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  عروضالم یلتقد اإلعالن :القسم األول

  البنك األهلي الیمني

  اإلدارة العامة

  م2017) لعام 1رقم ( عامةمناقصة  إعالن

  "ةظالغییمني فرع مولد كهربائي لمبنى البنك األهلي التورید وتركیب وتشغیل  "بشأن 

  عرض مالي) + مظروف واحد (عرض فني

تورید وتركیب بشأن م 2017) لعام 1البنك األهلي الیمني "اإلدارة العامة" عن إنزال المناقصة العامة رقم (یعلن 

  .)ذاتیا (تمویلها سیتم والتي ،" ةظالغیمولد كهربائي لمبنى البنك األهلي الیمني فرع وتشغیل 

اإلدارة الیمني (البنك األهلي  التالي العنوان إلى الرسمي الدوام أوقات خالل الخطیة تقدیم طلباتهم على المتناقصینو 

 عشرة( ریـال یمني 10,000ه وقدر  مبلغ نظیر المناقصة وثائق واستالم لشراء )دائرة الشئون اإلداریة الدور األول العامة

 . ردت ال )ریـال یمني لفأ

 .م2017/یولیو/6الموافق:  الخمیسم یو  الوثائق لبیع موعد وآخر

 والمشروع الجهة اسم علیه ومكتوب المحدد الجهة عنوان إلى األحمر بالشمع ومختوم مغلق مظروف في العطاء یقدم

 :التالیة الوثائق طیه وفي العطاء، مقدم واسم الشراء، عملیة ورقم

   ال یمنيـمائتان ألف ری قدره مقطوع لغبمب المناقصة وثائق في المحددة الصیغة نموذج بنفس بنكي ضمان  .1

  .الدفع مقبول شیك أو المظاریف، فتح تاریخ من یوًما )120( لمدة صالح )200,000/-(

  .المفعول ساریة والتصنیف التسجیل شهادة من صورة  .2

  .المفعول ساریة الضریبیة البطاقة + المبیعات ضریبة شهادة من صورة  .3

 .المفعول ساریة الزكویة البطاقة + ةالتأمینی البطاقة من صورة  .4

  .المهنة مزاولة شهادة من صورة  .5

 المؤهلـة القانونیـة الوثـائق بتقـدیم یكتفـي و آنًفـا إلیهـا المشـار والبطاقـات الشـهادات تقـدیم مـن األجنبیـة الشـركات تسـتثنى

  .الشركات تلك إلیها تنتمي التي البلدان من الصادرة

 ،م11/7/2017:الموافق الثالثاء یوم من الحادیة عشر ظهرا الساعة هو المظاریف تحوف العطاءات الستالم موعد آخر

  .أصحابها إلى المسلمة بحالتها إعادتها وسیتم الموعد هذا بعد ترد التي العطاءات تقبل ولن

 أصحاببحضور  ثبمبنى اإلدارة العامة للبنك مكتب نائب المدیر العام للدوائر المساندة الدور الثال المظاریف فتح سیتم

 .ومختوم موقع رسمي بتفویض یمثلهم من أو العطاءات

 للفتـرة الـدوام أوقـات خـالل شـرائها قبـل المناقصـة وثـائق علـى اإلطـالع المناقصـة هـذه فـي المشـاركة فـي للـراغبین یمكـن

 .المناقصة وثائق لبیع بها المسموح
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 التعلیمات لمقدمي العطاءات :الثانيالقسم 

  مقدمة – أ

  

من مصدر سیتم تمویل تنفیذ عملیة الشراء المطلوبة في جدول المتطلبات   1-1  ر التمویلمصد  1

   قائمة بیانات العطاء. التمویل الموضح في

ـــــــــاءات  2  مقـــــــــــدموا العطــ

  المؤهلون

للتقــدم بعطــاءاتهم لتوریــد لمــؤهلین اللمــوردین  مفتوحــةالــدعوة اإلعالن/ اهــذ  2-1

  للمشاركة في هذه المناقصة.

حق ألي من مقدمي العطاءات التعامل، بشكل مباشر أو غیر مباشر ال ی  2-2    

االستشاریین المكلفین مـن قبـل الجهـة بتقـدیم خـدمات استشـاریة إلعـداد مع 

التصامیم والمواصفات الفنیة والوثائق األخرى التي یتعین استخدامها لشراء 

  .السلع والمواد المطلوب شراؤها بموجب الدعوة لتقدیم العطاءات

ال ینبغــي أن یكــون مقـــدم العطــاء ممـــن أخــل بالمبـــادئ األخالقیــة وقواعـــد   2-3    

- 36فقا للبند (السلوك أو ممن تكون أسماؤهم مدرجة في القائمة السوداء و 

  .) من هذه التعلیمات1

جمیـع السـلع والخـدمات المكملـة ذات الصـلة یتعـین توریـدها بموجـب العقـد   1-3  السلع والخدمات   3

   .لبلدان المؤهلةسیكون منشؤها ا

ألغراض هذا البند تعني كلمة "المنشأ" المكان الذي یتم فیه اسـتخراج تلـك   3-2    

البضائع أو تعدینها أو زراعتها أو إنتاجها، أو المكان الذي یتم فیه توفیر 

الخـــدمات التكمیلیـــة ذات الصـــلة وتعتبـــر البضـــائع مصـــنعة عنـــدما تـــؤدي 

عــات الجوهریــة الكبـــرى إلــى إخـــراج التجمی عملیــات التصــنیع والمعالجـــة و

جوهریــا مــن حیـــث  األساســیةمنــتج معتــرف بــه تجاریــا تختلـــف خصائصــه 

  الغرض أو االستخدام عن مكوناته.

منشـــأ البضـــائع والخـــدمات لـــیس بالضـــرورة أن یحمـــل نفـــس جنســـیة مقـــدم   3-3    

  العطاء.

بإعـداد وتقــدیم العطـاء ولــن  جمیـع التكــالیف الخاصـةیتحمـل مقـدم العطــاء   1-4  تكالیف إعداد العطاء  4

المحـدد أسـمه فـي قائمـة بیانـات العطـاء مسـئوال بـأي حـال  "یكون "المشتري

  التكالیف بغض النظر عن نتیجة المناقصة. هذه عن
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  وثائق المناقصة –ب 

 
ـــــــــــائق   5 ــــــــــــات وثـــ محتویــ

  المناقصة

ت تحدد وثائق المناقصة السلع والمواد والخدمات المكملة المطلوبة وٕاجراءا  5-1

 اإلعـــالن أو وتتضـــمن الوثـــائق باإلضـــافة إلـــى المناقصـــة وشـــروط العقـــد،

  یلي: الدعوة لتقدیم العطاءات ما

  التعلیمات إلى مقدمي العطاءات.  - أ

 قائمة بیانات العطاء.  -  ب

  الشروط العامة للعقد. -ج

  الشروط الخاصة للعقد. -د

  جدول المتطلبات (المستلزمات): -هـ

  التورید. ماكنأمكان/جدول التوریدات ومواعید و  .1

 جدول الخدمات المكملة. .2

 المواصفات الفنیة. .3

 جداول األسعار. .4

 الرسومات (بحسب انطباق الحالة). .5

  نموذج تقدیم العطاء. -و

  نموذج ضمان العطاء. -ز

  نموذج إخطار قبول العطاء. -ح

  نموذج ضمان األداء . -ط

  نموذج ضمان الدفعة المقدمة. -ي

  نموذج العقد. -ك

  المصنع. نموذج تفویض -ل

  نموذج ضمان الجودة. -م

ــــى مقــــدم العطــــاء أن یــــدرس جمیــــع التعلیمــــات والشــــروط والمواصــــفات   5-2     عل

وجداول المتطلبات والنماذج الواردة في وثائق المناقصة بصورة دقیقة وأي 

تقصیر في تقدیم جمیع الوثائق والمعلومات المطلوبة أو التقدم بعطاء غیر 

لمناقصة من جمیع النواحي سیتحمل مسؤولیة مستجیب في جوهره لوثائق ا

  ذلك مقدم العطاء وقد یؤدي إلى استبعاد عطائه.

إن عــدم إبــداء مقـــدم العطــاء ألیــة مالحظـــات علــى المواصــفات الفنیـــة أو   5-3    

العطـاءات الرسومات أو وثائق المناقصة األخرى خالل فترة دراسـة وتقـدیم 

ق له المطالبة بأي تعدیالت في یعتبر إقرار منه بصحتها وسالمتها وال یح

  السلع والمواد أو الخدمات المكملة أو المطالبة بفوارق أسعار.

عندما تكون طبیعة المناقصة هي تورید وتركیب وتشغیل فیجب على مقدم   5-4    
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العطاء معاینة موقع التنفیذ بنفسه والتأكـد مـن طبیعتـه ومـن كافـة البیانـات 

بتنفیــــذ المشــــروع بصــــورة مباشــــرة مثــــل والمعلومــــات والخــــدمات المرتبطــــة 

االختبــارات وطبیعــة المنــاخ وغیرهــا، ویتحمــل مقــدم العطــاء وحــدة تكــالیف 

  ومعاینة موقع التنفیذ.

ـــــــــــائق   6 ـــــــــــیح وثــــــ توضــــــ

  المناقصة

یحق لكل من تقدم لشراء وثـائق المناقصـة التقـدم بطلـب أي إیضـاحات أو   6-1

إلى عنوان المشتري استفسارات بشأن وثائق المناقصة على أن تقدم خطیا 

المبین فـي قائمـة بیانـات العطـاء، وعلـى الجهـة الـرد خطیـا علـى أي طلـب 

تتســلمه إلیضــاح وثــائق المناقصـــة خــالل الفتــرة المســـموح بهــا قانونــا قبـــل 

ت وترسل صورة من رد الجهة متضمنا شرحا ءالتاریخ المحدد لتقدیم العطاا

قـــدمین لشــراء وثـــائق للتوضــیحات واالستفســارات المطلوبـــة إلــى جمیــع المت

  المناقصة بدون تحدید مصدر طلب اإلیضاحات أو االستفسارات.

ـــــــــــائق   7 ـــــــ ـــــــــــــــدیل وثـــ تعـــــ

  المناقصة 

للمشتري أن یعدل وثائق المناقصة في أي وقت قبل التاریخ المحدد لتقدیم   7-1

ي ســـبب كـــان ســـواء بمبـــادرة مـــن جانبـــه أو اســـتجابة لطلـــب ألات ءالعطـــا

  .إیضاح من احد راغبي االشتراك

سـیتم إبـالغ جمیــع مـن تقــدموا و اشـتروا وثـائق الـمنـاقـصـــة بالتعـدیل خطیــا   7-2    

  ویكون التعدیل مـلـزمـا لهم باعتبـاره جــزء ال یتجزءا من وثائق المناقصة.

یكون للمشتري الحق في تمدید فترة العطاءات حسب ما یراه مناسبا لتوفیر   7-3    

لتعــدیل بعــین االعتبــار عنــد إعــداد مهلــة معقولــة للمتقــدمین لكــي یأخــذوا ا

  عطاءاتهم.

  إعداد العطاءات –ج 

 
یتم إعـداد العطاء وجمیــع الـمـراسالت والــوثائق المتعلقـة بـه والمتبادلـة بـین   1-8  لغة العطاء  8

مقــدم العطــاء والمشــتري خطیــا باللغــة العربیــة مــا لــم تــنص قائمــة بیانــات 

حب العطاء وثائق ومطبوعات ویجوز أن یقدم صاالعطاء على لغة أخرى، 

  .بلغة أخرى

الوثائق التي یجـب أن   9

  یتضمنها العطاء

  المعد من قبل مقدمة المكونات االتیه: یجب أن یتضمن العطاء  9-1

رسالة تقدیم العطاء وجدول المتطلبات وأسعارها مستكملین حسبما   . أ

) مــــن هـــــذه 12) والبنـــــد (11) والبنــــد (10هــــو وارد فــــي البنـــــد (

  .التعلیمات

) مـن هــذه التعلیمـات تثبــت أن 13وثـائق إثبـات تعــد طبقـا للبنــد (  . ب

ي حالــة قبــول العطــاء مقـدم العطــاء معتمــد ومؤهــل لتنفیــذ العقـد فــ

 المقدم منه؛

هـذه التعلیمـات تثبـت أن  ) مـن14وثائق أثبات تعد بموجـب البنـد ( ج.
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التوریدات والخدمات المكملة التي یوردها مقدم العطاء تعـد سـلع 

تمدة ومطابقة للمواصفات الفنیة التي تضمنتها وثائق وخدمات مع

  المناقصة.

هــذه التعلیمــات وبــنفس  ) مــن15یقــدم طبقــا للبنــد (ضــمان العطــاء  د.

  الصیغة المحددة في وثائق المناقصة.

  المطلوب تقدیمها ضمن وثائق العطاء. الشهادات والبطاقاتهـ.

بطاقــــة : صــــورة شــــهادات التســــجیل لغــــرض ضــــریبة المبیعــــات وال1هـــــ

  الضریبیة ساریتي المفعول 

  ساریتي المفعول.: صورة البطاقة التأمینیة والبطاقة الزكویة 2هـ

  التسجیل والتصنیف ساریة المفعول. : صورة شهادة3هـ

  : صورة شهادة مزاولة المهنة.4هـ

:أي وثـــائق أخـــرى مطلوبـــة یحـــددها المشـــتري فـــي قائمـــة بیانـــات  5هــــ

بیـــة مـــن تقـــدیم الشـــهادات والبطـــائق العطـــاء وتســـتثنى الشـــركات األجن

) ویكتفى بالوثائق القانونیة 4/هـ3هـ/2/هـ1المشار إلیها في الفقرات (هـ

والصادرة في البلـد الـذي ینتمـي إلیـه  األجنبيالتي تؤكد أهلیة المتقدم 

ین واللوائح النافذة وفي حالة إرساء العقد علیه تسري علیه أحكام القوان

  .ذات العالقة

وجدول  العطاءنموذج   10

  األسعار

وجـدول األســعار والمتطلبــات  العطــاء یسـتكمل مقــدم العطــاء تعبئـة نمــوذج  10-1

األخرى الموضحة ضمن وثـائق المناقصـة محـددا السـلع والمـواد المطلـوب 

  توریدها مع وصف مختصر لها وبلد المنشأ والكمیات واألسعار.

المناقصة سواء  د في نفسال یحق ألي مشارك التقدم بأكثر من عطاء واح  10-2    

مخالفة لذلك سیتم منفردا أو ضمن شركة أو ضمن شركاء (ائتالف) و أي 

ات المقدمـة منــه ومصــادرة ضـماناتها أو إلغــاء العقــد ءاسـتبعاد كافــة العطــا

ومصادرة ضمان األداء إذا تبین ذلك للجهة بعد التعاقد معه ویستثنى مـن 

  مع عطاء آخر. ذلك أن یكون صاحب العطاء مقدم من الباطن

أذا سمحت وثائق المناقصة في قائمة بیانات العطاء بتقدیم عطاءات بدیله   10-3    

كلیا أو جزئیا فیجب على لجنة التحلیل والتقییم إخضاع هذه البدائل للتقییم 

بهدف اختیار البدیل األفضل من حیث المواصفات والسعر، و إذا لـم یـتم 

دم ببــدائل أثنـــا اســتبعاد العطــاء المتقــالســماح بتقــدیم عطــاءات بدیلــه فیـــتم 

  .التحلیل والتقییم

یجــب أن یبــین مقــدم العطــاء فــي جــدول األســعار ســعر الوحــدة و إجمــالي   1-11  أسعار العطاءات  11

/ سعر الوحدات وصوال إلى جملة العطاء للسـلع والمـواد المطلـوب توریـدها

بموجـب هــذه  وتركیبیهـا وتشـغیلها والتـدریب بحســب انطبـاق الحالـةتوریـدها 
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التعلیمات، على أن یكون العقد شـامال جمیـع الرسـوم الجمركیـة والضـرائب 

وتكـــالیف التـــأمین والنقـــل وأي نفقـــات أخـــرى حتـــى وصـــول البضـــائع إلـــى 

  .د في جدول المتطلباتأو أي موقع نهائي آخر محدمخازن الجهة 

  یجب عند كتابة العطاء المقدم من المتناقص مراعاة اآلتي:  11-2    

ابـة أســعار الوحــدات وٕاجمــالي أسـعار الوحــدات وأي بیانــات أخــرى كت  . أ

مطلـــوب مـــن مقـــدم العطـــاء بحبـــر ال یمحـــى علـــى أن یوضـــح ســـعر 

أو الـــوزن أو المقـــاس أو أي بیانـــات  بالعـــدد الوحـــدة وعـــدد الوحـــدات

ن تكتــب األســعار باألرقــام تفصــیلیة أخــرى والــثمن اإلجمــالي وعلــى أ

  .والحروف

قائمة األسعار بعد ملئها وال یجوز الكشط  أن یوقع مقدم العطاء على  . ب

أو المحـو فـي قائمــة األسـعار أو غیرهــا یجـب إعــادة كتابتـه بحبــر ال 

  .روفا والتوقیع بجانب هذا التصحیحیمحى رقما وح

تظــل األســعار التــي حــددها مقــدم العطــاء ثابتــة خــالل قیامــه بتنفیــذ العقــد   11-3    

والتقییم التعامل مع أي عطاء وغیر خاضعة للتعدیل، وعلى لجنة التحلیل 

یتضــمن أســعار قابلــة للتعــدیل معاملــة العطــاء غیــر المســتجیب الــذي یــتم 

  التعلیمات. ) من هذه24بموجب البند (رفضه 

ــــــــــــاء   12 عمـــــــــــــــالت العطـــ

  والتوقیع

  تقدم األسعار بالعمالت التالیة:  12-1

ء مـن بالنسبة للسلع والمواد والخدمات المكملة التي یوردهـا مقـدم العطـا .أ

ـــم داخــل الســوق المحلیــة أو خارجهــا  تقـــدم األســعار بــاللایر الیمنــي مــا ل

  ینص في قائمة بیانات العطاء على خالف ذلك.

