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القسم األول

تعلن شركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش.م.ي) عن إنزال المناقصات العامة التالية ضمن البرنامج االستثماري للعام
 2222تمويل ذاتي-:
م

رقم المناقصة

مبلغ الضمان

اسم المناقصة

العملة

المجموعة االولى  :شراء وتوريد قطع الغيار
الكهربائية والميكانيكية للمولدات نوع KUBOTA

4,400

دوالر

المجموعة الثانية  :شراء وتوريد قطع الغيار
الكهربائية والميكانيكية للمولدات نوع PERKINS

6,600

دوالر

المجموعة الثالثة  :شراء وتوريد قطع غيار منظومات
الخاليا الشمسية

2,000

دوالر

800

دوالر

المجموعة الرابعة  :شراء وتوريد قطع الغيار
الكهربائية Control Card + AVR
المجموعة الخامسة  :شراء وتوريد قطع الغيار
الكهربائية والميكانيكية للمولدات نوع Volvo
+MTU

اخر موعد
لالستفسارات
واخر موعد
لبيع الوثائق

18/05/2022

تاريخ فتح
المظاريف

مبلغ الرسوم
بالريال

24/05/2022

دوالر
800

فعلى الشركات الراغبة الدخول في هذه المناقصة تقديم طلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى-:
شركة يمن موبايل – ادارة المشتريات والمخازن ( قسمم المشمتريات بمالجراف شمارع التلفزيمون نخمذ نسمخة ممن المواصمفات مقابمل الرسموم الم مددة
أعاله (ال ترد .
 يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمرر إلرع عنروان الشرركة المحردد ومكترو عليرل اسرم الشرركةوالمشروع ورقم المناقصة ،واسم مقدم العطاء ،وفي طيل الوثائق التالية-:
-1
-2
-3
-4
-5

-

ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة المحددة في وثائق المناقصة بمبلغ مقطوع كما هو محدد بالجدول أعاله صالح
لمدة 122يوم من تاريخ فتح المظاريف أو شيك مقبول الدفع.
صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول.
صورة من شهادة ضريبة المبيعات  +البطاقة الضريبية سارية المفعول.
صورة من البطاقة التأمينية  +البطاقة الزكوية سارية المفعول.
صورة من شهادة مزاولة المهنة.

تستثنع الشركات األجنبية من تقديم الوثائق والشهادات المشار إليها آنفا ً ويكتفع بتقديم الوثرائق القانونيرة الملهلرة
الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.
يحق لمقدم العطاء الدخول في هذه المناقصة بمجموعة واحدة او أكثر  ،على أن يتم إعداد و تقديم العروض الفنية والمالية لكل

مجموعة بشكل مستقل.

 آخر موعد الستالم العطاءات وفرتح المظراريف بحسر الموعرد المحردد فري الجردول أعراله وسريتم فرتح المظراريفبحضور أصحا الشركات أو من ينو عنهم فري تمرام السراعة الحرادي عشرر صرباحا ً ولرن تقبرل العطراءات التري
ترد بعد هذا الموعد وسيتم إعادتها بحالتها المسلمة إلع أصحابها.
 سريتم فرتح المظرراريف بمقرر الشرركة الموضررح بعاليرة بمكتر المرردير التنفيرذي لشرركة يمررن موبايرل بحضررورأصحا العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
 يمكن للراغبين في المشاركة بهذه المناقصات اإلطالع علع وثائق المناقصات قبل شرائها خالل أوقات الدوامللفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصات أو عن طريق زيارة موقعنا االلكتروني
www.yemenmobile.com.ye
؛ ؛ والله ولي التوفيق ؛ ؛
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20,000

الوثيقة النمطية

القسم الثاني  :التعليمات إلع مقدمي العطاءات
أ -مقدمـــــــة
-1

مصدر التمويل

-2

مقدمو العطاءات

-3

السلع والخدمات

المؤهلون

سيتم تمويل تنفيذ عملية الشر اا المطلوبرة فر جرول المتطلبرت
التمويل الموضح ف قتئمة بيتنت

1-2

ه ررذا اإلعر ر

العطت .

 /ال رروعو مفتوح ررة لجمير ر الم ررو

مر مصرو

أل المص ررنعي للبض ررتئ

للتقوم بعطت اتهم للمشت كة ف هذه المنتقصة.
2-2

التعتمرل بشرلل مبتشرا أل غيرا مبتشرا

ال يحق ألي م مقروم العطرت ا

مر االستشررت يي المللفرري مر قبررل الجهررة بتقررويم خررومت

التصتميم لالمواصفت

الفنية لالوثتئق األخاى التر

الس ر ررل لالمر ر روا المطلوب ر ررة شر ر ر اا هت بموجر ر ر

3-2

العطت ا .

استشررت ية إلعرروا

تعري اسرتدوامهت لشر اا

ه ر ررذا اإلعر ر ر

ال نبغر ر أ يل ررو مق رروم العط ررت ممر ر أخ ررل بتلمب ررت

/ال ر رروعو لتق ر ررويم
األخ قي ررة لقواع ررو

السلوك أل مم تكو أسمت هم مو جة ف القتئمة السو ا لفقت للبنرو (-33
 )1م هذه التعليمت .

المكملة

1-3

جمي ر السررل لالدررومت

الململررة ذا

الصررلة الت ر

تعرري تو يرروهت بموج ر

العقو سيلو منشؤهت البلوا المؤهلة.
2-3

ألغااض هذا البنرو تعنر كلمرة "المنشر " الملرت الرذي رتم فير اسرتد اا تلر

البضرتئ أل تعررو نهت أل ز اعتهررت أل إنتتجهررت أل الملرت الررذي ررتم فير ترروفيا
الد ررومت
عمليت

التكميلي ررة ذا

الص ررلة .لتعتب ررا البض ررتئ مص ررنعة عن ررومت ت ررؤ ي

التصني لالمعتلجرة لالتجميعرت

معتررا ب ر تجت يررت تدتلر
3-3

أل االستدوام ع ملونتت .
منشر ر البضر ررتئ لالدر ررومت

الجوهايرة الكبراى إلر إخر اا منرت

خصتئص ر األستسررية جوهايررت م ر حير
لر رري

بتلض ررال أ يحمر ررل نف ر ر

الغرراض

جنسرررية مقررروم

العطت .
-8

تكاليف إعداد العطاء

1-4

تحمررل مقرروم العطررت جمي ر التكررتلي

يلررو "المشررتاي المحررو أسررم ف ر قتئمررة بيتنررت
ع هذه التكتلي

المناقصة العامة رقم ()2222/11

الدتصررة بإعرروا لتقررويم العطررت لل ر
العطررت مسررلوال ب ر ي حررت

بغض النظا ع نتيجة المنتقصة.
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الوثيقة النمطية

 وثائق المناقصة-5

محتويات وثائق

1-5

الململرة المطلوبرة لإجر اا ا

تحو لثتئق المنتقصرة السرل لالمروا لالدرومت

المنتقصر ررة لشر ررال العقر ررو .لتتضر ررم الوثر ررتئق بتإلضر ررتفة إل ر ر اإلع ر ر

المناقصة

الوعو لتقويم العطت ا

أ .التعليمت

أل

مت ل :

إل مقوم العطت ا .
العطت .

ب .قتئمة بيتنت

 .الشال العتمة للعقو.
 .الشال الدتصة للعقو.
(المستلزمت ):

هر .جول المتطلبت

لمواعيو لملت /أمتك التو يو.

 .1جول التو يوا
 .2جول الدومت
 .3المواصفت

الململة.

الفنية.

 .4جوال األسعت .
(بحس

 .5الاسومت

انطبتق الحتلة).

ل .نموذ تقويم العطت .
ز .نموذ ضمت العطت .
ح .نموذ اخطت قبو العطت .
 .نموذ ضمت األ ا .

ي .نموذ ضمت الوفعة المقومة.
ك .نموذ العقو.

 .نموذ تفويض المصن .

م .نموذ ضمت الجو .
2-5

عل مقوم العطت أ

المتطلبررت

و س جمي التعليمت

لالنمررتذ الروا

ف ر ر تقر ررويم جمي ر ر الوثر ررتئق لالمعلومر ررت

مستجي

لالشال لالمواصرفت

فر لثررتئق المنتقصررة بصررو

لجرول

قيقررة لأي تقصرريا

المطلوبر ررة أل التق ر روم بعطر ررت غير ررا

ف جوهاه لوثتئق المنتقصة مر جمير النرواح سريتحمل مسرؤللية

ذل مقوم العطت لقو ؤ ي إل استبعت عطتئ .
3-5

إ ع رروم إب رروا مق رروم العط ررت ألي ررة م حظ ررت
الاسرومت

أل لثررتئق المنتقصررة األخرراى خر

الفني ررة أل

علر ر المواص ررفت

فتررا اسررة لتقررويم العطررت ا

يعتبا إق اا ا من بصحتهت لس متهت لال يحق ل المطتلبة ب ي تعرو
4-5
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السل لالموا أل الدومت

الململة أل المطتلبة بفوا ق أسعت .

عنومت تكو طبيعة المنتقصة ه تو يو لتاكي
4

لتشرغيل فيجر

فر

علر مقروم

الوثيقة النمطية

العطررت معت نررة موق ر التنفيررذ بنفس ر لالت كررو م ر طبيعت ر لم ر كتفررة البيتنررت
لالد ر ررومت

لالمعلوم ر ررت
االختب ررت ا

الماتبط ر ررة بتنفي ر ررذ المش ر ررال بص ر ررو مبتش ر ررا مث ر ررل

لطبيع ررة المن ررت لغياه ررت ليتحم ررل مق رروم العط ررت لح رروه تك ررتلي

لمعت نة موق التنفيذ.

-6

توضيح وثائق

1-3

يحررق لكررل م ر تقرروم لش ر اا لثررتئق المنتقصررة التقرروم بطل ر
استفست ا

المناقصة

المبرري ف ر قتئمررة بيتنررت

العطررت  .لعل ر الجهررة الررا خطيررت عل ر أي طل ر

تتس ررلم إليض ررتح لث ررتئق المنتقص ررة خر ر
التت يخ المحو لتقويم العطت ا

-7

تعديل وثائق

1-7

لاالستفس ررت ا

المناقصة

الفت ررا المس ررموح به ررت قتنون ررت قب ررل

لتاسل صو مر
اإليضتحت

للمشتاي أ يعو لثرتئق المنتقصرة فر أي لقر
ألي سر ررب

كر ررت س ر روا بمبر ررت

إيضتح م أحو اغب االشتااك.
2-7
3-7

س رريتم إبر ر

الجهرة متضرمنت شراحت

المطلوب ررة إلر ر جمير ر المتق ررومي لشر ر اا لث ررتئق

المنتقصة بول تحو و مصو طل
العطر ررت ا

أي إيضررتحت

لثتئق المنتقصرة علر أ تقروم خطيرت إلر عنروا المشرتاي

بش

للتوض رريحت

أل

أل االستفست ا .

قبرل الترت يخ المحرو لتقرويم

م ر ر جتنب ر ر أل اسر ررتجتبة لطل ر ر

جمير ر مر ر تق رروموا لاش ررتالا لث ررتئق المنتقص ررة بتلتع ررو ل خطي ررت

ليلو التعو ل ملزمت لهم بتعتبت ه جز ال تج أز م لثتئق المنتقصة.

يلو للمشتاي الحق ف تمو و فترا تقرويم العطرت ا

مرت رااه منتسربت

حسر

لت رروفيا مهل ررة معقول ررة للمتق ررومي لكر ر ي خ ررذلا التع ررو ل بع رري االعتب ررت عن ررو

إعوا عطت اتهم.

ج -إعداد العطاءات
1-8

-4

لغة العطاء

-9

الوثائق التي يجب إن 1-9

ررتم إعرروا العطررت لجمي ر الم ااس ر

لالوثررتئق المتعلقررة ب ر لالمتبت لررة برري

مق رروم العط ررت لالمش ررتاي خطي ررت بتللغ ررة العابي ررة م ررت ل ررم ت ررن

العطت عل لغة أخراى ليجروز أ يقروم صرتح
بلغة أخاى.

يتضمنها العطاء

يج

أ

العطرت لثرتئق لمطبوعرت

تضم العطت المعو م قبل مقوم الملونت

أ .سررتلة تقررويم العطررت لجررول المتطلبررت

قتئم ررة بيتن ررت

اآلتية:

لأسررعت هت مسررتكملي حسرربمت هررو

لا ف البنو ( )11لالبنو ( )11لالبنو ( )12م هذه التعليمت .
تعررو طبقررت للبنررو ( )13م ر هررذه التعليمررت

ب .لثررتئق إثبررت

أ مقرروم

تثب ر

العطت معتمو لمؤهل لتنفيذ العقو ف حتلة قبو العطت المقوم من ؛

 .لث ر ررتئق أثب ر ررت
التو يرروا

تع ر ررو بموجر ر ر

لالدررومت

البن ر ررو ( )14مر ر ر ه ر ررذه التعليم ر ررت

الململررة التر

معتمو لمطتبقة للمواصفت

و هررت مقرروم العطررت تعررو سررل لخررومت

الفنية الت تضمنتهت لثتئق المنتقصة؛

 .ضمت العطت يقوم طبقت للبنو ( )15م هرذه التعليمرت
المناقصة العامة رقم ()2222/11
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تثبر ر ر

أ

لبرنف

الصريغة
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المحو ف لثتئق المنتقصة.
هر .الشهت ا

لالبطتئق المطلوب تقويمهت ضم لثتئق العطت :
لالبطتقررة الضررايبية

هر ر  :1صررو شررهت التسررجيل لغرراض ض رايبة المبيعررت
ست يت المفعو .

هر  :2صو البطتقة الت مينية لالبطتقة الزكوية ست يت المفعو .
ست ية المفعو .

هر  :3صو شهت التسجيل لالتصني
هر  :4صو شهت مزاللة المهنة.

هر ر  :5أي لث ررتئق أخ رراى مطلوب ررة يح ررو هت المش ررتاي فر ر قتئم ررة بيتن ررت

لالبطتقررت

العط ررت

لتسررتثن الشرراكت

األجنبيررة م ر تقررويم الشررهت ا

إليهر ررت ف ر ر الفق ر ر اا

(هر ر ر  1هر ر ر  2هر ر ر  3هر ر ر  )4ليلتف ر ر بتلوثر ررتئق

القتنونيررة الت ر تؤكررو أهليررة المتقرروم األجنب ر لالصررت

المشررت

ف ر البلررو الررذي

نتمر إلير لفر حتلررة إ سررت العقررو علير تسرراي علير أحلررتم القرواني

لاللوائح النتفذ ذا

 -11نموذج العطاء،
وجداول األسعار

الع قة.

 1-11يسررتكمل مقرروم العطررت تعبلررة نمرروذ العطررت لجررول األسررعت لالمتطلبررت

األخرراى الموضررحة ضررم لثررتئق المنتقصررة محررو ا السررل لالم روا المطلرروب
تو يوهت م لص

مدتصا لهت لبلو المنش لالكميت

لاألسعت ؛

 2-11ال يحررق ألي مشررت ك التقرروم ب ر كثا م ر عطررت لاحررو ف ر نف ر

المنتقصررة س روا

منف ررا ا أل ض ررم ش رراكة أل ض ررم ش رراكت (ائ ررت

) لأي مدتلف ررة ل ررذل س رريتم

المقومر ررة من ر ر لمصر ررت

ضر ررمتنتتهت أل إلغر ررت العقر ررو

اسر ررتبعت كتفر ررة العطر ررت ا

ضمت األ ا إذا تبي ذل للجهة بعو التعتقو مع ليستثن م ذلر

لمصت

أ يلو صتح

 3-11إذا سمح

العطت مقوم م البتط م عطت آخا.

لثتئق المنتقصة ف قتئمة بيتنت

كليت أل جزئيت فيج

بهررو

العطرت بتقرويم عطرت ا

بو لر

عل لجنة التحليرل لالتقيريم إخضرت هرذه البروائل للتقيريم

اختيررت البررو ل األفضررل م ر حي ر

الس ررمتح بتق ررويم عط ررت ا

المواصررفت

لالسررعا لإذا لررم ررتم

بو لر ر في ررتم اس ررتبعت العط ررت المتق رروم ببرروائل أثن ررت

التحليل لالتقييم.
 -11أسعار العطاء

 1-11يج

الوحوا

أ

بي مقوم العطت ف جرول األسرعت سرعا الوحرو لإجمرتل سرعا

لصوال إلر جملرة العطرت للسرل لالمروا المطلروب تو يوهت تو يروهت

لتاكيبهررت لتشررغيلهت لالتررو ي

لمق رروم العط ررت ا
لالضاائ

لتكتلي

بحسر

انطبررتق الحتلررة بموجر

هررذه التعليمررت

علر ر أ يل ررو العق ررو ش ررتم جمير ر الاس رروم الجماكي ررة

الت مي لالنقرل لأي نفقرت

أخراى حتر لصرو البضرتئ

إل مدتز الجهة أل أي موق نهتئ آخا محو ف جول المتطلبت .

 2-11يج

عنو كتتبة العطت المقوم م المتنتق

أ .كتتبر ررة أسر ررعت الوحر رروا
المناقصة العامة رقم ()2222/11
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لإجمر ررتل أسر ررعت الوحر رروا

لأي بيتنر ررت

أخر رراى

الوثيقة النمطية

مطلوبررة م ر مقرروم العطررت بحبررا ال يمح ر علر أ
لعو الوحوا

بتلعو أل الروز أل المقرتس أل أي بيتنرت

لالثم اإلجمتل لعل أ تكت

ب .أ

وضررح سررعا الوحررو

تفصريلية أخراى

األسعت بتأل قتم لالحال .

وقر مقروم العطرت علر قتئمررة األسرعت بعرو مللهرت لال يجروز الكشر

أل المحو ف قتئمرة األسرعت لكرل تصرحيح فر األسرعت أل غياهرت يجر
إع ر ررت كتتبتر ر ر بحب ر ررا ال يمحر ر ر

ه ر ررذا

قم ر ررت لحالف ر ررت ل التوقير ر ر بجتنر ر ر

التصحيح.
قيتم بتنفيذ العقرو لغيرا

 3-11تظل األسعت الت حو هت مقوم العطت ثتبتة خ

ختضر ررعة للتعر ررو ل لعل ر ر لجنر ررة التحلير ررل لالتقير رريم التعتمر ررل م ر ر أي عطر ررت
تض ررم أس ررعت ا قتبل ررة للتع ررو ل معتمل ررة العط ررت غي ررا المس ررتجي
فض بموج

 -12عمالت العطاء

ال ررذي ت ررم

البنو ( )24م هذه التعليمت .

 1-12أ .بتلنسرربة للسررل لالمروا لالدررومت
األسعت بتلايت اليمن مت لم رن

الململررة التر

و هررت مقرروم العطررت تقرروم

فر قتئمرة بيتنرت

العطرت  .علر خر

ذل .
ب .سرريتم الرروف بتلايررت اليمن ر مررتلم ررن
خ
 -13الوثائق المثبتة
ألهلية مقدم العطاء
ومؤهالته

ذل .

 1-13تطبيقت للبنو ( )9م هذه التعليمت
مر عطتئر الوثررتئق التر تثبر

التنفيذ ف حتلة قبو عطتئ .

يج

علر مقروم العطرت أ يقروم كجرز

أهليتر ل شررتااك فر المنتقصررة لت هيلر عنررو

 2-13عل مقروم العطرت تقرويم لثرتئق اإلثبرت
نتم إل

ف ر قتئمررة بيتنررت

العطررت عل ر

علر أهليتر بمرت يقنر المشرتاي ب نر

للة مؤهلة كمت تحو ف البنو ( )2م هذه التعليمت .

 3-13عل مقوم العطت تقويم لثرتئق اإلثبرت

الوالرة علر كفت تر لتنفيرذ العقرو لأنر

أصرربح مقنعررت للمشررتاي بقبررو عطتئ ر لف ر هررذه الحتلررة لررزم ترروفا الوثررتئق

التتلية:

أ .عنررومت تضررم العطررت تو يررو بضررتئ ليس ر
إنتتجر ر ف ررإ ص ررتح

التجت ية م جتن
أل أ يلو لكي

العط ررت يجر ر

م ر صررن مقرروم العطررت أل

أ يل ررو مفوض ررت حسر ر

المصن أل المنت للبضتئ بتلتو يرو إلر
سميت؛

ب .أ لوى مقوم العطت اإلملتنيت

األص ررو

اخرل الريم

المتلية لالفنية لاإلنتتجية لتنفيذ العقو؛

 .ف ر حتلررة عرروم ممت سررة مقرروم العطررت ألعمررت ف ر الرريم فإن ر سرريمثل
لكيل ف اليم لإذا مت ا سر علير العطرت سريلو الوكيرل قرت ا لمرؤه

لتنفيررذ الت ازم ررت
المناقصة العامة رقم ()2222/11
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مررت بعررو
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البير ر ) لتدر رزي لت رروفيا قطر ر الغي ررت لالت ررو ي
شال العقو أل ف المواصفت

الفنية أل فيهمت معت؛

 .أ يف مقوم العطت بمعت يا األهلية الوا
 -18الوثائق المثبتة
ألهلية التوريدات
ومطابقتها لوثائق
المناقصة

 1-14تطبيقررت للبنررو ( )9مر هررذه التعليمررت
العطررت لثررتئق تثب ر

 2-14يجر ر

ف قتئمة بيتنت

الت ر يعتررزم تو يرروهت بموج ر

الفنية لالشال المحو ف لثتئق المنتقصة.

