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تعليمات تنظيم إجراءات املشرتيات احلكومية لسنة 2022

صادرة باالستناد ألحكام املادة ( )95من نظام املشرتيات احلكومية رقم ( )8لسنة 2022

المادة  -1تسمى الا التعليماو (تعليماو تنظايم إياراءاو المشاترياو الحكومياة لسانة )2022
ويعم بها من تاريخ نشراا في الجريدة الرسمية.

المادة  -2م -يكون للكلماو والعباراو التالية حيثما وردو في اله التعليماو المعاني الممصصاة
لها مدناه ما لم تدل القرينة على رير ذلك-:
النظام

:

نظام المشترياو الحكومية .

وثااااااااااااااائق
التأاياااااااااااا
المسبق

:

الوثائق التي تعداا الجهاة المشاترية مو الجهاة المسات يدة والمتعلقاة
ب التأاياااا المساااابق وتشاااام دعااااوة المشاااااركة بالتأاياااا المساااابق
ومتطلباته ومسسه ومعاييره بما فيها النماذ المعتمدة ومية متطلباو
اخرى.

خطاااااااااااااااااة
الشااااااااااااراء
السنوية

:

خطااااااااة تعااااااااداا الجهاااااااااو والوحااااااااداو الحكوميااااااااةب تتضاااااااامن
احتياياتها المستقبلية بهدف ترشايد الن قااو العاماة وضابطهاب وياتم
نشاار ملمااص عنهااا علااى البوابااة اإللكترونيااة موالموقااع اإللكترونااي
للجهة او الوحدة الحكومية.

المطااااااااااااااة
التن يليااااااااة
للمناقصة

:

خطة تعداا الجهاة المشاترية تماتص بعملياة شاراء بعينهاا وتتضامن
علاااى األقااا الكل اااة التقديرياااةب والمواعياااد المالاااة بطااارح العطااااء
واالعالن والارد علاى االست سااراو والمالحاق ان ويادوب ومواعياد
إيداع العروض واإلحالة المبدئية والنهائية وتوقيع العقد .

لااااااااااااااااااب
الشراء

:

الطلااب المقاادم ماان الجهااة المساات يدة الااى الجهااة المشااترية للسااير
بإيراءاو الشراء وفقا ألحكام النظام.

دعااااااااااااااااوة
العطاء

:

الاااادعوة المويهااااة للمقاااااولين او المااااوردين مو مقاااادمي الماااادماو
مو االستشاريين للمشاركة في العملية الشرائية.

المناقصااااااة
العامة

:

المناقصااة التااي يااتم فيهااا دعااوة كافااة المناقصااين المسااتوفين شاارو
محددة في دعوة العطاء لتقديم عروضهم.

المناقصااااااة
المحدودة

:

المناقصاة التااي ياتم بهااا دعااوة عادد محاادود ماان المناقصاين ماان قبا
الجهة المشترية وفقا ألحكام النظام.
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المناقصااااااة
علااااااااااااااااااى
مرحلتين

:

المناقصة التي يمكان اساتمدامها فاي حاال العطااءاو المعقادة مو ذاو
الطبيعاااة المالاااة والتاااي يتعااالر بهاااا إعاااداد موالااا او فنياااة كاملاااة
مسبقا والتي تررب الجهة المست يدة او الجهة المشترية من خاللهاا
الحصول على الحلول الممكنة والمقترحاة مان قبا مقادمي العاروض
بما فيها تقديم تصور لتصميم اولي او اذا كانت االشاغال او المادماو
ال نيااااة مو اللااااوازم او خاااادماو االستشااااارية يدياااادة رياااار مألوفااااة
ولم يسبق شراءاا ويصعب تحديد موال اتها او شرو ها.

رساااااااااااااائ
التعبير عان
االاتمام

:

استجابة مقدمي المدماو ال نية والمدماو االستشارية دعاوة الجهاة
المشااترية بهاادف إعااداد قائمااة مصااغرة ماان الشااركاو المؤالااة التااي
لاااديها القااادراو ال نياااة والمالياااة المطلوباااة التاااي تحتايهاااا الجهاااة
المشااترية و/مو الجهااة المساات يدة لتااتم دعااوة المشاااركين المااؤالين
الواردة مسماءام في القائمة المصغرة فقط للمشاركة في المناقصة .

لاااااااااالحية
العرض

:

المدة الزمنية التي يبقى بها عرض المناقص ساري الم عول اعتبارا
من تاريخ آخر موعد إلياداع العاروض وتحادد االه المادة فاي وثاائق
الشااراء بحيااث تكااون كافيااة للتمكااين ماان تقياايم العااروض ومقارنتهااا
واستكمال إيراءاو الشراء.

تقيااااااااااااااااايم
العروض

:

التحقااق ماان تااوافر الشاارو والمعااايير الااواردة فااي وثااائق الشااراء
في العروض المقدمة من المناقصين.

الجهااااااااااااااة
المساااااؤولة
عاااااان ادارة
العقد

:

الجهة مو الوحدة الحكومية التي تتولى متابعة كافة المسائ المتعلقاة
بالعملية الشرائية بعد اإلحالة وتوقيع العقد.

التأاياااااااااااا
المسبق

:

التحقااق ماان تااوافر مسااس ومعااايير التأاياا لاادى المشاااركين وفقااا
للمتطلباو الواردة في وثائق التأاي المسابق لتاتم دعاوة المشااركين
المؤالين فقط للمشاركة في المناقصة.

التأاياااااااااااا
الالحق

:

التحقااق ماان تااوافر شاارو التأاي ا ال نااي لاادى المناااقص الاالي قاادم
عرضااا للمشاااركة فااي المناقصااة وفقاا للمتطلباااو ال نيااة الااواردة فااي
وثااائق الشااراءب ويمكاان ايضااا تطبيااق التأاي ا الالحااق للتحقااق ماان
معلوماو التأاي المقدمة من المناقص اللي تم تأايله مسبقا.

اللجنااااااااااااااة
ال نية

:

اللجنااة المشااكلة وفااق محكااام النظااام ماان المبااراء وال نيااين و ذوي
المبرة واالختصاع.
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العرض

:

عرض المنااقص المقادم ورقياا او إلكترونياا مان خاالل نظاام الشاراء
اإللكترونااي للمشاااركة فااي مناقصااة وحساابما اااو محاادد فااي وثااائق
الشراء.

تاااااااااااااااأمين
دخاااااااااااااااول
العطاء

:

ك االو بنكية او شيكاو مصدقة لادرة عن احد البنوك .

 تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها فاي االه التعليمااو ماا لامتدل القرينة على رير ذلك.

المادة -3يجوز استمدام نظام الشراء اإللكتروني لممارسة الصالحياو والقيام بأي من إيراءاو
الشراء و فق محكام اله التعليمااو مو تعليمااو الشاراء اإللكتروناي بماا فاي ذلاك إعاداد
ونشر دعواو العطااءاو وتقاديم وفاتح العاروض وإياراءاو اإلحالاة وتنظايم الساجالو
والنماااذ المعتماادة والمراسااالو كلمااا كااان ذلااك ممكنااا علااى ان تراعااي تحقااق األماان
والسرية.
المادة -4يجب من تتضمن خطة الشراء السنوية ما يلي- :
م -قائماة بمشااترياو األشااغال والماادماو ال نياة واللااوازم والماادماو االستشااارية المااراد
شراءاا خالل ال ترة الزمنية المحددة في المطة السنوية.
 ريقة الشراء المقترحة والتي تم اختياراا بمويب محكام النظام. الكل ة التقديرية لك عملية شراء.د -تحديد نوع ك عملية شراء (لوازم مو مشغال مو خدماو فنية مو خدماو استشارية).
اـ -مي معلوماو إضافية ترى الجهة الحكومية و مو الوحدة الحكومية ضرورة إضافتها.
المادة -5م -على الجهة المشترية إعداد خطة شاراء تن يلياة من صالة تماتص بكا عملياة شاراء
علااى ان تتضاامن تحديااد المسااار الزمنااي لتن ي ال عملياااو الشااراء الرئيسااية بهاادف
ضمان نجاح واستكمال العملية الشرائية.
 يراعى في خطة الشراء التن يلية من تتضمن ما يلي- : -1تحديد ريقة الشراء المقترحة ومسس االختياار بماا فاي ذلاك الطريقاة التاي
سيتم بها تقييم مؤاالو المناقصين .
 -2تحديد المسار الزمني لتن يل إيراءاو الشراء بماا فيهاا الحصاول علاى عادم
ممانعة الممول إذا تطلب األمر والحصول على الموافقاو الالزمة.

