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 انشزوط انعايت
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

السشاقص عرضه وأسعاره على الجداول والشساذج والؾثـائق السرفقـة بـدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ اـاه الؾثـائق ويـتفهؼ وسيـع مـا ورد يعد  .1
فيهـا ويخــتؼ ويؾقــع كافــة وثـائق دعــؾة العظــاء ويقــدمها ضــسؽ العـرض كاملــة علــى أن يتحســل كافــة الشتـائ  السترتبــة علــى عــدم  يامــه 

 يحة.بالتدقيق واالستكسال برؾرة صح

تكتــب أســعار العظــاء بالذــيكل علــى أن يذــسل الدــعر رســؾم الجســارك والزــريبة السزــافة وأوــؾر التحــزيؼ والت ليــح ومرــاريح الشقــل  .2
 والتحسيل والتشزيل والتأميؽ ووسيع الرسؾم والسراريح األخرى.

التعـديل أو الذـظب أو ااضـافة فـي العـرض يعد السشاقص عرضه مظبؾعًا أو مكتؾبًا بالحبر األزرق أو األسؾد فقـ  ويحغـر السحـؾ أو  .3
وكل ترحيح مؽ ااا القبيل يؾضع عليه خظيؽ متؾازييؽ بالحبر األحسر ويعاد كتابة الرؾاب بالحبر األزرق أو األسؾد ويؾقـع بجا بـه 

 مؽ قبل مؽ أورى الترؾيب.

ية ق بإحكام ويكتب عليه عظـاء تؾريـد قرطاسـيقدم السشاقص عرضه مرفقًا به الؾثائق السظلؾبة مع تأميؽ دخؾل العظاء في م لف م ل .4
وكــالػ اســسه وعشؾا ــه بالكامــل ورقــؼ الهــاتف والفــا س ورقــؼ  2022/ 80للسشاقرــة رقــؼ دولــة فلدــظيؽ ت وأدوات مكتبيــة لرــالح وزار 

ة الساليـة خظيـًا بـأي ت ييـر صشدوق البريد الخاصيؽ به لترسل إليه السكاتبات الستعلقة بالعظـاء وعليه تبليــغ اادارة العامة للؾازم / وزار 
أو تعديل في عشؾا ه وعليـه أن يكتـب أيزـًا اسـؼ الـدائرة التـي طرحـء العظـاء وعشؾا هـا وبخـلف ذلـػ يحـق للجشـة العظـاءات أن تهسـل 

 العرض السقدم مشه.

دة السحـددة ء السـيؾدع العرض مؽ قبل السشاقص في صشدوق العظـاءات السخرـص لهـاا ال ـرض لـدى اادارة العامـة للـؾازم قبـل ا تهـا .5
 .يشغر فيه ويعاد إلى مردره م لقاً في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال  لالػ وكل عرض ال يؾدع

مــؽ تــارير آخــر مؾعــد لتقــديؼ  يؾمــاً  90يلتـزم السشــاقص بــأن يبقــى العــرض السقــدم مشــه  افــا السفعــؾل وال يجــؾز لــه الروــؾع عشــه لســدة  .6
 العروض.

 ألسعار أو ارتفعء ال يحق للظرفيؽ إ هاء التعاقد أو السظالبة بالتعؾيض.في حال ا خفزء ا .7
 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ

 يرفق السشاقص مع عرضه ) خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذهادات والؾثائق السظلؾبة مشه واي على الشحؾ التالي:  .1
  وكالػ الديرة الااتية للذركة.صؾرة مردقة عؽ شهادة مزاولة السهشة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي للذركة 

 .شهادة خلؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيسة السزافة 

على السشاقص أن يرفق بعرضه الشدخة األصلية مؽ أية كتالؾوات أو  ذرات أو معلؾمات فشية تعرف باللؾازم السعروضـة وكـالػ يقـدم  .2
لؾبـة فـي دعـؾة العظـاء وكذا كا ـء تلـػ العيشـات غيـر قابلـة للشقـل فعليـه أن يحـدد مكا هـا والؾقـء الـاي يسكـؽ مع عرضه العيشات السظ

 رؤيتها فيه وكال يكؾن للجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 لتؾضيح عرضه. يرغب بإضافتها ويرى أ ها ضرورية يحق للسشاقص أن يزيح أية وثائق أو معلؾمات .3

