اجلمهىرية اليمنية

شركة ميه مىبايل للهاتف النقال
ادارة للمشرتيات واملخازن

الوثائق النمطٌة
اسم المشروع :تورٌد أكٌاس اعالنٌة بالستٌكٌة
رقم المناقصة )3125/23( :
الخاصة :بشراء وتورٌد عدد عشرون ألف كٌلو جرام كٌس
اعالنً بالستٌكً
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القسم األول

تؼل ن شننش ت ن ن يل لنننت للننلت ش م.ننل ػ . .ػ ن إنننضش ش ملقصننت ش ؼليننت ش تل يننت ظ ن ش بشنننليح
شالعتث لس لؼل -: 5102
م

رقم المناقصة

1

2015-11

اسم المناقصة

شراء وتوريد صدد صشرون الف كيلو
اكياس بالستيكية دصائية

مبلغ الضمان
بالدوالر االمريكي

اخر موعد
لالستفسارات
واخر موعد لبيع
الوثائق

تاريخ فتح
المظاريف

فترة صالحية
الضمان
(أيام)

فترة صالحية
العطاء
(أيام)

مبلغ الرسوم
باللاير اليمني

$10911

1115/11/11

1115/11/12

 111يوم
من تاريخ فتح
المظاريف

 91يوم من
تاريخ فتح
المظاريف

20,000

فؼلى ش شش لث ش ششغبت ش ذخل في هزه ش ملقصت ت.ذنم غلبلتلم ش خطيت خال أوقلث ش ذوش ش شع ي إ ى -:
شش ت ن يل لنت – شدشسة ش شتشنلث وش خلصن – قغم ش شتشنلث – يكتب ش ملقصلث ل دششف شلسع
ش تلفضنلن ألخز نغخت ي ش لشصفلث ي.ل ت ش شعل ش سذدة أػاله ال تشد .
 ن.ذ ش ؼطلء في يظش وف يغلق ويختل ل ش غ شألز ش إ ى ػملشن ش شش ت ش سذد ويكتلب ػليه شعمش شش ت وش ششوع وسقم ش ملقصت ،وشعم ي.ذ ش ؼطلء ،وفي غيه ش لثلئق ش تل يت-:
ل هل يسذد

 -1ظ لن مكي مفظ ن لرج ش صيغت ش سذدة في وثلئق ش ملقصت بلغ ي.طلع
ل دذو أػاله أو شيك ي.بل ش ذفغ.
 -2صلسة ي شللدة ش تغديت وش تصمي علسنت ش فؼل .
 -3صلسة ي شللدة ظشنبت ش بيؼلث  +ش بطلقت ش عشنبيت علسنت ش فؼل .
 -4صلسة ي ش بطلقت ش تأييميت  +ش بطلقت ش ض لنت علسنت ش فؼل .
 -5صلسة ي شللدة يضشو ت ش لمت.
تغتثمى ش شش لث شألخمبيت ي ت.ذنم ش لثلئق وش شللدشث ش شلس إ يلل آنفل ً ونكتفى ت.ذنم ش لثلئق
ش .لنلنيت ش ؤهلت ش صلدسة ي ش بلذشن ش تي تمت ي إ يلل تلك ش شش لث.
 آخش يلػذ العتال ش ؼطلءشث هل ش غلػت ش ؼلششة وش مص صبلزل ً وعيتم فتر ش ظلسنسعلس أصسلب ش شش لث أو ي نملب ػملم في ت ل ش غلػت ش سلدنت ػشش وش مص ظلشش ً
سغب ش تلسنخ ش سذد أػاله و ت.بت ش ؼطلءشث ش تي تشد ؼذ هزش ش لػذ وعيتم إػلدتلل سل تلل
ش غل ت إ ى أصسل لل.
.ش ش شش ت ش لظر ؼل يت كتب يذنش شدشسة ش شتشنلث وش خلصن
 عيتم فتر ش ظلسنسعلس أصسلب ش ؼطلءشث أو ي ن ثللم تفلنط سع ي يلقغ ويختل .
 ن ك لششغبي في ش شلس ت في هزه ش ملقصلث شإلغالع ػلى وثلئق ش ملقصلث قبت شششئللخال أوقلث ش ذوش لفتشة ش غ لذ لل بيغ وثلئق ش ملقصلث أو ػ غشنق صنلسة يلقؼمل
شال كتشوني www.yemenmobile.com.ye
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القسم الثانً  :التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات
أ -مقدمـــــــة
-1

مصدر التمويل

-2

مقدمو العطاءات
المؤىمون

سيتـ تمكيؿ تنفيذ عممية الشػراء المطمكبػة فػ جػدكؿ المتطمبػات مػف مصػدر
التمكيؿ المكضح ف قائمة بيانات العطاء.
1-2
2-2

ى ػػذا اإلع ػػبلف  /ال ػػدعكة مفتكح ػػة لجميػ ػ الم ػػكرديف أك المص ػػنعيف لمبض ػػائ

لمتقدـ بعطاءاتيـ لممشاركة ف ىذه المناقصة.

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

التصاميـ كالمكاصفات الفنية كالكثائؽ األخرل التػ يتعػيف اسػتخداميا لشػراء
الس ػ ػػم كالمػ ػ ػكاد المطمكب ػ ػػة شػ ػ ػراؤىا بمكج ػ ػػب ى ػ ػػذا اإلع ػ ػػبلف/ال ػ ػػدعكة لتق ػ ػػديـ

العطاءات.
3-2

ال ينبغػ ػ أف يك ػػكف مق ػػدـ العط ػػاء مم ػػف أخ ػػؿ بالمب ػػادئ األخبلقي ػػة كقكاع ػػد

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

-3

السمع والخدمات
المكممة

1-3
2-3

جمي ػ السػػم كالخػػدمات المكممػػة ذات الصػػمة الت ػ يتعػػيف تكريػػدىا بمكجػػب

العقد سيككف منشؤىا البمداف المؤىمة.

ألغراض ىذا البنػد تعنػ كممػة "المنشػ " المكػاف الػذم يػتـ فيػو اسػتخراج تمػؾ
البضػائ أك تعػدينيا أك زراعتيػػا أك إنتاجيػا أك المكػاف الػػذم يػتـ فيػو تػػكفير
الخ ػػدمات التكميمي ػػة ذات الص ػػمة .كتعتب ػػر البض ػػائ مص ػػنعة عن ػػدما ت ػػؤدم
عمميات التصني كالمعالجػة كالتجميعػات الجكىريػة الكبػرل إلػ إخػراج منػت

معتػػرؼ بػػو تجاري ػان تختمػػؼ خصائصػػو األساسػػية جكىريػان مػػف حيػػث الغػػرض

أك االستخداـ عف مككناتو.

-4

تكاليف إعداد العطاء

3-3

منشػ ػ البضػ ػػائ كالخػ ػػدمات لػ ػػيس بالضػ ػػركرة أف يحمػ ػػؿ نفػ ػػس جنسػػػية مقػػػدـ

1-4

يتحمػػؿ مقػػدـ العطػػاء جمي ػ التكػػاليؼ الخاصػػة بإعػػداد كتقػػديـ العطػػاء كلػػف

العطاء.

يكػػكف "المشػػترم المحػػدد أسػػمو ف ػ قائمػػة بيانػػات العطػػاء مسػػئكالن ب ػ م حػػاؿ
عف ىذه التكاليؼ بغض النظر عف نتيجة المناقصة.

3
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ب -وثائق المناقصة
-5

محتويات وثائق

1-5

تحدد كثائؽ المناقصػة السػم كالمػكاد كالخػدمات المكممػة المطمكبػة كاجػراءات
المناقصػ ػػة كشػ ػػركط العقػ ػػد .كتتضػ ػػمف الكثػ ػػائؽ باإلضػ ػػافة إل ػ ػ اإلعػ ػػبلف أك

المناقصة

الدعكة لتقديـ العطاءات ما يم :

أ .التعميمات إل مقدم العطاءات.
ب .قائمة بيانات العطاء.
ج .الشركط العامة لمعقد.

د .الشركط الخاصة لمعقد.
ىػ .جدكؿ المتطمبات (المستمزمات):
 .1جدكؿ التكريدات كمكاعيد كمكاف/أماكف التكريد.
 .2جدكؿ الخدمات المكممة.
 .3المكاصفات الفنية.
 .4جداكؿ األسعار.

 .5الرسكمات (بحسب انطباؽ الحالة).
ك .نمكذج تقديـ العطاء.
ز .نمكذج ضماف العطاء.

ح .نمكذج اخطار قبكؿ العطاء.

ط .نمكذج ضماف األداء.

م .نمكذج ضماف الدفعة المقدمة.
ؾ .نمكذج العقد.
ؿ .نمكذج تفكيض المصن .

ـ .نمكذج ضماف الجكدة.
2-5

عم مقدـ العطاء أف يدرس جمي التعميمات كالشركط كالمكاصػفات كجػدكؿ
المتطمبػػات كالنمػػاذج الػكاردة فػ كثػػائؽ المناقصػػة بصػػكرة دقيقػػة كأم تقصػػير
ف ػ ػ تقػ ػػديـ جمي ػ ػ الكثػ ػػائؽ كالمعمكمػ ػػات المطمكبػ ػػة أك التقػ ػػدـ بعطػ ػػاء غيػ ػػر

مستجيب ف جكىره لكثائؽ المناقصة مػف جميػ النػكاح سػيتحمؿ مسػؤكلية

ذلؾ مقدـ العطاء كقد يؤدم إل استبعاد عطائو.
3-5

إف ع ػػدـ إب ػػداء مق ػػدـ العط ػػاء ألي ػػة مبلحظ ػػات عمػ ػ المكاص ػػفات الفني ػػة أك
الرسػكمات أك كثػػائؽ المناقصػػة األخػػرل خػػبلؿ فتػرة د ارسػػة كتقػػديـ العطػػاءات
يعتبر إق ار انر منو بصحتيا كسبلمتيا كال يحؽ لو المطالبة بػ م تعػديبلت فػ

السم كالمكاد أك الخدمات المكممة أك المطالبة بفكارؽ أسعار.
4-5

عندما تككف طبيعة المناقصة ى تكريد كتركيػب كتشػغيؿ فيجػب عمػ مقػدـ
4
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العطػػاء معاينػػة مكق ػ التنفيػػذ بنفسػػو كالت كػػد مػػف طبيعتػػو كمػػف كافػػة البيانػػات
كالمعمكم ػ ػػات كالخ ػ ػػدمات المرتبط ػ ػػة بتنفي ػ ػػذ المش ػ ػػركع بص ػ ػػكرة مباشػ ػ ػرة مث ػ ػػؿ
االختب ػػارات كطبيع ػػة المن ػػاخ كغيرى ػػا كيتحم ػػؿ مق ػػدـ العط ػػاء كح ػػده تك ػػاليؼ
كمعاينة مكق التنفيذ.

-6

توضيح وثائق

1-6

يحػػؽ لكػػؿ مػػف تقػػدـ لش ػراء كثػػائؽ المناقصػػة التقػػدـ بطمػػب أم إيضػػاحات أك
استفسارات بش ف كثائؽ المناقصػة عمػ أف تقػدـ خطيػان إلػ عنػكاف المشػترم

المناقصة

المبػػيف ف ػ قائمػػة بيانػػات العطػػاء .كعم ػ الجيػػة الػػرد خطي ػان عم ػ أم طمػػب
تتس ػػممو إليض ػػاح كث ػػائؽ المناقص ػػة خ ػػبلؿ الفتػ ػرة المس ػػمكح بي ػػا قانكنػ ػان قب ػػؿ

التاريخ المحدد لتقديـ العطاءات كترسؿ صكر مػف رد الجيػة متضػمنان شػرحان

لمتكض ػػيحات كاالستفس ػػارات المطمكب ػػة إلػ ػ جميػ ػ المتق ػػدميف لشػ ػراء كث ػػائؽ

المناقصة بدكف تحديد مصدر طمب اإليضاحات أك االستفسارات.
-7

تعديل وثائق

1-7

المناقصة

لممشترم أف يعدؿ كثػائؽ المناقصػة فػ أم كقػت قبػؿ التػاريخ المحػدد لتقػديـ

العطػ ػػاءات ألم سػ ػػبب كػ ػػاف س ػ ػكاء بمبػ ػػادرة مػ ػػف جانبػ ػػو أك اسػ ػػتجابة لطمػ ػػب

إيضاح مف أحد راغب االشتراؾ.

2-7

س ػػيتـ إب ػػبلغ جميػ ػ م ػػف تق ػػدمكا كاش ػػتركا كث ػػائؽ المناقص ػػة بالتع ػػديؿ خطيػ ػان

3-7

يككف لممشترم الحؽ ف تمديد فتػرة تقػديـ العطػاءات حسػب مػا يػ اره مناسػبان

كيككف التعديؿ ممزمان ليـ باعتباره جزء ال يتج أز مف كثائؽ المناقصة.

لت ػػكفير ميم ػػة معقكل ػػة لممتق ػػدميف لكػ ػ ي خ ػػذكا التع ػػديؿ بع ػػيف االعتب ػػار عن ػػد

إعداد عطاءاتيـ.

ج -إعداد العطاءات
1-8

-8

لغة العطاء

-9

الوثائق التي يجب إن 1-9

يػػتـ إعػػداد العطػػاء كجمي ػ الم ارسػػبلت كالكثػػائؽ المتعمقػػة بػػو كالمتبادلػػة بػػيف
مق ػػدـ العط ػػاء كالمش ػػترم خطيػ ػان بالمغ ػػة العربي ػػة م ػػا ل ػػـ ت ػػنص قائم ػػة بيان ػػات

العطاء عم لغة أخػرل كيجػكز أف يقػدـ صػاحب العطػاء كثػائؽ كمطبكعػات

يتضمنيا العطاء

بمغة أخرل.

يجب أف يتضمف العطاء المعد مف قبؿ مقدمو المككنات اآلتية:
أ .رسػػالة تقػػديـ العطػػاء كجػػدكؿ المتطمبػػات كأسػػعارىا مسػػتكمميف حسػػبما ىػػك
كارد ف البند ( )10كالبند ( )11كالبند ( )12مف ىذه التعميمات.

ب .كثػػائؽ إثبػػات تعػػد طبق ػان لمبنػػد ( )13مػػف ىػػذه التعميمػػات تثبػػت أف مقػػدـ
العطاء معتمد كمؤىؿ لتنفيذ العقد ف حالة قبكؿ العطاء المقدـ منو؛

ج .كث ػ ػػائؽ أثب ػ ػػات تع ػ ػػد بمكج ػ ػػب البن ػ ػػد ( )14م ػ ػػف ى ػ ػػذه التعميم ػ ػػات تثب ػ ػػت أف
التكريػػدات كالخػػدمات المكممػػة التػ يكردىػػا مقػػدـ العطػػاء تعػػد سػػم كخػػدمات
معتمدة كمطابقة لممكاصفات الفنية الت تضمنتيا كثائؽ المناقصة؛

د .ضماف العطاء يقدـ طبقان لمبند ( )15مػف ىػذه التعميمػات كبػنفس الصػيغة
5
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المحددة ف كثائؽ المناقصة.
ىػ .الشيادات كالبطائؽ المطمكب تقديميا ضمف كثائؽ العطاء:
ى ػػ :1/صػػكرة شػػيادة التسػػجيؿ لغػػرض ض ػريبة المبيعػػات كالبطاقػػة الض ػريبية
ساريت المفعكؿ.

ىػ :2/صكرة البطاقة الت مينية كالبطاقة الزككية ساريت المفعكؿ.
ىػ :3/صكرة شيادة التسجيؿ كالتصنيؼ سارية المفعكؿ.
ىػ :4/صكرة شيادة مزاكلة المينة.

ىػ ػػ :5/أم كث ػػائؽ أخ ػػرل مطمكب ػػة يح ػػددىا المش ػػترم فػ ػ قائم ػػة بيان ػػات العط ػػاء
كتسػػتثن الشػػركات األجنبيػػة مػػف تقػػديـ الشػػيادات كالبطاقػػات المشػػار
إلييػ ػػا ف ػ ػ الفق ػ ػرات (ى ػ ػػ 1/ى ػ ػػ 2/ى ػ ػػ 3/ى ػ ػػ )4/كيكتف ػ ػ بالكثػ ػػائؽ
القانكنيػػة الت ػ تؤكػػد أىميػػة المتقػػدـ األجنب ػ كالصػػادرة ف ػ البمػػد الػػذم
ينتمػ إليػػو كفػ حالػػة إرسػػاء العقػػد عميػػو تسػػرم عميػػو أحكػاـ القػكانيف
كالمكائح النافذة ذات العبلقة.

 -11نموذج العطاء،
وجداول األسعار

 1-10يسػػتكمؿ مقػػدـ العطػػاء تعبئػػة نمػػكذج العطػػاء كجػػدكؿ األسػػعار كالمتطمبػػات
األخػػرل المكضػػحة ضػػمف كثػػائؽ المناقصػػة محػػددان السػػم كالم ػكاد المطمػػكب
تكريدىا م كصؼ مختصر ليا كبمد المنش كالكميات كاألسعار؛

 2-10ال يحػػؽ ألم مشػػارؾ التقػػدـ ب ػ كثر مػػف عطػػاء كاحػػد ف ػ نفػػس المناقصػػة س ػكاء
منف ػػردنا أك ض ػػمف ش ػػركة أك ض ػػمف ش ػػركاء (ائ ػػتبلؼ) كأم مخالف ػػة ل ػػذلؾ س ػػيتـ
اسػ ػػتبعاد كافػ ػػة العطػ ػػاءات المقدمػ ػػة منػ ػػو كمصػ ػػادرة ضػ ػػماناتيا أك إلغػ ػػاء العقػ ػػد

كمصادرة ضماف األداء إذا تبيف ذلؾ لمجية بعد التعاقد معو كيستثن مف ذلػؾ
أف يككف صاحب العطاء مقدـ مف الباطف م عطاء آخر.

 3-10إذا سمحت كثائؽ المناقصة ف قائمة بيانات العطػاء بتقػديـ عطػاءات بديمػو
كميان أك جزئيان فيجب عم لجنة التحميػؿ كالتقيػيـ إخضػاع ىػذه البػدائؿ لمتقيػيـ

بيػػدؼ اختيػػار البػػديؿ األفضػػؿ مػػف حيػػث المكاصػػفات كالسػػعر كاذا لػػـ يػػتـ
الس ػػماح بتق ػػديـ عط ػػاءات بديم ػػو في ػػتـ اس ػػتبعاد العط ػػاء المتق ػػدـ بب ػػدائؿ أثن ػػاء

التحميؿ كالتقييـ.
 -11أسعار العطاء

 1-11يجب أف يبيف مقدـ العطاء ف جػدكؿ األسػعار سػعر الكحػدة كاجمػال سػعر
الكحدات كصكال إلػ جممػة العطػاء لمسػم كالمػكاد المطمػكب تكريدىا/تكريػدىا

كتركيبيػػا كتشػػغيميا كالتػػدريب بحسػػب انطبػػاؽ الحالػػة بمكجػػب ىػػذه التعميمػػات

لمق ػػدم العط ػػاءات عمػ ػ أف يك ػػكف العق ػػد ش ػػامبلن جميػ ػ الرس ػػكـ الجمركي ػػة
كالضرائب كتكاليؼ التػ ميف كالنقػؿ كأم نفقػات أخػرل حتػ كصػكؿ البضػائ

إل مخازف الجية أك أم مكق نيائ آخر محدد ف جدكؿ المتطمبات.

