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  عروضالم ي لتقداإلعالن :القسم األول
  البنك األهلي اليمني
  اإلدارة العامة

  1220لعام ) 2( رقم عامةمناقصة  إعالن
   متنوعة القدراتمولدات كهربائيةتوريد وتركيب وتشغيل "

  )عرض مالي+عرض فني(مظروف واحد 

توريد وتركيب  "بشأن م 2012لعام ) 2(عن إنزال المناقصة العامة رقم " اإلدارة العامة"ي اليمني البنك األهليعلن 
  .)ذاتيا (تمويلها سيتم والتي ،" متنوعة القدرات مولدات كهربائيةوتشغيل 

اإلدارة يمني الالبنك األهلي ( التالي العنوان إلى الرسمي الدوام أوقات خالل الخطية تقديم طلباتهم على المتناقصينو
 دوالر 800ه وقدر مبلغ نظير المناقصة وثائق واستالم لشراء )الملكة أروى، الدور الثاني شارع عدن محافظة العامة

 . ردت ال ) دوالر أمريكيثمانمائة(أمريكي 
 .م28/4/2012 الموافق السبت يوم الوثائق لبيع موعد وآخر
 والمشروع الجهة اسم عليه ومكتوب المحدد الجهة عنوان إلى راألحم بالشمع ومختوم مغلق مظروف في العطاء يقدم
 :التالية الوثائق طيه وفي العطاء، مقدم واسم الشراء، عملية ورقم

  دوالر وخمسمائةألف ستة قدره مقطوع بمبلغ المناقصة وثائق في المحددة الصيغة نموذج بنفس بنكي ضمان  .1
  .الدفع مقبول شيك أو يف،المظار فتح تاريخ من يوما )120( لمدة صالح

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

 المؤهلـة  القانونيـة  الوثائق بتقديم  يكتفيو آنفًا إليها المشار والبطاقات الشهادات تقديم من األجنبية الشركات تستثنى
  .الشركات تلك إليها تنتمي التي البلدان من الصادرة

 /2/5:الموافـق  األربعـاء  يـوم  مـن  الحادية عشر ظهرا الساعة هو المظاريف وفتح العطاءات الستالم موعد آخر
  .أصحابها إلى المسلمة بحالتها إعادتها وسيتم الموعد هذا بعد ترد التي اتالعطاء تقبل ولن ،م2012
 موقـع  رسـمي  بتفويض يمثلهم من أو العطاءات أصحاب بحضور بعالية الموضح الجهة بمقر المظاريف فتح سيتم

 .ومختوم

 للفتـرة  الدوام أوقات خالل شرائها قبل المناقصة وثائق على اإلطالع المناقصة هذه في المشاركة في للراغبين يمكن
 .المناقصة وثائق لبيع بها المسموح
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  التعليمات لمقدمي العطاءات:الثانيالقسم 

  مقدمة – أ
  

مـن  سيتم تمويل تنفيذ عملية الشراء المطلوبة فـي جـدول المتطلبـات        1- 1  مصدر التمويل  1
   . قائمة بيانات العطاءمصدر التمويل الموضح في

ــاءات  2 ــدموا العط  مق
  نالمؤهلو

للتقدم بعطـاءاتهم   لتوريد  لمؤهلين  ال لموردين   مفتوحةالدعوة  /اإلعالن اهذ  1- 2
  .للمشاركة في هذه المناقصة

ال يحق ألي من مقدمي العطاءات التعامل، بشكل مباشر أو غير مباشـر         2- 2    
االستشاريين المكلفين من قبل الجهة بتقديم خدمات استشارية إلعـداد      مع  

لفنية والوثائق األخرى التي يتعـين اسـتخدامها        التصاميم والمواصفات ا  
  .لشراء السلع والمواد المطلوب شراؤها بموجب الدعوة لتقديم العطاءات

ال ينبغي أن يكون مقدم العطاء ممن أخل بالمبادئ األخالقيـة وقواعـد               3- 2    
فقـا للبنـد    السلوك أو ممن تكون أسماؤهم مدرجة في القائمة السوداء و         

  .لتعليماتمن هذه ا) 36-1(
جميع السلع والخدمات المكملة ذات الصلة يتعين توريدها بموجب العقـد          1- 3  السلع والخدمات   3

   .سيكون منشؤها البلدان المؤهلة
المكان الذي يتم فيه استخراج تلك      " المنشأ"ألغراض هذا البند تعني كلمة        2- 3    

لذي يتم فيه توفير    البضائع أو تعدينها أو زراعتها أو إنتاجها، أو المكان ا         
الخدمات التكميلية ذات الصلة وتعتبر البضائع مـصنعة عنـدما تـؤدي            

التجميعات الجوهرية الكبرى إلى إخـراج       عمليات التصنيع والمعالجة و   
 جوهريا من حيـث     األساسيةمنتج معترف به تجاريا تختلف خصائصه       

  .الغرض أو االستخدام عن مكوناته
ت ليس بالضرورة أن يحمل نفس جنـسية مقـدم          منشأ البضائع والخدما    3- 3    

  .العطاء
جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطـاء ولـن       يتحمل مقدم العطاء      1- 4  تكاليف إعداد العطاء  4

 المحدد أسمه في قائمة بيانات العطاء مسئوال بأي حـال      "المشتري"يكون  
  . التكاليف بغض النظر عن نتيجة المناقصة هذهعن
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  ثائق المناقصة و–ب 
 

ــائق    5 ــات وث محتوي
  المناقصة

تحدد وثائق المناقصة السلع والمـواد والخـدمات المكملـة المطلوبـة              1- 5
 وتتضمن الوثـائق باإلضـافة إلـى       وإجراءات المناقصة وشروط العقد،   

  :يلي  الدعوة لتقديم العطاءات مااإلعالن أو
  .التعليمات إلى مقدمي العطاءات  -  أ

 .قائمة بيانات العطاء - ب

  . الشروط العامة للعقد-ج
  . الشروط الخاصة للعقد-د

  ):المستلزمات( جدول المتطلبات -هـ
  . التوريدأماكن/مكانجدول التوريدات ومواعيد و .1
 .جدول الخدمات المكملة .2

 .المواصفات الفنية .3

 .جداول األسعار .4

 ).بحسب انطباق الحالة(الرسومات  .5

  . نموذج تقديم العطاء-و
  .نموذج ضمان العطاء -ز
  . نموذج إخطار قبول العطاء-ح
  . نموذج ضمان األداء -ط
  . نموذج ضمان الدفعة المقدمة-ي
  . نموذج العقد-ك
  . نموذج تفويض المصنع-ل
  . نموذج ضمان الجودة-م

على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والـشروط والمواصـفات             2- 5    
صة بصورة دقيقـة    وجداول المتطلبات والنماذج الواردة في وثائق المناق      

وأي تقصير في تقديم جميع الوثائق والمعلومـات المطلوبـة أو التقـدم             
بعطاء غير مستجيب في جوهره لوثائق المناقصة من جميـع النـواحي            

  .سيتحمل مسؤولية ذلك مقدم العطاء وقد يؤدي إلى استبعاد عطائه
نيـة أو   إن عدم إبداء مقدم العطاء ألية مالحظات على المواصـفات الف            3- 5    

الرسومات أو وثائق المناقصة األخرى خـالل فتـرة دراسـة وتقـديم             
العطاءات يعتبر إقرار منه بصحتها وسالمتها وال يحق له المطالبة بـأي            
تعديالت في السلع والمواد أو الخدمات المكملـة أو المطالبـة بفـوارق             

  .أسعار
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يجـب علـى    عندما تكون طبيعة المناقصة هي توريد وتركيب وتشغيل ف          4- 5    
مقدم العطاء معاينة موقع التنفيذ بنفسه والتأكد من طبيعتـه ومـن كافـة           
البيانات والمعلومات والخدمات المرتبطـة بتنفيـذ المـشروع بـصورة           
مباشرة مثل االختبارات وطبيعة المناخ وغيرها، ويتحمل مقدم العطـاء          

  .وحدة تكاليف ومعاينة موقع التنفيذ
توضــيح وثــائق    6

  المناقصة
يحق لكل من تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب أي إيـضاحات أو          1- 6

استفسارات بشأن وثائق المناقصة على أن تقـدم خطيـا إلـى عنـوان              
المشتري المبين في قائمة بيانات العطاء، وعلى الجهة الرد خطيا علـى            
أي طلب تتسلمه إليضاح وثائق المناقصة خالل الفتـرة المـسموح بهـا      

ت وترسل صورة من رد الجهـة  ءالتاريخ المحدد لتقديم العطاا   قانونا قبل   
متضمنا شرحا للتوضيحات واالستفسارات المطلوبة إلى جميع المتقدمين        
لشراء وثائق المناقصة بدون تحديـد مـصدر طلـب اإليـضاحات أو             

  .االستفسارات
ــائق   7 ــديل وثـ تعـ

  المناقصة 
ـ           1- 7 ل التـاريخ المحـدد     للمشتري أن يعدل وثائق المناقصة في أي وقت قب

ي سبب كان سواء بمبادرة مـن جانبـه أو اسـتجابة          ألات  ءلتقديم العطا 
  .لطلب إيضاح من احد راغبي االشتراك

سيتم إبالغ جميع من تقدموا و اشتروا وثائق الـمنـاقـصـة بالتعـديل             2- 7    
خطيا ويكون التعديل مـلـزمـا لهم باعتبـاره جــزء ال يتجزءا من          

  .ةوثائق المناقص
يكون للمشتري الحق في تمديد فترة العطاءات حسب ما يـراه مناسـبا               3- 7    

لتوفير مهلة معقولة للمتقدمين لكي يأخذوا التعديل بعين االعتبـار عنـد            
  .إعداد عطاءاتهم

   إعداد العطاءات–ج 
 

يتم إعـداد العطاء وجميــع الـمـراسالت والــوثائق المتعلقة بـه           1- 8  لغة العطاء  8
بادلة بين مقدم العطاء والمشتري خطيا باللغة العربية ما لـم تـنص      والمت

ويجوز أن يقدم صـاحب العطـاء       قائمة بيانات العطاء على لغة أخرى،       
  .وثائق ومطبوعات بلغة أخرى

الوثائق التي يجب أن      9
  يتضمنها العطاء

  : المعد من قبل مقدمة المكونات االتيهيجب أن يتضمن العطاء  1- 9
 العطاء وجدول المتطلبات وأسـعارها مـستكملين        رسالة تقديم   . أ

مـن  ) 12(والبنـد   ) 11(والبند  ) 10(حسبما هو وارد في البند      
  .هذه التعليمات

من هذه التعليمـات تثبـت أن       ) 13(وثائق إثبات تعد طبقا للبند        . ب
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ي حالة قبـول العطـاء     مقدم العطاء معتمد ومؤهل لتنفيذ العقد ف      
 المقدم منه؛

 هذه التعليمات تثبـت أن      من) 14( بموجب البند    وثائق أثبات تعد   .ج
التوريدات والخدمات المكملة التي يوردها مقدم العطـاء تعـد          
سلع وخدمات معتمدة ومطابقة للمواصفات الفنية التي تضمنتها        

  .وثائق المناقصة
 هـذه التعليمـات وبـنفس    من) 15(يقدم طبقا للبند  ضمان العطاء    .د

  .ناقصةالصيغة المحددة في وثائق الم
  . المطلوب تقديمها ضمن وثائق العطاءالشهادات والبطاقات.هـ
صورة شهادات التسجيل لغرض ضريبة المبيعـات والبطاقـة       : 1هـ

  الضريبية ساريتي المفعول 
  .ساريتي المفعولصورة البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية : 2هـ
  . التسجيل والتصنيف سارية المفعولصورة شهادة: 3هـ
  .صورة شهادة مزاولة المهنة: 4هـ
أي وثائق أخرى مطلوبة يحددها المشتري في قائمة بيانـات          : 5هـ

العطاء وتستثنى الشركات األجنبية من تقديم الـشهادات والبطـائق          
ويكتفى بالوثائق  ) 4هـ/3هـ/2هـ/1هـ(المشار إليها في الفقرات     

بلـد الـذي    والصادرة في الاألجنبيالقانونية التي تؤكد أهلية المتقدم     
ين ينتمي إليه وفي حالة إرساء العقد عليه تسري عليه أحكام القـوان           

  .واللوائح النافذة ذات العالقة
 نمــوذج العطـــاء   10

  األسعاروجدول 
 وجدول األسعار والمتطلبـات      العطاء يستكمل مقدم العطاء تعبئة نموذج      1- 10

مطلوب األخرى الموضحة ضمن وثائق المناقصة محددا السلع والمواد ال        
  .توريدها مع وصف مختصر لها وبلد المنشأ والكميات واألسعار

 المناقـصة   ال يحق ألي مشارك التقدم بأكثر من عطاء واحد في نفـس             2- 10    
مخالفـة  و أي ) ائـتالف (سواء منفردا أو ضمن شركة أو ضمن شركاء   

ات المقدمة منه ومـصادرة ضـماناتها أو      ءلذلك سيتم استبعاد كافة العطا    
 العقد ومصادرة ضمان األداء إذا تبين ذلك للجهة بعد التعاقد معـه             إلغاء

ويستثنى من ذلك أن يكون صاحب العطاء مقدم من الباطن مـع عطـاء          
  .آخر

أذا سمحت وثائق المناقصة في قائمة بيانات العطاء بتقديم عطاءات بديله             3- 10    
لبـدائل  كليا أو جزئيا فيجب على لجنة التحليل والتقييم إخـضاع هـذه ا            

للتقييم بهدف اختيار البديل األفضل من حيث المواصفات والسعر، و إذا           
ـ           دم ببـدائل   لم يتم السماح بتقديم عطاءات بديله فيتم استبعاد العطاء المتق



 

 19 من 8صفحة 
 

  .أثنا التحليل والتقييم
يجب أن يبين مقدم العطاء في جدول األسعار سعر الوحـدة و إجمـالي                1- 11  أسعار العطاءات  11

دات وصوال إلى جملة العطـاء للـسلع والمـواد المطلـوب            سعر الوح 
وتركيبيها وتشغيلها والتدريب بحسب انطبـاق الحالـة   توريدها  / توريدها

بموجب هذه التعليمات، على أن يكون العقـد شـامال جميـع الرسـوم              
الجمركية والضرائب وتكاليف التأمين والنقل وأي نفقات أخـرى حتـى           

د فـي   أو أي موقع نهائي آخر محـد      ة  وصول البضائع إلى مخازن الجه    
  .جدول المتطلبات

  :يجب عند كتابة العطاء المقدم من المتناقص مراعاة اآلتي  2- 11    
كتابة أسعار الوحدات وإجمالي أسعار الوحدات وأي بيانات أخرى           . أ

مطلوب من مقدم العطاء بحبر ال يمحى علـى أن يوضـح سـعر            
المقـاس أو أي بيانـات    أو الوزن أو     بالعدد الوحدة وعدد الوحدات  

ن تكتب األسعار باألرقـام     تفصيلية أخرى والثمن اإلجمالي وعلى أ     
  .والحروف

أن يوقع مقدم العطاء على قائمة األسعار بعـد ملئهـا وال يجـوز                . ب
الكشط أو المحو في قائمة األسعار أو غيرها يجب إعـادة كتابتـه             

  .روفا والتوقيع بجانب هذا التصحيحبحبر ال يمحى رقما وح
تظل األسعار التي حددها مقدم العطاء ثابتة خالل قيامـه بتنفيـذ العقـد                3- 11    

وغير خاضعة للتعديل، وعلى لجنة التحليل والتقيـيم التعامـل مـع أي             
عطاء يتضمن أسعار قابلة للتعديل معاملة العطاء غير المستجيب الـذي           

  . التعليماتمن هذه) 24(بموجب البند يتم رفضه 
ــا   12 ــالت العط ء عم

  والتوقيع
  :تقدم األسعار بالعمالت التالية  1- 12

 بالنسبة للسلع والمواد والخدمات المكملة التي يوردها مقدم العطاء من           .أ
تقدم األسعار بالريال اليمني ما لـم       داخل السوق المحلية أو خارجها      

  .ينص في قائمة بيانات العطاء على خالف ذلك
ص في قائمة بيانات العطاء علـى       سيتم الدفع بالريال اليمني مالم ين      .ب

  .خالف ذلك
الوثائق المثبتة ألهلية     13

ــاء  ــدم العطـ  مقـ
  ومؤهالته

 هذه التعليمات يجب على مقـدم العطـاء أن يقـدم            من) 9(للبند  تطبيقا    1- 13
كجزء من عطائه الوثائق التي تثبت أهليته لالشـتراك فـي المناقـصة             

  .وتأهيله عند التنفيذ في حالة قبول عطائه
على مقدم العطاء تقديم وثائق اإلثبات الدالة علـى أهليتـه بمـا يقنـع                  2- 13    

 هـذه   مـن ) 2(في البند   المشتري بأنه ينتمي إلى دولة مؤهلة كما تحدد         
  .التعليمات
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على مقدم العطاء تقديم وثائق اإلثبات الدالة على كفاءته لتنفيـذ العقـد و          3- 13    
في هذه الحالـة يلـزم تـوفر        أنه أصبح مقنعا للمشتري بقبول عطائه و      

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

إنتاجه فأن صاحب العطاء يجب أن يكون مفوضا حـسب األصـول            
  المنتج للبضائع بالتوريد إلـى داخـل       أوالتجارية من جانب المصنع     

  . أو أن يكون وكيال رسميااليمن
دم العطاء اإلمكانيات المالية والفنيـة واإلنتاجيـة لتنفيـذ          أن لدى مق   .ب

  .العقد
سـيمثله  في حالة عدم ممارسة مقدم العطاء ألعمال في الـيمن فأنـه           .ج

وكيل في اليمن و إذا ما ارسي عليه العطاء سيكون الوكيـل قـادرا              
خدمات (ومؤهال لتنفيذ التزامات المورد الخاصة بالصيانة واإلصالح        

وتوفير قطع الغيـار والتـدريب المنـصوص        وتخزين  ) ما بعد البيع  
  .عليها في شروط العقد أو في المواصفات الفنية أو فيهما معا

  .أن يفي مقدم العطاء بمعايير األهلية الواردة في قائمة بيانات العطاء. د
الوثائق المثبتة ألهلية     14