أ تش ررتمل لث ررتئق اإلثب ررت

علر ر بي ررت فر ر ج ررول األس ررعت

أهلي ررة البض ررتئ لالد ررومت

المقوم ررة بشر ر

وض ررح بل ررو المنشر ر للتو ي رروا

الململة لتؤكوه شهت منش تصو عنو الشح .
 3-14يجر

العطت .

علر مقرروم العطررت أ يقرروم كجررز مر

أهليررة البضررتئ لالدررومت

العقو لمطتبقتهت للمواصفت

المنص ررو

عليه ررت فر ر

لالد ررومت

عل ر المررو تقررويم ضررمتنة الجررو التر تؤكررو أ البضررتئ التر سرريتم

تو يوهت سليمة لجو و للم يسبق استدوامهت.
 -15ضمان العطاء

يقوم صرتح

 1-15تطبيقت للبنو ( )9م هذه التعليمت

ضمت عطت بتلمبلغ المحو ف قتئمة بيتنت

 2-15يقرروم ضررمت العطررت بررنف
بإحوى الطاق التتلية:

العطرت كجرز مر عطتئر

العطت .

عملررة العطررت أل أي عملررة أخرراى قتبلررة للتحويررل

أ .شر رري مقبر ررو الر رروف م ر ر البن ر ر المسر ررحوب علي ر ر بتسر ررم الجهر ررة صر ررتحبة
المنتقصة كضمت للعطت شايطة أ يلو هذا البن معتموا لروى البنر

الماكر ررزي كمر ررت تقبر ررل الشر رريلت

بشر ررا

المسر ررحوبة عل ر ر بنر رروك بتلدر ررت

اعتمت هررت م ر أحررو البنرروك المحليررة المعتمررو مر قبررل البنر الماكررزي لأ

يلر ررو صر ررتلحت لمر ررو ال تقر ررل ع ر ر ث ثر رري

ومر ررت م ر ر تر ررت يخ انتهر ررت فتر ررا

ص حية العطت .

ب .ضررمتنة بنكيررة م ر أحررو البنرروك المص رراح لهررت م ر قبررل البن ر الماك ررزي
اليمنر بإصروا مثرل هررذه الضرمتنت

أل شررا لبحس ر

لتكرو الضررمتنة ختليرة مر أي قيررو

نمرروذ صرريغة الضررمت المحررو ف ر لثيقررة المنتقصررة

لس ررت ية المفع ررو لم ررو ال تق ررل عر ر ث ث رري

ص حية العطت بتسم المشتاي.

وم ررت مر ر ت ررت يخ انتهررت فت ررا

لإذا كت الضمت البنك مقومت م بن خت ج فيج

قبل بن

أ يلرو معرز از مر

اخل الجمهو ية مصاح ل م قبل البن الماكزي اليمن .

 3-15سيتم فرض أي عطرت غيرا مافرق بر أصرل الضرمت المنصرو
البنررو

 1-15ل  2-15م ر هررذه التعليمررت

لفقت للبنو  24م هذه التعليمت .
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 4-15يعررت ضررمت العطررت إل ر صررتحب بعررو تقررويم ضررمت األ ا لالتوقي ر عل ر
العقو م قبل صتح

 5-15يحق للمشتاي مصت
أ .إذا طل ر
خ

العطت الفتئز.
ضمت العطت ف أي م الحتال
سررح

أي م ر مقرروم العطررت ا

عطتئ ر بعررو فررتح المظررت ي

مو ص حية العطت ا .

ب .إذا لم يقبل صتح

العطت الفتئز بتلتصحيحت

 .إذا ل ررم يق رروم ص ررتح

اآلتية:

الحستبية.

العط ررت الف ررتئز ض ررمت األ ا فر ر الم ررو المح ررو

بإخطت قبو عطتئ لالتوقي عل العقو.
 .إذا ثبر ر

للجه ررة أ ص ررتح

العط ررت ق ررو أخ ررل بقواع ررو الس ررلوك لالمب ررت

األخ قية المحو ف القرتنو لال ئحرة خر
لإج اا ا

 -16فترة سريان العطاء

التحليل لالتقييم لالب .

 1-13يسررتما س رايت العطررت خ ر

فترا اسرة لتقرويم العطرت

الفتررا المبينررة ف ر قتئمررة بيتنررت

التررت يخ ال ررذي يحررو ه المش ررتاي لفررتح المظ ررت ي

العطررت بعررو

طبقررت للبن ررو ( )19م ر هررذه

التعليمت  .لأي عطت ست ي المفعو لمو أقل مر ذلر سريتم التعتمرل معر
عل أستس ان عطت غيا مستجي .

 2-13يجوز للمشرتاي الحصرو علر موافقرة مقروم العطرت علر تمو رو مرو سرايت
العطت بموج
صر ررتح

خطتب كتتب

وجر إلر صرتح

العطرت

أ يلرو

ليجر

العطر ررت خطير ررت بتلموافقر ررة ل أي تعر ررو ل ف ر ر عطتئ ر ر المقر رروم

ليجرروز لمقرروم العطررت أ
ضررمت العطررت

ررافض الطل ر

ل أ

ررؤ ي ذل ر إل ر مصررت
عليهررت

ليررتم تمو ررو مررو س رايت ضررمت العطررت المنصررو

ف البنو ( )15م هذه التعليمت .

 -17صيغة العطاء
والتوقيع عليه

 1-17يجر ر

علر ر مق رروم العط ررت القي ررتم بإع رروا النس رردة األص ررلية لالنسررخ األخ رراى

للعط ررت المح ررو فر ر قتئم ررة بيتن ررت

العط ررت لالتوقير ر عليه ررت علر ر أ

تمييررز "النسرردة األصررلية ع ر النسررخ األخرراى" بوضرروح بحي ر

يلت ر

ررتم

علرر

النسرردة األصررل (أصررل العطررت ) لعلر النسررخ األخرراى (صررو مر العطررت )
لف حتلة أي اخت

بينهمت فإن يعتو بتلنسدة األصلية؛

 2-17يحا أصل العطت لالنسخ األخاى طبتعرة أل كتتبرة بحبرا ال يمحر ليوقر
علير ر مق رروم العط ررت أل الش ررد

المد ررو أل المف رروض علر ر أ

ررتم ذلر ر

التوقير ر ر لالد ر ررتم علر ر ر جمير ر ر ص ر ررفحت

العط ر ررت فيم ر ررت ع ر رروا المطبوع ر ررت

(الكتتلوجت ) الت لم توخل عليهت تعو

؛

 3-17إذا لق ر خط ر م ر مقرروم العطررت فل ر يعتررو ب يررة كتتبررة فيمررت برري السررطو أل
كش ر أل إضررتفة فرروق السررطو إال إذا لق ر عليهررت الشررد

المناقصة العامة رقم ()2222/11
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الموقعو عل العطت قبل فتح المظت ي ؛
العط ررت الف ررتئز أ يق رروم المعلوم ررت

 4-17علر ر ص ررتح

المبررتلغ الموفوعررة أل الت ر

نمرروذ العطررت بش ر

الصلة بهذا العطت لتنفيذ العقو؛
 5-17يجر ر ر

المنص ررو
تعرري

عليه ررت فر ر

ذلي

فعهررت للرروك

علر ر ر مق ر رروم العط ر ررت التوقير ر ر لالد ر ررتم علر ر ر جمير ر ر لث ر ررتئق العط ر ررت
الاسررومت

[المواصررفت

(إ لجررو ) الشررال العتمررة الشررال الدتصررة

لنم رروذ العق ررو ك ررإق اا منر ر ب ررتاللتزام الكتم ررل بم ررت ل فيه ررت مررتلم س رريعتبا
العطت غيا ملتمل؛
 3-17ل

إل أي ا عت م قبل مقوم العطت بحصو خط ف عطتئر إذا

لتف

قوم بعو انتهت آخا موعو لتقويم العطت ا .

د -تقديم العطاءات
 -14وضع العطاءات في
مظاريف مغلقة
والكتابة (التأشير)
عليها

 1-18يض ر مقرروم العطررت أصررل العطررت لكررل نسرردة من ر ف ر مظررت ي
لمغلقة لمدتومة بتلشم األحمرا يلتر

منفصررلة

عليهرت اسرم المشرتاي لاسرم المشرال

ل قررم المنتقصررة لعن روا التسررليم طبقررت لعن روا المشررتاي الموضررح ف ر قتئمررة
العط ررت

بيتن ررت

"صررو " خررت
مظررال

لي ررتم التوقير ر علر ر المظ ررت ي
المظررال

لكتتب ررة كلم ررة "األص ررل" أل
جميعهررت ف ر

للتمييررز بينهررت ثررم توض ر المظررت ي

خررت ج ليغلررق ليدررتم بتلشررم األحمررا طبقررت للبيتنررت

لثتئق المنتقصة.

 2-18تم ف المظت ي

الواخلية لالدت جية مت ل :

أ .تعنو بتسم المشتاي المبي ف قتئمة بيتنت

العطت .

ب .تحمررل اسررم المشررال المبرري ف ر قتئمررة بيتنررت
العط ررت
لتكتر

المحررو فر

كم ررت ه ررو مب رري فر ر اإلعر ر

العطررت

لعن روا تقررويم

/ال رروعو  /قتئم ررة بيتن ررت

العط ررت

عليهررت عبرت "ال يجرروز الفرتح قبررل" لتسرتكمل هررذه العبرت بتلوقر

لالتت يخ المحرو
التعليمت .

فر قتئمرة بيتنرت

 3-18يحا أيضت عل المظت ي
إعت العطت إلي

العطرت طبقرت للبنرو ()1-22

هرذه

الواخلية اسرم لعنروا مقروم العطرت حتر يملر

ل فتح ف حتلة لصول "مت خ اا".

 4-18ال تحمل المشتاي أية مسؤللية ع الدط فر توجير العطرت أل فتحر قبرل
الموعررو المحررو ف ر حتلررة عرروم إغ ر ق المظررال

حس

المطلوب ف البنو  2-18م هذه التعليمت .

 5-18عنو تقويم العطت ا
أ .يج ر
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أ

م متنتقصي غيا محليي

ااع اآلت :

وضررح مقرروم العطررت أل لكيل ر الاسررم أل م ر تفوضر الشرراكة
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ف ر عطتئ ر العن روا الررذي يمل ر مدتطبت ر م ر خ ل ر لتعتبررا اإلع نررت
الت ر تاسررلهت الجهررة إلي ر عل ر هررذا العن روا أنهررت قررو سررلم

لالدطتبررت

تسليمت صحيحت لمقوم العطت .

يجر ر

ب .فر ر حتل ررة قي ررتم الوكي ررل أل المف رروض بتق ررويم العط ررت ا

أ

اف ررق

ضم العطت توكي أل تفويضت مصوقت علي م قبل الجهة المدتصة.
فيج ر ر

 .إذا كر ررت مقر رروم العطر ررت شر رراكة ائر ررت

أ يقر رروم ضر ررم لثر ررتئق

المنتقصررة عقررو ألل ر لهررذه الش رااكة موضررحت في ر أسررمت الشرراكت لنسرربة
أس م ر ررت الش ر رراكة لالت ازم ر ررتتهم بتلش ر رراكة لاس ر ررم الم ر ررو ا

مش ر ررت كتهم فر ر ر

المسلو المدو م قبل الشاكت بتلتوقي نيتبة ع الشاكة.
 -19آخر موعد لتقديم

تسررلم المشررتاي جمي ر العطررت ا

 1-19نبغ ر أ

( 2-18أ) مر ر ر ه ر ررذه التعليم ر ررت

العطاءات

ف قتئمة بيتنت

المحو

عل ر العن روا المحررو ف ر البنررو

فر ر ر موع ر ررو ال تج ر ررتلز الوقرر ر

العطت لاإلع

لالت ر ررت يخ

.

 2-19يجرروز للمشررتاي حسرربمت رااه منتسرربت أ يمررو الموعررو المحررو ك رآخا موعررو
لتقررويم العطررت ا
التعليمررت

لغرراض تعررو ل لثررتئق المنتقصررة طبقررت للبنررو ( )7م ر هررذه

لف ر هررذه الحتلررة تمررو جمي ر الحقرروق لالواجبررت

المشررتاي لعل ر أصررحتب العطررت ا

تدض للموعو الجو و.
 -21العطاءات المتأخرة

المتاتبررة عل ر

لفررق آخررا موعررو سررتبق ذك راه بحي ر

 1-21سر رريتم فر ررض أي عطر ررت لإعت ت ر ر إل ر ر مقومر ررة ل فتح ر ر ف ر ر حتلر ررة ل ل ه
للمشتاي بعرو آخرا موعرو لتقرويم العطرت ا

بموجر

البنرو ( )1-19مر هرذه

التعليمت .
 -21تعديل العطاءات

 1-21يجروز لمقرروم العطررت أ يعررو العطررت أل يسررحب بعررو التقرروم بر علر أ
المشررتاي أخطررت ا كتتبيررت بتلتعررو ل يشررمل اسررتبوا أل سررح

وسحبها

تسررلم

العطررت قبررل آخررا

موعو محو لتقويم العطت .
2-21

ررتم إعرروا التعررو ل أل األخطررت بسررح

العطررت

ليوض ر ف ر مظررال

موق علي ليتم إ ستل طبقت ألحلتم البنو ( )18م هذه التعليمت
يلت ر

عل ر المظررال

إ سررت إخطررت سررح

ليج

مغلررق
أ

بوضرروح "انسررحتب" "تعررو ل" أل "اسررتبوا " .كمررت يجرروز
العطررت بتلفررتك

أل البايررو ش رايطة متتبعررة ذل ر بصررو

معزز لإلخطرت مدتومرة بدرتتم البايرو فر ترت يخ سرتبق علر آخرا موعرو محرو
لتقويم العطت .
 3-21ال يحررق لمقرروم العطررت إ خررت أي تغييررا ف ر عطتئ ر بعررو الموعررو المحررو لفررتح
المظت ي .

 4-21ال يج رروز س ررح
المناقصة العامة رقم ()2222/11

العط ررت خر ر
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الفت ررا م ررت ب رري آخ ررا موع ررو لتق ررويم العط ررت ا

الوثيقة النمطية

لانتهت فتا سايت العطت الت يحو هت مقوم العطرت فر نمروذ العطرت  .لأي
سررح

تلر الفتررا سرريتات

للعطررت خر

ضررمت العطررت المقرروم

علير مصررت

طبقت للبنو ( )7-15م هذه التعليمت .

هـــ  -فتح مظاريف العطاءات وتقييمها

 -22فتح المظاريف من
قبل المشتري

 1-22يقرروم المش ررتاي بفررتح جمير ر مظ ررت ي
اغ

م أصحتب العطت ا

لالمل ر ررت المح ر ررو
العطت ا
المظت ي

فر ر جلس ررة علنيررة بحض ررو مر ر

العطررت ا

أل مر يمرثلهم سرميت فر الموعرو (الوقر

فر ر ر قتئم ر ررة بيتن ر ررت

العط ر ررت

بتلتوقي علر نمروذ محضرا فرتح المظرت ي
وم احة أسبوعية أل إجتز أل عطل
يجراى اإلعر

 2-22عنو فرتح المظرت ي

العطت ا

بسح

حض ر ررو مق ر رروم

لإذا صرت

عر أسرمت مقروم العطرت ا

لأسعت العطرت ا

فر
أل

لالتعرو

لأنروا الدصرم للجرو أل عروم

لجررو ضررمت العطررت المطلرروب لص ر حيت لالبن ر الصررت
أخرراى رراى المشررتاي إع نه ررت عن ررو فررتح المظ ررت ي

يصرل فر الموعررو المحرو لفررتح المظررت ي

موعرو فرتح

سمية فسيتم فرتح المظرت ي

وم العمل التتل لهت مبتشا .

اإلخطت ا

لي ر ررتم إثب ر ررت

لالترت يخ)

عن ر لأيررة تفتصرريل

لال يج رروز ف ررض أي عط ررت

لكرل عطررت ررا بعرو هررذا الموعررو سرريتم

فض ل ه لصتحب طبقت للبنو ( )21م هذه التعليمت .
 3-22العط ررت ا

المس ررحوبة الماس ررلة لفق ررت للبن ررو ( )2-21مر ر ه ررذه التعليم ررت

لتعل عنو فتح مظت ي

العطت ا

الت ر ترروخل عل ر العطررت ا

ال تف ررتح

لال نظا بعو ذل ف تقييمهت أمت التعرو

األصررلية قبررل الموعررو المحررو لفررتح المظررت ي

يج ر

عل لجنة التحليل لالتقييم إخضتعهت للتحليل.

 4-22يحررا المشررتاي محضر اا بعمليررة فررتح المظررت ي
علي م قبل ئي

لأعضت اللجنة.

 5-22يعتبا كل مرت رتم ق اا تر لتسرجيل مر بيتنرت

لمبرتلغ فر محضرا فرتح المظرت ي

 3-22ال يعتررو بر ي تدفرريض مقرروم ضررم مظررال

العطررت لررم ررتم ق اا تر بصررو علنيررة

عبت ع لقتئ كمت ل

لال تعو مؤش اا عل الماكز التنتفس للمتقومي .

لإثبتت ف محضا فتح المظت ي

 -23توضيح العطاءات

بحسر

 1-23يجوز للمشتاي بحس

ف نف

جلسة الفتح.

تقو اه أثنت تقييم العطت ا

العطت ع عطتئ ليلو طلر
التسررليم لل ر يطل ر

أ يطل

 2-23عرروم الررا عل ر استفسررت ا

اإليضرتح لاإلجتبرة علير خطيرت بوسريلة مضرمونة

المشررتاي خ ر

فتررا ال تتجررتلز أسرربو م ر تررت يخ

تسليم اإلخطت سيلو موعت الستبعت العطت لمصرت
للبنو ( )5-15م هذه التعليمت .

 -28التحليل والتقييم

أ -الفحص األولي:

الفني والمالي
12

إيضتحت

مر مقروم

أل يعرراض أل يسررمح ب ر ي تغييررا ف ر أسررعت العطررت أل ف ر

مضمو العطت .
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النمرروذ المحررو لالتوقير

ضرمت العطرت طبقرت

الوثيقة النمطية

 1-24سر رريقوم المشر ررتاي بفح ر ر
للوث ر ررتئق لالبيتن ر ررت

العطر ررت ا

المطلوب ر ررة بغي ر ررة تحو ر ررو العط ر ررت ا

األستسررية لالعطررت ا
األلل :

أ .إ العط ررت ا

للتحقر ررق م ر ر  :اسر ررتجتبتهت لاسر ررتكمتلهت
المسر ررتوفية للوث ر ررتئق

غيررا المسررتوفية للوثررتئق األستسررية لفيمررت لر الفحر

ت ررم تس ررليمهت بطايق ررة ص ررحيحة لموقع ررة لمدتوم ررة بطايق ررة

سليمة لفقت لمت هو محو ف لثتئق المنتقصة؛

ب .أصل ضمت العطت (موجو ) لأن مستو

للشال القتنونية م حير

المبل ررغ لالفت ررا الزمني ررة المح ررو لمط ررتبق لص رريغة الض ررمت فر ر النم رروذ
المافق لأن غيا مشال لغيا قتبل لإللغت ؛
لالبطتقت

 .إ فتق صو الشهت ا

اآلتية:

 -شهت التسجيل لغاض ضايبة المبيعت

ست ية المفعو .

 البطتقة الضايبية ست ية المفعو ؛ -البطتقة الت مينية؛

 -شهت تسجيل لتصني

ست ية المفعو ؛

ب -التحليل الفني:
التحليل الفن ليلحق بهت مبتشا التحليل المرتل فر

 2-24سيتم استكمت إج اا ا

ماحلررة لاحررو ليلررو اإل سررت علر اقررل العطررت ا

لكتف ررة الش ررال لالمواص ررفت

الفني ررة المح ررو فر ر لث ررتئق المنتقص ررة للفق ررت

الت نجح

األللر لفقرت للبنرو ( )24مر هرذه

لألس

لالمعت يا المحو ف قتئمة بيتنت

 3-24تعتبا العطت ا
التعليمرت

ف الفحر

الواج

العطت .

لترم اعتبت هررت مسرتجيبة جوهايرت لوثررتئق المنتقصرة هر العررالض

التر ر س رريتم مواص ررلة الفحر ر

الفنر ر التفص رريل له ررت لفيم ررت لر ر اإلجر ر اا ا

إتبتعهت:

أ .التحقررق مر مرروى االلترزام بتلمواصررفت
ليقصو بتالنحاافت

الفنيررة ل انح اافررت

فر المواصرفت

الت لو تم قبولهت فإنهت ل تفر برتلغاض الرذي مر أجلر ترم طلر

تقرويم

كتن

غيرا المقبولرة تلر االنح اافرت

غيررا مقبولررة
الفنيرة

العطت ا

أل أنهت ستحو

ملتزمة بتلمواصفت

.1

ل لجو منتفسة عت لة م العطرت ا

ع ر رروم تر ر رروفيا الشر ر ررهت ا

المنتقصة؛

 .2تسليم عينت
13

التر

الفنية لم األمثلة عل ذل مت ل :
لالوثر ر ررتئق لالكتتلوجر ر ررت

لتضررم مطتبقررة المواصررفت

المناقصة العامة رقم ()2222/11

المقيمررة سررع اا المسررتوف

التر ر ر تؤكرر ررو

الفنيررة لمررت هررو محررو ف ر لثررتئق

غيا مطتبقة للمواصفت

الفنية المطلوبة؛

الوثيقة النمطية

.3

عوم االلتزام الواضح بضمتنت

.4

ع رروم مطتبق ررة التر روا يخ الهتم ررة المطلوب ررة أل البان ررتم الزمنر ر
لتنفي ررذ العم ررل بتلنس رربة للتاتير ر

األ ا لالتشغيل؛
الماحلر ر لب ررو تنفي ررذ العق ررو أل

التسليم ألعمت التو يو التو يو لالتاكي
.5

.3

لالت ازم ررت

ف ررض تحم ررل مس ررلوليت

هتم ررة مح ررو فر ر لث ررتئق

المنتقص ررة مث ررل :ت رروفيا ض ررمتنت
لقط الغيت  /التو ي

عرروم تطررتبق المداجررت

لالتشغيل؛

األ ا

(ف حتلة طل

ض ررمتنت

ذل )؛

الفنيررة للمروا مر البيتنررت

المطلوبررة ف ر لثررتئق المنتقصررة أل ال روا

الص رريتنة

لالمعلومررت

ف ر العرراض المقرروم

لالمقبو أثنت عملية التحليل لالتقييم الفن ؛

 4-24س ر رريتم اس ر ررتبعت أي عط ر ررت غي ر ررا مس ر ررتجي
األستسية المحو ف لثتئق المنتقصة.