 :اث انعطاءثانثًا: تأييناث وضًان
يلتزم السشاقص أن يرفق بعرضه سشد دفـع معتسـد صـادر مـؽ بشـػ البريـد أو علـى شـكل كفالـة أو شـيػ  :تأميؽ الدخؾل في العظاء .1

أشـهر  3لسـدة  "  عظـاء " كتـأميؽ دخـؾل مقظـؾع مبلـغ  دوالر1000( بسبلغ اا تاجأو بشػ  بشكي صادر مؽ )البشػ الؾطشي ااسلمي



 

 

على أن تعاد تأميشات الدخؾل في العظاء إلى مقدميها مؽ السشاقرـيؽ الـاي  معزز بتأميؽ دخؾل العظاء رض غيروال يشغر في أي ع
 .مؽ تارير آخر مؾعد لتقديؼ العروض أشهر 3لؼ يحال عليهؼ العظاء بعد مدة 

لعظاء السحال عليه بقيسة يلتزم الستشاقص الفائز بالعظاء أو بأي وزء مؽ بشؾده بتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيا ل :دؽ التشفياتأميؽ ح .2
وذلػ على شكل سشد دفع معتسد صادر مؽ بشػ البريد حدب األصؾل أو على شكل كفالة أو شيػ بشكي  مبلغ مقظؾع دوالر 2000

يؾم مؽ تارير تبلي ه بقرار إحالة العظاء عليه مؽ قبل اادارة العامة  15خلل  (اا تاجأو بشػ  صادر مؽ )البشػ الؾطشي ااسلمي
 .ازم على أن يكؾن ساري السفعؾل مدة سريان العقدللؾ 

 رابعًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:
ــتح السغــاريح -1 ــة ف ــتح العظــاءات بحزــؾر  :لجش ــة بف ــتح مغــاريح العظــاء وتقــؾم اــاه اللجش ــة ف ــؾازم العامــة لجش ــدعؾ مــدير عــام الل ي

 -اتخاذ ااوراءات التالية:السشاقريؽ أو مساليهؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد 
إثبات عدد السغاريح في محزر فتح السغاريح وكل عظاء يفتح مغروفـه يزـع رئـيس اللجشـة عليـه وعلـى مغروفـه رقسـًا مدلدـًل  -أ

 على ايئة كدر اعتيادي بدظه رقؼ العظاء ومقامه عدد العظاءات الؾاردة.

 تر يؼ األوراق السرفقة مع العظاء وكثبات عدداا.  -ب

 ؼ مقدم العظاء واألسعار و يسة التأميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص وذلػ بحزؾر السشاقريؽ أو مساليهؼ.قراءة اس  -ت

التؾ يع مؽ رئيس اللجشة ووسيع األعزاء الحاضريؽ على العظاء ومغروفه وكل ورقة مـؽ أوراقـه وكـالػ علـى محزـر اللجشـة بعـد  -ث
 تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

يحــدد مــدير عــام اللــؾازم العامــة األشــخاص أو الجهــات الــايؽ تتكــؾن مــشهؼ اللجشــة الفشيــة التــي تقــؾم  :ؼ العــروضلجشــة دراســة وتقيــي -2
فـي بدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقا ؾ ية وتقدم تؾصياتها السشاسبة للجشـة العظـاءات السركزيـة بعـد أخـا السعـايير التاليـة 

 -االعتبار:
 ير معزز بتأميؽ دخؾل العظاء.ال يشغر في أي عرض غ -أ

تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحيث تحدد السعايير الفشية وفقًا لسؾاصفات اللؾازم السظلؾبة على ودول يعـد لهـاه ال ايـةت وتخزـع  -ب
  افة العروض لشفس السعايير مؽ حيث التزام السشاقص بعرضه بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

يؤخــا بعـــيؽ االعتبــار كفـــاءة السشـــاقص مــؽ الشـــاحيتيؽ الساليـــة والفشيــة ومقدرتـــه علــى الؾفـــاء بالتزامـــات العظــاء وســـسعته التجاريـــة   -ت
والتدهيلت التي يقدمها أو الخدمة التي يؾفراا وقظـع الييـار وورش الرـيا ة و كـالػ كؾ ـه وكيـل أو مـؾزع لؾكيـل أو تـاورت وللجشـة 

 ال تتؾفر فيه كل أو بعض ااه الستظلبات. استبعاد عرض السشاقص الاي

 تبدأ الدراسة بالعرض الاي قدم أرخص األسعار ثؼ الاي يليه حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة. -ث

إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾصي اللجشة الفشية بااحالة على مقدم أرخص األسـعار و مـؽ حـق اللجشـة  -ج
 الترسية على أ ار مؽ مؾرد للرشف الؾاحد بالرغؼ مؽ اختلف األسعار.الفشية أن تؾصي ب

في حالة عدم تؾافر الستظلبات في العرض الاي يتزسؽ أرخص األسعار تشتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـاي يليـه بالدـعر إلـى أن ترـل  -ح
 رخص بذكل واضح.إلى العرض الاي تتؾافر فيه الستظلبات لإلحالة على أن تبيؽ أسباب استبعاد العروض األ 

إذا تداوت السؾاصفات واألسعار والذروط والجؾدة السظلؾبة يفزل السشاقص الاي يتزسؽ عرضه ميزات إضافية ثـؼ السقـدم للسشتجـات  -خ
 السحليةت ثؼ السشاقص السقيؼ بفلدظيؽ برؾرة دائسةت ثؼ مدة التدليؼ األقل إذا كا ء سرعة التدليؼ لسرلحة الدائرة السدتفيدة.

 :ـانتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 
 على الستعهد الاي أحيل عليه العظاء استكسال إوراءات العقد الخاص بقرار ااحالة وتؾ يع االتفا ية وما يلحقها مؽ أوراق  .1

 ومدتشدات بسا فيها )أوامر الذراء(.



 

 

 يلتزم الستعهد بالتؾريد خلل شهر مؽ تارير استلمه ألمر التؾريد. .2

إذن خظـي مـؽ لجشـة العظـاءات التـي  ىأن يتشازل ألي شخص آخر عـؽ كـل أو أي وـزء مـؽ العقـد دون الحرـؾل علـ ال يجؾز للستعهد .3
 أحالء العظاء.

ال يحق للسشاقص أو السؾرد الروؾع على لجشة العظاءات بأي خدـارة أو ضـرر  اشـن عـؽ تقـديؼ عرضـه فـي حالـة إذا مـا رفزـء لجشـة  .4
ا لؼ تحل العظاء على مقدم أقل األسعار أو إذا أل ء لجشة العظاءات دعؾة العظاء في أي وقـء العظاءات كل العروض السقدمة إليها أو إذ

 أو أي مرحلة دون ذكر األسباب.

 ه.يلتزم السؾرد بتدليؼ اللؾازم وفقًا للسؾاصفات والذروط الستفق عليها والؾاردة في قرار ااحالة وكالػ العيشات السعتسدة والساكؾرة في .5
 اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ سادساً 

إذا تأخر الستعهد عؽ تؾريد مـا التـزم بـه فـي السؾعـد السحـدد فـي العقـد يحـق لسـدير عـام دائـرة اللـؾازم العامـة أن : فرض غرامة مالية .1
ير فـي التؾريـد تؾريداا عـؽ كـل أسـبؾع تـأخير إال إذا تبـيؽ أن التـأخ%( مؽ  يسة اللؾازم التي تأخر في 1يفرض غرامة مالية ال تقل عؽ )

ت وفي وسيع األحؾال على الستعهد تقديؼ إشعار خظي وفؾري إلى الجهـة السخترـة بـالغروف واألسـباب التـي أدت إلـى  اوؼ عؽ قؾة قاارة
 التأخير في التؾريد أو مشعته مؽ ذلػ وتقديؼ ما يابء ذلػ.

إذا  كل الستعهد عؽ تشفيا التزاماته بسا فيه التزامه بالتؾريد أو قرر في ذلػ أو تـأخر يحـق لسـدير عـام : دالذراء على حداب الستعه .2
دائرة اللؾازم العامة إصدار القرار بذراء اللؾازم السلتزم بها الستعهد بـشفس الخرـائص والسؾاصـفات مـؽ أي مرـدر آخـر علـى حدـاب اـاا 

والشفقـات ااضـافية وأيـة خدـائر أو مرـاريح أو عظـل أو ضـرر يلحـق بالـدائرة السدـتفيدة أو  الستعهد و فقته مع تحسيلـه فـروق األسـعار
 دائرة اللؾازم العامة دون الحاوة إلى أي إ اار وال يحق للستعهد االعتراض على ذلػ.