التوريدات ومطابقتها  
  لوثائق المناقصة

من هذه التعليمات على مقدم العطاء أن يقدم كجزء مـن            )9(تطبيقا للبند     1- 14
العطاء وثائق تثبت أهليه البضائع والخـدمات التـي يعتـزم توريـدها             
بموجب العقد ومطابقتها للمواصفات الفنية والشروط المحددة في وثـائق          

  .المناقصة
مل وثائق اإلثبات المقدمة بشأن أهليه البـضائع والخـدمات       تيجب أن تش    2- 14    

ى بيان في جدول األسعار يوضح بلد المنشأ للتوريـدات والخـدمات            عل
  . الشحندالمكملة تؤكده شهادة منشأ تصدر عن

يجب أن تؤكد وثائق اإلثبات مطابقة البضائع والخدمات لوثائق المناقصة            3- 14    
  :في شكل مطبوعات ورسومات وبيانات بحيث تتضمن

  . وأدائهاساسيةاألوصفا تفصيليا لخصائص البضائع الفنية . أ
 واألسـعار قائمة بكامل التفاصيل بما في ذلـك المـصادر المتاحـة            .ب

 الخاصة وخالفـه الالزمـة لـسالمة        واألدواتالجارية لقطع الغيار    
بيانات العطاء، بعد بـدء     قائمة  واستمرار أداء البضائع لفترة تحددها      

  .استخدام المشتري للبضائع
لمقدمة من المشتري يبين تلبيـه      ا  الفنية توضيحا مفصال للمواصفات  . ج

البضائع والخدمات بصفة جوهرية لتلك المواصفات أو بيانا يوضـح          
  .االنحرافات أو االستثناءات عن متطلبات المواصفات الفنية

يجب على المورد تقديم ضمانة الجودة التي تؤكد أن البضائع التي سـيتم     4- 14    
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  .توريدها سليمة وجديدة ولم يسبق استخدامها
 التعليمات يقدم صاحب العطـاء كجـزء مـن          من هذه ) 9(تطبيقا للبند     1- 15  ضمان العطاء  15

  .عطائه ضمان عطاء بالمبلغ المحدد في قائمة بيانات العطاء
يقدم ضمان العطاء بنفس عمله العطاء أو أي عملة أخرى قابلة للتحويـل       2- 15    

  :بإحدى الطرق التالية
المسحوب عليه باسـم الجهـة صـاحبة        شيك مقبول الدفع من البنك       .أ

المناقصة كضمان للعطاء شريطة أن يكون البنك معتمدا لدى البنـك           
المركزي كما تقبل الشيكات المسحوبة على بنوك بالخـارج بـشرط           

من قبل البنـك المركـزي      من أحد البنوك المحلية المعتمدة      اعتمادها  
 أنتها فتـرة    وأن يكون صالحا لمدة ال تقل عن ثالثين يوما من تاريخ          

  .صالحية العطاء
المصرح لها من قبل البنك المركـزي       ضمان بنكية من أحد البنوك       .ب

اليمني بإصدار مثل هذه الضمانات وتكون الضمانة خالية من أي قيد           
أو شرط وبحسب نموذج صيغة الضمان المحددة في وثيقة المناقصة          

انتهاء فتـرة   وسارية المفعول لمدة ال تقل عن ثالثين يوما من تاريخ           
  .ء باسم المشتريصالحية العطا

إذا كان الضمان البنكي مقدما من بنك خارجي فيجب أن يكون معززا            و
من قبل بنك داخل الجمهورية مصرح له من قبل البنـك المركـزي             

  .اليمني
سيتم رفض أي عطاء غير مرفق به أصل الضمان المنصوص عليه في              3- 15    

 مـن هـذه     )24(وفقا للبند   مستوف   وسيعتبر أنه غير     2-15 و   15-1
  .التعليمات

 والتوقيـع علـى     األداءيعاد ضمان العطاء إلى صاحبه بعد تقديم ضمان           4- 15    
  .ئزالعقد من قبل صاحب العطاء الفا

  :يحق للمشتري مصادرة ضمان العطاء في أي من الحاالت اآلتية  5- 15    
 المظـاريف   إذا طلب إي من مقدمي العطاءات سحب عطائه بعد فتح          .أ

  .خالل مدة صالحية العطاءات
  .إذا لم يقبل صاحب العطاء الفائز بالتصحيحات الحسابية .ب
أذا لم يقدم صاحب العطاء الفائز ضمان األداء في المـدة المحـددة             . ج

  .بإخطار قبول عطائه والتوقيع على العقد
إذا ثبت للجهة أن صاحب العطاء قد أخل بقواعد الـسلوك والمبـادئ       . د

 المحددة في القانون والالئحة خالل فتـرة دراسـة وتقـديم          خالقيةاأل
  .العطاءات وإجراءات التحليل والتقييم والبت
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 بعـد  العطـاء  بيانـات  قائمة في المبينة الفترة خالل العطاء سريان يستمر  1- 16  فترة سريان العطاء  16
ـ  (19) للبند طبقًا المظاريف لفتح المشتري يحدده الذي التاريخ ـ  نم  ذهه

معـه   التعامل سيتم ذلك من أقل لمدة المفعول ساري عطاء وأي التعليمات،
  .مستجيب غير عطاء انه أساس على

 سـريان  مدة تمديد على العطاء مقدم موافقة على الحصول للمشتري يجوز  2- 16    
 يكون أن ويجب العطاء، صاحب إلى يوجه كتابي خطاب بموجب العطاء

 المقـدم  عطائـه  فـي  تعديل أي دون فقةبالموا خطيا العطاء صاحب رد

 مـصادرة  إلى ذلك يؤدي أن دون الطلب يرفض أن العطاء لمقدم ويجوز

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

  .التعليمات هذه من) (15 البند
 األخـرى  النـسخ و األصـلية  النسخة بإعداد القيام العطاء مقدم على يجب  1- 17  صيغة العطاء  17

 تمييز يتم أن على عليها، والتوقيع العطاء بيانات قائمة في المحددة للعطاء

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

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

  .األصلية بالنسخة يعتد فإنه بينها اختالف أي حالة
 ويوقع يمحى ال بحبر كتابة أو طباعة األخرى والنسخ العطاء أصل يحرر  2- 17    

 التوقيع ذلك يتم أن على المفوض أو المخول الشخص أو العطاء مقدم عليه
 )الكاتلوجـات ( المطبوعـات  عدا فيما العطاء صفحات جميع على والختم
  .تعديالت عليها تدخل لم التي

 كشط أو السطور بين فيما كتابة بأية يعتد فلن العطاء مقدم من خطأ وقع إذا  3- 17    
 الموقعون األشخاص أو الشخص عليها وقع إذا إال السطور فوق إضافة أو

  .المظاريف فتح قبل العطاء على
 فـي  عليهـا  المنـصوص  المعلومات يقدم أن الفائز العطاء صاحب على  4- 17    

 ذوي للـوكالء  دفعها يتعين التي أو المدفوعة المبالغ بشأن العطاء نموذج

  .العقد وتنفيذ العطاء بهذا الصلة
 العطـاء  وثـائق  جميـع  علـى  والخـتم  التوقيع العطاء مقدم على يجب  5- 17    

 الخاصة، الشروط العامة، الشروط و)وجدت إن (الرسومات المواصفات،
 سـيعتبر  مـالم  فيهـا،  ورد بما الكامل بااللتزام منه كإقرار العقد ونموذج
  .مكتمل غير العطاء

 إذا عطائـه  في خطأ بحصول العطاء مقدم قبل من ادعاء أي إلى يلتفت لن  6- 17    
  .العطاءات لتقديم موعد آخر انتهاء بعد قدم

  
  تقديم العطاءات–د 
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وضع العطاءات فـي      18
ــة   ــاريف مغلق مظ

) التأشــير(والكتابــة 
  عليها

 منفـصلة  مظـاريف  فـي  منه نسخة وكل العطاء أصل العطاء مقدم يضع  1- 18
 المشروع واسم المشتري اسم عليها يكتب األحمر بالشمع ومختومة لقةومغ
 قائمـة  في الموضح المشتري لعنوان طبقا التسليم وعنوان المناقصة ورقم
 أو " األصـل " كلمة وكتابة المظاريف على التوقيع ويتم العطاء، بيانات

 فـي  جميعها المظاريف توضع ثم بينها للتمييز المظروف خارج "صورة
 فـي  المحددة للبيانات طبقًا األحمر بالشمع ويختم ويغلق خارجي فمظرو
  .المناقصة وثائق

 :يلي ما والخارجية الداخلية المظاريف في يتم  2- 18    

 .العطاء بيانات قائمة في المبين المشتري باسم تعنون .أ

 تقـديم  وعنـوان  العطاء، بيانات قائمة في المبين المشروع اسم تحمل .ب
 وتكتب العطاء، بيانات قائمة/الدعوة/اإلعالن في مبين هو كما العطاء،
 بالوقـت  العبـارة  هـذه  وتستكمل ،"قبل الفتح يجوز ال" عبارة عليها

 من هذه) 1-22(للبند طبقًا العطاء بيانات قائمة في المحددين والتاريخ
  .التعليمات

 يمكن ىحت العطاء مقدم وعنوان اسم الداخلية المظاريف على أيضا يحرر  3- 18    
 ."متأخرا" وصوله حالة في فتحه دون إليه العطاء إعادة

 قبل فتحه أو العطاء توجيه في الخطأ عن مسؤولية أية المشتري يتحمل ال  4- 18    
 عليه التوقيع أو الخارجي المظروف إغالق عدم حالة في المحدد الموعد

  .تالتعليما هذه من 2-18حسب المطلوب في البند 
 :اآلتي يراعى محليين غير متناقصين من العطاءات متقدي عند  18-5    

 الـشركة  تفوضه من أو الرسمي وكيله أو العطاء مقدم يوضح أن يجب .أ
 اإلعالنـات  وتعتبر خالله من مخاطبته يمكن الذي العنوان عطائه في

 سـلمت  قـد  أنها العنوان هذا على إليه الجهة ترسلها التي والخطابات
 .طاءالع لمقدم صحيحا تسليما

 يرفـق  أن يجـب  العطـاءات  بتقديم المفوض أو الوكيل قيام حالة في .ب
 .المختصة الجهة قبل من عليه مصدقًا تفويضا أو توكيال العطاء ضمن

 وثـائق  ضـمن  يقـدم  أن فيجـب  ائتالف شركة العطاء مقدم كان إذا .ج
 ونـسبة  الشركاء أسماء فيه موضحا الشراكة لهذه أولي عقد المناقصة
 المـدير  واسـم  بالشركة والتزاماتهم الشركة مال رأس في مشاركتهم
  .الشركة عن نيابة بالتوقيع الشركاء قبل من المخول المسئول

أخر موعـد لتقـديم       19
  اتءالعطا

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

 والتاريخ الوقت يتجاوز ال موعد في التعليمات هذه من )أ ( 18-2دـالبن

  .واإلعالن العطاء بيانات قائمة في المحددين



 

 19 من 13صفحة 
 

 موعـد  كآخر المحدد الموعد يمدد أن مناسبا، يراه حسبما للمشتري، يجوز  19-2    
 هـذه  مـن  )7( للبند طبقًا المناقصة وثائق تعديل لغرض العطاءات، لتقديم

ـ  المترتبة والواجبات الحقوق جميع تمدد الحالة هذه وفي التعليمات،  ىعل
 بحيـث  ذكره، سابق موعد آخر وفق العطاءات أصحاب وعلى المشتري
 .الجديد للموعد تخضع

ه ورود حالـة  فـي  فتحـه  دون مقدمة إلى وإعادته عطاء أي رفض سيتم  1-20  العطاءات المتأخرة  20
من هذه  ) 1-19(للمشتري بعد أخر موعد لتقديم العطاءات بموجب البند         

  .التعليمات
ــاءات  21 ــديل العط  تع

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

 آخـر  قبل العطاء سحب أو استبدال يشمل بالتعديل كتابيا أخطارا المشتري
  .العطاء لتقديم محدد موعد

 مغلـق  مظروف في ويوضع العطاء، بسحب اإلخطار أو التعديل إعداد يتم  21-2    
 ويجب التعليمات، هذه من )18( البند ألحكام طبقًا إرساله يتمو عليه موقع
 كما ."استبدال" أو "تعديل" "انسحاب" بوضوح المظروف على يكتب أن

 ذلك متابعة شريطة البريد أو بالفاكس العطاء سحب إخطار إرسال يجوز

 آخر على سابق تاريخ في البريد بخاتم مختومة لإلخطار معززة بصورة

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

  .المظاريف
 العطـاءات  لتقـديم  موعد آخر بين ما الفترة خالل العطاء سحب يجوز ال  21-4    

 . العطـاء  نموذج في العطاء مقدم يحددها التي العطاء سريان فترة وانتهاء
 العطاء ضمان مصادرة عليه سيترتب الفترة تلك خالل للعطاء سحب وأي

  .من هذه التعليمات) 7-15(طبقا للـبند 
  

  هـ ـ فتح مظاريف العطاءات وتقييمها
22  
  

فتح المظاريف مـن    
  قبل المشتري

 من بحضور علنية جلسة في العطاءات مظاريف جميع بفتح المشتري يقوم  22-1

 الوقـت ( الموعـد  في رسميا يمثلهم من أو العطاءات أصحاب من يرغب
 حـضور  إثبات ويتم العطاء، بيانات قائمة في المحددين والمكان )والتاريخ
 موعد صادف وإذا المظاريف، فتح نموذج على بالتوقيع العطاءات مقدمي
 رسـمية  عطلـه  أو إجـازة  أو أسبوعية راحة يوم المظاريف فتح وتاريخ
  .ةمباشر لها التالي العمل يوم في المظاريف فتح فسيتم

 العطـاءات  مقـدمي  أسـماء  عـن  اإلعـالن  يجرى المظاريف فتح عند  22-2    
أنواع،  و العطاءات وأسعار العطاءات، بسحب اإلخطارات أو والتعديالت
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 وصـالحيته  المطلـوب،  العطـاء  ضمان وجود عدم أو ووجود الخصم،

 فـتح  عند إعالنها المشتري يرى أخرى تفاصيل وأية عنه الصادر والبنك
 لفـتح  المحـدد  الموعـد  في يصل عطاء أي رفض يجوز وال المظاريف
 لـصاحبه  ورده رفـضه  سيتم الموعد هذا بعد يرد عطاء وكل المظاريف

  .التعليمات هذه من ( 20 ) للبند طبقا
من هـذه التعليمـات ال    ) 2-21(العطاءات المسحوبة المرسلة وفقا للبند        22-3    

 أما تقييمها، في ذلك بعد رينظ وال العطاءات مظاريف فتح عند وتعلن تفتح

 لفـتح  المحـدد  الموعد قبل األصلية العطاءات على تدخل التي التعديالت
  .للتحليل إخضاعها والتقييم التحليل لجنة على يجب المظاريف

 المحـدد  النمـوذج  بحسب المظاريف فتح بعملية محضرا المشتري يحرر  22-4    
  .اللجنة وأعضاء رئيس قبل من عليه والتوقيع

 فـتح  محـضر  فـي  ومبـالغ  بيانات من وتسجيله قراءته يتم ما كل يعتبر  22-5    
 المركـز  علـى  مؤشـرا  تعد وال وردت كما وقائع عن عبارة المظاريف
  .للمتقدمين التنافسي

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

إيـضاحات   يطلب أن العطاءات تقييم أثناء تقديره بحسب للمشتري يجوز  1-23  توضيح العطاءات  23
ـ  عليـه  واإلجابة اإليضاح طلب ويكون عطائه عن العطاء مقدم من ا خطي

 فـي  تغييـر  بأي يسمح أو يعرض أو يطلب ولن التسليم، مضمونة بوسيلة
  .العطاء مضمون في أو العطاء أسعار

 مـن  أسـبوع  تتجـاوز  ال فترة خالل المشتري استفسارات على الرد عدم  23-2    
 ضـمان  ومـصادرة  العطاء الستبعاد مدعاة سيكون اإلخطار تسليم تاريخ

  . التعليماتمن هذه) 15-5(للبند العطاء طبقا 
التحليل والتقييم الفني     24

  والمالي
  :أـ الفحص األولي  

 واسـتكمالها  اسـتجابتها  :مـن  للتحقق تالعطاءا بفحص المشتري سيقوم  24-1    
 للوثـائق  المـستوفية  العطـاءات  تحديـد  بغية المطلوبة والبيانات للوثائق

 الفحـص  يلي وفيما األساسية للوثائق المستوفية غير والعطاءات األساسية
 :األولي

 بطريقـة  ومختومـة  وموقعة صحيحة بطريقة تسليمها تم العطاءات إن .أ
 المناقصة؛ وثائق في محدد هو لما وفقا سليمة

 مـن  القانونيـة  للشروط مستوِف وأنه )موجود( العطاء ضمان أصل .ب
 فـي  الـضمان  لـصيغة  ومطابق المحددة الزمنية والفترة المبلغ حيث



 

 19 من 15صفحة 
 

  .لإللغاء قابل وغير مشروط غير وأنه المرفق النموذج
 :اآلتية والبطاقات الشهادات صور إرفاق .ج

 .المفعول سارية مبيعاتال ضريبة لغرض التسجيل شهادة  -

 المفعول؛ سارية الضريبية البطاقة  -

 التأمينية؛ البطاقة  -

  .المفعول سارية وتصنيف تسجيل شهادة  -
  

  ب ـ التحليل الفني

 المـالي  التحليـل  مباشرة بها ويلحق الفني التحليل إجراءات استكمال سيتم  24-2    
 سـعرا  المقيمـة  العطـاءات  اقـل  على اإلرساء ويكون واحدة مرحلة في

 المناقصة، وثائق في المحددة الفنية والمواصفات الشروط لكافة المستوفي

  .العطاء بيانات قائمة في المحددة والمعايير لألسس ووفقًا
 هـذه  من )24( للبند وفقا األولي الفحص في نجحت التي العطاءات تعتبر  24-3    