 2-11يجب عند كتابة العطاء المقدـ مف المتناقص مراعاة اآلت :

أ .كتابػ ػػة أسػ ػػعار الكحػ ػػدات كاجمػ ػػال أسػ ػػعار الكحػ ػػدات كأم بيانػ ػػات أخػ ػػرل
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مطمكبػػة مػػف مقػػدـ العطػػاء بحبػػر ال يمحػ عم ػ أف يكضػػح سػػعر الكحػػدة
كعدد الكحدات بالعدد أك الػكزف أك المقػاس أك أم بيانػات تفصػيمية أخػرل
كالثمف اإلجمال كعم أف تكتب األسعار باألرقاـ كالحركؼ.

ب .أف يكقػ مقػدـ العطػاء عمػ قائمػة األسػعار بعػػد ممئيػا كال يجػكز الكشػػط
أك المحك ف قائمػة األسػعار ككػؿ تصػحيح فػ األسػعار أك غيرىػا يجػب
إع ػ ػػادة كتابت ػ ػػو بحب ػ ػػر ال يمحػ ػ ػ رقم ػ ػػا كحركف ػ ػػا ك التكقيػ ػ ػ بجان ػ ػػب ى ػ ػػذا

التصحيح.

 3-11تظؿ األسعار الت حددىا مقدـ العطاء ثابتة خبلؿ قيامو بتنفيذ العقػد كغيػر
خاضػ ػػعة لمتعػ ػػديؿ كعم ػ ػ لجنػ ػػة التحميػ ػػؿ كالتقيػ ػػيـ التعامػ ػػؿ م ػ ػ أم عطػ ػػاء
يتض ػػمف أس ػػعا انر قابم ػػة لمتع ػػديؿ معامم ػػة العط ػػاء غي ػػر المس ػػتجيب ال ػػذم ت ػػـ
رفضو بمكجب البند ( )24مف ىذه التعميمات.

 -12عمالت العطاء

 1-12أ .بالنسػػبة لمسػػم كالمػكاد كالخػػدمات المكممػػة التػ يكردىػػا مقػػدـ العطػػاء تقػػدـ
األسػػعار بػػالل اليمنػ مػػا لػػـ يػػنص فػ قائمػػة بيانػػات العطػػاء .عمػ خػػبلؼ

ذلؾ.

ب .سػػيتـ الػػدف بػػالل اليمنػ ػ مػػالـ يػػنص ف ػ قائم ػػة بيانػػات العطػػاء عمػػ
خبلؼ ذلؾ.
 -13الوثائق المثبتة
ألىمية مقدم العطاء
ومؤىالتو

 1-13تطبيقان لمبند ( )9مف ىذه التعميمات يجب عمػ مقػدـ العطػاء أف يقػدـ كجػزء

مػف عطائػػو الكثػػائؽ التػ تثبػػت أىميتػػو لبلشػػتراؾ فػ المناقصػػة كت ىيمػػو عنػػد

التنفيذ ف حالة قبكؿ عطائو.

 2-13عم مقدـ العطػاء تقػديـ كثػائؽ اإلثبػات عمػ أىميتػو بمػا يقنػ المشػترم ب نػو
ينتم إل دكلة مؤىمة كما تحدد ف البند ( )2مف ىذه التعميمات.
 3-13عم مقدـ العطاء تقػديـ كثػائؽ اإلثبػات الدالػة عمػ كفاءتػو لتنفيػذ العقػد كأنػو
أصػػبح مقنع ػان لممشػػترم بقبػػكؿ عطائػػو كف ػ ىػػذه الحالػػة يمػػزـ تػػكفر الكثػػائؽ

التالية:

أ .عنػػدما يتضػػمف العطػػاء تكريػػد بضػػائ ليسػػت مػػف صػػن مقػػدـ العطػػاء أك
إنتاج ػػو ف ػػإف ص ػػاحب العط ػػاء يج ػػب أف يك ػػكف مفكض ػػا حس ػػب األص ػػكؿ

التجارية مف جانب المصن أك المنت لمبضائ بالتكريػد إلػ داخػؿ الػيمف
أك أف يككف ككيبلن رسميان؛

ب .أف لدل مقدـ العطاء اإلمكانيات المالية كالفنية كاإلنتاجية لتنفيذ العقد؛
ج .ف ػ حالػػة عػػدـ ممارسػػة مقػػدـ العطػػاء ألعمػػاؿ ف ػ الػػيمف فإنػػو سػػيمثمو
ككيؿ ف اليمف كاذا ما ارسػ عميػو العطػاء سػيككف الككيػؿ قػاد انر كمػؤىبلن

لتنفيػػذ الت ازم ػػات الم ػػكرد الخاصػػة بالص ػػيانة كاإلص ػػبلح (خػػدمات مػػا بعػػد
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البيػ ػ ) كتخ ػ ػزيف كت ػػكفير قط ػ ػ الغي ػػار كالتػ ػػدريب المنص ػػكص عمييػػػا فػ ػ
شركط العقد أك ف المكاصفات الفنية أك فييما معا؛
د .أف يف مقدـ العطاء بمعايير األىمية الكاردة ف قائمة بيانات العطاء.
 -14الوثائق المثبتة
ألىمية التوريدات
ومطابقتيا لوثائق
المناقصة

 1-14تطبيقػان لمبنػػد ( )9مػػف ىػػذه التعميمػػات عمػ مقػػدـ العطػػاء أف يقػػدـ كجػػزء مػػف
العطػػاء كثػػائؽ تثبػػت أىميػػة البضػػائ كالخػػدمات الت ػ يعتػػزـ تكريػػدىا بمكجػػب

العقد كمطابقتيا لممكاصفات الفنية كالشركط المحددة ف كثائؽ المناقصة.
 2-14يج ػػب أف تش ػػتمؿ كث ػػائؽ اإلثب ػػات المقدم ػػة بشػ ػ ف أىمي ػػة البضػػائ كالخػػدمات
عمػ ػ بي ػػاف فػ ػ ج ػػدكؿ األس ػػعار يكض ػػح بم ػػد المنشػ ػ لمتكري ػػدات كالخ ػػدمات
المكممة كتؤكده شيادة منش تصدر عند الشحف.

 3-14يجػػب عم ػ المػػكرد تقػػديـ ضػػمانة الجػػكدة الت ػ تؤكػػد أف البضػػائ التػ سػػيتـ
تكريدىا سميمة كجديدة كلـ يسبؽ استخداميا.
 -15ضمان العطاء

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

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

أ .شػ ػػيؾ مقبػ ػػكؿ الػ ػػدف مػ ػػف البنػ ػػؾ المسػ ػػحكب عميػ ػػو باسػ ػػـ الجيػ ػػة صػ ػػاحبة
المناقصة كضماف لمعطاء شريطة أف يككف ىذا البنؾ معتمدان لػدل البنػؾ

المركػ ػػزم كمػ ػػا تقبػ ػػؿ الشػ ػػيكات المسػ ػػحكبة عم ػ ػ بنػ ػػكؾ بالخػ ػػارج بشػ ػػرط

اعتمادىػػا مػػف أحػػد البنػػكؾ المحميػػة المعتمػػدة مػػف قبػػؿ البنػػؾ المركػػزم كأف
يكػ ػػكف صػ ػػالحان لمػ ػػدة ال تقػ ػػؿ ع ػ ػف ثبلثػ ػػيف يكم ػ ػان مػ ػػف تػ ػػاريخ انتيػ ػػاء فت ػ ػرة

صبلحية العطاء.

ب .ضػػمانة بنكيػػة مػػف أح ػػد البنػػكؾ المصػػرح ليػػا م ػػف قبػػؿ البنػػؾ المركػػزم
اليمنػ بإصػدار مثػػؿ ىػذه الضػػمانات كتكػكف الضػمانة خاليػػة مػف أم قيػػد

أك شػػرط كبحسػػب نمػػكذج صػػيغة الضػػماف المحػػددة ف ػ كثيقػػة المناقصػػة
كس ػػارية المفع ػػكؿ لم ػػدة ال تق ػػؿ ع ػػف ثبلث ػػيف يكمػ ػان م ػػف ت ػػاريخ انتيػػاء فتػ ػرة

صبلحية العطاء باسـ المشترم.

كاذا كاف الضماف البنك مقدمان مف بنؾ خارج فيجب أف يكػكف معػز انز مػف

قبؿ بنؾ داخؿ الجميكرية مصرح لو مف قبؿ البنؾ المركزم اليمن .

 3-15سيتـ رفػض أم عطػاء غيػر مرفػؽ بػو أصػؿ الضػماف المنصػكص عميػو فػ
البنػػديف  1-15ك  2-15مػػف ىػػذه التعميمػػات كسػػيعتبر أنػػو غيػػر مسػػتكؼ
كفقان لمبند  24مف ىذه التعميمات.

 4-15يعػػاد ضػػماف العطػػاء إل ػ صػػاحبو بعػػد تقػػديـ ضػػماف األداء كالتكقي ػ عم ػ
8

المناقصة العامة ( )2015/12لشراء كتكريد  200000كيمك جراـ أكياس ببلستيكية

العقد مف قبؿ صاحب العطاء الفائز.
 5-15يحؽ لممشترم مصادرة ضماف العطاء ف أم مف الحاالت اآلتية:
أ .إذا طمػػب أم مػػف مقػػدم العطػػاءات سػػحب عطائػػو بعػػد فػػتح المظػػاريؼ
خبلؿ مدة صبلحية العطاءات.

ب .إذا لـ يقبؿ صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابية.
ج .إذا ل ػػـ يق ػػدـ ص ػػاحب العط ػػاء الف ػػائز ض ػػماف األداء فػ ػ الم ػػدة المح ػػددة
بإخطار قبكؿ عطائو كالتكقي عم العقد.

د .إذا ثب ػػت لمجي ػػة أف ص ػػاحب العط ػػاء قػ ػد أخ ػػؿ بقكاع ػػد الس ػػمكؾ كالمب ػػادئ
األخبلقية المحددة فػ القػانكف كالبلئحػة خػبلؿ فتػرة د ارسػة كتقػديـ العطػاء
كاجراءات التحميؿ كالتقييـ كالبت.
 -16فترة سريان العطاء

 1-16يسػػتمر س ػرياف العطػػاء خػػبلؿ الفت ػرة المبينػػة ف ػ قائمػػة بيانػػات العطػػاء بعػػد
الت ػػاريخ ال ػػذم يح ػػدده المش ػػترم لف ػػتح المظ ػػاريؼ طبقػ ػان لمبن ػػد ( )19مػػف ى ػػذه

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

 2-16يجكز لممشػترم الحصػكؿ عمػ مكافقػة مقػدـ العطػاء عمػ تمديػد مػدة سػرياف
العطاء بمكجب خطاب كتاب يكجػو إلػ صػاحب العطػاء كيجػب أف يكػكف
رد صػ ػػاحب العطػ ػػاء خطي ػ ػان بالمكافقػ ػػة دكف أم تعػ ػػديؿ ف ػ ػ عطائػ ػػو المقػ ػػدـ
كيجػػكز لمقػػدـ العطػػاء أف يػػرفض الطمػػب دكف أف يػػؤدم ذلػػؾ إل ػ مصػػادرة

ضػػماف العطػػاء كيػػتـ تمديػػد مػػدة س ػرياف ضػػماف العطػػاء المنصػػكص عمييػػا
ف البند ( )15مف ىذه التعميمات.

 -17صيغة العطاء
والتوقيع عميو

 1-17يج ػػب عمػ ػ مق ػػدـ العط ػػاء القي ػػاـ بإع ػػداد النس ػػخة األص ػػمية كالنس ػػخ األخ ػػرل
لمعطاء المحددة ف قائمة بيانات العطاء كالتكقي عمييا عم أف يتـ تمييػز
"النسػػخة األصػػمية عػػف النسػػخ األخػػرل" بكضػػكح بحيػػث يكتػػب عم ػ النسػػخة
األصػػؿ (أصػػؿ العطػػاء) كعمػ ػ النسػػخ األخػػرل (ص ػػكرة مػػف العطػػاء) كفػػ

حالة أم اختبلؼ بينيما فإنو يعتد بالنسخة األصمية؛

 2-17يحرر أصؿ العطاء كالنسخ األخرل طباعػة أك كتابػة بحبػر ال يمحػ كيكقػ

عمي ػػو مق ػػدـ العط ػػاء أك الش ػػخص المخ ػػكؿ أك المف ػػكض عمػ ػ أف ي ػػتـ ذل ػػؾ

التكقيػ ػ ػ كالخ ػ ػػتـ عمػ ػ ػ جميػ ػ ػ ص ػ ػػفحات العط ػ ػػاء فيم ػ ػػا ع ػ ػػدا المطبكع ػ ػػات
(الكاتمكجات) الت لـ تدخؿ عمييا تعديبلت؛
 3-17إذا كق ػ خط ػ مػػف مقػػدـ العطػػاء فمػػف يعتػػد ب يػػة كتابػػة فيمػػا بػػيف السػػطكر أك
كشػػط أك إضػػافة فػػكؽ السػػطكر إال إذا كق ػ عمييػػا الشػػخص أك األشػػخاص
المكقعكف عم العطاء قبؿ فتح المظاريؼ؛

 4-17عمػ ػ ص ػػاحب العط ػػاء الف ػػائز أف يق ػػدـ المعمكم ػػات المنص ػػكص عميي ػػا فػ ػ
9
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نمػػكذج العطػػاء بش ػ ف المبػػالغ المدفكعػػة أك الت ػ يتعػػيف دفعيػػا لم ػككبلء ذكم
الصمة بيذا العطاء كتنفيذ العقد؛
 5-17يج ػ ػػب عمػ ػ ػ مق ػ ػػدـ العط ػ ػػاء التكقيػ ػ ػ كالخ ػ ػػتـ عمػ ػ ػ جميػ ػ ػ كث ػ ػػائؽ العط ػ ػػاء
[المكاصػػفات الرسػػكمات (إف كجػػدت) الشػػركط العامػػة الشػػركط الخاصػػة

كنم ػػكذج العق ػػد ك ػػإقرار من ػػو ب ػػااللتزاـ الكام ػػؿ بم ػػا كرد فيي ػػا م ػػالـ س ػػيعتبر
العطاء غير مكتمؿ؛

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

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

 1-18يض ػ مقػػدـ العطػػاء أصػػؿ العطػػاء ككػػؿ نسػػخة منػػو ف ػ مظػػاريؼ منفصػػمة
كمغمقة كمختكمة بالشم األحمػر يكتػب عمييػا اسػـ المشػترم كاسػـ المشػركع

كرقػػـ المناقصػػة كعن ػكاف التسػػميـ طبقػػا لعن ػكاف المشػػترم المكضػػح ف ػ قائمػػة
بيان ػػات العط ػػاء كي ػػتـ التكقيػ ػ عمػ ػ المظ ػػاريؼ ككتاب ػػة كمم ػػة "األص ػػؿ" أك
"صػػكرة" خػػارج المظػػركؼ لمتمييػػز بينيػػا ثػػـ تكض ػ المظػػاريؼ جميعيػػا ف ػ
مظػػركؼ خػػارج كيغمػػؽ كيخػػتـ بالشػػم األحمػػر طبقػان لمبيانػػات المحػػددة فػ

كثائؽ المناقصة.

 2-18يتـ ف المظاريؼ الداخمية كالخارجية ما يم :
أ .تعنكف باسـ المشترم المبيف ف قائمة بيانات العطاء.
ب .تحمػػؿ اسػػـ المشػػركع المبػػيف ف ػ قائمػػة بيانػػات العطػػاء كعن ػكاف تقػػديـ
العط ػػاء كم ػػا ى ػػك مب ػػيف فػ ػ اإلع ػػبلف/ال ػػدعكة /قائمػ ػة بيان ػػات العط ػػاء
كتكتػػب عمييػػا عبػػارة "ال يجػػكز الفػػتح قبػػؿ" كتسػػتكمؿ ىػػذه العبػػارة بالكقػػت

كالتاريخ المحػدديف فػ قائمػة بيانػات العطػاء طبقػان لمبنػد ( )1-22ف ىػذه

التعميمات.

 3-18يحرر أيضان عم المظاريؼ الداخميػة اسػـ كعنػكاف مقػدـ العطػاء حتػ يمكػف
إعادة العطاء إليو دكف فتحو ف حالة كصكلو "مت خ ار".

 4-18ال يتحمؿ المشترم أية مسؤكلية عف الخط فػ تكجيػو العطػاء أك فتحػو قبػؿ
المكعػػد المحػػدد فػ حالػػة عػػدـ إغػػبلؽ المظػػركؼ الخػػارج أك التكقيػ عميػػو
حسب المطمكب ف البند  2-18مف ىذه التعميمات.
 5-18عند تقديـ العطاءات مف متناقصيف غير محمييف يراع اآلت :
أ .يجػػب أف يكضػػح مقػػدـ العطػػاء أك ككيمػػو الرسػػم أك مػػف تفكضػػو الشػػركة
ف ػ عطائػػو العن ػكاف الػػذم يمكػػف مخاطبتػػو مػػف خبللػػو كتعتبػػر اإلعبلنػػات
كالخطابػػات الت ػ ترسػػميا الجيػػة إليػػو عم ػ ىػػذا العن ػكاف أنيػػا قػػد سػػممت
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تسميمان صحيحان لمقدـ العطاء.

ب .فػ ػ حال ػػة قي ػػاـ الككي ػػؿ أك المف ػػكض بتق ػػديـ العط ػػاءات يج ػػب أف يرف ػػؽ
ضمف العطاء تككيبلن أك تفكيضان مصدقان عميو مف قبؿ الجية المختصة.

ج .إذا كػ ػػاف مقػ ػػدـ العطػ ػػاء شػ ػػركة ائػ ػػتبلؼ فيجػ ػػب أف يقػ ػػدـ ضػ ػػمف كثػ ػػائؽ
المناقصػػة عقػػد أكل ػ ليػػذه الش ػراكة مكضػػحا فيػػو أسػػماء الشػػركاء كنسػػبة
مش ػ ػػاركتيـ فػ ػ ػ رأس م ػ ػػاؿ الش ػ ػػركة كالت ازم ػ ػػاتيـ بالش ػ ػػركة كاس ػ ػػـ الم ػ ػػدير

المسئكؿ المخكؿ مف قبؿ الشركاء بالتكقي نيابة عف الشركة.
 -19آخر موعد لتقديم
العطاءات

 1-19ينبغ ػ أف يتسػػمـ المشػػترم جمي ػ العطػػاءات عم ػ العن ػكاف المحػػدد ف ػ البنػػد
( 2-18أ) م ػ ػػف ى ػ ػػذه التعميم ػ ػػات فػ ػ ػ مكع ػ ػػد ال يتج ػ ػػاكز الكقػ ػػت كالت ػ ػػاريخ
المحدديف ف قائمة بيانات العطاء كاإلعبلف.

