـــاء ـــدفع ل ـــى أن ن ـــذكر اســـم ]...........  .............................. عل ـــغ  [المشـــتريي مبل

 ........................................ [باألرقــــــــــام]يكتــــــــــب المبلــــــــــغ ................... وقــــــــــدره 

دون أي تحفــظ أو اعتــراض مــن مــن قــبلكم بــ خطيــةعنــد أول مطالبــة ....... ]يكتــب المبلــغ بــالحروف[ 

[  المـورديـذكر اسـم ]....... .........................أن إذا تبـين لكـم بـ او من جانب المضـمون جانبنا

 بينوا األسس التي استند إليها طلبكم.قد اخفق في تنفيذ التزاماته بموجب العقد دون الحاجة إلى أن ت

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

قــد أتفــق     [ المشــترييــذكر اســم ]........................... ...أن يكــون ..........................

تترتـب علـى هـذا الضـمان، ونحـن هنـا نتنـازل عـن إبالغنـا بـأي مـن عليها ولن يعفينا من أي مسـئولية 

دون الضـمان لفترة صـالحية تمديد  كما نتعهد باالستجابة ألي هذه التغييرات أو اإلضافات أو التعديالت

 [ .  المورديذكر اسم ]....................................  عميلناالرجوع إلى 

إجــراءات الفحــص واالســتالم االبتــدائي /     م، وحتــى انتهــاء    ويســري هــذا الضــمان مــن تــاريخ   / 

 بدون أي مالحظات أو تحفظات . بتاريخ     /      /         م، 

 _______________________إمضاء وختم: __

 ك:__________________________ـاسم البن

 وان: __________________________ــالعن

 __________________________خ: ــالتاري
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 منوذج ضمان الدفعة املقدمة

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

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

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

[ يـــــــــــــــــــذكر اســـــــــــــــــــم البنـــــــــــــــــــك]........... ...............نحـــــــــــــــــــن ......................... 

 –مطلقــًا غيــر مشـروط وغيــر قابــل لإللغــاء[ ضــمانًا المـوردضـمن ........................ ]يــذكر اســم ن

ــــــــى  ــــــــدفعأن عل ـــــــــ ن ــــــــذكر اســــــــم ....... ................................  ل ــــــــغ [ المشــــــــتري]ي مبل

]يكتـــــب المبلـــــغ ..........................  [ باألرقـــــام]يكتـــــب المبلـــــغ  .................... وقـــــدره 

فــظ أو اعتــراض مــن جانبنــا أو مــن جانــب مــن قــبلكم بــدون أي تحخطيــة عنــد أول مطالبــة بــالحروف[ 

ــين  المضــمون ــم إذا تب ــأن لك ــذكر اســم .................ب ــذ [ المــورد............ ]ي ــي تنفي ــق ف ــد أخف ق

التزاماتــه بموجــب العقــد أو قــد اســتعمل الدفعــة المقدمــة ألغــراض أخــرا خــارج إطــار المشــروع موضــوع 

وفقـًا استالم الدفعة المقدمـة وحتـى يـتم اسـتردادها  ويعتبر هذا الضمان ساري المفعول من تاريخ العقد،

 .لإلجراءات القانونية

 إمضاء وختم:   ______________________

 اسم البنك:__________________________

 العنوان: ___________________________

 التاريخ: ___________________________
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 منوذج تفويض املصنع 

 

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

وهو جهة تصنيع راسخة وذات  [يذكر اسم المصنع] .............................حيث أن  
 ..............................................................سمعة 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 العطاء[يذكر اسم وعنوان الوكيل أو اسم وع]. ................

ساس وثائق العطاء المقدمة من ا لتقديم هذا العطاء، والتفاوض والتوقيع على العقد معكم على أ
 ]يذكر اسم عملية الشراء[..................................................  .لـ

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

 

 

 [المصن ع]توقيع باسم، ونيابة عن 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــ
ملحوظة: ينبغي أن يحمل خطاب التفويض هذا في مقدمته اسم المصنع وعنوانه، وينبغي توقيعه من 
 شخص مختص لديه توكيل ملزم للمصنع. كما يجب على مقدم العطاء تقديمه من ضمن وثائق العطاء.
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 منوذج ضمان اجلودة
 
 

  ]يذكر اسم المصنع/المصدر/المورد[ ................................................ نحن

جميــع صــناعاتنا وأجهزتنــا لمــدة ......... مــن تــاريخ الفحــص واالســتالم االبتــدائي ونقــوم  نضــمن