 العروض هي مناقصة،ال لوثائق جوهريا مستجيبة اعتبارها وتم التعليمات،

 اإلجـراءات  يلـي  وفيما لها التفصيلي الفني الفحص مواصلة سيتم التي

 :إتباعها الواجب

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

 المواصـفات  فـي  االنحرافات تلك المقبولة غير باالنحرافات ويقصد

 طلـب  تم أجله من الذي بالغرض تفي لن فإنها قبولها، لوتم التي الفنية

 مـع  عادلـة  منافـسة  وجـود  دون ستحول أنها أو العطاءات، تقديم

 ذلك على األمثلة ومن الفنية بالمواصفات ملتزمة كانت التي العطاءات

 :يلي ما

 وتـضمن  تؤكد التي والكتالوجات والوثائق الشهادات توفير عدم .1

 المناقصة؛ ائقوث في محدد هو لما الفنية المواصفات مطابقة

 المطلوبة؛ الفنية للمواصفات مطابقة غير عينات تسليم .2

 والتشغيل؛ األداء بضمانات الواضح االلتزام عدم .3

 لتنفيـذ  الزمني البرنامج أو المطلوبة الهامة التواريخ مطابقة عدم .4

 ألعمال التسليم أو العقد تنفيذ لبدء المرحلي للترتيب بالنسبة العمل

 .والتشغيل لتركيبوا التوريد / التوريد

 وثـائق  فـي  محـددة  هامـة  والتزامات مسئوليات تحمل رفض .5
 وقطع الصيانة ضمانات األداء، ضمانات توفير :لمث المناقصة،

  .)ذلك طلب حالة في(التدريب /الغيار
 والمعلومـات  البيانـات  مع للمواد الفنية المخرجات تطابق عدم .6



 

 19 من 16صفحة 
 

 المقـدم  ضالعـر  فـي  الواردة أو المناقصة وثائق في المطلوبة
  .الفني والتقييم التحليل عملية أثناء والمقبول

 الفنية والشروط للمواصفات مستجيب غير عطاء أي استبعاد سيتم  24-4    
  .المناقصة وثائق في المحددة األساسية

  
  التحليل المالي-جـ 

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

 غيـر  عرضـا  باعتبـاره  األخـرى  العطاءات من مقدم عطاء أدنى من
 تعـديل  علـى  يـنص  عطاء أي استبعاد سيتم مشابه، نحو وعلى مستجيبا
 انـه  أساس على ثابتة، بأسعار عطاءات تقديم طلب الذي الوقت في للسعر
  مستجيب؛ غير عطاء

 مظاريفال فتح قبل األصلية العطاءات على ترد تعديالت بأي األخذ سيتم  24-6    
  المالي؛ التقييم مرحلة في للعطاءات والتقييم الفحص عملية أثناء

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

 المكتـوب  والمبلـغ  بـالحروف  المكتـوب  المبلغ بين تباين وجود عند .أ
 .بالحروف المكتوب بالمبلغ فيعتد باألرقام،

 فيعتـد  الوحـدات  سعر وإجمالي الوحدة سعر بين فاختال وجود عند .ب
 .العطاء في مدون هو كما الوحدة بسعر

 ما له الحسابي التصحيح مبلغ إجمالي تجاوز الذي العطاء استبعاد سيتم .ج

 فـتح  محـضر  فـي  والمثبت المعلن العطاء قيمة من فأكثر %3 نسبته
 :التالية الحاالت في الحسابي التصحيح ويطبق المظاريف

 .الكمية في الوحدة سعر ضرب في الخطأ .1

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

 .أخرى إلى صفحة من اإلجماليات ترحيل في الخطأ .3

 األخطاء من األسعار بنود من بند تسعير عدم يعتبر ال األحوال جميع وفي

 .إليها المشار النسبة تطبيق أثناء احتسابها يتم التي الحسابية

 ما األسعار بأعلى تسعيرها بعد المسعرة غير البنود قيمة إجمالي بلغ إذا .د

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

  .والتقييم التحليل
 مقـدم  سعر أعلى وضع يتم ما عطاء في مسعرة غير بنود وجود عند .ه

 لغـرض  المـستجيبة  ىاألخر العطاءات في البنود أو األصناف لهذه

 علـى  فيحاسب العطاء هذا صاحب على المناقصة أرسيت وإذا التقييم

  . المستجيبة العطاءات في البنود لهذه مقدم سعر اقل أساس



 

 19 من 17صفحة 
 

 المقارنـة  بغـرض  ماليا تقييمها سيتم مالية قيم لها تحفظات أو شروط أي  24-8    
  .فقط والتقييم

 بعـد  وحيدا أصبح لعطاء أو وحيد اءلعط مسعرة غير بنود وجود حالة في  24-9    
 البنـود  لهـذه  التقديريـة  التكلفة أسعار اعتماد فيتم العطاءات بقية استبعاد
 مـن  %)10( نـسبة  البنود هذه قيمة تجاوز عدم شريطة اإلرساء لغرض
  .المظاريف فتح محضر في والمثبت المعلن العطاء قيمة إجمالي

 اتخـاذ  يتم بتحفظات اقترنت قد العطاءات أن والتقييم التحليل عند تبين إذا  24-10    
 :اآلتي

 والـشروط  المواصـفات  علـى  بتحفظـات  المقترنة العطاءات استبعاد .أ
 المتـضمنة  تلـك  أو المناقصة وثائق في المحددة الرئيسية والمتطلبات

 .المناقصة وثائق في مذكورة غير رئيسية شروطًا أو قيودا

 الفقرة في المذكورة تلك غير ثانوية،ال للتحفظات مالية مراجعة إجراء .ب

 :لآلتي وفقًا للعطاء اإلجمالية القيمة إلى وإضافتها السابقة

 وثائق ضمن محددة مالية قيمة لها التي الثانوية التحفظات .1
 .لذلك وفقًا تقيم المناقصة

 وثـائق  ضـمن  واضـحة  مالية قيمة الثانوي للتحفظ يكن لم إذا .2
 يـتم  وعادلـة  واضحة مرجعية قوف تكلفتها تقدير فيتم المناقصة
 .لذلك المؤيدة الوثائق وإرفاق التقييم تقرير في إثباتها

 العطـاء  قيمة من %)10 (من أقل الثانوية التحفظات أن تبين إذا .3
 ترتيـب  ويعـاد  فقـط  للتقييم للعطاء اإلجمالية القيمة إلى تضاف

 .لذلك وفقًا العطاءات

 العطاء قيمة من %)10 (من أكثر الثانوية التحفظات أن تبين إذا .4

 .العطاء باستبعاد والتقييم التحليل لجنة فتقوم

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

  .نهائيا التحفظات تحليل أساس على المبني المشتري قرار ويكون
 أو بقةالمطا في أو الشكل في سواء طفيفة أخطاء عن يتجاوز أن للمشتري  24-11    

 هـذا  يـضر  أال وبـشرط  جوهريا انحرافًا تشكل ال أنها طالما القواعد في
  .العطاءات لمقدمي النسبي الترتيب على يؤثر أو التجاوز

 لمقـدم  يجوز وال جوهريا استجابته عدم يتقرر عطاء أي المشتري يرفض  24-12    
  .المطابقة عدم أوجه بتقويم وذلك مستجيبا ليكون يغيره أن العطاء

التحويل إلـى عملـه       25
  واحدة

 للتحويل قابلة مختلفة بعمالت عطاءات بتقديم المناقصة وثائق في سمح إذا  25-1

 :يلي ما مراعاة مع اليمني الريال إلى العطاءات أسعار تحويل يتم

 نشرة في الوارد البيع سعر هو السعر تحديد ومصدر تاريخ يكون أن  -  أ



 

 19 من 18صفحة 
 

 احد أو البنك قبل من هاعلي الحصول يجب التي المركزي البنك
 .فروعه

 المظاريف فتح موعد قبل يوما 28 ب الصرف سعر تاريخ تحديد يتم  - ب
  .التقييم لغرض المناقصة وثائق في المحدد

تقيـــيم ومقارنـــة   26
  العطاءات

 جوهريـا  مطابقـة  أنها تقرر التي العطاءات ومقارنة بتقييم المشتري يقوم  26-1
  .للشروط

 العطـاء  سعر إلى باإلضافة العطاء، تقييم عند الحسبان في المشتري يأخذ  26-2    

 مـن  أكثـر  أو عامال التعليمات هذه من) 3-11(المقدم المحدد في البند 
  :من هذه التعليمات) 3-26(العوامل التالية كما هو مبين في البند 

 علـى  المترتبـة  الـيمن  داخل األخرى والتكاليف والتأمين النقل تكاليف .أ
 :النهائي مقرها إلى ئعالبضا توصيل

 العطاء؛ في المقدم للتسليم الزمني الجدول .ب

 المكملة؛ والخدمات اإللزامية، الغيار وقطع المكونات تكاليف .ج

 في المقدمة للتوريدات الالحقة والخدمات الغيار قطع اليمن في تتوفر أن .د

 العطاء؛

 التشغيلي؛ ريداتالتو عمر فترة خالل الالزمة والصيانة التشغيل تكاليف .ه

 المعروضة؛ التوريدات وإنتاجية أداء .و

  .العطاء بيانات قائمة في تحديدها تم للتقييم أخرى معايير أية .ز
من هذه التعليمات تطبيق واحدة أو أكثر من طـرق       ) 2-26(تطبيقا للبند     26-3    

  :التقدير الكمي التالية
 ود،الحـد  نقطـة /الوصـول  مينـاء /المصنع من الداخلي لنقلا  -  أ

 النقـل  تكاليف باحتساب المشتري يقوم.الطارئة التأمين،والنفقات

 من التوريدات لتوصيل طارئة مصروفات وأي والتأمين الداخلي

 المـشروع  موقع إلى الحدود نقطة أو الوصول ميناء أو المصنع

 أسـاس  علـى  عطاء لكل بالنسبة العطاء بيانات قائمة في المبين

 أو البري النقل وكاالت جانب من عنها المعلن الجمركية الرسوم

 أخـرى  مـصادر  أي أو/و التـأمين  وشركات الحديدية بالسكك

 فـي  العطـاء  صاحب يوضح المحاسبة لعملية اوتيسير مناسبة

 لكـل  التقريبيـة  والقيمة الشحن وأوزان ألحجام تقديراته عطائه
 CIF الوصول ميناء في أو (EXW)عبوة خرجت من المصنع 

ويضيف المشتري التكلفة سـالفة  ) لحدود عند نقطة اCIP أو (
 سيب  أو/ أو سيف   /الذكر إلى سعر السلع الواردة من المصنع        

 .عند نقطة الحدود



 

 19 من 19صفحة 
 

  التسليم جدول - ب
 في العطاء بيانات قائمة في عليها المنصوص التوريدات تسليم تم ي- 1

 لوصول المقدر الموعد توقيت على العمل وينبغي المحددة المواعيد

 المعقول حدود في كاف بوقت السماح مع عطاء لكل لنسبةبا التوريدات

 الموعد في التسليم يعرض الذي العطاء كان وإذا والداخلي الدولي للنقل

 بالنسبة يحتسب أن ينبغي التسليم" تعديل" فإن "األساس" هو المحدد

 بيانات قائمة في مبينة مئوية نسبة تطبيق طريق عن األخرى للعطاءات

عن كل  (CIP/CIF/EXW) ،سيب/سيف/لمصنع اسليمت سعر من العطاء
ذا إلى سعر العطاء لتقييم ،ويضاف هاألساسيأسبوع تأخير بعد الموعد 

 ويضاف األساسي، الموعد بعدقيمته وال تمنح ميزة عن أي تسليم مبكر 

  ى سعر العطاءإل هذا
 بيانات في عليها المنصوص التوريدات )نشح (تسليم يتم أن ترط يش-2

 والعطاءات .المبكر التسليم عن ميزة تمنح وال .مقبولة فترة اللخ العطاء

 ومن .مستجيبة غير أنها على ستعامل الفترة تلك بعد التسليم تعرض التي

 هـو  كمـا  تأخير، أسبوع كل عن نسبة  تضاف المقبولة الفترة تلك خالل

 التـي  للعطاءات بالنسبة العطاء سعر لتقييم العطاء، بيانات قائمة في مبين

 جدول في المحددة التسليم فترات أولى عن متأخر وقت في التسليم تعرض

 التسليم

  :أو
 بيانات في عليها المنصوص التوريدات )شحن( تسليم يتم أن يشترط -3

 المـستلزمات  جـدول  فـي  مبين هو لما وفقًا جزئية شحنات على العطاء

 قـات األو عن متأخر أو مبكر وقت في التسليم تعرض التي والعطاءات 

 نسبة يعادل عامل العطاء سعر إلى يضاف بأن تقييمها تعديل يتم المحددة

 المـصنع  تسليم السعر من العطاء، بيانات قائمة في مبين هو كما ، مئوية

 فـي  محدد هو لما مغاير أسبوع كل عن CIP/CIF/EXW سيب/ سيف/
 .التسليم جدول

 الغيار قطع تكاليف   -  ج

 األساسية، العناصر وكميات بمفردات قائمة الفنية المواصفات ملحق يورد

 مـن  األولى الفترة خالل إليها االحتياج المحتمل الغيار وقطع واألجزاء،

 المفـردات  تلـك  تكاليف بإجمالي العطاء قيمة إلى وتضاف التشغيل بدء

 .عطاء كل في الموضحة الوحدات بأسعار

 البضائع أداء - د

 المشار اإلنتاجية الكفاءة نم أدنى حدا المقدمة البضائع تحقق أن ينبغي 1
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 ويكون مالئمة، تعتبر لكي الفنية المواصفات في الصلة ذي البند في إليها

 فـي  المقدمـة  للـسلع  اإلنتاجية الكفاءة وحدة تكاليف أساس على التقييم

 فـي  المبينة المنهجية باستخدام العطاء قيمة إلى التسوية وتضاف العطاء،

 .الفنية اصفاتالمو في أو العطاء بيانات قائمة

 في أو العطاء بيانات قائمة في المبينة اإلضافية المعايير2

 توضح أن ينبغي الصلة ذي التقييم ومنهج معا فيهما أو الفنية المواصفات

  .الفنية المواصفات في أو/و العطاء بيانات قائمة في بالتفصيل
 بتقـديم  االشـتراط  وتـم  مجموعـات  أساس على المناقصة إنزال تم إذا  26-4    

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

 فـي  المحددة الفنية والمواصفات للشروط المستوفية العطاءات ترتيب يتم  26-5    
  .المقيمة األسعار ألقل وفقًا المناقصة وثائق

 للتفضيل هامش بمنح المشتري سيقوم العطاء بيانات قائمة في تحديدها عند  1-27  التفضيل المحلي  27

 بـشرط  المـستوردة  المنتجات عن الصناعية أو الزراعية للسلع المحلي

  االستثمار؛ قانون في المحددة والنسبة للشروط وفقا الجودة توافق
 العطـاء  مقـدم  علـى  يحـضر  التعليمات هذه من )23(د البن مراعاة مع  1-28  االتصال المباشر  28

 تـاريخ  بين الفترة في بعطائه تتعلق مواضيع أية بشأن بالمشتري االتصال
  .العقد إرساء وتاريخ المظاريف فتح

 بشأن قراراته في المشتري على للتأثير العطاء مقدم جانب من محاولة أي  28-2    
 إلى يؤدي قد ذلك فإن العقد ساءإر أو بينها فيما المقارنة أو العطاءات تقييم

  .منه المقدم العطاء رفض
 و ـ إرساء العقد 

مقـدم   كان إذا ما يحدد أن للمشتري فإن مسبق، تأهيل إجراء عدم حالة في  1-29  التأهيل الالحق  29
مـؤهال   يعتبر المقيمة العطاءات أقل مقدم باعتباره اختياره تم الذي العطاء
 هـذه   مـن 3-13البند في الواردة للمعايير اوفقً مرض بشكل العقد لتنفيذ

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

 أية  من هذه التعليمات وكذلك3-13طبقًا  قدمها التي التأهيل وثائق فحص

  .ومناسبة ضرورية أنها المشتري يرى أخرى معلومات
 بـشكل  العقـد  تنفيـذ  على العطاء مقدم إلمكانيات اإليجابي التحديد يعتبر  29-3    

 إلـى  الـسلبي  التحديد يؤدي بينما عليه، العقد إلرساء مسبقا شرطا مرض
 المقـيم  العطـاء  إلى االنتقال للمشتري يحق الحالة هذه وفي العطاء رفض
 .مماثل تحديد إلجراء الترتيب في التالي
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 إلثبـات  أضافية فنية وثائق أو بيانات أي طلب أو االستيضاح للجهة يجوز  29-4    
 للعطـاء  الالحق التأهيل أو المسبق التأهيل أثناء العطاءات أصحاب أهلية

  .بالفوز المرشح
 على المناقصة إرساء سيتم التعليمات هذه من) 32( البند أحكام مراعاة مع  1-30  معايير اإلرساء  30

 الـشروط  لكافـة  جوهريـا  مـستجيب  عطائه أن ثبت الذي العطاء مقدم
  .سعرا المقيمة العطاءات أقل وانه الفنية والمواصفات

حق المـشتري فـي       31
ــيض  ــادة أو تخف زي
  الكميات عند اإلرساء

 والخدمات التوريدات كمية تخفيض أو زيادة في بحقه المشتري يحتفظ  31-1
 قيمة من% 10 حدود في وذلك المتطلبات، جدول في عليها المنصوص

 وان العقد شروط في أو الوحدة سعر في تغيير أي دون اإلرساء عدب العقد
  .عليها المتعاقد للمواد الفنية والمواصفات النوعية نفس من تكون

حق المـشتري فـي       32
ــاء   ــول أي عط قب
ورفض أي أو جميع    

  العطاءات

 العطـاء  ترسية قبل وقت أي في المناقصة إلغاء في بحقه المشتري يحتفظ  32-1
 األسباب عن أو العطاءات أصحاب تجاه التزام أو مسئولية ةأي تحمل دون
  .اإلجراء هذا اتخاذ على المشتري حملت التي

 العطـاء  صـاحب  بإخطار المشتري يقوم العطاء صالحية فترة انتهاء قبل  1-33  إخطار قبول العطاء  33
 إلى منه، المقدم العرض بقبول بالفاكس أو المسجل بالبريد إما خطيا الفائز