 2-19يجػػكز لممشػػترم حسػػبما ي ػراه مناسػػبان أف يمػػدد المكعػػد المحػػدد كػػرخر مكعػػد
لتقػػديـ العطػػاءات لغػػرض تعػػديؿ كثػػائؽ المناقصػػة طبقػان لمبنػػد ( )7مػػف ىػػذه
التعميمػػات كف ػ ىػػذه الحالػػة تمػػدد جمي ػ الحقػػكؽ كالكاجبػػات المترتبػػة عم ػ

المشػػترم كعم ػ أصػػحاب العطػػاءات كفػػؽ آخػػر مكعػػد سػػابؽ ذك ػره بحيػػث

تخض لممكعد الجديد.
 -21العطاءات المتأخرة

 1-20سػ ػػيتـ رفػ ػػض أم عطػ ػػاء كاعادتػ ػػو إل ػ ػ مقدمػ ػػة دكف فتحػ ػػو فػ ػ حالػػػة كركده
لممشػترم بعػد آخػر مكعػد لتقػديـ العطػاءات بمكجػب البنػد ( )1-19مػف ىػػذه
التعميمات.

 -21تعديل العطاءات
وسحبيا

 1-21يجػكز لمقػػدـ العطػػاء أف يعػػدؿ العطػػاء أك يسػػحبو بعػػد التقػػدـ بػػو عمػ أف يتسػػمـ
المشػػترم أخطػػا نار كتابي ػنا بالتعػػديؿ يشػػمؿ اسػػتبداؿ أك سػػحب العطػػاء قبػػؿ آخػػر

مكعد محدد لتقديـ العطاء.

 2-21يػػتـ إعػػداد التعػػديؿ أك األخطػػار بسػػحب العطػػاء كيكض ػ ف ػ مظػػركؼ مغمػػؽ
مكق عميو كيتـ إرسالو طبقان ألحكاـ البند ( )18مف ىذه التعميمات كيجب أف

يكتػػب عم ػ المظػػركؼ بكضػػكح "انسػػحاب" "تعػػديؿ" أك "اسػػتبداؿ" .كمػػا يجػػكز
إرسػػاؿ إخطػػار سػػحب العطػػاء بالفػػاكس أك البريػػد ش ػريطة متابعػػة ذلػػؾ بصػػكرة
معززة لئلخطػار مختكمػة بخػاتـ البريػد فػ تػاريخ سػابؽ عمػ آخػر مكعػد محػدد
لتقديـ العطاء.

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

 4-21ال يج ػػكز س ػػحب العط ػػاء خ ػػبلؿ الفتػ ػرة م ػػا ب ػػيف آخ ػػر مكع ػػد لتق ػػديـ العط ػػاءات
كانتياء فترة سرياف العطاء الت يحددىا مقدـ العطػاء فػ نمػكذج العطػاء .كأم
سػػحب لمعطػػاء خػػبلؿ تمػػؾ الفتػرة سػػيترتب عميػػو مصػػادرة ضػػماف العطػػاء المقػػدـ
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طبقا لمبند ( )7-15مف ىذه التعميمات.

هـــ  -فتح مظارٌف العطاءات وتقٌٌمها
 -22فتح المظاريف من
قبل المشتري

 1-22يقػػكـ المش ػػترم بف ػػتح جميػ ػ مظ ػػاريؼ العط ػػاءات فػ ػ جمس ػػة عمني ػػة بحض ػػكر م ػػف
يرغب مف أصحاب العطاءات أك مػف يمػثميـ رسػميا فػ المكعػد (الكقػت كالتػاريخ)
كالمك ػ ػػاف المح ػ ػػدديف فػ ػ ػ قائم ػ ػػة بيان ػ ػػات العط ػ ػػاء كي ػ ػػتـ إثب ػ ػػات حض ػ ػػكر مق ػ ػػدم
العطاءات بػالتكقي عمػ نمػكذج محضػر فػتح المظػاريؼ كاذا صػادؼ مكعػد فػتح
المظاريؼ يكـ راحة أسبكعية أك إجازة أك عطمو رسمية فسػيتـ فػتح المظػاريؼ فػ

يكـ العمؿ التال ليا مباشرة.

 2-22عنػد فػتح المظػاريؼ يجػرل اإلعػبلف عػف أسػماء مقػدم العطػاءات كالتعػديبلت أك
اإلخطارات بسحب العطاءات كأسعار العطاءات كأنكاع الخصػـ ككجػكد أك عػدـ
كجػػكد ضػػماف العطػػاء المطمػػكب كصػػبلحيتو كالبنػػؾ الصػػادر عنػػو كأيػػة تفاصػػيؿ
أخػػرل يػػرل المشػػترم إعبلنيػػا عن ػػد فػػتح المظػػاريؼ كال يج ػػكز رف ػػض أم عطػػاء

يصػؿ فػ المكعػػد المحػػدد لفػػتح المظػػاريؼ ككػػؿ عطػػاء يػػرد بعػػد ىػػذا المكعػػد سػػيتـ
رفضو كرده لصاحبو طبقان لمبند ( )20مف ىذه التعميمات.

 3-22العط ػػاءات المس ػػحكبة المرس ػػمة كفقػ ػان لمبن ػػد ( )2-21م ػػف ى ػػذه التعميم ػػات ال تف ػػتح
كتعمف عند فتح مظاريؼ العطاءات كال ينظر بعد ذلؾ ف تقييميا أمػا التعػديبلت

الت ػ تػػدخؿ عم ػ العطػػاءات األصػػمية قبػػؿ المكعػػد المحػػدد لفػػتح المظػػاريؼ يجػػب

عم لجنة التحميؿ كالتقييـ إخضاعيا لمتحميؿ.
 4-22يحػػرر المشػػترم محضػ انر بعمميػػة فػػتح المظػػاريؼ بحسػػب النمػػكذج المحػػدد كالتكقيػ
عميو مف قبؿ رئيس كأعضاء المجنة.

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

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

 -23توضيح العطاءات

 1-23يجكز لممشترم بحسب تقديره أثناء تقييـ العطاءات أف يطمب إيضاحات مػف مقػدـ
العطاء عف عطائو كيككف طمػب اإليضػاح كاإلجابػة عميػو خطيػان بكسػيمة مضػمكنة
التسػػميـ كلػػف يطمػػب أك يعػػرض أك يسػػمح ب ػ م تغييػػر ف ػ أسػػعار العطػػاء أك ف ػ

مضمكف العطاء.

 2-23عػػدـ الػػرد عم ػ استفسػػارات المشػػترم خػػبلؿ فت ػرة ال تتجػػاكز أسػػبكع مػػف تػػاريخ
تسميـ اإلخطار سيككف مدعاة الستبعاد العطاء كمصػادرة ضػماف العطػاء طبقػان
لمبند ( )5-15مف ىذه التعميمات.

 -24التحميل والتقييم
الفني والمالي

أ -الفحص األولي:
 1-24سػ ػػيقكـ المشػ ػػترم بفحػ ػػص العطػ ػػاءات لمتحقػ ػػؽ مػ ػػف :اسػ ػػتجابتيا كاسػ ػػتكماليا
لمكث ػ ػػائؽ كالبيان ػ ػػات المطمكب ػ ػػة بغي ػ ػػة تحدي ػ ػػد العط ػ ػػاءات المس ػ ػػتكفية لمكث ػ ػػائؽ
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المناقصة العامة ( )2015/12لشراء كتكريد  200000كيمك جراـ أكياس ببلستيكية

األساسػػية كالعطػػاءات غيػػر المسػػتكفية لمكثػػائؽ األساسػػية كفيمػػا يمػ الفحػػص
األكل :
أ .إف العط ػػاءات ت ػػـ تس ػػميميا بطريق ػػة ص ػػحيحة كمكقع ػػة كمختكم ػػة بطريق ػػة
سميمة كفقا لما ىك محدد ف كثائؽ المناقصة؛

ب .أصؿ ضماف العطاء (مكجكد) كأنو مستكؼ لمشركط القانكنية مف حيػث
المبم ػػغ كالفتػ ػرة الزمني ػػة المح ػػددة كمط ػػابؽ لص ػػيغة الض ػػماف فػ ػ النم ػػكذج

المرفؽ كأنو غير مشركط كغير قابؿ لئللغاء؛
ج .إرفاؽ صكر الشيادات كالبطاقات اآلتية:

 شيادة التسجيؿ لغرض ضريبة المبيعات سارية المفعكؿ. البطاقة الضريبية سارية المفعكؿ؛ -البطاقة الت مينية؛

 -شيادة تسجيؿ كتصنيؼ سارية المفعكؿ؛

ب -التحميل الفني:
 2-24سيتـ استكماؿ إجراءات التحميؿ الفن كيمحؽ بيا مباشرة التحميؿ المػال فػ

مرحمػػة كاحػػدة كيكػػكف اإلرسػػاء عمػ اقػػؿ العطػػاءات المقيمػػة سػػع انر المسػػتكف

لكاف ػػة الش ػػركط كالمكاص ػػفات الفني ػػة المح ػػددة فػ ػ كث ػػائؽ المناقص ػػة ككفقػ ػان

لؤلسس كالمعايير المحددة ف قائمة بيانات العطاء.

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

التػ ػ س ػػيتـ مكاص ػػمة الفح ػػص الفنػ ػ التفص ػػيم لي ػػا كفيم ػػا يمػ ػ اإلجػ ػراءات

الكاجب إتباعيا:
أ .التحقػػؽ مػػف مػػدل االلتػزاـ بالمكاصػػفات الفنيػػة دكف انح ارفػػات غيػػر مقبكلػػة
كيقصد باالنحرافات غيػر المقبكلػة تمػؾ االنح ارفػات فػ المكاصػفات الفنيػة
الت لك تـ قبكليا فإنيا لف تفػ بػالغرض الػذم مػف أجمػو تػـ طمػب تقػديـ
العطاءات أك أنيا ستحكؿ دكف كجكد منافسة عادلة م العطػاءات التػ
كانت ممتزمة بالمكاصفات الفنية كمف األمثمة عم ذلؾ ما يم :
.1

عػ ػ ػػدـ تػ ػ ػػكفير الشػ ػ ػػيادات كالكثػ ػ ػػائؽ كالكتالكجػ ػ ػػات التػ ػ ػ تؤكػػ ػػد

كتضػػمف مطابقػػة المكاصػػفات الفنيػػة لمػػا ىػػك محػػدد ف ػ كثػػائؽ
المناقصة؛
 .2تسميـ عينات غير مطابقة لممكاصفات الفنية المطمكبة؛
.3
.4

عدـ االلتزاـ الكاضح بضمانات األداء كالتشغيؿ؛

ع ػػدـ مطابق ػػة التػ ػكاريخ اليام ػػة المطمكب ػػة أك البرن ػػام الزمنػ ػ
13

المناقصة العامة ( )2015/12لشراء كتكريد  200000كيمك جراـ أكياس ببلستيكية

لتنفي ػػذ العم ػػؿ بالنس ػػبة لمترتي ػػب المرحمػ ػ لب ػػدء تنفي ػػذ العق ػػد أك
التسميـ ألعماؿ التكريد  /التكريد كالتركيب كالتشغيؿ؛
.5

.6

رف ػػض تحم ػػؿ مس ػػئكليات كالت ازم ػػات ىام ػػة مح ػػددة فػ ػ كث ػػائؽ

المناقص ػػة مث ػػؿ :ت ػػكفير ض ػػمانات األداء ض ػػمانات الص ػػيانة
كقط الغيار /التدريب (ف حالة طمب ذلؾ)؛

عػػدـ تطػػابؽ المخرجػػات الفنيػػة لممػكاد مػ البيانػػات كالمعمكمػػات

المطمكبػػة ف ػ كثػػائؽ المناقصػػة أك ال ػكاردة ف ػ العػػرض المقػػدـ
كالمقبكؿ أثناء عممية التحميؿ كالتقييـ الفن ؛

 4-24س ػ ػػيتـ اس ػ ػػتبعاد أم عط ػ ػػاء غي ػ ػػر مس ػ ػػتجيب لممكاص ػ ػػفات كالش ػ ػػركط الفني ػ ػػة
األساسية المحددة ف كثائؽ المناقصة.

جـ  -التحميل المالي:
 5-24سيتـ استبعاد أية عطاءات مبنية عم تخفيض نسبو مئكيػة أك مبمػغ مقطػكع

مف أدن عطاء مقدـ مف العطػاءات األخػرل باعتبػاره عرضػان غيػر مسػتجيبان

كعمػ نحػػك مشػػابو سػػيتـ اسػػتبعاد أم عطػػاء يػػنص عم ػ تعػػديؿ لمسػػعر فػ

الكقػػت الػػذم طمػػب تقػػديـ عطػػاءات ب سػػعار ثابتػػة عم ػ أسػػاس انػػو عطػػاء
غير مستجيب؛

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

 7-24سيتـ إجراء التصحيحات الحسابية لمعطاءات كفقان لمقكاعد التالية:

أ .عند كجكد تبايف بيف المبمغ المكتكب بالحركؼ كالمبمغ المكتػكب باألرقػاـ
فيعتد بالمبمغ المكتكب بالحركؼ.
ب .عنػػد كجػػكد اخػػتبلؼ بػػيف سػػعر الكحػػدة كاجمػػال سػػعر الكحػػدات فيعتػػد
بسعر الكحدة كما ىك مدكف ف العطاء.

ج .سػيتـ اسػػتبعاد العطػاء الػػذم تجػاكز إجمػػال مبمػغ التصػػحيح الحسػاب لػػو
ما نسبتو  %3فػ كثر مػف قيمػة العطػاء المعمػف كالمثبػت فػ محضػر فػتح

كيطبؽ التصحيح الحساب ف الحاالت التالية:
المظاريؼ
َ
 .1الخط ف ضرب سعر الكحدة ف الكمية.
 .2الخط ف جم بنكد األسعار سكاء بالزيادة أك النقص.
 .3الخط ف ترحيؿ اإلجماليات مف صفحة إل أخرل.

كف جمي األحكاؿ ال يعتبر عػدـ تسػعير بنػد مػف بنػكد األسػعار مػف

األخطػػاء الحسػػابية الت ػ يػػتـ احتسػػابيا أثن ػاء تطبيػػؽ النسػػبة المشػػار
إلييا.
د .إذا بمغ إجمال قيمة البنكد غير المسعرة بعد تسعيرىا ب عم األسػعار مػا
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نس ػػبتو ( )%10فػ ػ كثر م ػػف قيم ػػة العط ػػاء المق ػػدـ فس ػػيتـ اس ػػتبعاد العط ػػاء
أثناء التحميؿ كالتقييـ.
ق .عنػد كجػكد بنػكد غيػػر مسػعرة فػ عطػػاء مػا يػتـ كضػ أعمػ سػعر مقػػدـ
ليذه األصناؼ أك البنكد ف العطاءات األخرل المستجيبة لغػرض التقيػيـ

كاذا أرسػػيت المناقصػػة عم ػ صػػاحب ىػػذا العطػػاء فيحاسػػب عم ػ أسػػاس
اقؿ سعر مقدـ ليذه البنكد ف العطاءات المستجيبة.
 8-24أم شػػركط أك تحفظػػات ليػػا قػػيـ ماليػػة سػػيتـ تقييميػػا ماليػػا بغػػرض المقارنػػة
كالتقييـ فقط.
 9-24فػ حالػػة كجػكد بنػػكد غيػر مسػػعرة لعطػاء كحيػػد أك لعطػاء أصػػبح كحيػدان بعػػد
اس ػػتبعاد بقي ػػة العط ػػاءات في ػػتـ اعتم ػػاد أس ػػعار التكمف ػػة التقديريػػة لي ػػذه البن ػػكد
لغػػرض اإلرسػػاء ش ػريطة عػػدـ تجػػاكز قيمػػة ىػػذه البنػػكد نسػػبة ( )%10مػػف

إجمال قيمة العطاء المعمف كالمثبت ف محضر فتح المظاريؼ.

 10-24إذا تبػيف عنػد التحميػؿ كالتقيػيـ أف العطػػاءات قػد اقترنػت بتحفظػات يػتـ اتخػػاذ
اآلت :

أ .اسػ ػ ػػتبعاد العطػ ػ ػػاءات المقترنػ ػ ػػة بتحفظػ ػ ػػات عم ػ ػ ػ المكاصػ ػ ػػفات كالشػ ػ ػػركط
كالمتطمب ػػات الرئيس ػػية المح ػػددة فػ ػ كث ػػائؽ المناقص ػػة أك تم ػػؾ المتض ػػمنة
قيكدان أك شركطان رئيسية غير مذككرة ف كثائؽ المناقصة.

ب .إج ػراء مراجعػػة ماليػػة لمتحفظػػات الثانكيػػة غيػػر تمػػؾ المػػذككرة ف ػ الفق ػرة
السابقة كاضافتيا إل القيمة اإلجمالية لمعطاء كفقان لآلت :

 .1التحفظػػات الثانكيػػة الت ػ ليػػا قيمػػة ماليػػة محػػددة ضػػمف كثػػائؽ
المناقصة تقيـ كفقان لذلؾ.

 .2إذا لػػـ يكػػف لمػػتحفظ الثػػانكم قيمػػة ماليػػة كاضػػحة ضػػمف كثػػائؽ
المناقصة فيتـ تقدير تكمفتيا كفػؽ مرجعيػة كاضػحة كعادلػة يػتـ
إثباتيا ف تقرير التقييـ كارفاؽ الكثائؽ المؤيدة لذلؾ.
 .3إذا تب ػػيف أف التحفظ ػػات الثانكي ػػة أق ػػؿ م ػػف ( )%10م ػػف قيم ػػة
العطاء تضاؼ إل القيمة اإلجمالية لمعطاء لمتقيػيـ فقػط كيعػاد

ترتيب العطاءات كفقان لذلؾ.

 .4إذا تبػػيف أف التحفظػػات الثانكي ػػة أكث ػر م ػػف ( )%10مػػف قيمػػة
العطاء فتقكـ لجنة التحميؿ كالتقييـ باستبعاد العطاء.
ج .ال يحػػؽ لمقػػدم العطػػاءات االعت ػراض عم ػ إعػػادة الترتيػػب أك االسػػتبعاد
كيككف قرار المشترم المبن عم أساس تحميؿ التحفظات نيائيان.