للمواص ر ررفت

لالش ر ررال الفني ر ررة

جـ  -التحليل المالي:
 5-24سيتم استبعت أية عطت ا

مبنية عل تدفيض نسب ملوية أل مبلرغ مقطرو

األخراى بتعتبرت ه عاضرت غيرا مسرتجيبت

م أ ن عطت مقوم م العطت ا
لعلر نحررو مشررتب

الوق ر

الررذي طل ر

سرريتم اسررتبعت أي عطررت ررن

تقررويم عطررت ا

غيا مستجي ؛

 3-24سرريتم األخررذ ب ر ي تعررو
أثنت عملية الفح

أ .عنو لجو تبت

ب سررعت ثتبتررة عل ر أسررتس ان ر عطررت

تررا عل ر العطررت ا

لالتقييم للعطت ا

 7-24سيتم إج اا التصحيحت

علر تعررو ل للسررعا فر

األصررلية قبررل فررتح المظررت ي

ف ماحلة التقييم المتل ؛

الحستبية للعطت ا

لفقت للقواعو التتلية:

بي المبلغ الملتوب بتلحال

لالمبلغ الملتروب بتأل قرتم

فيعتو بتلمبلغ الملتوب بتلحال .
ب .عنررو لجررو اخررت

برري سررعا الوحررو لإجمررتل سررعا الوحرروا

فيعتررو

بسعا الوحو كمت هو مول ف العطت .
 .سريتم اسرتبعت العطرت الررذي تجرتلز إجمرتل مبلررغ التصرحيح الحسرتب لر
مت نسبت  %3فر كثا مر قيمرة العطرت المعلر لالمثبر

ليطبق التصحيح الحستب ف الحتال
المظت ي
َ
 .1الدط ف ضاب سعا الوحو ف الكمية.

فر محضرا فرتح

التتلية:

 .2الدط ف جم بنو األسعت سوا بتلزيت أل النق
 .3الدط ف تاحيل اإلجمتليت

م صفحة إل أخاى.

.

لف جمي األحوا ال يعتبا عروم تسرعيا بنرو مر بنرو األسرعت مر

األخطررت الحسررتبية الت ر
المناقصة العامة رقم ()2222/11
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ررتم احتسررتبهت أثنررت تطبيررق النسرربة المشررت
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إليهت.
 .إذا بلغ إجمتل قيمة البنو غيا المسعا بعو تسعياهت ب عل األسرعت مرت
نس رربت ( )%11فر ر كثا مر ر قيم ررة العط ررت المق رروم فس رريتم اسررتبعت العطررت

أثنت التحليل لالتقييم.

ه .عنرو لجررو بنررو غيررا مسررعا فر عطرت مررت ررتم لضر أعلر سررعا مقرروم
لهذه األصنت
لإذا أ سرري

األخاى المستجيبة لغراض التقيريم

أل البنو ف العطت ا

هررذا العطررت فيحتس ر

المنتقصررة عل ر صررتح

اقل سعا مقوم لهذه البنو ف العطت ا
 8-24أي شررال أل تحفظررت

عل ر أسررتس

المستجيبة.

لهررت قرريم متليررة سرريتم تقييمهررت متليررت بغرراض المقت نررة

لالتقييم فق .
 9-24فر حتلررة لجرو بنررو غيرا مسررعا لعطرت لحيررو أل لعطرت أصرربح لحيروا بعررو
في ررتم اعتم ررت أس ررعت التكلف ررة التقو اي ررة له ررذه البن ررو

اسر رتبعت بقي ررة العط ررت ا

لغرراض اإل سررت ش رايطة عرروم تجررتلز قيمررة هررذه البنررو نسرربة ( )%11م ر

إجمتل قيمة العطت المعل لالمثب

ف محضا فتح المظت ي .

 11-24إذا تبري عنرو التحليرل لالتقيريم أ العطرت ا

قرو اقتانر

رتم اتدرتذ

بتحفظرت

اآلت :
أ .اسر ر ررتبعت العطر ر ررت ا
لالمتطلب ررت

المقتانر ر ررة بتحفظر ر ررت

لالشر ر ررال

عل ر ر ر المواصر ر ررفت

الائيس ررية المح ررو فر ر لث ررتئق المنتقص ررة أل تلر ر المتض ررمنة

قيو ا أل شالطت ئيسية غيا مذكو ف لثتئق المنتقصة.

ب .إج ر اا مااجعررة متليررة للتحفظررت

الثتنويررة غيررا تل ر المررذكو ف ر الفقررا

الستبقة لإضتفتهت إل القيمة اإلجمتلية للعطت لفقت لآلت :
 .1التحفظررت

الثتنويررة الت ر لهررت قيمررة متليررة محررو ضررم لثررتئق

المنتقصة تقيم لفقت لذل .

 .2إذا لررم يل ر للررتحف الثررتنوي قيمررة متليررة لاضررحة ضررم لثررتئق
المنتقصة فيتم تقو ا تكلفتهت لفق ماجعيرة لاضرحة لعت لرة رتم
إثبتتهت ف تقايا التقييم لإ فتق الوثتئق المؤيو لذل .
 .3إذا تب رري أ التحفظ ررت
العطت تضت
تاتي

العطت ا

الثتنوي ررة أق ررل مر ر ( )%11مر ر قيم ررة

إل القيمة اإلجمتلية للعطت للتقييم فقر ليعرت
لفقت لذل .

 .4إذا تبرري أ التحفظررت

الثتنويررة أكثررا م ر ( )%11م ر قيمررة

العطت فتقوم لجنة التحليل لالتقييم بتستبعت العطت .

 .ال يحررق لمقرروم العطررت ا
المناقصة العامة رقم ()2222/11
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االعت رااض عل ر إعررت التاتي ر

أل االسررتبعت

الوثيقة النمطية

ليلو ق اا المشتاي المبن عل أستس تحليل التحفظت

 11-24للمشتاي أ

نهتئيت.

تجتلز ع أخطت طفيفة سوا ف الشلل أل فر المطتبقرة أل

فر ر القواع ررو طتلم ررت أنه ررت ال تش ررلل انح ااف ررت جوهاي ررت لبش ررا أال يض ررا ه ررذا
النسب لمقوم العطت ا .

التجتلز أل ؤثا عل التاتي

 12-24ررافض المشررتاي أي عطررت تقررا عرروم اسررتجتبت جوهايررت لال يجرروز لمقرروم
العطت أ يغياه ليلو مستجيبت لذل بتقويم ألج عوم المطتبقة.

 -25التحويل إلى عملة
واحدة

 1-25إذا سررمح فر لثررتئق المنتقصررة بتقررويم عطرت ا
تم تحويل أسعت العطت ا

بعمر

مدتلفررة قتبلررة للتحويررل

إل الايت اليمن م مااعت مت ل :

أ .أ يلررو تررت يخ لمصررو تحو ررو السررعا هررو سررعا البي ر ال روا ف ر نشررا
البن الماكزي الت يج

الحصو عليهت م قبل البن أل احو فالع .

ب .ررتم تحو ررو تررت يخ سررعا الصررا بر ر 28ومررت قبررل موعررو فررتح المظررت ي
المحو ف لثتئق المنتقصة لغاض التقييم.

 -26تقييم ومقارنة
العطاءات

 1-23يق رروم المش ررتاي بتقي رريم لمقت ن ررة العط ررت ا
للشال .

التر ر تق ررا أنه ررت مطتبقررة جوهاي ررت

 2-23ي خذ المشتاي ف الحسربت عنرو تقيريم العطرت

بتإلضرتفة إلر سرعا العطرت

المقر رروم المحر ررو للبنر ررو ( )3-11م ر ر هر ررذه التعليمر ررت

عر ررتم أل أكثر ررا م ر ر

العوامل م التتلية كمت هو مبي ف البنو ( )3-23هذه التعليمت :
أ .تك ررتلي

النق ررل لالتر ر مي لالتك ررتلي

األخ رراى اخ ررل ال رريم المتاتب ررة علر ر

توصيل البضتئ إل مقاهت النهتئ المبي ف قتئمة بيتنت

ب .الجول الزمن للتسليم المقوم ف العطت ؛
 .تكتلي

الملونت

لقط الغيت اإللزامية لالدومت

 .أ تترروفا ف ر الرريم قط ر الغيررت لالدررومت

العطت :

الململة؛

ال حقررة للتو يرروا

المقومررة

ف العطت ؛
ه .تكتلي

التشغيل لالصيتنة ال زمة خ

ل .أ ا لإنتتجية التو يوا

فتا عما التو يوا

المعالضة؛

ز .أية معت يا أخاى للتقييم تم تحو وهت ف قتئمة بيتنت
 3-23إذا ترم إنر از المنتقصررة علر أسررتس مجموعررت
تقرروم بهررت المتنررتق

شرايطة أ

التشغيل ؛

العطت .

لترم االشررت اا بتقررويم خصررميت

اسر علير أكثررا مر عقررو لاحررو أل مجموعررة

لاحو فإن سيتم إخضتعهت ف الماحلة النهتئية للتقييم المتل .

 4-23رتم تاتي ر

العطررت ا

المسررتوفية للشررال لالمواصررفت

الفنيررة المحررو ف ر

لثتئق المنتقصة لفقت ألقل األسعت المقيمة.
 -27التفضيل المحلي

المناقصة العامة رقم ()2222/11

 1-27عنر ررو تحو ر رروهت ف ر ر قتئمر ررة بيتنر ررت

العطر ررت سر رريقوم المشر ررتاي بمر ررنح هر ررتم

للتفض رريل المحلر ر للس ررل الز اعي ررة أل الص ررنتعية عر ر المنتج ررت
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 -24االتصال بالمشتري

بشا توافق الجو لفقت للشال لالنسبة المحو ف قتنو االستثمت ؛
 1-28م ر ر م ااعر ررت البنر ررو ( )23م ر ر هر ررذه التعليمر ررت
االتصررت بتلمشررتاي بشر
فتح المظت ي

أيررة مواضرري تتعلررق بعطتئر فر الفتررا برري تررت يخ

لتت يخ إ ست العقو.

مقروم العطرت للتر ثيا علر المشرتاي فر ق اا اتر بشر

 2-28أي محتللة م جتن
تقيرريم العطررت ا

إل

يحضر ررا عل ر ر مقررروم العطر ررت

أل المقت نررة فيمررت بينهررت أل إ سررت العقررو فررإ ذل ر قررو ررؤ ي

فض العطت المقوم من .

و -إرساء العقد
 -29التأهيل الالحق

 1-29ف حتلة عوم إج اا ت هيل مسبق فرإ للمشرتاي أ يحرو مرت إذا كرت مقروم
العطت الذي ترم اختيرت ه بتعتبرت ه مقروم أقرل العطرت ا
لتنفيررذ العقررو بشررلل مرراض لفقررت للمعررت يا ال روا

ف ر البنررو  3-13م ر هررذه

التعليمت .

 2-29رتم تحو رو اإلملتنيرت
فح ر

المقيمرة يعتبرا مرؤه

المتليررة لالفنيرة لاإلنتتجيرة لمقرروم العطرت

علر أسررتس

لث ررتئق الت هي ررل التر ر ق ررومهت طبق ررت للبن ررو  3-13مر ر هررذه التعليم ررت

لكذل أية معلومت

أخاى اى المشتاي أنهت ضال ية لمنتسبة.

مق رروم العطررت عل ر تنفيررذ العقررو بشررلل

 3-29يعتبررا التحو ررو اإليجررتب إلملتنيررت

مرراض شرراطت مسرربقت إل سررت العقررو علي ر

بينمررت ررؤ ي التحو ررو السررلب إل ر

فررض العطررت لف ر هررذه الحتلررة يحررق للمشررتاي االنتقررت إل ر العطررت المق ريم
إلج اا تحو و ممتثل.

التتل ف التاتي

 4-29يجوز للجهة االستيضتح أل طل
أهلية أصحتب العطت ا

 -31معايير اإلرساء

 -31حق المشتري في
زيادة أو تخفيض
الكميات عند اإلرساء
 -32حق المشتري في
قبول أي عطاء
ورفض أي أو جميع
العطاءات
 -33إخطار قبول العطاء
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أل لثتئق فنية أضرتفية إلثبرت

أي بيتنت

أثنت الت هيل ال حق للعطت الماشح بتلفوز.

 1-31م م ااعرت أحلرتم البنرو  32مر هرذه التعليمرت
مق ر رروم العط ر ررت ال ر ررذي ثبر ر ر

أ عطتئر ر ر مس ر ررتجي

لالمواصفت

الفنية لان أقل العطت ا

المنصررو

عليهررت فر جررول المتطلبررت

سريتم إ سرت المنتقصرة علر
جوهاي ر ررت لكتفر ررة الش ر ررال

المقيمة سع اا.

 1-31يح ررتف المش ررتاي بحقر ر فر ر زي ررت أل تدف رريض كمي ررة التو ي رروا
العقو بعو اإل ست
تكو م نف

لذلر فر حررول  %11مر قيمررة

ل أي تغييرا فر سرعا الوحرو أل فر شرال العقرو لا

النوعية لالمواصفت

الفنية للموا المتعتقو عليهت.

 1-32يحتف المشرتاي بحقر فر إلغرت المنتقصرة فر أي لقر

ل تحمل أية مسلولية أل التزام تجته أصرحتب العطرت ا
الت حمل

المشتاي عل اتدتذ هذا اإلج اا .

قبرل تاسرية العطرت
أل عر األسربتب

 1-33قبررل انتهررت فتررا ص ر حية العطررت يقرروم المشررتاي بإخطررت صررتح
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الفتئز خطيت إمت بتلبايو المسجل أل بتلفتك

بقبو العاض المقروم منر

العنر روا المح ررو مر ر قبلر ر فر ر نم رروذ بيتن ررت

إلر

العط ررت لنس ررخ ص ررو مر ر

اإلخطرت إلر بقيرة المتقرومي إلشرعت هم بتإل سرت مر توضريح اسرم صررتح

العطت الفتئز لمبلغ اإل ست علي .
 2-33يمنح مقومو العطت ا
اإلج ر اا ا

بحس ر

المدتصرة قتنونرت

فتا عشا أيتم للتظلم لروى الجهرت

القتنونيررة المنظمررة لررذل تبرروأ م ر تررت يخ إخطررت هم سررميت

بتسم العطت الفتئز بتلمنتقصة.

 3-33عنررو تقررويم مقرروم العطررت الفررتئز لضررمت األ ا تطبيقررت للبنررو ( )35م ر هررذه
التعليمررت

يقرروم المشررتاي بإعررت ضررمتنت

تطبيقت للبنو ( )15م هذه التعليمت .
 4-33إذا غ ر

العطررت المقومررة ع ر عطررت اتهم

أحررو المشررت كي ف ر المنتقصررة بعررو إ سررتئهت عل ر غي راه الت كررو م ر

أسرربتب عرروم قب ررو عطتئ ر ف ررإ علي ر إ س ررت طلب ر مبتش ررا للمشررتاي الررذي
سيقوم بتلا علي خطيت.

 -38توقيع العقد

 1-34يقوم المشتاي بإخطت مقوم العطت الفتئز بقبو العطت المقروم منر
ب نموذ العقو المنصرو

عل أستس تم اإل ست .

علير فر لثرتئق العطرت لالعراض المقروم لالرذي

 2-34عل ر مقرروم العطررت الفررتئز خ ر
وق عل العقو ليثب
 -35ضمان األداء

ليافرق

( )15ومررت م ر اسررت م نمرروذ العقررو أ

علي تت يخ التوقي ليعيوه إل المشتاي.

 1-35يقرروم مقرروم العطررت الفررتئز خ ر

( )15ومررت م ر اسررت م أخطررت المشررتاي

بإ س ررت العق ررو علير ر ض ررمتنت ل ررأل ا بموجر ر

ش ررال العق ررو بحسر ر

نم رروذ

ضمت األ ا الوا ف لثتئق المنتقصة.
العطرت الفرتئز عر تقرويم ضرمت األ ا لالحضرو لتوقير

 2-35إذا عجز صتح

العقرو فإنر يعتبرا مبررا ا كتفيرت إللغررت عمليرة اإل سررت علير لمصررت
العطررت لاالنتقررت إل ر العطررت التررتل ف ر التاتي ر
المقيمر ررة لالمسر ررتوف للشر ررال لالمواصر ررفت
عطت ا

 -36المبادئ األخالقية
وقواعد السلوك

 1-33يج ر ر

م ر حي ر

الفنير ررة أل أ

األخ ق خ
ممت ست

المتقر ررومي بعطتئر ررتتهم م ااعر ررت أ ف ر ر معر ررت يا

حصرولهم علر العقرو لتنفيرذهت – ليحضرا علريهم اتيرت إي

أل سلوكيت

غيا أخ قية مثل:

أ" .ممت سرة أعمرت الاشرو " لتعنر عراض مرنح تلقر
علر ر شر ر

المناقصة العامة رقم ()2222/11

أقررل األسررعت

ر رروعو إل ر ر تقر ررويم

جو و طبقت ألحلتم القتنو لال ئحة.

عل ر ر جمي ر ر المر ررو

ضررمت

ذي قيم ررة للتر ر ثيا عل ر ر تص ررافت
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الحصو عل العقو أل تنفيذه.
ب" .ممت سة التولي " لتعن تحاي

الحقتئق للتر ثيا علر عمليرة الحصرو

علر العقرو أل تنفيرذه لإلضر اا بصرتح
مقر رروم العطر ررت ا

العمرل كمرت تعنر التواطرؤ برري

)قبر ررل أل بعر ررو تقر ررويم العطر ررت ا ) لتحو ر ررو مسر ررتويت

مصررطنعة لغيررا تنتفسررية لألسررعت للحامررت المشررتاي مر م ازيررت المنتفسررة
الحا المفتوحة.

 2-33ررافض اقتر رااح إ س ررت العطر رت إذا ثبر ر
العط ررت علير ر اند ررا فر ر ممت س ررت
المنتفسة للفوز بتلعقو المعن ؛

 3-33إذا ثبر

للمشررتاي فر أي لقر

المنتقصة سيتم اإلع

أ مق رروم العط ررت الموصر ر بإ س ررت

تنط رروي علر ر الاش ررو لالتررولي

خر ر

أ المررو قرو مررت س الاشررو أل التررولي

فر

ب نر غيرا مؤهرل ل شرتااك فر أي منتقصرة بصرو

نهتئي ررة أل لفت ررا مح ررول لاتد ررتذ اإلجر ر اا ا

طبق ررت له ررذه التعليم ررت

لش ررال

المنتقص ررة لس رريتم الافر ر بر ر إلر ر الجه ررة المدتص ررة إل اجر ر ض ررم القتئم ررة
السو ا كلمت تطل

األما ذل .

 4-33نبغر ر علر ر مق رروم العط ررت ا

م ااع ررت قواع ررو الس ررلوك لالمبررت

المحررو ف ر القررتنو لال ئحررة أثنررت

اإل ست م قبل المشتاي.

المناقصة العامة رقم ()2222/11
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اسررة لتقررويم العطررت ا

األخ قي ررة
لاتدررتذ ق ر اا
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القسم الثالث  :قائمة بيانات العطاء
مقـدمـة
من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

اسم عملية الشراء :المناقصة العامة رقم (  2222/ 11الخاصة بشراء وتوريد قطع
الغيار الكهربائية والميكانيكية للمولدات نوع + KABUTAنوع  + PERKINSقطع

غيار منظومات الخاليا الشمسية +قطع الغيار الكهربائية + Control Card + AVR

شراء وتوريد قطع الغيار الكهربائية والميكانيكية للمولدات نوع Volvo +MTU

وصف باألعمال المطلوب تنفيذها شراء وتوريد قطع الغيار الكهربائية والميكانيكية

للمولدات نوع + KABUTAنوع  + PERKINSقطع غيار منظومات الخاليا الشمسية+

قطع الغيار الكهربائية  + Control Card + AVRشراء وتوريد قطع الغيار الكهربائية
والميكانيكية للمولدات نوع Volvo +MTU

تتكون المناقصة من خمس مجموعات:
م

البيان

المجموعة

ش اا لتو يو قط الغيت الكهابتئية لالميلتنيلية للمولوا
KABUTA
ش اا لتو يو قط الغيت الكهابتئية لالميلتنيلية للمولوا
PERKINS
ش اا لتو يو قط غيت منظومت الد يت الشمسية

المجموعة

ش اا لتو يو قط الغيت الكهابتئية Control Card + AVR

األولى
المجموعة
الثانية
المجموعة
الثالثة
الرابعة

المجموعة

الخامسة

ش اا لتو يو قط الغيت الكهابتئية لالميلتنيلية للمولوا
Volvo +MTU

نو
نو

نو

مالحظة  :يحق لمقدم العطاء الدخول في هذه المناقصة بمجموعة واحدة او أكثر  ،على
أن يتم إعداد و تقديم العروض الفنية والمالية لكل مجموعة بشكل مستقل تماماً.