 إلـى  اإلخطـار  من صورة ونسخ العطاء بيانات قائمة في المحدد لعنوانا
 الفائز العطاء صاحب اسم توضيح مع باإلرساء إلشعارهم المتقدمين بقية

  .عليه اإلرساء ومبلغ
 قانونًا المختصة الجهات لدى للتظلم أيام عشرة فترة العطاءات مقدمو يمنح  33-2    

 رسميا إخطارهم تاريخ من تبدأ لذلك ةالمنظم القانونية اإلجراءات وبحسب

  .بالمناقصة الفائز العطاء باسم
 هـذه  من) 35 (للبند تطبيقًا األداء انـلضم الفائز العطاء مقدم مـتقدي عند  33-3    

 عطـاءاتهم  عـن  المقدمة العطاء ضمانات بإعادة المشتري يقوم التعليمات
  .التعليمات هذه من )15( للبند تطبيقًا

 مـن  التأكد غيره على إرسائها بعد المناقصة في المشاركين أحد رغب إذا  33-4    
 الـذي  للمـشتري  مباشرة طلبه إرسال عليه فإن عطائه قبول عدم أسباب
  .خطيا عليه بالرد سيقوم

 ويرفق منه المقدم العطاء بقبول الفائز العطاء مقدم بإخطار المشتري يقوم  1-34  توقيع العقد  34

 والذي المقدم والعرض العطاء وثائق في عليه صوصالمن العقد نموذج به

  .اإلرساء تم أساسه على
 أن العقـد،  نمـوذج  استالم من يوما ( 15 ) خالل الفائز العطاء مقدم على  34-2    

  .المشتري إلى ويعيده التوقيع تاريخ عليه ويثبت العقد على يوقع
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 المـشتري  أخطار استالمه من يوما ( 15 ) خالل الفائز العطاء مقدم يقدم  1-35  األداءضمان   35
 نمـوذج  بحـسب  العقـد  شروط بموجب لألداء ضمانًا عليه العقد بإرساء
  .المناقصة وثائق في الوارد األداء ضمان

 لتوقيـع  والحضور األداء ضمان تقديم عن الفائز العطاء صاحب عجز إذا  35-2    
 ضـمان  ومصادرة يهعل اإلرساء عملية إللغاء كافيا مبررا يعتبر فإنه العقد

 األسـعار  أقـل  حيـث  من الترتيب في التالي العطاء إلى واالنتقال العطاء
 تقـديم  إلـى  يـدعو  أن أو الفنية والمواصفات للشروط والمستوفي المقيمة

  .والالئحة القانون ألحكام طبقًا جديدة عطاءات
ــة   36 ــادئ األخالقي المب

  وقواعد السلوك
 معـايير  أرفـع  مراعـاة  بعطائاتهم قدمينالمت الموردين جميع على يجب  36-1

 إي آتيـان  عليهم ويحضر – وتنفيذها العقود على حصولهم خالل األخالق
  :مثل أخالقية غير سلوكيات أو ممارسات

 السعي أو/ تلقي/منح/ عرض وتعني "الرشوة أعمال ممارسة"  -أ 
 موظـف  تـصرفات  على للتأثير قيمة ذي شئ على للحصول

 .تنفيذه أو قدالع على الحصول بغرض رسمي

 علـى  للتأثير الحقائق تحريف وتعني "التدليس ممارسة" .ب  - ب 

 العمل بصاحب لإلضرار تنفيذه أو العقد على الحصول عملية

 تقـديم  بعد أو قبل( العطاءات مقدمي بين التواطؤ تعني كما /

 لألسعار تنافسية وغير مصطنعة مستويات لتحديد) العطاءات

  .المفتوحة الحرة نافسةالم مزايا من المشتري ولحرمان
 بإرسـاء  الموصـى  العطاء مقدم أن ثبت إذا العطاء إرساء اقتراح يرفض  36-2    

 خـالل  والتـدليس  الرشوة على تنطوي ممارسات في انخرط عليه العطاء
  المعني؛ بالعقد للفوز المنافسة

 في التدليس أو الرشوة مارس قد المورد أن وقت أي في للمشتري ثبت إذا  36-3    

 بصورة مناقصة أي في لالشتراك مؤهل غير بأنه اإلعالن سيتم لمناقصةا

 وشـروط  التعليمات لهذه طبقا اإلجراءات واتخاذ محدودة لفترة أو نهائية

 القائمـة  ضـمن  إلدراجه المختصة الجهة إلى به الرفع وسيتم المناقصة

 .ذلك األمر تطلب كلما السوداء

 األخالقيـة  والمبـادئ  السلوك قواعد عاةمرا العطاءات مقدمي على ينبغي  36-4    
 قـرار  واتخـاذ  العطاءات وتقديم دراسة أثناء والالئحة القانون في المحددة
  .المشتري قبل من اإلرساء
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   قائمة بيانات العطاء:الثالثالقسم 
  

  مقدمة
 مقدمي إلى التعليمات من

  العطاءات
توريد وتركيـب  " بـشأن  .م2012 لعام )2( رقم العامةالمناقصة  :المناقصة ورقم اسم

  . متنوعة القدرات"مولدات كهربائيةوتشغيل 
  :تنفيذها المطلوب باألعمال وصف  

 :بحسب المواصفات والكمیات التالیةوتركیب مولدات كھربائیة  تورید  .1
  -:الكمیات : أوًال 

   . مولدات)4( عدد )K V A 33( وةـــــبق مولدات كھربائیة -
  . مولدات)7(عدد  )K V A 28( ــوةبقـــمولدات كھربائیة  -
  . مولدات)1(عدد  )K V A 38( بقـــــوةمولدات كھربائیة  -
  . مولدات)3( عدد )K V A 55( بقـــــوةمولدات كھربائیة  -
  

  -:المواصفات : ثانیًا 
 

                   :عــام : أوًال 

  .دة العالمیة  تتطابق كافة مواصفات المولدات مع المواصفات القیاسیة والمعتم
  

                   :المحـرك : ثانیـًا 

    یعمل المحرك بالدیزل وتكون سعتھ مناسبة ألقصى حم ل أس مى للمول د وس رعة ال تزی د عل ى         

دقیقة ویجب أن ال تزید الفترة الزمنی ة الت ي ی ستغرقھا المح رك ف ي الوص ول ف ي حال ة             / لفة 1500

ھ ع  ن ع  شرة ث  واني ب  دءًا م  ن لحظ  ة ص  دور اإلش  ارة   التوق  ف الكام  ل إل  ى ال  سرعة الكامل  ة المقنن    

م ن س رعتھ المقنن ھ عل ى أعل ى حم ل       % 4الكھربائی ة ل ھ بالت شغیل كم ا یج ب أال تھ بط س عتھ ع ن         

  .من سعتھ المقننھ عند فصل الحمل الكھربائي % 4كھربائي ویجب أن ال تزید سرعتھ عن 

دقیق ة ،  / لف ھ 1700ال سرعة إل ى      یعمل منظم السرعة عل ى قط ع الوق ود ع ن المح رك إذا زادت         

 12م  ن الحم  ل الم  تقن م  ن س  اعة إل  ى  % 110یج  ب أن یك  ون المح  رك ق  ادر عل  ى أن یعم  ل عن  د  

  .ساعة دون أن تتأثر سرعتھ أو درجة حرارتھ 

   یجھز المحرك بكافة أجھزة الوقایة المیكانیكیة والكھربائیة ویجب أن تك ون س عة خ زان الوق ود          

  . ساعات عند أقصى إستھالك للوقود 10ال تقل عن الیومي كافیة للعمل مرة 

  
                   :المولـد : ثالثـًا  

    یكون المولد من النوع المزود بمھیج ذاتي بدون ف رش كرب ون وتك ون س عتھ مناس بة لإلحم ال           

 درج ة مئوی ة وتح ت أق صى     55الكھربائیة الموجودة بالمبنى ویجب أال ترتفع درجة حرارتھ ع ن     

  .الظروف 

أربع  ة أط  راف / ھرت  ز50/60 فول  ت ثالث  ي األوج  ھ 380/   یق  وم المول  د بتولی  د كھرب  ائي مت  ردد 

) db68( یك  ون المول  د م  ن الن  وع الك  اتم لل  صوت بدرج  ة   .،8ت  شمل خ  ط تع  ادل ومعام  ل الق  دره  

   ) .H( ویكون عزل ملفاتھ من طراز 
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یار عن المول د عن د   یزود ملفات المولد بحمایة حراریة تثبت بداخلھا تعمل على فصل الت      )1

  .زیادة درجة حرارتھ 

 یصًا لتحمل األجـواء اإلستوائیة تقوم مقومات التیار من النوع السیلكیوني المصنع خص )2

یزود المولد بمنظم للجھد من الطراز الشدید الحساسیة مع التغیر في األحم ال أتوماتیكی ًا       )3

 .ویدویًا معًا 
  

                   :أجھـزة الحمایـة : رابعـًا 

    ی  تم تزوی  د الوح  دة ب  أجھزة الحمای  ة المیكانیكی  ة للی  ات المح  رك والعم  ل أوتوم  اتیكي عل  ى   

إیق اف المح  رك ف ي حال  ة الخط  ر وی تم مع  ایرة ھ  ذه األجھ زة وض  بطھا ف  ي الم صنع عن  د ق  یم       

  .محددة غیر قابلة للتغییر 

اع درج ة   درج ة ح رارة الزی ت إرتف     ارتف اع  ض غط الزی ت أو     انخف اض    تكون الحمایة ض د     

  .حرارة المیاه التبرید أو إرتفاع سرعة المحرك 

   ت زود الوح  دة ب أجھزة قی  اس ض غط الزی  ت ودرج  ة حرارت ھ ودرج  ة ح رارة المی  اه التبری  د       

وسرعة المحرك عدد ساعات التشغیل تزود الوحدة بأجھزة إنذار صوتي وضوئي تعمل عند        

 درج  ة الح  رارة أو زی  ادة  ح  دوث حال  ة غی  ر عادی  ة مث  ل إنخف  اض ض  غط الزی  ت أو إرتف  اع     

السرعة أو فشل محاولة التشغیل األوتوم اتیكي أو خل ل ف ي البطاری ات وال شاحن أو خل ل ف ي           

  .التحكم أو نقص الوقود المستمر 

   تعمل أجھزة اإلنذار عن د ح دوث أي عط ل ف ي نظ ام ال شحن أو عط ل ف ي التی ار العم ومي            

 . المتردد أو ھبوط في مستوى سائل البطاریات 

 :عـدة الصیانـة : مسـًا خا
     یشمل السعر تورید طقم عدة ألعم ال ال صیانة ح سب توص یات ال شركة ال صانعة كم ا ی شتمل            

 . كتالوجات التشغیل والصیانة وبیان قطع الغیار 
                  ) :AMF ، ATS( لوحـة التشغیـل األتوماتیكیـة : سادسـًا 

)  ثانیة إل ى ثالث ة دق ائق    30( ر فترة زمنیة یمكن ضبطھا من     ال یتم تشغیل المولد إال بعد مرو     
  .من لحظة إنقطاع التیار العادي أو من لحظة وجوده بصورة غیر سلیمة 

   ال یتم التحویل من التیار العادي إلى تیار المولد إلى بعد مرور فترة زمنیة أخرى یمكن ضبطھا     
ن المول د ق د وص ل إل ى س رعة المتقت ھ وأن ت ردد        وذل ك للتأك د م    )  ثانیة إلى ثالثة دقائق    30من  ( 

  ) .  ھرتز 50( التیار قد وصل إلى 
م ن  (    بعـد العودة لوضـع التیار العادي یستمر المولد العمل لفترة زمنی ة أخ رى یمك ـن ض بطھا          

  .تم یوقف أوتوماتیكیًا )  دقائق 5دقیقتین إلى 
بین كل محاولة وأخ رى فت رة زمنی ة ق درھا        تجري ثالث محاوالت أوتوماتیكیة لتشغیل المولد و   

 ثانیة وإذا فشلت األخیرة في التق ویم فأن ھ یوق ف أوتوماتیكی ًا مح اوالت ت شغیل وی صدر إش ارة              30
  .صوتیة لإلنذار 

   مجموع  ة أزرار لت  شغیل المول  د ی  دویًا ، أجھ  زة قی  اس ش  دة التی  ار وجھ  ده عل  ى األوج  ھ الثالث  ة    
تی  ار الع  ادي أو م  ن المول  د ، زر إلیق  اف األن  ذار ال  صوتي لف  شل  ولمب  ات بی  ان إتج  اه لتغذی  ة م  ن ال

 . محاولة التشغیل 
                   :التركیـب واإلختبـار : سابعـًا 

    یتم إختبار أداء المحرك وكافة أجھزة التشغیل واإلنذار حسب المواصفات العالمیة والتأك د م ن          
 .مطابقتھا للمطلوب 
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 :)عقد واحد/دد لعجموعةم( صةقاالمن تتكون  

  .مولدات كهربائيةتوريد وتركيب وتشغيل عقد  §
 مقدمي إلى التعليمات من

 1) البند( العطاءات
  .ذاتي :مصدر التمويل

 مقدمي إلى التعليمات من

  1) -4(البند  العطاءات
  .البنك األهلي اليمني :اسم المشتري

 مقدمي إلى التعليمات من
  )1-6(البند  العطاءات

عـدن  / م– اإلدارة العامة – البنك األهلي اليمني: تري لطلب االستيضاحات عنوان المش 
  . مدير دائرة الشئون المالية واإلدارية – شارع الملكة أروى –كريتر / م–

  :لالستيضاحاتالفترة المسموح بها 
  .).خالل فترة بيع الوثائق (اإلعالنيوما من تاريخ نزول ) 25(

 مقدمي إلى التعليمات من
  )1-8(البند  اتالعطاء

  :لغة العطاء والمراسالت
  .ضافيةفة إلى االنجليزية كلغة إ باإلضااللغة العربية

 مقدمي إلى التعليمات من

  5/هـ/1-9البند  العطاءات
  :أي وثائق أخرى مطلوب تقدیمھا من ضمن وثائق العطاء

 قدمها؛المورد ونوعية الخدمات التي يوتتضمن لمحة سريعة عن : مقدمة §

  والخدمات المقدمة في العرض؛ويتناول وصف لجميع المولدات: فيذينملخص ت §

وتتضمن التعريف بالمورد من خالل الوثائق والشهادات : معلومات عن المورد §
 التي يقدمها وعدد والخدمات المولداتالتي حصل عليها وعدد العمالء وطبيعة 

 األشخاص الذين يعملون لديه وتنوعهم؛

تشغيل متطلبات تدريب موظفي البنك على : عم المقدمةخدمة العمالء وخدمات الد §
المقترحة وخدمات التطبيق وخدمات الصيانة وما بعد  المولداتوإدارة استعمال و

 البيع؛

والخدمات التي  المولداتوتتضمن تفاصيل احتساب أسعار : المولدات كلفة  §
 يقدمها المورد؛

 من ناحية العمالء الئحة مراجع المورد خالل فترة الخمس سنوات الماضية §
وتتناول تزويد البنك بالئحة من البنوك هي من عمالء المورد مع أسماء 

المقدمة  المولداتوعناوين األشخاص الذين يمكن أن يتم االتصال بهم ألخذ رأيهم 
 والتأكد من فعاليتها ومدى رضاهم على استخدامها؛

مـة فـي العـرض أو أيـة     المقد المولداتوتتناول أية معلومات إضافية عن     : المالحق
 تقـديم الـدعم والـصيانة   معلومات أخرى يمكن أن تفيد العرض المقدم مثل شـهادات        

  ؛... الخ  وشهادات ضمان الجودة 

 مقـدمي  إلـى  التعليمات من
  )3-10(البند  العطاءات

ال يجوز التقدم بعطاءات بديلة سواء من نفس الشركة أو من  :التقدم بعطاءات بديلة 
   ..شركة أخرى

  . الدوالر األمريكي: عملة العطاء المسموح التقدم بها مقدمي إلى التعليمات من



 

 19 من 26صفحة 
 

  . األمريكي الدوالر: عملة الدفع التي بموجبها سيتم الدفع  )1-12(البند  العطاءات
 مقدمي إلى التعليمات من

  )د-3-13(العطاءات 
ـ     :المعايير األخرى ألهلية مقدم العطاء     مـن  ) 13(ي البنـد    يكتفي بالمعايير المحددة ف

  .التعليمات
من التعليمات إلى مقدمي 

  ب-3-14العطاءات 
  :من سنوات التشغيل) عدد(مطلوب قطع غيار لمدة 

  .} خمس سنوات {).ينطبق(
 مقدمي إلى التعليمات من

  )1-15(العطاءات البند 
سـتة ألـف وخمـسمائة      (يحدد مبلغ ضمان العطاء بمبلغ وقدرة         :ءمبلغ ضمان العطا  

  .من تاريخ فتح المظاريفصالح لمدة مائة وعشرين يوما ) ي أمريكدوالر
من التعليمات إلى مقدم 

  )1-16(ات البند ءالعطا
  .ستكون مائة وعشرين يوما من تاريخ استالم العطاء وفتح المظاريف: فترة العطاء

من التعليمات إلى مقدم 
  )1-17(ات البند ءالعطا

  . صليةة مطبوعة أنسخ: عدد النسخ المطلوبة

من التعليمات إلى مقدم 
  )2-18(ات البند ءالعطا

، شـارع   اإلدارة العامـة  البنك األهلي اليمنـي     : العنوان الذي يتم تقديم العطاءات إلية     
  ).قسم الشؤون االدارية (الملكة أروى

من التعليمات إلى مقدم 
  )1-19(ات البند ءالعطا

  :أخر موعد لتقديم العطاء
  ..اإلعالنبحسب 

تعليمات إلى مقدم من ال
  )1-22(ات البند ءالعطا

  :موعد ومكان فتح المظاريف
  .اإلعالنبحسب 

مركز التدريب (عدن الدور الثالث /مبنى البنك األهلي اليمني اإلدارة العامة م: مكان فتح المظاريف
  ).والتأهيل

من التعليمات إلى مقدم 
  )ز-2-26(ات البند ءالعطا

   : معايير التقييم األخرى
أن يكون العرض مطابق للمواصفات والشروط الفنيـة المحـددة بكراسـة            : فني -