سیتم الـدفع بـاللایر الیمنـي مـالم یـنص فـي قائمـة بیانـات العطـاء علـى  ب.

  خالف ذلك.

الوثائق المثبتة ألهلیـة   13

ـــــــــــاء ـــــــ ــــــــــــــــدم العطـــ  مقـــــ

  ومؤهالته

هذه التعلیمات یجب على مقدم العطاء أن یقدم كجزء  ) من9للبند (تطبیقا   13-1

من عطائه الوثائق التي تثبت أهلیته لالشتراك في المناقصـة وتأهیلـه عنـد 

  التنفیذ في حالة قبول عطائه.

على مقدم العطاء تقدیم وثائق اإلثبات الدالة على أهلیته بما یقنع المشتري   13-2    

  هذه التعلیمات. ) من2في البند ( بأنه ینتمي إلى دولة مؤهلة كما تحدد

على مقدم العطاء تقـدیم وثـائق اإلثبـات الدالـة علـى كفاءتـه لتنفیـذ العقـد و   13-3    

أنه أصبح مقنعا للمشتري بقبول عطائه وفي هذه الحالة یلزم توفر الوثائق 

  التالیة:

یتضمن العطـاء توریـد بضـائع لیسـت مـن صـنع مقـدم العطـاء أو أ. عندما 

ن صــاحب العطــاء یجــب أن یكــون مفوضــا حســب األصــول إنتاجــه فــأ

 المنــتج للبضـــائع بالتوریــد إلــى داخـــل أوالتجاریــة مــن جانـــب المصــنع 
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  أو أن یكون وكیال رسمیا. الیمن

  .أن لدى مقدم العطاء اإلمكانیات المالیة والفنیة واإلنتاجیة لتنفیذ العقد ب.

سیمثله وكیل فأنه ج.في حالة عدم ممارسة مقدم العطاء ألعمال في الیمن 

فــي الــیمن و إذا مــا ارســي علیــه العطــاء ســیكون الوكیــل قــادرا ومــؤهال 

لتنفیـذ التزامــات المـورد الخاصــة بالصـیانة واإلصــالح (خـدمات مــا بعــد 

وتـــوفیر قطــع الغیــار والتـــدریب المنصــوص علیهــا فـــي البیــع) وتخــزین 

  شروط العقد أو في المواصفات الفنیة أو فیهما معا.

  مقدم العطاء بمعاییر األهلیة الواردة في قائمة بیانات العطاء.د. أن یفي 

الوثائق المثبتة ألهلیـة   14

التوریــــدات ومطابقتهـــــا 

  لوثائق المناقصة

من هذه التعلیمات على مقدم العطـاء أن یقـدم كجـزء مـن  )9(تطبیقا للبند   14-1

وجـب العطاء وثائق تثبت أهلیه البضائع والخدمات التـي یعتـزم توریـدها بم

  العقد ومطابقتها للمواصفات الفنیة والشروط المحددة في وثائق المناقصة.

مل وثــائق اإلثبــات المقدمــة بشــأن أهلیــه البضــائع والخــدمات تیجــب أن تشــ  14-2    

علــى بیـــان فـــي جــدول األســـعار یوضـــح بلــد المنشـــأ للتوریـــدات والخـــدمات 

  الشحن. دالمكملة تؤكده شهادة منشأ تصدر عن

أن تؤكد وثائق اإلثبات مطابقة البضائع والخدمات لوثائق المناقصة یجب   14-3    

  في شكل مطبوعات ورسومات وبیانات بحیث تتضمن:

  وأدائها. األساسیةوصفا تفصیلیا لخصائص البضائع الفنیة أ. 

الجاریة  واألسعارب.قائمة بكامل التفاصیل بما في ذلك المصادر المتاحة 

وخالفـه الالزمـة لسـالمة واســتمرار أداء الخاصـة  واألدواتلقطـع الغیـار 

بیانات العطاء، بعد بدء استخدام المشتري قائمة البضائع لفترة تحددها 

  للبضائع.

المقدمــة مــن المشــتري یبــین تلبیــه  الفنیــة ج. توضـیحا مفصــال للمواصــفات

البضــائع والخــدمات بصــفة جوهریــة لتلــك المواصــفات أو بیانــا یوضــح 

  ت عن متطلبات المواصفات الفنیة.االنحرافات أو االستثناءا

یجب على المورد تقدیم ضمانة الجودة التـي تؤكـد أن البضـائع التـي سـیتم   14-4    

  توریدها سلیمة وجدیدة ولم یسبق استخدامها.

التعلیمات یقدم صاحب العطاء كجزء من عطائه  ) من هذه9تطبیقا للبند (  1-15  ضمان العطاء  15

  في قائمة بیانات العطاء.ضمان عطاء بالمبلغ المحدد 

یقدم ضمان العطاء بنفس عمله العطاء أو أي عملة أخـرى قابلـة للتحویـل   15-2    

  بإحدى الطرق التالیة:

شــیك مقبـــول الــدفع مـــن البنـــك المســحوب علیـــه باســم الجهـــة صـــاحبة  أ.

المناقصـة كضـمان للعطـاء شـریطة أن یكــون البنـك معتمـدا لـدى البنــك 

ات المســـحوبة علــــى بنـــوك بالخـــارج بشــــرط المركـــزي كمـــا تقبــــل الشـــیك
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من قبل البنك المركزي وأن من أحد البنوك المحلیة المعتمدة اعتمادها 

یكـــون صـــالحا لمـــدة ال تقـــل عـــن ثالثــــین یومـــا مـــن تـــاریخ أنتهـــا فتــــرة 

  صالحیة العطاء.

المصــرح لهـا مـن قبـل البنـك المركــزي ضـمان بنكیـة مـن أحـد البنـوك  ب.

ضمانات وتكون الضمانة خالیة من أي قید الیمني بإصدار مثل هذه ال

أو شرط وبحسب نموذج صـیغة الضـمان المحـددة فـي وثیقـة المناقصـة 

وســاریة المفعــول لمــدة ال تقــل عــن ثالثــین یومــا مــن تــاریخ انتهــاء فتــرة 

  ء باسم المشتري.صالحیة العطا

ٕاذا كان الضمان البنكي مقـدما مـن بنـك خـارجي فیجـب أن یكـون معـززا و 

داخـــل الجمهوریـــة مصـــرح لـــه مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي  مـــن قبـــل بنـــك

  الیمني.

سیتم رفض أي عطاء غیر مرفق به أصل الضـمان المنصـوص علیـه فـي   15-3    

مـــن هـــذه  )24وفقــا للبنـــد (وســیعتبر أنـــه غیـــر مســـتوف  2-15و  15-1

  التعلیمات.

والتوقیــع علــى  األداءیعـاد ضــمان العطــاء إلــى صــاحبه بعـد تقــدیم ضــمان   15-4    

  ئز.لعقد من قبل صاحب العطاء الفاا

  یحق للمشتري مصادرة ضمان العطاء في أي من الحاالت اآلتیة:  15-5    

إذا طلـب إي مـن مقـدمي العطـاءات ســحب عطائـه بعـد فـتح المظــاریف  أ.

  خالل مدة صالحیة العطاءات.

  إذا لم یقبل صاحب العطاء الفائز بالتصحیحات الحسابیة. ب.

العطــاء الفــائز ضــمان األداء فــي المــدة المحــددة ج. أذا لــم یقــدم صــاحب 

  بإخطار قبول عطائه والتوقیع على العقد.

د. إذا ثبــت للجهــة أن صــاحب العطــاء قــد أخــل بقواعــد الســلوك والمبــادئ 

المحــــددة فــــي القــــانون والالئحــــة خــــالل فتــــرة دراســــة وتقــــدیم  األخالقیــــة

  العطاءات وٕاجراءات التحلیل والتقییم والبت.

 بعـد العطـاء بیانـات قائمـة فـي المبینـة الفتـرة خـالل العطـاء سـریان یسـتمر  1-16  ریان العطاءفترة س  16

 هـذه نمـ (19) للبنـد طبًقـا المظـاریف لفـتح المشـتري یحـدده الـذي التـاریخ

معـه  التعامـل سـیتم ذلـك مـن أقـل لمـدة المفعول ساري عطاء وأي التعلیمات،

  .مستجیب غیر عطاء انه أساس على

 سـریان مـدة تمدیـد علـى العطـاء مقـدم موافقـة علـى الحصـول للمشـتري یجـوز  16-2    

 رد یكون أن ویجب العطاء، صاحب إلى یوجه كتابي خطاب بموجب العطاء

 ویجـوز المقـدم عطائـه فـي تعـدیل أي دون بالموافقـة خطًیـا العطـاء صـاحب

 ضـمان مصـادرة إلـى ذلـك یـؤدي أن دون الطلـب یـرفض أن العطـاء لمقـدم
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 البنـد فـي علیهـا المنصـوص العطـاء ضـمان سـریان مـدة تمدیـد ویـتم العطاء،

  .التعلیمات هذه من) (15

 األخـرى والنسـخ األصـلیة النسـخة بإعـداد القیـام العطـاء مقـدم علـى یجـب  1-17  صیغة العطاء  17

 تمییز یتم أن على علیها، والتوقیع العطاء بیانات قائمة في المحددة للعطاء

 النسـخة علـى یكتـب بحیـث بوضـوح "خـرىاأل النسـخ عـن األصـلیة النسخة"

 حالة وفي العطاء من صورة) األخرى النسخ وعلى (العطاء )أصل( األصل

  .األصلیة بالنسخة یعتد فإنه بینها اختالف أي

 ویوقـع یمحـى ال بحبـر كتابـة أو طباعـة األخـرى والنسـخ العطـاء أصـل یحرر  17-2    

 التوقیع ذلك یتم أن ىعل المفوض أو المخول الشخص أو العطاء مقدم علیه

 التي )الكاتلوجات( المطبوعات عدا فیما العطاء صفحات جمیع على والختم

  .تعدیالت علیها تدخل لم

 كشط أو السطور بین فیما كتابة بأیة یعتد فلن العطاء مقدم من خطأ وقع إذا  17-3    

 الموقعـون األشـخاص أو الشـخص علیها وقع إذا إال السطور فوق إضافة أو

  .المظاریف فتح قبل العطاء على

 نموذج في علیها المنصوص المعلومات یقدم أن الفائز العطاء صاحب على  17-4    

 بهذا الصلة ذوي للوكالء دفعها یتعین التي أو المدفوعة المبالغ بشأن العطاء

  .العقد وتنفیذ العطاء

 العطــاء وثـائق جمیـع علـى والخـتم التوقیـع العطـاء مقـدم علـى یجـب  17-5    

 الخاصـة، الشـروط العامـة، الشـروطو  )وجـدت (إن الرسـومات لمواصـفات،ا

 العطاء سیعتبر مالم فیها، ورد بما الكامل بااللتزام منه كإقرار العقد ونموذج

  .مكتمل غیر

 إذا عطائـه فـي خطـأ بحصـول العطـاء مقـدم قبـل من ادعاء أي إلى یلتفت لن  17-6    

  .العطاءات لتقدیم موعد آخر انتهاء بعد قدم

  

 تقدیم العطاءات –د 

وضـــع العطـــاءات فـــي   18

ــــــــــة  ــــــ مظـــــــــــــــاریف مغلق

والكتابـــــــــة (التأشــــــــــیر) 

  علیها

 منفصـلة مظـاریف فـي منـه نسـخة وكـل العطـاء أصـل العطـاء مقـدم یضـع  18-1

 المشـروع واسـم المشـتري اسـم علیهـا یكتـب األحمـر بالشـمع ومختومـة ومغلقة

 قائمـة فـي الموضـح المشـتري لعنـوان طبقـا التسـلیم وعنـوان المناقصـة ورقـم

 أو " األصـل" كلمـة وكتابـة المظـاریف علـى التوقیـع ویـتم العطـاء، بیانـات

 فـي جمیعهـا المظـاریف توضـع ثـم بینهـا للتمییـز المظـروف خـارج "صـورة

 فـي المحـددة للبیانـات طبًقـا األحمـر بالشـمع ویخـتم ویغلـق خـارجي مظـروف

  .المناقصة وثائق

 :یلي ما لخارجیةوا الداخلیة المظاریف في یتم  18-2    
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 .العطاء بیانات قائمة في المبین المشتري باسم تعنون .أ

 تقـدیم وعنـوان العطـاء، بیانـات قائمـة فـي المبـین المشـروع اسـم تحمـل .ب

 وتكتـب العطـاء، بیانـات قائمة/الدعوة/اإلعالن في مبین هو كما العطاء،

 والتاریخ تبالوق العبارة هذه وتستكمل ،"قبل الفتح یجوز ال" عبارة علیها

 ) مــن هــذه1-22(للبنـد طبًقـا العطــاء بیانــات قائمــة فــي المحـددین

  التعلیمات.

 یمكـن حتـى العطـاء مقـدم وعنـوان اسـم الداخلیـة المظـاریف علـى أیًضا یحرر  18-3    

 ."متأخرا" وصوله حالة في فتحه دون إلیه العطاء إعادة

 قبل فتحه أو العطاء هتوجی في الخطأ عن مسؤولیة أیة المشتري یتحمل ال  18-4    

 علیه التوقیع أو الخارجي المظروف إغالق عدم حالة في المحدد الموعد

  .تالتعلیما هذه من 2-18حسب المطلوب في البند 

 :اآلتي یراعى محلیین غیر متناقصین من العطاءات تقدیم عند  18-5    

 في الشركة تفوضه من أو الرسمي وكیله أو العطاء مقدم یوضح أن یجب .أ

 اإلعالنـات وتعتبـر خاللـه مـن مخاطبتـه یمكـن الـذي العنـوان عطائـه

 سـلمت قـد أنهـا العنـوان هـذا علـى إلیـه الجهـة ترسـلها التـي والخطابـات

 .العطاء لمقدم صحیًحا تسلیًما

 ضمن یرفق أن یجب العطاءات بتقدیم المفوض أو الوكیل قیام حالة في .ب

 .المختصة الجهة بلق من علیه مصدًقا تفویًضا أو توكیال العطاء

 وثـائق ضـمن یقـدم أن فیجـب ائـتالف شـركة العطـاء مقـدم كـان إذا .ج

 ونسـبة الشـركاء أسـماء فیـه موضـحا الشـراكة لهـذه أولـي عقـد المناقصـة

 المسئول المدیر واسم بالشركة والتزاماتهم الشركة مال رأس في مشاركتهم

  .الشركة عن نیابة بالتوقیع الشركاء قبل من المخول

أخــــــــر موعــــــــد لتقــــــــدیم   19

  اتءالعطا

-2دـالبن في المحدد العنوان على العطاءات جمیع المشتري یتسلم أن ینبغي  19-1

 المحددین والتاریخ الوقت یتجاوز ال موعد في التعلیمات هذه من )أ(  18

  .واإلعالن العطاء بیانات قائمة في

 موعـد كـآخر محـددال الموعـد یمـدد أن مناسـًبا، یـراه حسـبما للمشـتري، یجـوز  19-2    

 هـذه مـن )7( للبنـد طبًقـا المناقصـة وثـائق تعـدیل لغـرض العطـاءات، لتقـدیم

 علـى المترتبـة والواجبـات الحقـوق جمیـع تمـدد الحالـة هـذه وفـي التعلیمـات،

 بحیـث ذكـره، سـابق موعـد آخـر وفـق العطـاءات أصـحاب وعلـى المشـتري

 .الجدید للموعد تخضع

ه ورود حالـة فـي فتحـه دون مقدمـة إلـى وٕاعادتـه عطـاء أي رفـض سـیتم  1-20  العطاءات المتأخرة  20

) مـن هـذه 1-19للمشتري بعد أخر موعد لتقدیم العطاءات بموجب البند (

  التعلیمات.
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تعــــــــــــدیل العطــــــــــــاءات   21

  وسحبها

 یتسـلم أن علـى بـه التقـدم بعد یسحبه أو العطاء یعدل أن العطاء لمقدم یجوز  21-1

 آخـر قبـل العطـاء سـحب أو اسـتبدال یشـمل دیلبالتعـ كتابًیـا أخطـاًرا المشتري

  .العطاء لتقدیم محدد موعد

 مغلـق مظـروف فـي ویوضـع العطـاء، بسـحب اإلخطار أو التعدیل إعداد یتم  21-2    

 ویجـب التعلیمـات، هـذه مـن )18( البنـد ألحكـام طبًقا إرساله ویتم علیه موقع

 كمـا ."لاسـتبدا" أو "تعـدیل" "انسـحاب" بوضـوح المظـروف على یكتب أن

 ذلـك متابعـة شـریطة البریـد أو بالفـاكس العطـاء سـحب إخطـار إرسـال یجـوز

 موعد آخر على سابق تاریخ في البرید بخاتم مختومة لإلخطار معززة بصورة

  .العطاء لتقدیم محدد

 لفتح المحدد الموعد بعد عطائه في تغییر أي إدخال العطاء لمقدم یحق ال  21-3    

  .المظاریف

 العطـاءات لتقـدیم موعـد آخـر بـین مـا الفتـرة خـالل العطـاء سـحب وزیجـ ال  21-4    

 . العطـاء نمـوذج فـي العطـاء مقـدم یحـددها التـي العطـاء سـریان فتـرة وانتهـاء

 العطـاء ضـمان مصـادرة علیـه سـیترتب الفتـرة تلـك خـالل للعطـاء سـحب وأي

  من هذه التعلیمات.) 7-15طبقا للـبند (
  

  یمهاهـ ـ فتح مظاریف العطاءات وتقی

22  

  
ــــن  فـــــتح المظــــــاریف مــ

  قبل المشتري

 مـن بحضور علنیة جلسة في العطاءات مظاریف جمیع بفتح المشتري یقوم  22-1

 الوقـت( الموعـد فـي رسـمیا یمـثلهم مـن أو العطـاءات أصـحاب مـن یرغـب

 حضـور إثبـات ویـتم العطـاء، بیانـات قائمـة فـي المحـددین والمكـان )والتـاریخ

 موعـد صـادف وٕاذا المظـاریف، فـتح نمـوذج ىعلـ بـالتوقیع العطـاءات مقـدمي

 فتح فسیتم رسمیة عطله أو إجازة أو أسبوعیة راحة یوم المظاریف فتح وتاریخ

  .مباشرة لها التالي العمل یوم في المظاریف

 والتعدیالت العطاءات مقدمي أسماء عن اإلعالن یجرى المظاریف فتح عند  22-2    

 الخصـم،أنـواع،  و العطـاءات وأسـعار العطـاءات، بسـحب اإلخطـارات أو

 الصـادر والبنـك وصـالحیته المطلوب، العطاء ضمان وجود عدم أو ووجود

 یجوز وال المظاریف فتح عند إعالنها المشتري یرى أخرى تفاصیل وأیة عنه

 یـرد عطـاء وكـل المظـاریف لفـتح المحـدد الموعـد فـي یصل عطاء أي رفض

 هـذه مـن ( 20 ) للبنـد طبقـا لصـاحبه ورده رفضـه سـیتم الموعـد هـذا بعـد

  .التعلیمات

) مــن هــذه التعلیمــات ال 2-21العطــاءات المســحوبة المرســلة وفقــا للبنــد (  22-3    