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

مصدر التمويل:

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

اسم المشتري:

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

عنوان المشتري لطلب االستيضاحات :

(البند  )1ذات .

(البند  )1-8شاكة يم موبت ل للهتت
(البند  )1-6شاكة يم موبت ل للهتت

النقت .
النقت .

المدينة  :صنعت
المديرية  :الثو
الشارع  :الج اا

– ش عم اا

التلفون +937 1 331212 :
الفاكس +937 1 331212 :

المناقصة العامة رقم ()2222/11
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الفترة المسموح بها لالستيضاحات:

حت تت يخ .2522 50 81
من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

لغة العطاء والمراسالت:

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

أي وثائق أخرى مطلوب تقديمها مع وثائق العطاء:

(البند  )1-4اللغة العابية إضتفة إل اللغة االنجليزية.

(البند  / 1-9هـ)5/

 -8تحو و بلو المنش ْت للقط .

 -2تحو و ا  Part numberللقط الت تتطل
الدت

ذل  .م ا فتق الكتتلو
المجموعة

بتلمو ل المحاك الذي تضم تل القط بمتيد

األلل لالثتنية.

 -3توفيا شهت الفح

المصنع للقط الت تتطل

ذل .

 -4تقويم شهت الوكتلة الشهت التوزي معتمو لوى الشاكة المصنعة الشهت
توزي م لكيل معتمو لوى الشاكة المصنعة.

 -0ا تكو القط الت سيتم توفياهت أصلية لمطتبقة.
 -3ا

تم ا فتق الكتلوجت

لالكتيبت

للقط الت تتطل

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

التقدم بعطاءات بديلة:

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

عملة العطاء المسموح التقدم بها :الولال األمايل

ذل .

(البند  )3-11ال نطبق .

(البند  )1-12عملة الدفع التي بموجبها سيتم الدفع :بتلايت اليمن بسعا الصا الستئو
ف السوق وم صا الشي .

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

المعايير األخرى ألهلية مقدم العطاء:

(البند ( 3-13د)) ال وجو.
من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

يحدد مبلغ ضمان العطاء بمبلغ مقطوع لكل مجموعة على حده وعلى

(البند  )1-15النحو التالي بـ:
المجموعة
االلل

البيت
ش اا لتو يو قط الغيت الكهابتئية
لالميلتنيلية للمولوا

الثتنية

ش اا لتو يو قط الغيت الكهابتئية
لالميلتنيلية للمولوا

الثتلثة

نو KABUTA
نو PERKINS

ش اا لتو يو قط غيت منظومت
الد يت الشمسية

الاابعة
الدتمسة

المناقصة العامة رقم ()2222/11

ش اا لتو يو قط الغيت الكهابتئية
Control Card + AVR
شراء وتوريد قطع الغيار الكهربائية
 Volvoوالميكانيكية للمولدات نوع
+MTU
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مبلغ

عملة

الضمت

الضمت

4,400

6,600

2,000

لال امايل
لال امايل
لال امايل

800

لال امايل

800

دوالر
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لتكو فتا ص حية الضمت لمو  825وم م تت يخ فتح المظت ي .
من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

فترة صالحية العطاء ستكون ( )90ومت م

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

عدد النسخ المطلوبة :ث ث نسخ ملتملة للجوان

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

يتم كتابة عنوان المشتري بصورة واضحة الذي سيتم تقديم وتسليم

(البند  )1-16المظت ي .

تت يخ است م العطت لفتح

(البند  )1-17بتإلضتفة إل النسدة األصلية لنسدة سوف .

(البند  )2-14العطاءات إليه :شاكة يم موبت ل – ا ا المشتايت
– الج اا

الفنية لالمتلية لالتجت ية

لالمدتز –المشتايت

– ش عم اا – صنعت  -الجمهو ية اليمنية..

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

آخر موعد لتقديم العطاء:

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

موعد ومكان فتح المظاريف:

(البند  )1-19الستعة العتشاه لالنص

صبتحت

(البند  )1-22الستعة الحت ية عشاه صبتحت

وم الث ثت
وم الث ثت

بتت يخ .2522 50 24
بتت يخ .2522 50 24

مكان فتح مظاريف العطاءات:

ملت
من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

مو ا إ ا المشتايت

لالمدتز

[معايير التقييم األخرى]

البند (-2-26ز) فني :سيتم استكمت إج اا ا

التحليل الفن لفقت لمعت يا المواصر ر ررفت

الفنية.

مالي:
-

االلتزام بفترة التوريد والمحددة بـ ( خمسة أشهر ) من تاريخ توقيع
العقد.
 سيتم إضافة ( %1.5من قيمة العطاا المقادم) ان أاب أساأوي تا خيرأثنا التقييم المالي للعطا ات لغرض التقييم .
من التعليمات إلى مقدمي العطاءات الموقع النهائي لتسليم المواد :
مدتز شاكة يم موبت ل للهتت

من(أ ،ب)

النقت .

(البند -2-26أ) [يتم تحديد الحالة التي تنطبق عليها المناقصة من الحاالت المبينة في البند
(])2-26

 DDPتسليم مدتز

لالجمت ك لالضاائ

شاكة يم
(ضايبة المبيعت

لالت مي لالاسوم لالمصت ي

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات المعايير األخرى للتقييم
ال نطبق

من(أ ،ب)
(البند -2-26ز)
من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

هامش التفضيل المحلي

(البند  )1-27ال يطبق .

المناقصة العامة رقم ()2222/11
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األخاى.

موبت ل للهتت

النقت

شتم

التو يو

 +ضايبة األ بتح التجت ية) لالنقل

الوثيقة النمطية

من التعليمات لمقدمي العطاءات

يجب على المورد تدوين عنوانه الذي سيتم التخاطب إليه من قبل المشتري:

(البند  [ )1-33يتم تعبئة البيانات أدناه من قبل صاحب العطاء المتقدم وعلى مسئولية
صحة وسالمة البيانات المدونة]

 (االسم التجاري للمتقدم)أو اسم المتقدم

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

 -عنوان المتقدم

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

 -مقر الشركة.

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

 -تلفون

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

 -فاكس

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

 -بريد الكتروني

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

-ص.ب

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

 -تلفون سيار

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

 اسم المخول بالتوقيع كامال علىاإلخطارات والعقد
 صفة المخول بالتوقيع أي بيانات أخرى يرى صاحبالعمل طلبها من قبل المورد.

المناقصة العامة رقم ()2222/11

................................................................
................................................................
................................................................
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القسم الرابع  :الشروط العامة للعقد
1-1

التعاريف

يلررو للكلمررت

التتليررة حيثمررت ل

لالعبررت ا

كل منهت مت لم تو القاينة عل خ

"العقد
"قيمة العقد"
"الشروط العامة للعقد"
"الشروط الخاصة للعقد"
"المشتري"

االتفر ررتق المبر ررام لالموق ر ر بر رري المشر ررتاي لالمر ررو لفقر ررت لنمر رروذ العقر ررو شر ررتم جمي ر ر
المافقت

"بلد المشتري"
"البضائع"
"الخدمات"

لالم حق الوا ذكاهت ف عقو االتفتق.

القيمة اإلجمتلية للعقو بعو المااجعة لالتصحيح لفقت ألحلتم القرتنو لالئحتر التنفيذيرة
لالموضحة ف إخطت قبو العطت لاتفتقية العقو.
الشال الوا

أحلتم القتنو لال ئحة.
الطر ررا المشر ررت إلي ر ر ف ر ر العقر ررو بر ررتلطا األل

الطبيع أل االعتبرت ي الرذي قبرل المشرتاي عطرت ه لتنفيرذ األعمرت لالمشرت

الشد

إلي ف العقو بتلطا الثتن أل أي مر ممثلر المرو الشدصريي لل ثتر الشراعيي
لالمذكو اسم ف الشال الدتصة للعقو لنموذ العقو.

الجمهو ية اليمنية.
جمير ر التو ي رروا
جمير ر الد ررومت

م جتن

يعنر ر المل ررت

المو لاجبة األ ا بموج

العقو.

النهتئي ررة للتو ي ررو التو ي ررو لالتاكير ر

لالتش ررغيل لالت ررو ي

الطبيع أل االعتبت ي المتعتقرو مر المرو األستسر الرذي تسرتوف فير

الشال المطلوبة لالذي سيتول تنفيذ جز م العقو بعو موافقة المشتاي.

في إنهت المو لألعمت لالمحو ف الشال الدتصة للعقو.

يعن الفتا م منتص

الليل إل منتصف الثتن ( )24ستعة.

ف تفسيا شال العقو يعن المفا الجم لالمذكا المؤن
لرري

للعنررتلي لاإلحررتال

لالعل

صحيح

الماجعيررة برري البنررو أي مغررزى لتحمررل الكلمررت

العت ي ف لغة العقو متلم ن
المناقصة العامة رقم ()2222/11

النق ررل لالتر ر مي لأي خ ررومت

المحو ف الشال الدتصة للعقو.

التاريخ المستهدف

2-1

العقو.

علر ر

لالبررو فر التشررغيل لتروفيا المعونررة الفنيررة لالتررو ي

أل األم ررتك

التت يخ المستهو

التفسير

لالمع رروا

لالمر روا لنحوه ررت التر ر يجرر

الماتبط ررة بتنفي ررذ العق ررو مث ررل خ ررومت

أخراى تكميليررة مثررل التاكير

المورد من الباطن

"اليوم"

مر ر األجه ررز لاآلال

المو تو يوهت للمشتاي بموج

هو الشد

إلنهاء األعمال

لالر ررذي تعتقر ررو م ر ر المر ررو لتنفير ررذ

األعمررت الت ر يشررملهت العقررو لالمررذكو اسررم ف ر الشررال الدتصررة للعقررو لنمرروذ

لأي تعهوا
"موقع المشروع"

ف هذا القسم الواج

االلتزام بهت م قبل المشتاي لالمو .

مجموعة القواعرو التر تتوافرق مر طبيعرة لنوعيرة عمليرة الشر اا لبمرت ال تعرت ض مر

العقو.

"المورد"

ذل -:

فر هررذه الشررال المعررتن المبينررة إ از
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عل ش

محو

معنتهررت
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تطبق الشال العتمة مت لم تنسدهت أحلتم أخاى م العقو.

-2

التطبيق

1-2

-3

بلد المنشأ

1-3

نبغ ر أ يلررو منش ر جمي ر البضررتئ لالدررومت

2-3

ألغرااض هررذه الفقررا تعن ر كلمررة "المنش ر " الملررت الررذي ررتم في ر اسررتد اا تل ر

-8

المعايير

1-4

-5

استخدام وثائق

1-5

المقومررة بموج ر

البلوا المؤهلة.

العقررو م ر

الم ر روا أل تعر ررو نهت أل ز اعتهر ررت أل إنتتجهر ررت أل الملر ررت الر ررذي ر ررتم في ر ر تر رروفيا
الد ر ررومت

عمليت

3-3

التكميلي ر ررة ذا

التصني إل إخ اا منت معتا ب تجت يت.

منش البضتئ لالدومت

يج

بموج

المو

الفني ررة لفر ر الح ررتال

التطبيررق يج ر

قبل المشتاي.

أ تطررتبق التو يرروا

ال يحررق للمررو أ يلشر
العقو أل أي أحلتم لا
أل أنمررت أل عينررت

التي يتضمنها

يمل أ تكو مدتلفة ع جنسية المو .

أ تطتبق التو يوا

المواص ررفت

العقد والمعلومات

الص ر ررلة لتعتب ر ررا البض ر ررتئ مص ر ررنعة عن ر ررومت ت ر ررؤ ي

التر ر ال ررا فيه ررت ذك ررا لمعي ررت لاجر ر

المعررت يا المعتمررو الموافررق عليهررت م ر

بررول موافقررة المشررتاي الدطيررة المسرربقة عر ن ر

في أل ع أي مواصرفت

أل معلومررت

سوى مروظف المرو خر

شد

هرذا العقرو المعرت يا المرذكو فر

2-5

3-5

-6

حقوق براءات

1-3

مقومررة م ر المشررتاي أل م ر يفوض ر

تنفيرذهم للعقرو ليرتم إعطرت المعلومرت

إلر

-7

1-7

فتا تنفيذ العقو.

ل موافقررة المشررتاي المسرربقة كتتبررة أ يسررتدوم أي لثيقررة أل

ل ذكاهت ف البنو  1-5م هذه الشال إال ألغااض تنفيذ العقو.

تظررل أي لثيقررة ل ذكاهررت ف ر البنررو  1-5م ر هررذه الشررال – بد ر
نفسر ر

يضرم المرو للمشرتاي أي مطتلبرت
أل الع مت

مر جتنر

التجت ية أل التصميمت

الغيرا بشر

اإلخر

بحقرروق

الصنتعية النتتجة ع استعمت

البضتئ أل أي جز منهت ف الجمهو ية اليمنية.

يجر

العقررو

ملك ررت للمش ررتاي لتع ررت مر ر جمير ر ص ررو هت للمش ررتاي عن ررو اكتم ررت تنفي ررذ

المو للعقو.
الب اا ا

االختراع
ضمان األداء

معلومت

أل مدططرت

ألي

أللل الموظفي س اا لف الحول ال زمة خ

ال يحررق للمررو

أل سرومت

علر مقرروم العطررت الفررتئز أ يقرروم إلر المشررتاي خر

خمس ررة عش ررا وم ررت مر ر إخط ررت ه بإ س ررت المنتقص ررة علير ر

مررو ال تتجررتلز
ض ررمتنت بنكي ررت غي ررا

مشررال لغيررا قتبررل لإللغررت بمررت ال يقررل ع ر  %15م ر قيمررة العقررو بحس ر
النمرروذ لالصرريغة المحررو ف ر لثررتئق المنتقصررة بحي ر

يلررو سررت ي المفعررو

الفحر ر

لاالس ررت م االبت رروائ

مر ر ت ررت يخ توقير ر العق ررو لحتر ر انته ررت إجر ر اا ا
2-7

الدتل م التحفظت .

تكررو حصرريلة ضررمت األ ا لاجبررة الرروف للمشررتاي كتعررويض عر أي خسررتئا
نتجمة ع أي تقصيا م جتن

3-7
المناقصة العامة رقم ()2222/11

المو ف تنفيذ التزامتت بموج

يقوم ضمت األ ا بإحوى الطاق اآلتية:
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العقو.
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أ .ش رري مقب ررو ال رروف مر ر أح ررو البن رروك المعتم ررو مر ر قب ررل البنر ر الماك ررزي
اليمن .
ب .خطررتب ضررمت غيررا مشررال م ر أحررو البنرروك المصرراح لهررت م ر البن ر
الماكزي اليمن بإصوا مثل هذه الدطتبت .

4-7

يعيو المشتاي ضمت األ ا إل المو خ

تررت يخ إتمررتم المررو تنفيررذ التزامتت ر المنصررو

إج اا ا
-4

الفحص واالختبار

-9

التغليف

1-8

لاالست م االبتوائ

الفح

يحررق للمشررتاي أل م ر يمثل ر فح ر

ومت علر األكثرا مر

ث ثي

عليهررت ف ر العقررو لاسررتكمت
أل تحفظت .

ل أي م حظت

البضررتئ أل اختبت هررت أل االثنرري معررت

لالكمير ررت

للتحقر ررق م ر ر مطتبقتهر ررت للمواصر ررفت

الشررال الدتصررة للعقررو أنروا الفح ر

ال ر روا

لاالختبررت ا

ف ر ر العقر ررو لتحر ررو

التر يشررتاطهت المشررتاي

لملرت إجاائهررت ليدطرا المشررتاي المرو كتتبررة فر الوقر

يمثلر ر ر أل بمر ر ر يللفر ر ر ب عم ر ررت الفحر ر ر
2-8

المنتسر

بم ر

لاالختب ر ررت لك ر ررل أنر ر روا الفحر ر ر

لاالختبت المحو ستكو عل نفقة المو .

لاالختبت ف بلو المنش أل مقا المو أل مو ير مر

يجوز إج اا الفح

ع بلو المنشر أل فر ملرت التسرليم أل فر المقرا

البتط إذا كت يدتل

النهتئ لوصو البضتئ أل ف الموقعي معت لعنرو إج اائر فر مقرا المرو
رتم تروفيا جمير التسرهي

أل المو م البتط

الحررول ال زمررة للفح ر

عل الاسومت
3-8

أل االختبررت بمررت ف ر ذل ر تمليررنهم م ر اإلط ر

اإلنتت

ل أي تكتلي

عل المشتاي.

فر حتلررة عرروم مطتبقررة البضررتئ الت ر تررم فحصررهت أل اختبت هررت للمواصررفت

ر ررتم فضر ررهت م ر ر قبر ررل المشر ررتاي ليلتر ررزم المر ررو إمر ررت بتسر ررتبوالهت أل إج ر ر اا

التعررو

4-8

لبيتنت

لتقرويم كرل مسرتعو فر

ال زمررة عليهررت حت ر تكررو مطتبقررة للمواصررفت

المشتاي أي تكتلي .

ال يعتبا حق المشتاي ف الفح

ل أ

تحمررل

عل البضتئ لاختبت هرت أل فضرهت عنرو

اللررزلم بعررو لصررولهت إل ر بلررو المشررتاي مقي روا أل تنررتزال من ر لسررتبق قيتم ر أل
عل ر البضررتئ لاختبت هررت لإجتزتهررت قبررل شررحنهت م ر بلررو

م ر يمثل ر بررتلفح

المنش .
5-8

ال تات

1-9

لتررزم المررو بتغلي ر

عل ن

أي ضمت أل التزام آخا بموج

خ

العقو.

البضررتئ بمررت يضررم عرروم إصررتبتهت ب ر ي ضررا أل تل ر

شحنهت إل ملت التسليم النهرتئ المنصرو

أ يلو التغلي
المناقصة العامة رقم ()2222/11

البنو ( )8م هذه الشال إعفت المو بر ي شرلل مر

علير فر العقرو كمرت يجر

كتفيت ل تحو و لتحمرل أي خشرونة فر المنتللرة لالتعراض
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قصرروى م ر الح ر اا

لررو جت

أخرراى قررو

أل التعرراض لألمطررت أل أي حررتال

تضررا بتلبضررتئ حت ر لصررولهت إل ر الموق ر النهررتئ المحررو م ر قبررل الجهررة
2-9

لإج اا الفح
نبغ ر أ

لاالست م لهت.

تقيررو تغلي ر

البضررتئ لتمييزهررت بتلع مررت

الص ررنت ق لخت جه ررت بص ررو تتم ررة بر ر ي متطلب ررت

 -85التسليم والوثائق

صااحة بمت ف ذل أي متطلبت

عليه ررت العق ررو

ختص ررة ررن

قو تا بتلتحو و ف الشال الدتصة للعقو.

 1-11يق رروم الم ررو بتس ررليم البض ررتئ لتنفي ررذ الد ررومت
المتطلبت

المميررز لتوثيقهررت اخررل

لبتلفتا الزمنيرة المحرو علر أ

المطلوب ررة لالململ ررة طبق ررت لج ررول

رتم تو يروهت إلر مدرتز المشرتاي أل

الموق النهتئ المحو م قبل المشتاي ف الشال الدتصة للعقو؛

 2-11علر ر الم ررو تس ررليم أي أ ل ررة أل كتتلوجر رت
محررو لمررت تررم تو يرروه لتاكيب ر خ ر
الفح

أل س ررومت

فتررا ال تتجررتلز ث ثرري

ومررت م ر تررت يخ

لاالست م االبتوائ .

-11

التأمين

1-11

تحمل المو مسلولية الت مي الواخل لالدت ج عل البضتئ بتلكتمل ضو

-12

النقل

 1-12يقرروم المررو ف ر حتلررة اشررت اا قيتم ر بموج ر

-13

الخدمات التابعة

فق رروانهت أل عطبهر ررت ألسر رربتب اجعر ررة إل ر ر تصر ررنيعهت أل حيتزته ر رت لنقلهر ررت حت ر ر

تسليمهت إل الملت المحو م قبل المشتاي بموج

هذه الشال .

العقررو بنقررل البضررتئ إل ر ملررت

محو ف بلو المشتاي (مدرتز الجهرة موقر المشرال مواقر المشرال ) بعمرل
التاتيب ررت

ال زم ررة لنق ررل البض ررتئ إلر ر ذلر ر المل ررت لعم ررل التر ر مي لالتدر رزي

ال زم الذي رتم تحو روه فر العقرو لعلر أ تضرم التكرتلي
السعا المتعتقو علي .