حالــء العظــاء اتخــاذ واشــا يحــق للجشــة العظــاءات التــي أ :اســتبعاد عــرض الســؾرد الــاي يخــل بالتزاماتــه أو إل ــاء العقــد السبــرم معــه .3
ااوراءات اللزمة بحق الستعهد بسا في ذلػ مرادرة  يسـة التـأميؽ السقـدم مـؽ الستعهـد أو أي وـزء مشـه بذـكل يتشاسـب مـع  يسـة اللـؾازم 

 غير السؾردة ويعتبر السبلغ في ااه الحالة إيرادًا للخزيشة العامة.
ؾال السدتحقة لها في ذمة السشاقص أو السؾرد مؽ األمؾال السدـتحقة لـالػ وفي وسيع األحؾال يحق لدائرة اللؾازم العامة تحريل األم .4

 السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والهيئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاالتهؼ.
 -سابعًا: حم اخلالفاث:

 بالتفاوض.في حال حدوث أي خلف يشذأ عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حله وديًا  -أ

يؾمًا مؽ بدء مفاوضتهسا للؾصؾل إلى حل حؾل أي خلف يتعلق بالعقد يحـق ألي مـؽ الظـرفيؽ حـل  30إذا لؼ يتسكؽ الظرفان خلل  -ب
 الخلف باللجؾء إلى السحكسة السخترة وتظبيق القؾا يؽ واأل غسة السعسؾل بها في مشاطق الدلظة الؾطشية بهاا الذأن.

 شزوط يتفزقت:ـ ثاينا:

استعسل السشاقص ال ش أو التلعب في معاملته أو ثبء عليـه أ ـه شـرع أو قـام بشفدـه أو بؾاسـظة غيـره بظريـق مباشـر أو غيـر إذا  .1
مباشر على رشؾة أحد مؾعفي أو مدتخدمي الدلظة أو على التؾاطؤ معه إضرارًا بالسرلحة يل ـي عقـده فـي الحـال ويرـادر التـأميؽ 

ة بالتعؾيزـات السترتبـة علـى ذلـػ فزـًل عـؽ شـظب اسـسه مـؽ بـيؽ السشاقرـيؽ وال يدـسح لـه مع عدم ااخـلل بحـق الـؾزارة السظالبـ
 بالدخؾل في مشاقرات للدلظة الؾطشية الفلدظيشية ااا فزًل عؽ اتخاذ ااوراءات القزائية ضده عشد االقتزاء.

زـاء وكـالػ مرـادرة مبلـغ التـأميؽ كـإيراد عـام إذا أفلس السشاقص أو السؾرد يحق للجشة العظاءات إل اء التعاقد معه دون اللجؾء للق .2
 للخزيشة العامة.

إذا تــؾفى السشــاقص أو الســؾرد وــاز إل ــاء العقــد  السبــرم معــه أو مــا تبقــى مشــه  بتؾويــه كتــاب للؾرثــة يفيــد بــالػ دون الحاوــة إلــى  .3
 استردار حكؼ قزائي يقزي بالػ مع رد مبلغ التأميؽ في ااه الحالة.



 

 

 انشـــزوط اخلاصـــت 
 

 يلتزم السشاقص بتقديؼ مؾاد ذات وؾدة عالية.  .1

 االلتزام بالتؾريد بالشؾعيات والكسيات واألسعار خلل مدة السشاقرة.  .2

كــل عيشــة اســؼ الذــركة ورقــؼ الرــشف فــي كراســة العظــاء ولــؽ تقبــل  ىت بحيــث يكتــب علــيجــب أن يلتــزم السشــاقص بتقــديؼ عيشــات .3
 العيشات إذا لؼ تكؽ معرفة.

 ويذسل الشقل والتؾصيل وكافة أ ؾاع الرسؾم والزرائب.الدعر بالذيكل  .4
 يجب أن تكؾن السؾاد السقدمة مظابقة للسؾاصفات والسقاييس الفلدظيشية. .5

لإلدارة العامة للؾازم العامة/وزارة السالية الحق في التأ د مؽ مظابقة السؾاد للسؾاصـفات والسقـاييس الفلدـظيشية بـالظرق التـي ترااـا  .6
 إوراءات تلػ الفحؾصات وما يتبعها علي حداب و فقة السؾرد.مشاسبة وان تكؾن 

 يجب أن تكؾن السؾاد م لفة حدب الؾحدة سؾاء عدد أو وزن أو حجؼ. .7
 أي وزء مشها في حال مخالفتها للسؾاصفات التي تؼ االتفاق عليها. رفض أي مادة كاملة أو الؾطشيةلؾزارات الدلظة يحق  .8
ب ـزة أو الجهـة التـي  ةبؾزرات الدـلظة الؾطشيـة الفلدـظيشيعليها في الخدمات السدا دة  قاعدالسؾاد الستعلي السؾرد االلتزام بتؾريد  .9