 11-24لممشترم أف يتجاكز عف أخطاء طفيفة سكاء ف الشػكؿ أك فػ المطابقػة أك
فػ ػ القكاع ػػد طالم ػػا أني ػػا ال تش ػػكؿ انح ارفػ ػان جكىريػ ػان كبش ػػرط أال يض ػػر ى ػػذا
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التجاكز أك يؤثر عم الترتيب النسب لمقدم العطاءات.
 12-24يػػرفض المشػػترم أم عطػػاء يتقػػرر عػػدـ اسػػتجابتو جكىري ػان كال يجػػكز لمقػػدـ
 -25التحويل إلى عممة
واحدة

العطاء أف يغيره ليككف مستجيبان كذلؾ بتقكيـ أكجو عدـ المطابقة.

 1-25إذا سػػمح فػ كثػػائؽ المناقصػػة بتقػػديـ عطػػاءات بعمػػبلت مختمفػػة قابمػػة لمتحكيػػؿ
يتـ تحكيؿ أسعار العطاءات إل الل اليمن م مراعاة ما يم :

أ .أف يكػػكف تػػاريخ كمصػػدر تحديػػد السػػعر ىػػك سػػعر البي ػ ال ػكارد ف ػ نش ػرة
البنؾ المركزم الت يجب الحصكؿ عمييا مف قبؿ البنؾ أك احد فركعو.

ب .يػػتـ تحديػػد تػػاريخ سػػعر الصػػرؼ بػ ػ 28يكم ػان قبػػؿ مكعػػد فػػتح المظػػاريؼ
المحدد ف كثائؽ المناقصة لغرض التقييـ.

 -26تقييم ومقارنة
العطاءات

 1-26يق ػػكـ المش ػػترم بتقي ػػيـ كمقارن ػػة العط ػػاءات التػ ػ تق ػػرر أني ػػا مطابقػػة جكىريػ ػان
لمشركط.

 2-26ي خذ المشترم ف الحسػباف عنػد تقيػيـ العطػاء باإلضػافة إلػ سػعر العطػاء
المقػ ػػدـ المحػ ػػدد لمبنػ ػػد ( )3-11مػ ػػف ىػ ػػذه التعميمػ ػػات عػ ػػامبلن أك أكثػ ػػر مػ ػػف

العكامؿ مف التالية كما ىك مبيف ف البند ( )3-26ىذه التعميمات:

أ .تك ػػاليؼ النق ػػؿ كالتػ ػ ميف كالتك ػػاليؼ األخ ػػرل داخ ػػؿ ال ػػيمف المترتب ػػة عمػ ػ
تكصيؿ البضائ إل مقرىا النيائ المبيف ف قائمة بيانات العطاء:
ب .الجدكؿ الزمن لمتسميـ المقدـ ف العطاء؛
ج .تكاليؼ المككنات كقط الغيار اإللزامية كالخدمات المكممة؛

د .أف تتػػكفر ف ػ الػػيمف قط ػ الغيػػار كالخػػدمات البلحقػػة لمتكريػػدات المقدمػػة
ف العطاء؛
ق .تكاليؼ التشغيؿ كالصيانة البلزمة خبلؿ فترة عمر التكريدات التشغيم ؛
ك .أداء كانتاجية التكريدات المعركضة؛

ز .أية معايير أخرل لمتقييـ تـ تحديدىا ف قائمة بيانات العطاء.

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

 4-26يػػتـ ترتيػػب العطػػاءات المسػػتكفية لمشػػركط كالمكاصػػفات الفنيػػة المحػػددة ف ػ
 -27التفضيل المحمي

كثائؽ المناقصة كفقان ألقؿ األسعار المقيمة.

 1-27عنػ ػػد تحديػ ػػدىا ف ػ ػ قائمػ ػػة بيانػ ػػات العطػ ػػاء سػ ػػيقكـ المشػ ػػترم بمػ ػػنح ىػ ػػامش
لمتفض ػػيؿ المحمػ ػ لمس ػػم الزراعي ػػة أك الص ػػناعية ع ػػف المنتج ػػات المس ػػتكردة

بشرط تكافؽ الجكدة كفقا لمشركط كالنسبة المحددة ف قانكف االستثمار؛
 -28االتصال بالمشتري

 1-28مػ ػ م ارعػ ػػاة البنػ ػػد ( )23م ػػف ىػ ػػذه التعميمػ ػػات يحض ػػر عم ػ ػ مقػػػدـ العطػػػاء
االتصػػاؿ بالمشػػترم بشػ ف أيػػة مكاضػػي تتعمػػؽ بعطائػػو فػ الفتػرة بػػيف تػػاريخ
فتح المظاريؼ كتاريخ إرساء العقد.
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 2-28أم محاكلة مف جانب مقػدـ العطػاء لمتػ ثير عمػ المشػترم فػ ق ار ارتػو بشػ ف
تقيػػيـ العطػػاءات أك المقارنػػة فيمػػا بينيػػا أك إرسػػاء العقػػد فػػإف ذلػػؾ قػػد يػػؤدم
إل رفض العطاء المقدـ منو.

و -إرساء العقد
 -29التأىيل الالحق

 1-29ف حالة عدـ إجراء ت ىيؿ مسبؽ فػإف لممشػترم أف يحػدد مػا إذا كػاف مقػدـ
العطػاء الػذم تػـ اختيػاره باعتبػاره مقػػدـ أقػؿ العطػاءات المقيمػة يعتبػر مػػؤىبلن

لتنفيػػذ العقػػد بشػػكؿ مػػرض كفق ػان لممعػػايير ال ػكاردة ف ػ البنػػد  3-13مػػف ىػػذه
التعميمات.

 2-29يػتـ تحديػػد اإلمكانيػات الماليػػة كالفنيػة كاإلنتاجيػػة لمقػدـ العطػػاء عمػ أسػػاس
فحػػص كث ػػائؽ الت ىي ػػؿ التػ ػ ق ػػدميا طبقػ ػان لمبن ػػد  3-13م ػػف ىػػذه التعميمػػات
ككذلؾ أية معمكمات أخرل يرل المشترم أنيا ضركرية كمناسبة.

 3-29يعتبػػر التحديػػد اإليجػػاب إلمكاني ػػات مقػػدـ العطػػاء عمػ ػ تنفيػػذ العقػػد بشػػكؿ
مػػرض شػػرطا مسػػبقا إلرسػػاء العقػػد عميػػو بينمػػا يػػؤدم التحديػػد السػػمب إل ػ
رفػػض العطػػاء كف ػ ىػػذه الحالػػة يحػػؽ لممشػػترم االنتقػػاؿ إل ػ العطػػاء المقػػيـ

التال ف الترتيب إلجراء تحديد مماثؿ.

 4-29يجكز لمجية االستيضاح أك طمب أم بيانات أك كثائؽ فنيػة أضػافية إلثبػات
أىمية أصحاب العطاءات أثناء الت ىيؿ البلحؽ لمعطاء المرشح بالفكز.

 -31معايير اإلرساء

 -31حق المشتري في
زيادة أو تخفيض
الكميات عند اإلرساء
 -32حق المشتري في
قبول أي عطاء
ورفض أي أو جميع

 1-30م مراعاة أحكػاـ البنػد  32مػف ىػذه التعميمػات سػيتـ إرسػاء المناقصػة عمػ
مق ػ ػػدـ العط ػ ػػاء ال ػ ػػذم ثب ػ ػػت أف عطائ ػ ػػو مس ػ ػػتجيب جكىريػ ػ ػان لكافػ ػػة الش ػ ػػركط

كالمكاصفات الفنية كانو أقؿ العطاءات المقيمة سع انر.

 1-31يح ػػتفظ المش ػػترم بحق ػػو فػ ػ زي ػػادة أك تخف ػػيض كمي ػػة التكري ػػدات كالخ ػػدمات
المنصػػكص عمييػػا فػ جػػدكؿ المتطمبػػات كذلػػؾ فػ حػػدكد  %10مػػف قيمػػة

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

 1-32يحتفظ المشػترم بحقػو فػ إلغػاء المناقصػة فػ أم كقػت قبػؿ ترسػية العطػاء
دكف تحمؿ أية مسئكلية أك التزاـ تجاه أصػحاب العطػاءات أك عػف األسػباب

الت حممت المشترم عم اتخاذ ىذا اإلجراء.

العطاءات
 -33إخطار قبول العطاء

 1-33قبػػؿ انتيػػاء فت ػرة صػػبلحية العطػػاء يقػػكـ المشػػترم بإخطػػار صػػاحب العطػػاء
الفائز خطيان إما بالبريد المسجؿ أك بالفاكس بقبكؿ العرض المقػدـ منػو إلػ

العنػ ػكاف المح ػػدد م ػػف قبم ػػو فػ ػ نم ػػكذج بيان ػػات العط ػػاء كنس ػػخ ص ػػكرة مػ ػػف

اإلخطػػار إلػ بقيػػة المتقػػدميف إلشػػعارىـ باإلرسػػاء مػ تكضػػيح اسػػـ صػػاحب
العطاء الفائز كمبمغ اإلرساء عميو.
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 2-33يمنح مقدمك العطاءات فترة عشرة أياـ لمتظمـ لػدل الجيػات المختصػة قانكنػان
بحسػػب اإلج ػراءات القانكنيػػة المنظمػػة لػػذلؾ تبػػدأ مػػف تػػاريخ إخطػػارىـ رسػػميان
باسـ العطاء الفائز بالمناقصة.

 3-33عنػػد تقػػديـ مقػػدـ العطػػاء الفػػائز لضػػماف األداء تطبيق ػان لمبنػػد ( )35مػػف ىػػذه
التعميمػػات يقػػكـ المشػػترم بإعػػادة ضػػمانات العطػػاء المقدمػػة عػػف عطػػاءاتيـ

تطبيقان لمبند ( )15مف ىذه التعميمات.
 4-33إذا رغػػب أحػػد المشػػاركيف ف ػ المناقصػػة بعػػد إرسػػائيا عم ػ غي ػره الت كػػد مػػف
أسػػباب ع ػػدـ قب ػػكؿ عطائػػو ف ػػإف عمي ػػو إرس ػػاؿ طمبػػو مباشػ ػرة لممش ػػترم الػػذم
سيقكـ بالرد عميو خطيان.
 -34توقيع العقد

 1-34يقكـ المشترم بإخطار مقدـ العطاء الفائز بقبكؿ العطاء المقػدـ منػو كيرفػؽ

بو نمكذج العقد المنصػكص عميػو فػ كثػائؽ العطػاء كالعػرض المقػدـ كالػذم
عم أساسو تـ اإلرساء.

 2-34عم ػ مقػػدـ العطػػاء الفػػائز خػػبلؿ ( )15يكم ػان مػػف اسػػتبلـ نمػػكذج العقػػد أف
يكق عم العقد كيثبت عميو تاريخ التكقي كيعيده إل المشترم.

 -35ضمان األداء

 1-35يقػػدـ مقػػدـ العطػػاء الفػػائز خػػبلؿ ( )15يكم ػان مػػف اسػػتبلمو أخطػػار المشػػترم
بإرس ػػاء العق ػػد عمي ػػو ض ػػمانان ل ػػؤلداء بمكج ػػب ش ػػركط العق ػػد بحس ػػب نم ػػكذج

ضماف األداء الكارد ف كثائؽ المناقصة.

 2-35إذا عجز صػاحب العطػاء الفػائز عػف تقػديـ ضػماف األداء كالحضػكر لتكقيػ

العقػد فإنػػو يعتبػػر مبػػر ار كافيػػا إللغػاء عمميػػة اإلرسػػاء عميػػو كمصػػادرة ضػػماف
العطػػاء كاالنتقػػاؿ إل ػ العطػػاء التػػال ف ػ الترتيػػب مػػف حيػػث أقػػؿ األسػػعار
المقيمػ ػػة كالمسػ ػػتكف لمشػ ػػركط كالمكاصػ ػػفات الفنيػ ػػة أك أف يػ ػػدعك إل ػ ػ تقػ ػػديـ

 -36المبادئ األخالقية
وقواعد السموك

عطاءات جديدة طبقان ألحكاـ القانكف كالبلئحة.

 1-36يجػ ػػب عم ػ ػ جمي ػ ػ المػ ػػكرديف المتقػ ػػدميف بعطائػ ػػاتيـ م ارعػ ػػاة أرف ػ ػ معػ ػػايير
األخبلؽ خبلؿ حصػكليـ عمػ العقػكد كتنفيػذىا – كيحضػر عمػييـ اتيػاف إم
ممارسات أك سمككيات غير أخبلقية مثؿ:

أ" .ممارسػة أعمػاؿ الرشػكة" كتعنػ عػرض /مػنح/تمقػ /أك السػع لمحصػكؿ
عمػ ػ ش ػ ػ ء ذم قيمػ ػػة لمتػ ػ ثير عم ػ ػ تصػ ػػرفات مكظ ػػؼ رسػػػم بغػػػرض
الحصكؿ عم العقد أك تنفيذه.

ب" .ممارسة التدليس" كتعن تحريؼ الحقائؽ لمتػ ثير عمػ عمميػة الحصػكؿ
عمػ العقػد أك تنفيػذه لئلضػرار بصػاحب العمػؿ  /كمػا تعنػ التكاطػؤ بػػيف
مقػ ػػدم العطػ ػػاءات )قبػ ػػؿ أك بعػ ػػد تقػ ػػديـ العطػ ػػاءات) لتحديػ ػػد مسػ ػػتكيات
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مصػػطنعة كغيػػر تنافسػػية لؤلسػػعار كلحرمػػاف المشػػترم مػػف م ازيػػا المنافسػػة
الحرة المفتكحة.
 2-36ي ػػرفض اقتػ ػراح إرس ػػاء العط ػػاء إذا ثب ػػت أف مق ػػدـ العط ػػاء المكصػ ػ بإرس ػػاء
العط ػػاء عمي ػػو انخ ػػرط فػ ػ ممارس ػػات تنط ػػكم عمػ ػ الرش ػػكة كالتػػدليس خ ػػبلؿ

المنافسة لمفكز بالعقد المعن ؛
 3-36إذا ثبػػت لممشػػترم فػ أم كقػػت أف المػػكرد قػػد مػػارس الرشػػكة أك التػػدليس فػ

المناقصة سيتـ اإلعبلف ب نػو غيػر مؤىػؿ لبلشػتراؾ فػ أم مناقصػة بصػكرة
نيائي ػػة أك لفتػ ػرة مح ػػدكدة كاتخ ػػاذ اإلجػ ػراءات طبق ػػا لي ػػذه التعميم ػػات كش ػػركط
المناقص ػػة كس ػػيتـ الرفػ ػ ب ػػو إلػ ػ الجي ػػة المختص ػػة إلد ارج ػػو ض ػػمف القائم ػػة
السكداء كمما تطمب األمر ذلؾ.

 4-36ينبغ ػ عم ػ مقػػدم العطػػاءات م ارعػػاة قكاعػػد السػػمكؾ كالمبػػادئ األخبلقيػػة
المحػػددة ف ػ القػػانكف كالبلئحػػة أثنػػاء د ارسػػة كتقػػديـ العطػػاءات كاتخػػاذ ق ػرار

اإلرساء مف قبؿ المشترم.
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القسم الثالث  :قائمة بٌانات العطاء
مقـدمـة
من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

اسم ورقم المناقصة :المناقصة العامة رقـ ( )2015/12الخاصة بشراء
كتكريد عدد عشركف الؼ كيمك جراـ كيس إعبلن ببلستيك .

وصف باألعمال المطموب تنفيذىا :تكريد عدد عشركف الؼ كيمك جراـ كيس

إعبلن ببلستيك (عشرة الؼ كيمك أكياس صغيرة كعشرة ألؼ كيمك أكياس
كسط)
تتكون المناقصة (عقد كاحد)
من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

مصدر التمويل:

(البند  )1ذات .
من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

اسم المشتري:

من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

عنوان المشتري لطمب االستيضاحات :

(البند  )1-4شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ النقاؿ .
(البند  )1-6شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ النقاؿ .
المدينة  :صنعاء

المديرية  :شعكب
الشارع  :الجراؼ – ش /عمراف
التمفون +967 1 331212 :
الفاكس +967 1 329417:
الفترة المسموح بيا لالستيضاحات:

حت تاريخ 2015/12/16ـ.
من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

لغة العطاء والمراسالت:

(البند  )1-8المغة العربية  /المغة االنجميزية.

أي وثائق أخرى مطموب تقديميا مع وثائق العطاء:
من التعميمات إلى مقدمي العطاءات
 -1الكثائؽ المؤيدة لمخبرة السابقة ف تنفيذ تكريدات كأعماؿ مماثمة.
(البند  / 1-9ىـ)5/
 -2تكفير عينات عند فتح المظاريؼ .
من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

التقدم بعطاءات بديمة:

من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

عممــة العطــاء المســموح التقــدم بيــا :بػػالل اليمن ػ أك أم عممػػو قابمػػو لمتحكيػػؿ

(البند  )3-11ال ينطبؽ .

(البند  )1-12كسيتـ التحكيؿ إلػ الػل اليمنػ قبػؿ ( )28يػكـ مػف تػاريخ فػتح المظػاريؼ بمكجػب
نشرة البنؾ المركزم لغرض التقييـ.

عممة الدفع التي بموجبيا سيتم الدفع :بالل اليمن
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تحرير الشيؾ بمكجب نشرة البنؾ المركزم.
من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

المعايير األخرى ألىمية مقدم العطاء:

(البند ( 3-13د)) اليكجد.
من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

يحدد مبمغ ضمان العطاء بمبمغ مقطوع بـ )$1900( :الؼ كتسعمائة دكالر

(البند  )1-15أمريك صالح لمدة  120يكمان مف تاريخ فتح المظاريؼ.

من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

فترة صالحية العطاء ستكون ( )90تسعكف يكم نا مف تاريخ استبلـ العطاء

من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

عدد النسخ المطموبة :ثبلث نسخ مكتممة لمجكانب الفنية كالمالية كالتجارية

من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

يتم كتابة عنوان المشتري بصورة واضحة الذي سيتم تقديم وتسميم

(البند  )1-16كفتح المظاريؼ.

(البند  )1-17باإلضافة إل النسخة األصمية.

(البند  )2-18العطاءات إليو :شركة يمف مكبايؿ – ادارة المشتريات كالمخازف – قسـ
المشتريات – الجراؼ – ش /عمراف – صنعاء  -الجميكرية اليمنية..

من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

آخر موعد لتقديم العطاء:

من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

موعد ومكان فتح المظاريف:

(البند  )1-19الساعة العاشرة النصؼ صباحان يكـ األربعاء بتاريخ 2015/ 12 / 23ـ.
(البند  )1-22الساعة الحادية عشر ظي انر يكـ األربعاء بتاريخ 2015/ 12 / 23ـ.
مكان فتح مظاريف العطاءات:

مكتب مدير إدارة المشتريات كالمخازف .
من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

[معايير التقييم األخرى]

البند (-2-26ز) فنـــي :س ػػيتـ اس ػػتكماؿ إجػ ػراءات التحمي ػػؿ الفنػ ػ كفقػ ػان لمع ػػايير المكاصػ ػ ػ ػ ػفات
الفنية.