والمكملة

أل أي لث ررتئق أخ رراى

 1-13ق ررو يش ررتا المش ررتاي ت رروفيا الد ررومت
الدومت

اإلضتفية إذا كتن
عل ذل ؛

ب .ترروفيا األ لا

التتلي ررة كله ررت أل بعض ررهت بم ررت فر ر ذلر ر

مطلوبة لمحو ف الشال الدتصة للعقو:

أ .تنفيذ لتجمي البضتئ المو
اإلش اا

المتعلقرة برذل إلر

بتلموق أل بو تشغيلهت أل العمليتي معت أل

ال زمررة لتجمي ر أل صرريتنة البضررتئ المررو

أل العمليترري

معت؛

 .تقر ررويم لير ررل تشر ررغيل لصر رريتنة مفصر ررل لكر ررل لحر ررو متكتملر ررة م ر ر البضر ررتئ
المو ؛
 .تشرغيل أل صرريتنة لإصر ح البضررتئ المرو
عل ر ذل ر لفتررا تفررق عليهررت الطافررت

م أي التزامت
ه .تو ي

ضمت بموج

أل العمليترري معرت أل اإلشر اا

بشررا أال تعف ر تل ر الدومررة المررو

هذا العقو؛

العتملي لوى المشتاي عل تجمي لبو تشغيل البضتئ المرو

أل تش ررغيلهت أل ص رريتنتهت لإصر ر حهت أل العمليت رري مع ررت إم ررت فر ر مص ررن
المو أل ف الموق أل ف االثني معت؛

-18

قطع الغيار
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المررو بتقررويم كررل أل بعررض المروا لاإلشررعت ا

التتليررة المتعلقررة

لالمعلومررت

بقط الغيت الت يصنعهت المو أل يقوم بتوزيعهت:

أ .قطر الغيرت التر قررو يدترت المشرتاي شر اا هت مر المرو
اختيت ه لهذا المو م أي التزامت

ب .ف حتلة التوق
.1

المشررتاي مقررومت بتعت ازم ر التوقر

ع ر اإلنتررت يقرروم المررو للمشررتاي ف ر حتلررة مطتلبررة

بعررو التوق ر

األخيا لبتلمجت

-15

(إصالح العيوب)

ع ر اإلنتررت

تيح للمشتاي لقتت كتفيت لتوبيا احتيتجتت ؛

بحي

ضمان الصيانة

العقو؛

ع إنتت قط الغيت :

يقرروم المررو بررإب

.2

بموج

علر أال يعفر

لتصميمت

سومت

قط الغيت .

لمواصفت

 1-15سيقوم المشتاي بتحو و فتا سايت ضمت الصريتنة (إصر ح العيروب) بفترا ال
تقررل عر سررنة مررت لررم تتطلر

طبيعررة المنتقصررة فتررا أطررو لسرريتم تحو رروهت ف ر

الشال الدتصرة للعقرو بحير

تكرو سرت ية المفعرو مر ترت يخ إجر اا الفحر

لاالست م االبتوائ

أل م حظت .

ل أي تحفظت

 2-15يدطا المشتاي المو كتتبة ب ي مطتلبت
 3-15بمجررا اسررت م اإلخطررت المشررت إلي ر

تنش بموج

الضمت .
الفتررا المحررو ف ر

يقرروم المررو خ ر

الشال الدتصة للعقرو لبتلسراعة المنتسربة بإصر ح أل اسرتبوا البضرتئ أل
األج از الت بهت عيوب ل تحميل المشتاي أية تكتلي

 4-15ف حتلة عوم قيتم المو
يحررق للمشررتاي أ
ل اإلخ

ف هذا الش .

بعو إخطت ه بإص ح العيوب خر

تدررذ اإلج ر اا ا

الفترا المحرو

التعويضررية ال زمررة عل ر حسررتب المررو

ب ي حقوق أخاى للمشتاي تجته المو بموج

 5-15يقوم المو للمشتاي ضمتنت كتتبيت ب

العقو.

البضتئ الت تم تو يوهت بموجر

العقرو

جو ررو للررم يسرربق اسررتعمتلهت لم ر آخررا ط رااز أل م ر ط رااز ممتثررل تضررم
جمي التحسينت

الحو ثة التر أ خلر

المررو أ جمي ر البضررتئ المررو
مر ر التص ررميم أل المر روا أل الص ررن

جتن

المو قو يظها خ

-13

أل نتجم ررة عر ر أي فع ررل أل تقص رريا مر ر

 1-13تحو طايقة لشال السوا للمو بموج
 2-13تق رروم مطتلب ررت

العقررو ختليررة م ر أي عيرروب نتشررلة

االستعمت العت ي للبضتئ المو

الستئو ف بلو المشتاي.

السداد

علر التصرميم لالملونرت

بموج ر

كمرت يضرم

ف الظال

العقو ف الشال الدتصة للعقو.

الم ررو بتلس رروا كتتب ررة إلر ر المش ررتاي مافق ررت به ررت ف ررتتو تب رري

البض ررتئ المس ررلمة لالد ررومت
( )11مر هررذه الشررال
العقو.

المقوم ررة لك ررذل الوث ررتئق المطلوب ررة طبق ررت للبن ررو

لبعررو تنفيررذ أي الت ازمررت

 3-13يقوم المشتاي بسوا المروفوعت

أخرراى منصررو

بمرت ال تجرتلز بر ي حرت تسرعو ( )91ومرت

مر ر ر ت ر ررت يخ تق ر ررويم الم ر ررو الف ر ررتتو أل المطتلب ر ررة لانته ر ررت إجر ر ر اا ا
المناقصة العامة رقم ()2222/11
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أخراى

لاالست م لتم قبولهت صااحة ب نهرت ختليرة مر العيروب أل أي م حظرت
المحو ف العقو.

لكذا اإليفت بلتفة االلتزامت

 4-13ررتم الرروف بتلايررت اليمن ر مررتلم تحررو الشررال الدتصررة للعقررو الرروف بعملررة
أخاى قتبلة للتحويل.

 5-13يقوم المشتاي بحجز مت ال يقل عر  %15مر قيمرة العقرو كضرمت تشرغيل
تاكي ر

سوا

حي ر

لتشررغيل لتررو ي

فعة لاحو أل عل

 3-13إذا تطلب ر

فعت .

عمليررة الش ر اا فررتح اعتمررت مسررتنوي فررإ المررو

ذل م تحمل جمي النفقت
-17

األسعار

-14

أوامر التغيير

-19

تعديل العقد

-21

التنازل عن العقد

-21

التعاقد من الباطن

ررتم حجزهررت أثنررت

ف ر المسررتحقت

 1-17هر ر قيم ررة البض ررتئ لالد ررومت

للمررو

تحمررل مسررلولية

ال زمة لذل .
المطل رروب تنفي ررذهت طبق ررت لوث ررتئق المنتقص ررة

بتلمبلغ المحو ف العقو الموق بي المشتاي لالمو ؛

 2-17يج

األسرعت التر يطتلر

أال تدتل

المقومرة بموجر

تسليمهت لالدومت

بهرت المرو مقتبرل البضرتئ التر

العقرو عر األسرعت المقومرة فر عطتئر

بعو المااجعة لالتصحيح لفقت لإلج اا ا

 1-18يج رروز للمش ررتاي فر ر أي لقر ر
تغيي اا

بموجر ر

القتنونية.

أم ررا كت ررتب مق رروم للم ررو

ف حول اإلطت العتم للعقو ف جتن

أ .الاسر ر ررومت

أل التصر ر ررتميم أل المواصر ر ررفت

تو يوهت بموج

رتم

أل أكثا م الجوان

إذا كتن ر ر ر

أ يج رراى
اآلتية:

البضر ر ررتئ المطلر ر رروب

العقو تم تصنيعهت خصيصت للمشتاي؛

ب .طايقة الشح أل التغلي ؛
 .موق التسليم؛

 .الدومت

تعي عل المو تقويمهت.

الت

لفر جمير األحروا يجر
قتنونت.

أ تكررو التغيير اا

 2-18يحق للمشتاي تعو ل العقو بتلزيرت أل الرنق

فر حررول النسرربة المسررموح بهررت
فر أي ماحلرة مر م ااحرل تنفيرذ

العقو بمت ال تجتلز  %11م قيمة العقو األصل .

 1-19م مااعت البنو ( )18م هذه الشال
فر ر ش ررال العق ررو إال بموجر ر

ال يجوز إج اا أي تبرو ل أل تغييرا

تع ررو ل كت ررتب موقر ر مر ر الط ررافي لبم ررت ال

تعت ض م أحلتم القتنو لال ئحة.

 1-21ال يحق للمو أ
جهة أخاى.

 1-21يج ر

أ

تنرتز كليرت عر العقرو أل تحويلر إلر أي مرو آخرا أل أي

لتررزم المررو بإخطررت المشررتاي كتتبررة لأخررذ موافقت ر الدطيررة المسرربقة

عل جمي العقو الت

نوي إباامهت م البتط بموج

العقرو لبمرت ال تجرتلز

 %31م ر قيمررة العقررو س روا تض ررمن العطررت األصررل أل قرروم فيمررت بع ررو لال

يعف هذا األخطت المو م أي مسؤللية أل التزام بموج
المناقصة العامة رقم ()2222/11
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2-21

-22

تأخر المورد في
التنفيذ

لتزم المتعتقو م البتط ب حلتم البنو ( )3م هذه الشال .

 1-22يق رروم الم ررو بتس ررليم البض ررتئ لتنفي ررذ الد ررومت
2-22

يحو ه المشتاي ف جول المتطلبت .

حسر ر

الج ررول الزمنر ر ال ررذي

تعي عل المو إذا لاجهت هو أل مو أل أكثا م مو ي م البتط فر
أثنت تنفيذ العقو ظال

أي لق

تحو

ل تسرليم البضرتئ لتنفيرذ الدرومت

ف الموعو المحرو أ يدطرا المشرتاي كتتبرة بواقعرة التر خيا لموتر المحتملرة

لأسرربتب  .لعل ر المشررتاي أ يقرروم ب سررا مررت يمل ر عمليررت بعررو اسررت م إخطررت
المو

ليجوز ل إذا ا ت ى ذل تمو و موعو التنفيذ للمو م

بتقييم الموق

المحو ف البنو ( )23م هذه الشال .

تحمل المو الغاامت

المقرا طبقرت

 3-22ت خيا المو ف تنفيذ التزامتت بتلتسليم يعاض لتحمل الغ اامرت
لمت هو لا ف البنو ( )23م هذه الشال .

-23

غرامات التأخير
والسداد

 1-23أ .احتستب غاامة الت خيا:
 .1إذا ت ر ر خا المر ررو ف ر ر تنفير ررذ التو ير رروا
المحررو بحسر ر

المتعتقر ررو عليهر ررت ف ر ر المواعير ررو

البانررتم الزمنر ر لالفتررا المح ررو ف ر العق ررو تحسر ر

غاامة ت خيا فر الشرها األل بنسربة  %7.5مر قيمرة البنرو التر لرم
تم تنفيذهت عل النحو التتل :

 %1 مر قيمررة البنررو الدتضررعة للغ اامررة ع ر األسرربو األل أل أي
جز من .
 %1.5 م ر قيمررة البنررو الدتضررعة للغ اامررة ع ر األسرربو الثررتن أل
أي جز من .

 %2 مر قيمرة البنرو الدتضرعة للغ اامرة عر األسربو الثتلر

أل أي

جز من .

 %3 مر قيمررة البنررو الدتضررعة للغ اامررة عر األسرربو ال ااب ر أل أي
جز من .


إذا ت خا بعو ذل

تم احتستب غ اامرة تر خيا بنسربة ( )%4لكرل شرها

أل جررز من ر لذل ر لكررل فت ررا ممررت تقرروم علر ر ح رروه بحيرر

ال تجررتلز

مجمررو الغ اامررة نسرربة ( )%11م ر إجمررتل قيمررة العقررو للتو يرروا
الدومت

 .2ال تحتس

األخاى لال تتجتلز مو الت خيا كحو أقص ث ثة أشها.

أل

غاامة الت خيا ألسبتب تعو للمشتاي أل لقو قتها .

ب .احتستب غاامة السوا :
 .1تحتس

غ اامة السوا لصتلح المو لفقت للشال التتلية:

 عوم لجو أي مبا قتنون للت خيا ف السوا .
 عر رروم لجر ررو أي نق ر ر
للوف .

ف ر ر الوثر ررتئق أل البيتنر ررت

 تجررتلز فتررا  91ومررت م ر تررت يخ ف ر المسررتحقت
المناقصة العامة رقم ()2222/11
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المدولة بإ ا العقو لالتوقي علير
ئي

لتعميروه مر

ل أي م حظرت

الجهة.
الوف .

 عنومت ال يلو المو متسببت ف ت خا إج اا ا

 .2تم احتستب غ اامرة تر خيا السروا فر الشرها األل بنسربة  %7.5مر
المت خا لتحس

قيمة المستدل

عل النحو التتل :

 %1 مر قيمررة البنررو الدتضررعة للغ اامررة ع ر األسرربو األل أل أي
جز من .

 %1.5 م ر قيمررة البنررو الدتضررعة للغ اامررة ع ر األسرربو الثررتن أل
أي جز من .
 %2 مر قيمرة البنرو الدتضرعة للغ اامرة عر األسربو الثتلر
جز من .

أل أي

 %3 مر قيمررة البنررو الدتضررعة للغ اامررة عر األسرربو ال ااب ر أل أي
جز من .

 إذا ت ر خا بعررو ذل ر

ررتم احتسررتب غ اامررة السرروا بنسرربة ( )%4لكررل

شررها أل جررز من ر لذل ر لكررل فتررا ممررت تقرروم عل ر حررو بحي ر

ال

تجر ررتلز مجمر ررو الغ اامر ررة نسر رربة ( )%11م ر ر إجمر ررتل قيمر ررة العقر ررو

للتو يوا
 .إذا كررت سررب

الت ر خيا يعررو إل ر المشررتاي ررتم تمو ررو فتررا تنفيررذ العقررو بررنف

الفتررا الت ر تسررب

فسو

-28

إنهاء العقد بسبب
التقصير

1-24

لبمت ال تتجتلز مو الت خيا كحو أقص ث ثة أشها.
فيهررت بتلت ر خيا لإذا كررت سررب

الت ر خيا اج ر إل ر المررو

تطبق علي غاامة الت خيا المحو ف الفقا (أ) م هذا البنو.

ل اإلخ

أخاى مقا نتيجة لإلخ

ب ي ج از ا

إنهررت العقررو كلر أل بعضر بموجر
أي م الحتال

إخطررت كتررتب

بتلعقو يجوز للمشرتاي

وجر إلر المررو لذلر فر

اآلتية:

أ .إذا أخف ررق الم ررو فر ر تس ررليم ك ررل أل بع ررض البض ررتئ خر ر
المحو ف العقو أل خ

أي تمو و للمو المحو م قبل المشتاي؛

ب .إذا أخفق المو ف تنفيذ أي التزامت

 .إذا ت ك ررو المش ررتاي أ الم ررو ق ررو ت ررو
التولي

الم ررو )الم ررو )

أخاى بموج

العقو؛

فر ر عم ررل مر ر أعم ررت الاش ررو أل

للحصو عل العقو أل تنفيذه.

 2-24يجوز للمشتاي ف حتلة قيتم بإنهت العقو كليت أل جزئيت تنفيذا للبنرو (-24
 )1م ر هررذه الشررال

بضتئ لخومت

أ يشررتاي بتلشررال لبتلطايقررة الت ر

ااهررت منتسرربة

مشتبهة لتل الت لرم تسرلمهت ليلرو المرو مسرؤلال أمرتم

المش ررتاي عر ر أي تك ررتلي

إض ررتفية لتلر ر البض ررتئ أل الد ررومت

المش ررتبهة

لعل الاغم م ذل يستما المو ف تنفيذ مت لم تم إنهت ه م العقو.

-25

القوة القاهرة
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بمقتض العقو بسرب

قرو قرتها ليعفر كرل منهمرت مر مسرلولية عروم الوفرت

أل الت ر خيا ف ر الوفررت ألي الت رزام بموج ر

العقررو إذا كررت الوفررت أل الت ر خيا

ف الوفت نتشلت ع قو قتها .

 2-25يقصو بعبت "القو القرتها " فر تطبيرق هرذا البنرو أي حرت ث خرت
المو لغيا متاتر

علر خطر منر أل إهمرت لال يملر توقعر لتشرمل هرذه

األحر ررواث عل ر ر سر رربيل المثر ررت للر رري

الحصر ررا "الحر ررالب أل الثر ررو ا

أل

أل العصريت

أل

األلبلة أل قيو الحجا الصح أل الزالز أل الفيضرتنت
الحاائق أل أي سرب
م جتن

عر إ ا

آخرا لري

نتتجرت عر خطر أل إهمرت أل سرو تصرا

الطا الذي تمس بتلقو القتها .

 3-25فر ر حتل ررة تحق ررق ظ ررا مر ر ظ ررال

المشتاي كتتبة فو ا بفحوى هذه الظرال

الق ررو الق ررتها يق رروم الم ررو بإخط ررت

لأسربتبهت ليسرتما المرو فر تنفيرذ

العقررو إل ر أقص ر حررو ممل ر إال إذا أشررت المشررتاي كتتبررة

التزامتتر بموج ر

بغيررا ذلر كمررت يسررع المررو إلر إتبررت لسررتئل معقولررة بو لررة للتنفيررذ بمررت ال
يحو

-26

إنهاء العقد بسبب
اإلعسار

ل اعتبت هت ظا قتها.

 1-23يج رروز للمش ررتاي فر ر أي لقر ر

لبموجر ر

إخط ررت كت ررتب للم ررو أ يق ررو م

بإنهت العقو إذا أصبح المو مفلست أل معس اا بموجر
لف ر هررذه الحتلررة يلررو اإلنهررت

ل أي تعررويض للمررو

حلرم قضرتئ برت .
بشررا أال يضررا

هذا اإللغت أل ؤثا علر أي حرق فر التصرا أل فر التعرويض يلرو قرو

استحق للمشتاي أل يستحق ل فيمت بعو.

-27

اإلنهاء بسبب
المصلحة

 1-27يجوز للمشتاي ف أي لق

لبموج

إخطت كتتب

اسل للمو

إنهت العقرو

كل أل ف جز من تحقيقت للمصرلحة العتمرة ليرذكا فر اإلخطرت أ اإلنهرت
ررتم للمص ررلحة العتم ررة ليحر رو م رروى م ررت ررتم إنه ررت ه مر ر أعم ررت بموجر ر

العق ررو

لتت يخ نفتذ هذا اإلنهت .
 2-27نبغ ر ر للمشر ررتاى الموافقر ررة عل ر ر البضر ررتئ الجر ررتهز لالمعر ررو للشر ررح لالقتبلر ررة
ل س ررتدوام ل ررذاتهت ل

بطه ررت بتلبض ررتئ التر ر ل ررم ررتم تو ي رروهت خر ر

( )31ومررت م ر اسررت م المررو لإلخطررت بتإلنهررت
الوا

-24

تسوية الخالفات

ف العقو.

 1-28بررذ المشررتاي لالمررو أقصر جهررو لتسرروية أي خر
تعلق بتلعقو لذل بطايقرة ل يرة مر خر

ث ث رري

لذل ر بتلشررال لاألسررعت

أل نر از نشر بينهمررت

التفرتلض المبتشرا بغراض حرل

اإلشلت لبمت نسجم م أحلتم القتنو لال ئحة.
 2-28إذا تع ر ررذ علر ر ر المش ر ررتاي لالم ر ررو بع ر ررو ث ث ر رري ( )31وم ر ررت مر ر ر بواي ر ررة
المفتلضت

غيا الاسرمية تسروية الدر

التحلرريم بحس ر
المناقصة العامة رقم ()2222/11

حرو العقرو ل يرت رتم اللجرو إلر

مررت تقتضرري أحلررتم العقررو لبعررو أخررذ الموافقررة المسرربقة م ر
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اللجنة العليت للمنتقصت
 1-2-28أي خ ر

لالم از وا .
تررم م ر أجل ر تقررويم إخطررت ألي م ر الطررافي بإحتلررة

القضية للتحليم طبقت لهذا البنرو فرإ هرذا الدر
ليمل ر البررو بررإج اا ا

يحرل برتلتحليم.

التحلرريم قبررل أل بعررو تسررليم البضررتئ ف ر

إطت هذا العقو.

 2-2-28تررتم إج ر اا ا

التحلرريم طبقررت للقواعررو اإلجاائيررة المحررو ف ر قررتنو

التحليم اليمن .
 3-2-28إذا لررم توصررل الطافررت إل ر اتفررتق بش ر

التحلرريم يحررق للمشررتاي

إنهت العقو لخصم كتفة الدستئا الت تكبروهت أثنرت فترا الدر
لذل ر م ر ضررمت األ ا أل م ر المبررتلغ المسررتحقة للمررو ليحررق

للمتضا اللجو إل القضت .
 3-28عل الاغم م اإلحتلة للتحليم:

أ .يسررتما الطاف ررت ف ر أ ا التزامتتهم ررت ف ر إط ررت العقررو إال إذا اتفقررت علرر
غيا ذل .

ب .يقوم المشتاي بروف مسرتحقت
تو يو البضتئ أل أ ا الدومت
-29

اللغة المعتمدة

-31

القانون الواجب
التطبيق

-31

اإلخطارات

-32

الضرائب والرسوم

-33

وثائق العقد

المرو إ لجرو

لقبلهت المشتاي.

بشرا أ يلرو قرو ترم

 1-29ررتم تحايررا العقررو برري المشررتاي لالمررو بتللغررة العابيررة مررت لررم تررن
الدتصة للعقو عل خ
 1-31قتنو المنتقصت
الع قة الت

لالم از وا

ذل .
لالئحت التنفيذية لالقواني األخراى النتفرذ ذا

اج إليهت ف تطبيق شال العقو.

 1-31أي إخطت م أحو الطافي إل اآلخا تنفيذا للعقرو يجر
كتتب

الشررال

رتم إ سرتل بتليرو أل بتلبايرو أل بتلفرتك

أ يلرو أخطرت

أل بتلبايرو االلكتالنر علر

عنوا الطا اآلخا المحو ف الشال الدتصة للعقو.
 2-31يص رربح اإلخط ررت نتف ررذا بمج ررا تس ررليم أل فر ر الت ررت يخ المح ررو فير ر لنف ررتذه
أ همت أبعو.