بتصليح أو تغيير أي قطعة في الجهاز خالل مـدة هـذه الضـمانة إذا كـان العطـب نـاتم عـن أخطـاء 

 أو معدنية متعلقة بقطع الجهاز ومعدنها وذلك بدون مقابل.مصنعية 

أمــا األخطــاء التــي ال تجــري عليهــا الضــمانة فهــي اســتخدام الجهــاز بخــالف التعليمــات الخاصــة 

 للت كل من كثرة االستعمال. المعرضةباالستخدام والكسر واإلتالف وأيضا القطع 

ــاً يصــبح الضــمان  ــام باإلصــالح أشــخاص غيــر مخــ إذا ملغي ــم تســتعمل القطــع ق ولين بــذلك أو إذا ل

 األصلية لقطع الغيار المصنوعة لدا الشركة.

 
 

 )التوقيع والختم من قبل المخول بذلك من قبل الشركة المصنعة أو الوكيل الرسمي لها(
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 منـــوذج 
 ..................................................... عقـد

 [تكتب اسم عملية الشراء...........................................] 
في ...................... ]يذكر  ،الموافق     /       /         م ...........................أنه في يوم 

 -بين كل من:مكان إبرام العقد[ تم إبرام هذا العقد 
  .........................................................األ / ويمثله ..................................................... المشتري .2

 .[الطرف األول]ويشار إليه في هذا العقد  ........................................................: بصفته
  .........................................................ويمثله األ /  ........................................................المورد  .2

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

 بتوريد  ..............................................................يقوم الطرف الثاني ( 2بند )
 .................................................................]يكتب اسم عملية الشراء[ 

وفقا للمواصفات الفنية والكميات والنوعيـة وجـداول األسـعار والشـروط والمتطلبـات المحـددة فـي 
اقصـة والعطـاء الـذي علـى أساسـه تـم اإلرسـاء مـن قبـل المشـتري والمعمـدة مـن قبـل وثائق المن

 طرفي العقد.
  [األرقــــام]يكتــــب المبلــــغ ب  ......................................وقــــدره  ( قيمــــة عقــــد تنفيــــذ األعمــــال بمبلــــغ2بنــــد )

 [.بالحروف]يكتب المبلغ   ...............................................................................................
قيمة العقد أو أي مبلغ آخر قد  للطرف الثانيأن يدفع  العقد بموجب هذا الطرف األول(: يتعهد 3بند )

 . للعقد يصبح مستحقا للدفع وفقًا لطريقة السداد )الدفع( المحددة في الشروط الخاصة
 (...............................مدة التوريد أو التنفيذ: ) ( :4بند )

 التاريخ المتفق عليه لبدء التوريد       /         /                م. - 
 التاريخ المحدد النتهاء التوريد            /        /             م. - 

 ويتم تفسيرها على هذا األساس، وهي: عقد ال يتجزأ من هذا ال ( : تعتبر الوثائق التالية جزء5بند )

 إخطار قبول العطاء. .أ 

 اً العطاء المقدم وأي مراسالت أو وثائق تم قبولها قبل توقيع العقد، وتم اعتبارها جزء .ب 
 العقد.هذا ال يتجزأ من 

 الشروط الخاصة. .ج 

 الشروط العامة. .د 

 المواصفات الفنية. .ه 

 الرسومات )إن وجدت(. .و 

 العقد.هذا أي وثائق أخرا تشكل جزء من  .ز 
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 المتعاقد عليها فـي حـدودأو تخفيض كميات السلع أو الخدمات يحق للطرف األول زيادة  -( : أ2بند )
سعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق فـي األ% من قيمة العقد وبنفس 20 ما نسبته
 .التخفيضأو المطالبة بأي تعويض بسبب هذه الزيادة أو على ذلك االعتراض 

وفقــًا للمعــايير  علــى الطــرف الثــاني االلتــزام الكامــل بفتــرة ضــمان الجــودة المحــددة يجــب -ب
 ها عالميًا، ووفقا لما تنص عليه التشريعات النافذة ذات العالقة.المهنية المعمول ب

( لسنة 23رقم )ألحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية يخضع هذا العقد ( : 7بند )
 .وتعتبر أحكام القانون والالئحة المذكورين مكملة لهذا العقد والئحته التنفيذية ، 2007

 : تسلم نسخة طبق األصل للموردنسخ  وست( : حرر هذا العقد من أصل 3بند )

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

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

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

...... 
 التاريخ       /      /

االسم: .........................................
........ 
: ........................................الصفة

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

...... 
 التاريخ      /        /

 ختم الجهة ختم المورد

 

 
  

 