 أما تقییمها، في ذلك بعد ینظر وال العطاءات مظاریف فتح عند وتعلن تفتح

 لفـتح المحـدد الموعـد قبـل األصـلیة العطـاءات علـى تـدخل التـي التعـدیالت
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  .للتحلیل إخضاعها والتقییم التحلیل لجنة على یجب المظاریف

 المحـدد النمـوذج بحسـب المظـاریف فـتح بعملیـة محضـًرا المشـتري یحـرر  22-4    

  .اللجنة وأعضاء رئیس قبل من علیه والتوقیع

 فـتح محضـر فـي ومبـالغ بیانـات مـن وتسـجیله قراءتـه یـتم مـا كـل یعتبـر  22-5    

 التنافسـي المركـز علـى ًرامؤشـ تعد وال وردت كما وقائع عن عبارة المظاریف

  .للمتقدمین

 علنیة بصورة قراءته یتم لم العطاء مظروف ضمن مقدم تخفیض بأي یعتد ال  22-6    

  .الفتح جلسة نفس في المظاریف فتح محضر في وٕاثباته

 إیضاحات من یطلب أن العطاءات تقییم أثناء تقدیره بحسب للمشتري یجوز  1-23  توضیح العطاءات  23

 بوسیلةا خطی علیه واإلجابة اإلیضاح طلب ویكون عطائه عن ءالعطا مقدم

 أسـعار فـي تغییـر بـأي یسـمح أو یعـرض أو یطلـب ولـن التسـلیم، مضـمونة

  .العطاء مضمون في أو العطاء

 تـاریخ مـن أسـبوع تتجـاوز ال فتـرة خـالل المشـتري استفسـارات علـى الـرد عدم  23-2    

العطـاء  ضـمان ومصـادرة ءالعطـا السـتبعاد مـدعاة سـیكون اإلخطـار تسـلیم

  التعلیمات. ) من هذه15-5للبند (طبقا 

التحلیـل والتقیـیم الفنــي   24

  والمالي

  :أـ الفحص األولي  

 للوثائق واستكمالها استجابتها :من للتحقق العطاءات بفحص المشتري سیقوم  24-1    

 األساسـیة للوثـائق المسـتوفیة العطـاءات تحدیـد بغیـة المطلوبـة والبیانـات

 :األولي الفحص یلي وفیما األساسیة للوثائق المستوفیة غیر عطاءاتوال

 سلیمة بطریقة ومختومة وموقعة صحیحة بطریقة تسلیمها تم العطاءات إن .أ

 المناقصة؛ وثائق في محدد هو لما وفقا

 حیث من القانونیة للشروط مستوفِ  وأنه )موجود( العطاء ضمان أصل .ب

 النمـوذج فـي الضـمان لصـیغة ومطـابق دةالمحـد الزمنیـة والفتـرة المبلـغ

  .لإللغاء قابل وغیر مشروط غیر وأنه المرفق

 :اآلتیة والبطاقات الشهادات صور إرفاق .ج

 .المفعول ساریة المبیعات ضریبة لغرض التسجیل شهادة  -

 المفعول؛ ساریة الضریبیة البطاقة  -

 التأمینیة؛ البطاقة  -

  .عولالمف ساریة وتصنیف تسجیل شهادة  -

  

  ب ـ التحلیل الفني

 في المالي التحلیل مباشرة بها ویلحق الفني التحلیل إجراءات استكمال سیتم  24-2    
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 المسـتوفي سـعرا المقیمـة العطـاءات اقـل علـى اإلرسـاء ویكـون واحـدة مرحلـة

 ووفًقـا المناقصـة، وثـائق فـي المحـددة الفنیـة والمواصـفات الشـروط لكافـة

  .العطاء بیانات قائمة في المحددة والمعاییر لألسس

 هـذه مـن )24( للبنـد وفقـا األولـي الفحـص فـي نجحـت التـي العطاءات تعتبر  24-3    

 العـروض هـي المناقصـة، لوثـائق جوهرًیا مستجیبة اعتبارها وتم التعلیمات،

 الواجب اإلجراءات یلي وفیما لها التفصیلي الفني الفحص مواصلة سیتم التي

 :إتباعها

 مقبولـة غیـر انحرافـات دون الفنیة بالمواصفات االلتزام ىمد من التحقق .أ

 الفنیة المواصفات في االنحرافات تلك المقبولة غیر باالنحرافات ویقصد

 تقـدیم طلـب تـم أجلـه مـن الـذي بـالغرض تفـي لـن فإنها قبولها، لوتم التي

 التي العطاءات مع عادلة منافسة وجود دون ستحول أنها أو العطاءات،

 :یلي ما ذلك على األمثلة ومن الفنیة بالمواصفات ةملتزم كانت

 وتضـمن تؤكـد التـي والكتالوجـات والوثـائق الشـهادات تـوفیر عـدم .1

 المناقصة؛ وثائق في محدد هو لما الفنیة المواصفات مطابقة

 المطلوبة؛ الفنیة للمواصفات مطابقة غیر عینات تسلیم .2

 والتشغیل؛ األداء بضمانات الواضح االلتزام عدم .3

 لتنفیـذ الزمنـي البرنـامج أو المطلوبـة الهامـة التـواریخ مطابقـة معـد .4

 ألعمال التسلیم أو العقد تنفیذ لبدء المرحلي للترتیب بالنسبة العمل

 .والتشغیل والتركیب التورید / التورید

 وثــائق فــي محــددة هامــة والتزامــات مســئولیات تحمــل رفـض .5

 وقطع یانةالص ضمانات األداء، ضمانات توفیر ل:مث المناقصة،

  .)ذلك طلب حالة في(التدریب /الغیار

 والمعلومـات البیانـات مـع للمـواد الفنیـة المخرجـات تطـابق عـدم .6

 المقـدم العـرض فـي الـواردة أو المناقصـة وثـائق فـي المطلوبـة

  .الفني والتقییم التحلیل عملیة أثناء والمقبول

 األساسیة الفنیة والشروط للمواصفات مستجیب غیر عطاء أي استبعاد سیتم  24-4    

  .المناقصة وثائق في المحددة

  

 التحلیل المالي -جـ 

 مقطوع مبلغ أو مئویة نسبه تخفیض على مبنیة عطاءات أیة استبعاد سیتم  24-5    

 مسـتجیًبا غیـر عرًضـا باعتبـاره األخـرى العطـاءات من مقدم عطاء أدنى من

 فـي سـعرلل تعـدیل علـى یـنص عطـاء أي اسـتبعاد سـیتم مشـابه، نحـو وعلـى

 غیر عطاء انه أساس على ثابتة، بأسعار عطاءات تقدیم طلب الذي الوقت
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  مستجیب؛

 المظاریف فتح قبل األصلیة العطاءات على ترد تعدیالت بأي األخذ سیتم  24-6    

  المالي؛ التقییم مرحلة في للعطاءات والتقییم الفحص عملیة أثناء

 :التالیة للقواعد وفًقا ءاتللعطا الحسابیة التصحیحات إجراء سیتم  24-7    

 باألرقام، المكتوب والمبلغ بالحروف المكتوب المبلغ بین تباین وجود عند .أ

 .بالحروف المكتوب بالمبلغ فیعتد

 بسعر فیعتد الوحدات سعر وٕاجمالي الوحدة سعر بین اختالف وجود عند .ب

 .العطاء في مدون هو كما الوحدة

 ما له الحسابي التصحیح مبلغ إجمالي زتجاو  الذي العطاء استبعاد سیتم .ج

 فـتح محضـر فـي والمثبـت المعلـن العطـاء قیمـة مـن فـأكثر %3 نسـبته

 :التالیة الحاالت في الحسابي التصحیح ویطَبق المظاریف

 .الكمیة في الوحدة سعر ضرب في الخطأ .1

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

 .أخرى إلى صفحة من اإلجمالیات ترحیل في الخطأ .3

 األخطاء من األسعار بنود من بند تسعیر عدم یعتبر ال األحوال جمیع وفي

 .إلیها المشار النسبة تطبیق أثناء احتسابها یتم التي الحسابیة

 مـا األسعار بأعلى تسعیرها بعد المسعرة غیر البنود قیمة إجمالي بلغ إذا .د

 أثناء العطاء استبعاد فسیتم المقدم العطاء قیمة من فأكثر %)10( نسبته

  .والتقییم التحلیل

 مقـدم سـعر أعلـى وضـع یـتم مـا عطـاء فـي مسـعرة غیر بنود وجود عند .ه

 التقییم لغرض المستجیبة األخرى العطاءات في البنود أو األصناف لهذه

 أسـاس علـى فیحاسـب العطـاء هـذا صـاحب علـى المناقصـة أرسـیت وٕاذا

  . المستجیبة عطاءاتال في البنود لهذه مقدم سعر اقل

 المقارنـة بغـرض مالیـا تقییمهـا سـیتم مالیـة قـیم لهـا تحفظـات أو شـروط أي  24-8    

  .فقط والتقییم

 بعـد وحیـًدا أصـبح لعطـاء أو وحیـد لعطـاء مسـعرة غیـر بنـود وجـود حالـة فـي  24-9    

 البنـود لهـذه التقدیریـة التكلفـة أسـعار اعتمـاد فیـتم العطـاءات بقیـة اسـتبعاد

 مـن %)10( نسـبة البنـود هـذه قیمـة تجـاوز عـدم شـریطة رسـاءاإل لغـرض

  .المظاریف فتح محضر في والمثبت المعلن العطاء قیمة إجمالي

 اتخـاذ یـتم بتحفظـات اقترنـت قـد العطـاءات أن والتقیـیم التحلیـل عنـد تبـین إذا  24-10    

 :اآلتي

 والشــروط المواصــفات علــى بتحفظـات المقترنـة العطـاءات اسـتبعاد .أ

 قیوًدا المتضمنة تلك أو المناقصة وثائق في المحددة الرئیسیة تطلباتوالم
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 .المناقصة وثائق في مذكورة غیر رئیسیة شروًطا أو

 الفقـرة فـي المـذكورة تلـك غیـر الثانویـة، للتحفظـات مالیـة مراجعـة إجـراء .ب

 :لآلتي وفًقا للعطاء اإلجمالیة القیمة إلى وٕاضافتها السابقة

 وثائق ضمن محددة مالیة قیمة لها التي الثانویة التحفظات .1

 .لذلك وفقًا تقیم المناقصة

 وثـائق ضـمن واضـحة مالیـة قیمـة الثـانوي للـتحفظ یكـن لـم إذا .2

 یـتم وعادلـة واضـحة مرجعیـة وفـق تكلفتهـا تقـدیر فیـتم المناقصـة

 .لذلك المؤیدة الوثائق وٕارفاق التقییم تقریر في إثباتها

 العطـاء قیمـة مـن %)10( مـن قـلأ الثانویـة التحفظـات أن تبین إذا .3

 ترتیـب ویعـاد فقـط للتقیـیم للعطـاء اإلجمالیـة القیمـة إلـى تضـاف

 .لذلك وفًقا العطاءات

 العطاء قیمة من %)10( من أكثر الثانویة التحفظات أن تبین إذا .4

 .العطاء باستبعاد والتقییم التحلیل لجنة فتقوم

 االسـتبعاد أو ترتیـبال إعادة على االعتراض العطاءات لمقدمي یحق ال .ج

  .نهائًیا التحفظات تحلیل أساس على المبني المشتري قرار ویكون

 أو المطابقـة فـي أو الشـكل فـي سواء طفیفة أخطاء عن یتجاوز أن للمشتري  24-11    

 التجاوز هذا یضر أال وبشرط جوهرًیا انحراًفا تشكل ال أنها طالما القواعد في

  .العطاءات ميلمقد النسبي الترتیب على یؤثر أو

 لمقـدم یجـوز وال جوهرًیـا اسـتجابته عـدم یتقـرر عطـاء أي المشـتري یـرفض  24-12    

  .المطابقة عدم أوجه بتقویم وذلك مستجیًبا لیكون یغیره أن العطاء

ــــــى عملــــــه   25 ــــــل إل التحوی

  واحدة

 للتحویل قابلة مختلفة بعمالت عطاءات بتقدیم المناقصة وثائق في سمح إذا  25-1

 :یلي ما مراعاة مع الیمني اللایر إلى العطاءات أسعار تحویل یتم

 نشرة في الوارد البیع سعر هو السعر تحدید ومصدر تاریخ یكون أن  - أ

 .فروعه احد أو البنك قبل من علیها الحصول یجب التي المركزي البنك

 المظاریف فتح موعد قبل یوًما 28 ب الصرف سعر تاریخ تحدید یتم -  ب

  .التقییم لغرض صةالمناق وثائق في المحدد

ــــــــــة   26 ـــــــ ــــــــــیم ومقارنـــ ـــــــ تقیـــ

  العطاءات

 جوهرًیـا مطابقـة أنهـا تقـرر التـي العطـاءات ومقارنـة بتقیـیم المشـتري یقـوم  26-1

  .للشروط

 العطـاء سـعر إلـى باإلضـافة العطـاء، تقیـیم عنـد الحسبان في المشتري یأخذ  26-2    

 مـن ثـرأك أو عـامال التعلیمـات هـذه مـن) 3-11المقـدم المحـدد فـي البنـد (

  ) من هذه التعلیمات:3-26العوامل التالیة كما هو مبین في البند (

 علـى المترتبـة الـیمن داخـل األخـرى والتكـالیف والتـأمین النقـل تكـالیف .أ

 :النهائي مقرها إلى البضائع توصیل
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 .العطاء في المقدم للتسلیم الزمني الجدول .ب

 .المكملة دماتوالخ اإللزامیة، الغیار وقطع المكونات تكالیف .ج

 في المقدمة للتوریدات الالحقة والخدمات الغیار قطع الیمن في تتوفر أن .د

 .العطاء

 .التشغیلي التوریدات عمر فترة خالل الالزمة والصیانة التشغیل تكالیف .ه

 .المعروضة التوریدات وٕانتاجیة أداء .و

  .اءالعط بیانات قائمة في تحدیدها تم للتقییم أخرى معاییر أیة .ز

) من هذه التعلیمات تطبیق واحدة أو أكثر مـن طـرق 2-26تطبیقا للبند (  26-3    

  التقدیر الكمي التالیة:

 الحـدود، نقطــة/الوصـول مینــاء/المصــنع مـن الــداخلي لنقـلا  - أ

 النقـل تكـالیف باحتسـاب المشـتري یقـوم.الطارئـة التأمین،والنفقـات

 مـن داتالتوریـ لتوصـیل طارئـة مصـروفات وأي والتـأمین الـداخلي

 المشـروع موقـع إلـى الحـدود نقطـة أو الوصـول مینـاء أو المصـنع

 أسـاس علـى عطـاء لكـل بالنسـبة العطـاء بیانـات قائمـة فـي المبـین

 أو البـري النقـل وكـاالت جانـب مـن عنهـا المعلـن الجمركیـة الرسوم

 مناسبة أخرى مصادر أي أو/و التأمین وشركات الحدیدیة بالسكك

 عطائـه فـي العطـاء صـاحب یوضـح المحاسـبة لعملیـةا وتیسـیر

لكـل عبـوة خرجـت  التقریبیـة والقیمـة الشـحن وأوزان ألحجـام تقدیراته

عنـد CIP (أو  CIF الوصول میناء في أو (EXW)من المصنع 

نقطة الحدود ) ویضیف المشـتري التكلفـة سـالفة الـذكر إلـى سـعر 

ســــیب عنــــد نقطــــة  أوالســــلع الــــواردة مــــن المصــــنع /أو ســــیف / 

 .الحدود

  التسلیم لجدو   -  ب

 في العطاء بیانات قائمة في علیها المنصوص التوریدات تسلیم تمی -1

 لوصول المقدر الموعد توقیت على العمل وینبغي المحددة المواعید

 المعقول حدود في كاف بوقت السماح مع عطاء لكل بالنسبة التوریدات

 موعدال في التسلیم یعرض الذي العطاء كان وٕاذا والداخلي الدولي للنقل

 بالنسبة یحتسب أن ینبغي التسلیم" تعدیل" فإن "األساس" هو المحدد

 بیانات قائمة في مبینة مئویة نسبة تطبیق طریق عن األخرى للعطاءات

عن كل  (CIP/CIF/EXW) ،سیب/سیف/لمصنعا تسلیم سعر من العطاء

ذا إلى سعر العطاء لتقییم ،ویضاف هاألساسيأسبوع تأخیر بعد الموعد 

 هذا ویضاف األساسي، الموعد بعدال تمنح میزة عن أي تسلیم مبكر قیمته و 

  ى سعر العطاءإل
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 بیانـات فـي علیهـا المنصـوص التوریـدات )نشـح( تسـلیم یـتم أن ترطیش -2