عسليـات التؾريـد  ىوالتحسيـل والتشزيـل ومـا يترتـب علـ تحدداا الؾزارة طبقًا للذروط والسؾاصفات الؾاردة في السشاقرة متزسشًا الشقـل
 الخاصة.  فقته ىفقات بال ة ما بل ء أو مراريح علمؽ  

 .أساس أقل األسعار والسظابق للسؾاصفات السظلؾبة  ىرسية أصشاف السشاقرة بالتجزئة علسؾف يتؼ ت .10

دولــة ت فــي حــال مخالفــة الســؾرد لكــل أو بعــض شــروط التعاقــد أو فــي حــال امتشاعــه أو عرقلتــه للتؾريــد بســا يســس بسرــلحة وزار  .11
أو يعرض مرالحها للزرر يحـق لـؾزارة الساليـة مرـادرة كفالـة حدـؽ التشفيـا والروـؾع عليـه بـالتعؾيض عـؽ كـل عظـل أو  فلدظيؽ

 أوضرر لحق بها كسا أن لها الحق في الحرؾل علي السـؾاد التـي يتخلـف السـؾرد عـؽ تؾفيراـا مـؽ السـؾرد الـاي يليـه فـي الدـعر 
% مرــاريح إداريــة مــؽ 10اء التعاقــد مــع ودفــع فــروق األســعار مزــافًا إليهــا الذــراء بــالظرق التــي ترااــا محققــة لسرــلحتها وكل ــ

ضسا ته البشكية وليس للسؾرد الاي خالف أي شرط مؽ شروط التعاقد أو تخلف عؽ أو عرقل عسليـات التؾريـد الحـق فـي السظالبـة 
ذا تسكشء الؾزارة مؽ تؾفير تلـػ السـؾاد بدـعر بأية تعؾيزات أو السظالبة باسترداد كفالة حدؽ التشفيا أو السظالبة بفروق األسعار إ

أقل مؽ سـعر السشاقرـة الـاي تـؼ التعاقـد بسؾوبـه وفـي حـال عـدم كفايـة الزـسا ة لت ظيـة فـروق األسـعار لـؾزارة الساليـة الحـق فـي 
 خرؼ أي مبالغ تتبقي مؽ مدتحقاته لديها.

ديؼ تقـ حدـب آليـة وزارة الساليـة بعـداصفات الؾاردة بالسشاقرـة يكؾن الدفع السؾرد لقاء ما قام بتؾريده مؽ مؾاد طبقًا للذروط والسؾ  .12
 تسام وحدؽ التؾريد طبقًا للذروط والسؾاصفات الؾاردة برحيفة الذروط والسؾاصفات . ىالفؾاتير واألوراق الدالة عل

 يحق للجشة العظاءات تسديد العظاء عؽ السدة السحددة له بسا يتشاسب والسرلحة العامة. .13

 .31/12/2022حتى تارير01/10/2022تبدأ مؽ تاريرالعظاء مدة سريان  .14
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو


برفتي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اؾية رقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أ ا السؾقع أد اه  
 ـــــــــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمساًل عؽ  شركة ــــــــــــــــــ

ومؾاصــفات مــؽ شــروط عامــة وخاصــة  80/2022 ا ورد بؾثــائق العظــاء السظــروح رقــؼ.   بــأ شي قــرأت وتفهســء كافــة مــ1
 وألتزم التزاما قا ؾ يًا بتلػ الذروط والسؾاصفات .

مـؽ تـارير آخـر  يؾمـاً  90.   كسا ألتزم بـأن يبقـى العـرض السقـدم مشـي سـاري السفعـؾل وال يجـؾز لـي الروـؾع عشـه لسـدة 2
 مؾعد لتقديؼ العروض.

دولــة وزارات مــؽ قبــل  ي يــتؼ طلبهــاالســاكؾر أعــله والتــ .  وكــالػ ألتــزم بتؾريــد األصــشاف السحالــة علــى بسؾوــب العظــاء3
وذلــػ مــؽ تــارير العقــد علــى أن تكــؾن تلــػ األصــشاف الســؾردة مــؽ قبلــي وفقــًا للسؾاصــفات والذــروط السشرــؾص  فلدــظيؽ

 عليها في ااا العظاء.
 وااا إقرار وتعهد مشي بالػ أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ض   أو إ راه .     
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