1426

الجريدة الرسمية

-3
-4
-5
-6
-7

آلية اإلعالن المتبعة لضمان مشاركة مكبر عدد من المساتهدفين مان دعاوة
العطاء.
آلية عقد ايتماع ما قب المناقصة وزيارة الموقع إذا تطلب األمر .
منهجية وآلية عم لجان التقييم ال نية لتقييم العروض.
الجهة التي معدو وثائق الشاراء واإلشاارة الاى مصاادر الشارو المريعياة
والموال او ال نية.
اي معلوماو إضافية ترى الجهة المشترية ضرورة إضافتها.

المادة -6م  -1 -يدفع المناقص ثمن وثائق الشاراء إذا كانات بمقابا وتكاون ريار مساتردة وذلاك
مقاب ولول مقبوضاو.
 -2على الاررم مماا ورد فاي البناد ( )1مان االه ال قارة وفاي حاال كاان النكاول عان
إتمام العملية الشرائية بسبب من الجهة المشترية مو بسبب ال عالقة للمنااقص
به وفي حاالو مبررة يمكن ان يرلاد للمنااقص قيماة وثيقاة الشاراء مو إعاادة
ثمنها له بقرار من المدير العام مو من األمين العام حسب مقتضى الحال.
 -ال يجوز للمناقص الحصول اال على نسمة واحدة فقط من وثائق الشراء.

المادة -7على الجهة المست يدة ان تراعاي فاي الموالا او ال نياة ان تكاون معقولاة وريار مباالغ
فيهاب لتجنب تبعاو زيادة الن قاو.

المادة -8تنشر الجهة المشترية اإلعالن عن إحالة عقد الشراء متضامنا موضاوع الشاراء واسام
المنااااقص ال اااائز وعنواناااه وقيماااة اإلحالاااة علاااى لوحاااة إعالناتهاااا مو علاااى موقعهاااا
اإللكتروني وعلى البوابة اإللكترونية.

المااادة -9يعااد المناااقص عرضااه وفقااا لوثااائق الشااراء بعااد من ياادره اااله الوثااائق وياات هم يميااع
ما ورد فيها فإن كانت الوثاائق ريار كاملاة او ريار واضاحةب او وياد نقصاا فيهااب فعلياه
لااب اإليضاااح ماان الجهااة المشااترية قب ا الموعااد المحاادد فااي وثااائق الشااراء ويتحم ا
المناقص النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتحقق من استالم وثائق الشراء كاملة.
المااادة -10مااع مراعاااة مااا ورد فااي المااادة ( )12ماان النظااام يجااوز السااير فااي إيااراءاو دراسااة
العرض المقدم مان المنااقص الالي تقادم برساالة نواياا شاريطة تقاديم ات اقياة االئاتالف
مصدقة ملوليا قب اإلحالة النهائية.
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المادة -11م -يعد المناقص عرضاه ومساعاره علاى الجاداول والنمااذ المرفقاة بوثاائق الشاراء
والتااي تت ااق مااع متطلباااو وثااائق الشااراء ويوقااع كافااة وثااائق الشااراء ويقاادمها
ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص ان يقدم في عرضه مي وثائق او معلومااو
يررب في إضافتها ويرى انها ضرورية.
 في حاالو خالة ومباررة للجناة الشاراء قباول عارض المنااقص ومساعاره علاىالجداول والنماذ المعدة من قبله شريطة ان تت ق مع متطلباو الشراء.

المادة -12اذا كانت مدة تن يل العقد من متطلباو التقييم الاواردة فاي وثاائق الشاراء ولام يحادداا
المناقص فتعتبر المدة كما اي واردة في وثائق الشراء.

المااادة -13م -ال يجااوز لمناااقص واحااد ان يقاادم اكثاار ماان عاارض للعطاااء ن س اه فيمااا يمااص
عطاءاو األشغال والمدماو ال نية والمدماو االستشاريةب مو للمادة ن سها فيماا
يمص عطاءاو اللوازم سواء كان من ردا مو ائتالفا او شراكة مع مناقص آخر.
 ال يجوز للمناقص ان يقدم عرضه بناء علاى ات ااق ماع منااقص آخار تقادم لماادةاو مكثر من المواد الواردة في الا العرض.
 -1يجوز للمناقص ان يرفق ضمن عرضاه بعا البادائ االختيارياة اذا سامحتوثائق الشراء بللكب وعلى من يقدم تأمين دخول يغطي معلى قيمة مقدمة.
 -2علااى لجنااة الشااراء دراسااة العاارض و الباادي المغطااى بتااأمين دخااول العطاااء
مو مي منهما واستبعاد العرض او البدي رير المغطى بتأمين دخول العطاء.
المااادة -14م -للماادير العااام او األمااين العااام بناااء علااى لااب مناااقص مو اكثاار او لضاارورة يرااااا
مناسبة من يمدد آخر موعد لتقاديم العاروض ل تارة زمنياة مناسابة إذا كاان الطلاب
مبررا ويصدر التمدياد علاى وثاائق الشاراء بواساطة ملحاق ويعلان عان ذلاك علاى
البوابة اإللكترونية والموقع اإللكتروني للجهة المشترية .
 في حال إلدار دعوة معدلة لدعوة العطاء االللية يتم االعاالن عان االه الادعوةفي ن س وسائ االعالن التي سبق واعلن عن العطاء من خاللها.

المادة-15م -يرفق المنااقص فاي عرضاه تأميناا مالياا لادخول العطااء وفقاا للنماوذ الاوارد فاي
وثااائق الشااراءب عل اى شااك ك الااة بنكيااة او شاايك مصاادق لااادر عاان احااد البنااوك
العاملة في المملكة ووفقا للنسبة او القيماة والصايغة المحاددة فاي وثاائق الشاراء
وحسااب شاارو الجهااة او الوحاادة الحكوميااة المشااترية وعلااى ان تكااون سااارية
الم عول لمدة ال تق عن المدة المحددة في وثائق الشراء اذا اشتر ت ذلك.
 يجااب من تحاادد ماادة سااريان تااأمين دخااول العطاااء بحيااث ال تقا عاان ماادة لااالحيةالعرض .
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 يلتاازم المناااقص بتقااديم تااأمين حساان تن ياال للعطاااء المحااال عليااه اذا نصاات وثااائقالشراء على ويو تقديمة على شك ك الة بنكية او شيك مصدق لادر عان احاد
البنوك العاملة في المملكاة بمبلاغ ال يقا عان ( )%10عشارة بالمائاة مان القيماة
اإليمالية لإلحالة او من القيمة التي تقدراا الجهة المشترية.
د  -يلتزم المتعهد بتقاديم تاأمين لايانة للاوازم التاي تتطلاب ذلاك او تاأمين المساؤولية
عن إلالح العيو لألشغال بنسبة ( )%5 - 3من قيمة اللوازم او من قيمة العقد
ال علية بعد إنجاز األشغالب على شك ك الة بنكية او شيك مصادق لاادر عان محاد
البنوك العاملة في المملكة للجهة المسوءلة عن ادارة العقد.
اااـ -يلتاازم المتعهااد بتقااديم تااأمين الدفعااة المقدمااة بقيمااة تساااوي كام ا قيمااة الدفعااة
المقدمة المحددة في العقد.
و -يلتزم البنك المصدر ألي من منواع التأميناو بما فيها ك الة دخول العطاء بالصيغة
المحددة في النموذ وعليه االلتزام بتسييلها عند الطلب وبدون موافقة العمي .