 التي والعطاءات .المبكر التسلیم عن میزة تمنح وال .مقبولة فترة خالل العطاء

 خـالل ومن .مستجیبة رغی أنها على ستعامل الفترة تلك بعد التسلیم تعرض

 فـي مبـین هـو كمـا تـأخیر، أسـبوع كـل عن نسبة  تضاف المقبولة الفترة تلك

 تعـرض التـي للعطـاءات بالنسـبة العطـاء سـعر لتقیـیم العطـاء، بیانـات قائمـة

 التسلیم جدول في المحددة التسلیم فترات أولى عن متأخر وقت في التسلیم

  :أو

 بیانـات فـي علیهـا المنصـوص داتالتوریـ )شـحن( تسـلیم یـتم أن یشـترط -3

  المسـتلزمات جـدول فـي مبـین هـو لمـا وفًقـا جزئیـة شـحنات علـى العطـاء

 األوقـات عـن متـأخر أو مبكـر وقـت فـي التسـلیم تعـرض التـي والعطـاءات

 نسـبة یعادل عامل العطاء سعر إلى یضاف بأن تقییمها تعدیل یتم المحددة

 المصـنع تسـلیم السـعر مـن ء،العطـا بیانـات قائمة في مبین هو كما ، مئویة

 فـي محـدد هـو لمـا مغـایر أسـبوع كـل عـن CIP/CIF/EXW سـیب/ سـیف/

 .التسلیم جدول

 الغیار قطع تكالیف  - ج

 األساسـیة، العناصـر وكمیـات بمفـردات قائمة الفنیة المواصفات ملحق یورد

 بـدء من األولى الفترة خالل إلیها االحتیاج المحتمل الغیار وقطع واألجزاء،

 بأسـعار المفـردات تلـك تكـالیف بإجمالي العطاء قیمة إلى وتضاف لالتشغی

 .عطاء كل في الموضحة الوحدات

 البضائع أداء -د

 المشار اإلنتاجیة الكفاءة من أدنى حدا المقدمة البضائع تحقق أن ینبغي. 1

 ویكـون مالئمـة، تعتبر لكي الفنیة المواصفات في الصلة ذي البند في إلیها

 العطاء، في المقدمة للسلع اإلنتاجیة الكفاءة وحدة تكالیف سأسا على التقییم

 قائمـة فـي المبینـة المنهجیـة باسـتخدام العطـاء قیمـة إلـى التسـویة وتضـاف

 .الفنیة المواصفات في أو العطاء بیانات

 في أو العطاء بیانات قائمة في المبینة اإلضافیة المعاییر. 2

 توضـح أن ینبغـي الصلة ذي لتقییما ومنهج مًعا فیهما أو الفنیة المواصفات

  .الفنیة المواصفات في أو/و العطاء بیانات قائمة في بالتفصیل

 خصمیات بتقدیم االشتراط وتم مجموعات أساس على المناقصة إنزال تم إذا  26-4    

 مجموعـة أو واحـد عقـد من أكثر علیه یرسي أن شریطة المتناقص بها یتقدم

  .لماليا للتقییم النهائیة مرحلةال في إخضاعها سیتم فإنه واحدة

 فـي المحـددة الفنیـة والمواصـفات للشـروط المسـتوفیة العطـاءات ترتیـب یـتم  26-5    

  .المقیمة األسعار ألقل وفًقا المناقصة وثائق
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 للتفضیل هامش بمنح المشتري سیقوم العطاء بیانات قائمة في تحدیدها عند  1-27  التفضیل المحلي  27

 توافـق بشـرط المسـتوردة المنتجات عن الصناعیة أو عیةالزرا للسلع المحلي

  االستثمار؛ قانون في المحددة والنسبة للشروط وفقا الجودة

 االتصال العطاء مقدم على یحضر التعلیمات هذه من )23د (البن مراعاة مع  1-28  االتصال المباشر  28

 حفـت تـاریخ بـین الفتـرة فـي بعطائـه تتعلـق مواضـیع أیـة بشـأن بالمشـتري

  .العقد إرساء وتاریخ المظاریف

 بشـأن قراراتـه فـي المشـتري علـى للتـأثیر العطـاء مقـدم جانـب مـن محاولـة أي  28-2    

 إلى یؤدي قد ذلك فإن العقد إرساء أو بینها فیما المقارنة أو العطاءات تقییم

  .منه المقدم العطاء رفض

 

  و ـ إرساء العقد      

مقـدم  كـان إذا مـا یحـدد أن للمشـتري فـإن مسـبق، تأهیـل إجـراء معـد حالـة فـي  1-29  التأهیل الالحق  29

مـؤهال  یعتبـر المقیمـة العطـاءات أقـل مقـدم باعتبـاره اختیـاره تـم الـذي العطـاء

هـذه  مـن 3-13البنـد فـي الـواردة للمعـاییر وفًقـا مـرض بشـكل العقـد لتنفیـذ

  التعلیمات.

أسـاس  علـى العطـاء، لمقـدم ةواإلنتاجیـ والفنیـة المالیـة اإلمكانیـات تحدیـد یـتم  29-2    

 أیة من هذه التعلیمات وكذلك 3-13طبًقا  قدمها التي التأهیل وثائق فحص

  .ومناسبة ضروریة أنها المشتري یرى أخرى معلومات

 بشـكل العقـد تنفیـذ علـى العطـاء مقـدم إلمكانیـات اإلیجـابي التحدیـد یعتبـر  29-3    

 إلـى السـلبي التحدیـد یـؤدي بینمـا علیـه، العقـد إلرسـاء مسـبقا شـرطا مـرض

 المقـیم العطـاء إلـى االنتقـال للمشـتري یحـق الحالـة هـذه وفـي العطـاء رفـض

 .مماثل تحدید إلجراء الترتیب في التالي

 إلثبـات أضـافیة فنیـة وثـائق أو بیانـات أي طلـب أو االستیضاح للجهة یجوز  29-4    

 للعطـاء الالحـق التأهیـل أو المسـبق التأهیـل أثنـاء العطـاءات أصـحاب أهلیة

  .بالفوز المرشح

 على المناقصة إرساء سیتم التعلیمات هذه من) 32( البند أحكام مراعاة مع  1-30  معاییر اإلرساء  30

 الشــروط لكافـة جوهرًیـا مســتجیب عطائـه أن ثبـت الـذي العطـاء مقـدم

  .سعًرا المقیمة العطاءات أقل وانه الفنیة والمواصفات

حــــــــق المشــــــــتري فــــــــي   31

 زیـــــــــــادة أو تخفــــــــــــیض

  الكمیات عند اإلرساء

 والخدمات التوریدات كمیة تخفیض أو زیادة في بحقه المشتري یحتفظ  31-1

 قیمة من% 10 حدود في وذلك المتطلبات، جدول في علیها المنصوص

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

  .علیها المتعاقد للمواد الفنیة والمواصفات النوعیة نفس من تكون

 العطـاء ترسـیة قبـل وقـت أي فـي المناقصـة إلغـاء فـي بحقـه المشـتري یحـتفظ  1-32حق المشتري في قبول   32
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أي عطـــاء ورفـــض أي 

  أو جمیع العطاءات

 األسـباب عـن أو العطـاءات أصـحاب تجـاه التـزام أو مسـئولیة أیة تحمل دون

  .اإلجراء هذا اتخاذ على المشتري حملت التي

 العطـاء صـاحب بإخطـار المشـتري یقـوم العطـاء صـالحیة فتـرة انتهـاء قبـل  1-33  قبول العطاء إخطار  33

 إلى منه، المقدم العرض بقبول بالفاكس أو المسجل بالبرید إما خطًیا الفائز

 بقیة إلى اإلخطار من صورة ونسخ العطاء بیانات قائمة في المحدد العنوان

 الفائز العطاء صاحب اسم توضیح مع باإلرساء إلشعارهم المتقدمین

  .علیه اإلرساء ومبلغ

 قانوًنـا المختصة الجهات لدى للتظلم أیام عشرة فترة العطاءات مقدمو یمنح  33-2    

 رسـمًیا إخطـارهم تـاریخ مـن تبـدأ لـذلك المنظمـة القانونیة اإلجراءات وبحسب

  .بالمناقصة الفائز العطاء باسم

 هـذه مـن) 35( للبنـد تطبیًقـا األداء انـلضمـ الفـائز العطـاء مقـدم مـتقدیـ عنـد  33-3    

 عطـاءاتهم عـن المقدمـة العطـاء ضـمانات بإعـادة المشـتري یقـوم التعلیمـات

  .التعلیمات هذه من )15( للبند تطبیًقا

 مـن التأكـد غیـره علـى إرسـائها بعـد المناقصـة فـي المشـاركین أحـد رغـب إذا  33-4    

 سیقوم الذي للمشتري باشرةم طلبه إرسال علیه فإن عطائه قبول عدم أسباب

  .خطًیا علیه بالرد

 به ویرفق منه المقدم العطاء بقبول الفائز العطاء مقدم بإخطار المشتري یقوم  1-34  توقیع العقد  34

 على والذي المقدم والعرض العطاء وثائق في علیه المنصوص العقد نموذج

  .اإلرساء تم أساسه

 أن العقـد، نمـوذج اسـتالم مـن یوًمـا ( 15 ) خـالل الفـائز العطـاء مقـدم علـى  34-2    

  .المشتري إلى ویعیده التوقیع تاریخ علیه ویثّبت العقد على یوقع

 المشـتري أخطـار اسـتالمه مـن یوًمـا ( 15 ) خـالل الفـائز العطـاء مقـدم یقـدم  1-35  األداءضمان   35

 ضمان نموذج بحسب العقد شروط بموجب لألداء ضماًنا علیه العقد بإرساء

  .المناقصة وثائق في الوارد اءاألد

 لتوقیـع والحضـور األداء ضـمان تقـدیم عـن الفـائز العطـاء صـاحب عجـز إذا  35-2    

 ضـمان ومصـادرة علیـه اإلرسـاء عملیـة إللغـاء كافیـا مبـررا یعتبـر فإنـه العقـد

 األسـعار أقـل حیـث مـن الترتیـب فـي التـالي العطـاء إلـى واالنتقـال العطـاء

 تقـدیم إلـى یـدعو أن أو الفنیـة والمواصـفات طللشـرو  والمسـتوفي المقیمـة

  .والالئحة القانون ألحكام طبًقا جدیدة عطاءات

ــــــــــة   36 المبــــــــــادئ األخالقی

  وقواعد السلوك

 األخالق معاییر أرفع مراعاة بعطائاتهم المتقدمین الموردین جمیع على یجب  36-1

 تممارسا إي آتیان علیهم ویحضر – وتنفیذها العقود على حصولهم خالل

  :مثل أخالقیة غیر سلوكیات أو

 السـعي أو/ تلقـي/مـنح/ عـرض وتعنـي "الرشـوة أعمـال ممارسـة"  -أ 
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 موظـف تصـرفات علـى للتـأثیر قیمـة ذي شـئ علـى للحصـول

 .تنفیذه أو العقد على الحصول بغرض رسمي

 علـى للتـأثیر الحقـائق تحریـف وتعنـي "التـدلیس ممارسـة" .ب  -ب 

 / العمل بصاحب ارلإلضر  تنفیذه أو العقد على الحصول عملیة

 تقـدیم بعـد أو قبـل( العطـاءات مقـدمي بـین التواطـؤ تعنـي كمـا

 لألسـعار تنافسـیة وغیـر مصطنعة مستویات لتحدید) العطاءات

  .المفتوحة الحرة المنافسة مزایا من المشتري ولحرمان

 بإرسـاء الموصـى العطـاء مقـدم أن ثبـت إذا العطـاء إرسـاء اقتـراح یـرفض  36-2    

 خـالل والتـدلیس الرشـوة علـى تنطـوي ممارسـات فـي انخـرط علیـه العطـاء

  المعني؛ بالعقد للفوز المنافسة

 فـي التـدلیس أو الرشـوة مـارس قـد المـورد أن وقـت أي فـي للمشـتري ثبـت إذا  36-3    

 بصـورة مناقصـة أي فـي لالشـتراك مؤهـل غیـر بأنـه اإلعالن سیتم المناقصة

 وشـروط التعلیمـات لهـذه بقـاط اإلجـراءات واتخـاذ محـدودة لفتـرة أو نهائیـة

 القائمـة ضـمن إلدراجـه المختصـة الجهـة إلـى بـه الرفـع وسـیتم المناقصـة

 .ذلك األمر تطلب كلما السوداء

 األخالقیـة والمبـادئ السـلوك قواعـد مراعـاة العطـاءات مقـدمي علـى ینبغـي  36-4    

 قـرار واتخـاذ العطـاءات وتقـدیم دراسـة أثنـاء والالئحـة القـانون فـي المحـددة

  .المشتري قبل من اإلرساء
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  قائمة بیانات العطاء :الثالثالقسم 
  

  مقدمة

 مقدمي إلى التعلیمات من

  العطاءات

توریـد وتركیـب  "بشـأن  .م2017لعـام  )1(رقـم  العامـةالمناقصـة  :المناقصـة ورقـم اسـم

  ."ةظالغیمولد كهربائي لمبنى البنك األهلي الیمني فرع وتشغیل 

  :تنفیذها بالمطلو  باألعمال وصف  

  . مولد )1(عدد  )KW 55( وةـــــبقمولدات كھربائیة  وتشغیل وتركیب تورید  .1
  

  -ثانیاً : المواصفات :
 

                   أوالً : عــام :

  .مع المواصفات القیاسیة والمعتمدة العالمیة تتطابق كافة مواصفات المولد 

 

 PRIME POWER GENERATOR. 
 50 Hz – 415V / 240V. 
 P.F / 0.8 

 55 KW. 
 Charge alternator 24 V - Governor Electronic. 
 Water cooled Diesel engine. 
 3 pole 40, 45, 60A MCCB. 
 Six cylinders. 
 Tank capacity of min 8 hours operation at 70% 

standby load. 
 Speed 1500 – 1800 rpm. 
 Voltage Regulation output to within +1.0%. 
 Single bearing alternator IP 23, Class “H” 

insulation. 
 Cooling 50° C radiator as standard. 
 Battery capacity 100 A/hr.  
 Operation & Maintenance manual. 
 Standard set of labels. 

 

General 
features : 

 Frequency meter, Ammeter, Voltmeter. 
 Alarms and faults Oil pressure, water temperature. 
 No start – up. 
 Over speed, Min / Max alternator. 
 Min / Max Battery. 
 Voltage, Low fuel level, Emergency stop. 
 Engine parameters Hours counter. 
 Oil pressure, water. 
 Temperature. 
 Engine speed. 
 Battery voltage. 
 Fuel level. 

Control 
panels 

Critical silencer. Exhaust 
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Silent 73 dB @ 7m [ 23 Ft ] (prime). Enclosure 

Must be made by the same manufacturer as the 
generator. 
 

Automatic 
Transfer 
Switch  
(ATS) 

 

 : الشروط والضمانات: ثانیاً 
  
للمول���د الش���ركة المص���نعة  م���وزع معتم���د م���ن/یج���ب أن یك���ون المتن���اقص وكی���ل -

  .الذي سیقوم بتقدیمھا الكھربائي
  برسالة من المصنع . لمتناقص جودة المولد الكھربائيیجب أن یضمن ا -
 ف���ي د المق���دمل��وأن یت��وفر ل���دى المتن��اقص مھندس���ین وورش���ة لض��مان إص���الح الم -

  مدعماً بما یثبت ذلك , ومصرح لھ بالصیانة من قبل الشركة المصنعة . ضةعر
لفت�رة  ف�ي عرض�ة المق�دم ل�داألص�لیة والت�راخیص للموأن یضمن توفیر قطع الغیار  -
  تقل عن خمس سنوات. ال
  أن یشمل العرض المالي الضرائب والتوصیل لموقع المشتري وأیة رسوم أخرى . -
أن المول��د المق���دم ف��ي عرض��ة غی���ر مج��دد أو مع���اد یج��ب أن یض��من المتن���اقص ب�� -

  تصنیعة.
  

 : عـدة الصیانـة :ثالثاً 
یش��مل الس��عر توری��د طق��م ع��دة ألعم��ال الص��یانة حس��ب توص��یات الش��ركة الص��انعة كم��ا یش��تمل  

 كتالوجات التشغیل والصیانة وبیان قطع الغیار . 

  

   : التركیـب واإلختبـار :رابعاً 

می�ة والتأك�د م�ن وكافة أجھزة التش�غیل واإلن�ذار حس�ب المواص�فات العال یتم إختبار أداء المحرك    
 .مطابقتھا للمطلوب

  

 :)من عقد واحد( صةقاالمن تتكون  

  مولد كهربائيتورید وتركیب وتشغیل عقد.  