مالي:
 االلتزاـ بفترة التكريد كالمحددة بػ ( ستة أسابي ) مف تػاريخ التكقيػ عمػالبركفة النيائية .
 التتجاكز فترة إعداد البركفة النيائية  14يكـ مف تػاريخ اسػتبلـ اؿ()CDالخاص بالتصاميـ .
 سػػيتـ إضػػافة ( %0.5مػػف قيمػػة العطػػاء المقػػدـ) عػػف كػػؿ أسػػبكع تػ خيرأثناء التقييـ المال لمعطاءات.

من التعميمات إلى مقدمي العطاءات الموقع النيائي لتسميم المواد :
من(أ ،ب)

مخازف شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ النقاؿ .

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

 DDPتسميـ مخازف شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ النقاؿ شامبلن التكريد

كالجمارؾ كالضرائب (ضريبة المبيعات  +ضريبة األرباح التجارية) كالنقؿ
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كالت ميف كالرسكـ كالمصاريؼ األخرل.
من التعميمات إلى مقدمي العطاءات المعايير األخرى لمتقييم
من(أ ،ب) (البند -2-26ز)

 -اليكجد.

من التعميمات إلى مقدمي العطاءات

ىامش التفضيل المحمي

من التعميمات لمقدمي العطاءات

يجب عمى المورد تدوين عنوانو الذي سيتم التخاطب إليو من قبل

(البند  )1-27ال يطبؽ .

(البند  )1-33المشتري [ :يتم تعبئة البيانات أدناه من قبل صاحب العطاء المتقدم وعمى
مسئولية صحة وسالمة البيانات المدونة]
 (االسم التجاري لممتقدم)أو اسم المتقدم

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

 -عنوان المتقدم

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

 -مقر الشركة.

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

 -تمفون

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

 -فاكس

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

 -بريد الكتروني

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

-ص.ب

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

 -تمفون سيار

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

 اسم المخول بالتوقيع كامال عمىاإلخطارات والعقد
 صفة المخول بالتوقيع أي بيانات أخرى يرى صاحب العملطمبيا من قبل المورد.

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

التعاريف

يكػػكف لمكممػػات كالعبػػارات التاليػػة حيثمػػا كردت ف ػ ىػػذه الشػػركط المعػػان المبينػػة إزاء
كؿ منيا ما لـ تدؿ القرينة عم خبلؼ ذلؾ-:

"العقد
"قيمة العقد"
"الشروط العامة لمعقد"

االتفػ ػػاؽ المبػ ػػرـ كالمكق ػ ػ بػ ػػيف المشػ ػػترم كالمػ ػػكرد كفقػ ػػا لنمػ ػػكذج العقػ ػػد شػ ػػامبل جمي ػ ػ
المرفقات كالمبلحؽ الكارد ذكرىا ف عقد االتفاؽ.

القيمة اإلجمالية لمعقد بعد المراجعة كالتصحيح كفقان ألحكػاـ القػانكف كالئحتػو التنفيذيػة
كالمكضحة ف إخطار قبكؿ العطاء كاتفاقية العقد.

الشركط الكاردة ف ىذا القسـ الكاجب االلتزاـ بيا مف قبؿ المشترم كالمكرد.

"الشروط الخاصة لمعقد"

مجمكعة القكاعد التػ تتكافػؽ مػ طبيعػة كنكعيػة عمميػة الشػراء كبمػا ال يتعػارض مػ

"المشتري"

الطػ ػػرؼ المشػ ػػار إليػ ػػو ف ػ ػ العقػ ػػد بػ ػػالطرؼ األكؿ كالػ ػػذم يتعاقػ ػػد م ػ ػ المػ ػػكرد لتنفيػ ػػذ

أحكاـ القانكف كالبلئحة.

األعمػػاؿ الت ػ يشػػمميا العقػػد كالمػػذككر اسػػمو ف ػ الشػػركط الخاصػػة لمعقػػد كنمػػكذج

العقد.
"المورد"

الشخص الطبيعػ أك االعتبػارم الػذم قبػؿ المشػترم عطػاءه لتنفيػذ األعمػاؿ كالمشػار

إليو ف العقد بالطرؼ الثان أك أم مػف ممثمػ المػكرد الشخصػييف ككرثتػو الشػرعييف
كالمذككر اسمو ف الشركط الخاصة لمعقد كنمكذج العقد.

"بمد المشتري"

الجميكرية اليمنية.

"البضائع"

جميػ ػ التكري ػػدات م ػػف األجيػ ػزة كاآلالت كالمع ػػدات كالمػ ػكاد كنحكى ػػا التػ ػ يجػػب عمػ ػ

"الخدمات"

جميػ ػ الخ ػػدمات المرتبط ػػة بتنفي ػػذ العق ػػد مث ػػؿ خ ػػدمات النق ػػؿ كالتػ ػ ميف كأم خ ػػدمات

المكرد تكريدىا لممشترم بمكجب العقد.

أخػرل تكميميػػة مثػػؿ التركيػب كالبػػدء فػ التشػػغيؿ كتػكفير المعكنػػة الفنيػػة كالتػػدريب
كأم تعيدات مف جانب المكرد كاجبة األداء بمكجب العقد.

"موقع المشروع"

يعنػ ػ المك ػػاف أك األم ػػاكف النيائي ػػة لمتكري ػػد /التكري ػػد كالتركي ػػب كالتش ػػغيؿ كالت ػػدريب

المورد من الباطن

ىك الشخص الطبيع أك االعتبػارم المتعاقػد مػ المػكرد األساسػ الػذم تسػتكف فيػو

التاريخ المستيدف

التاريخ المستيدؼ فيو إنياء المكرد لؤلعماؿ كالمحدد ف الشركط الخاصة لمعقد.

إلنياء األعمال
"اليوم"
2-1

التفسير

المحددة ف الشركط الخاصة لمعقد.

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

يعن الفترة مف منتصؼ الميؿ إل منتصفو الثان ( )24ساعة.
ف تفسير شركط العقد يعن المفرد الجم كالمذكر المؤنث كالعكس صحيح
لػػيس لمعنػػاكيف كاإلحػػاالت المرجعيػػة بػػيف البنػػكد أم مغػػزل كتحمػػؿ الكممػػات معناىػػا

العادم ف لغة العقد مالـ ينص عم ش ء محدد
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1-2

تطبؽ الشركط العامة ما لـ تنسخيا أحكاـ أخرل مف العقد.

1-3

ينبغ ػ أف يكػػكف منش ػ جمي ػ البضػػائ كالخػػدمات المقدمػػة بمكجػػب العقػػد مػػف

-2

التطبيق

-3

بمد المنشأ

-4

المعايير

1-4

-5

استخدام وثائق

1-5

2-3

البمداف المؤىمة.

ألغ ػراض ىػػذه الفق ػرة تعن ػ كممػػة "المنش ػ " المكػػاف الػػذم يػػتـ فيػػو اسػػتخراج تمػػؾ
الم ػ ػكاد أك تعػ ػػدينيا أك زراعتيػ ػػا أك إنتاجيػ ػػا أك المكػ ػػاف الػ ػػذم يػ ػػتـ فيػ ػػو تػ ػػكفير
الخ ػ ػػدمات التكميمي ػ ػػة ذات الص ػ ػػمة كتعتب ػ ػػر البض ػ ػػائ مص ػ ػػنعة عن ػ ػػدما ت ػ ػػؤدم

3-3

عمميات التصني إل إخراج منت معترؼ بو تجارينا.

منش البضائ كالخدمات يمكف أف تككف مختمفة عف جنسية المكرد.

يجب أف تطابؽ التكريدات المكردة بمكجب ىػذا العقػد المعػايير المػذككرة فػ

المكاص ػػفات الفني ػػة كفػ ػ الح ػػاالت التػ ػ ال ي ػػرد فيي ػػا ذك ػػر لمعي ػػار كاج ػػب

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

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

العقد والمعمومات

أك أنمػػاط أك عينػػات أك معمكمػػات مقدم ػػة مػػف المشػػترم أك مػػف يفكض ػػو ألم

التي يتضمنيا

شخص سكل مكظف المكرد خػبلؿ تنفيػذىـ لمعقػد كيػتـ إعطػاء المعمكمػات إلػ
2-5

أكلئؾ المكظفيف س نار كف الحدكد البلزمة خبلؿ فترة تنفيذ العقد.

ال يحػػؽ لممػػكرد دكف مكافقػػة المشػػترم المسػػبقة كتابػػة أف يسػػتخدـ أم كثيقػػة أك
معمكمات كرد ذكرىا ف البند  1-5مف ىذه الشركط إال ألغراض تنفيذ العقد.

3-5

تظػػؿ أم كثيقػػة كرد ذكرىػػا ف ػ البنػػد  1-5مػػف ىػػذه الشػػركط – بخػػبلؼ العقػػد

نفس ػػو ممك ػػا لممش ػػترم كتع ػػاد مػ ػ جميػ ػ ص ػػكرىا لممش ػػترم عن ػػد اكتم ػػاؿ تنفي ػػذ
المكرد لمعقد.

-6

حقوق براءات

1-6

االختراع
-7

ضمان األداء

يضػمف المػكرد لممشػترم أم مطالبػػات مػف جانػب الغيػػر بشػ ف اإلخػبلؿ بحقػػكؽ
البراءات أك العبلمات التجارية أك التصميمات الصناعية الناتجة عف استعماؿ

البضائ أك أم جزء منيا ف الجميكرية اليمنية.
1-7

يجػػب عمػ مقػػدـ العطػػاء الفػػائز أف يقػػدـ إلػ المشػػترم خػػبلؿ مػػدة ال تتجػػاكز

خمس ػػة عش ػػر يكمػ ػان م ػػف إخط ػػاره بإرس ػػاء المناقص ػػة عمي ػػو ض ػػمانا بنكي ػػا غي ػػر

مشػػركط كغيػػر قابػػؿ لئللغػػاء بمػػا ال يق ػػؿ عػػف  %15مػػف قيمػػة العقػػد بحس ػػب
النمػػكذج كالصػػيغة المحػػددة ف ػ كثػػائؽ المناقصػػة بحيػػث يكػػكف سػػارم المفعػػكؿ

م ػػف ت ػػاريخ تكقيػ ػ العق ػػد كحتػ ػ انتي ػػاء إجػ ػراءات الفح ػػص كاالس ػػتبلـ االبت ػػدائ
الخال مف التحفظات.
2-7

تكػػكف حصػػيمة ضػػماف األداء كاجبػػة الػػدف لممشػػترم كتعػػكيض عػػف أم خسػػائر

3-7

يقدـ ضماف األداء بإحدل الطرؽ اآلتية:

ناجمة عف أم تقصير مف جانب المكرد ف تنفيذ التزاماتو بمكجب العقد.

أ .ش ػػيؾ مقب ػػكؿ ال ػػدف م ػػف أح ػػد البن ػػكؾ المعتم ػػدة م ػػف قب ػػؿ البن ػػؾ المرك ػػزم
24
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اليمن .
ب .خطػػاب ضػػماف غيػػر مشػػركط مػػف أحػػد البنػػكؾ المصػػرح ليػػا مػػف البنػػؾ
4-7

المركزم اليمن بإصدار مثؿ ىذه الخطابات.

يعيد المشترم ضماف األداء إل المكرد خبلؿ ثبلثيف يكمػا عمػ األكثػر مػف
تػػاريخ إتمػػاـ المػػكرد تنفيػػذ التزاماتػػو المنصػػكص عمييػػا ف ػ العقػػد كاسػػتكماؿ
إجراءات الفحص كاالستبلـ االبتدائ دكف أم مبلحظات أك تحفظات.

-8

الفحص واالختبار

-9

التغميف

1-8

يحػػؽ لممشػػترم أك مػػف يمثمػػو فحػػص البضػػائ أك اختبارىػػا أك االثنػػيف معػػا
لمتحقػ ػػؽ مػ ػػف مطابقتيػ ػػا لممكاصػ ػػفات كالكميػ ػػات ال ػ ػكاردة ف ػ ػ العقػ ػػد كتحػ ػػدد
الشػػركط الخاصػػة لمعقػػد أنػكاع الفحػػص كاالختبػػارات التػ يشػػترطيا المشػػترم
كمكػاف إجرائيػػا كيخطػر المشػػترم المػػكرد كتابػة فػ الكقػت المناسػػب بمػػف

يمثم ػ ػػو أك بم ػ ػػف يكمف ػ ػػو ب عم ػ ػػاؿ الفح ػ ػػص كاالختب ػ ػػار كك ػ ػػؿ أنػ ػ ػكاع الفح ػ ػػص
2-8

كاالختبار المحددة ستككف عم نفقة المكرد.

يجكز إجراء الفحص كاالختبار ف بمد المنش أك مقر المكرد أك مكرديػو مػف
الباطف إذا كاف يختمؼ عف بمد المنشػ أك فػ مكػاف التسػميـ أك فػ المقػر

النيائ لكصكؿ البضائ أك ف المكقعيف معا كعنػد إج ارئػو فػ مقػر المػكرد
أك المكرد مف البػاطف يػتـ تػكفير جميػ التسػييبلت كتقػديـ كػؿ مسػاعدة فػ

الحػػدكد البلزمػػة لمفحػػص أك االختبػػار بمػػا ف ػ ذلػػؾ تمكيػػنيـ مػػف اإلطػػبلع

عم الرسكمات كبيانات اإلنتاج دكف أم تكاليؼ عم المشترم.
3-8

فػ حالػػة عػػدـ مطابقػػة البضػػائ الت ػ تػػـ فحصػػيا أك اختبارىػػا لممكاصػػفات

يػ ػػتـ رفضػ ػػيا مػ ػػف قبػ ػػؿ المشػ ػػترم كيمتػ ػػزـ المػ ػػكرد إمػ ػػا باسػ ػػتبداليا أك إج ػ ػراء

التعػػديبلت البلزمػػة عمييػػا حت ػ تكػػكف مطابقػػة لممكاصػػفات دكف أف يتحمػػؿ

المشترم أيو تكاليؼ.
4-8

ال يعتبر حؽ المشترم ف الفحص عم البضائ كاختبارىػا أك رفضػيا عنػد
المػػزكـ بعػػد كصػػكليا إل ػ بمػػد المشػػترم مقيػػدا أك تنػػازال منػػو لسػػابؽ قيامػػو أك
مػػف يمثمػػو بػػالفحص عم ػ البضػػائ كاختبارىػػا كاجازتيػػا قبػػؿ شػػحنيا مػػف بمػػد

5-8

المنش .

ال يترتب عم نص البند ( )8مف ىذه الشركط إعفاء المكرد ب م شػكؿ مػف

أم ضماف أك التزاـ آخر بمكجب العقد.
1-9

يمتػػزـ المػػكرد بتغميػػؼ البضػػائ بمػػا يضػػمف عػػدـ إصػػابتيا ب ػ م ضػػرر أك تمػػؼ
خبلؿ شحنيا إل مكاف التسميـ النيػائ المنصػكص عميػو فػ العقػد كمػا يجػب
أف يككف التغميؼ كافيا دكف تحديػد لتحمػؿ أم خشػكنة فػ المناكلػة كالتعػرض
لػػدرجات قصػػكل مػػف الح ػ اررة أك التعػػرض لؤلمطػػار أك أم حػػاالت أخػػرل قػػد
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تضػػر بالبضػػائ حت ػ كصػػكليا إل ػ المكق ػ النيػػائ المحػػدد مػػف قبػػؿ الجيػػة
كاجراء الفحص كاالستبلـ ليا.

2-9

ينبغ ػ أف يتقيػػد تغميػػؼ البضػػائ كتمييزىػػا بالعبلمػػات الممي ػزة كتكثيقيػػا داخػػؿ
الص ػػناديؽ كخارجي ػػا بص ػػكرة تام ػػة بػ ػ م متطمب ػػات خاص ػػة ي ػػنص عميي ػػا العق ػػد

صراحة بما ف ذلؾ أم متطمبات قد ترد بالتحديد ف الشركط الخاصة لمعقد.

-10

التسميم والوثائق

-11

التأمين

-12

النقل

-13

الخدمات التابعة

 1-10يق ػػكـ الم ػػكرد بتس ػػميـ البض ػػائ كتنفي ػػذ الخ ػػدمات المطمكب ػػة كالمكمم ػػة طبق ػػا لج ػػدكؿ
المتطمبات كبالفترة الزمنيػة المحػددة عمػ أف يػتـ تكريػدىا إلػ مخػازف المشػترم أك
المكق النيائ المحدد مف قبؿ المشترم ف الشركط الخاصة لمعقد؛

 2-10عمػ ػ الم ػػكرد تس ػػميـ أم أدل ػػة أك كتالكج ػػات أك رس ػػكمات أك أم كث ػػائؽ أخ ػػرل
محػػددة لمػػا تػػـ تكريػػده كتركيبػػو خػػبلؿ فت ػرة ال تتجػػاكز ثبلثػػيف يكمػػا مػػف تػػاريخ
الفحص كاالستبلـ االبتدائ .

 1-11يتحمؿ المكرد مسئكلية الت ميف الداخم كالخارج عم البضائ بالكامؿ ضد
فق ػػدانيا أك عطبيػ ػػا ألسػ ػػباب راجعػ ػػة إل ػ ػ تصػ ػػنيعيا أك حيازتيػ ػػا كنقميػ ػػا حت ػ ػ
تسميميا إل المكاف المحدد مف قبؿ المشترم بمكجب ىذه الشركط.

 1-12يقػػكـ المػػكرد ف ػ حالػػة اشػػتراط قيامػػو بمكجػػب العقػػد بنقػػؿ البضػػائ إل ػ مكػػاف
محدد ف بمد المشترم (مخػازف الجيػة/مكقػ المشػركع/مكاقػ المشػركع) بعمػؿ
الترتيب ػػات البلزم ػػة لنق ػػؿ البض ػػائ إلػ ػ ذل ػػؾ المك ػػاف كعم ػػؿ التػ ػ ميف كالتخػ ػزيف

البلزـ الػذم يػتـ تحديػده فػ العقػد كعمػ أف تضػـ التكػاليؼ المتعمقػة بػذلؾ إلػ
السعر المتعاقد عميو.