المادة -16م -تعاد تأميناو الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي-:
 -1الى المناقصين اللين تم استبعاد عروضهم من قب لجنة الشراء.
 -2الى المناقصين اللين انتهت مدة سريان عروضهم ولم يرربوا فاي تمدياداا
وتعاد اليهم التأميناو بناء على لبهم المطي.
 -3الااى المناقصااين الاالين لاام تااتم اإلحالااة علاايهم بعااد تبلااغ المحااال علاايهم قاارار
اإلحالااة باسااتثناء المناقصااين لاااحبي العاارض الثاااني والثالااث الاالين ال يااتم
إرياااع تأميناااو الاادخول إلاايهم اال بعااد توقيااع المناااقص ال ااائز علااى عقااد
الشراء وتقديم تأمين ُحسن التن يل.
 -4الى المناقصين الالين يارو اإلحالاة علايهم بعاد تاوقيعهم علاى عقاد الشاراء
وتقديم تأمين حسن التن يل.
 عندما تشاير وثاائق الشاراء إلاى من اإلحالاة يمكان تجزئتهاا إلاى عادد مان الماواداو الحزم وكانت اإلحالة قد تمت لبع المواد او الحزم فقطب فال يجاوز فاي االه
الحالااة إرياااع تأميناااو دخااول العطاااء إلااى المناقصااين المشاااركين فااي المااواد
او الحزم التي لم تتم إحالتها إذا لم تنته مدة لالحية عروضهمب وللجناة الشاراء
إريااع تأمينااو دخاول العطااء فاي حاال قاام المنااقص بتقاديم تاأمين بادي يغطاي
قيمة تلك المواد مو الحزم رير المحالة.
المادة-17م -على المتعهاد المتابعاة ماع الجهاة الممولاة باإدارة العقاد إللادار لاب اإلفارا عان
تأمين حسن التن يل.
 يعاد تأمين حسن التن يل الى المتعهاد بعاد تن ياله كافاة شارو العقاد بموياب لابخطي باإل فرا عن التأمين مان الجهاة المسات يدة او الجهاة الممولاة باإدارة العقاد
بعااد مطابقتهااا لمحضاار االسااتالم موضااوع العقااد وفقااا لشاارو العقااد وبعااد تقااديم
المتعهد التأميناو والضماناو المطلوبة.
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المادة -18م -تح ظ تأميناو دخول العطاء لدى القسم الممتص في الجهة المشترية.
 تح ظ باقي التأميناو وضماناو العطاء لدى القسم الممتص في الجهة المساؤولةعن إدارة العقد.
المااادة -19تتااابع الجهااة المشااترية او الجهااة المسااؤولة عاان إدارة العقااد لااالحية التأميناااو
والضاااماناو للعطااااءاو ويجاااب عليهاااا لاااب تمدياااد مااادة لاااالحية تلاااك التأمينااااو
والضماناو إذا اقتضت الضرورة ذلاك علاى من يكاون الطلاب قبا ( )10عشارة مياام
عم على األق من تاريخ انتهاء مدة السريان لل ترة التي ترااا مناسبة.

المااادة -20م -يعتباار تقااديم عاارض المناااقص موافقااة منااه علااى من إلاادار كتااا القبااول او مماار
الشراء بعد تبلغه يشك مع عرض المناقص المقبول ووثائق الشاراء عقادا ملزماا
مالم ينص في قرار اإلحالة مو موامر الشراء على خالف ذلك.
 يتعهد المناقص ان تكون اللوازم الموردة سليمة وخالية من مي عياو مصانعيةومن راز حديث ولم يتوقف إنتايهاب على من تكون سنة الصنع كما اي محددة
في وثائق الشراء.