 الشروط

  .أقل األسعار المقيمة: مالي  -
من التعليمـات إلـى مقـدم       

) أ) (3-26(ات البند   ءاـالعط
  .)ب(

عـدن  -التـواهي -المعال{: فروع البنك األهلي اليمني وهي    : الموقع النهائي لتسليم المواد   
خور -لبعوس-زنجبار-اإلقراض الشعبي -الضالع-القطن-لحج-ليعبدالعزيز عبدالو -الصغرى

  . .}البيضاء-زاره-أكتوبرحي -سقطرى-رمكس
   .)تنطبق: ( الحالة

من التعليمات إلى مقدم 
) ب-3-26(ات البندءالعطا

  )ب) (أ(

   .)ينطبق(: تحديد نسبة مئوية عن تأخير التسليم لكل أسبوع

من التعليمات إلى مقدم 
  )27(ات البند ءالعطا

  )ال ينطبق(هامش التفضيل المحلي 

من التعليمات إلى مقدم 
  )29(ات البند ءالعطا

  )ال ينطبق(أسس ومعايير التأهيل الالحق 
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من التعليمات إلى مقدم 
  )1-33(ات البندءالعطا

يتم تعبئـة   (ين عنوانه الذي سيتم التخاطب إليه من قبل المشتري          لى المورد تدو  يجب ع 
على مسئولية صحة وسالمة البيانات     تقع  قبل صاحب العطاء المتقدم و    البيانات أدناه من    

  .)المدونة
 اسم أو(للمتقدم التجاري االسم

  )المتقدم
  

    عنوان المتقدم
    مقر الشركة

    تلفون
    فاكس

    بريد الكتروني
    ص ب

    تلفون سيار
أسم المخول بالتوقيع كامال 

  على اإلخطارات والعقد
  

    قيعصفة المخول بالتو
أي بيانات أخرى يرى صاحب 

  العمل طلبها من المورد
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  الشروط العامة للعقد: الرابع القسم 
 المبينـة  المعاني الشروط هذه في وردت حيثما التالية والعبارات للكلمات يكون   التعاريف-1- 1

  :ذلك خالف على القرينة تدل لم ما كل منها إزاء
 جميـع  شـامال  العقد لنموذج وفقا والمورد لمشتريا بين والموقع المبرم االتفاق  العقد

  .االتفاق عقد في ذكرها الوارد والمالحق المرفقات
 والئحتـه  القـانون  ألحكـام  وفقًا والتصحيح المراجعة بعد للعقد اإلجمالية القيمة  العقد قيمة"

  .العقد واتفاقية العطاء قبول إخطار في التنفيذية والموضحة
  والمورد المشتري قبل من بها االلتزام الواجب القسم هذا في الواردة الشروط الشروط العامة للعقد 
 يتعـارض  ال وبما الشراء عملية ونوعية طبيعة مع تتوافق التي القواعد مجموعة  الشروط الخاصة للعقد

  .والالئحة القانون أحكام مع
 لتنفيـذ  المـورد  مع يتعاقد والذي األول، بالطرف العقد في إليه المشار الطرف  المشتري

 ونموذج للعقد، الخاصة الشروط في اسمه والمذكور العقد، التي يشملها األعمال

  .العقد
 األعمـال  لتنفيـذ  عطـاءه  المـشتري  قبل الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص  المورد

 الشخـصيين  المـورد  ممثلـي  من أي أو الثاني بالطرف العقد في إليه والمشار

  .العقد ونموذج للعقد، الخاصة الشروط في اسمه روالمذكو الشرعيين وورثته
  .الجمهورية اليمنية  بلد المشتري

 على يجب التي ونحوها والمواد والمعدات واآلالت األجهزة من التوريدات جميع  البضائع

  .العقد بموجب للمشتري توريدها المورد
 خـدمات  وأي لتأمينوا النقل خدمات مثل العقد، بتنفيذ المرتبطة الخدمات جميع  الخدمات

 الفنيـة،  المعونـة  وتـوفير  التـشغيل،  في والبدء التركيب، مثل تكميلية أخرى

  .العقد بموجب األداء واجبة المورد جانب من تعهدات وأي والتدريب،
 والتدريب والتشغيل والتركيب التوريد /للتوريد النهائية األماكن، أو المكان، يعني  موقع المشروع

  .للعقد الخاصة الشروط المحددة في
 تـستوفى  الذي األساسي المورد مع المتعاقد االعتباري أو الطبيعي الشخص هو  المورد من الباطن

  .المشتري موافقة بعد العقد من جزء تنفيذ سيتولى والذي الشروط المطلوبة فيه
  .المتفق عليه لبدء التنفيذتاريخ الشهرين من   التاريخ المستهدف إلنهاء األعمال

  .ساعة 24  الثاني منتصفه إلى الليل منتصف من الفترة يعني   اليوم
 ليس صحيح والعكس المؤنث والمذكر الجمع المفرد يعني العقد شروط تفسير في   التفسير2-1

 معناهـا  الكلمـات  وتحمـل  مغزى أي البنود بين المرجعية واإلحاالت للعناوين

  .محدد شيء على ينص مالم العقد لغة في العادي
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  .العقد من أخرى أحكام تنسخها لم ما العامة الشروط تطبق  1-2  لتطبيقا  2
 البلـدان  من العقد بموجب المقدمة والخدمات البضائع جميع منشأ يكون أن ينبغي  1-3  بلد المنشأ  3

  .المؤهلة
 المواد تلك استخراج فيه يتم الذي المكان "المنشأ" كلمة تعني الفقرة هذه غراضأل  3-2    

 التكميلية الخدمات توفير فيه يتم الذي المكان أو إنتاجها، أو زراعتها أو تعدينها أو

 إلى التصنيع عمليات تؤدي عندما مصنعة البضائع وتعتبر الصلة، ذات

  .تجاريا به معترف منتج إخراج
  .المورد جنسية عن مختلفة تكون أن يمكن والخدمات البضائع منشأ  3-3    
 فـي  المـذكورة  المعـايير  العقد هذا بموجب الموردة التوريدات تطابق أن يجب  1-4  المعايير  4

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

استخدام وثائق العقد     5
والمعلومات التـي   

  يتضمنها

 العقد نص عن المسبقة الخطية المشتري موافقة بدون يكشف، أن للمورد يحق ال  5-1

 أنماط أو رسومات أو مخططات أو مواصفات أي عن أو فيه واردة أحكام أي أو

 .شخص ألي يفوضه، من أو المشتري من مقدمة معلومات أو عينات أو

 ئـك أول إلـى  المعلومـات  إعطاء ويتم للعقد، تنفيذهم خالل المورد موظفي سوى
  .العقد تنفيذ فترة خالل الالزمة الحدود وفي سرا الموظفين

 أو وثيقـة  أي يـستخدم  أن كتابـة،  المسبقة المشتري موافقة دون للمورد يحق ال  5-2    
  .من هذه الشروط إال ألغراض تنفيذ العقد) 1-5 (البند في ذكرها ورد معلومات

 بخـالف العقـد   -ذه الشروط من ه) 1-5 (البند في ذكرها ورد وثيقة أي تظل  5-3    
للمشتري عنـد اكتمـال تنفيـذ       ) مع جميع صورها  (نفسه،ملكا للمشتري وتعاد    

  .المورد للعقد
ــراءات    6 ــوق ب حق

  االختراع
 بحقـوق  اإلخـالل  بـشأن  الغير جانب من مطالبات أي للمشتري المورد يضمن  6-1

ـ  الناتجة الصناعية التصميمات أو التجارية العالمات أو البراءات  اسـتعمال  نع
  .اليمنية الجمهورية في منها جزء أي أو البضائع

 عشر خمسة تتجاوز ال مدة خالل المشتري، إلى يقدم أن الفائز العطاء مقدم على  1-7  ضمان األداء  7

 قابـل  وغير مشروط غير بنكيا ضمانا عليه، المناقصة بإرساء إخطاره من يوما

 في المحددة والصيغة النموذج بحسب العقد قيمة من% 15 عن يقل ال بما لإللغاء

 .العقد توقيع تاريخ من المفعول ساري يكون بحيث المناقصة وثائق

  .التحفظات من الخالي االبتدائي واالستالم الفحص إجراءات انتهاء وحتى
 ناجمة خسائر أي عن كتعويض للمشتري الدفع واجبة األداء ضمان حصيلة تكون  7-2    

  .العقد بموجب التزاماته تنفيذ في وردالم جانب من تقصير أي عن
 :اآلتية الطرق بإحدى األداء ضمان يقدم  7-3    



 

 19 من 30صفحة 
 

 .اليمني المركزي البنك قبل من المعتمدة البنوك أحد من الدفع مقبول شيك .أ

 المركـزي  البنك من لها المصرح البنوك أحد من مشروط غير ضمان خطاب .ب
  .الخطابات هذه مثل بإصدار اليمني

 تـاريخ  من األكثر على يوما ثالثين خالل المورد إلى األداء ضمان المشتري عيدي  7-4    
 إجـراءات  واسـتكمال  العقـد  فـي  عليها المنصوص التزاماته تنفيذ المورد إتمام

  .تحفظات أو مالحظات أي دون االبتدائي واالستالم الفحص
 مـن  للتحقق معا االثنين أو ختبارهاا أو البضائع فحص يمثله من أو للمشتري يحق  1-8   واالختبارالفحص  8

 للعقـد  الخاصة الشروط وتحدد العقد، في الواردة والكميات للمواصفات مطابقتها
 ويخطـر  إجرائهـا،  ومكان المشتري يشترطها التي واالختبارات الفحص أنواع

 بأعمـال  يكلفـه  مـن  أو يمثله بمن المناسب، الوقت في كتابة، المورد المشتري

 نفقـة  علـي  سـتكون  المحددة واالختبار الفحص أنواع وكل واالختبار الفحص

  .المورد
 مـن  مورديـه  أو المـورد  مقر أو المنشأ بلد في واالختبار الفحص إجراء يجوز  8-2    

 النهـائي  المقـر  في أو التسليم، مكان في أو المنشأ، بلد عن يختلف كان إذا الباطن
 من المورد أو المورد مقر في إجرائه وعند .معا الموقعين في أو البضائع لوصول

 للفحص الالزمة الحدود في مساعدة كل وتقديم التسهيالت جميع توفير يتم الباطن،

 دون اإلنتاج وبيانات الرسومات على اإلطالع من تمكينهم ذلك في بما االختبار أو

 .المشتري على تكاليف أي

 يـتم  للمواصـفات،  اختبارهـا  أو فحصها تم التي البضائع مطابقة عدم حالة في  8-3    

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

 أيـه  المـشتري  يتحمـل  أن دون للمواصفات، مطابقة تكون حتى عليها الالزمة

  .تكاليف
 اللزوم عند رفضها أو واختبارها البضائع على الفحص في المشتري حق يعتبر ال  8-4    

 يمثلـه  مـن  أو قيامـه  لـسابق  منه تنازال أو مقيدا المشتري بلد إلى وصولها بعد
  .المنشأ بلد من شحنها قبل وإجازتها واختبارها البضائع على بالفحص

 شـكل  بـأي  المورد إعفاء للعقد العامة الشروط من (8 ) البند نص على يترتب ال  8-5    
  .العقد بموجب آخر التزام أو ضمان أي من

 خـالل  تلف أو ضرر بأي إصابتها عدم يضمن بما البضائع بتغليف وردالم يلتزم  1-9  التغليف  9
 يكـون  أن يجـب  كما العقد في عليه المنصوص النهائي التسليم مكان إلى شحنها
 لـدرجات  والتعـرض  المناولـة،  في خشونة أي لتحمل تحديد دون كافيا التغليف
 البضائعب تضر قد أخرى حاالت أي أو لألمطار التعرض أو الحرارة، من قصوى
 االستالم الفحص وإجراء الجهة، قبل من المحدد النهائي الموقع إلى وصولها حتى

  .لها



 

 19 من 31صفحة 
 

 داخـل  وتوثيقهـا  المميـزة  بالعالمـات  وتمييزها البضائع تغليف يتقيد أن ينبغي  9-2    
 صـراحة  العقد عليها ينص خاصة متطلبات بأي تامة بصورة وخارجها الصناديق

  .للعقد الخاصة الشروط في بالتحديد ردت قد متطلبات أي ذلك في بما
 لجـدول  طبقـا  والمكملـة  المطلوبة الخدمات وتنفيذ البضائع بتسليم المورد يقوم  1-10  التسليم   10

 أو الجهـة  مخـازن  إلى توريدها يتم أن على المحددة الزمنية وبالفترة المتطلبات
  .للعقد الخاصة الشروط في المشتري قبل من المحدد المشروع موقع

 سيب  FOB ، فوب E XW المصنع تسليم للمصطلحات يكون العقد، ألغراض  10-2    
CIP سيف CEF لوصـف  المـستخدمة  التجاريـة  لحاتالمصط من وغيرها 

 . مـن  الحاليـة  النـسخة  فـي  منهـا  لكـل  المحدد المعنى األطراف التزامات

"Incotermsبباريس للتجارة الدولية الغرفة تنشرها  التي  
 التجاريـة  المصطلحات لتفسير الدولية القواعد من مجموعة Incoterms توفر

  .شيوعا األكثر
 محـددة  أخرى وثائق أي أو رسومات أو كتالوجات أو أدلة أي تسليم المورد على  10-3    

 الفحـص  تـاريخ  مـن  يومـا  ثالثين تتجاوز ال فترة خالل وتركيبه توريده تم لما
  .االبتدائي واالستالم

 ضـد  بالكامـل،  البضائع على والخارجي الداخلي التأمين مسئولية المورد مليتح  1-11  التأمين  11
 تـسليمها  حتـى  ونقلها حيازتها، أو تصنيعها إلى راجعة ألسباب عطبها أو فقدانها
  .الشروط هذه بموجب المشتري قبل من المحدد المكان إلى

 CIF )سـيف  (سأسا على البضائع تسليم المشتري فيها يشترط التي الحاالت في  11-2    
 )سـيب ( CIPودفـع،  التـسليم  موقع إلى الالزم التأمين عمل المورد على يتعين
 أو فيهـا  يـتم  التي الحاالت في أما المستفيد باعتباره المشتري فيه ويحدد تكلفته،

 فيكون )فوب (أساس على التسليم FOB الشحن، وسيلة إلى التسليم يشمل السعر

  .المنشأ بلد يف  FCAالمشتري مسؤولية من التأمين
 ساس على أ،البضائع بتسليم العقد هذا بموجب قيامه اشتراط حالة في المورد يقوم  1-12  النقل   12

FOB )حتى أي التسليم، موقع حتى البضائع لنقل الالزمة الترتيبات بعمل )فوب 

 أن على ذلك تكلفة يتحمل وأن للشحن المقرر الميناء في السفينة متن على وضعها

 قيامـه  اشـتراط  حالة في المورد ويقوم عليه المتعاقد السعر إلى التكلفة هذه تضم

 الشحن وسيلة إلى التسليم يشمل السعر" أساس على البضائع بتسليم العقد بموجب

 الـذي  المكان في وتسليمها البضائع لنقل الالزمة الترتيبات بعمل ،"المنشأ بلد في

 على ذلك، تكلفة يتحمل وأن عليه قاالتفا يتم آخر مكان أي في أو المشتري يعينه

  .عليه المتعاقد السعر إلى التكلفة هذه تضم أن
  أسـاس علـى  البـضائع  بتسليم العقد بموجب قيامه اشتراط حالة في المورد يقوم  12-2    

 "، الوصـول  ميناء إلى البضائع لنقل الترتيبات بعمل  CIF أو سيب CIPسيف 



 

 19 من 32صفحة 
 

 هـذه  تضم أن على ذلك، تكاليف يتحمل نوأ العقد في محدد آخر مكان أي إلى أو
  .عليه المتعاقد السعر إلى التكلفة

 محـدد  مكـان  إلى البضائع بنقل العقد بموجب قيامه اشتراط حالة في المورد يقوم  12-3    
 بعمـل  ،( المـشروع  مواقـع / المـشروع  موقع/الجهة مخازن) المشتري بلد في

 الـالزم  والتخـزين  التأمين وعمل نالمكا ذلك إلى البضائع لنقل الالزمة الترتيبات
 المتعاقد السعر إلى بذلك المتعلقة التكاليف تضم أن وعلى العقد في تحديده يتم الذي

 .عليه

 على البضائع بتسليم العقد بموجب قيامه اشتراط حالة في المورد على تفرض ال  12-4    

 التي تالحاال . النقل شركة اختيار في قيود أي CIF أو سيب CIP سيف أساس

  .المورد من العقد فيها يتطلب
في بلد المنـشأ   الشحن وسيلة إلى أو السعر يشمل FOBالبضائع فوب  تسليم. أ
 .FCA"؛

 علـى  الـدولي  للنقـل  – حسابه وعلى المشتري عن نيابة – الترتيبات عمل .ب
 النقـل  لهذا الترتيبات عمل للمورد يجوز وطنية، شركات أو محددة نقل شركات

 لنقل متاحة غير الوطنية أو المحددة النقل شركات كانت إذا بديلة نقل وسائل على

  .العقد في المحددة المدة خالل البضائع
 الخـدمات  ذلك في بما بعضها، أو كلها التالية الخدمات توفير المشتري يشترط قد  1-13  الخدمات التابعة  13

 :للعقد الخاصة الشروط في ومحددة مطلوبة كانت إذا اإلضافية،

 أو معـا،  العمليتـين  أو تـشغيلها  بدء أو بالموقع الموردة البضائع وتجميع تنفيذ .أ
 .ذلك على اإلشراف

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

 .الموردة البضائع من متكاملة وحدة لكل مفصل وصيانة تشغيل دليل تقديم .ج

 على اإلشراف أو معا العمليتين أو الموردة البضائع وإصالح صيانة أو تشغيل .د

 أي مـن  المـورد  الخدمـة  تلك تعفى أال بشرط الطرفان، عليها يتفق لفترة ذلك

 .العقد هذا بموجب ضمان التزامات

 أو المـوردة،  البضائع تشغيل وبدء تجميع على المشتري، لدى العاملين تدريب .ه

 فـي  أو المورد مصنع في إما معا، العمليتين أو وإصالحها صيانتها، أو تشغيلها،

  .معا االثنين في أو الموقع
 بتقديم المورد يقوم أن للعقد الخاصة الشروط في يتحدد حسبما المشتري يشترط قد  1-14  قطع الغيار  14