 1-32يجر

أ تقرروم عررالض األسررعت شررتملة جمير الاسرروم الجماكيررة لالض راائ

لأي سرروم أخرراى مررتلم يلر هنررتك قررتنو نتفررذ فر بلررو المشررتاي رن

علر

اإلعفت الكل أل الجزئ فيتم تحو و ذل ضم الشال الدتصة للعقو.

المناقصة العامة رقم ()2222/11

 1-33تعتبا مجموعة الوثتئق الت
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تكو منهت العقو مفسا لبعضرهت الربعض لعنرو
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ظه ررو أي غم رروض أل تع ررت ض فيم ررت بينه ررت يل ررو تاتير ر
للوثتئق حس

أللوي ررة الت رراجيح

التسلسل التتل :

أ .اتفتقية العقو.

ب .إخطت قبو العطت ؛
 .العطرت المقروم لأي م ااسر

أل لثرتئق تررم قبولهرت قبرل توقير العقرو لتررم

اعتبت هت جز ال تج أز م العقو؛

 .الشال الدتصة؛
ه .الشال العتمة؛
ل .المواصفت
ز .الاسومت

الفنية؛
(إ لجو )؛

ح .أي لثتئق أخاى تشلل جز م العقو.

-38

سرية المعلومات

 1-34تعه ررو المش ررتاي لالم ررو بع رروم تسر راي
تتعل ررق بتلعق ررو ألي ط ررا ثتلر ر

بطايق ررة مبتش ررا أل غي ررا مبتش ررا مر ر قب ررل

الطا اآلخا سوا قبل أل خ

أل بعو انتهت العقو إال إذا لافق الطرا

اآلخا عل إعطت تل المعلومت

أل الوثتئق إال أ المرو بإملتنر تزليرو

مو ي م البتط بتلوثرتئق أل البيتنرت

أل المعلومرت

التر

تحصرل عليهرت

م المشتاي لبمت يمل المو م البتط م تنفيرذ التزامتتر حسر

العقرو

لف هذه الحتلة عل المو اخذ تعهو م المو مر البرتط برنف

شرال

الساية الت

المناقصة العامة رقم ()2222/11

أي معلوم ررت

أل لث ررتئق أل بيتن ررت

لتزم بهت المو حس

34

الشال العتمة للعقو.
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 2-34عل ر ر المش ر ررتاي عر رروم اس ر ررتدوام المعلومر ررت

أل الوث ر ررتئق أل البيتنر ررت

الترر ر

يحصررل عليهررت م ر المررو إال لألغ رااض الت ر تتعلررق بتنفيررذ العقررو لبتلمثررل
ف ررإ علر ر الم ررو عر رروم اس ررتدوام المعلوم ررت

أل الوث ررتئق أل البيتنرررت

غرراض عرروا تصررميم لتو يررو األعم ررت لالدررومت

المحو بتلعقو.
-35

تعديل األسعار

-36

مقاطعة الدول غير

 1-35عنررومت تكررو الحلومررة هر المسررلولة عر
ذا

الع قر ررة ف ر ر ملونر ررت

المعتلجررت

المطلوبررة لتنفيررذ األعمررت

فر األسررعت للمروا أل الدررومت

العقر ررو أل بعضر ررهت يجر رروز للمشر ررتاي ف ر ر ضر ررو

المقررا م ر قبررل مجل ر

الرروز ا تعررو ل قيمررة الجررز المتبق ر م ر

العقو م تت يخ لقو األثا لفقت للضواب المقا م قبل مجل

المؤهلة

ألي

الوز ا .

 1-33لتزم المو لجمي م يستدومهم فر تنفيرذ العقرو بتالمتنرت عر التعتمرل
م أي للة غيا مؤهلة ليقصو بتلرول غيرا المؤهلرة "الرول التر ترم اتدرتذ

قر ر اا مر ر الحلوم ررة اليمني ررة بع رروم التعتم ررل معه ررت" بش ررلل مبتش ررا أل غي ررا
مبتشا لإذا مت تيق المشتاي ف أي لق

خر ررتل

أحلر ررتم هر ررذا البنر ررو فم ر ر حق ر ر أ

مرو نفرتذ العقرو بر

المرو

خ

نه ر ر العقر ررو لأ يطتل ر ر

المر ررو

بتلتعويض ع األض اا النتجمة ع هذا الفسرخ أل تلر المدتلفرة لفر هرذه

الحتلررة يحررق للمشررتاي مصررت

لجررو ) فر الموقر مر معرروا

جمي ر اسررتحقتقت

لمروا مؤقتررة لغرراض إتمررتم تنفيررذ العقررو ثررم

عمل التسوية الحستبية بعو انتهتئهت.

المناقصة العامة رقم ()2222/11
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القسم الخامس  :الشروط الخاصة للعقد
مقـدمـة
اسم عملية الش اا  -:المنتقصة العتمة قم (  ) 2122 11الدتصة بش اا

من الشروط العامة

لتو يو قط الغيت الكهابتئية لالميلتنيلية للمولوا
 + PERKINSقط غيت منظومت

نو + KABUTAنو

الد يت الشمسية +ش اا لتو يو قط

الغيت الكهابتئية  +Control Card + AVRقط غيت مولوا

نو

MTU + Volvo
من الشروط العامة

اسم المشتري:

من الشروط العامة

اسم المورد . -:

(البند  )1شاكة يم موبت ل للهتت

النقت .

(البند )1
تحديد موقع المشروع:

من الشروط العامة

(البند  )1مدتز شاكة يم موبت ل للهتت
أنواع الفحص واالختبار:

من الشروط العامة
(البند )1-4
من الشروط العامة

س ررتتم عملي ررة الفحر ر

-1

لاالس ررت م عب ررا المدتص رري بتلش رراكة للتحق ررق مر ر

مطتبقة الموا للمواصفت

التغليف :تم تغلي

النقت .

الفنية لالكميت

المطلوبة.

الموا تغليفت جيوا .

(البند )2-9
من الشروط العامة

الموقع النهائي للتسليم:

(البند  DDP )1-11مدتز شاكة يم موبت ل.

فترة التوريد :خمسة اشها م تت يخ توقي العقو.

الخدمات التابعة (المكملة)

من الشروط العامة
(البند )1-13

-

توفيا الكتتلوجت

-

أي متطلبت

.

اخاى مطلوبة ف المواصفت

من الشروط العامة

قطع الغيار:

من الشروط العامة

فترة سريان ضمان الصيانة (إصالح العيوب):

(البند  )1-18ال نطبق.

(البند )1-15

-

سنة م تت يخ الفح

لالتو يو المدزن .

  %80م قيمة العقو لالمتمثل ف ضمت حس التنفيذ يستما كضمت صيتنةيطلق بعو سنة م تت يخ التو يو لالفح

لاالست م.

من الشروط العامة

الفترة المحدد إلصالح العيوب من تاريخ إخطار المشتري بذلك:

من الشروط العامة

طريقة السداد (أسلوب الدفع) :

(البند  )3-15أسبو م تت يخ إخطت المشتاي .

المناقصة العامة رقم ()2222/11
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(البند )1-16

-

 % 111م قيمة العقو توف بعو استكمت اج اا ا
المدزن الدتل م أي تحفظت

-

تقويم ضمت بنك

ال م حظت

الفح

ل التو يو

.

 % 80م قيمة العقو لالمتمثل ف ضمت حس

التنفيذ يستما كضمت صيتنة يطلق بعو سنة م تت يخ التو يو المدزن
لبحس

من الشروط العامة

متهو محو ف البنو  3-80م الشال العتمة.

عملة الدفع:
(البند )8-16

-

بالريـــال اليمنـــي وبســـعر الســـوق الســـائد فـــي الســـوق يـــوم تحريـــر

الشيك
من الشروط العامة

لغة العقد والمراسالت أثناء تنفيذ العقد:

من الشروط العامة

اإلخطارات (يتم تحديد عنوان طرفي العقد):

(البند  )29اللغة العابية اللغة اإلنجليزية.

(البند  )31عنوان المشتري :شراكة يمر موبت رل للهرتت

النقرت  -صرنعت  -الجمهو يرة

اليمنيررة  -تلفــون +937 1 33 12 12 :فــاكس+937 1 33 1212 :
صندوق البريد737 :

البريد االلكتروني :

www.yemenmobile.com.ye

عنوان المورد :
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
من الشروط العامة
(البند )1-32
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الضرائب والرسوم  :يج

أ

تضم العاض المقوم كتفة الضاائ

القتنو اليمن لكذل الاسوم الجماكية لاي مصت ي
المشتااه مدتز الشاكة .
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المحو

ف

أخاى لحي لصو الموا

الوثيقة النمطية

القسم السادس :جدول المتطلبات
مكونات جدول المتطلبات:
 .1جول بتلتو يوا

لمواعيو التسليم لملت

 .2جول بتلدومت

الململة.

 .3المواصفت

أمتك التو يو.

الفنية.

 .4جوال األسعت .
 .5الاسومت

(بحس

المناقصة العامة رقم ()2222/11

انطبتق الحتلة)
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جدول قائمة السلع مع المواصفات الفنية
المجموعة االولى  :قطع غيار كابوتا

اسم الصنف عربي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

فلتر هواء كابوتا V2203 - 15401- -
11082 - TG28
براص الكرين (ثابت) استندر كابوتا V2203 -
- 17311-2348-0
بوش الكرين استندر كابوتا V2203 - -
17311-2347-2
براص الكرين (ثابت) مقاس  2.2ملي كابوتا -
V2203 - 17311-2393-0
بوش الكرين مقاس  2.2ملي كابوتا V2203 -
- 17311-2391-0
براص اليد (متحرك) استندر كابوتا V2203 -
- 17311-2231-2
براص اليد (متحرك) مقاس  2.2ملي كابوتا -
V2203 - 17311-2297-0
صمام دخول الهواء كابوتا V2203 - -
1G897-1311-0
صمام خروج العادم كابوتا V2203 - -
1G897-1312-0
هالل (صافي) استندر كابوتا V2203 - -
1A091-2353-2
هالل (مع بروز) استندر كابوتا V2203 - -
1A091-2354-2
ربالت الواالت كابوتا V2203 - 15221- -
1315-3
نوزل كابوتا V2203 - 16454-5361-0 -
حاقن الديزل كابوتا V2203 - 16454- -
5390-5
بوش اليد كابوتا V2203 - 17331- -
2198-0
باكن راس المحرك  1.3ملي كابوتا V2203 -
- 1G790-0362-2
لمدة امامية كابوتا V2203 - 19202- -
0414-0
لمدة خلفية كابوتا V2203 - 19202- -
0446-0
بم الزيت كابوتا V2203 - 15471- -
3501-3
بم الماء كابوتا V2203 - 15521- -
7303-9
هوسبي الراديتر العلوي كابوتا V2203 - -
15428-7294-0
راديتر (نحاس) كابوتا V2203 - 17079- -
7206-2 - TG28
راديتر (الومنيوم) كابوتا V2203 - -
1K363-7206-1 - TG28
راديتر (الومنيوم) كابوتا V2203 - -
1K583-72062 - TG28
راديتر (الومنيوم) كابوتا V2203 - -
SQ3200

المناقصة العامة رقم ()2222/11

اسم الصنف انجليزي

الكمية المطلوبة

الو دة

ASSY ELEMENT A/C, TG28

400

حبة

METAL,CRANKSHAFT STD

40

حبة

METAL,CRANKSHAFT STD

16

حبة

32

حبة

8

حبة

METAL,CRANKPIN STD

40

حبة

METAL,CRANKPIN, -0.2
MM

32

حبة

VALVE,INLET

64

حبة

VALVE,EXHAUST

64

حبة

METAL,SIDE

16

حبة

METAL,SIDE

16

حبة

SEAL,VALVE STEM

256

حبة

PIECE,NOZZLE

96

حبة

KIT HOLDER,NOZZLE

64

حبة

BUSH,PISTON PIN

40

حبة

GASKET,CYLINDER HEAD
1.3 MM

10

حبة

SEAL,OIL

80

حبة

SEAL,OIL

80

حبة

ASSY PUMP,OIL

20

حبة

ASSY PUMP,WATER

80

حبة

PIPE,WATER

100

حبة

20

حبة

30

حبة

15

حبة

15

حبة

METAL,CRANKSHAFT -0.2
MM
METAL,CRANKSHAFT -0.2
MM

ASSY RADIATOR, COPER
CORE
ASSY RADIATOR,
ALUMINUM CORE
ASSY RADIATOR,
ALUMINUM CORE
ASSY RADIATOR,
ALUMINUM CORE

39

رقم الوكالة
1540111082
173112348-0
173112347-2
173112393-0
173112391-0
173112231-2
173112297-0
1G8971311-0
1G8971312-0
1A0912353-2
1A0912354-2
152211315-3
164545361-0
164545390-5
173312198-0
1G7900362-2
192020414-0
192020446-0
154713501-3
155217303-9
154287294-0
170797206-2
1K3637206-1
1K58372062

الوثيقة النمطية
UPPER RADIATOR
PLASTIC INLET HEAD For
DENSO RADIATOR 1K36372061

30

حبة

PIPE,WATER

100

حبة

PIPE,WATER RETURN

100

حبة

PIPE,WATER RETURN

100

حبة

ASSY CAP

50

حبة

ASSY CAP

80

حبة

ASSY PUMP,INJECTION

16

حبة

10

حبة

12

حبة

FAN

10

حبة

KIT,PISTON

64

حبة

KIT,PISTON +0.50 MM

32

حبة

CAP,SEALING

100

حبة

PLUG,EXPANSION

100

حبة

156017285-0
1G3697334-0
154617334-0
152727202-0
175801606-0
166725101-0
171215203-0
1G63952031
173717411-0
190772177-2
190772178-2
152210338-0
173919616-0

VALVE SEAT INSERT

30

حبة

3314A241

ENGINE OIL FILTER

1200

حبة

ELEMENT FILTER

1000

حبة

ASSY ELEMENT A/C,
SQ3200

200

حبة

ASSY ALTERNATOR

5

حبة

SWITCH,THERMOMETER

5

حبة

SWITCH,OIL

10

حبة

47

سير كابوتا V2203 - 17123-9701-0 -

V-BELT

200

حبة

48

سلف كابوتا V2203 - 17381-6301-2 -

ASSY STARTER

8

حبة

راديتر (الومنيوم) كابوتا V2203 - -
1G985-7206-2 - MK20-S
راس المحرك كابوتا V2203 - 19077- -
0305-0
ربلة غطاء الواالت كابوتا V2203 - -
15471-1452-0
قاعدة فلتر الديزل االساسية كابوتا V2203 - -
17076-4301-2
خوصة وال دخول الهواء كابوتا V2203 - -
1G896-1358-0
خوصة وال خروج العادم كابوتا V2203 - -
1G896-1358-0

ASSY RADIATOR,
ALUMINUM CORE

10

حبة

COMP.CYLINDER HEAD

6

حبة

GASKET,HEAD COVER

20

حبة

ASSY FILTER,FUEL

20

حبة

GUIDE,INLET VALVE

32

حبة

GUIDE,EXHAUST VALVE

32

حبة

HH1643243-0
155214316-0
1735111083
164276401-2
155438304-0
158413901-0
171239701-0
173816301-2
1G9857206-2
190770305-0
154711452-0
170764301-2
1G8961358-0
1C0101356-0

PLUG,OIL GAUGE

60

حبة

1G513-

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

49
50
51
52
53
54
55

غطاء (قفشة) الراديتر العلوي (البالستيك) كابوتا
 V2203 - TG28هوسبي الراديتر السفلي كابوتا V2203 - -
15601-7285-0
لي الماء من البم الع بعد البيسة كابوتا -
V2203 - 1G369-7334-0
لي الماء من الراديتر الع السلندر كابوتا -
V2203 - 15461-7334-0
غطاء الراديتر كابوتا V2203 - 15272- -
7202-0
غطاء الراديتر كابوتا V2203 - 17580- -
1606-0
مضخة الديزل الرئيسي كابوتا V2203 - -
16672-5101-0
محضر الديزل الميكانيكي كابوتا V2203 - -
17121-5203-0
محضر الديزل الكهربائي كابوتا V2203 - -
1G639-52031
مروحة التبريد كابوتا V2203 - 17371- -
7411-0 - TG28
بستون مع الرنج استندر كابوتا V2203 - -
19077-2177-2
بستون مع الرنج مقاس  52ملي كابوتا -
V2203 - 19077-2178-2
سدة السلندر مقاس () كابوتا V2203 - -
15221-0338-0
سدة السلندر مقاس () كابوتا V2203 - -
17391-9616-0
قاعدة صمام دخول الهواء PERKINS -
1103A - 3142H071
فلتر زيت كابوتا V2203 - HH164- -
3243-0
فلتر ديزل كابوتا V2203 - 15521- -
4316-0
فلتر هواء كابوتا V2203 - 17351- -
1108-3 - SQ3200
دينمو شحن البطارية كابوتا V2203 - -
16427-6401-2
حساس حرارة دورة التبريد كابوتا V2203 - -
15543-8304-0
حساس ضغط الزيت (خط) كابوتا V2203 - -
15841-3901-0

سدة عيار الزيت كابوتا V2203 - -

المناقصة العامة رقم ()2222/11

ASSY
)PUMP,FUEL(MECHANICAL
ASSY
)PUMP,FUEL(ELECTRICAL

40

الوثيقة النمطية
1G513-3655-0
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

عيار الزيت كابوتا V2203 - 17111- -
3641-0
ابوال راس المحرك كابوتا V2203 - -
19013-0345-0
ربلة مخرج الزيت لراس المحرك كابوتا -
V2203 - 15221-3370-0
غطاء مص الزيت كابوتا V2203 - -
15852-3314-0
ربلة غطاء مص الزيت كابوتا V2203 - -
04811-50300
ربلة بم الزيت الصغير كابوتا V2203 - -
04817-00150
ربلة بم الزيت الكبير كابوتا V2203 - -
04817-00200
ربلة مجرى الماء في الصدر كابوتا V2203 -
- 04817-00360
كوع الماء الصغير في الصدر كابوتا V2203 -
- 15521-7332-0
بوش اللمدة االمامية كابوتا V2203 - -
19202-2325-0
ربلة بوش اللمدة االمامية كابوتا V2203 - -
04811-10300
بوش اللمدة الخلفية كابوتا V2203 - -
19202-2328-0
براص الكرين (ثابت) مقاس  2.4ملي كابوتا -
V2203 - 17311-2394-0
بوش الكرين مقاس  2.4ملي كابوتا V2203 -
- 17311-2392-0
براص اليد (متحرك) مقاس  2.4ملي كابوتا -
V2203 - 17331-2298-0
اسبرنج الجفرنر كابوتا V2203 - 19818- -
5648-0
اسبرنج الجفرنر كابوتا V2203 - 17182- -
5641-2
اسبرنج الجفرنر كابوتا V2203 - 17182- -
5642-6
ربلة ذراع التردد كابوتا V2203 - -
04811-10160
ماسورة راجع الديزل بين النوزالت كابوتا -
V2203 - 16454-4250-2
ماسورة الديزل رقم  1كابوتا V2203 - -
19077-5371-4
ماسورة الديزل رقم  2كابوتا V2203 - -
19077-5372-3
ماسورة الديزل رقم  3كابوتا V2203 - -
19077-5373-3
ماسورة الديزل رقم  4كابوتا V2203 - -
19077-5374-3
كوع الماء (غطاء البيسة) كابوتا V2203 - -
15321-7326-0
كوع الماء الصغير بجان البيسة كابوتا -
V2203 - 17331-7334-2
بيرنج بم الماء كابوتا V2203 - 16661- -
7355-0
اصالح بم الماء كابوتا V2203 - -
16661-7305-0
ربلة مشن الزيت كابوتا V2203 - 04817- -
00160
باكن قاعدة اللمدة الخلفية (نحاس) كابوتا -
V2203 - 1A091-0436-2

المناقصة العامة رقم ()2222/11

3655-0
GAUGE,OIL

20

حبة

BOLT,CYLINDER HEAD

90

حبة

O RING

30

حبة

PLUG,OIL FILLER

10

حبة

O RING

100

حبة

O RING

60

حبة

O RING

30

حبة

O RING

30

حبة

FLANGE,WATER RETURN

20

حبة

COLLAR,CRANKSHAFT

30

حبة

O RING

30

حبة

BUSH,CRANKSHAFT

50

حبة

20

حبة

5

حبة

METAL,CRANKPIN -0.4 MM

20

حبة

SPRING,START

20

حبة

SPRING,GOVERNOR

20

حبة

SPRING,GOVERNOR

20

حبة

O RING

50

حبة

ASSY PIPE,OVER FLOW

15

حبة

PIPE,INJECTION 1

4

حبة

PIPE,INJECTION 2

4

حبة

PIPE,INJECTION 3

4

حبة

PIPE,INJECTION 4

4

حبة

COVER,THERMOSTAT

20

حبة

PIPE,WATER RETURN

20

حبة

BEARING

200

حبة

ASSY SEAL,MECHANICAL

200

حبة

O RING

30

حبة

GASKET,BEARING CASE

30

حبة

METAL,CRANKSHAFT -0.4
MM
METAL,CRANKSHAFT -0.4
MM
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171113641-0
190130345-0
152213370-0
158523314-0
0481150300
0481700150
0481700200
0481700360
155217332-0
192022325-0
0481110300
192022328-0
173112394-0
173112392-0
173312298-0
198185648-0
171825641-2
171825642-6
0481110160
164544250-2
190775371-4
190775372-3
190775373-3
190775374-3
153217326-0
173317334-2
166617355-0
166617305-0
0481700160
1A0910436-2