المااادة -21اذا تضاامنت وثااائق الشااراء من اللااوازم مو األشااغال المطلوبااة تتطلااب تورياادا وتركيباا
وتشغيالب فعلى المناقص ان يحدد في عرضه ما يلي-:
م -مدة التوريد.
 مدة التركيب واالستالم األولي. مدة التشغي التجريبي.د -مدة االستالم النهائي.
المادة -22اذا ويد تعارض في وثائق الشراء بين الشرو العامة و الشرو المالة فيؤخل بما
ورد في الشرو المالة.
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المادة -23م -تحت ظ الجهة المشترية بصندوق له ثالثة مق ال يحت ظ رئيس اللجنة بم تااح واحاد
منهاب ويحت ظ ممين سر اللجنة بم تاح الق الثاانيب ويحات ظ احاد اعضااء اللجناة
اآلخاارين بم تاااح الق ا الثالااث ويقااوم المناقصااون او مناادوبهم بإي اداع العااروض
الورقية في الصندوق.
 يجوز للمناقصين سحب عروضهم او تعديلها بمويب لباو خطياة موقعاة تاودعفي الصندوق قب انتهاء آخر موعد لتقديم العاروض وال يجاوز اساترياع العارض
بعد الطلب المطي في اله الحالة اال في يلسة فتح العروض.
 في حال تقديم العروض إلكترونيا من خالل نظام الشراء اإللكتروني يحق للمناقصإلغاء عرضه او التعدي عليه إلكترونيا قب آخر موعد لتقديم العروض مع مراعاة
التقيد بأحكام النظام والتعليماو الصادرة بمويبه.
د -ال يقب سحب او إيراء مي تعاديالو علاى العاروض بعاد التااريخ والموعاد المحادد
كآخر موعد لتقديم العروض.
المادة - 24م -تكون إيراءاو فتح الصندوق وإرالقه حسب اآلتي-:
 -1يمصااص لااندوق خاااع إليااداع العااروض فااي المكااان الاالي يعينااه رئاايس
اللجنة.
 -2يعاد مماين سار اللجنااة كشا ا بأساماء المناقصااين الالين مودعاوا عروضااهم
بالصندوق.
 -3إذا كانااات مغل ااااو العاااروض ذاو حجااام كبيااار بحياااث يتعااالر وضاااعها فاااي
الصندوق فتسلم في مث اله الحالة إلى ممين سر اللجنة اللي يتعاين علياه
ح ظها في مكان آمن وإعداد وتنظايم كشاف بهاا وتساليمه الاى اللجناة فاي
يوم فتح العروض.
 -4ي ااتح الصااندوق بحضااور النصااا القااانوني للجنااة الشااراء والمناقصااين
الااراربين فااي الحضااور فااي التاااريخ والساااعة المحااددين فااي اإلعااالن عاان
دعوة العطاء او وثيقة الشراءب والتي يجاب ان تكاون فاور انتهااء الموعاد
النهااائي لتقااديم العااروضب مااع إمكانيااة ويااود فالا زمنااي قصااير اذا لاازم
األمر ألسبا إيرائية واذا لم تاتمكن اللجناة مان فاتح الصاندوق ألي سابب
في الموعد المحددب فلها من تؤيله الى موعد آخر ويتويب عليها من تدون
ذلك في محضر يلسة فتح العروض وسج إيراءاو الشراء وينشار علاى
البوابة اإللكترونية وعلى الموقع اإللكتروني للجهة المشترية .
 -5تعلاان لجنااة الشااراء عاان اساام المناااقص ولااالحية العاارض ومبلااغ تااأمين
دخول العطاء ولالحيتهب والسعر اإليمالي لك عرضب مع مي تم يضااو
مو بدائ ب ومي معلوماو مخرى يرى رئيس لجنة الشاراء ضارورة اإلعاالن
عنها.
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 -6ياانظم ممااين ساار اللجنااة محضاارا موقع اا حسااب األلااول ماان اعضاااء لجنااة
الشراءب ويتضمن المحضر مسماء المناقصين وقيماة تاأمين دخاول العطااء
ونوعااه والسااعر اإليمااالي لكا عاارض والتم يضاااو مو الباادائ ان وياادو
ومي معلوماو اخرى يرااا رئيس لجنة الشراء ضرورية .
 -7يوقع معضاء لجنة الشراء الحاضرون على العروض التي تم فتحها .
 في حال اشتر ت وثائق الشراء تقديم العرض فاي مغل اين من صالين فناي وماالييتم فتحهما حسب االيراءاو التالية -:
 -1فااتح العااروض ال نيااة موال وإعااالن مسااماء المناقصااين المشاااركين وح ااظ
العروض المالية مغلقة في لندوق العطاءاو بعد التوقيع عليهاا مان قبا
لجنة الشراء.
 -2إيراء التقييم ال ني وإعالن نتائج التقيايم ال ناي علاى البواباة اإللكترونياة
او بأي وسيلة مخرى يحدداا األمين العام .
 -3يحاادد موعااد فااتح العااروض الماليااة بعااد اسااتكمال ايااراءاو النظاار فااي
االعتراضاو والشكاوى وفق محكام النظام .
 -4فتح العروض المالية للمناقصين اللين تم تأايلهم فنيا وفقا لنتائج التقييم
ال ني وإعادة العروض المالية األخرى الى ملحابها مغلقة .
  -1يجوز للمدير العام تعيين مساعد ممين سر مو اثنين لك لجنة من لجان الشراءالمركزية يتولى المساعدة في اعمال اللجنة ويقوم مقاام مماين السار فاي حاال
ريابه.
 -2للمدير العام ان يصارف لمسااعد مماين السار المكافاأة المنصاوع عليهاا فاي
ال قرة ( ) من المادة ( )2من الملحق رقم ( )5من النظام.
المادة -25ال ينظر في مي عرض لم يودع في لندوق العطااءاو قبا نهاياة آخار موعاد لتقاديم
العاااروض ويعااااد الاااى مصااادره مغلقاااا وفاااي حالاااة عااادم كتاباااة عناااوان المنااااقص
او المعلوماااو الكافيااة الواضااحة عاان العطاااء فااي العااروض الورقيااة فيحااق للجنااة
الشراء فتحه لمعرفة محتوياته.
المادة -26م -عند الموعد النهائي ل تح العروض وقب فتحهاب إذا تباين للجناة من عادد العاروض
المقدمة يق عن ثالثة عروض فللجنة الشراء من تقرر ميا مما يلي-:
 -1تمديد موعد تقديم العروض.
 -2إعاادة الطارح و تعاااد العاروض فااي االه الحالااة مغلقاة الااى مقادميها مقابا
توقيع المناقص او من يمثله.
 على الررم مما ورد في ال قرة (م) من اله المادة يحق للجناة الشاراء اذا اقتنعاتبعااادم الجااادوى مااان التمدياااد او إعاااادة ااارح العطااااء ان تقاااوم ب اااتح العااارض
او العروض الواردة الى الصندوق وإيراء الدراسة واإلحالة وفقا ألحكاام النظاام
والتعليماو الصادرة بمقتضاه.
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المادة - 27م -يتم اعتبار العارض مساتجيبا يوارياا للمتطلبااو الاواردة فاي وثاائق الشاراء اذا
توافاااق العااارض بشاااك تاااام ماااع الشااارو والمتطلبااااو والموالااا او ال نياااة
والمعايير المنصوع عليها في الوثائق.
 يعتباار العاارض رياار مسااتجيب مو منحرفااا يواريااا إذا كااان يحتااوي علااى ميانحرافاو مساسية عن الشرو والمعايير الاواردة فاي وثاائق الشاراء كممال اة
الشرو والمعايير المحددة في وثائق الشراء مو يشتم على مي تح ظاو كعدم
القبول لبع متطلباو وثائق الشراء مو قيام المنااقص بوضاع بعا الشارو
التي تحد من قبول ك متطلباو المناقصة مو عدم تقديم بع مو ك المعلوماو
مو الوثائق المطلوبة ومنها شرو األالياة ومعاايير الماؤاالو ال نياة والمالياة
الواردة في وثائق الشراء مو اذا تحققت مي من الحالتين التاليتين-:
 -1عاادم توقيااع العاارض ماان قباا المناااقص مو ممثلااة الم ااوض بمويااب
ت وي رسمي.
 -2مشااركة المناااقص فاي مكثاار مان عاارض واحاد إمااا من اردا مو رفااا فااي
ائتالف.
 اذا ويدو لجنة الشراء بعد تقييم ومقارنة العروض انها تحتوي على انحرافاورير يوارية فلها ان تطلب تصحيحها خاالل مادة زمنياة تحادداا واذا اساتجا
المنااااقص فااايمكن اعتبارااااا مساااتجيبة يوارياااا وفاااي حاااال لااام يقااام المنااااقص
بتصويبها خالل المدة الملكورة يعتبر عرضه مرفوضا.
د -االنحرافاو رير الجوارية اي التي-:
 -1ال تغير مو تمالف مسس ومعايير وشرو ومتطلباو التقييم المنصاوع
عليها في وثائق الشراء.
 -2ال تؤثر على النطاق مو الجودة مو األداء المحدد في وثائق الشراء.
 -3ال تؤثر على حقوق الجهة المست يدة او المشترية مو تحد مان التزامااو
المناقص بمويب العقد.
 -4ال تاااؤثر علاااى الوضاااع التنافساااي للمناقصاااين اآلخااارين الااالين قااادموا
عروضا مستجيبة يواريا.
ااـ  -إذا كااان العارض يتضاامن انحرافااو رياار يوارياة لهااا تاأثير مااالي علاى تكل ااة
العطااااء مو علاااى إنصااااف المناقصاااين اآلخااارينب فياااتم تقيااايم ااااله االنحرافااااو
رير الجوارية مالياب واألخل بعين االعتبار سعر العرض بعاد إضاافة قيماة تلاك
االنحرافاو ألرراض التقييم والمقارنة فقط.
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المادة -28مع مراعاة ما ورد في النظام عند تقييم العروض يؤخل بالعرض اللي يضامن تاوافر
قطع الغيار والصيانة وتكل اة دورة حيااة اللاوازم والمادماو االستشاارية اذا تطلبات
بيعتها ذلك ومدى انعكاساها علاى الاثمن علاى المادى المتوساط والبعياد ومي مماور
مخرى تتطلبها وثائق الشراء.