 مقدمي إلى التعلیمات من

 1) (البند العطاءات

  .ذاتي :مصدر التمویل

 مقدمي إلى التعلیمات من

  1) -4البند ( العطاءات

  البنك األهلي الیمني. اسم المشتري:

 مقدمي إلى التعلیمات من

  )1-6البند ( العطاءات

 –م/عـدن  –اإلدارة العامة  – البنك األهلي الیمني: عنوان المشتري لطلب االستیضاحات

  داریة .اإلمدیر دائرة الشئون  –شارع الملكة أروى  –م/كریتر 

  :لالستیضاحاتالفترة المسموح بها 

  .(خالل فترة بیع الوثائق) اإلعالن) یوما من تاریخ نزول 25(

 مقدمي إلى التعلیمات من

  )1-8البند ( العطاءات

  :لغة العطاء والمراسالت

  ضافیة.فة إلى االنجلیزیة كلغة إباإلضا اللغة العربیة

 مقدمي إلى التعلیمات من

  5/هـ/1-9البند  العطاءات

  وثائق العطاء: أي وثائق أخرى مطلوب تقدیمھا من ضمن

  قدمها؛المورد ونوعیة الخدمات التي یمقدمة: وتتضمن لمحة سریعة عن 

 والخدمات المقدمة في العرض؛ لمولدنفیذي: ویتناول وصف لملخص ت 
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  معلومات عن المورد: وتتضمن التعریف بالمورد من خالل الوثائق والشهادات التي

التي یقدمها وعدد  توالخدما المولداتحصل علیها وعدد العمالء وطبیعة 

 األشخاص الذین یعملون لدیه وتنوعهم؛

  تشغیل خدمة العمالء وخدمات الدعم المقدمة: متطلبات تدریب موظفي البنك على

 وخدمات التطبیق وخدمات الصیانة وما بعد البیع؛ المقترح المولدوٕادارة استعمال و 

  ت التي یقدمها والخدما المولد سعر: وتتضمن تفاصیل احتساب المولدات كلفة

 المورد؛

  الئحة مراجع المورد خالل فترة الخمس سنوات الماضیة من ناحیة العمالء وتتناول

تزوید البنك بالئحة من البنوك هي من عمالء المورد مع أسماء وعناوین األشخاص 

المقدمة والتأكد من فعالیتها  المولداتبالذین یمكن أن یتم االتصال بهم ألخذ رأیهم 

 هم على استخدامها؛ومدى رضا

المقدمـــة فـــي العـــرض أو أیـــة  المولـــداتالمالحـــق: وتتنـــاول أیـــة معلومـــات إضـــافیة عـــن 

وشهادات  تقدیم الدعم والصیانةمعلومات أخرى یمكن أن تفید العرض المقدم مثل شهادات 

  الخ...؛   ضمان الجودة 

 مقــدمي إلــى التعلیمــات مــن

  )3-10البند ( العطاءات

ال یجوز التقدم بعطاءات بدیلة سواء من نفس الشركة أو من  لة :التقدم بعطاءات بدی

  . شركة أخرى.

 مقــدمي إلــى التعلیمــات مــن

  )1-12البند ( العطاءات

  الریـال الیمني.عملة العطاء المسموح التقدم بها: 

  الریـال الیمني. عملة الدفع التي بموجبها سیتم الدفع:

 مقدمي إلى التعلیمات من

  د)-3-13العطاءات (

) مـــن 13یكتفــي بالمعــاییر المحـــددة فــي البنــد ( المعــاییر األخــرى ألهلیـــة مقــدم العطـــاء:

  التعلیمات.

من التعلیمات إلى مقدمي 

  ب-3-14العطاءات 

  مطلوب قطع غیار لمدة (عدد) من سنوات التشغیل:

  {خمس سنوات} . ینطبق).(

 مقدمي إلى التعلیمات من

  )1-15العطاءات البند (

) مائتـان ألـف ریــال یمنـيیحـدد مبلـغ ضـمان العطـاء بمبلـغ وقـدرة (  ء:لعطـامبلغ ضمان ا

  من تاریخ فتح المظاریف.یوما  )120( صالح لمدة مائة وعشرین

من التعلیمات إلى مقدم 

  )1-16ات البند (ءالعطا

  .من تاریخ استالم العطاء وفتح المظاریف یوماً  تسعون: ستكون فترة العطاء

دم من التعلیمات إلى مق

  )1-17ات البند (ءالعطا

  .وثالث نسخ مصورة صلیةة مطبوعة أنسخعدد النسخ المطلوبة: 

من التعلیمات إلى مقدم 

  )2-18ات البند (ءالعطا

  .بحسب االعالنالعنوان الذي یتم تقدیم العطاءات إلیة: 

من التعلیمات إلى مقدم 

  )1-19ات البند (ءالعطا

  :أخر موعد لتقدیم العطاء

  .ناإلعالبحسب 
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من التعلیمات إلى مقدم 

  )1-22ات البند (ءالعطا

  موعد ومكان فتح المظاریف:

  .اإلعالنبحسب 

  .بحسب االعالنمكان فتح المظاریف: 

من التعلیمات إلى مقدم 

  ز)- 2-26ات البند (ءالعطا

   : معاییر التقییم األخرى

 سة الشروطفني: أن یكون العرض مطابق للمواصفات والشروط الفنیة المحددة بكرا -

  مالي : أقل األسعار المقیمة. -

مــــــن التعلیمـــــــات إلـــــــى مقـــــــدم 

ــــــد (ءاـالعطــــــ ) (أ) 3-26ات البن

  .(ب)

  .ةظمبنى البنك األهلي الیمني فرع الغی: الموقع النهائي لتسلیم المواد

  .: (تنطبق) الحالة

من التعلیمات إلى مقدم 

) 1-ب-3-26ات البند(ءالعطا

  )2-ب-26-3(

  . (ینطبق): تأخیر التسلیم لكل أسبوع تحدید نسبة مئویة عن

من التعلیمات إلى مقدم 

  )27ات البند (ءالعطا

  (ال ینطبق)هامش التفضیل المحلي 

من التعلیمات إلى مقدم 

  )29ات البند (ءالعطا

  (ال ینطبق)أسس ومعاییر التأهیل الالحق 

من التعلیمات إلى مقدم 

  )1-33ات البند(ءالعطا

عنوانــه الـذي سـیتم التخاطـب إلیـه مــن قبـل المشـتري (یـتم تعبئــة ین لـى المـورد تـدو یجـب ع

على مسئولیة صحة وسالمة البیانات تقع البیانات أدناه من قبل صاحب العطاء المتقدم و 

  .)المدونة

 اسم أو(للمتقدم التجاري االسم

  المتقدم)

  

    عنوان المتقدم

    مقر الشركة

    تلفون

    فاكس

    برید الكتروني

    ص ب

    ن سیارتلفو

أسم المخول بالتوقیع كامال على 

  اإلخطارات والعقد

  

    صفة المخول بالتوقیع

أي بیانات أخرى یرى صاحب 

  العمل طلبها من المورد
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  : الشروط العامة للعقدالرابع القسم 

 إزاء المبینـة المعـاني الشـروط هذه في وردت حیثما التالیة والعبارات للكلمات یكون  التعاریف - 1-1

  :ذلك خالف على القرینة تدل لم ما ل منهاك

 جمیـع شـامال العقـد لنمـوذج وفقـا والمـورد المشـتري بـین والموقـع المبـرم االتفـاق  العقد

  .االتفاق عقد في ذكرها الوارد والمالحق المرفقات

التنفیذیة  والئحته القانون ألحكام وفًقا والتصحیح المراجعة بعد للعقد اإلجمالیة القیمة  العقد قیمة"

  .العقد واتفاقیة العطاء قبول إخطار في والموضحة

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

 مع یتعارض ال وبما الشراء عملیة ونوعیة طبیعة مع تتوافق التي القواعد مجموعة  الشروط الخاصة للعقد

  .والالئحة نالقانو  أحكام

 األعمال لتنفیذ المورد مع یتعاقد والذي األول، بالطرف العقد في إلیه المشار الطرف  المشتري

  .العقد ونموذج للعقد، الخاصة الشروط في اسمه والمذكور العقد، التي یشملها

 والمشار األعمال لتنفیذ عطاءه المشتري قبل الذي االعتباري أو الطبیعي الشخص  المورد

 الشرعیین وورثته الشخصیین المورد ممثلي من أي أو الثاني بالطرف العقد في إلیه

  .العقد ونموذج للعقد، الخاصة الشروط في اسمه والمذكور

  .الجمهوریة الیمنیة  بلد المشتري

 علـى یجـب التـي ونحوهـا والمـواد والمعـدات واآلالت األجهـزة مـن التوریـدات جمیـع  البضائع

  .العقد بموجب يللمشتر  توریدها المورد

 خـدمات وأي والتـأمین النقـل خـدمات مثـل العقـد، بتنفیـذ المرتبطـة الخـدمات جمیـع  الخدمات

 والتدریب، الفنیة، المعونة وتوفیر التشغیل، في والبدء التركیب، مثل تكمیلیة أخرى

  .العقد بموجب األداء واجبة المورد جانب من تعهدات وأي

 والتـدریب والتشـغیل والتركیـب التوریـد /للتوریـد النهائیـة ألمـاكن،ا أو المكـان، یعنـي  موقع المشروع

  .للعقد الخاصة الشروط المحددة في

 فیه تستوفى الذي األساسي المورد مع المتعاقد االعتباري أو الطبیعي الشخص هو  المورد من الباطن

  .المشتري موافقة بعد العقد من جزء تنفیذ سیتولى والذي الشروط المطلوبة

  .المتفق علیه لبدء التنفیذتاریخ الشهرین من   اریخ المستهدف إلنهاء األعمالالت

  .ساعة 24  الثاني منتصفه إلى اللیل منتصف من الفترة یعني  الیوم 

 لـیس صـحیح والعكـس المؤنث والمذكر الجمع المفرد یعني العقد شروط تفسیر في  التفسیر 2-1

 العادي معناها الكلمات وتحمل مغزى أي البنود بین المرجعیة واإلحاالت للعناوین

  .محدد شيء على ینص مالم العقد لغة في
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  .العقد من أخرى أحكام تنسخها لم ما العامة الشروط تطبق  1-2  التطبیق  2

 البلـدان مـن العقـد بموجـب المقدمـة والخـدمات البضـائع جمیـع منشـأ یكـون أن ینبغـي  1-3  بلد المنشأ  3

  .المؤهلة

 أو المواد تلك استخراج فیه یتم الذي المكان "المنشأ" كلمة تعني الفقرة ذهه غراضأل  3-2    

 التكمیلیـة الخـدمات تـوفیر فیـه یـتم الـذي المكـان أو إنتاجهـا، أو زراعتهـا أو تعـدینها

 إلى التصنیع عملیات تؤدي عندما مصنعة البضائع وتعتبر الصلة، ذات

  .تجارًیا به معترف منتج إخراج

  .المورد جنسیة عن مختلفة تكون أن یمكن والخدمات ائعالبض منشأ  3-3    

 فـي المـذكورة المعـاییر العقـد هـذا بموجـب المـوردة التوریـدات تطـابق أن یجـب  1-4  المعاییر  4

 یجب التطبیق، واجب لمعیار ذكر فیها یرد ال التي الحاالت وفي الفنیة، المواصفات

  .المشتري قبل من لیهاع الموافق المعتمدة المعاییر التوریدات تطابق أن

استخدام وثائق العقد   5

والمعلومــــــــات التــــــــي 

  یتضمنها

 أو العقد نص عن المسبقة الخطیة المشتري موافقة بدون یكشف، أن للمورد یحق ال  5-1

 أو أنمـاط أو رسـومات أو مخططـات أو مواصـفات أي عـن أو فیـه واردة أحكـام أي

 .شخص ألي ضه،یفو  من أو المشتري من مقدمة معلومات أو عینات

 أولئـك إلـى المعلومـات إعطـاء ویـتم للعقـد، تنفیـذهم خـالل المـورد مـوظفي سـوى

  .العقد تنفیذ فترة خالل الالزمة الحدود وفي سًرا الموظفین

 أو وثیقـة أي یسـتخدم أن كتابـة، المسـبقة المشـتري موافقـة دون للمـورد یحـق ال  5-2    

  .شروط إال ألغراض تنفیذ العقد) من هذه ال1-5( البند في ذكرها ورد معلومات

بخـالف العقـد  -) مـن هـذه الشـروط 1-5( البنـد فـي ذكرهـا ورد وثیقـة أي تظـل  5-3    

نفسه،ملكا للمشتري وتعاد (مع جمیـع صـورها) للمشـتري عنـد اكتمـال تنفیـذ المـورد 

  .للعقد

ـــــــــوق بـــــــــــــــراءات   6 ــــــ حق

  االختراع

 بحقـوق اإلخـالل أنبشـ الغیـر جانـب مـن مطالبـات أي للمشـتري المـورد یضـمن  6-1

 اسـتعمال عـن الناتجـة الصـناعیة التصـمیمات أو التجاریـة العالمـات أو البـراءات

  .الیمنیة الجمهوریة في منها جزء أي أو البضائع

 عشـر خمسـة تتجـاوز ال مـدة خـالل المشـتري، إلى یقدم أن الفائز العطاء مقدم على  1-7  ضمان األداء  7

 قابـل وغیـر مشـروط غیـر بنكیـا ضـمانا علیـه، المناقصـة بإرسـاء إخطـاره مـن یوًمـا

 في المحددة والصیغة النموذج بحسب العقد قیمة من% 15 عن یقل ال بما لإللغاء

 .العقد توقیع تاریخ من المفعول ساري یكون بحیث المناقصة وثائق

  .التحفظات من الخالي االبتدائي واالستالم الفحص إجراءات انتهاء وحتى

 ناجمـة خسـائر أي عـن كتعـویض للمشـتري الـدفع واجبـة األداء انضم حصیلة تكون  7-2    

  .العقد بموجب التزاماته تنفیذ في المورد جانب من تقصیر أي عن

 :اآلتیة الطرق بإحدى األداء ضمان یقدم  7-3    
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 .الیمني المركزي البنك قبل من المعتمدة البنوك أحد من الدفع مقبول شیك .أ

 المركـزي البنـك مـن لهـا المصـرح البنـوك حـدأ مـن مشـروط غیـر ضـمان خطـاب .ب

  .الخطابات هذه مثل بإصدار الیمني

 تـاریخ مـن األكثـر علـى یومـا ثالثـین خـالل المـورد إلـى األداء ضـمان المشـتري یعیـد  7-4    

 الفحص إجراءات واستكمال العقد في علیها المنصوص التزاماته تنفیذ المورد إتمام

  .تحفظات أو ظاتمالح أي دون االبتدائي واالستالم

 مـن للتحقـق معـا االثنـین أو اختبارهـا أو البضـائع فحص یمثله من أو للمشتري یحق  1-8  واالختبار الفحص  8

 أنواع للعقد الخاصة الشروط وتحدد العقد، في الواردة والكمیات للمواصفات مطابقتها

 المشـتري ویخطـر إجرائهـا، ومكـان المشـتري یشـترطها التـي واالختبـارات الفحـص

 واالختبار الفحص بأعمال یكلفه من أو یمثله بمن المناسب، الوقت في كتابة، المورد

  .المورد نفقة علي ستكون المحددة واالختبار الفحص أنواع وكل

 البـاطن مـن موردیـه أو المورد مقر أو المنشأ بلد في واالختبار الفحص إجراء یجوز  8-2    

 لوصول النهائي المقر في أو التسلیم، مكان في أو المنشأ، بلد عن یختلف كان إذا

 یتم الباطن، من المورد أو المورد مقر في إجرائه وعند .معا الموقعین في أو البضائع

 االختبار أو للفحص الالزمة الحدود في مساعدة كل وتقدیم التسهیالت جمیع توفیر

 كالیفت أي دون اإلنتاج وبیانات الرسومات على اإلطالع من تمكینهم ذلك في بما

 .المشتري على

 رفضـها یـتم للمواصفات، اختبارها أو فحصها تم التي البضائع مطابقة عدم حالة في  8-3    

 علیهـا الالزمـة التعـدیالت إجـراء أو باسـتبدالها إمـا المـورد ویلتـزم المشـتري، قبـل مـن

  .تكالیف أیه المشتري یتحمل أن دون للمواصفات، مطابقة تكون حتى

 اللـزوم عنـد رفضـها أو واختبارهـا البضـائع علـى الفحـص فـي المشـتري حـق یعتبـر ال  8-4    

 بالفحص یمثله من أو قیامه لسابق منه تنازال أو مقیدا المشتري بلد إلى وصولها بعد

  .المنشأ بلد من شحنها قبل وٕاجازتها واختبارها البضائع على

 من شكل بأي المورد إعفاء للعقد العامة الشروط من (8 ) البند نص على یترتب ال  8-5    

  .العقد بموجب آخر التزام أو ضمان أي

 خـالل تلـف أو ضـرر بـأي إصـابتها عـدم یضـمن بمـا البضـائع بتغلیـف المـورد یلتـزم  1-9  التغلیف  9

 یكـون أن یجـب كمـا العقـد فـي علیـه المنصـوص النهـائي التسـلیم مكـان إلـى شـحنها

 قصوى لدرجات والتعرض ة،المناول في خشونة أي لتحمل تحدید دون كافیا التغلیف

 حتـى بالبضـائع تضـر قـد أخـرى حـاالت أي أو لألمطـار التعـرض أو الحـرارة، مـن

  .لها االستالم الفحص وٕاجراء الجهة، قبل من المحدد النهائي الموقع إلى وصولها

 الصنادیق داخل وتوثیقها الممیزة بالعالمات وتمییزها البضائع تغلیف یتقید أن ینبغي  9-2    

 ذلـك فـي بمـا صـراحة العقد علیها ینص خاصة متطلبات بأي تامة بصورة اوخارجه

  .للعقد الخاصة الشروط في بالتحدید ترد قد متطلبات أي
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 لجـدول طبقـا والمكملـة المطلوبـة الخـدمات وتنفیـذ البضـائع بتسـلیم المـورد یقـوم  1-10  التسلیم   10

 موقع أو الجهة مخازن إلى توریدها یتم أن على المحددة الزمنیة وبالفترة المتطلبات

  .للعقد الخاصة الشروط في المشتري قبل من المحدد المشروع

سـیب   FOB ،فـوب  E XW المصـنع تسـلیم للمصطلحات یكون العقد، ألغراض  10-2    

CIP  سیفCEF التزامات لوصف المستخدمة التجاریة لحاتالمصط من وغیرها 

 التـي Incoterms" . مـن لحالیـةا النسـخة فـي منهـا لكـل المحـدد المعنـى األطراف

  بباریس للتجارة الدولیة الغرفة تنشرها

 التجاریـة المصـطلحات لتفسـیر الدولیـة القواعـد مـن مجموعـة Incoterms تـوفر

  .شیوعا األكثر

 لما محددة أخرى وثائق أي أو رسومات أو كتالوجات أو أدلة أي تسلیم المورد على  10-3    

 واالسـتالم الفحـص تـاریخ مـن یومـا ثالثـین تتجـاوز ال فتـرة خـالل وتركیبـه توریـده تـم