 التي الغيار بقطع المتعلقة التالية والمعلومات واإلشعارات المواد بعض أو كل

 :بتوزيعها وميق أو المورد يصنعها

 اختياره يعفي أال على المورد، من شراؤها المشتري يختار قد التي الغيار قطع .أ

 .العقد بموجب التزامات أي من المورد لهذا



 

 19 من 33صفحة 
 

 :الغيار قطع إنتاج عن التوقف حالة في .ب

 يتيح بحيث اإلنتاج عن التوقف باعتزامه مقدما المشتري بإبالغ )المورد( يقوم 1

 .احتياجاته لتدبير فياكا وقتا للمشتري

 األخير مطالبة حالة في للمشتري )المورد( يقدم اإلنتاج عن التوقف بعد 2

  .الغيار قطع ومواصفات وتصميمات رسومات وبالمجان
ــالح   15 ــمان أص ض

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

 الشروط في تحديدها وسيتم أطول فترة المناقصة طبيعة تتطلب لم ما سنة عن تقل

 واالسـتالم  الفحص إجراء تاريخ من المفعول سارية تكون بحيث للعقد الخاصة

  .مالحظات أو تحفظات أي دون االبتدائي
  .الضمان بموجب تنشأ مطالبات بأي كتابة المورد المشتري يخطر  15-2    
 الشروط في المحددة الفترة خالل المورد يقوم يه،إل المشار اإلخطار استالم بمجرد  15-3    

 التي األجزاء أو البضائع استبدال أو بإصالح المناسبة، وبالسرعة للعقد، الخاصة

  .الشأن هذا في تكاليف أية المشتري تحميل دون عيوب بها
 المحـددة  الفتـرة  خالل العيوب بإصالح إخطاره، بعد المورد، قيام عدم حالة في  15-4    

 دون المورد، حساب على الالزمة التعويضية اإلجراءات يتخذ أن للمشتري يحق

  . العقد بموجب المورد تجاه للمشتري أخرى حقوق بأي اإلخالل
 العقـد  بموجـب  توريدها تم التي البضائع بأن كتابيا ضمانا للمشتري المورد يقدم  15-5    

  جميع يتضمن اثلمم طراز من أو طراز آخر ومن استعمالها، يسبق ولم جديدة،
 أن المـورد  يضمن والمكونات،كما التصميم على أدخلت التي الحديثة التحسينات

 أو التـصميم  من ناشئة عيوب أي من خالية العقد بموجب الموردة البضائع جميع
 يظهـر  قـد  المـورد  جانب من تقصير أو فعل أي عن ناجمة الصنع،أو أو المواد
  .المشتري بلد في السائدة الظروف في ردةالمو للبضائع العادي االستعمال خالل

  للعقد الخاصة الشروط في العقد بموجب للمورد السداد وشروط طريقة تحدد  1-16  السداد  16
 تبين،البـضائع  فاتورة بها مرفقا المشتري إلى كتابة بالسداد المورد مطالبات تقدم  16-2    

 الـشروط  من10 للبند اطبق المطلوبة الوثائق وكذلك المقدمة، والخدمات المسلمة

 .العقد في عليها منصوص أخرى التزامات أي تنفيذ وبعد للعقد، العامة

 من يوما ( 90 ) تسعون حال بأي يتجاوز ال بما المدفوعات، بسداد المشتري يقوم  16-3    
 وتم واالستالم الفحص إجراءات وانتهاء المطالبة، أو الفاتورة المورد تقديم تاريخ

 بكافة اإليفاء وكذا أخرى مالحظات أي أو العيوب من خالية أنهاب صراحة قبولها

  .العقد في المحددة االلتزامات
 قابلة أخرى بعملة الدفع للعقد الخاصة الشروط تحدد مالم اليمني بالريال الدفع يتم  16-4    

 .للتحويل

 يـب ترك /تشغيل كضمان العقد قيمة من% 15 عن يقل ال ما بحجز المشتري يقوم  16-5    



 

 19 من 34صفحة 
 

 واحدة دفعة سواء للمورد المستحقات دفع أثناء حجزها يتم حيث وتدريب وتشغيل

  .دفعات على أو
 بـالمبلغ  المناقـصة  لوثـائق  طبقا تنفيذها المطلوب والخدمات البضائع قيمة هي  1-17  األسعار  17

  .والمورد المشتري بين الموقع العقد في المحدد
تـسليمها   يتم التي البضائع مقابل المورد بها طالبي التي األسعار تختلف أال يجب  17-2    

المراجعـة   بعـد  عطائه في المقدمة األسعار عن العقد بموجب المقدمة والخدمات
  .القانونية لإلجراءات وفقا والتصحيح

تغييرات  يجرى أن للمورد، مقدم كتابي أمر بموجب وقت، أي في للمشتري يجوز  1-18  أوامر التغيير  18
  :اآلتية الجوانب من أكثر أو جانب في للعقد العام اراإلط حدود في
 توريـدها  المطلـوب  البضائع كانت إذا المواصفات، أو التصاميم أو الرسومات .أ

 .للمشتري خصيصا تصنيعها يتم العقد بموجب

 .التغليف أو الشحن طريقة.ب

  التسليم؛ موقع .ج
 تكـون  أن يجب حوالاأل جميع وفي .تقديمها المورد على يتعين التي الخدمات .د

  .قانونًا بها المسموح النسبة حدود في التغييرات
 العقد تنفيذ مراحل من مرحلة أي في النقص أو بالزيادة العقد تعديل للمشتري يحق  18-2    

  .األصلي العقد قيمة من% 10 يتجاوز ال بما
 فـي  تغيير أو تبديل أي راءإج يجوز ال الشروط، هذه من ( 18 ) البند مراعاة مع  1-19  تعديل العقد  19

 مـع  يتعـارض  ال وبمـا  الطرفين من موقع كتابي تعديل بموجب إال العقد شروط
 .والالئحة القانون أحكام

 جهـة  أي أو آخر مورد أي إلى تحويله أو العقد عن كليا يتنازل أن للمورد يحق ال  1-20  التنازل عن العقد  20
 .أخرى

 على المسبقة الخطية موافقته وأخذ كتابة المشتري بإخطار المورد يلتزم أن يجب  1-21  التعاقد من الباطن  21

% 30 يتجـاوز  ال وبما العقد بموجب الباطن من إبرامها ينوي التي العقود جميع
 هذا يعفي وال بعد، فيما قدم أو األصلي العطاء تضمنه سواء العقد قيمة من

  .العقد بموجب التزام أو مسؤولية أي من المورد األخطار
  .الشروط هذه من (3) البند بأحكام الباطن من المتعاقد يلتزم  21-2    

تأخر المـورد فـي       22
  التنفيذ

 يحدده الذي الزمني الجدول حسب الخدمات وتنفيذ البضائع بتسليم المورد يقوم  22-1
  .المتطلبات جدول في المشتري

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

 فـي  الخـدمات  وتنفيـذ  البضائع تسليم دون تحول ظروف العقد، تنفيذ أثناء وقت
 وأسبابه، المحتملة ومدته التأخير بواقعة كتابة المشتري يخطر أن المحدد، الموعد

 بتقيـيم  المورد، إخطار استالم بعد عمليا يمكن ما بأسرع يقوم أن المشتري وعلى



 

 19 من 35صفحة 
 

 الغرامات تحميله مع للمورد التنفيذ موعد تمديد ذلك ارتأى إذا له ويجوز الموقف،

  .الشروط هذه من ( 23 ) البند في المحددة
 طبقـا  المقررة الغرامات لتحمل يعرضه بالتسليم التزاماته تنفيذ في المورد تأخير  22-3    

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

  والسداد
 بحسب المحددة المواعيد في عليها المتعاقد التوريدات تنفيذ في المورد تأخر إذا1  23-1

 الـشهر  يــف تأخير غرامة تحسب العقد، في المحددة والفترة الزمني البرنامج

  :التالي النحو على تنفيذها يتم لم التي البنود قيمة من%) 7.5 (ةـبنسب األول
 .منه جزء أي أو األول األسبوع نع للغرامة الخاضعة البنود قيمة من  %1

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

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

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

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

 )10%( نسبة الغرامة مجموع يتجاوز ال بحيث حده على تقدم مما فترة لكل وذلك
 التـأخير  مـدة  تتجاوز وال األخرى الخدمات أو للتوريدات العقد قيمة إجمالي من

 .أشهر ثالثة أقصى كحد

 . قاهرة لقوة أو شتريللم تعود ألسباب التأخير غرامة تحتسب ال2

 :السداد غرامة احتساب .ب

 :التالية للشروط وفقًا المورد لصالح السداد غرامة تحتسب .1

 .السداد في للتأخير قانوني مبرر أي وجود عدم •

 فترة  تجاوز.للدفع المؤيدة القانونية البيانات أو الوثائق في نقص أي وجود عدم •

 والتوقيـع  العقد بإدارة المخولة الجهة قبل من المستحقات رفع تاريخ من يوما 90

  الجهة رئيس من وتعميده مالحظات أي دون عليه
 
 .الدفع إجراءات تأخر في متسببا المورد يكون ال عندما •

 قيمة من  7.5 % بنسبة األول الشهر في السداد تأخير غرامة احتساب يتم .2

 :التالي النحو على وتحسب المتأخر المستخلص

 .منه• جزء أي أو األول األسبوع عن للغرامة الخاضعة البنود قيمة من  %1

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

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

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

 جـزء  أو شهر لكل ( 4% ) بنسبة السداد غرامة احتساب يتم ذلك بعد تأخر إذا •

ة نسب رامةــالغ مجموع يتجاوز ال بحيث حدة على تقدم مما فترة لكل وذلك منه
 أقصى كحد التأخير مدة تتجاوز ال وبما للتوريدات العقد قيمة إجمالي نم) %10(



 

 19 من 36صفحة 
 

 .أشهر ثالثة

 الفترة بنفس العقد تنفيذ فترة تمديد يتم المشتري إلى يعود لتأخيرا سبب كان إذا .ج

 تطبـق  فسوف المورد إلى يرجع التأخير سبب كان وإذا بالتأخير فيها تسبب التي

  .البند هذا من )أ( الفقرة في المحددة التأخير غرامة عليه
إنها العقـد بـسبب       24

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

 من أي في وذلك المورد إلى يوجه كتابي إخطار بموجب بعضه أو كله العقد إنهاء

 :اآلتية الحاالت

 في المحددة )المدد( المدة خالل البضائع بعض أو كل تسليم في المورد أخفق إذا .أ

 .المشتري قبل من المحددة للمدة، تمديد أي خالل أو العقد

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

 التـدليس  أو الرشوة أعمال من عمل في تورط قد المورد أن المشتري تأكد إذا .ج
  .تنفيذه أو العقد على للحصول

 هذه من(24)  د للبن تنفيذا جزئيا أو كليا العقد بإنهاء قيامه حالة في للمشتري يجوز  24-2    

 وخـدمات  بـضائع  مناسبة يراها التي وبالطريقة بالشروط تري،يش أن الشروط،

 أي عـن  المـشتري  أمـام  مسؤوال المورد ويكون يتسلمها، لم التي لتلك مشابهة

 يستمر ذلك من الرغم وعلى المشابهة، الخدمات أو البضائع لتلك إضافية تكاليف

  .العقد من إنهاؤه يتم لم ما تنفيذ في المورد
 بمقتـضى  التزاماته تنفيذ يستطع لم إذا للعقد مخالفًا أو مقصرا طرف أي يعتبر ال  1-25  القوة القاهرة  25

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

 .قاهرة

إرادة  عـن  خـارج  حـادث  أي البند هذا تطبيق في "القاهرة القوة" ةبعبار يقصد  25-2    
 هـذه  تـشمل  و توقعـه  يمكـن  وال إهمال أو منه خطأ على مترتب وغير المورد
 أو األوبئـة،  أو الثورات، أو الحروب،" الحصر وليس المثال سبيل على األحداث

 أي أو ئـق الحرا أو العـصيان،  أو الفيضانات أو الزالزل أو الصحي الحجر قيود
 الذي الطرف جانب من تصرف سوء أو إهمال أو خطأ عن ناتجا ليس آخر سبب
 .القاهرة بالقوة يتمسك

 المـشتري  بإخطـار  المورد يقوم القاهرة، القوة ظروف من ظرف تحقق حالة في  25-3    
 التزاماتـه  تنفيـذ  فـي  المورد ويستمر وأسبابها الظروف هذه بفحوى فورا كتابة

 كمـا  ذلـك  بغيـر  كتابة المشتري أشار إذا إال ممكن حد أقصى لىإ العقد بموجب
 اعتبارهـا  دون يحـول  ال بما للتنفيذ بديلة معقولة وسائل إتباع إلى المورد يسعى
 .قاهر ظرف

 العقد، بإنهاء يقوم أن للمورد كتابي إخطار وبموجب وقت أي في للمشتري يجوز  1-26إنهاء العقد بـسبب      26



 

 19 من 37صفحة 
 

 الحالـة  هـذه  وفي بات، قضائي حكم بموجب معسرا أو مفلسا موردال أصبح إذا  اإلعسار
 علـى  يؤثر أو اإللغاء هذا يضر أال بشرط للمورد، تعويض أي دون اإلنهاء يكون
 فيما له يستحق أو للمشتري استحق قد يكون التعويض في أو التصرف في حق أي

  .بعد
ــسبب    27 ــاء ب اإلنه

  المصلحة
 العقـد  إنهـاء  للمورد، يرسله كتابي إخطار بموجبو وقت أي في للمشتري يجوز  27-1

 يـتم  اإلنهـاء  أن اإلخطار في ويذكر العامة، للمصلحة تحقيقًا منه جزء في أو كله
 نفـاذ  وتـاريخ  العقد بموجب أعمال من إنهاؤه يتم ما مدى ويحدد العامة للمصلحة

 .اإلنهاء هذا

 لالستخدام والقابلة للشحن لمعدةوا الجاهزة البضائع على الموافقة للمشترى ينبغي  27-2    
 مـن  يومـا  (30) ثالثـين  خالل توريدها يتم لم التي بالبضائع ربطها دون لذاتها

 .العقد في الواردة واألسعار بالشروط وذلك باإلنهاء، لإلخطار المورد استالم
 يتعلـق  بينهما ينشأ نزاع أو خالف أي لتسوية جهد أقصى والمورد المشتري يبذل  1-28  تسوية الخالفات  28

 وبمـا  اإلشكال حل بغرض المباشر، التفاوض خالل من ودية بطريقة وذلك بالعقد
  .والالئحة القانون أحكام مع ينسجم

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

 مـا  بحسب يمالتحك إلى اللجوء يتم وديا، العقد حول الخالف تسوية الرسمية غير
 للمناقـصات  العليـا  اللجنـة  مـن  المسبقة الموافقة أخذ وبعد العقد أحكام تقتضيه

 .والمزايدات

    28-2-
1  

 طبقًا للتحكيم القضية بإحالة الطرفين من ألي إخطار تقديم أجله من تم خالف أي

 أو قبـل  التحكيم بإجراءات البدء ويمكن بالتحكيم، يحل الخالف هذا فإن البند لهذا

  .العقد هذا إطار في البضائع تسليم عدب
    28-2-

2  
  .اليمني التحكيمن قانو في المحددة اإلجرائية للقواعد طبقًا التحكيم إجراءات تتم

    28-2-
3  

 وخصم العقد إنهاء للمشتري يحق التحكيم بشأن اتفاق إلى الطرفان يتوصل لم إذا

 المبالغ من أو األداء ضمان من وذلك الخالف فترة أثناء تكبدها التي الخسائر كافة

  .القضاء إلى اللجوء للمتضرر ويحق للمورد المستحقة
 :للتحكيم اإلحالة من الرغم على  28-3    

  .ذلك غير على اتفقا إذا إال العقد إطار في التزاماتهما أداء في الطرفان يستمر .أ
 ريـد تو تم قد يكون أن بشرط وجدت إن المورد مستحقات بدفع المشتري يقوم .ب

  .المشتري وقبلها الخدمات أداء أو البضائع
 الخاصة الشروط تنص لم ما العربية باللغة والمورد المشتري بين العقد تحرير يتم  1-29  اللغة المعتمدة  29

 .ذلك خالف على للعقد
ــب   30 ــانون الواج  ذات النافـذة  األخـرى  والقوانين التنفيذية والئحته والمزايدات المناقصاتقانون   1-30الق



 

 19 من 38صفحة 
 

  .العقد شروط تطبيق في إليها يرجع التي العالقة  التطبيق
 كتـابي  أخطار يكون أن يجب للعقد تنفيذا اآلخر إلى الطرفين أحد من إخطار أي  1-31  اإلخطارات   31

 الطرف عنوان على االلكتروني بالبريد أو بالفاكس أو بالبريد أو باليد، إرساله يتم

  للعقد الخاصة الشروط في المحدد اآلخر
 .أبعد أيهما لنفاذه، فيه المحدد التاريخ في أو تسليمه بمجرد نافذا اإلخطار يصبح  31-2    

 وأي والـضرائب  الجمركيـة  الرسوم جميع شاملة األسعار عروض تقدم أن يجب  1-32  الضرائب والرسوم  32
 لكلي ااإلعفاء على ينص المشتري بلد في نافذ قانون هناك يكن مالم أخرى رسوم

  .للعقد الخاصة الشروط ضمن ذلك تحديد فيتم الجزئي أو
 ظهور وعند البعض لبعضها مفسرة العقد منها يتكون التي الوثائق مجموعة تعتبر  1-33  وثائق العقد  33

 حـسب  للوثـائق  الترجيح أولوية ترتيب يكون بينها فيما تعارض أو غموض أي

 :التالي التسلسل

 .العقد اتفاقية .أ

 .لعطاءا قبول إخطار .ب

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

العقد من يتجزأ ال جزء. 