المادة -29إذا نصت وثائق الشاراء من إحالاة العطااء ساتتم علاى مسااه معياار الساعر واساتي اء
المتطلباو الواردة في وثائق الشراء (تقديم عرض فني ومالي معاا) فإناه ياتم تقيايم
العروض وفقا لما يلي :ـ
م -تدره العروض من الناحياة ال نياة بحياث تادر المعاايير ال نياة والمتطلبااو
الواردة في وثائق الشراء بجدول يعد لهاله الغاياة وياتم التحقاق مان اساتي اء
ك عرض للمعايير المدرية في الجدول.
 تبدم الدراسة بالعرض الالي قادم مقا األساعار ثام الالي يلياه حتاى تاتم دراساةكافة العروض المقدمة.
 فاااي حاااال تاااوافر المعاااايير ال نياااة والمتطلبااااو الاااواردة فاااي وثاااائق الشاااراءفي العرض األق سعرا تتم اإلحالة عليه على مساه األرخص المطابق.
د -في حال عدم استي اء المعايير ال نية والمتطلبااو الاواردة فاي وثاائق الشاراء
فاي العاارض األقا سااعرا تنتقا الدراسااة الااى العاارض الالي يليااه بالسااعر الااى
ان تص ا الااي العاارض المسااتوفي المتطلباااو والمعااايير ال نيااة الااواردة فااي
وثائق الشراء و تتم اإلحالة عليه على مساه مرخص المطابق علاى من تباين
اسبا استبعاد العروض األق سعرا بشك واضح .
اــ  -في حال عدم توفر المعايير ال نية والمتطلباو الواردة فاي وثاائق الشاراء فاي
كافة العروض المقدمة يجوز إحالة العطاء على العرض اللي يلبي احتيايااو
الجهة المست يدة وتتوافر فيه الجاودة واألساعار المناسابة وتاتم اإلحالاة علاى
مساه منسب العروض.
و -ال يؤخاااال بعااااين االعتبااااار عنااااد التقياااايم قيمااااة مي إضااااافاو او قطااااع ريااااار
رير مطلو تسعيراا في وثائق الشاراء ويحاق للجناة الشاراء بعاد ان تقارر
اإلحالااة قبااول اااله اإلضااافاو وقطااع الغيااار المقدمااة واحتسااا قيمتهااا فااي
العرض ال ائز بالعطاء.
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يتم تقييم العروض وفقا للمعايير واألوزان النسابية المحاددة فاي وثاائق الشاراء
على من يتم اختيار العرض ال ائز بإحدى الطرق التالية -:
-1

-2

-3
-4

االختيار على مساه الجودة والكل ة في ترتيب االستشاريينب وبعد االنتهاء
من تقييم العاروض ال نياةب ياتم فاتح العاروض المالياة لجمياع االستشااريين
اللين حققت عروضهم ال نية الحد األدنى من الدرياو ال نية المطلوباة كماا
او محدد في وثائق الشراءب وتتم دعوة االستشاريين الراربين في حضاور
فتح العروض المالية ويتم اختياار االستشااريين علاى مسااه تقيايم من صا
للعروض ال نياة والمالياةب وتارتيبهم حساب نتاائج المعادلاة المحاددة مسابقا
في وثائق الشراء.
االختياااار علاااى مسااااه الجاااودة وذلاااك عنااادما تكاااون المااادماو ذاو بيعاااة
متمصصااة او ال يمكاان مقارنااة مسااعاراا علااى من يااتم تقياايم العاارض المااالي
اللي حقق عرضه ال ني معلى مرتبة.
االختيار على مساه مفض عرض فني على من يكون عرضه الماالي ضامن
الممصصاو المالية المحددة.
االختيار على اساه العرض المالي األق تكل ة والالي حقاق عرضاه ال ناي
درية فنية نايحة.

 فااي كا الحاااالو الااواردة فااي ال قاارة (م) ماان اااله المااادة تااتم اإلحالااة علااى حااائزالمرتبة األولى.

المادة -31عند لب تقديم عروض مالية فقط فإن اإلحالة تتم على المناقص الالي حقاق المعياار
السعري المنصوع عليه في وثاائق الشاراء بماا فيهاا (االقا او المعادلاة الوساطية
او المعادلة التوفيقية).

المادة -32م -عند لب تقاديم عارض فناي وعارض ماالي فاي مغل اين من صالين فيجاب من تحادد
وثائق الشراء ريقة تقييم العروض ال نية إما علاى مسااه ايتيااز (مؤالاة فنياا)
مو عدم ايتياز (رير مؤالة فنيا) مو على مسااه تحدياد عالمااو للمعاايير الاواردة
في وثائق الشراء وتحديد عالمة الحد األدنى للنجاح.
 فااي حااال تاام الاانص فااي وثااائق الشااراء علااى من تقياايم العااروض ال نيااة يااتم علااىاساه ايتياز مو عدم ايتياز متطلباو التقييم ال ني يتم إيراء اآلتي -:
 -1تقييم العروض ال نية وتحديد العروض التي اعتبرو مجتاازة (مؤالاة فنياا)
مو رير المجتازة (رير مؤالة فنيا).
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 -2يتم فتح العروض المالية للمناقصين التي اعتبرو عروضهم ال نية مجتاازة
(مؤالة فنيا) ويتم إعادة العروض المالية رير المجتازة (رير مؤالاة فنياا)
للمناقصين مغلقة بعد يلسة فتح العروض المالية او حسبما يرد فاي وثاائق
الشراء.
 -3يااتم تقياايم العااروض الماليااة حسااب اإليااراءاو الااواردة فااي وثااائق الشااراء
واسااتكمال إيااراءاو اإلحالااة علااى العاارض الاالي حقااق المعيااار السااعري
المنصوع عليه فاي وثاائق الشاراء بماا فيهاا (االقا او المعادلاة الوساطية
مو المعادلة التوفيقية).
 فااي حااال تاام الاانص فااي وثااائق الشااراء علااى من تقياايم العااروض ال نيااة يااتم علااىمساه منح عالماو للمعايير ال نية و ايتيااز عالماة الحاد االدناى للنجااح المحاددة
في وثائق الشراء يتم إيراء اآلتي -:
 -1تقييم العروض ال نية ومنح عالماو لكافة المعايير ال نية الاواردة فاي وثاائق
الشاااراء ولكافاااة العاااروض ال نياااة المقدماااة وتحدياااد العاااروض التاااي حققااات
مو ايتازو عالمة الحد االدنى للنجاح واعتبرو مؤالة فنيا.
 -2يتم فتح العروض المالية للمناقصاين الالين ايتاازو عروضاهم ال نياة عالماة
الحااد االدنااى للنجاااح (مؤالااة فنياا) ويااتم إعااادة العااروض الماليااة للمناقصااين
اللين لم يجتازوا الحد االدنى لعالمة النجااح مغلقاة بعاد يلساة فاتح العاروض
المالية مو حسبما يرد في وثائق الشراء.
 -3يااتم تقياايم العااروض الماليااة حسااب اإليااراءاو الااواردة فااي وثااائق الشااراء
واستكمال إياراءاو اإلحالاة اساتنادا إلاى األساس الاواردة فاي وثاائق الشاراء
على المناقص لاحب العرض اللي حاز على الترتياب األعلاى وفقاا للمعادلاة
الوزنية وفي اإليراءاو التالية -:
م -تحديااد األوزان النساابية للعااروض ال نيااة والعااروض الماليااة فااي وثيقااة
الشراء.
 يتم منح العرض ال ني درية تقييم فني تتناسب ردياا ماع العالماة ال نياةالمسااتحقة نساابة الااى العالماااو ال نيااة الممنوحااة الااى العااروض األخاارى
بحيث يتم منح درية تقييم ( )100للعرض ذي العالمة ال نية األعلى .
 يااتم ماانح العاارض المااالي دريااة تقياايم ماليااة تتناسااب عكساايا مااع قيمااةالعااروض الماليااة األخاارى بحيااث يااتم ماانح دريااة تقياايم ( )100للعاارض
المالي األق ب وبويه عام ينبغي مال يتجاوز الوزن النسبي المعطى لمعايير
التقييم السعرية (المالية) (.)%50
د -احتسا الوزن اإليمالي ( الوزن ال ني  +الوزن المالي ) لك عرض مان
العروض .
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المادة -33مع مراعاة ما ورد فاي النظاام وااله التعليمااو علاى لجناة الشاراء اساتبعاد عارض
المناقص في اي من الحاالو التالية -:
م -اذا اعتبر العرض رير مستجيب يواريا للمتطلباو الواردة في وثائق الشراء.
 اذا كان المناقص خاضعا لعقوبة الحرمان في حينه. اذا قدم المناقص وثائق او معلوماو رير لحيحة لغاياو المشاركة فيالعطاء.
د -إذا انتح المناقص ل ة تمثي مؤسسة او شركة او االدعاء بأنه وكيلها
او اخ ى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمؤسسة او شركة مردنية او مينبية .
اـ -إذا لدر بحق المناقص حكم قضائي بجريمة لهاا اابع اقتصاادي او لهاا عالقاة
بالمشترياو الحكومية .
و -في حال عدم توقيع المناقص على العرض المقدم منه حسب األلول او وياود
نقااص بااالعرض او رمااوض او شااطب او إضااافة مو تعاادي بشااك ال يمكاان ماان
اإلحالة.
ز -إذا تباااين من المنااااقص قااادم عرضاااا بنااااء علاااى ات ااااق ماااع منااااقص آخااار تقااادم
لمادة او اكثر من المواد الواردة في الا العرض.
ح -إذا تبين من المناقص تقدم بأكثر من عرض للعطاء ن سه فيماا يماص عطااءاو
االشااغال والماادماو ال نيااة و /مو للمااادة ن س اها فيمااا يمااص عطاااءاو اللااوازم
سواء كان من ردا مو بائتالفا او شراكة مع مناقص آخر.
 إذا تضاامن العاارض ال نااي المقاادم ماان المناااقص معلوماااو تشااير الااى العاارضالمالي فاي حاال نصات شارو دعاوة العطااء تقاديم عرضاين فناي وماالي فاي
مغل ين من صلين.