  .االبتدائي

 ضـد بالكامـل، البضـائع علـى والخـارجي الـداخلي التـأمین مسـئولیة المـورد یتحمـل  1-11  التأمین  11

 إلى تسلیمها حتى ونقلها حیازتها، أو تصنیعها إلى راجعة ألسباب عطبها أو فقدانها

  .الشروط هذه بموجب المشتري قبل من المحدد المكان

 CIF )سـیفس (أسـا علـى البضـائع تسـلیم المشـتري فیهـا یشـترط التـي الحـاالت فـي  11-2    

 تكلفته، )سیب( CIPودفع، التسلیم موقع إلى الالزم التأمین عمل المورد على یتعین

 یشمل السعر أو فیها یتم التي الحاالت في أما المستفید باعتباره المشتري فیه ویحدد

 مـن التـأمین فیكـون )فـوب( أسـاس علـى التسـلیم FOB الشحن، وسیلة إلى التسلیم

  .المنشأ بلد في  FCAالمشتري مسؤولیة

 سـاسعلـى أ ،البضـائع بتسـلیم العقد هذا بموجب قیامه اشتراط حالة في المورد یقوم  1-12  النقل   12

FOB )حتـى أي التسـلیم، موقـع حتـى البضائع لنقل الالزمة الترتیبات بعمل )فوب 

 أن على ذلك تكلفة یتحمل وأن للشحن المقرر المیناء في السفینة متن على هاوضع

 قیامـه اشـتراط حالـة فـي المـورد ویقـوم علیـه المتعاقـد السـعر إلـى التكلفـة هـذه تضـم

 الشحن وسیلة إلى التسلیم یشمل السعر" أساس على البضائع بتسلیم العقد بموجب

 الـذي المكـان فـي وتسـلیمها البضـائع نقـلل الالزمـة الترتیبات بعمل ،"المنشأ بلد في

 علـى ذلـك، تكلفة یتحمل وأن علیه االتفاق یتم آخر مكان أي في أو المشتري یعینه

  .علیه المتعاقد السعر إلى التكلفة هذه تضم أن

سـیف  أسـاس علـى البضـائع بتسلیم العقد بموجب قیامه اشتراط حالة في المورد یقوم  12-2    

CIP  أو سیبCIF  إلـى أو "، الوصول میناء إلى البضائع لنقل الترتیبات بعمل 

 التكلفـة هـذه تضـم أن علـى ذلك، تكالیف یتحمل وأن العقد في محدد آخر مكان أي

  .علیه المتعاقد السعر إلى

 فـي محدد مكان إلى البضائع بنقل العقد بموجب قیامه اشتراط حالة في المورد یقوم  12-3    
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 الترتیبـات بعمـل ،)المشـروع مواقـع/ المشـروع قـعمو /الجهـة مخـازن( المشـتري بلـد

 یـتم الـذي الـالزم والتخـزین التـأمین وعمـل المكـان ذلـك إلـى البضـائع لنقـل الالزمـة

 .علیه المتعاقد السعر إلى بذلك المتعلقة التكالیف تضم أن وعلى العقد في تحدیده

 علـى البضـائع لیمبتسـ العقـد بموجـب قیامـه اشـتراط حالـة فـي المـورد علـى تفـرض ال  12-4    

 التـي الحـاالت . النقـل شركة اختیار في قیود أي CIFأو سیب  CIPسیف  أساس

  .المورد من العقد فیها یتطلب

فـي بلـد المنشـأ  الشـحن وسـیلة إلـىأو السـعر یشـمل  FOBالبضائع فوب  تسلیمأ. 

 .FCA"؛

 كاتشر  على الدولي للنقل – حسابه وعلى المشتري عن نیابة – الترتیبات عمل .ب

 وسـائل علـى النقـل لهذا الترتیبات عمل للمورد یجوز وطنیة، شركات أو محددة نقل

 البضـائع لنقـل متاحـة غیـر الوطنیـة أو المحـددة النقـل شـركات كانـت إذا بدیلـة نقـل

  .العقد في المحددة المدة خالل

 الخـدمات ذلـك فـي بمـا ،بعضـها أو كلهـا التالیـة الخـدمات تـوفیر المشـتري یشـترط قـد  1-13  الخدمات التابعة  13

 :للعقد الخاصة الشروط في ومحددة مطلوبة كانت إذا اإلضافیة،

 أو معـا، العملیتـین أو تشـغیلها بـدء أو بـالموقع المـوردة البضـائع وتجمیـع تنفیـذ .أ

 .ذلك على اإلشراف

 .معا العملیتین أو الموردة، البضائع صیانة أو لتجمیع الالزمة األدوات توفیر .ب

 .الموردة البضائع من متكاملة وحدة لكل مفصل وصیانة تشغیل دلیل تقدیم .ج

 علـى اإلشـراف أو معـا العملیتـین أو الموردة البضائع وٕاصالح صیانة أو تشغیل .د

 التزامـات أي من المورد الخدمة تلك تعفى أال بشرط الطرفان، علیها یتفق لفترة ذلك

 .العقد هذا بموجب ضمان

 أو المـوردة، البضـائع تشـغیل وبـدء تجمیـع علـى مشتري،ال لدى العاملین تدریب .ه

 فـي أو المـورد مصـنع فـي إمـا معـا، العملیتـین أو وٕاصالحها صیانتها، أو تشغیلها،

  .معا االثنین في أو الموقع

 بتقدیم المورد یقوم أن للعقد الخاصة الشروط في یتحدد حسبما المشتري یشترط قد  1-14  قطع الغیار  14

 التي الغیار بقطع المتعلقة التالیة والمعلومات واإلشعارات دالموا بعض أو كل

 :بتوزیعها یقوم أو المورد یصنعها

 لهذا اختیاره یعفي أال على المورد، من شراؤها المشتري یختار قد التي الغیار قطع .أ

 .العقد بموجب التزامات أي من المورد

 :الغیار قطع إنتاج عن التوقف حالة في .ب

 یتیح بحیث اإلنتاج عن التوقف باعتزامه مقدما المشتري بإبالغ )ردالمو ( یقوم 1

 .احتیاجاته لتدبیر كافیا وقتا للمشتري

 وبالمجان األخیر مطالبة حالة في للمشتري )المورد( یقدم اإلنتاج عن التوقف بعد 2
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  .الغیار قطع ومواصفات وتصمیمات رسومات

ضــــــــــــمان أصــــــــــــالح   15

  العیوب

 تقـل ال بفتـرة) العیـوب إصالح( الصیانة ضمان سریان فترة حدیدبت المشتري سیقوم  15-1

 الشـروط فـي تحدیـدها وسـیتم أطـول فتـرة المناقصـة طبیعـة تتطلـب لـم مـا سـنة عـن

 واالسـتالم الفحـص إجـراء تـاریخ مـن المفعـول سـاریة تكـون بحیـث للعقـد الخاصـة

  .مالحظات أو تحفظات أي دون االبتدائي

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

 الشـروط فـي المحـددة الفتـرة خـالل المورد یقوم إلیه، المشار اإلخطار استالم بمجرد  15-3    

 التـي األجـزاء أو البضـائع اسـتبدال أو بإصالح المناسبة، وبالسرعة للعقد، الخاصة

  .الشأن هذا في تكالیف أیة المشتري تحمیل دون عیوب بها

 یحـق المحددة الفترة خالل العیوب بإصالح إخطاره، بعد المورد، قیام عدم حالة في  15-4    

 دون المورد، حساب على الالزمة التعویضیة اإلجراءات یتخذ أن للمشتري

  . العقد بموجب المورد تجاه للمشتري أخرى حقوق بأي اإلخالل

 العقـد بموجـب توریـدها تـم التـي البضـائع بـأن كتابًیـا ضـمانا للمشـتري المـورد یقـدم  15-5    

  جمیع یتضمن مماثل طراز من أو طراز آخر ومن استعمالها، یسبق ولم جدیدة،

 أن المـورد یضـمن والمكونات،كمـا التصـمیم علـى أدخلـت التـي الحدیثـة التحسـینات

 أو التصـمیم مـن ناشـئة عیـوب أي مـن خالیـة العقـد بموجـب المـوردة البضـائع جمیـع

 خالل یظهر قد المورد جانب من تقصیر أو فعل أي عن ناجمة الصنع،أو أو المواد

  .المشتري بلد في السائدة الظروف في الموردة للبضائع العادي االستعمال

  للعقد الخاصة الشروط في العقد بموجب للمورد السداد وشروط طریقة تحدد  1-16  السداد  16

 تبین،البضـائع فـاتورة بهـا مرفقـا المشـتري إلـى كتابـة بالسـداد المـورد مطالبـات تقـدم  16-2    

 الشـروط مـن10 للبنـد طبقـا المطلوبـة الوثـائق وكـذلك المقدمـة، والخـدمات المسـلمة

 .العقد في علیها منصوص أخرى التزامات أي تنفیذ وبعد للعقد، العامة

 مـن یومـا ( 90 ) تسـعون حـال بـأي یتجـاوز ال بمـا المـدفوعات، بسداد المشتري یقوم  16-3    

 وتـم واالسـتالم الفحـص إجـراءات وانتهـاء المطالبـة، أو الفـاتورة وردالمـ تقـدیم تـاریخ

 بكافـة اإلیفـاء وكـذا أخـرى مالحظـات أي أو العیـوب مـن خالیـة بأنها صراحة قبولها

  .العقد في المحددة االلتزامات

 قابلـة أخـرى بعملـة الـدفع للعقـد الخاصـة الشـروط تحـدد مـالم الیمنـي بـاللایر الدفع یتم  16-4    

 .لللتحوی

 تركیـب /تشـغیل كضـمان العقـد قیمـة مـن% 15 عـن یقـل ال ما بحجز المشتري یقوم  16-5    

 أو واحـدة دفعة سواء للمورد المستحقات دفع أثناء حجزها یتم حیث وتدریب وتشغیل

  .دفعات على

 ددالمح بالمبلغ المناقصة لوثائق طبقا تنفیذها المطلوب والخدمات البضائع قیمة هي  1-17  األسعار  17

  .والمورد المشتري بین الموقع العقد في
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تسـلیمها  یـتم التـي البضـائع مقابـل المـورد بهـا یطالـب التي األسعار تختلف أال یجب  17-2    

المراجعـة  بعـد عطائـه فـي المقدمـة األسـعار عـن العقـد بموجـب المقدمـة والخـدمات

  .القانونیة لإلجراءات وفقا والتصحیح

 تغییرات في یجرى أن للمورد، مقدم كتابي أمر بموجب وقت، أي في للمشتري یجوز  1-18  أوامر التغییر  18

  :اآلتیة الجوانب من أكثر أو جانب في للعقد العام اإلطار حدود

 توریـدها المطلـوب البضـائع كانـت إذا المواصـفات، أو التصـامیم أو الرسـومات .أ

 .للمشتري خصیصا تصنیعها یتم العقد بموجب

 .غلیفالت أو الشحن طریقة.ب

  التسلیم؛ موقع .ج

 تكـون أن یجـب األحـوال جمیـع وفـي .تقـدیمها المـورد علـى یتعـین التـي الخـدمات .د

  .قانوًنا بها المسموح النسبة حدود في التغییرات

 العقد تنفیذ مراحل من مرحلة أي في النقص أو بالزیادة العقد تعدیل للمشتري یحق  18-2    

  .ألصليا العقد قیمة من% 10 یتجاوز ال بما

 فـي تغییـر أو تبـدیل أي إجـراء یجـوز ال الشـروط، هـذه مـن ( 18 ) البنـد مراعـاة مـع  1-19  تعدیل العقد  19

 أحكام مع یتعارض ال وبما الطرفین من موقع كتابي تعدیل بموجب إال العقد شروط

 .والالئحة القانون

 جهـة أي أو آخـر مـورد أي إلـى تحویلـه أو العقـد عـن كلیـا یتنـازل أن للمـورد یحـق ال  1-20  التنازل عن العقد  20

 .أخرى

 علـى المسـبقة الخطیـة موافقتـه وأخـذ كتابـة المشـتري بإخطـار المـورد یلتـزم أن یجـب  1-21  التعاقد من الباطن  21

 من% 30 یتجاوز ال وبما العقد بموجب الباطن من إبرامها ینوي التي العقود جمیع

 هذا یعفي وال بعد، فیما دمق أو األصلي العطاء تضمنه سواء العقد قیمة

  .العقد بموجب التزام أو مسؤولیة أي من المورد األخطار

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

ـــــــأخر المـــــــورد فـــــــي   22 ت

  التنفیذ

 یحدده الذي الزمني الجدول حسب الخدمات وتنفیذ البضائع بتسلیم المورد یقوم  22-1

  .المتطلبات جدول في المشتري

 أي فـي البـاطن مـن موردیـه مـن أكثـر أو مـورد أو هو واجهته إذا المورد على یتعین  22-2    

 الموعد في الخدمات وتنفیذ البضائع تسلیم دون تحول ظروف العقد، تنفیذ أثناء وقت

 وعلـى وأسـبابه، المحتملـة ومدتـه التـأخیر بواقعـة كتابـة المشـتري یخطر أن المحدد،

 الموقـف، بتقیـیم المورد، إخطار استالم بعد عملیا یمكن ما بأسرع یقوم أن المشتري

 في المحددة الغرامات تحمیله مع للمورد التنفیذ موعد تمدید ذلك ارتأى إذا له ویجوز

  .الشروط هذه من ( 23 ) البند

 لمـا اطبقـ المقـررة الغرامـات لتحمـل یعرضـه بالتسلیم التزاماته تنفیذ في المورد تأخیر  22-3    

  .الشروط هذه من ( 23 ) البند في وارد هو
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غرامــــــــــات التــــــــــأخیر   23

  والسداد

 بحسـب المحـددة المواعیـد فـي علیهـا المتعاقـد التوریـدات تنفیذ في المورد تأخر إذا1  23-1

 األول الشـهر يـــف تـأخیر غرامـة تحسـب العقـد، فـي المحـددة والفتـرة الزمني البرنامج

  :التالي النحو على تنفیذها یتم لم التي دالبنو  قیمة من%) 7.5( ةـبنسب

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

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

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

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

 منـه جـزء أو شهر لكل (4%) بنسبة تأخیر غرامة احتساب یتم ذلك بعد تأخر إذا •

 )10%( نسـبة الغرامـة مجمـوع یتجـاوز ال بحیـث حـده على تقدم مما فترة لكل وذلك

 كحـد التأخیر مدة اوزتتج وال األخرى الخدمات أو للتوریدات العقد قیمة إجمالي من

 .أشهر ثالثة أقصى

 . قاهرة لقوة أو للمشتري تعود ألسباب التأخیر غرامة تحتسب ال2

 :السداد غرامة احتساب .ب

 :التالیة للشروط وفًقا المورد لصالح السداد غرامة تحتسب .1

 .السداد في للتأخیر قانوني مبرر أي وجود عدم •

 90 فترة تجاوز .للدفع المؤیدة القانونیة لبیاناتا أو الوثائق في نقص أي وجود عدم •

 علیـه والتوقیـع العقـد بـإدارة المخولـة الجهـة قبـل مـن المسـتحقات رفـع تاریخ من یوًما

  الجهة رئیس من وتعمیده مالحظات أي دون

 

 .الدفع إجراءات تأخر في متسبًبا المورد یكون ال عندما •

 قیمة من  7.5 % بنسبة األول رالشه في السداد تأخیر غرامة احتساب یتم .2

 :التالي النحو على وتحسب المتأخر المستخلص

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

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

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

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

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

) 10%ة (نسـب رامةـــالغ مجمـوع یتجـاوز ال بحیـث حـدة على تقدم مما فترة لكل وذلك

 ثالثـة أقصـى كحـد التـأخیر مـدة تتجـاوز ال وبمـا للتوریـدات دالعقـ قیمـة إجمـالي نمـ

 .أشهر

 الفتـرة بـنفس العقـد تنفیـذ فتـرة تمدید یتم المشتري إلى یعود التأخیر سبب كان إذا .ج

 علیه تطبق فسوف المورد إلى یرجع التأخیر سبب كان وٕاذا بالتأخیر فیها تسبب التي

  .البند اهذ من )أ( الفقرة في المحددة التأخیر غرامة
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إنهــــــا العقــــــد بســــــبب   24

  التقصیر

 إنهاء للمشتري یجوز بالعقد، لإلخالل نتیجة مقررة أخرى جزاءات بأي اإلخالل دون  24-1

 مـن أي فـي وذلـك المـورد إلـى یوجـه كتـابي إخطـار بموجـب بعضـه أو كلـه العقـد

 :اآلتیة الحاالت

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

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

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

 التـدلیس أو الرشـوة أعمـال مـن عمـل فـي تـورط قـد المـورد أن المشـتري تأكـد إذا .ج

  .تنفیذه أو العقد على للحصول

 هذه من(24)  د للبن تنفیذا جزئیا أو كلیا العقد بإنهاء قیامه الةح في للمشتري یجوز  24-2    

 مشابهة وخدمات بضائع مناسبة یراها التي وبالطریقة بالشروط یشتري، أن الشروط،

 إضـافیة تكـالیف أي عن المشتري أمام مسؤوال المورد ویكون یتسلمها، لم التي لتلك

 ما تنفیذ في المورد یستمر ذلك من الرغم وعلى المشابهة، الخدمات أو البضائع لتلك

  .العقد من إنهاؤه یتم لم

 بمقتضـى التزاماتـه تنفیـذ یسـتطع لـم إذا للعقـد مخالًفـا أو مقصـًرا طـرف أي یعتبـر ال  1-25  القوة القاهرة  25