والمكممة

 1-13ق ػػد يش ػػترط المش ػػترم ت ػػكفير الخ ػػدمات التالي ػػة كمي ػػا أك بعض ػػيا بم ػػا فػ ػ ذل ػػؾ
الخدمات اإلضافية إذا كانت مطمكبة كمحددة ف الشركط الخاصة لمعقد:

أ .تنفيذ كتجمي البضائ المكردة بالمكق أك بدء تشغيميا أك العمميتيف معا أك
اإلشراؼ عم ذلؾ؛
ب .تػػكفير األدكات البلزمػػة لتجمي ػ أك صػػيانة البضػػائ المػػكردة أك العمميتػػيف
معا؛

ج .تقػ ػػديـ دليػ ػػؿ تشػ ػػغيؿ كصػ ػػيانة مفصػ ػػؿ لكػ ػػؿ كحػ ػػدة متكاممػ ػػة مػ ػػف البضػ ػػائ
المكردة؛

د .تشػغيؿ أك صػػيانة كاصػبلح البضػػائ المػكردة أك العمميتػػيف معػا أك اإلشػراؼ
عم ػ ذلػػؾ لفت ػرة يتفػػؽ عمييػػا الطرفػػاف بشػػرط أال تعف ػ تمػػؾ الخدمػػة المػػكرد
مف أم التزامات ضماف بمكجب ىذا العقد؛

ق .تدريب العامميف لدل المشترم عم تجمي كبدء تشغيؿ البضائ المػكردة
أك تش ػػغيميا أك ص ػػيانتيا كاص ػػبلحيا أك العمميت ػػيف مع ػػا إم ػػا فػ ػ مص ػػن
المكرد أك ف المكق أك ف االثنيف معا؛

-14

قطع الغيار

 1-14ق ػػد يش ػػترط المش ػػترم حس ػػبما يتح ػػدد فػ ػ الش ػػركط الخاص ػػة لمعق ػػد أف يق ػػكـ
المػػكرد بتقػػديـ كػػؿ أك بعػػض الم ػكاد كاإلشػػعارات كالمعمكمػػات التاليػػة المتعمقػػة
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بقط الغيار الت يصنعيا المكرد أك يقكـ بتكزيعيا:
أ .قطػ الغيػػار التػ قػد يختػػار المشػػترم شػراؤىا مػف المػػكرد عمػ أال يعفػ
اختياره ليذا المكرد مف أم التزامات بمكجب العقد؛

ب .ف حالة التكقؼ عف إنتاج قط الغيار:

 .1يقػػكـ المػػكرد بػػإببلغ المشػػترم مقػػدما باعت ازمػػو التكقػػؼ عػػف اإلنتػػاج
بحيث يتيح لممشترم كقتا كافيا لتدبير احتياجاتو؛

 .2بعػػد التكقػػؼ عػػف اإلنتػػاج يقػػدـ المػػكرد لممشػػترم ف ػ حالػػة مطالبػػة
األخير كبالمجاف رسكمات كتصميمات كمكاصفات قط الغيار.

-15

ضمان الصيانة
(إصالح العيوب)

 1-15سيقكـ المشترم بتحديد فترة سرياف ضماف الصػيانة (إصػبلح العيػكب) بفتػرة ال
تقػػؿ عػػف سػػنة مػػا لػػـ تتطمػػب طبيعػػة المناقصػػة فتػرة أطػػكؿ كسػػيتـ تحديػػدىا ف ػ
الشركط الخاصػة لمعقػد بحيػث تكػكف سػارية المفعػكؿ مػف تػاريخ إجػراء الفحػص

كاالستبلـ االبتدائ دكف أم تحفظات أك مبلحظات.

 2-15يخطر المشترم المكرد كتابة ب م مطالبات تنش بمكجب الضماف.
 3-15بمجػػرد اسػػتبلـ اإلخطػػار المشػػار إليػػو يقػػكـ المػػكرد خػػبلؿ الفت ػرة المحػػددة ف ػ

الشركط الخاصة لمعقػد كبالسػرعة المناسػبة بإصػبلح أك اسػتبداؿ البضػائ أك
األجزاء الت بيا عيكب دكف تحميؿ المشترم أية تكاليؼ ف ىذا الش ف.

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

 5-15يقدـ المكرد لممشترم ضمانا كتابينا ب ف البضائ الت تـ تكريػدىا بمكجػب العقػد

جديػػدة كلػػـ يسػػبؽ اسػػتعماليا كمػػف آخػػر ط ػراز أك مػػف ط ػراز مماثػػؿ يتضػػمف
جمي التحسينات الحديثة التػ أدخمػت عمػ التصػميـ كالمككنػات كمػا يضػمف
المػػكرد أف جمي ػ البضػػائ المػػكردة بمكجػػب العقػػد خاليػػة مػػف أم عيػػكب ناشػػئة
م ػػف التص ػػميـ أك المػ ػكاد أك الص ػػن

أك ناجم ػػة ع ػػف أم فع ػػؿ أك تقص ػػير م ػػف

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

 1-16تحدد طريقة كشركط السداد لممكرد بمكجب العقد ف الشركط الخاصة لمعقد.

 2-16تق ػػدـ مطالب ػػات الم ػػكرد بالس ػػداد كتاب ػػة إلػ ػ المش ػػترم مرفق ػػا بي ػػا ف ػػاتكرة تب ػػيف
البض ػػائ المس ػػممة كالخ ػػدمات المقدم ػػة كك ػػذلؾ الكث ػػائؽ المطمكب ػػة طبق ػػا لمبن ػػد
( )10مػػف ىػػذه الشػػركط كبعػػد تنفيػػذ أم الت ازمػػات أخػػرل منصػػكص عمييػػا فػ
العقد.

 3-16يقكـ المشترم بسداد المػدفكعات بمػا ال يتجػاكز بػ م حػاؿ تسػعكف ( )90يكمػا
م ػ ػػف ت ػ ػػاريخ تق ػ ػػديـ الم ػ ػػكرد الف ػ ػػاتكرة أك المطالب ػ ػػة كانتي ػ ػػاء إجػ ػ ػراءات الفح ػ ػػص

كاالستبلـ كتـ قبكليا صراحة ب نيػا خاليػة مػف العيػكب أك أم مبلحظػات أخػرل
ككذا اإليفاء بكافة االلتزامات المحددة ف العقد.
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 4-16يتـ الدف بالل اليمن مالـ تحدد الشركط الخاصة لمعقػد الػدف بعممػة أخػرل
قابمة لمتحكيؿ.
 5-16يقكـ المشترم بحجز ما ال يقػؿ عػف  %15مػف قيمػة العقػد كضػماف تشػغيؿ
 /تركيػػب كتشػػغيؿ كتػػدريب حيػػث يػػتـ حجزىػػا أثنػػاء دف ػ المسػػتحقات لممػػكرد
سكاء دفعة كاحدة أك عم دفعات.
 6-16إذا تطمبػػت عمميػػة الشػراء فػػتح اعتمػػاد مسػػتندم فػػإف المػػكرد يتحمػػؿ مسػػئكلية
ذلؾ م تحمؿ جمي النفقات البلزمة لذلؾ.

-17

األسعار

-18

أوامر التغيير

-19

تعديل العقد

-21

التنازل عن العقد

-21

التعاقد من الباطن
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تأخر المورد في

 1-17ىػ ػ قيم ػػة البض ػػائ كالخ ػػدمات المطم ػػكب تنفي ػػذىا طبق ػػا لكث ػػائؽ المناقص ػػة
بالمبمغ المحدد ف العقد المكق بيف المشترم كالمكرد؛
 2-17يجب أال تختمؼ األسػعار التػ يطالػب بيػا المػكرد مقابػؿ البضػائ التػ يػتـ
تسميميا كالخدمات المقدمػة بمكجػب العقػد عػف األسػعار المقدمػة فػ عطائػو
بعد المراجعة كالتصحيح كفقا لئلجراءات القانكنية.

 1-18يج ػػكز لممش ػػترم فػ ػ أم كق ػػت بمكج ػػب أم ػػر كت ػػاب مق ػػدـ لمم ػػكرد أف يج ػػرل
تغييرات ف حدكد اإلطار العاـ لمعقد ف جانب أك أكثر مف الجكانب اآلتية:

أ .الرسػ ػ ػػكمات أك التصػ ػ ػػاميـ أك المكاصػ ػ ػػفات إذا كانػ ػ ػػت البضػ ػ ػػائ المطمػ ػ ػػكب
تكريدىا بمكجب العقد يتـ تصنيعيا خصيصا لممشترم؛

ب .طريقة الشحف أك التغميؼ؛
ج .مكق التسميـ؛

د .الخدمات الت يتعيف عم المكرد تقديميا.
كفػ جميػ األحػكاؿ يجػػب أف تكػػكف التغييػرات فػ حػػدكد النسػػبة المسػػمكح بيػػا
قانكننا.

 2-18يحؽ لممشترم تعديؿ العقد بالزيػادة أك الػنقص فػ أم مرحمػة مػف م ارحػؿ تنفيػذ
العقد بما ال يتجاكز  %10مف قيمة العقد األصم .

 1-19مػ ػ م ارع ػػاة البن ػػد ( )18م ػػف ى ػػذه الش ػػركط ال يج ػػكز إجػ ػراء أم تب ػػديؿ أك
تغيير ف شركط العقد إال بمكجب تعديؿ كتػاب مكقػ مػف الطػرفيف كبمػا ال
يتعارض م أحكاـ القانكف كالبلئحة.

 1-20ال يحؽ لممكرد أف يتنػازؿ كميػا عػف العقػد أك تحكيمػو إلػ أم مػكرد آخػر أك أم
جية أخرل.

 1-21يجػػب أف يمتػػزـ المػػكرد بإخطػػار المشػػترم كتابػػة كأخػػذ مكافقتػػو الخطيػػة المسػػبقة
عم جمي العقكد الت ينكم إبراميا مف الباطف بمكجب العقػد كبمػا ال يتجػاكز
 %30مػػف قيم ػػة العقػػد سػ ػكاء تض ػػمنو العطػػاء األص ػػم أك قػػدـ فيم ػػا بعػ ػد كال

يعف ىذا األخطار المكرد مف أم مسؤكلية أك التزاـ بمكجب العقد.
 2-21يمتزـ المتعاقد مف الباطف ب حكاـ البند ( )3مف ىذه الشركط.

 1-22يق ػػكـ الم ػػكرد بتس ػػميـ البض ػػائ كتنفي ػػذ الخ ػػدمات حس ػػب الج ػػدكؿ الزمنػ ػ ال ػػذم
28
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التنفيذ

يحدده المشترم ف جدكؿ المتطمبات.

 2-22يتعيف عم المكرد إذا كاجيتو ىك أك مكرد أك أكثر مف مكرديو مف الباطف فػ
أم كقت أثناء تنفيذ العقد ظركؼ تحكؿ دكف تسػميـ البضػائ كتنفيػذ الخػدمات
ف المكعد المحػدد أف يخطػر المشػترم كتابػة بكاقعػة التػ خير كمدتػو المحتممػة

كأسػػبابو .كعم ػ المشػػترم أف يقػػكـ ب سػػرع مػػا يمكػػف عمميػػا بعػػد اس ػتبلـ إخطػػار
المكرد بتقييـ المكقؼ كيجكز لو إذا ارت ل ذلؾ تمديد مكعد التنفيذ لممكرد م
تحمؿ المكرد الغرامات المحددة ف البند ( )23مف ىذه الشركط.

 3-22ت خير المكرد ف تنفيذ التزاماتو بالتسميـ يعرضو لتحمؿ الغ ارمػات المقػررة طبقػا
لما ىك كارد ف البند ( )23مف ىذه الشركط.

-23

غرامات التأخير
والسداد

 1-23أ .احتساب غرامة الت خير:
 .1إذا ت ػ ػ خر المػ ػػكرد ف ػ ػ تنفيػ ػػذ التكريػ ػػدات المتعاقػ ػػد عمييػ ػػا ف ػ ػ المكاعيػ ػػد
المحػػددة بحس ػػب البرنػػام الزمنػ ػ كالفت ػرة المح ػػددة ف ػ العق ػػد تحس ػػب

غرامة تػ خير فػ الشػير األكؿ بنسػبة  %7.5مػف قيمػة البنػكد التػ لػـ
يتـ تنفيذىا عم النحك التال :

 %1 مػػف قيمػػة البنػػكد الخاضػػعة لمغ ارمػػة عػػف األسػػبكع األكؿ أك أم
جزء منو.
 %1.5 مػػف قيمػػة البنػػكد الخاضػػعة لمغ ارمػػة عػػف األسػػبكع الثػػان أك
أم جزء منو.

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

 %3 مػػف قيمػػة البنػػكد الخاضػػعة لمغ ارمػػة عػػف األسػػبكع ال ارب ػ أك أم
جزء منو.


إذا ت خر بعد ذلؾ يتـ احتساب غ ارمػة تػ خير بنسػبة ( )%4لكػؿ شػير
أك جػػزء منػػو كذلػػؾ لكػػؿ فتػ ػرة ممػػا تق ػػدـ عمػ ػ ح ػػده بحيػػث ال يتجػػاكز
مجمػػكع الغ ارمػػة نسػػبة ( )%10مػػف إجمػػال قيمػػة العقػػد لمتكريػػدات أك
الخدمات األخرل كال تتجاكز مدة الت خير كحد أقص ثبلثة أشير.

 .2ال تحتسب غرامة الت خير ألسباب تعكد لممشترم أك لقكة قاىرة.

ب .احتساب غرامة السداد:

 .1تحتسب غرامة السداد لصالح المكرد كفقنا لمشركط التالية:
 عدـ كجكد أم مبرر قانكن لمت خير ف السداد.

 عػ ػػدـ كجػ ػػكد أم نقػ ػػص ف ػ ػ الكثػ ػػائؽ أك البيانػ ػػات القانكنيػ ػػة المؤيػ ػػدة
لمدف .
 تجػػاكز فت ػرة  90يكم ػان مػػف تػػاريخ رف ػ المسػػتحقات مػػف قبػػؿ الجيػػة
المخكلة بإدارة العقد كالتكقي عميػو دكف أم مبلحظػات كتعميػده مػف

رئيس الجية.
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 عندما ال يككف المكرد متسببان ف ت خر إجراءات الدف .

 .2يتـ احتساب غ ارمػة تػ خير السػداد فػ الشػير األكؿ بنسػبة  %7.5مػف
قيمة المستخمص المت خر كتحسب عم النحك التال :
 %1 مػػف قيمػػة البنػػكد الخاضػػعة لمغ ارمػػة عػػف األسػػبكع األكؿ أك أم
جزء منو.

 %1.5 مػػف قيمػػة البنػػكد الخاضػػعة لمغ ارمػػة عػػف األسػػبكع الثػػان أك
أم جزء منو.

 %2 مػف قيمػػة البنػكد الخاضػػعة لمغ ارمػة عػػف األسػبكع الثالػػث أك أم
جزء منو.
 %3 مػػف قيمػػة البنػػكد الخاضػػعة لمغ ارمػػة عػػف األسػػبكع ال ارب ػ أك أم
جزء منو.

 إذا ت ػ خر بعػػد ذلػػؾ يػػتـ احتسػػاب غ ارمػػة السػػداد بنسػػبة ( )%4لكػػؿ
شػػير أك جػػزء منػػو كذلػػؾ لكػػؿ فت ػرة ممػػا تقػػدـ عم ػ حػػدة بحيػػث ال
يتجػ ػػاكز مجمػ ػػكع الغ ارمػ ػػة نسػ ػػبة ( )%10مػ ػػف إجمػ ػػال قيمػ ػػة العقػ ػػد
لمتكريدات كبما ال تتجاكز مدة الت خير كحد أقص ثبلثة أشير.

ج .إذا كػػاف سػػبب الت ػ خير يعػػكد إل ػ المشػػترم يػػتـ تمديػػد فت ػرة تنفيػػذ العقػػد بػػنفس
الفت ػرة الت ػ تسػػبب فييػػا بالت ػ خير كاذا كػػاف سػػبب الت ػ خير يرج ػ إل ػ المػػكرد

فسكؼ تطبؽ عميو غرامة الت خير المحددة ف الفقرة (أ) مف ىذا البند.
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إنياء العقد بسبب
التقصير

 1-24دكف اإلخبلؿ ب م جزاءات أخرل مقررة نتيجة لئلخبلؿ بالعقد يجكز لممشػترم
إنيػػاء العقػػد كمػػو أك بعضػػو بمكجػػب إخطػػار كتػػاب يكجػػو إلػ المػػكرد كذلػػؾ فػ
أم مف الحاالت اآلتية:
أ .إذا أخف ػػؽ الم ػػكرد فػ ػ تس ػػميـ ك ػػؿ أك بع ػػض البض ػػائ خ ػػبلؿ الم ػػدة )الم ػػدد)
المحددة ف العقد أك خبلؿ أم تمديد لممدة المحددة مف قبؿ المشترم؛

ب .إذا أخفؽ المكرد ف تنفيذ أم التزامات أخرل بمكجب العقد؛
ج .إذا ت ك ػػد المش ػػترم أف الم ػػكرد ق ػػد ت ػػكرط فػ ػ عم ػػؿ م ػػف أعم ػػاؿ الرش ػػكة أك
التدليس لمحصكؿ عم العقد أك تنفيذه.

 2-24يجكز لممشترم ف حالة قيامو بإنياء العقد كميا أك جزئيا تنفيػذا لمبنػد (-24
 )1مػػف ىػػذه الشػػركط أف يشػػترم بالشػػركط كبالطريقػػة الت ػ ي ارىػػا مناسػػبة

بضائ كخدمات مشابية لتمؾ الت لػـ يتسػمميا كيكػكف المػكرد مسػؤكال أمػاـ

المش ػػترم ع ػػف أم تك ػػاليؼ إض ػػافية لتم ػػؾ البض ػػائ أك الخ ػػدمات المش ػػابية
كعم الرغـ مف ذلؾ يستمر المكرد ف تنفيذ ما لـ يتـ إنياؤه مف العقد.
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القوة القاىرة

 1-25ال يعتب ػر أم طػػرؼ مقص ػ انر أك مخالف ػان لمعق ػػد إذا لػػـ يسػػتط تنفيػػذ التزاماتػػو

بمقتض العقد بسػبب قػكة قػاىرة كيعفػ كػؿ منيمػا مػف مسػئكلية عػدـ الكفػاء

أك الت ػ خير ف ػ الكفػػاء ألم الت ػزاـ بمكجػػب العقػػد إذا كػػاف الكفػػاء أك الت ػ خير
ف الكفاء ناشئا عف قكة قاىرة.
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 2-25يقصد بعبارة "القػكة القػاىرة" فػ تطبيػؽ ىػذا البنػد أم حػادث خػارج عػف إرادة
المكرد كغير مترتب عمػ خطػ منػو أك إىمػاؿ كال يمكػف تكقعػو كتشػمؿ ىػذه
األحػ ػػداث عم ػ ػ سػ ػػبيؿ المثػ ػػاؿ كلػ ػػيس الحصػ ػػر "الحػ ػػركب أك الثػ ػػكرات أك
األكبئة أك قيكد الحجر الصح أك الػزالزؿ أك الفيضػانات أك العصػياف أك

الحرائؽ أك أم سبب آخػر لػيس ناتجػان عػف خطػ أك إىمػاؿ أك سػكء تصػرؼ
مف جانب الطرؼ الذم يتمسؾ بالقكة القاىرة.