الماااادة  -34للجناااة الشاااراء المركزياااة حرماااان المنااااقص او المقااااول او المتعهاااد او الماااورد
او االستشاري او مقدم المدمة من االشتراك فاي العمليااو الشارائية التاي تقاوم بهاا
الجهاو او الوحداو الحكومية وفقا ألحكام النظام والتعليماو الصادرة بمويبه.
المادة -35يجب من يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء المركزية ما يلي-:
م -اسم و عنوان المراد حرمانه.
 اسم و عنوان الجهة او الوحدة التي لبت الحرمان. بيان موضوع الممال ة.د -بيان السند القانوني لقرار الحرمان.
اـ -بيان مسبا الحرمان .
و -مدة سريان الحرمان مبينا تاريخ بدء الحرمان وانتهائه.
ز -االشماع المشمولين بقرار الحرمان.
ح -يميع المعلوماو الداعمة واألدلة والوثائق ذاو الصلة.
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المادة -36تتم إيراءاو الحرمان على النحو التالي -:
م-

-

د-
اااـ-
و-

تقااوم الجهااة او الوحاادة الحكوميااة التااي تطلااب الحرمااان بمما بااة لجنااة الشااراء
المركزية في الدائرة حسب مقتضى الحال للنظر في تقرير التحقياق الالي معدتاه مي
مااان لجاااان الشاااراء لاااديها لحرماااان المنااااقص او المقااااول او المتعهاااد او الماااورد
او االستشااري او مقادم المدماة مان المشااركة فاي عمليااو الشاراء لوقاوع مي مان
الحاالو الواردة في المادة ( )91من النظام.
تنظر لجنة الشراء المركزية بالطلب ولها إيراء الدراساة و لاب الوثاائق المطلوباة
او تشااكي لجنااة فنيااة ماان المبااراء والممتصااين للتحقااق ماان ماادى ارتكااا مي ماان
الممال ين ألي من حاالو الحرمان.
للجنااة الشااراء المركزيااة اذا رمو لااللك مقتضااى عقااد يلسااة لالسااتماع لويااة نظاار
المطلو حرمانه .
اذا قااررو لجنااة الشااراء المركزيااة عاادم الحرمااان تبلااغ الجهااة التااي لباات الحرمااان
بللك.
تحاادد ماادة الحرمااان بحيااث تتوافااق و بيعااة األساابا التااي مدو إلااى لاادور قاارار
الحرمان وخطورتها.
اذا قررو لجناة الشاراء المركزياة الحرماان تقاوم برفاع قرارااا الاى لجناة سياسااو
الشراء للمصادقة عليه.

المادة-37م-
د-

يجب من يكون قارار الحرماان مكتوباا وال يعتبار نافالا اال بعاد المصاادقة علياه مان
لجنة سياساو الشراء .
على وحدة سياساو الشراء إنشاء سج خاع يسامى ساج الحرماان تادر باه
مسماء اللين تم حرمانهم وقراراو الحرمان الصادرة بحقهم ويح ظ الساج لادى
الوحدة ويكون تحت اشراف ممين سر لجنة سياساو الشراء.
يجاااب تحاااديث ساااج الحرماااان باساااتمرار وتعمااايم القائماااة المستملصاااة مناااه
والمتضاامنة مسااماء المناقصااين والمتعهاادين الاالين تاام حرمااانهم علااى الجهاااو
المشترية وتحديث القائمة باستمرار ونشراا على البوابة اإللكترونية.
يجوز للمناقص مو المتعهد اللي تم حرمانه الطعن في قارار الحرماان مماام لجناة
مرايعة شكاوى الشراء.

اااـ -اذا قااررو لجنااة مرايعااة شااكاوي الشااراء إلغاااء الحرمااان تبلااغ قراراااا للجنااة
سياساو الشراء ويشطب الحرمان من الساج المشاار الياه فاي ال قارة ( ) مان
اله المادة.
المادة -38م -يترتب على قرار الحرمان وفور المصادقة عليه ما يلي - :
 -1حظاار مشاااركة المتماال بحقااة قاارار الحرمااان فااي عملياااو الشااراء التااي تعلاان
عنها الجهاو مو الوحداو الحكومية واالمتناع عن بيعه وثائق الشراء .
 -2حظااار اساااتكمال إياااراءاو الشاااراء ووقاااف دراساااة العاااروض المقدماااة مااان
المحروم مو وقف السير بإيراءاو التعاقد مع المتمل بحقهم قرار الحرمان.
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 ال يُعتبر قرار الحرمانب في حد ذاتهب مؤثرا علاى عقاود المشاترياو النافالة التاييكااون المتعهااد الموقااع عليااه قاارار الحرمااان رفااا فيهااا مااع مراعاااة من قاارار
الحرمان ال يمنع الجهة المشاترية و /مو الجهاة الممولاة باإدارة العقاد مان اتمااذ
االيراءاو التصحيحية لتلك العقود فيما يمص األسبا التي مدو الى الحرمان .
المادة -39يجوز من يتضمن قرار الحرماان الصاادر عان لجناة الشاراء المركزياة والمرفاوع إلاى
لجنة سياساو الشراء للمصادقة علية تولية بتعليق مشاركة المنااقص فاي عمليااو
الشراء الجارية الى حين المصادقة على قرار الحرمان.

المادة -40اذا تبين للجنة الشراء من األسعار المعروضة عليها مرت عة او ان العاروض المقدماة
ممال ااة للشاارو والموال ا او وال ت ااي بااالغرض المطلااو فللجنااة دراسااة األساابا
ومرايعااة الموال ا او ووثااائق الشااراء واتماااذ القاارار المناسااب وفقااا ألحكااام النظااام
والتعليماو الصادرة بمويبه.

المااادة -41م -تتااولى الجهااة المشااترية مو لجنااة الشااراء حسااب مقتضااى الحااال لاايارة قااراراو
الشراء على ان تتولى الجهة المشترية متابعة المصادقة عليها حسب األلول.
 تتااولى الجهااة االمسااؤولة عاان إدارة العقااد لاايارة ( )3ثااالث نسااخ ملاالية عاانالعقود وحسب نموذ االت اقية الوارد في وثائق الشاراء ويوقاع عليهاا الطرفاان
المتعاقدان وتوزع نسخ من العقود والقراراو علاى الجهااو المعنياة للعما علاى
تن يلاا.