 الوفاء في التأخیر أو الوفاء عدم مسئولیة من منهما كل ویعفى قاهرة قوة بسبب العقد

 .قاهرة قوة عن ناشئا الوفاء في التأخیر أو الوفاء كان إذا دالعق بموجب التزام ألي

 المـوردإرادة  عـن خـارج حـادث أي البنـد هـذا تطبیـق فـي "القاهرة القوة" بعبارة یقصد  25-2    

 علـى األحـداث هـذه تشـمل و توقعه یمكن وال إهمال أو منه خطأ على مترتب وغیر

 الحجـر قیـود أو األوبئـة، أو الثـورات، أو الحـروب،" الحصـر ولـیس المثـال سـبیل

 لـیس آخـر سبب أي أو الحرائق أو العصیان، أو الفیضانات أو الزالزل أو الصحي

 بـالقوة یتمسـك الـذي الطـرف جانـب مـن تصـرف سـوء أو إهمـال أو خطـأ عـن ناتًجـا

 .القاهرة

 كتابـة المشـتري بإخطار المورد یقوم القاهرة، القوة ظروف من ظرف تحقق حالة في  25-3    

 العقـد بموجـب التزاماتـه تنفیـذ فـي المـورد ویستمر وأسبابها الظروف هذه بفحوى ًرافو 

 إلـى المـورد یسـعى كما ذلك بغیر كتابة المشتري أشار إذا إال ممكن حد أقصى إلى

 .قاهر ظرف اعتبارها دون یحول ال بما للتنفیذ بدیلة معقولة وسائل إتباع

إنهــــاء العقــــد بســـــبب   26

  اإلعسار

 إذا العقد، بإنهاء یقوم أن للمورد كتابي إخطار وبموجب وقت أي في لمشتريل یجوز  26-1

 یكـون الحالـة هـذه وفـي بـات، قضـائي حكـم بموجـب معسـًرا أو مفلسـا المـورد أصـبح

 حق أي على یؤثر أو اإللغاء هذا یضر أال بشرط للمورد، تعویض أي دون اإلنهاء

  .بعد فیما له یستحق أو للمشتري استحق قد یكون التعویض في أو التصرف في

ـــــــــــاء بســـــــــــــــبب   27 اإلنهــــ

  المصلحة

 كلـه العقـد إنهـاء للمـورد، یرسله كتابي إخطار وبموجب وقت أي في للمشتري یجوز  27-1

 یـتم اإلنهـاء أن اإلخطـار فـي ویـذكر العامـة، للمصـلحة تحقیًقـا منـه جـزء فـي أو

 هذا نفاذ اریخوت العقد بموجب أعمال من إنهاؤه یتم ما مدى ویحدد العامة للمصلحة
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 .اإلنهاء

 لالسـتخدام والقابلـة للشـحن والمعـدة الجـاهزة البضـائع علـى الموافقـة للمشـترى ینبغـي  27-2    

 استالم من یوما (30) ثالثین خالل توریدها یتم لم التي بالبضائع ربطها دون لذاتها

 .العقد في الواردة واألسعار بالشروط وذلك باإلنهاء، لإلخطار المورد

 یتعلـق بینهمـا ینشـأ نـزاع أو خـالف أي لتسـویة جهـد أقصـى والمـورد المشـتري یبـذل  1-28  ویة الخالفاتتس  28

 وبمـا اإلشـكال حـل بغـرض المباشـر، التفـاوض خـالل مـن ودیـة بطریقـة وذلـك بالعقـد

  .والالئحة القانون أحكام مع ینسجم

 غیـر المفاوضـات دایـةب من یوما ( 30 ) ثالثین بعد والمورد المشتري على تعذر إذا  28-2    

 تقتضیه ما بحسب التحكیم إلى اللجوء یتم ودیا، العقد حول الخالف تسویة الرسمیة

 .والمزایدات للمناقصات العلیا اللجنة من المسبقة الموافقة أخذ وبعد العقد أحكام

    28-2-

1  

 طبًقـا للتحكـیم القضـیة بإحالة الطرفین من ألي إخطار تقدیم أجله من تم خالف أي

 بعد أو قبل التحكیم بإجراءات البدء ویمكن بالتحكیم، یحل الخالف هذا فإن البند هذال

  .العقد هذا إطار في البضائع تسلیم

    28-2-

2  

  .الیمني التحكیمن قانو  في المحددة اإلجرائیة للقواعد طبًقا التحكیم إجراءات تتم

    28-2-

3  

 وخصـم العقـد إنهـاء للمشـتري یحـق التحكـیم بشأن اتفاق إلى الطرفان یتوصل لم إذا

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

  .القضاء إلى اللجوء للمتضرر ویحق للمورد المستحقة

 :للتحكیم اإلحالة من الرغم على  28-3    

  .ذلك غیر ىعل اتفقا إذا إال العقد إطار في التزاماتهما أداء في الطرفان یستمر .أ

 توریـد تـم قـد یكـون أن بشـرط وجـدت إن المـورد مسـتحقات بـدفع المشـتري یقـوم .ب

  .المشتري وقبلها الخدمات أداء أو البضائع

 الخاصـة الشـروط تـنص لـم مـا العربیـة باللغـة والمورد المشتري بین العقد تحریر یتم  1-29  اللغة المعتمدة  29

 .ذلك خالف على للعقد

ب القــــــــــــانون الواجــــــــــــ  30

  التطبیق

 العالقة ذات النافذة األخرى والقوانین التنفیذیة والئحته والمزایدات المناقصاتقانون   30-1

  .العقد شروط تطبیق في إلیها یرجع التي

 یتم كتابي أخطار یكون أن یجب للعقد تنفیذا اآلخر إلى الطرفین أحد من إخطار أي  1-31  اإلخطارات   31

 اآلخر الطرف عنوان على االلكتروني بالبرید أو بالفاكس أو بالبرید أو بالید، إرساله

  للعقد الخاصة الشروط في المحدد

 .أبعد أیهما لنفاذه، فیه المحدد التاریخ في أو تسلیمه بمجرد نافذا اإلخطار یصبح  31-2    

 رسوم يوأ والضرائب الجمركیة الرسوم جمیع شاملة األسعار عروض تقدم أن یجب  1-32  الضرائب والرسوم  32

 أو لكلـيا اإلعفـاء علـى یـنص المشـتري بلـد فـي نافـذ قـانون هنـاك یكـن مـالم أخـرى

  .للعقد الخاصة الشروط ضمن ذلك تحدید فیتم الجزئي
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 ظهـور وعنـد البعض لبعضها مفسرة العقد منها یتكون التي الوثائق مجموعة تعتبر  1-33  وثائق العقد  33

 حسـب للوثـائق التـرجیح أولویـة ترتیـب یكـون بینهـا فیمـا تعـارض أو غمـوض أي

 :التالي التسلسل

 .العقد اتفاقیة .أ

 .العطاء قبول إخطار .ب

 اعتبارهـا وتـم العقـد، توقیـع قبـل قبولها تم وثائق أو مراسالت وأي المقدم العطاء .ج

 .العقد من یتجزأ ال جزءً 

 .الخاصة الشروط .د

 .العامة الشروط .ه

 .الفنیة المواصفات .و

 .)وجدت إن(الرسومات .ز

  .العقد من جزء تشكل أخرى وثائق أي .ح

 بالعقد تتعلق بیانات أو وثائق أو معلومات أي تسریب بعدم والمورد المشتري یتعهد  1-34  سریة المعلومات  34

 أو قبل سواء اآلخر الطرف قبل من مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة ثالث طرف ألي

 المعلومـات تلك إعطاء على اآلخر لطرفا وافق إذا إال العقد، انتهاء بعد أو خالل

 أو البیانات أو بالوثائق الباطن من موردیه تزوید بإمكانه المورد أن إال الوثائق، أو

 تنفیذ من الباطن من المورد یمكن وبما المشتري من علیها یتحصل التي المعلومات

 الباطن من المورد من تعهد اخذ المورد على الحالة هذه وفي العقد، حسب التزاماته

  .للعقد العامة الشروط حسب المورد بها یلتزم التي السریة شروط بنفس

 علیهـا یحصـل التـي البیانـات أو الوثـائق أو المعلومـات اسـتخدام عـدم المشتري على  34-2    

 عـدم المـورد علـى فـإن وبالمثـل العقـد، بتنفیـذ تتعلـق التـي لألغـراض إال المـورد مـن

 األعمال وتورید تصمیم عدا غرض ألي البیانات أو قالوثائ أو المعلومات استخدام

  بالعقد المحددة األعمال لتنفیذ المطلوبة والخدمات

 ذات الخـدمات أو للمـواد األسـعار رفـع عـن المسـئولة هـي الحكومـة تكـون عنـدما  1-35  تعدیل األسعار  35

 من المقرة المعالجات ضوء في للمشتري یجوز بعضها أو العقد مكونات في العالقة

 وفًقـا األثـر وقـوع تـاریخ مـن العقـد مـن المتبقي الجزء قیمة تعدیل الوزراء مجلس قبل

  .الوزراء مجلس قبل من المقرة للضوابط

مقاطعــة الــدول غیــر   36

  المؤهلة

 أي مـع التعامـل عـن باالمتنـاع ، العقـد تنفیـذ في یستخدمهم من وجمیع المورد یلتزم  36-1

 الحكومة من قرار اتخاذ تم التي الدول" المؤهلة غیر بالدول ویقصد مؤهلة غیر دولة

 في المشتري تیقن ما وٕاذا مباشر غیر أو مباشر بشكل ،"معها التعامل بعدم الیمنیة

 ینهـي أن حقـه فمـن البنـد هذا أحكام خالف المورد بأن العقد نفاذ مدة خالل وقت أي

 تلـك أو لفسـخا هـذا عـن الناجمـة األضـرار عـن بـالتعویض المـورد یطالـب وأن العقـد

 المـورد اسـتحقاقات جمیـع مصـادرة للمشـتري یحـق الحالـة، هـذه وفـي المخالفـة
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 العقد تنفیذ إتمام لغرض مؤقتة، ومواد معدات من الموقع في )وجدت إن( وموجوداته

 .انتهائها بعد الحسابیة التسویة عمل ثم
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  : الشروط الخاصة للعقدالخامسالقسم 

  مقدمة

ــــم المناقصــــة  )1ند (البمن الشروط العامة  م بشــــأن 2017ام ) لعــــ1رقــــم ( العامــــةمناقصــــة ال: أســــم ورق

لمبن�ى البن�ك األھل�ي الیمن�ي  مول�د كھرب�ائي"تورید وتركیب وتش�غیل 

  ."ةظالغیفرع 

  اإلدارة العامة. – األهلي الیمني البنك :اسم المشتري  )1من الشروط العامة البند (

  الشخص االعتباري الذي سیتم قبول عطاءه.: أسم المورد  )1من الشروط العامة البند (

  فرع الغیظة : البنك األهلي الیمنيتحدید موقع   )1من الشروط العامة البند (

  :أنواع الفحص واالختبار  1- 8من الشروط العامة البند 

سیقوم المشتري بفحص األصناف أو اختبارهـا أو االثنـین معـًا للتحقـق مـن مطابقـة 

نیــة والكمیــات الــواردة علــى نفقــة المــورد، ولــه الحــق فــي األصــناف للمواصــفات الف

  التعاقد مع شركة مستقلة إلجراء الفحص وذلك على نفقة المورد.

  ینطبق: التغلیف  2- 9من الشروط العامة البند 

  : الموقع النهائي للتسلیم  1-10من الشروط العامة البند 

  ةظالغیفرع البنك األهلي  مبنى

) أســابیع مــن تــاریخ التوقیــع علـــى 8 - 6مــن ( مشــروع):(تنفیــذ ال فتــرة التوریــد

  .العقد.

  الخدمات التابعة (المكملة):  1-13من الشروط العامة البند 

لتشغیل  تدریب ونقل المعرفة إلى فریق العمل الذي سوف یؤمنه البنك

  .وصیانة المولدات 

  لب.توفیر قطع الغیار عند الط :قطع الغیار  1-14من الشروط العامة البند 

  فترة سریان ضمان الصیانة (إصالح العیوب)  1-15من الشروط العامة البند 

  من تاریخ الفحص اإلبتدائي الخالي من التحفظات. )عام واحد(

  :الفترة المحددة إلصالح العیوب من تاریخ إخطار المشتري ذلك  3-15من الشروط العامة البند 

  .ساعة 24

  ة السداد ( اسلوب الدفع):طریق  1-16من الشروط العامة البند 

  .(ال تنطبق)الدفعة المقدمة: 

  إجراءات السداد:

اإلستالم اإلبتدائي الخالي  ) بعد85%سیتم دفع قیمة العقد بنسبة ( -

 من أي مالحظات أو تحفظات.

ن قیمة العقد بعد إنتهاء فترة ضمان الصیانة ) م15%وسیتم دفع ( -

 المجانیة.
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  :ملة الدفعع  4-16من الشروط العامة البند 

  .وذلك حسب تعمیم البنك المركزي فقطال الیمني ـالری

  لغة العقد والمراسالت أثناء تنفیذ العقد:  29من الشروط العامة البند 

  اللغة العربیة باإلضافة إلى االنجلیزیة كلغة أضافیة.

  :اإلخطارات  31من الشروط العامة البند 

ـــوان المشـــتري دارة العامـــة (دائـــرة الشـــئون اال – البنـــك األهلـــي الیمنـــي :عن

  االداریة) بحسب االعالن.

  :عنوان المورد

  

یجـب أن تقــدم عــروض األسـعار شــاملة جمیــع الرسـوم الجمركیــة والضــرائب   1-32من الشروط العامة البند 

  القانونیة والمصروفات األخرى.
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  / جدول المتطلبات سادسالالقسم 

  

  ت:المتطلبا جدول مكونات

  

 ؛التورید ماكنأو  التسلیم ومواعید تبالتوریدا جدول .1

 ؛المكملة بالخدمات جدول .2

 ؛الفنیة المواصفات .3

 ؛األسعار جداول .4
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  التورید أماكن/ومكان التسلیم ومواعید التوریداتبقائمة  جدول .1
  

  الصنف
  مولدات كھربائیة بحسب المواصفات أدناه

نوع   الكمیة
  الوحدة

  مواعید وأماكن التورید
مدة التسلیم 
باألسابیع/ 

  الشھور

الموقع 
النھائي 
  للتسلیم

 

   أوالً : عــام :

م��ع المواص��فات القیاس��یة والمعتم��دة  تتط��ابق كاف��ة مواص��فات المول��د 

  العالمیة .

  

 PRIME POWER GENERATOR. 
 50 Hz – 415V / 240V. 
 P.F / 0.8 

 55 KW. 
 Charge alternator 24 V - Governor 

Electronic. 
 Water cooled Diesel engine. 
 3 pole 40, 45, 60A MCCB. 
 Six cylinders. 
 Tank capacity of min 8 hours operation 

at 70% standby load. 
 Speed 1500 – 1800 rpm. 
 Voltage Regulation output to within 

+1.0%. 
 Single bearing alternator IP 23, Class 

“H” insulation. 
 Cooling 50° C radiator as standard. 
 Battery capacity 100 A/hr.  
 Operation & Maintenance manual. 
 Standard set of labels. 
 

General 
features : 

 Frequency meter, Ammeter, Voltmeter. 
 Alarms and faults Oil pressure, water 

temperature. 
 No start – up. 
 Over speed, Min / Max alternator. 
 Min / Max Battery. 
 Voltage, Low fuel level, Emergency 

stop. 
 Engine parameters Hours counter. 
 Oil pressure, water. 
 Temperature. 
 Engine speed. 
 Battery voltage. 
 Fuel level. 

Control 
panels 

Critical silencer. Exhaust 
Silent 73 dB @ 7m [ 23 Ft ] (prime). Enclosure 

  
  

  

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  خالل   

)6 - 8 (

من  أسابیع

 تاریخال

  المتفق علیه

البنـــك األهلـــي 

فــرع  –الیمنـي 

  الغیظة
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Must be made by the same manufacturer as 
the generator. 

 

Automatic 
Transfer 
Switch  
(ATS) 

  
 : الشروط والضمانات: ثانیاً 

  
الش����ركة  م���وزع معتم���د م���ن/یج���ب أن یك���ون المتن���اقص وكی���ل -

  .الذي سیقوم بتقدیمھا للمولد الكھربائيالمصنعة 
برس��الة م��ن  ج��ودة المول��د الكھرب��ائي لمتن��اقصیج��ب أن یض��من ا -

  المصنع .
د ل�وأن یتوفر لدى المتناقص مھندسین وورشة لض�مان إص�الح الم -

مدعماً بما یثبت ذل�ك , ومص�رح ل�ھ بالص�یانة م�ن  في عرضة المقدم
  قبل الشركة المصنعة .

 المق��دم ل�داألص�لیة والت�راخیص للموأن یض�من ت�وفیر قط�ع الغی�ار  -
  ل عن خمس سنوات.تق لفترة ال في عرضة

أن یش��مل الع��رض الم��الي الض��رائب والتوص��یل لموق��ع المش��تري  -
  وأیة رسوم أخرى .

یج��ب أن یض��من المتن��اقص ب��أن المول��د المق��دم ف��ي عرض��ة غی��ر  -
  مجدد أو معاد تصنیعة.

  

 : عـدة الصیانـة :ثالثاً 
یش��مل الس��عر توری��د طق���م ع��دة ألعم��ال الص���یانة حس��ب توص��یات الش���ركة      

 كما یشتمل كتالوجات التشغیل والصیانة وبیان قطع الغیار .  الصانعة

  

                   : التركیـب واإلختبـار :رابعاً 

ی��تم إختب��ار أداء المح��رك وكاف��ة أجھ��زة التش��غیل واإلن��ذار حس��ب المواص��فات     
 .میة والتأكد من مطابقتھا للمطلوبالعال
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   تنفیذها المطلوب )المكملة( التابعة الخدمات قائمة جدول .2

الموقع أو مكان   الوحدة  الكمیة  وصف الخدمات  الصنف

  تقدیم الخدمات

تاریخ استكمال 

الخدمات 

  المطلوبة

تدریب ونقل   التدریب

المعرفة إلى فریق 

الذي سوف العمل 

یؤمنه البنك 

لتشغیل وصیانة 

  مولداتال

البنك األهلي   -----   ---- 

فرع الیمني، 

  الغیظة
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  المواصفات الفنیة .3
 

                   أوالً : عــام :

  تتطابق كافة مواصفات المولدات مع المواصفات القیاسیة والمعتمدة العالمیة .    