 .الخاصة الشروط .د

 .العامة الشروط .ه

 .الفنية المواصفات .و

 .)وجدت إن(الرسومات .ز

  .العقد من جزء تشكل أخرى وثائق أي .ح
 تتعلـق  بيانـات  أو وثـائق  أو معلومات أي تسريب بعدم والمورد مشتريال يتعهد  1-34  سرية المعلومات  34

 اآلخـر  الطـرف  قبل من مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ثالث طرف ألي بالعقد
 إعطـاء  علـى  اآلخر الطرف وافق إذا إال العقد، انتهاء بعد أو خالل أو قبل سواء
 البـاطن  مـن  ورديـه م تزويـد  بإمكانه المورد أن إال الوثائق، أو المعلومات تلك

 يمكـن  وبمـا  المشتري من عليها يتحصل التي المعلومات أو البيانات أو بالوثائق
 المـورد  علـى  الحالة هذه وفي العقد، حسب التزاماته تنفيذ من الباطن من المورد
 حسب المورد بها يلتزم التي السرية شروط بنفس الباطن من المورد من تعهد اخذ

  .للعقد العامة الشروط
 عليهـا  يحصل التي البيانات أو الوثائق أو المعلومات استخدام عدم المشتري على  34-2    

 عـدم  المـورد  على فإن وبالمثل العقد، بتنفيذ تتعلق التي لألغراض إال المورد من
 وتوريـد  تـصميم  عـدا  غـرض  ألي البيانات أو الوثائق أو المعلومات استخدام
  بالعقد المحددة مالاألع لتنفيذ المطلوبة والخدمات األعمال

 ذات الخـدمات  أو للمـواد  األسـعار  رفع عن المسئولة هي الحكومة تكون عندما  1-35  تعديل األسعار  35



 

 19 من 39صفحة 
 

 المقـرة  المعالجات ضوء في للمشتري يجوز بعضها أو العقد مكونات في العالقة
 األثر وقوع تاريخ من العقد من المتبقي الجزء قيمة تعديل الوزراء مجلس قبل من

  .الوزراء مجلس قبل من المقرة للضوابط قًاوف
مقاطعة الدول غير     36

  المؤهلة
 أي مع التعامل عن باالمتناع ، العقد تنفيذ في يستخدمهم من وجميع المورد يلتزم  36-1

 مـن  قـرار  اتخـاذ  تم التي الدول" المؤهلة غير بالدول ويقصد مؤهلة غير دولة
 تـيقن  مـا  وإذا مباشر غير أو مباشر كلبش ،"معها التعامل بعدم اليمنية الحكومة
 فمـن  البند هذا أحكام خالف المورد بأن العقد نفاذ مدة خالل وقت أي في المشتري

 هـذا  عن الناجمة األضرار عن بالتعويض المورد يطالب وأن العقد ينهي أن حقه
 استحقاقات جميع مصادرة للمشتري يحق الحالة، هذه وفي المخالفة تلك أو الفسخ

 إتمام لغرض مؤقتة، ومواد معدات من الموقع في )وجدت إن( وموجوداته دالمور

 .انتهائها بعد الحسابية التسوية عمل ثم العقد تنفيذ

   



 

 19 من 40صفحة 
 

  الشروط الخاصة للعقد: الخامسالقسم 

  مقدمة
ـ ) 2( رقـم    العامـة مناقصة  ال: أسم ورقم المناقصة    )1(البند من الشروط العامة  م بـشأن   2012ام  لع

  ." متنوعة القدراتمولدات كھربائیةكیب وتشغیل تورید وتر"
  . اإلدارة العامة–  األهلي اليمني البنك:اسم المشتري  )1(من الشروط العامة البند 
  .الشخص االعتباري الذي سيتم قبول عطاءه: أسم المورد  )1(من الشروط العامة البند 
 دائرة الشئون الماليـة     - اإلدارة العامة  ليمنيالبنك األهلي ا  : تحديد موقع     )1(من الشروط العامة البند 

   .كريتر/ م–عدن / م– واإلدارية
  :أنواع الفحص واالختبار  1- 8من الشروط العامة البند 

سيقوم المشتري بفحص األصناف أو اختبارها أو االثنين معـاً للتحقـق مـن              
لـه  مطابقة األصناف للمواصفات الفنية والكميات الواردة على نفقة المـورد، و     
  .الحق في التعاقد مع شركة مستقلة إلجراء الفحص وذلك على نفقة المورد

  ينطبق: التغليف  2- 9من الشروط العامة البند 
   :الموقع النهائي للتسليم  1- 10من الشروط العامة البند 

عبـدالعزيز  -عدن الصغرى -التواهي-المعال{:  وهي   البنك األهلي اليمني  فروع  
-خورمكـسر -لبعـوس -زنجبـار -اإلقراض الشعبي -العالض-القطن-لحج-عبدالولي
  .}البيضاء-زارة-حي اكتوبر-سقطرى

  ..أسابيع من تاريخ التوقيع على العقد) 7(من  ):تنفيذ المشروع (فترة التوريد
  ):المكملة(الخدمات التابعة   1- 13من الشروط العامة البند 

تشغيل  لتدريب ونقل المعرفة إلى فريق العمل الذي سوف يؤمنه البنك
  .وصيانة المولدات 

  .توفير قطع الغيار عند الطلب :قطع الغيار  1- 14من الشروط العامة البند 
  )إصالح العيوب(فترة سريان ضمان الصيانة   1- 15من الشروط العامة البند 

  . من تاريخ الفحص االبتدائي الخالي من التحفظاتثالث سنوات
  :حددة إلصالح العيوب من تاريخ إخطار المشتري ذلكالفترة الم  3- 15من الشروط العامة البند 

  . ساعة24
  ):أسلوب الدفع(طريقة السداد   1- 16من الشروط العامة البند 

  .مقابل خطاب ضمان بنكي وفقا للنموذج%) 20(ة المقدمة الدفع
  :ادإجراءات السد

بعد االستالم االبتدائي الخـالي     % 85سيتم دفع قيمة العقد بنسبة       -
الدفعـة  (مع مراعاة ما تم دفعـه        ات أو تحفظات  من أي مالحظ  

 ).المقدمة

  بعد انتهاء فترة ضمان الصيانة المجانية) 15( -



 

 19 من 41صفحة 
 

  :عملة الدفع  4- 16من الشروط العامة البند 
  .الدوالر األمريكي

  :لغة العقد والمراسالت أثناء تنفيذ العقد  29من الشروط العامة البند 
  .ية كلغة أضافيةاللغة العربية باإلضافة إلى االنجليز

  :اإلخطارات  31من الشروط العامة البند 
  :عنوان المشتري

 شـارع   –كريتـر   / م –عـدن   / م – اإلدارة العامة    – البنك األهلي اليمني  
أحمد علي عمر   .د" . مدير دائرة الشئون المالية واإلدارية       –الملكة أروى   

  ).مدير دائرة الشؤون المالية واإلدارية(بن سنكر 
  :ردعنوان المو

يجب أن تقدم عروض األسعار شاملة جميع الرسوم الجمركية والضرائب            1- 32من الشروط العامة البند 
  .القانونية والمصروفات األخرى

  



 

 19 من 42صفحة 
 

  جدول المتطلبات / سادسالالقسم 
  

  :تالمتطلبا جدول مكونات
  

 ؛التوريد ماكنأو التسليم ومواعيد بالتوريدات جدول .1

 ؛المكملة بالخدمات جدول .2

 ؛الفنية اصفاتالمو .3

 ؛األسعار جداول .4

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 19 من 43صفحة 
 

  التوريد أماكن/ومكان التسليم ومواعيد التوريدات بقائمة جدول .1
  

  الصنف  مواعید وأماكن التورید
  مولدات كھربائیة بحسب المواصفات أدناه

نوع   الكمیة
مدة التسلیم   الوحدة

/ باألسابیع
  الشھور

الموقع 
النھائي 

  للتسلیم
 

   :عــام  : أوًال

تتطابق كافة مواصفات المولدات مع المواص فات القیاس یة والمعتم دة          

  .العالمیة 
  

   :المحـرك : ثانیـًا 

    یعمل المحرك بال دیزل وتك ون س عتھ مناس بة ألق صى حم ل أس مى          

دقیقة ویجب أن ال تزید الفت رة  / لفة1500للمولد وسرعة ال تزید على      

 في الوصول في حال ة التوق ف الكام ل        الزمنیة التي یستغرقھا المحرك   

إلى السرعة الكاملة المقننھ عن ع شرة ث واني ب دءًا م ن لحظ ة ص دور          

م ن  % 4اإلشارة الكھربائیة لھ بالتشغیل كما یجب أال تھبط سعتھ ع ن     

سرعتھ المقننھ عل ى أعل ى حم ل كھرب ائي ویج ب أن ال تزی د س رعتھ                

  .ي من سعتھ المقننھ عند فصل الحمل الكھربائ% 4عن 

   یعم   ل م   نظم ال   سرعة عل   ى قط   ع الوق   ود ع   ن المح   رك إذا زادت  

دقیقة ، یجب أن یكون المح رك ق ادر عل ى أن    / لفھ 1700السرعة إلى   

 س اعة دون أن  12من الحمل المتقن من ساعة إلى  % 110یعمل عند   

  .تتأثر سرعتھ أو درجة حرارتھ 

بائی ة ویج ب      یجھز المحرك بكافة أجھ زة الوقای ة المیكانیكی ة والكھر    

 10أن تكون سعة خزان الوقود الیومي كافی ة للعم ل م رة ال تق ل ع ن              

  .ساعات عند أقصى إستھالك للوقود 

  
                   :المولـد : ثالثـًا  

    یك  ون المول  د م  ن الن  وع الم  زود بمھ  یج ذات  ي ب  دون ف  رش كرب  ون  

 أال وتكون سعتھ مناسبة لإلحمال الكھربائیة الموج ودة ب المبنى ویج ب      

  . درجة مئویة وتحت أقصى الظروف 55ترتفع درجة حرارتھ عن 

 فول   ت ثالث   ي األوج   ھ 380/   یق  وم المول   د بتولی   د كھرب   ائي مت  ردد   

 .،8أربع  ة أط  راف ت  شمل خ  ط تع  ادل ومعام  ل الق  دره  / ھرت  ز50/60

  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

) 7(خالل   
 من أسابيع

 تاريخال
  المتفق عليه

البنك األهلي  
ــي   –اليمنـ

اإلدارة العامة 
  عــــدن–
ــال{ -المعـ

عدن -التواهي
ــصغرى -ال

ــدالعزيز  عب
ــدالولي -عب

-القطن-لحج
ــضالع -الـ

اإلقـــراض 
ــشعبي -الـ
ــار -زنجبـ
ــوس -لبعـ
-خورمكسر
حي -سقطرى

ــوبر -اكتـ
-زارة

  .}البيضاء
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ویك ون ع زل   ) db68(یكون المولد من النوع الك اتم لل صوت بدرج ة          

   ) .H( ملفاتھ من طراز 

د ملفات المولد بحمایة حراری ة تثب ت ب داخلھا تعم ل عل ى          یزو ) 4

  .فصل التیار عن المولد عند زیادة درجة حرارتھ 

تقوم مقومات التیار م ن الن وع ال سیلكیوني الم صنع خصی صًا        ) 5

 .لتحمل األجـواء اإلستوائیة 

یزود المول د بم نظم للجھ د م ن الط راز ال شدید الح ساسیة م ع                ) 6

 .یًا ویدویًا معًا التغیر في األحمال أتوماتیك
  

                   :أجھـزة الحمایـة : رابعـًا 

    ی تم تزوی د الوح دة ب أجھزة الحمای ة المیكانیكی ة للی ات المح رك         

والعم  ل أوتوم  اتیكي عل  ى إیق  اف المح  رك ف  ي حال  ة الخط  ر وی  تم   

معایرة ھذه األجھ زة وض بطھا ف ي الم صنع عن د ق یم مح ددة غی ر          

  .قابلة للتغییر 

الحمای  ة ض  د إنخف  اض ض  غط الزی  ت أو إرتف  اع درج  ة        تك  ون 

ح   رارة الزی   ت إرتف   اع درج   ة ح   رارة المی   اه التبری   د أو إرتف   اع   

  .سرعة المحرك 

   ت  زود الوح  دة ب  أجھزة قی  اس ض  غط الزی  ت ودرج  ة حرارت  ھ         

ودرج   ة ح   رارة المی   اه التبری   د وس   رعة المح   رك ع   دد س   اعات   

تعم ل عن د   الت شغیل ت زود الوح دة ب أجھزة إن ذار ص وتي وض وئي        

ح  دوث حال  ة غی  ر عادی  ة مث  ل إنخف  اض ض  غط الزی  ت أو إرتف  اع  

درج    ة الح    رارة أو زی    ادة ال    سرعة أو ف    شل محاول    ة الت    شغیل  

األوتوماتیكي أو خلل في البطاریات والشاحن أو خل ل ف ي ال تحكم        

  .أو نقص الوقود المستمر 

   تعمل أجھزة اإلنذار عند حدوث أي عط ل ف ي نظ ام ال شحن أو          

لتی  ار العم  ومي المت  ردد أو ھب  وط ف  ي م  ستوى س  ائل     عط  ل ف  ي ا 

  . البطاریات 
 

 :عـدة الصیانـة : خامسـًا 
     ی  شمل ال  سعر توری  د طق  م ع  دة ألعم  ال ال  صیانة ح  سب توص  یات  
الشركة الصانعة كما یشتمل كتالوجات التشغیل وال صیانة وبی ان قط ع         

 . الغیار 
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    ) :AMF ، ATS( لوحـة التشغیـل األتوماتیكیـة : سادسـًا 

                

(     ال یتم تشغیل المولد إال بعد مرور فترة زمنیة یمكن ض بطھا م ن       
م  ن لحظ  ة إنقط  اع التی  ار الع  ادي أو م  ن  )  ثانی  ة إل  ى ثالث  ة دق  ائق 30

  .لحظة وجوده بصورة غیر سلیمة 
   ال ی  تم التحوی  ل م  ن التی  ار الع  ادي إل  ى تی  ار المول  د إل  ى بع  د م  رور  

)  ثانی  ة إل ى ثالث  ة دق  ائق  30م ن  ( أخ رى یمك  ن ض  بطھا  فت رة زمنی  ة  
وذلك للتأكد من المولد قد وصل إلى سرعة المتقتھ وأن تردد التیار قد       

  ) .  ھرتز 50( وصل إلى 
   بعـد العودة لوضـع التیار العادي ی ستمر المول د العم ل لفت رة زمنی ة           

ت   م یوق   ف   )  دق   ائق 5م   ن دقیقت   ین إل   ى   ( أخ   رى یمك   ـن ض   بطھا   
  .توماتیكیًا أو

   تجري ثالث محاوالت أوتوماتیكیة لتشغیل المولد وبین كل محاول ة       
 ثانی ة وإذا ف  شلت األخی  رة ف  ي التق  ویم  30وأخ رى فت  رة زمنی  ة ق  درھا  

فأن   ھ یوق   ف أوتوماتیكی   ًا مح   اوالت ت   شغیل وی   صدر إش   ارة ص   وتیة    
  .لإلنذار 

لتی  ار    مجموع  ة أزرار لت  شغیل المول  د ی  دویًا ، أجھ  زة قی  اس ش  دة ا    
وجھده على األوجھ الثالثة ولمبات بیان إتجاه لتغذیة من التیار العادي   

 . أو من المولد ، زر إلیقاف األنذار الصوتي لفشل محاولة التشغیل 
 

                   :التركیـب واإلختبـار : سابعـًا 

    ی  تم إختب  ار أداء المح  رك وكاف  ة أجھ  زة الت  شغیل واإلن  ذار ح  سب      
 .عالمیة والتأكد من مطابقتھا للمطلوب المواصفات ال
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   تنفيذها المطلوب )المكملة( التابعة الخدمات قائمة جدول .2
الموقع أو مكان   الوحدة  الكمية  وصف الخدمات  الصنف

  تقديم الخدمات
تاريخ استكمال 

الخدمات 
  المطلوبة

تدريب ونقل   التدريب
المعرفة إلى 

فريق العمل الذي 
سوف يؤمنه 
البنك لتشغيل 

  مولدات الوصيانة

البنك األهلي   --- --  --- -
اليمني، اإلدارة 

،  عدن- العامة
دائرة الشئون 
  المالية واإلدارية
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  المواصفات الفنية .3
 

                   :عــام : أوًال 

  .    تتطابق كافة مواصفات المولدات مع المواصفات القیاسیة والمعتمدة العالمیة 

  

                   :المحـرك : ثانیـًا 

دقیق ة  / لف ة 1500    یعمل المحرك بالدیزل وتكون سعتھ مناسبة ألقصى حمل أسمى للمولد وسرعة ال تزید عل ى   

ویجب أن ال تزید الفترة الزمنیة التي یستغرقھا المحرك في الوصول في حالة التوقف الكامل إلى السرعة الكامل ة   

% 4ھربائیة لھ بالتشغیل كما یجب أال تھبط سعتھ ع ن  المقننھ عن عشرة ثواني بدءًا من لحظة صدور اإلشارة الك     

م ن س عتھ المقنن ھ عن د ف صل      % 4من سرعتھ المقننھ عل ى أعل ى حم ل كھرب ائي ویج ب أن ال تزی د س رعتھ ع ن                 

  .الحمل الكھربائي 

دقیق ة ، یج ب أن یك ون    / لف ھ 1700   یعمل منظم السرعة على قطع الوق ود ع ن المح رك إذا زادت ال سرعة إل ى              

 س اعة دون أن تت أثر س رعتھ أو    12م ن الحم ل الم تقن م ن س اعة إل ى        % 110 قادر عل ى أن یعم ل عن د          المحرك

  .درجة حرارتھ 

   یجھز المحرك بكافة أجھزة الوقایة المیكانیكی ة والكھربائی ة ویج ب أن تك ون س عة خ زان الوق ود الی ومي كافی ة                

  . ساعات عند أقصى إستھالك للوقود 10للعمل مرة ال تقل عن 

  
                   :المولـد : ثالثـًا  

    یك  ون المول  د م  ن الن  وع الم  زود بمھ  یج ذات  ي ب  دون ف  رش كرب  ون وتك  ون س  عتھ مناس  بة لإلحم  ال الكھربائی  ة     

  . درجة مئویة وتحت أقصى الظروف 55الموجودة بالمبنى ویجب أال ترتفع درجة حرارتھ عن 

أربع ة أط راف ت شمل خ ط تع ادل      / ھرت ز 50/60 ثالث ي األوج ھ    فولت 380/   یقوم المولد بتولید كھربائي متردد      