الماادة -42م -تحادد فاي وثيقاة الشاراء نماوذ تاأمين حسان التن يال الالي يجاب ان يتضامن اساام
المست يد.
 علااى الجهااة المسااؤولة عاان إدارة العقااد مما بااة المناااقص المحااال عليااه العطاااءألشااعاره باإلحالااة النهائيااة لاادفع الرسااوم المقااررة وتقااديم تااأمين حساان التن ياال
اذا نصت وثائق الشراء على ويو تقديمه وتوقيع العقد خالل المدة المحاددة فاي
كتا التبليغ اللي يرس اليه.

المادة  – 43تلتزم الوحدة التنظيمية الممتصة في الجهة المشترية بتقديم تقرير عان نشاا او
الشراء وسجالو إيراءاته لديها إلى لجنة سياساو الشراء عند لبه.
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المااادة -44م -يعتباار توقيااع مماار الشااراء ماان قب ا المتعهااد اعترافااا منااه بأنااه مطلااع علااى كافااة
محتوياو قرار اإلحالة وممر الشراء وك ماا يتعلاق بهماا ومناه ملتازم التزاماا تاماا
بمحتوياتهما ومضمونهما.
 تعتبر الشارو والموالا او الاواردة فاي وثاائق الشاراء والعارض وكتاب االلتازامالمقدمين من المناقص يازءا ال يتجازم مان العقاد اال اذا ورد خاالف ذلاك فاي قارار
اإلحالة.

المادة -45تحص األموال المساتحقة علاى المناقصاين او المتعهادين بموياب النظاام مو بموياب
اله التعليماو من األموال المستحقة لهم لدى الجهاو مو الوحداو الحكومية مو مان
ك االتهم لديها مو بمويب قانون تحصي األموال العامة.

المااادة -46م -تتلااف العااروض رياار ال ااائزة علااى من يااتم االتااالف بعااد انقضاااء سااتة اشااهر ماان
تاريخ اإلحالة النهائية او بعد مرور تلك المدة على إلغاء العطاء او إعادة رحه.
 تتلاااف عاااروض التأايااا المسااابق او رساااائ التعبيااار عااان االاتماااام بعاااد مااارورستة اشهر من تاريخ المصادقة على قائمة المؤالين النهائية.

المااادة -47م -تتلااف الوثااائق ماان قب ا لجنااة يشااكلها األمااين العااام وتاانظم اللجنااة محضاارا بااللك
يتضمن مويزا عن الوثائق واسبا إتالفها.
 يجااوز إعااادة الوثااائق المالااة بااأي عطاااء او مي ياازء منهااا قباا اتالفهااا الااىالشمص اللي كان قدمها اذا لب ذلك.

المادة -48م -تطباق القواعاد العاماة فاي القاانون المادني علاى التاأخير فاي تن يال العقاد او عادم
الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاارة.
 عنااد ويااود قااوة قاااارة علااى المتعهااد تقااديم إشااعار خطااي وفااوري الااى الجهااةالمسااؤولة عاان إدارة العقااد إلعالمهااا بااالظروف واألساابا التااي تمنااع ماان تن ياال
االلتزام مو التأخير في الوفاء به وتقديم ك ما يثبت ذلك.
 تنظرالجهة المسؤولة عن إدارة العقد في القوة القاارة من حيث المكان والزمانومدى مثراما على تن يل العقد.
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الماادة -49م -تحادد فاي عقاود الشاراء ريقااة وتوقيات الادفعاو المقدماة والمرحلياة والمتاميااة
وميااة دفعاااو إن وياادو بناااء علااى تقاادم سااير العم ا واالعمااال المنجاازة مو وفقااا
لمراح األداء المحددة في عقد الشراء والتي تم التحقق من إنجازاا.
 ال يساامح بالاادفع الجزئااي الاالي يااتم دفعااه دوريااا دون إنجاااز مااا يعااادل قيمااة الحااداالدنى للدفعة المرحلية المنصوع عليها في وثائق الشراء.

المادة -50م -يجوز من تنص عقود الشراء على الدفعة المقدمة.
 يجب مال يتجاوز إيمالي مبلغ الدفعاة المقدماة النسابة المئوياة المحاددة فاي وثاائقالشراء.
 ال يجوز تقديم مي دفعة مقدمة للمتعهد ما لم يقدم تأمينا بنكياا ريار مشارو يغطايكام قيمة الدفعة المقدماة وفقاا لنماوذ تاأمين الدفعاة المقدماة الاوارد فاي وثاائق
الشاااراءب وسااااري الم عاااول حتاااى ياااتم تساااديد كامااا قيماااة الدفعاااة المقدماااة مااان
مستحقاتهب ويجوز تم ي قيماة التاأمين موال باأول بالقادر المساترد مان المتعهاد
و يتم توضيح ذلك في شهاداو الدفع.
د -يجب سداد الدفعة المقدمة حسب االسلو المحدد في وثائق الشراء.
المادة -51م -1 -للجهة مو للوحدة الحكومياة بياع اللاوازم الصاالحة وال ائضاة عان الحاياة بعاد
اسااتن اذ يميااع الطاارق الممكنااة لالساات ادة منهااا ماان خااالل ماازاودة بااالظرف
الممتاوم إذا كاناات قيمتااه التقديريااة تزياد علااى ( )1000دينااار ويااتم اإلعااالن
بالطريقة التي ترااا مناسبة.
 -2تُباع اللوازم الصالحة وال ائضة عن الحاية التي ال تزيد قيمتها المقدرة علاى
( )1000دينار في مزاد علني بشار إعطااء ال رلاة ألكبار عادد ممكان مان
المزايدين.
 تُباع اللوازم رير الصالحة بطريقة المزاد العلني مو بالظرف الممتوم. يشك األمين العام لجنة مكونة من ثالثة معضاء متمصصين لتقدير قيماة اللاوازمالمااراد بيعهاااب وعلااى اااله اللجنااة من تأخاال بعااين االعتبااار حالااة اللااوازم والعماار
المتوقع لها والعوام األخرى التي تؤثر على تقييم السعر.
د -يااتم تقااديم الكل ااة التقديريااة للااوازم المااراد بيعهااا فااي ظاارف مغلااق ال يجااوز فتحااه
إال من قب رئيس لجنة البياع بحضاور معضاائها بعاد فاتح ظاروف المازاد مو بعاد
إرالق المزاد العلني.
اـ -يجب على المزاود تقديم تأمين دخول مزاودة يساوي ( )%3من قيمة عرضه.
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و -يجب على المازاود ال اائز زياادة قيماة تأميناه إلاى ( )%10عشارة بالمائاة مان
قيمة عرضه خالل عشر ميام ( )10عم من تاريخ إشعاره باإلحالةب وال يجوز
اإلفاارا عاان تااامين الماازاودة ااالا إال عنااد دفااع قيمااة اللااوازم المبيعااة بالكام ا
شامال تكاليف النق .
ز -ال يجوز اإلفرا عن تامين المزاودة المقدم من المزاودين رير ال ائزين إال بعد
لدور قرار البيع وتبلغ المزاود ال ائز.
ح -يااتم تقااديم التااامين عل اى شااك شاايكاو بنكيااة مصاادقة مو ك الااة بنكيااة مو نقاادا
بمويب ولول مقبوضاو.
المادة  -52إذا اقتنع األمين العام بعدم يدوى عرض اللاوازم ريار الصاالحة للبياعب مو من ن قااو
بيعها تتجاوز الاثمن الالي يمكان الحصاول علياهب فيجاوز لاه من يقارر التصارف بهاا
وفقا ألحكام النظام مو إتالفها ملولياب وشطبها من القياود بواساطة لجناة مان ثالثاة
معضاء يشكلها لهله الغاية تعد تقريارا بأنهاا عاينات اللاوازم وويادتها ريار لاالحة
لالستعمال مو البيع وترس نسمة من قرار اإلتالف والشطب إلاى دائارة المشاترياو
الحكومية.
الماااادة -53م -يشاااك األماااين العاااام لجناااة ال تقااا عااان ثالثاااة معضااااء لبياااع اللاااوازم الصاااالحة
مو رياار الصااالحة بعااد التأكااد ماان سااالمة العااروض ووثااائق الماازاد والتأميناااو
واألساااعار المقدماااةب وإباااالي المااازاودين مو ممثلااايهم الحاضااارين عااان مساااعار
العروض.
 يجب علاى اللجناة دراساة العاروض المقدماة وتحدياد مفضا العاروض التاي ت ايبشرو المزاد ويبدم تحلي األسعار بأعلى عرض مسعار ثم التالي حتى الولاول
إلى العرض اللي يتوافق مع متطلباو المزاد.
 تقوم اللجنة بعد انتهاء المزاد بصيارة قرار البيع.المادة -54م -يصدر قرار البيع في موعاد ال يتجااوز ( )10عشارة مياام عما مان تااريخ نهاياة
المزاد.
 في حالة عدم تقاديم عاروض فاي المازاد بعاد اإلعاالن عناهب ياتم إعاادة إياراءاوالمزاد وإذا لام ياتم تقاديم مي عاروض فاي المارة الثانياة يجاوز للجهاة الحكومياة
مو الوحااادة الحكومياااة دعاااوة المتمصصاااين فاااي مجاااال اللاااوازم الماااراد بيعهاااا
و م اوضتهم وإذا لم يتم تقديم سعر مناساب فيجاوز التبارع بهاا وفاق احكاام االا
النظام .
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المااادة -55م-