 

 PRIME POWER GENERATOR. 
 50 Hz – 415V / 240V. 
 P.F / 0.8 

 55 KW. 
 Charge alternator 24 V - Governor Electronic. 
 Water cooled Diesel engine. 
 3 pole 40, 45, 60A MCCB. 
 Six cylinders. 
 Tank capacity of min 8 hours operation at 70% standby load. 
 Speed 1500 – 1800 rpm. 
 Voltage Regulation output to within +1.0%. 
 Single bearing alternator IP 23, Class “H” insulation. 
 Cooling 50° C radiator as standard. 
 Battery capacity 100 A/hr.  
 Operation & Maintenance manual. 
 Standard set of labels. 

 

General features : 

 Frequency meter, Ammeter, Voltmeter. 
 Alarms and faults Oil pressure, water temperature. 
 No start – up. 
 Over speed, Min / Max alternator. 
 Min / Max Battery. 
 Voltage, Low fuel level, Emergency stop. 
 Engine parameters Hours counter. 
 Oil pressure, water. 
 Temperature. 
 Engine speed. 
 Battery voltage. 
 Fuel level. 

Control panels 

Critical silencer. Exhaust 
Silent 73 dB @ 7m [ 23 Ft ] (prime). Enclosure 

Must be made by the same manufacturer as the generator. 
 

Automatic Transfer 
Switch  
(ATS) 
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 ثانیاً : الشروط والضمانات :
  
  .الذي سیقوم بتقدیمھا للمولد الكھربائيركة المصنعة الش موزع معتمد من/یجب أن یكون المتناقص وكیل -
  برسالة من المصنع . لمتناقص جودة المولد الكھربائيیجب أن یضمن ا -
م�دعماً بم�ا یثب�ت ذل�ك , ومص�رح  في عرضة د المقدملوأن یتوفر لدى المتناقص مھندسین وورشة لضمان إصالح الم -

  لھ بالصیانة من قبل الشركة المصنعة .
  تقل عن خمس سنوات. لفترة ال في عرضة المقدم لداألصلیة والتراخیص للموضمن توفیر قطع الغیار أن ی -
  أن یشمل العرض المالي الضرائب والتوصیل لموقع المشتري وأیة رسوم أخرى . -
  یجب أن یضمن المتناقص بأن المولد المقدم في عرضة غیر مجدد أو معاد تصنیعة. -
  

 :: عـدة الصیانـة ثالثاً 
یشمل السعر تورید طقم عدة ألعمال الصیانة حسب توصیات الش�ركة الص�انعة كم�ا یش�تمل كتالوج�ات التش�غیل والص�یانة وبی�ان      

 قطع الغیار . 

  

                   : التركیـب واإلختبـار :رابعاً 

 .لتأكد من مطابقتھا للمطلوبمیة وایتم إختبار أداء المحرك وكافة أجھزة التشغیل واإلنذار حسب المواصفات العال    
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 ول األسعاراجد

  اسم المورد:

  . ةظالغیولد كهربائي لمبنى البنك األهلي الیمني فرع متورید وتركیب وتشغیل اسم المناقصة: 

  م2017) لعام    رقم ( عامةرقم المناقصة: المناقصة ال

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

بلد   الوصف  الصنف

  المنشأ

 سعر  الكمیة

 ةالوحد

تسلیم 

المصنع 

لكل 

  مصنف

تكلفة 

العمالة 

المحلیة 

والمواد 

الخام 

  والمكونات

إجمالي 

السعر تسلیم 

المصنع لكل 

صنف العمود 

)4×5(  

سعر الوحدة لكل 

صنف في 

المكان النهائي 

وسعر الوحدات 

للخدمات التابعة 

  األخرى

ضرائب 

المبیعات 

وغیرها 

المستحقات 

في حالة 

  إرساء العقد

إجمالي 

السعر 

كل ل

  صنف

                    

                    

                    

  توقیع المورد أو المخول بالتوقیع

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

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

  التوقیع:..........................................
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  النماذج سابع /القسم ال 

  دیم العطاء نموذج تق

  التاریخ :..............

  رقم :...................

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

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

 :وتسلیم بتورید التزامنا نؤكد )المورد اسم یكتب( ............................................. :الموقعون نحن

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

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

  [................])باألرقام المبلغ یكتب( ...................... وقدره مبلغ بإجمالي المناقصة لوثائق طبًقا

  [..........]  التخفیض نسبة/ مبلغ وجد إن التخفیض] ................[بالحروف المبلغ یكتب

 ) ..................................باألرقام المبلغ یكتب(  ...............التخفیض بعد النهائي العطاء ليإجما لیصبح

 جدول بموجب تحدد أخرى مبالغ أي أو والتأمین والنقل والضرائب الجمركیة الرسوم جمیع شامال ،) بالحروف المبلغ یكتب(

 .العطاء هذا من جزًءا یعتبر والذي هذا مع المرفق األسعار

 بالتنفیذ) الشراء عملیة اسم تكتب(................................................................. ب عطائنا قبول حالة في ونتعهد

 المقدم، وعطائنا المتطلبات وجدول المناقصة وثیقة في المحددة والمواعید والشروط األسعار وجداول الفنیة للمواصفات وفقا

 أي في قانوًنا المختصة الجهات قبل من اتخاذه یتم قرار بأي التزامنا نؤكد كما قبلكم، من اإلرساء تم أساسه على يوالذ

ء العطا هذا یعتبر العقد وتوقیع إعداد یتم أن وٕالى العطاء، بقبول إخطارنا بعد او قبل المناقصة هذه بشأن تظلم أو شكوى

  .لنا ملزًما عقًدا

 :علینا المناقصة إرساء حالة في وبتنفیذه العطاء بهذا یتعلق فیما دفعها منا المطلوب موالتبالع بیان یلي وفیما

 الوكیل وعنوان اسم

 والعملة المبلغ

 العمولة من الغرض

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

    ،  یوم  في تحریًرا

  :والصفة بالتوقیع المخول اسم

 :الختم

 تقـدیم أو أعـاله إلیـه المشـار المكـان فـي تعبئتـه یـتم أن فیجب العطاء لقیمة تخفیض تقدیم في رغبة هناك نكا إذا : مالحظة

 لجنة وٕاشعار مظروف أول فتح وقبل المحدد الموعد في العطاء مظروف مع قبل ذلك تقدیم شریطة بالتخفیض مستقلة مذكرة

 فـي مثبـت غیـر تخفیض بأي یعتد لن فإنه لم ما الفتح محضر في إلثباته التخفیض بوجود الفتح جلسة أثناء المظاریف فتح

  . المظاریف فتح سجل
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   نموذج ضمان العطاء

  

  ...................................................................(یذكر أسم المشتري) /.األخوةاألخ / 

  ................(یذكر أسم ورقم المناقصة)............................................................

نحن ................................... (یذكر أسـم البنـك) نضـمن.................... (یـذكر أسـم المـورد) ضـمانا 

مطلقا غیر مشروط وغیر قابل لإللغاء على أن یـدفع لــ البنـك األهلـي الیمنـي أو مـن یخلفـه فـي منصـبه أو یقـوم بتعیینـه 

..........................(یكتـب المبلــغ بـالحروف) عنــد أول  باألرقــامك مبلــغ وقـدرة ............... یكتــب المبلـغ لـذل

  مطالبة خطیة من قبلكم بدون أي تحفظ أو اعتراض من جانبنا أو من جانب المضمون وشروط هذا االلتزام:

  عطاء والمذكور في شكل العطاء أو أن یقوم بسحب عطائه بعد فتح المظاریف خالل فترة سریان ال  .1

بـإبالغ مقـدم العطـاء بقبـول عطائـه خـالل فتـرة  ............................... (یذكر أسم المشـتري)أن یقوم   .2

  سریان العطاء ثم :

  یخفق مقدم العطاء أو یرفض توقیع العقد إذا طلب منه ذلك أو   أ.

  اء حسب التعلیمات لمقدمي العطاءات أو یخفق مقدم العطاء أو یرفض تقدیم ضمان األد  ب.

  ال یقبل التصحیحات الحسابیة حسب التعلیمات لمقدمي العطاءات   ج.

  ) یوما یبدأ من تاریخ :    /     /      م    یعتبر هذا الضمان ساري المفعول لمدة (

  المقدم (المضمون). ءو أي طلب لتمدید هذا الضمان یجب أن یتم عبر صاحب العطا

  ختم :............................................إمضاء و 

  أسم البنك :................................................

  العنوان:...................................................

  التاریخ :..................................................
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  نموذج أخطار قبول العطاء

  لتاریخ:ا

  

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

 )الشراء عملیة اسم یكتب( ..........................تنفیذ بشأن م لسنة (   ) رقم المناقصة أن نخطركم

 مبلغ بإجمالي . / / المؤرخ مناقصةال هذه في المقدم عطائكم بموجب علیكم أرسیت قد

  ) بالحروف المبلغ یكتب) .......................... (باألرقام المبلغ یكتب( ..................... وقدره

 (.......................) بمبلغ العطاء قیمة من 15 % بنسبة األداء ضمان تقدیم سرعة وعلیكم

 بوثائق المرفقة الضمان لصیغة وفقا اإلخطار لهذا كماستالم تاریخ من یوما عشر خمسة خالل

 الفحص إجراءات انتهاء حتى المفعول ساریة باسمنا لإللغاء قابل وغیر مشروطة غیر المناقصة

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

 سیؤدي أعاله المحددة المدة خالل األداء ضمان تقدیم وأ العقد لتوقیع الحضور عن تأخركم حالة في

 .العطاء ضمان ومصادرة علیكم المناقصة إرساء إلغاء إلى

  .والوظیفة الشخص اسم توضیح مع العطاء قبول بإصدار المخولین األشخاص توقیع

 

 قانونا المختصة الجهات إلى بشكوى نالمتقدمی احد تقدم ما إذا القانونیة الناحیة من ملزم اإلخطار هذا یعتبر ال :)مالحظة(

  .والالئحة القانون في المحددة القانونیة لإلجراءات وفقا الشكوى في والبت النظر یتم حتى وذلك
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  نموذج ضمان األداء

 )المشتري اسم یذكر : ............................................................ (األخوة

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

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

   )البنك اسم یذكر ................................................... (نحن

 قابل وغیر مشروط غیر مطلقًا ضمانا ) المورد اسم یذكر .................................... (نضمن

 )باألرقام المبلغ یكتب( ................... وقدره مبلغ )المشتري اسم یذكر( .......................... ـل ندفع أن على –لإللغاء

 من اعتراض أو تحفظ أي بدون بلكمق من خطیة مطالبة أول عند )بالحروف المبلغ یكتب.......................................(

 )المورد اسم یذكر( ........................................ أن تبین المضمون جانب من او جانبنا

 .طلبكم إلیها استند التي األسس تبینوا أن إلى الحاجة دون العقد بموجب التزاماته تنفیذ في اخفق قد

 والتي العقد مستندات من أي في أو العقد بنود في یلتعد أو إضافة أو تغییر أي على نوافق كما

  .)المشتري اسم یذكر ........................................................ (یكون أن یمكن

 إبالغنا عن نتنازل هنا ونحن الضمان، هذا على تترتب مسئولیة أي من یعفینا ولن علیها أتفق قد

 صالحیة لفترة تمدید ألي باالستجابة نتعهد كما التعدیالت أو فاتاإلضا أو التغییرات هذه من بأي

   )المورد اسم یذكر( .................................... عمیلنا إلى الرجوع دون الضمان

 االبتدائي واالستالم الفحص إجراءات انتهاء وحتى م،  /  /  تاریخ من الضمان هذا ویسري

 . تحفظات أو مالحظات أي بدون

 ______________________ :وختم إمضاء

 _________________________:البنك اسم

 __________________________ :العنوان

  __________________________ :التاریخ
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  ضمان الدفعة المقدمةنموذج 

  

 )ريالمشت اسم یذكر( ............................................................ :األخوة

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

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

 .المقدمة الدفعة صرف مقابل ضمان تقدیم أوجبت التي العقد وشروط تعلیمات علي بناء

 )البنك اسم یذكر( ................................................... نحن

 – لإللغاء قابل وغیر مشروط غیر مطلقًا ضماًنا) المورد اسم یذكر ........................ (نضمن

   )باألرقام لغالمب یكتب(............ وقدره مبلغ )المشتري اسم یذكر( ....................................... ـل ندفع أن على

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

 جانب من

 لاستعم قد أو العقد بموجب التزاماته تنفیذ في أخفق قد) المورد اسم یذكر( ............................. بأن تبین إذا المضمون

 العقد، موضوع المشروع إطار خارج أخرى ألغراض المقدمة الدفعة

 وفًقا استردادها یتم وحتى المقدمة الدفعة استالم تاریخ من المفعول ساري الضمان هذا ویعتبر

 .القانونیة لإلجراءات

 ______________________ :وختم إمضاء

 ________________________:البنك اسم

 _________________________ :العنوان

  _________________________ :التاریخ
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  نموذج ضمان الجودة

  

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

 قطعة أي تغییر أو بتصلیح ونقوم االبتدائي واالستالم الفحص تاریخ من ......... لمدة وأجهزتنا صناعاتنا جمیع نكفل

 ومعدنها بقطع الجهاز متعلقة معدنیة أو مصنعیة أخطاء عن ناتج العطب كان إذا الضمانة هذه مدة خالل الجهاز في

 .مقابل  بدون وذلك

 والكسر واإلتالف باالستخدام الخاصة التعلیمات بخالف الجهاز استخدام فهي الضمانة علیها تجري ال التي األخطاء أما

 .االستعمال كثرة من للتآكل قةالمتعل القطع وأیضا

 األصلیة القطع تستعمل لم إذا أو من قبل المورد بذلك مخولین غیر أشخاص باإلصالح قام إذا الغیا الضمان یصبح

 .الشركة لدى المصنوعة الغیار لقطع

 لها) الرسمي الوكیل أو المصنعة الشركة قبل من بذلك المخول قبل من والختم التوقیع(
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  دنموذج العق

  

 إبرام العقد) تم مكان (یذكر ...................... في ، م2017/     /      الموافق ........................... یوم في أنه

 من كل بین العقد هذا إبرام

 ........................................................./األخ ویمثله /...................................... المشتري 1) 

  . )األول (الطرف العقد هذا في إلیه ویشار ........................................................ /بصفته

 .............................................../األخ ویمثله /....................................... المورد  2)

 . )الثاني الطرف( العقد هذا في إلیه ویشار ............................../.................. بصفته

 -: للتالي وفًقا

  ..............................................................بتورید الثاني الطرف یقوم:  )1(بند

 . )الشراء عملیة اسم (یكتب .................................................................

 الذي والعطاء وثائق المناقصة في المحددة والمتطلبات والشروط األسعار وجداول والنوعیة والكمیات الفنیة للمواصفات وفقا

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

 

 ) .باألرقام المبلغ (یكتب ............. .........................وقدره بمبلغ األعمال تنفیذ عقد قیمة:  )2(بند

  . )بالحروف المبلغ (یكتب ........................................................................................

  

 للدفع یصبح مستحقا دق آخر مبلغ أي أو العقد قیمة الثاني للطرف یدفع أن العقد هذا بموجب األول الطرف یتعهد:  )3(بند

  .للعقد الخاصة الشروط في المحددة  )الدفع( السداد لطریقة وفًقا

 

  ) :...............................(التنفیذ أو التورید مدة:  )4(بند

 .م2017/         /        التورید : لبدء علیه المتفق التاریخ -

  م.2017/          /         التورید : النتهاء المحدد التاریخ -

 

  -: وهي ، األساس هذا على تفسیرها ویتم العقد هذا من یتجزأ ال جزء التالیة الوثائق تعتبر:  )5(بند

 .العطاء قبول إخطار .أ

 .العقد هذا من الیتجزأ جزًءا اعتبارها وتم العقد، توقیع قبل قبولها تم وثائق أو مراسالت وأي المقدم العطاء .ب

 .ةالخاص الشروط .ج

 .العامة الشروط .د
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 .الفنیة المواصفات .ـه

 . )وجدت إن( الرسومات  .و

  .العقد هذا من جزء تشكل أخرى وثائق أي .ز

 

  : )6(بند

 قیمـة مـن  )%10مـا نسـبته ( حـدود فـي علیهـا المتعاقد الخدمات أو السلع كمیات تخفیض أو زیادة األول للطرف یحق -أ 

 هـذه بسـبب تعـویض بـأي المطالبـة أو ذلـك علـى االعتـراض فـي الحـق الثـاني لطـرفل یكـون أن دون األسـعار وبـنفس العقـد

 .التخفیض أو الزیادة

 ووفقـا عالمًیا، بها المعمول المهنیة للمعاییر وفًقا المحددة الجودة ضمان بفترة الكامل االلتزام الثاني الطرف على یجب -ب

  .العالقة ذات النافذة التشریعات علیه تنص لما

  

 والئحتـهم.  2007لسـنة  ) 23 (رقـم الحكومیـة والمخـازن والمزایـدات المناقصـات قـانون ألحكـام العقـد هذا یخضع:  )7(بند

  . العقد لهذا مكملة المذكورین والالئحة القانون أحكام وتعتبر التنفیذیة

 

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

  

 

 األول الطرف      الثاني الطرف

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

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

 ....................................... التوقیع :      ....................................... : التوقیع

    .م2017/       / التاریخ :               .م2017/       / :        التاریخ

   : ــــــــــــــ الجهة ختم    : ــــــــــــــ المورد ختم

  