 3-25فػ ػ حال ػػة تحق ػػؽ ظ ػػرؼ م ػػف ظ ػػركؼ الق ػػكة الق ػػاىرة يق ػػكـ الم ػػكرد بإخط ػػار
المشترم كتابة فك انر بفحكل ىذه الظػركؼ كأسػبابيا كيسػتمر المػكرد فػ تنفيػذ
التزاماتػػو بمكجػػب العقػػد إل ػ أقص ػ حػػد ممكػػف إال إذا أشػػار المشػػترم كتابػػة

بغيػػر ذلػػؾ كمػػا يسػػع المػػكرد إلػ إتبػػاع كسػػائؿ معقكلػػة بديمػػة لمتنفيػػذ بمػػا ال
يحكؿ دكف اعتبارىا ظرؼ قاىر.
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إنياء العقد بسبب
اإلعسار

 1-26يج ػػكز لممش ػػترم فػ ػ أم كق ػػت كبمكج ػػب إخط ػػار كت ػػاب لمم ػػكرد أف يق ػػك ـ
بإنياء العقد إذا أصبح المكرد مفمسا أك معس انر بمكجػب حكػـ قضػائ بػات.

كف ػ ىػػذه الحالػػة يكػػكف اإلنيػػاء دكف أم تعػػكيض لممػػكرد بشػػرط أال يضػػر

ىذا اإللغاء أك يؤثر عمػ أم حػؽ فػ التصػرؼ أك فػ التعػكيض يكػكف قػد
استحؽ لممشترم أك يستحؽ لو فيما بعد.
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اإلنياء بسبب
المصمحة

 1-27يجكز لممشترم ف أم كقت كبمكجب إخطار كتاب يرسمو لممكرد إنياء العقػد
كمو أك ف جزء منو تحقيقػا لممصػمحة العامػة كيػذكر فػ اإلخطػار أف اإلنيػاء
ي ػػتـ لممص ػػمحة العام ػػة كيح ػػدد م ػػدل م ػػا ي ػػتـ إني ػػاؤه م ػػف أعم ػػاؿ بمكج ػػب العق ػػد
كتاريخ نفاذ ىذا اإلنياء.
 2-27ينبغ ػ ػ لممشػ ػػترل المكافقػ ػػة عم ػ ػ البضػ ػػائ الجػ ػػاىزة كالمعػ ػػدة لمشػ ػػحف كالقابمػ ػػة
لبلس ػػتخداـ ل ػػذاتيا دكف ربطي ػػا بالبض ػػائ التػ ػ ل ػػـ ي ػػتـ تكري ػػدىا خ ػػبلؿ ثبلث ػػيف

( )30يكمػػا مػػف اسػػتبلـ المػػكرد لئلخطػػار باإلنيػػاء كذلػػؾ بالشػػركط كاألسػػعار
الكاردة ف العقد.
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تسوية الخالفات

 1-28يبذؿ المشػترم كالمػكرد أقصػ جيػد لتسػكية أم خػبلؼ أك نػزاع ينشػ بينيمػا
يتعمؽ بالعقد كذلؾ بطريقػة كديػة مػف خػبلؿ التفػاكض المباشػر بغػرض حػؿ
اإلشكاؿ كبما ينسجـ م أحكاـ القانكف كالبلئحة.
 2-28إذا تع ػ ػػذر عمػ ػ ػ المش ػ ػػترم كالم ػ ػػكرد بع ػ ػػد ثبلث ػ ػػيف ( )30يكم ػ ػػا م ػ ػػف بدايػػ ػػة
المفاكضات غير الرسػمية تسػكية الخػبلؼ حػكؿ العقػد كديػا يػتـ المجػكء إلػ

التحكػػيـ بحسػػب مػػا تقتضػػيو أحكػػاـ العق ػػد كبعػػد أخػػذ المكافقػػة المسػػبقة م ػػف

المجنة العميا لممناقصات كالمزايدات.
 1-2-28أم خػػبلؼ تػػـ مػػف أجمػػو تقػػديـ إخطػػار ألم مػػف الطػػرفيف بإحالػػة
القضية لمتحكيـ طبقان ليذا البنػد فػإف ىػذا الخػبلؼ يحػؿ بػالتحكيـ.
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كيمكػػف البػػدء بػػإجراءات التحكػػيـ قبػػؿ أك بعػػد تسػػميـ البضػػائ ف ػ
إطار ىذا العقد.
 2-2-28تػػتـ إج ػراءات التحكػػيـ طبق ػان لمقكاعػػد اإلجرائيػػة المحػػددة فػ قػػانكف
التحكيـ اليمن .

 3-2-28إذا لػػـ يتكصػػؿ الطرفػػاف إل ػ اتفػػاؽ بش ػ ف التحكػػيـ يحػػؽ لممشػػترم
إنياء العقد كخصـ كافة الخسائر الت تكبػدىا أثنػاء فتػرة الخػبلؼ

كذلػػؾ مػػف ضػػماف األداء أك مػػف المبػػالغ المسػػتحقة لممػػكرد كيحػػؽ

لممتضرر المجكء إل القضاء.
 3-28عم الرغـ مف اإلحالة لمتحكيـ:

أ .يسػػتمر الطرف ػػاف ف ػ أداء التزاماتيم ػػا ف ػ إط ػػار العقػػد إال إذا اتفقػػا عمػػ
غير ذلؾ.
ب .يقكـ المشترم بػدف مسػتحقات المػكرد إف كجػدت بشػرط أف يكػكف قػد تػـ
تكريد البضائ أك أداء الخدمات كقبميا المشترم.
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المغة المعتمدة

 1-29يػػتـ تحريػػر العقػػد بػػيف المشػػترم كالمػػكرد بالمغػػة العربيػػة مػػا لػػـ تػػنص الشػػركط

-31

القانون الواجب

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

التطبيق
-31

اإلخطارات

-32

الضرائب والرسوم

-33

وثائق العقد

الخاصة لمعقد عم خبلؼ ذلؾ.

العبلقة الت يرج إلييا ف تطبيؽ شركط العقد.
 1-31أم إخطار مف أحد الطرفيف إل اآلخر تنفيذا لمعقػد يجػب أف يكػكف أخطػار
كتاب

يػتـ إرسػالو باليػد أك بالبريػد أك بالفػاكس أك بالبريػد االلكتركنػ عمػ

عنكاف الطرؼ اآلخر المحدد ف الشركط الخاصة لمعقد.

 2-31يص ػػبح اإلخط ػػار ناف ػػذا بمج ػػرد تس ػػميمو أك فػ ػ الت ػػاريخ المح ػػدد في ػػو لنف ػػاذه
أييما أبعد.
 1-32يجػػب أف تقػػدـ عػػركض األسػػعار شػػاممة جمي ػ الرسػػكـ الجمركيػػة كالض ػرائب
كأم رسػػكـ أخػػرل مػػالـ يكػػف ىنػػاؾ قػػانكف نافػػذ ف ػ بمػػد المشػػترم يػػنص عمػ

اإلعفاء الكم أك الجزئ فيتـ تحديد ذلؾ ضمف الشركط الخاصة لمعقد.
 1-33تعتبر مجمكعة الكثائؽ الت يتككف منيا العقد مفسرة لبعضػيا الػبعض كعنػد

ظي ػػكر أم غم ػػكض أك تع ػػارض فيم ػػا بيني ػػا يك ػػكف ترتي ػػب أكلكي ػػة الت ػػرجيح

لمكثائؽ حسب التسمسؿ التال :

أ .اتفاقية العقد.
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ب .إخطار قبكؿ العطاء؛
ج .العطػاء المقػػدـ كأم م ارسػػبلت أك كثػػائؽ تػػـ قبكليػػا قبػػؿ تكقيػ العقػػد كتػػـ
اعتبارىا جزء اليتج أز مف العقد؛

د .الشركط الخاصة؛
ق .الشركط العامة؛

ك .المكاصفات الفنية؛

ز .الرسكمات (إف كجدت)؛
ح .أم كثائؽ أخرل تشكؿ جزء مف العقد.
-34

سرية المعمومات

 1-34يتعي ػػد المش ػػترم كالم ػػكرد بع ػػدـ تسػ ػريب أم معمكم ػػات أك كث ػػائؽ أك بيان ػػات
تتعم ػػؽ بالعق ػػد ألم ط ػػرؼ ثال ػػث بطريق ػػة مباشػ ػرة أك غي ػػر مباشػ ػرة م ػػف قب ػػؿ

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

مف المشترم كبما يمكف المكرد مف الباطف مف تنفيػذ التزاماتػو حسػب العقػد

كف ىذه الحالة عم المكرد اخذ تعيد مف المكرد مػف البػاطف بػنفس شػركط

السرية الت يمتزـ بيا المكرد حسب الشركط العامة لمعقد.
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 2-34عم ػ ػ المش ػ ػػترم ع ػ ػػدـ اس ػ ػػتخداـ المعمكم ػ ػػات أك الكث ػ ػػائؽ أك البيانػ ػػات التػػ ػ
يحصػػؿ عمييػػا مػػف المػػكرد إال لؤلغ ػراض الت ػ تتعمػػؽ بتنفيػػذ العقػػد كبالمثػػؿ
ف ػػإف عم ػ ػ الم ػػكرد عػ ػػدـ اسػ ػػتخداـ المعمكم ػػات أك الكثػ ػػائؽ أك البيانػػػات ألم

غػػرض عػػدا تص ػػميـ كتكريػػد األعمػػاؿ كالخ ػػدمات المطمكبػػة لتنفيػػذ األعمػػاؿ
المحددة بالعقد.

-35

تعديل األسعار

-36

مقاطعة الدول غير

 1-35عنػػدما تكػػكف الحككمػػة ىػ المسػػئكلة عػػف رفػ األسػػعار لممػكاد أك الخػػدمات
ذات العبلقػ ػػة ف ػ ػ مككنػ ػػات العقػ ػػد أك بعضػ ػػيا يجػ ػػكز لممشػ ػػترم ف ػ ػ ضػ ػػكء

المعالجػػات المق ػرة مػػف قبػػؿ مجمػػس الػػكزراء تعػػديؿ قيمػػة الجػػزء المتبق ػ مػػف

المؤىمة

العقد مف تاريخ كقكع األثر كفقان لمضكابط المقرة مف قبؿ مجمس الكزراء.

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

م أم دكلة غير مؤىمة كيقصد بالػدكؿ غيػر المؤىمػة "الػدكؿ التػ تػـ اتخػاذ

قػ ػرار م ػػف الحككم ػػة اليمني ػػة بع ػػدـ التعام ػػؿ معي ػػا" بش ػػكؿ مباش ػػر أك غي ػػر

مباشر كاذا ما تيقف المشترم ف أم كقت خبلؿ مػدة نفػاذ العقػد بػ ف المػكرد
خػ ػػالؼ أحكػ ػػاـ ىػ ػػذا البنػ ػػد فمػ ػػف حقػ ػػو أف يني ػ ػ العقػ ػػد كأف يطالػ ػػب المػ ػػكرد
بالتعكيض عف األضرار الناجمة عف ىذا الفسػخ أك تمػؾ المخالفػة كفػ ىػذه
الحالػػة يحػػؽ لممشػػترم مصػػادرة جمي ػ اسػػتحقاقات المػػكرد كمكجكداتػػو )إف
كجػػدت) فػ المكقػ مػػف معػػدات كم ػكاد مؤقتػػة لغػػرض إتمػػاـ تنفيػػذ العقػػد ثػػـ

عمؿ التسكية الحسابية بعد انتيائيا.
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القسم الخامس  :الشروط الخاصة للعقد
مقـدمـة
اسم ورقم المناقصة :المناقصة العامة رقـ ( )2015/12الخاصة بشراء

من الشروط العامة

كتكريد عدد عشركف الؼ كيمك جراـ كيس إعبلن ببلستيك .
من الشروط العامة

اسم المشتري:

من الشروط العامة

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

(البند  )1شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ النقاؿ .
..........................................................

(البند )1

تحديد موقع المشروع:

من الشروط العامة

(البند  )1مخازف شركة يمف مكبايؿ لمياتؼ النقاؿ .
أنواع الفحص واالختبار:

من الشروط العامة
(البند )1-8
من الشروط العامة
(البند )2-9
من الشروط العامة

-1

س ػػتتـ عممي ػػة الفح ػػص كاالس ػػتبلـ عب ػػر المختص ػػيف بالش ػػركة لمتحق ػػؽ م ػػف
مطابقة المكاد لممكاصفات الفنية كالكميات المطمكبة.

التغميف :يتـ تغميؼ المكاد تغميفان جيدان.
الموقع النيائي لمتسميم:

(البند  DDP )1-11مخازف شركة يمف مكبايؿ .

 -فترة التوريد :ستة أسابي مف تاريخ التكقي عم البركفة النيائية مف

الطرفيف.
 التتجػ ػػاكز فت ػ ػرة إعػ ػػداد البركفػ ػػة النيائيػ ػػة  14يػ ػػكـ مػ ػػف تػ ػػاريخ اسػ ػػتبلـاؿ()CDالخاص بالتصاميـ.
-

من الشروط العامة

يػػتـ تطبيػػؽ غ ارمػػات التػ خير لمتكريػػدات مػػف تػػاريخ التكقيػ عمػ البركفػػة
النيائي ػػة مػ ػػف الطػ ػػرفيف بحي ػػث ال تتجػ ػػاكز  14يػ ػػكـ م ػػف تػػػاريخ اسػ ػػتبلـ
اؿ()CDالخاص بالتصاميـ.

الخدمات التابعة (المكممة):
(البند  )1-13ال ينطبؽ.

من الشروط العامة

قطع الغيار:

من الشروط العامة

فترة سريان ضمان الصيانة (إصالح العيوب) وضمان حسن األداء:

(البند  )1-14ال ينطبؽ .

(البند  )1-15ستو أشير مف تاريخ الفحص كاالستبلـ كالتكريد المخزن .

 %15مف قيمة العقد كالمتمثؿ ف ضماف حسف التنفيذ (االداء) يستمر كضماف
صيانة (اصبلح العيكب) يطمؽ بعد ستة اشير مف تاريخ الفحص كاالستبلـ

كالتكريد المخزن .
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من الشروط العامة

الفترة المحدد إلصالح العيوب من تاريخ إخطار المشتري بذلك:

من الشروط العامة

طريقة السداد (أسموب الدفع) :

(البند  )3-15أسبكع مف تاريخ إخطار المشترم.
(البند )1-16

 %100مف قيمة العقد تدف بعد االستبلـ كالفحص كالتكريد المخزن خال مف
أم تحفظات.

من الشروط العامة

عممة الدفع:

من الشروط العامة

لغة العقد والمراسالت أثناء تنفيذ العقد:

من الشروط العامة

اإلخطارات (يتم تحديد عنوان طرفي العقد):

(البند  )4-16بالل اليمن بسعر الصرؼ يكـ تحرير الشيؾ بمكجب نشرة البنؾ المركزم.
(البند  )29المغة العربية  /المغة اإلنجميزية.

(البند  )31عنوان المشتري :شػركة يمػف مكبايػؿ لميػاتؼ النقػاؿ  -صػنعاء  -الجميكريػة
اليمنية  -تمفـون +967 1 33 12 12 :فـاكس+967 1 329417 :
صندوق البريد737 :
البريد االلكتروني www.yemenmobil.com :
عنوان المورد :
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
من الشروط العامة
(البند )1-32

الضرائب والرسوم  :يجب أف يتضمف العرض المقدـ كافة الضرائب المحددة ف

القانكف اليمن ككذلؾ الرسكـ الجمركية كام مصاريؼ أخرل لحيف كصكؿ المكاد

المشتراه مخازف الشركة .
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القسم السادس :جدول المتطلبات
مكونات جدول المتطمبات:
 .1جدكؿ بالتكريدات كمكاعيد التسميـ كمكاف /أماكف التكريد.
 .2جدكؿ بالخدمات المكممة.
 .3المكاصفات الفنية.
 .4جداكؿ األسعار.

 .5الرسكمات (بحسب انطباؽ الحالة)
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 -2جدول قائمة السلع ومواعٌد وأماكن التورٌد
مواعٌد وأماكن التورٌد
الصنف

وصف السلع

الكمٌة

نوع
الوحدة

10,000

كٌلو جرام

سعر وحدة
رقما

اكياس
صغير

اكٌاس
وسط

بحسب
المواصفات
المرفقة
بحسب
المواصفات
المرفقة

كتابة

 100000كٌلو جرام

اإلجمالً

مدة التسلٌم
باألسابٌع  /الشهور

الموقع
النهائً
للتسلٌم

ستة أسابٌع

مخازن

من تارٌخ التوقٌع على

شركة ٌمن

البروفة النهائٌة

موباٌل

ستة أسابٌع
من تارٌخ التوقٌع على
البروفة النهائٌة
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 -3جدول قائمة الخدمات التابعة (المكملة)المطلوب تنفٌذها
الصنف

وصف الخدمات

الوحدة

الكمٌة
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الموقع أو مكان
تقدٌم الخدمات

تارٌخ استكمال
الخدمات المطلوبة
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المواصفات الفنٌة
ش صم

1

أ يلط دػلئيت
ش سدم ش لعػ

2

أ يلط دػلئيت
ش سدم ش صغيش

ش لشصفلث ش طلل ت
-

ي.لط ش .بعت  10عم غ ل ت  220خم.
ش ؼطفت ش غفليت 2عم *5عم.
تلسيم ي.لى ي ش دلشنب 1عم.
غبلػت شعم وشؼلس ش شش ت وخلي فشص ش لشن . dpi 720
يلشد يصمؼت شة وشزذة صذن.ت لبيئت ويطل .ت
ل لشصفلث ش ؼليليت  ASTMقل لت لتسلت في ش تش ت .
تغلي شتلني كت  5دم .
ي.لط  38عم ػشض 44عم شستفلع .
ش كثلفت  110 :خم
فشص أ لشن
ػذ تل ت شعم ش لسد ػلى ش كيظ
ي.لط ش .بعت  10عم غ ل ت  220خم.
ش ؼطفت ش غفليت 2عم *5عم.
تلسيم ي.لى ي ش دلشنب 1عم.
غبلػت شعم وشؼلس ش شش ت وخلي فشص ش لشن . dpi 720
يلشد يصمؼت شة وشزذة صذن.ت لبيئت ويطل .ت
ل لشصفلث ش ؼل يت  ASTMقل لت لتسلت في ش تش ت .
تغلي شتلني كت  5دم .
ي.لط  30عم ػشض 36عم شستفلع .
ش كثلفت  110 :خم
فشص أ لشن
ػذ تل ت شعم ش لسد ػلى ش كيظ
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القسم السابع :النمـــــــــاذج
نموذج تقدٌم العطاء
التاريخ / / :
رقـ________ :
المحترمون

اإلخوة /شركة يمن موبايل (ش.م.ي)

بعد فحص كثائؽ المناقصة بما ف ذلؾ النماذج كالت نقر باستبلميا كفحصيا كاممة.