   ) .H( ویكون عزل ملفاتھ من طراز ) db68( یكون المولد من النوع الكاتم للصوت بدرجة .،8ومعامل القدره 

یزود ملفات المولد بحمای ة حراری ة تثب ت ب داخلھا تعم ل عل ى ف صل التی ار ع ن المول د عن د زی ادة درج ة                  ) 7

  .حرارتھ 

 .مات التیار من النوع السیلكیوني المصنع خصیصًا لتحمل األجـواء اإلستوائیة تقوم مقو ) 8

 .یزود المولد بمنظم للجھد من الطراز الشدید الحساسیة مع التغیر في األحمال أتوماتیكیًا ویدویًا معًا  ) 9

  

                   :أجھـزة الحمایـة : رابعـًا 

انیكیة للیات المحرك والعم ل أوتوم اتیكي عل ى إیق اف المح رك ف ي           یتم تزوید الوحدة بأجھزة الحمایة المیك     

  .حالة الخطر ویتم معایرة ھذه األجھزة وضبطھا في المصنع عند قیم محددة غیر قابلة للتغییر 
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   تك  ون الحمای  ة ض  د إنخف  اض ض  غط الزی  ت أو إرتف  اع درج  ة ح  رارة الزی  ت إرتف  اع درج  ة ح  رارة المی  اه    

  .لمحرك التبرید أو إرتفاع سرعة ا

   تزود الوحدة بأجھزة قیاس ضغط الزی ت ودرج ة حرارت ھ ودرج ة ح رارة المی اه التبری د وس رعة المح رك                

عدد ساعات التشغیل ت زود الوح دة ب أجھزة إن ذار ص وتي وض وئي تعم ل عن د ح دوث حال ة غی ر عادی ة مث ل                 

لت شغیل األوتوم اتیكي أو   إنخفاض ضغط الزیت أو إرتفاع درجة الحرارة أو زی ادة ال سرعة أو ف شل محاول ة ا     

  .خلل في البطاریات والشاحن أو خلل في التحكم أو نقص الوقود المستمر 

   تعمل أجھزة اإلنذار عند حدوث أي عطل في نظام الشحن أو عط ل ف ي التی ار العم ومي المت ردد أو ھب وط         

  . في مستوى سائل البطاریات 

 
 :عـدة الصیانـة : خامسـًا 

 
ی  د طق  م ع  دة ألعم  ال ال  صیانة ح  سب توص  یات ال  شركة ال  صانعة كم  ا ی  شتمل كتالوج  ات            ی  شمل ال  سعر تور 

 . التشغیل والصیانة وبیان قطع الغیار 
 

                    ) :AMF ، ATS( لوحـة التشغیـل األتوماتیكیـة : سادسـًا 

م  ن لحظ  ة ) ثالث  ة دق ائق   ثانی  ة إل ى  30(     ال ی تم ت  شغیل المول د إال بع  د م رور فت  رة زمنی ة یمك  ن ض  بطھا م ن      
  .إنقطاع التیار العادي أو من لحظة وجوده بصورة غیر سلیمة 

 ثانی ة  30من (    ال یتم التحویل من التیار العادي إلى تیار المولد إلى بعد مرور فترة زمنیة أخرى یمكن ضبطھا   
)  ھرت ز  50( التیار قد وصل إلى وذلك للتأكد من المولد قد وصل إلى سرعة المتقتھ وأن تردد     ) إلى ثالثة دقائق    

 .  
 5م ن دقیقت ین إل ى    (    بعـد العودة لوضـع التیار العادي یستمر المولد العمل لفت رة زمنی ة أخ رى یمك ـن ض بطھا            

  .تم یوقف أوتوماتیكیًا ) دقائق 
نی ة وإذا   ثا30   تجري ثالث محاوالت أوتوماتیكیة لتشغیل المولد وب ین ك ل محاول ة وأخ رى فت رة زمنی ة ق درھا              

  .فشلت األخیرة في التقویم فأنھ یوقف أوتوماتیكیًا محاوالت تشغیل ویصدر إشارة صوتیة لإلنذار 
   مجموعة أزرار لتشغیل المولد یدویًا ، أجھزة قیاس شدة التیار وجھ ده عل ى األوج ھ الثالث ة ولمب ات بی ان إتج اه         

 . ار الصوتي لفشل محاولة التشغیل لتغذیة من التیار العادي أو من المولد ، زر إلیقاف األنذ
 

                   :التركیـب واإلختبـار : سابعـًا 

    ی  تم إختب  ار أداء المح  رك وكاف  ة أجھ  زة الت  شغیل واإلن  ذار ح  سب المواص  فات العالمی  ة والتأك  د م  ن مطابقتھ  ا      
 .للمطلوب 
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 ول األسعاراجد

  :اسم المورد

  .ولدات كهربائية متوريد وتركيب وتشغيل : اسم المناقصة

  2012لعام ) 2( رقم عامةالمناقصة ال: رقم المناقصة

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

بلد   الوصف  الصنف
  المنشأ

 سعر  الكمية
 الوحدة
تسليم 

المصنع 
لكل 
  مصنف

تكلفة 
العمالة 
المحلية 
والمواد 
الخام 

  والمكونات

إجمالي 
السعر تسليم 
المصنع لكل 
صنف العمود 

)4×5(  

سعر الوحدة 
ل صنف في لك

المكان النهائي 
وسعر الوحدات 
للخدمات التابعة 

  األخرى

ضرائب 
المبيعات 
وغيرها 

المستحقات 
في حالة 
  إرساء العقد

إجمالي 
السعر 
لكل 
  صنف

                    

                    

                    

  توقيع المورد أو المخول بالتوقيع

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

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

  :..........................................التوقيع
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   النماذج/سابع القسم ال 
  نموذج تقديم العطاء 

  :..............التاريخ 
  :...................رقم 

 ) المشتري اسم يكتب ....................................................... :(األخوة /األخ

 .كاملة وفحصها باستالمها نقر والتي النماذج ذلك في بما المناقصة وثائق فحص بعد

 :وتسليم بتوريد التزامنا نؤكد )المورد اسم يكتب( ............................................. :الموقعون نحن
........................................................................................................................ 

 )المطلوبة والخدمات للسلع وصف( .................................................................................

  [................])باألرقام غالمبل يكتب( ...................... وقدره مبلغ بإجمالي المناقصة لوثائق طبقًا
  [..........]  التخفيض نسبة/ مبلغ وجد إن التخفيض] ................[بالحروف المبلغ يكتب
 ) ..................................باألرقام المبلغ يكتب(  ...............التخفيض بعد النهائي العطاء إجمالي ليصبح

 بموجب تحدد أخرى مبالغ أي أو والتأمين والنقل والضرائب الجمركية الرسوم جميع مالشا ،) بالحروف المبلغ يكتب(
 .العطاء هذا من جزءا يعتبر والذي هذا مع المرفق األسعار جدول

 بالتنفيذ) الشراء عملية اسم تكتب(................................................................. ب عطائنا قبول حالة في ونتعهد

 وعطائنا المتطلبات وجدول المناقصة وثيقة في المحددة والمواعيد والشروط األسعار وجداول الفنية للمواصفات وفقا
 قانونًا المختصة الجهات قبل من اتخاذه يتم قرار بأي التزامنا نؤكد كما قبلكم، من اإلرساء تم أساسه على والذي المقدم،

 هذا يعتبر العقد وتوقيع إعداد يتم أن وإلى العطاء، بقبول إخطارنا بعد او قبل لمناقصةا هذه بشأن تظلم أو شكوى أي في

  .لنا ملزما عقداء العطا
 :علينا المناقصة إرساء حالة في وبتنفيذه العطاء بهذا يتعلق فيما دفعها منا المطلوب بالعموالت بيان يلي وفيما

 الوكيل وعنوان اسم

 والعملة المبلغ

 عمولةال من الغرض

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

    ،  يوم  في تحريرا
  :والصفة بالتوقيع المخول اسم

 :الختم

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

 وإشـعار  مظروف أول فتح وقبل المحدد الموعد في العطاء مظروف مع قبل ذلك تقديم شريطة بالتخفيض مستقلة مذكرة

 مثبت غير تخفيض بأي يعتد لن فإنه لم ما الفتح محضر في إلثباته التخفيض بوجود الفتح جلسة أثناء المظاريف فتح لجنة

  . المظاريف فتح سجل في
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   نموذج ضمان العطاء

  
  ) يذكر أسم المشتري..............................................(...................../.األخوة/ األخ 

  )يذكر أسم ورقم المناقصة............................................................................(
ضـمانا  ) سم المـورد  يذكر أ .................... (نضمن) يذكر أسم البنك  ................................... (نحن  

مطلقا غير مشروط وغير قابل لإللغاء على أن يدفع لـ البنك األهلي اليمني أو من يخلفه في منصبه أو يقوم بتعيينـه                      
عنـد أول   ) يكتب المبلغ بـالحروف    ..........................(باألرقاميكتب المبلغ   ............... لذلك مبلغ وقدرة    

  :ن أي تحفظ أو اعتراض من جانبنا أو من جانب المضمون وشروط هذا االلتزاممطالبة خطية من قبلكم بدو
  أن يقوم بسحب عطائه بعد فتح المظاريف خالل فترة سريان العطاء والمذكور في شكل العطاء أو   .1
فتـرة   بإبالغ مقدم العطاء بقبول عطائه خـالل  )يذكر أسم المشتري............................... (أن يقوم    .2

  :سريان العطاء ثم 
  يخفق مقدم العطاء أو يرفض توقيع العقد إذا طلب منه ذلك أو   .أ

  يخفق مقدم العطاء أو يرفض تقديم ضمان األداء حسب التعليمات لمقدمي العطاءات أو   .ب
  ال يقبل التصحيحات الحسابية حسب التعليمات لمقدمي العطاءات   .ج

  م:    /     /      يوما يبدأ من تاريخ )     (دة يعتبر هذا الضمان ساري المفعول لم
  ).المضمون( المقدم ءو أي طلب لتمديد هذا الضمان يجب أن يتم عبر صاحب العطا

  :............................................إمضاء وختم 
  :................................................أسم البنك 
  .......................................:............العنوان
  :..................................................التاريخ 



 

 19 من 52صفحة 
 

  نموذج أخطار قبول العطاء
  :التاريخ
  

 )عنوانه و المورد اسم ............................................................................... (إلى

 )الشراء عملية اسم يكتب( ..........................تنفيذ بشأن م لسنة (   ) رقم قصةالمنا أن نخطركم

 مبلغ بإجمالي . / / المؤرخ المناقصة هذه في المقدم عطائكم بموجب عليكم أرسيت قد

  ) فبالحرو المبلغ يكتب) .......................... (باألرقام المبلغ يكتب( ..................... وقدره
 (.......................) بمبلغ العطاء قيمة من 15 % بنسبة األداء ضمان تقديم سرعة وعليكم

 بوثائق المرفقة الضمان لصيغة وفقا اإلخطار لهذا استالمكم تاريخ من يوما عشر خمسة خالل

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

 .)المشتري اسم يذكر( .................................... قبل من االبتدائي واالستالم

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

 .العطاء ضمان ومصادرة عليكم المناقصة إرساء إلغاء إلى

  .والوظيفة الشخص اسم توضيح مع العطاء قبول اربإصد المخولين األشخاص توقيع
 
 المختصة الجهات إلى بشكوى المتقدمين احد تقدم ما إذا القانونية الناحية من ملزم اإلخطار هذا يعتبر ال :)مالحظة(

  .والالئحة القانون في المحددة القانونية لإلجراءات وفقا الشكوى في والبت النظر يتم حتى وذلك قانونا
  



 

 19 من 53صفحة 
 

   ضمان األداءنموذج
 )المشتري اسم يذكر : ............................................................ (األخوة

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

   )البنك اسم يذكر ................................................... (نحن
 قابل وغير مشروط غير مطلقًا ضمانا ) المورد اسم يذكر .................................... (نضمن

 )باألرقام المبلغ يكتب( ................... وقدره مبلغ )المشتري اسم يذكر( .......................... ـل ندفع أن على –لإللغاء
 من اعتراض أو تحفظ أي بدون قبلكم من خطية مطالبة أول عند )بالحروف المبلغ يكتب.......................................(

 )المورد اسم يذكر( ........................................ أن تبين المضمون جانب من او جانبنا

 .طلبكم إليها استند التي األسس تبينوا أن إلى الحاجة دون العقد بموجب التزاماته تنفيذ في قاخف قد

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

  .)لمشتريا اسم يذكر ........................................................ (يكون أن يمكن
 إبالغنا عن نتنازل هنا ونحن الضمان، هذا على تترتب مسئولية أي من يعفينا ولن عليها أتفق قد

 صالحية لفترة تمديد ألي باالستجابة نتعهد كما التعديالت أو اإلضافات أو التغييرات هذه من بأي

   )المورد اسم كريذ( .................................... عميلنا إلى الرجوع دون الضمان
 االبتدائي واالستالم الفحص إجراءات انتهاء وحتى م، / / تاريخ من الضمان هذا ويسري

 . تحفظات أو مالحظات أي بدون

 _________________________ :وختم إمضاء

 __________________________:البنك اسم

 __________________________ :العنوان

  __________________________ :التاريخ
  



 

 19 من 54صفحة 
 

  ضمان الدفعة المقدمةنموذج 
  

 )المشتري اسم يذكر( ............................................................ :األخوة

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

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

 )البنك اسم يذكر( ................................................... نحن

 – لإللغاء قابل وغير مشروط غير مطلقًا ضمانًا) المورد اسم يذكر ........................ (نضمن

   )باألرقام المبلغ يكتب(............ وقدره مبلغ )المشتري اسم يذكر( ....................................... ـل ندفع أن على

 أو جانبنا من اعتراض أو تحفظ أي بدون قبلكم من خطية مطالبة أول عند )بالحروف المبلغ يكتب( ..........................

 جانب من

 قد أو العقد بموجب التزاماته تنفيذ في أخفق قد) المورد اسم يذكر( ............................. بأن تبين إذا المضمون

 العقد، موضوع المشروع إطار خارج أخرى ألغراض المقدمة الدفعة استعمل

 وفقًا استردادها ميت وحتى المقدمة الدفعة استالم تاريخ من المفعول ساري الضمان هذا ويعتبر

 .القانونية لإلجراءات

 ______________________ :وختم إمضاء

 __________________________:البنك اسم

 ___________________________ :العنوان

  ___________________________ :التاريخ



 

 19 من 55صفحة 
 

  نموذج ضمان الجودة
  

  )المورد/المصدر/المصنع اسم يذكر( ................................................ نحن

 تغيير أي أو بتصليح ونقوم االبتدائي واالستالم الفحص تاريخ من ......... لمدة وأجهزتنا صناعاتنا جميع نكفل

 بقطع الجهاز متعلقة معدنية أو مصنعية أخطاء عن ناتج العطب كان إذا الضمانة هذه مدة خالل الجهاز في قطعة

 .قابل م بدون وذلك ومعدنها

والكسر  باالستخدام الخاصة التعليمات بخالف الجهاز استخدام فهي الضمانة عليها تجري ال التي األخطاء أما

 .االستعمال كثرة من للتآكل المتعلقة القطع وأيضا واإلتالف

 األصلية القطع تستعمل لم إذا أو  من قبل الموردبذلك مخولين غير أشخاص باإلصالح قام إذا الغيا الضمان يصبح

 .الشركة لدى المصنوعة الغيار لقطع

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

  
  



 

 19 من 56صفحة 
 

  نموذج العقد
  
 رامإب تم) إبرام العقد مكان يذكر( ...................... في م،     /    / 2011الموافق ........................... يوم في أنه

 من كل بين العقد هذا

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

   .)األول الطرف( العقد هذا في إليه ويشار ........................................................ /بصفته
 .............................................../األخ ويمثله /....................................... موردال  2)

  .)الثاني الطرف( العقد هذا في إليه ويشار /................................................ بصفته

 -: للتالي وفقًا

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

  .)الشراء عملية اسم يكتب (.................................................................

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

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

 ) .باألرقام المبلغ يكتب(  ......................................وقدره بمبلغ األعمال تنفيذ عقد قيمة : )2(بند

   .)بالحروف المبلغ يكتب( ........................................................................................
  

 يصبح مـستحقا  قد آخر مبلغ أي أو العقد قيمة الثاني للطرف يدفع أن العقد هذا بموجب األول الطرف يتعهد : )3(بند

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

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

 .م          /       / 2012:التوريد  لبدء عليه المتفق التاريخ -

  .م        /          / 2012: التوريد  النتهاء المحدد التاريخ -
 

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

 .العطاء ولقب إخطار .أ

 .العقد هذا من اليتجزأ جزءا اعتبارها وتم العقد، توقيع قبل قبولها تم وثائق أو مراسالت وأي المقدم العطاء .ب

 .الخاصة الشروط .ج

 .العامة الشروط .د



 

 19 من 57صفحة 
 

 .الفنية المواصفات .ـه

  .)وجدت إن( الرسومات  .و

  .العقد هذا من جزء تشكل أخرى وثائق أي .ز
 

   :)6(بند
 قيمـة  من  )%10(ما نسبته  حدود في عليها المتعاقد الخدمات أو السلع كميات تخفيض أو زيادة األول للطرف قيح -أ 

 هـذه  بـسبب  تعويض بأي المطالبة أو ذلك على االعتراض في الحق الثاني للطرف يكون أن دون األسعار وبنفس العقد

 .التخفيض أو الزيادة

 عالميـا،  بهـا  المعمول المهنية للمعايير وفقًا المحددة الجودة ضمان بفترة املالك االلتزام الثاني الطرف على يجب -ب

  .العالقة ذات النافذة التشريعات عليه تنص لما ووفقا
  

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

  . العقد لهذا مكملة المذكورين والالئحة القانون أحكام وتعتبر التنفيذية
 

  :للمورد األصل طبق نسخة تسلم نسخ وست أصل من العقد هذا حرر : )8(بند
  
 

 األول الطرف      الثاني الطرف

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

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

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

    .م2012/       / :       التاريخ         .م2012/       /  :       التاريخ

   ــــــــــــــ : الجهة ختم    ــــــــــــــ : المورد ختم

  