الوثيقة النمطية
86
87
88
89

باكن قاعدة اللمدة الخلفية كابوتا V2203 - -
1A091-0482-0
ربلة ذراع السلنويد كابوتا V2203 - -
16691-5798-0
قاعدة ميزانية السير كابوتا V2203 - -
16427-6442-0
اسبرنج التردد الخلفي كابوتا V2203 - -
17076-5410-7

GASKET,CASE COVER

30

حبة

SEAL,OIL

50

حبة

STAY,DYNAMO

30

حبة

ASSY BOLT,ADJUSTMENT

10

حبة

1A0910482-0
166915798-0
164276442-0
170765410-7

المجموعة الثانية  :قطع غيار بركنز
م
1
2
3
4
5
6
7

اسم الصنف عربي
مضخة الديزل الرئيسية PERKINS 404D - -
131010080
بستون مع الرنج استندر PERKINS 404D - -
115017491
رنج (شنبر) استندر PERKINS 404D - -
115107970
بستون مع الرنج مقاس  2.25ملي PERKINS -
404D - 115017705
براص الكرين (ثابت) استندر PERKINS 404D - -
U5MB0025
براص الكرين (ثابت) مقاس  2.25ملي PERKINS -
404D - U5MB0025A
براص اليد (متحرك) استندر PERKINS 404D - -
U5ME0030

اسم الصنف انجليزي
FUEL INJECTION
PUMP
PISTON AND
RING KIT
PISTON RING KIT
PISTON AND
RING KIT + 0.25
MM
MAIN BEARING
KIT
MAIN BEARING
KIT + 0.25 MM
BIG END
BEARING KIT
BIG END
BEARING KIT +
0.25 MM
 GASKETCYLINDER HEAD
1.3 MM

الكمية المطلوبة

الو دة

رقم الوكالة

30

حبة

131010080

120

حبة

115017491

20

حبة

115107970

40

حبة

115017705

30

طقم

U5MB0025

20

طقم

U5MB0025A

30

طقم

U5ME0030

20

طقم

U5ME0030A

30

حبة

111147721

20

حبة

198517222

حبة

198517265
U20166380

8

براص اليد (متحرك) مقاس  2.25ملي PERKINS -
404D - U5ME0030A

9

باكن راس المحرك مقاس  1.3ملي PERKINS -
404D - 111147721

10

بوش الكرين استندر PERKINS 404D - -
198517222

BUSH

11

بوش اليد PERKINS 404D - 198517265 -

SMALL END
BUSH

80

INTAKE VALVE

80

حبة

EXHAUST VALVE

80

حبة

U20176380

80

حبة

U10136470

80

حبة

U10136460

30

حبة

199266210

30

حبة

199266200

180

حبة

U20406140

120

حبة

198636160

180

حبة

50209083

120

حبة

131406500

30

حبة

U5MK8267

200

حبة

U45011030

12
13
14
15

صمام دخول الهواء PERKINS 404D - -
U20166380
صمام خروج العادم PERKINS 404D - -
U20176380
قاعدة صمام دخول الهواء PERKINS 404D - -
U10136470
قاعدة صمام خروج العادم PERKINS 404D - -
U20176380

16

هالل PERKINS 404D - 199266210 -

17

هالل PERKINS 404D - 199266200 -

18

ربالت الواالت PERKINS 404D - -
U20406140

19

لمدة امامية PERKINS 404D - 198636160 -

20
21

ربالت الواالت PERKINS 404D - -
50209083
حاقن الديزل PERKINS 404D - 131406500 -

22

بم الزيت PERKINS 404D - U5MK8267 -

23

بم الماء PERKINS 404D - U45011030 -

المناقصة العامة رقم ()2222/11

VALVE SEAT
INSERT
VALVE SEAT
INSERT
THRUST
WASHER
THRUST
WASHER
SEAL - VALVE
STEM
SEAL - FRONT
END OIL
SEAL - REAR
END OIL
INJECTOR
OIL PUMP IDLER
GEAR
WATER PUMP

42

الوثيقة النمطية
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

هوسبي الراديتر فوق PERKINS 404D - -
U45537130
هوسبي الرايتر تحت PERKINS 404D - -
U45537140
غطاء مص الزيت الجانبي - PERKINS 404D -
193434392
ربلة غطاء مص الزيت الجانبي PERKINS -
252122232 - 404D
سدة الراس مقاس () PERKINS 404D - -
064210010
سدة الراس مقاس () PERKINS 404D - -
064210018
سدة الراس مقاس () PERKINS 404D - -
064210025
سدة الراس مقاس () PERKINS 404D - -
064210030
سدة الراس مقاس () PERKINS 404D - -
064209055
سدة الراس مقاس () PERKINS 404D - -
198466920
راديتر (المنيوم) PERKINS 404D - -
U45506580
غطاء الراديتر PERKINS 404D - 24850072 -
كراسي الراديتر تحت PERKINS 404D - -
26350007
قفشة الراديتر العلوي - PERKINS 404D -
محضر الديزل الميكانيكي PERKINS 404D - -
130506351
ربلة غطاء الواالت العلوي PERKINS 404D - -
111996401
ربلة غطاء الواالت السلفي PERKINS 404D - -
U20996130
ربلة قاعدة عيار الزيت PERKINS 404D - -
52100100
قاعدة فلتر الديزل االساسي PERKINS 404D - -
2656613
مروحة التبريد (قصير) PERKINS 404D - -
U45307130
قاعدة فلتر الديزل االبتدائي (زجاجي) PERKINS -
404D - 130306380
باكن راس المحرك مقاس  1.5ملي PERKINS -
404D - 111147780
مروحة التبريد (طويل) PERKINS 404D - -
145306880
ربلة غطاء الزيت PERKINS CM51027 - -
2415633
مضخة الديزل الرئيسية PERKINS 1103A - -
2643B317
بستون مع الرنجات استندر PERKINS 1103A - -
4115P011
بستون مع الرنجات مقاس  2.5ملي PERKINS -
1103A - 4115P012
بستون مع الرنجات مقاس  1ملي PERKINS -
1103A - 4115P013

52

بوش اليد PERKINS 1103A - 3112A005 -

53

براص اليد (متحرك) استندر PERKINS 1103A -

المناقصة العامة رقم ()2222/11

HOSE

100

حبة

U45537130

HOSE

100

حبة

U45537140

OIL FILLER CAP

10

حبة

198436390

SEAL - O RING

100

حبة

052100280

PLUG

500

حبة

064210010

PLUG

700

حبة

064210018

PLUG

600

حبة

064210025

PLUG

300

حبة

064210030

PLUG

500

حبة

064209055

PLUG

300

حبة

198466920

RADIATOR

50

حبة

U45506580

RADIATOR CAP

100

حبة

24850072

MOUNTING

300

حبة

26350007

RADIATOR
PLASTIC INLET
HEAD

100

حبة

LIFT PUMP

25

حبة

130506351

600

حبة

111996401

400

حبة

U20996130

SEAL - O RING

1000

حبة

52100100

FUEL FILTER
ASSEMBLY

20

حبة

2656613

FAN

20

حبة

U45307130

30

حبة

130306380

4

حبة

111147780

FAN

6

حبة

145306880

SEALING RING

10

حبة

2415633

4

حبة

2643B317

48

حبة

4115P011

15

حبة

4115P012

9

حبة

4115P013

30

حبة

3112A005

16

طقم

U5ME0033

GASKET - CYL.
HEAD COVER
SEAL - ROCKER
BOX

PRE-FUEL
FILTER ASSY
 GASKETCYLINDER HEAD
1.5 MM

FUEL INJECTION
PUMP
PISTON AND
RING KIT
PISTON AND
RING KIT - 0.5MM
PISTON AND
RING KIT - 1.0MM
SMALL END
BUSH
BIG END

43

الوثيقة النمطية
BEARING KIT

- U5ME0033
PERKINS -  ملي2.25 براص اليد (متحرك) مقاس
1103A - U5ME0033A

54

PERKINS -  ملي2.5 براص اليد (متحرك) مقاس
1103A - U5ME0033B

55

U5ME0033A

طقم

8

U5ME0033B

طقم

8

U5MB0037

طقم

16

U5MB0037A

طقم

8

U5MB0037B

طقم

8

2418F704

حبة

36

2645K016

حبة

60

BIG END
BEARING KIT0.25MM
BIG END
BEARING KIT0.5MM
MAIN BEARING
KIT
MAIN BEARING
KIT- 0.25MM
MAIN BEARING
KIT- 0.5MM
SEAL - REOS
HOUSING
INJECTOR

4142X098

حبة

6

OIL FILLER CAP

U5MW0208

حبة

20

2418F437

حبة

36

T418996

حبة

16

U5LT0355

طقم

16

U5LB0379

طقم

16

4132A022

حبة

10

2485B280

حبة

10

WATER PUMP
KIT
SEAL - FRONT
END OIL
OIL PUMP
GASKET KIT TOP
GASKET KIT BOTTOM
FUEL FILTER
ASSEMBLY
RADIATOR

24850073

حبة

50

RADIATOR CAP

3482T045

حبة

30

3482T046

حبة

30

2635A052

حبة

40

MOUNTING

ULPK0040

حبة

5

LIFT PUMP KIT

3142A151

حبة

30

EXHAUST VALVE

3314A231

حبة

30

3112D075

حبة

10

3142H071

حبة

30

31137551

حبة

10

31137561

حبة

10

U5MK1027

حبة

96

SEAL KIT

3313A012

حبة

96

VALVE GUIDE

131507520

حبة

5

131507530

حبة

5

HOSE COOLANT
HOSE COOLANT

VALVE SEAT
INSERT
CAMSHAFT
BUSH
INTAKE VALVE
THRUST
WASHER
THRUST
WASHER

PIPE - FUEL INJ
NO 1 CYL
PIPE - FUEL INJ
NO 2 CYL

44

PERKINS 1103A - براص الكرين (ثابت) استندر
- U5MB0037
PERKINS -  ملي2.25 براص الكرين (ثابت) مقاس
1103A - U5MB0037A
PERKINS -  ملي2.5 براص الكرين (ثابت) مقاس
1103A - U5MB0037B

56
57
58

PERKINS 1103A - 2418F704 - لمدة خلفية

59

PERKINS 1103A - 2645K016 - حاقن الديزل
PERKINS 1103A - غطاء مص الزيت مع الربلة
- 4142X098

60

PERKINS 1103A - U5MW0208 - بم الماء

62

PERKINS 1103A - 2418F437 - لمدة امامية

63

PERKINS 1103A - T418996 - بم الزيت
PERKINS 1103A - - طقم باكنات فوق
U5LT0355
PERKINS 1103A - - طقم باكنات تحت
U5LB0379
PERKINS 1103A - - قاعدة فلتر الديزل العادي
4132A022
PERKINS 1103A - 2485B280 - الراديتر
PERKINS 1103A - - غطاء الراديتر
24850073
PERKINS 1103A - - لي الراديتر فوق
3482T045
PERKINS 1103A - - لي الراديتر تحت
3482T046
PERKINS 1103A - - كراسي الراديتر تحت
2635A052
- محضر الديزل الكهربائي مع قاعدة الفلتر
PERKINS 1103A - ULPK0040
PERKINS 1103A - - صمام خروج العادم
3142A151
PERKINS 1103A - - قاعدة صمام خروج العادم
3314A231
PERKINS 1103A - - بوش عمود الكامات
3112D075
PERKINS 1103A - - صمام دخول الهواء
3142H071

64

PERKINS 1103A - 31137551 - هالل

78

PERKINS 1103A - 31137561 - هالل

79

PERKINS 1103A - - ربالت الواالت
U5MK1027
PERKINS 1103A - - خوصة الوال
3313A012
PERKINS 404D - - 1 ماسورة الديزل رقم
131507520
PERKINS 404D - - 2 ماسورة الديزل رقم
131507530

61

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

80
81
82
83

)2222/11( المناقصة العامة رقم
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ماسورة الديزل رقم PERKINS 404D - - 3
131507540
ماسورة الديزل رقم PERKINS 404D - - 4
131507550
السلنويد PERKINS 404D - T401132 -
كرسي الراديتر فوق PERKINS 404D - -
U98116931
حاقن الديزل PERKINS CM51027 - -
2645K005
رنج (شنبر) استندر PERKINS 1103A - -
UPRK0003
ربلة غطاء الواالت PERKINS 1103A - -
T414301
كوع الماء مع البيسة PERKINS 1103A - -
4133L507

PIPE - FUEL INJ
NO 3 CYL
PIPE - FUEL INJ
NO 4 CYL
SOLENOID

5

حبة

131507540

5

حبة

131507550

40

حبة

T401132

MOUNTING

20

حبة

U98116931

HOLDER

12

حبة

2645K005

PISTON RING KIT

15

حبة

UPRK0003

GASKET - CYL.
HEAD COVER

40

حبة

T414301

CONNECTION

5

حبة

4133L507

92

سلنويد الديزل PERKINS 1103A, CM51027 -
- 26420472

SOLENOID

30

حبة

26420472

93

بوش الكرين مقاس  2.25ملي PERKINS 404D -
- 198517226

BUSH 0.25 MM

10

حبة

198517226

94

يد البستون PERKINS 404D - 115026330 -

20

حبة

115026330

95

الكرين PERKINS 404D - 115256990 -

2

حبة

115256990

PIPE - OIL

5

حبة

140607020

WASHER

300

حبة

140996260

PUSHROD

40

حبة

120456310

CYLINDER HEAD
ASSEMBLY

2

حبة

111011030

SLIDER

10

حبة

125256250

BALL BEARING

10

حبة

040109057

SPRING

10

حبة

198217880

SPRING

10

حبة

198211110

SEAL - O RING

40

حبة

052100070

SEAL - INJECTOR

40

حبة

U31426200

SEAL - INJECTOR

80

حبة

131426230

PIPE - FUEL INJ
LEAK OFF

6

حبة

U31607160

SEAL - O RING

30

حبة

052109076

HOSE

50

حبة

145537300

CONNECTION

6

حبة

145226320

PIPE - AIR

10

حبة

135566570

SEAL - O RING

30

حبة

2415A070

WASHER

60

حبة

025100016

84
85
86
87
88
89
90
91

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ماسورة تزييت مضخة الديزل PERKINS 404D - -
140607020
ويسر ماسورة تزييت مضخة الديزل PERKINS -
404D - 140996260
عمود (سيخ) الدفع PERKINS 404D - -
120456310
راس المحرك PERKINS 404D - -
111011030
بالستيكة ثقالة الجفرنر PERKINS 404D - -
125256250
بيرنج عمود التيمت PERKINS 404D - -
040109057
اسبرنج ذراع الجفرنر PERKINS 404D - -
198217880
اسبرنج ذراع الجفرنر تحت PERKINS 404D - -
198211110
ربلة ذراع التردد PERKINS 404D - -
052100070
ويسر النوزل تحت PERKINS 404D - -
U31426200
ويسر النوزل (مخزق) PERKINS 404D - -
131426230
ماسورة راجع الديزل بين النوزالت PERKINS -
404D - U31607160
ربلة مشن الزيت PERKINS 404D - -
052109076
لي الماء بين البم والراس PERKINS 404D - -
145537300
كوع الماء (غطاء البيسة) PERKINS 404D - -
145226320
كوع الثالجة PERKINS 404D - 135566570 -
ربلة محضر الديزل الميكانيكي PERKINS 404D -
- 2415A070
ويسر السلنويد PERKINS 404D - -
025100016

المناقصة العامة رقم ()2222/11

CON ROD
ASSEMBLY
CRANKSHAFT
ASSEMBLY
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025100008

حبة

40

4124A157

حبة

4

4121A039

حبة

4

U5MB0037C

طقم

8

31434307

حبة

12

PUSHROD

2413681

حبة

40

SEAL - O RING

2415633

حبة

30

SEALING RING

4133L048

حبة

6

CONNECTION

2485C546

حبة

4

FAN

4127A098

حبة

20

PIPE - LOW
PRESSURE FUEL

WASHER
PIPE - LIFT PUMP
TO FILTER
FUEL INJ PUMP
RETURN PIPE
MAIN BEARING
KIT- 1.0MM

PERKINS 404D - - ويسر بولت راجع الديزل
025100008
PERKINS - ماسورة الديزل من المحضر الع الفلتر
CM51027 - 4124A157
PERKINS - ماسورة الديزل من الفلتر الع البم
CM51027 - 4121A039
PERKINS -  ملي1 براص الكرين (ثابت) مقاس
1103A - U5MB0037C
PERKINS 1103A - - عمود (سيخ) الدفع
31434307
PERKINS 1103A - - ربلة عيار الزيت
2413681
PERKINS 1103A - - ربلة غطاء مص الزيت
2415633
- )لي الماء من الصدر الع الراس (بالستيك
PERKINS 1103A - 4133L048
PERKINS 1103A - - مروحة التبريد
2485C546
PERKINS - لي الديزل من الفلتر الع البم
1103A - 4127A098

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

 قطع الغيار الخاصة بالخاليا الشمسية: المجموعة الثالثة
Part Name

Part Number

Part
Number

Unit

Qty For
2022

فئة الصنف

اسم الصنف

موديب الصنف

رقم الصنف

الوحدة

الكمية
المطلوبة
2522

1

PV Solar Modules

Solar Panel, 315W-360W,
Mono cryst.
Efficiency ≥21%

PCS

200

2

Batteries

Gel Battery, 12V, 100Ah

PCS

20

PCS

30

PCS

50

PCS

30

PCS

20

Part Class

3

MPPT (Seperatly
unit)

4

PWM

5

PWM

6

Inverter

7

8

9

(Modular and
Hybrid MPPT)
System

MPPT Solar Charger48V,( 60-80A), Max PV
input 150VDC-With load
Controller -Positive ground indoor Type
Solar Charge Controller
48V, 20A
Solar Charge Controller
14V, 20A
DC-AC Inverter, 1000W;
12V/220V
ZTE Solar charger
Module (ZXDT02 SC50 V2
1R01)

Roxon PRSCF4820

ZTE Solar charger
Controller Module
JFY MPPT Solar Charger
Module (SCM4850),70250Vdc,54V-45A

46

ZXDT02 PU

WS070

PCS

30

CSU500S

S.N:
210066825
140

PCS

10

SCM4850

88014101
7310048

PCS

30

)2222/11( المناقصة العامة رقم

الوثيقة النمطية

10

JFY Monitoring Module
(SCM100),30-60Vdc,1.8A

11

Soro - MPPT Solar
Charger Module

12

Soro - Hybrid controller
Module

Soro - Rectifier Module

13

23
24

20

S48-3000

PCS

80

M521s

PCS

10

R48-2900

PCS

60

PCS

50

PCS

30

Roll

3

Roll

5

High quality
Brand
TMM1or
TMPL
High quality
Brand
High quality
Brand

DC Relay -48V -6A -5Pins
With Sockect
Timer 12~ 230VAC/DC
TMM1or TMPL
Electrical Cable Flexiable
2*4mm pure Copper
Electrical Cable Flexiable
2*6mm pure Copper

22

88012101
7310288

PCS

SCM1003U

TMM1or
TMPL
90Meter/R
oll
90Meter/R
oll

) AVR + Control card (  االحتياجات المطلوبة من قطع الغيار الكهربائية: المجموعة الرابعه
NO.