نحف المكقعكف[ _______________________ :يكتب اسـ المكرد نؤكد التزامنا تكريد كتسميـ:
___________________________________________________ طبقػػا لكثػػائؽ المناقصػػة بإجمػػال
مبمػ ػ ػػغ كقػ ػ ػػدرة [ ......................يكتػ ػ ػػب المبمػ ػ ػػغ باألرقػ ػ ػػاـ [ ..................................يكتػ ػ ػػب المبمػ ػ ػػغ

ب ػ ػػالحركؼ [[ ...............التخف ػ ػػيض إف كج ػ ػػد مبمغ/نس ػ ػػبة التخف ػ ػػيض ليص ػ ػػبح إجم ػ ػػال العط ػ ػػاء الني ػ ػػائ بع ػ ػػد

التخف ػػيض [ ................يكت ػػب المبم ػػغ باألرق ػػاـ [ ....... ...........................يكت ػػب المبم ػػغ ب ػػالحركؼ

 DDPتسميـ مخازف شركة يمف مكبايؿ شامبلن جميػ الرسػكـ الجمركيػة كالضػرائب كالنقػؿ كالتػ ميف أك أم مبػالغ أخػرل

تحدد بمكجب جدكؿ األسعار المرفؽ م ىذا كالذم يعتبر جزءان مف ىذا العطاء.

كنتعي ػػد فػ ػ حال ػػة قب ػػكؿ عطائن ػػا ب ػ ػ [ ..........................................................تكت ػػب اس ػػـ عممي ػػة
الش ػراء بالتنفيػػذ كفقػػا لممكاصػػفات الفنيػػة كجػػداكؿ األسػػعار كالشػػركط كالمكاعيػػد المحػػددة ف ػ كثيقػػة المناقصػػة كجػػدكؿ

المتطمبات كعطائنا المقدـ كالذم عم أساسو تػـ اإلرسػاء مػف قػبمكـ كمػا نؤكػد التزامنػا بػ م قػرار يػتـ اتخػاذه مػف قبػؿ

الجيات المختصة قانكنان ف أم شككل أك تظمـ بش ف ىػذه المناقصػة بعػد إخطارنػا بقبػكؿ العطػاء كالػ أف يػتـ إعػداد
كتكقي العقد يعتبر ىذا العطاء عقدان ممزمان لنا.

كفيما يم بياف بالعمكالت المطمكب منا دفعيا فيما يتعمؽ بيذا العطاء كبتنفيذه ف حالة إرساء المناقصة عمينا:
اسم وعنوان الوكيل

المبمغ والعممة

ػػػػػ

ػػػػ

ػػػػػ

ػػػػ

ػػػػ

ػػػػػ

ػػػػػ

الغرض من العمولة

ػػػػػ
ػػػػػ

(إن لم تدفع مثل ىذه المبالغ فتكتب كممة ال يوجد)

تحري انر ف _______ يكـ _______

اسـ المخكؿ بالتكقي كالصفة:

201 / /ـ

الختـ:
مبلحظػػة :إذا كػػاف ىنػػاؾ رغبػػة فػ تقػػديـ تخفػػيض لقيمػػة العطػػاء فيجػػب أف يػػتـ تعبئتػػو فػ المكػػاف المشػػار إليػػو أعػػبله أك تقػػديـ مػػذكرة مسػػتقمة بػػالتخفيض
ش ػريطة تقػػديـ ذلػػؾ م ػ مظػػركؼ العطػػاء ف ػ المكعػػد المحػػدد كقبػػؿ فػػتح أكؿ مظػػركؼ كاشػػعار لجنػػة فػػتح المظ ػاريؼ أثنػػاء جمسػػة الفػػتح بكجػػكد التخفػػيض
إلثباتو ف محضر الفتح ما لـ فإنو لف يعتد ب م تخفيض غير مثبت ف سجؿ فتح المظاريؼ.
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نموذج ضمان العطاء
المحترمون

اإلخوة /شركة يمن موبايل (ش.م.ي)
اسم المناقصة :بشراء كتكريد عدد عشركف الؼ كيمك جراـ كيس إعبلن ببلستيك
رقم المناقصة)2015/ 12( :

نحػػف [ ...........................يػػذكر اسػػـ البنػػؾ الضػػامف نضػػمف [ .................................يػػذكر اسػػـ
المػػكرد ضػػمانان مطمقػان غيػػر مشػػركط كغيػػر قابػػؿ لئللغػػاء – عمػ أف نػػدف ل ػ (شــركة يمــن موبايــل (ش.م.ي)) أك مػػف
يخمف ػ ػ ػػو فػ ػ ػ ػ منص ػ ػ ػػبو أك يق ػ ػ ػػكـ بتعيين ػ ػ ػػو ل ػ ػ ػػذلؾ مبم ػ ػ ػػغ كق ػ ػ ػػدره [ ........................يكت ػ ػ ػػب المبم ػ ػ ػػغ باألرق ػ ػ ػػاـ

[ ...............................يكت ػػب المبم ػػغ ب ػػالحركؼ عن ػػد أكؿ مطالب ػػة خطي ػػة م ػػف ق ػػبمكـ ب ػػدكف أم تحف ػػظ أك
اعتراض مف جانبنا أك مف جانب المضمكف كشركط ىذا االلتزاـ:

 .1أف يقكـ بسحب عطائو بعد فتح المظاريؼ خبلؿ فترة سرياف العطاء كالمذككر ف شكؿ العطاء أك
 .2أف تقكـ (شركة يمن موبايل (ش.م.ي)) بإببلغ مقدـ العطاء بقبكؿ عطائو خبلؿ فترة سرياف العطاء ثـ:
أ -يخفؽ مقدـ العطاء أك يرفض تكقي العقد إذا طمب منو ذلؾ أك

ب -يخفؽ مقدـ العطاء أك يرفض تقديـ ضماف األداء حسب التعميمات لمقدم العطاءات أك
ج -ال يقبؿ التصحيحات الحسابية حسب التعميمات لمقدم العطاءات.

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

إمضاء كختـ_______________________ :

اسـ البنؾ_________________________ :
العنكاف__________________________ :

التاريخ__________________________ :
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نموذج إخطار قبول العطاء
التاريخ / /
إل [ ......................................................................اسـ المكرد كعنكانو

نخطركـ أف المناقصة رقـ ( )2015/ 12بش ف بشراء كتكريد عدد عشركف الػؼ كيمػك جػراـ كػيس إعبلنػ ببلسػتيك
ق ػ ػػد أرس ػ ػػيت عم ػ ػػيكـ بمكج ػ ػػب عط ػ ػػاؤكـ المق ػ ػػدـ فػ ػ ػ ى ػ ػػذه المناقص ػ ػػة الم ػ ػػؤرخ 201 / /ـ بإجم ػ ػػال مبم ػ ػػغ كق ػ ػػدره
[ ...................يكتب المبمغ باألرقاـ [ ...........................يكتب المبمغ بالحركؼ .

كعمػػيكـ سػػرعة تقػػديـ ضػػماف األداء بنسػػبة  %15مػػف قيمػػة العطػػاء بمبمػػغ ( ).................................خػػبلؿ

خمسػة عشػر يكمػا مػف تػاريخ اسػتبلمكـ ليػذا اإلخطػار كفقػا لصػيغة الضػماف المرفقػة بكثػائؽ المناقصػة غيػر مشػػركطة
كغيػػر قابمػػة لئللغػػاء باسػػمنا سػػارية المفعػػكؿ حت ػ انتيػػاء إج ػراءات الفحػػص كاالسػػتبلـ االبتػػدائ مػػف قبػػؿ شــركة يمــن
موبايل (ش.م.ي)  .فػ حالػة تػ خركـ عػف الحضػكر لتكقيػ العقػد أك تقػديـ ضػماف األداء خػبلؿ المػدة المحػددة أعػبله
سيؤدم إل إلغاء إرساء المناقصة عميكـ كمصادرة ضماف العطاء.

المدٌر التنفٌذي

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

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

اإلخوة /شركة يمن موبايل (ش.م.ي)
اسم المناقصة :بشراء كتكريد عدد عشركف الؼ كيمك جراـ كيس إعبلن ببلستيك
رقم المناقصة)2015/12( :

نحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف [ .................................................................يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكر اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ البنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ نضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف
[ .................................يػػذكر اسػػـ المػػكرد ضػػمانان مطمق ػان غيػػر مشػػركط كغيػػر قابػػؿ لئللغػػاء – عم ػ أف

ن ػػدف لم ػ ػ (شـــركة يمـــن موبايـــل (ش.م.ي))مبم ػػغ كق ػػدره [ ...................................يكت ػػب المبم ػػغ باألرق ػػاـ

[ ..........................................يكت ػػب المبم ػػغ ب ػػالحركؼ عن ػػد أكؿ مطالب ػػة خطي ػػة م ػػف ق ػػبمكـ ب ػػدكف أم

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

كمػػا نكافػػؽ عم ػ أم تغييػػر أك إضػػافة أك تعػػديؿ ف ػ بنػػكد العقػػد أك ف ػ أم مػػف مسػػتندات العقػػد كالت ػ يمكػػف أف تكػػكف

شــركة يمــن موبايــل (ش.م.ي) قػػد اتفق ػت عمييػػا كلػػف يعفينػػا مػػف أم مسػػئكلية تترتػػب عم ػ ىػػذا الضػػماف كنحػػف ىنػػا

نتن ػػازؿ ع ػػف إببلغن ػػا بػ ػ م م ػػف ى ػػذه التغييػ ػرات أك اإلض ػػافات أك التع ػػديبلت كم ػػا نتعي ػػد باالس ػػتجابة ألم تمدي ػػد لفتػ ػرة
صبلحية الضماف دكف الرجكع إل عميمنا [ ....................................يذكر اسـ المكرد .

كيس ػػرم ى ػػذا الض ػػماف م ػػف ت ػػاريخ 201 / /ـ كحتػ ػ انتي ػػاء إجػ ػراءات الفح ػػص كاالس ػػتبلـ االبت ػػدائ ب ػػدكف أم

مبلحظات أك تحفظات.
إمضاء كختـ_______________________ :
اسـ البنؾ_________________________ :
العنكاف__________________________ :

التاريخ__________________________ :
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نموذج ضمان الدفعة المقدمة
المحترمون

األخوة /شركة يمن موبايل (ش.م.ي)
اسم المناقصة :بشراء كتكريد عدد عشركف الؼ كيمك جراـ كيس إعبلن ببلستيك
رقم المناقصة)2015/12( :

بناء عم تعميمات كشركط العقد الت أكجبت تقديـ ضماف مقابؿ صرؼ الدفعة المقدمة.
ن
نحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف  [ ................................................يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكر اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ البنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ نضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف

[ ...................................يػػذكر اسػػـ المػػكرد ضػػمانان مطمق ػان غيػػر مشػػركط كغيػػر قابػػؿ لئللغػػاء – عم ػ أف
نػ ػ ػػدف لم ػ ػ ػػ(شــــــركة يمــــــن موبايــــــل (ش.م.ي)) مبمػ ػ ػػغ كقػ ػ ػػدره [ ...........................يكتػ ػ ػػب المبمػ ػ ػػغ باألرقػ ػ ػػاـ

[ ..............................يكتػ ػػب المبمػ ػػغ بػ ػػالحركؼ عنػ ػػد أكؿ مطالبػ ػػة رسػ ػػمية مػ ػػف قػ ػػبمكـ بػ ػػدكف أم تحفػ ػػظ أك
اعت ػراض مػػف جانبنػػا أك جانػػب المضػػمكف إذا تبػػيف ب ػ ف [ ...................................يػػذكر اسػػـ المػػكرد قػػد
أخفػػؽ ف ػ تنفيػػذ التزاماتػػو بمكجػػب العقػػد أك قػػد اسػػتعمؿ الدفعػػة ألغ ػراض أخػػرل خػػارج إطػػار المشػػركع مكضػػكع العقػػد

كيعتبر ىذا الضماف سارم المفعكؿ مف تاريخ استبلـ الدفعة المقدمة كحت يتـ استردادىا كفقان لئلجراءات القانكنية.

إمضاء كختـ_______________________ :

اسـ البنؾ_________________________ :
العنكاف__________________________ :

التاريخ__________________________ :
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نموذج تفوٌض المصنع
المحترمون

األخوة /شركة يمن موبايل (ش.م.ي)
حيػػث أف [ ...................................يػػذكر اسػػـ المصػػن

كىػػك جيػػة تصػػني ارسػػخة كذات سػػمعة طيبػػة فػ

تصني ........................................................................................................
...............................................................................................................
[ .....يذكر اسـ أك كصؼ السم الت يقكـ بتصنيعيا
كمصانعو تق ف [ .................................................................يذكر عنكاف المصن
نفػ ػػكض نحػ ػػف [ ............................................................................يػ ػػذكر اسػ ػػـ المصػ ػػن

بمكج ػ ػ ػ ػ ػػب ى ػ ػ ػ ػ ػػذا ................................................................................................

[يذكر اسـ كعنكاف الككيؿ أك اسـ كعنكاف الشخص المفكض بتقديـ العطاء
لتق ػ ػ ػػديـ ى ػ ػ ػػذا العط ػ ػ ػػاء كالتف ػ ػ ػػاكض كالتكقيػ ػ ػ ػ عمػ ػ ػ ػ العق ػ ػ ػػد معك ػ ػ ػػـ عمػ ػ ػ ػ أس ػ ػ ػػاس كث ػ ػ ػػائؽ العط ػ ػ ػػاء المقدم ػ ػ ػػة منػ ػ ػ ػا لتكري ػ ػ ػػد

_____________.

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

[تكقي باسـ كنيابة عف المصن
_________________

ممحكظة :ينبغ أف يحمؿ خطاب التفكيض ىذا ف مقدمتو اسـ المصن كعنكانو كينبغ تكقيعو مف شخص

مختص لديو تككيؿ ممزـ لممصن  .كما يجب عم مقدـ العطاء تقديمو مف ضمف كثائؽ العطاء.
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نموذج ضمان الجودة
نحف [ ...............................................يذكر اسـ المصن /المصدر/المكرد
نضمف جمي صناعاتنا كمنتجاتنا لمدة ستة اشير مف تاريخ الفحص كاالسػتبلـ االبتػدائ كنقػكـ بتصػميح أك تغييػر أم
قطعة خبلؿ مدة ىذه الضمانة إذا كاف العطب نات عف أخطاء مصنعية كذلؾ بدكف مقابؿ.

أمػػا األخطػػاء الت ػ ال تجػػرم عمييػػا الضػػمانة في ػ اسػػتخداـ المن ػت بخػػبلؼ التعميمػػات الخاصػػة باالسػػتخداـ كالكسػػر
كاإلتبلؼ كأيضا القط المعرضة لمتركؿ مف كثرة االستعماؿ.

يصبح الضماف ممغيان إذا قاـ باإلصػبلح أشػخاص غيػر مخػكليف بػذلؾ أك إذا لػـ تسػتعمؿ القطػ األصػمية لقطػ الغيػار
المصنكعة لدل الشركة.

(التكقي كالختـ مف قبؿ المخكؿ بذلؾ مف قبؿ الشركة المصنعة أك الككيؿ الرسم ليا)
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نمــــوذج
عقد .............................................................
أنو بتاريخ  / /ـ تـ إبراـ ىذا العقد بيف كؿ مف-:
 .1شركة يمن موبايل (ش.م.ي) كيمثميا الميندس /عامر محمد ىػزاع – المػدير التنفيػذم كيشػار إليػو فػ ىػذا
العقد [بالطرؼ األكؿ .

 .2المػ ػ ػ ػػكرد  ....................................كيمثمي ػ ػ ػ ػػا األخ........................................... /
بصفتو  ....................................كيشار إليو ف ىذا العقد [بالطرؼ الثان
كفقػ ػ ػ ػ ػان لمتال -:
بنــــد ( :)1يقػ ػػكـ الطػ ػػرؼ الثػ ػػان بتكريػ ػػد ___________________________________________ كفقػ ػػا
لممكاصػفات الفنيػػة كالكميػات كالنكعيػػة كجػداكؿ األسػػعار كالشػركط كالمتطمبػػات المحػددة فػ كثػائؽ المناقصػػة
كالعطاء الذم عم أساسو تـ اإلرساء مف قبؿ المشترم كالمعمدة مف قبؿ طرف العقد.

بنـــد ( :)2قيم ػػة عقػػد تنفي ػػذ األعم ػػاؿ بمبم ػػغ كق ػػدره [ ..................................................يكتػػب المبمػػغ
باألرقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ [ ................................................................................يكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب

المبمغ بالحركؼ .
بنــد ( :)3يتعيػػد الطػػرؼ األكؿ بمكجػػب ىػػذا العق ػد أف يػػدف لمطػػرؼ الثػػان قيمػػة العقػػد أك أم مبمػػغ آخػػر قػػد يصػػبح
مستحقا لمدف كفقان لطريقة السداد (الدف ) المحددة ف الشركط الخاصة لمعقد.

بند ( :)4مدة التكريد (ستة أسابي مف تاريخ التكقي عم البركفة النيائية)
-

سػيقكـ الطػػرؼ األكؿ –شػركة يمػػف مكبايػؿ -بتسػػميـ اؿ( )CDالخػاص بالتصػاميـ لمطػػرؼ الثػان خػػبلؿ ثبلثػػة

أياـ مف تاريخ التعاقد.
التتجاكز فترة إعداد البركفة النيائية  14يكـ مف تاريخ استبلـ اؿ()CDالخاص بالتصاميـ .

بند ( :)5تعتبر الكثائؽ التالية جزء ال يتج أز مف ىذا العقد كيتـ تفسيرىا عم ىذا األساس كى :
أ .إخطار قبكؿ العطاء.

ب .العطاء المقدـ كأم مراسبلت أك كثائؽ تـ قبكليا قبؿ تكقي العقد كتـ اعتبارىا جزءان ال يتج أز مف
ىذا العقد.

ج .الشركط الخاصة.

د .الشركط العامة.

ق .المكاصفات الفنية.
ك .الرسكمات (إف كجدت).
ز .أم كثائؽ أخرل تشكؿ جزء مف ىذا العقد.
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بنــد ( : )6أ -يحػػؽ لمطػػرؼ األكؿ زيػػادة أك تخفػػيض كميػػات السػػم أك الخػػدمات المتعاقػػد عمييػػا ف ػ حػػدكد مػػا نسػػبتو
 %10مف قيمة العقػد كبػنفس األسػعار دكف أف يكػكف لمطػرؼ الثػان الحػؽ فػ االعتػراض عمػ ذلػؾ

أك المطالبة ب م تعكيض بسبب ىذه الزيادة أك التخفيض.

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

بنـــد ( :)7يخضػ ػ ى ػػذا العق ػػد ألحك ػػاـ ق ػػانكف المناقص ػػات كالم ازي ػػدات كالمخ ػػازف الحككمي ػػة رق ػػـ ( )23لس ػػنة 2007ـ
كالئحتو التنفيذية كتعتبر أحكاـ القانكف كالبلئحة المذككريف مكممة ليذا العقد.

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

الطرف األول

الطرف الثانً

شركة يمن موبايل (ش.م.ي)

وٌمثلها
المهندس /عامر محمد هزاع

وٌمثلها

المدٌر التنفٌذي
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