Part/Item

Part Brand/Model

Part Number

Unit

Qty For
2022

م

اسم الصنف/ الأيان

الشرأة المصنعة/ موديب الصنف

رقم الصنف

الوحدة

الكمية
المطلوبة
2522

PCS

10
20
5
0
0
10
10
10
5
0
0
0

PCS

50

PCS

0

1

Genset Controller Card

Deap sea 3110

DSE3110

PCS

2

Genset Controller Card

Deap sea 4520

DSE4520 MKII

PCS

3

Genset Controller Card

Deap sea 7320

PCS

4

Genset Controller Card

Insight 4000

DSE7320 MKII
120-0003

5

Genset Controller Card

Com Ap (ACO3)

IL3AMF25BAA

PCS

6

AVR Card

R250

Leorysomer

PCS

7

AVR Card

R438

PCS

8

AVR Card

R220

Leorysomer
3120080

9

AVR Card

MX341

Stamford

PCS

10

AVR Card

M16FA 655A

Marrille

PCS

11

AVR Card

SX460

PCS

12

AVR Card

DSR

E000-24602/1P
1360488

13

Siemens PLC Module Ver.8

12/24RCE

14

Siemens PLC Expansion Module
Ver.8

DM8 12/24R

1
2
3
4

Contactor, 56A ~ 63A-4Pole
Contactor Mechanical
Interlock
Auxiliary Contact : (2No
+2NC)
Relay 12VDC, 5Pin, 30~40A

6ED1-052-1MD000BA8
6ED1-055-1MB000BA2

PCS

PCS

ABB/Schenider/Lovato

NA

PCS

30

ABB/Schenider/Lovato

NA

PCS

15

ABB/Schenider/Lovato

NA

kit

30

012-0002-0002-0889

PCS

40

NewStar - 12VDC5Pin,30A Or

47
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Equivalent
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Relay 12VDC,14pin,6A
with Din Rail Base
Relay 220V AC, 14pin, 6A
with Din Rail Base
Circuit breaker MCB 1P,
2A, 400VAC
Circuit breaker MCB 1P, 3A,
400VAC
Circuit breaker MCB 1P, 4A,
400VAC
Circuit breaker MCB 1P, 6A,
400VAC
Circuit breaker MCB 1P,
10A, 400VAC
Circuit breaker MCB 4P,
50~63AA, 400VAC
PLC Battery : 12V, 12Ah,
Sunlight
Battery 12VDC -70AH,
>380CCA, Dry Type
Battery 12VDC 100AH,
>380CCA, Dry Type
Battery 12VDC -120AH,
>380CCA, Dry Type
Battery Charger 12V-5A

Schenider

012-0002-0002-0723

PCS

40

Schenider

012-0002-0002-0724

PCS

40

Legrand or Schenider
or Equivalent

NA

PCS

30

Legrand or Schenider

NA

PCS

30

Legrand or Schenider

012-0002-0002-0894

PCS

20

Legrand or Schenider

012-0002-0002-0353

PCS

30

Legrand or Schenider

012-0002-0002-0896

PCS

30

Legrand or Schenider

NA

PCS

30

Sunlight or Equivalent

012-0002-0002-0962

PCS

40

011-0006-0001-0024

PCS

10

011-0006-0001-0395

PCS

10

011-0006-0001-0233

PCS

10

012-0001-0003-0606

PCS

40

High quailty -Delivery
2022
High quailty -Delivery
2022
High quailty -Delivery
2022
DeepSea

MTU + Volvo  قطع غيار مولدات نوع: المجموعة الخامسة
رقم الوكالة

الو دة

الكمية
المطلوبة
2222

الكمية
للم رك

21707132

Pcs

24

1

Oil filter Primary 1

OIL FILTER فلتر زيت ابتدائي لمحرك فولفو
PRIMARY21707132

1

21707133

Pcs

24

1

Oil filter Primary 2

OIL FILTER PRIMARY فلتر زيت لمحرك فولفو
21707133

2

21707034

Pcs

24

1

Oil filter Secondary

OIL FILTER فلتر زيت ثانوي لمحرك فولفو
SECONDARY21707034

3
4
5

اسم الصنف انجليزي

اسم الصنف عربي لمولد
Volvo560_6501

l

22480372

Pcs

24

1

Primary Fuel Filters

FUEL FILTER فلتر ديزل ابتدائي لمحرك فولفو
PRIMARY22480372

20998367

Pcs

24

1

Secondary Fuel Filters

FUEL FILTER فلتر ديزل ثانوي لمحرك فولفو
SECONDARY20998367

21212204

20430376

Pcs
Pcs
Pcs
Pcs

8
4
8
8

1
1
1
1

Air Filters Volvo
Oil pressure sensor
Radaiter fan belt
Dynamo Charger - Belt

3803639

Pcs

4

1

Dynamo Charger

3801289

Pcs

2

1

Starter motor

21202753
3838617

فلتر هواء
متحسس ضغط الزيت
PEW00116 سير مروحة
LEEW00020 سير دينمو
890940689 دينمو شحن
PEW3801289 سلف تشغيل

48
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6
7
8
9
1
0
1
1
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PEW20513340 حساس ماء

PEW2051
3340

Pcs

2

1

Water sensor

PEW2089
8038

Pcs

2

1

Temperture sensor

Pcs

2

1

Radaiter Hose Plain

Pcs

4

1

Air Hose Plain

Pcs

4

1

Rocker Cover Gasket

رقم الوكالة

الو دة

الكمية
المطلوبة
2222

الكمية
للم رك

524184050
1

PCS

0

2

Filter Element Spin on
Lube Oil full flow

PCS

16

4

Fuel Filter Secondary Spin On

PCS

0

2

Air Filters (2 Filter )

PCS

0

1

Pressure sensor

PCS

0

1

PCS

0

PCS

23530644
X5461210
0001
35352531
X5449910
0472
139973692
X5752130
0019
X5441720
0004
X00E5020
5974
000535643
0
536090025
0
X0001865
9

 لPEW20898038 سنسور حرارة

اسم الصنف انجليزي

MTU اسم الصنف عربي

1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
م

0248145058 فلتر زيت

1

23035544 فلتر ديزل

2

فلتر هوا

3

5530302038 متحسس ضغط الزيت

4

Ribbed Belt For Fan Drive

X54499100472 سير المروحة

5

1

Belt Poly –V

5831193512 سير دينمو شحن

6

2

1

Generator

X57521300019

دينمو شحن لمولد

7

PCS

2

1

Starter motor

X54417200004 سلف تشغيب مولد

8

PCS

0

1

Low Water Level sensor

PCS

0

1

sensor reading Temperature

PCS

2

1

Fuel Driver Pump

PCS

3

1

sensor reading temperature

49

X54612100001

-

متحسس انخفاض مستوى الما
X00E50205974

5550305435 - متحسس قارئ حرارة
Solenoid valve سولنيد ديزل
5360900250

)2222/11( المناقصة العامة رقم

9
1
0
1
1
1
2

الوثيقة النمطية

القسم السابع :النمـــــــــاذج
نموذج تقديم العطاء
التت يخ :
قم________ :

المحترمون

اإلخوة /شركة يمن موبايل (ش.م.ي)

لثتئق الش اا بمت ف ذل النمتذ لالت نقا بتست مهت لفحصهت كتملة.

بعو فح

نح الموقعو [ _______________________ :يلت

اسم المو

نؤكو التزامنت تو يو لتسليم:

___________________________________________________ طبق ر ررت لوث ر ررتئق الشر ر ر اا بإجم ر ررتل
مبلر ر ررغ لقر ر ررو [ ......................يلت ر ر ر
بر ررتلحال

المبلر ر ررغ بتأل قر ر ررتم [ ..................................يلت ر ر ر

[[ ...............التدف ر رريض إ لج ر ررو مبلغ نس ر رربة التدف ر رريض ليصر رربح إجم ر ررتل العط ر ررت النهر ررتئ بعر ررو

التدف رريض [ ................يلتر ر

المبل ررغ بتأل ق ررتم [ ....... ...........................يلتر ر

 DDPتسليم مدتز شاكة يم موبت ل شتم جمير الاسروم الجماكيرة لالضراائ
تحو بموج

المبل ررغ ب ررتلحال

لالنقرل لالتر مي أل أي مبرتلغ أخراى

جول األسعت المافق م هذا لالذي يعتبا جز ا م هذا العطت .

لنتعه ررو فر ر حتل ررة قب ررو عطتئن ررت ب ر ر [ ..........................................................تكتر ر
الش ر اا بتلتنفيررذ لفقررت للمواصررفت
المتطلبت
الجهت

المبلر ر ررغ

الفنيررة لجرروال األسررعت لالشررال لالمواعيررو المحررو ف ر لثيقررة المنتقصررة لجررول

لعطتئنت المقوم لالذي عل أستس تم اإل سرت مر قربلكم كمرت نؤكرو التزامنرت بر ي قر اا

المدتصة قتنونت ف أي شلوى أل تظلم بشر

لتوقي العقو يعتبا هذا العطت عقوا ملزمت لنت.

لفيمت ل بيت بتلعموال

اس ررم عملي ررة

هرذه المنتقصرة بعرو إخطت نرت بقبرو العطرت

رتم اتدرتذه مر قبرل
لإلر أ

رتم إعروا

المطلوب منت فعهت فيمت تعلق بهذا العطت لبتنفيذه ف حتلة إ ست المنتقصة علينت:

اسم وعنوان الوكيل

المبلغ والعملة

ررررر

رررر

ررررر

رررر

رررر

ررررر

ررررر

الغرض من العمولة

ررررر
ررررر

(إن لم تدفع مثل هذه المبالغ فتكتب كلمة ال يوجد)
تحاي اا ف _______ وم _______
اسم المدو بتلتوقي لالصفة:

258م

الدتم:
م حظررة :إذا كررت هنررتك غبررة فر تقررويم تدفرريض لقيمررة العطررت فيجر
ش رايطة تقررويم ذل ر م ر مظررال

أ

ررتم تعبلتر فر الملررت المشررت إلير أعر ه أل تقررويم مررذكا مسررتقلة بررتلتدفيض

العطررت ف ر الموعررو المحررو لقبررل فررتح أل مظررال

إلثبتت ف محضا الفتح مت لم فإن ل يعتو ب ي تدفيض غيا مثب
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أثنررت جلسررة الفررتح بوجررو التدفرريض

الوثيقة النمطية

نموذج ضمان العطاء
المحترمون

اإلخوة /شركة يمن موبايل (ش.م.ي)
اسم المجموعة ................................................................... -:
رقم المناقصة)2222/11( :
نح  [ ...........................ذكا اسم البن الضتم
المو

نضم  [ .................................ذكا اسم

ضمتنت مطلقت غيا مشال لغيا قتبل لإللغت – عل أ نوف لر (شركة يمن موبايل (ش.م.ي)) أل م

يدلف ف منصب أل يقوم بتعيين لذل مبلغ لقو ه [ ........................يلت
[ ...............................يلت

اعتااض م جتنبنت أل م جتن
 .1أ يقوم بسح

المبلغ بتلحال

عنو أل مطتلبة خطية م قبلكم بول أي تحف أل

المضمو لشال هذا االلتزام:

عطتئ بعو فتح المظت ي

خ

 .2أ تقوم (شركة يمن موبايل (ش.م.ي)) بإب

فتا سايت العطت لالمذكو ف شلل العطت أل
مقوم العطت بقبو عطتئ خ

أ -يدفق مقوم العطت أل افض توقي العقو إذا طل

من ذل أل

ب -يدفق مقوم العطت أل افض تقويم ضمت األ ا حس
 -ال يقبل التصحيحت

المبلغ بتأل قتم

الحستبية حس

التعليمت

التعليمت

لمقوم العطت ا

لأي طل

لتمو و هذا الضمت يج

أ

العطت المقوم (المضمو )

إمضت لختم_______________________ :

اسم البن _________________________ :
العنوا __________________________ :

التت يخ__________________________ :
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أل

لمقوم العطت ا .

يعتبا هذا الضمت ست ي المفعو لمو ( ).....................ومت بوأ م تت يخ
تم عبا صتح

فتا سايت العطت ثم:

212م.

الوثيقة النمطية

نموذج إخطار قبول العطاء
التت يخ / /
إل [ ......................................................................اسم المو لعنوان
ندطرراكم أ عمليررة الش ر اا الدتصررة
علرريلم بموج ر
[يلت

 ....................................................................................قررو أ سرري

عطررت كم المقرروم ف ر هررذه المنتقصررة المررؤ

المبلغ بتأل قتم [ ...........................يلت

212م بإجمررتل مبلررغ لقررو ه ...................
المبلغ بتلحال .

لعليلم ساعة تقويم ضمت األ ا بنسربة  %15مر قيمرة العطرت بمبلرغ ( ).................................خر

خمسرة عشرا ومرت مر ترت يخ اسرت ملم لهرذا اإلخطرت لفقرت لصريغة الضرمت المافقرة بوثرتئق المنتقصرة غيرا مشرالطة
لغيررا قتبلررة لإللغررت بتسررمنت سررت ية المفعررو حت ر انتهررت إج ر اا ا

الفح ر

لاالسررت م االبترروائ م ر قبررل شــركة يمــن

موبايـل (ش.م.ي)  .فر حتلرة تر خاكم عر الحضرو لتوقير العقرو أل تقرويم ضرمت األ ا خر
سيؤ ي إل إلغت إ ست المنتقصة عليلم لمصت

المرو المحرو أعر ه

ضمت العطت .

المدير التنفيذي

م حظة :ال يعتبا هذا اإلخطت ملزم م النتحية القتنونية إذا مرت تقروم احرو المتقرومي بشرلوى إلر الجهرت
تم النظا لالب

ف الشلوى لفقت لإلج اا ا
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قتنونت لذل حت

القتنونية المحو ف القتنو لال ئحة.

المدتصرة

الوثيقة النمطية

نموذج ضمان األداء
المحترمون

اإلخوة /شركة يمن موبايل (ش.م.ي)

اسم المجموعة ................................................................... -:
رقم المناقصة)2222/11( :
نح  [ .................................................................ذكا اسم البن
 [ .................................ذكا اسم المو

نضم

ضمتنت مطلقت غيا مشال لغيا قتبل لإللغت – عل أ

نوف للر (شركة يمن موبايل (ش.م.ي))مبلغ لقو ه [ ...................................يلت
[ ..........................................يلت

تحف أل اعتااض م جتنبنت أل م جتن
المو

قو اخفق ف تنفيذ التزامتت بموج

المبلغ بتلحال

عنو أل مطتلبة خطية م قبلكم بول أي

المضمو اذا تبي أ  [ .................................ذكا اسم
العقو ل الحتجة إل أ تبينوا األس

الت استنو إليهت طلبلم.

كمررت نوافررق عل ر أي تغييررا أل إضررتفة أل تعررو ل ف ر بنررو العقررو أل ف ر أي م ر مسررتنوا
شــركة يمــن موبايــل (ش.م.ي) قررو اتفق ر

عليهررت لل ر يعفينررت م ر أي مسررلولية تتات ر

نتن ررتز عر ر إب غن ررت بر ر ي مر ر ه ررذه التغيير ر اا أل اإلض ررتفت
ص حية الضمت

المبلغ بتأل قتم

أل التع ررو

العقررو لالت ر يمل ر أ تكررو

عل ر هررذا الضررمت

كم ررت نتعه ررو بتالس ررتجتبة ألي تمو ررو لفت ررا

ل الاجو إل عميلنت  [ ....................................ذكا اسم المو .

ليساي هذا الضمت م تت يخ

211م لحت

تت يخ

إمضت لختم_______________________ :
اسم البن _________________________ :
العنوا __________________________ :

التت يخ__________________________ :
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لنح ر هنررت

الوثيقة النمطية

نموذج ضمان الدفعة المقدمة (ال ينطبق)
المحترمون

األخوة /شركة يمن موبايل (ش.م.ي)
اسم المجموعة ................................................................... -:
رقم المناقصة)2222/11( :

بنت عل تعليمت

لشال العقو الت ألجب

تقويم ضمت مقتبل صا الوفعة المقومة.

نح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  [ ................................................ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررذكا اسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم البن ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

 [ ...................................ررذكا اسررم المررو

ضررمتنت مطلقررت غيررا مشررال لغيررا قتبررل لإللغررت – عل ر أ

نر ر رروف لل ر ر رر(شــــــركة يمــــــن موبايــــــل (ش.م.ي)) مبلر ر ررغ لقر ر ررو ه [ ...........................يلت ر ر ر
[ ..............................يلت ر ر
اعت رااض م ر جتنبنررت أل جتن ر

أخفررق ف ر تنفيررذ التزامتت ر بموج ر

المبلر ررغ بر ررتلحال

المضررمو إذا تبرري ب ر

المبلر ر ررغ بتأل قر ر ررتم

عنر ررو أل مطتلبر ررة سر ررمية م ر ر قر رربلكم بر ررول أي تحف ر ر أل

 [ ...................................ررذكا اسررم المررو

العقررو أل قررو اسررتعمل الوفعررة ألغ رااض أخرراى خررت

ليعتبا هذا الضمت ست ي المفعو م تت يخ است م الوفعة المقومة لحت
إمضت لختم_______________________ :
اسم البن _________________________ :
العنوا __________________________ :
التت يخ__________________________ :

المناقصة العامة رقم ()2222/11

نضر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم

54

قررو

إطررت المشررال موضررو العقررو

تم استا ا هت لفقت لإلج اا ا

القتنونية.

الوثيقة النمطية

نموذج تفويض المصنع
المحترمون

األخوة /شركة يمن موبايل (ش.م.ي)
حير

أ  [ ...................................ررذكا اسررم المصررن

لهررو جهررة تصررني

اسرردة لذا

سررمعة طيبررة فر

تصني ............................................................................... .........................
...............................................................................................................

 [ .....ذكا اسم أل لص

السل الت يقوم بتصنيعهت

لمصتنع تق ف  [ .................................................................ذكا عنوا المصن

نفر رروض نح ر ر  [ ............................................................................ر ررذكا اسر ررم المصر ررن
بموجر ر ر ر ر ر

ه ر ر ر ر ررذا ................................................................................................

[ ذكا اسم لعنوا الوكيل أل اسم لعنوا الشد
لتق ر ر ررويم ه ر ر ررذا العط ر ر ررت

المفوض بتقويم العطت

لالتف ر ر ررتلض لالتوقير ر ر ر علر ر ر ر العق ر ر ررو معل ر ر ررم علر ر ر ر أس ر ر ررتس لث ر ر ررتئق العط ر ر ررت المقوم ر ر ررة منر ر ر رت لتو ي ر ر ررو

_____________.
لنقوم بموج

هذا التفويض الضمت الكتمل لالكفتلة المطلوبة لكم طبقت لشال للثتئق المنتقصة.

[توقي بتسم لنيتبة ع المصن
_________________

ملحوظة :نبغ أ يحمل خطتب التفويض هذا ف مقومت اسم المصن لعنوان
مدت

لوي توكيل ملزم للمصن  .كمت يج
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الوثيقة النمطية

نموذج ضمان الجودة
نح  [ ...............................................ذكا اسم المصن المصو المو
نضم جمي صنتعتتنت لأجهزتنت لمو سنة م ترت يخ الفحر

لاالسرت م االبتروائ لنقروم بتصرليح أل تغييرا أي قطعرة

م ررو ه ررذه الض ررمتنة إذا ك ررت العطر ر

ن ررتت عر ر أخط ررت مص ررنعية أل معوني ررة متعلقررة بتلقطعر رة

عتطل ررة العطل ررة خر ر

لمعونهت لذل بول مقتبل.

أمررت األخطررت الت ر ال تجرراي عليهررت الضررمتنة فه ر اسررتدوام الجهررتز بد ر
لاإلت

التعليمررت

الدتصررة بتالسررتدوام لالكسررا

لأيضت القط المعاضة للتآكل م كثا االستعمت .

يصبح الضمت ملغيت إذا قتم بتإلص ح أشردت

غيرا مدرولي برذل أل إذا لرم تسرتعمل القطر األصرلية لقطر الغيرت

المصنوعة لوى الشاكة.

(التوقي لالدتم م قبل المدو بذل م قبل الشاكة المصنعة أل الوكيل الاسم لهت)
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الوثيقة النمطية

نمــــوذج
عقد ...........................................................

م تم إباام هذا العقو بي كل م -:

أن بتت يخ

 .1شركة يمن موبايل (ش.م.ي) ليمثلهت المهنوس عرتما محمرو هر از – المرو ا التنفيرذي ليشرت إلير فر هرذا
العقو [بتلطا األل .

 .2المر ر ر ررو  ....................................ليمثله ر ر ر ررت األ

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

بصفت  ....................................ليشت إلي ف هذا العقو [بتلطا الثتن
لفقر ر ر ر رت للتتل -:
بنــــد ( :)1يقر رروم الطر ررا الثر ررتن بتو ير ررو ___________________________________________ لفقر ررت
للمواصرفت

الفنيرة لالكميرت

لالنوعيررة لجروال األسرعت لالشرال لالمتطلبررت

المحرو فر لثرتئق المنتقصررة

لالعطت الذي عل أستس تم اإل ست م قبل المشتاي لالمعمو م قبل طاف العقو.

بنـــد ( :)2قيم ررة عقررو تنفي ررذ األعمررت بمبل ررغ لقررو ه [ ..................................................يلترر

المبلررغ

بتأل قر ر ر ر ر ر ر ررتم [ ................................................................................يلت ر ر ر ر ر ر ر ر

المبلغ بتلحال .

بنــد ( :)3تعهررو الطررا األل بموج ر

هررذا العقررو أ

رروف للطررا الثررتن قيمررة العقررو أل أي مبلررغ آخررا قررو يصرربح

مستحقت للوف لفقت لطايقة السوا (الوف ) المحو ف الشال الدتصة للعقو.
بند ( :)4مو التو يو أل التنفيذ

(خمسة اشها م تت يخ التوقي عل العقو)

بند ( :)5تعتبا الوثتئق التتلية جز ال تج أز م هذا العقو ليتم تفسياهت عل هذا األستس له :
أ .إخطت قبو العطت .

ب .العطت المقوم لأي مااس

أل لثتئق تم قبولهت قبل توقي العقو لتم اعتبت هت جز ا ال تج أز م

هذا العقو.

 .الشال الدتصة.
 .الشال العتمة.

ه .المواصفت
ل .الاسومت

الفنية.

(إ لجو ).

ز .أي لثتئق أخاى تشلل جز م هذا العقو.
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الوثيقة النمطية

بنــد ( : )6أ -يحررق للطررا األل زيررت أل تدفرريض كميررت
 %11م قيمة العقو لبرنف

أل المطتلبة ب ي تعويض بسب
ب -يج

األسرعت

السررل أل الدررومت

المتعتقررو عليهررت ف ر حررول مررت نسرربت

ل أ يلرو للطرا الثرتن الحرق فر االعترااض علر ذلر

هذه الزيت أل التدفيض.

عل الطا الثتن االلتزام الكتمل بفتا ضمت الجو المحو لفقت للمعت يا المهنيرة المعمرو

بهت عتلميت للفقت لمت تن

علي التشايعت

بنـــد ( :)3يدضر ر ه ررذا العق ررو ألحل ررتم ق ررتنو المنتقص ررت

النتفذ ذا

لالم از رروا

الع قة.

لالمد ررتز الحلومي ررة ق ررم ( )23لس ررنة 2117م

لالئحت التنفيذية لتعتبا أحلتم القتنو لال ئحة المذكو ي ململة لهذا العقو.

بند ( :)3حا هذا العقو م نسدتي أصل بيو كل طا نسدة.

الطرف األول

الطرف الثاني

شركة يمن موبايل (ش.م.ي)

ويمثلها
المهندس /امر محمد هزاي

ويمثلها

المدير التنفيذي

يعتمــــــــــد
م /صام الحملي
رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل للهاتف النقال
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