-

د-

ياادفع الماازاود ال ااائز قيمااة اللااوازم خااالل عشاارة ميااام ماان تاااريخ اسااتالم إشااعار
اإلحالة وإذا لم يقم بالدفع فيجوز إنلاره بضرورة الدفع خالل مسبوعب وإذا لم يقم
بالاادفع تااتم مصااادرة تأمينااه وتجااري م اوضاااو مااع الماازاودين التاااليين علااى
التوالي لالت اق على السعر ن سه اللي قدمه المازاود ال اائز األول وبماالف ذلاك
يتم إعادة إيراءاو المزاد.
عند دفع قيمة اللوازم التي تم بيعها يقوم المشتري بنقلها خالل خمسة ميام عما
حاادا مقصااى ماان تاااريخ الاادفع وفااي حااال عاادم قيااام المشااتري بالنقا خااالل الماادة
الماالكورة يااتم مصااادرة قيمااة التااأمين وتحصااي كل ااة التماازين والحراسااة التااي
تقدراا لجنة البيع.
في حال عدم نق اللاوازم خاالل ( )30يوماا يعتبار المشاتري متناازال عنهاا حكماا
للجهة الحكومية مو الوحدة الحكومية ذاو العالقة.
الجهااة الحكوميااة مو الوحاادة الحكوميااة رياار مسااؤولة عاان مي خسااارة مو تلااف
يحدث للوازم بعد بيعها.

الماااادة -56تاااتم إياااراءاو تضااامين بعااا المااادماو مو تأييرااااا كمدماااة البوفياااه مو التصاااوير
والتحمي والتنزي وريراا وفق محكام النظام والتعليماو على من تبدم لجنة الشاراء
بدراسة العرض اللي تقدم باأعلى األساعار ثام الالي يلياه الاى ان تصا الاى العارض
اللي تتوافر فيه المتطلباو الالزمة لإلحالة.
المادة -57م -للجنة الشراء استمدام المزاد العكسي االلكتروناي الساتكمال مي مان ارق الشاراء
الواردة في النظام.
 ياااتم اساااتمدام المااازاد العكساااي االلكتروناااي عبااار الوساااائ اإللكترونياااة ووفقااااللشرو التالية:ـ
 -1من تكاااون اللاااوازم مو المااادماو او االشاااغال ذاو موالااا او فنياااة م صااالة
وواضحة.
 -2من تتضمن وثائق الشراء السماح باستمدام المزاد العكسي اإللكتروني على
من تتضمن دعوة المزاد العكسي االلكتروني االيراءاو الوايب اتباعها.
 -3استمدام نظام إلكتروني متكام متوافق مع معايير األمن والحماياة لضامان
سالمة إيراءاو التعاقد واثباو اوية المناقصين مع ضامان مقصاى دريااو
الش افية والمنافسة والمساواة وتكافؤ ال رع.
 -4تزويد المناقصين اللين تم قبول عروضهم بالمعلوماو واإلرشاداو الالزمة
للمشاااركة فااي الماازاد العكسااي االلكترونااي تنشاار علااى الموقااع اإللكترونااي
للجهة المشترية والبوابة اإللكترونية.
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المادة -58م -عند إيراء لجنة الشراء مازادا عكساياب يتعاين عليهاا إعاداد دعاوة المازاد العكساي
والئحااة إرشااادية ونشااراا علااى البوابااة اإللكترونيااة والموقااع اإللكترونااي للجهااة
المشترية والتي تتضمن -:
 -1المعلوماو المتعلقة بالدخول الى النظاام اإللكتروناي المااع باالمزاد العكساي
والمعداو اإللكترونية والبرمجياو الالزمة.
 -2تاريخ ووقت فتح المزاد العكسي اإللكتروني و اياراءاو ومتطلبااو التساجي
في المزاد العكسي مع مراعاة منح المناقصين الوقت الكافي للمشاركة.
 -3متطلباو تعريف المناقصين عند افتتاح المزاد العكسي.
 -4معااايير تقياايم العااروض موضااوع الماازاد العكسااي االلكترونااي قابلااة للقياااه
الكمي ويمكن التعبير عنها باألرقام مو النسب المئوية وتقييمها تلقائيا.
 -5ريقااة التقياايم التلقااائي متضاامنة الصاايغة الرياضااية المنصااوع عليهااا فااي
وثاااائق الشاااراء و /مو دعاااوة المشااااركة فاااي المااازاد العكساااي والتاااي سااايتم
اسااتمدامها فااي الترتيااب التلقااائي مو إعااادة الترتيااب خااالل الماازاد العكسااي
اإللكتروني.
 -6المعلومااااو التاااي سااايتم إتاحتهاااا للمناقصاااين مثنااااء تن يااال المااازاد العكساااي
اإللكتروناايب بمااا فااي ذلااك الوقاات الحقيقااي لترتيااب العااروض وإعااادة ترتيبهااا
خالل سير المزاد العكساي اإللكتروناي ومتاى ساتكون االه المعلومااو متاحاة
للمناقصين واللغة التي سيتم استمدامها والشرو التي سايتمكن المناقصاون
من المشاركة بمويبها.
 -7نتائج مي تقييم مولي للعروض المشاركة في المزاد العكسي.
 -8مي شرو لدى الجهة المشترية على قيم العروض التي سيتم تقديمها.
 -9قيمة الحد االدنى للمناقصة بين عرضين متتاليين إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 -10اإليااراءاو الوايااب اتماذاااا فااي حااال عاادم التاازام المناقصااين فااي المشاااركة
بااالمزاد العكسااي مو ممال ااة شاارو المشاااركة والااواردة فااي وثااائق الشااراء
و  /مو دعوة المزاد العكسي.
 -11مية معلوماو مخرى ذاو للة.
 إذا كااان عاادد المناقصااين المسااجلين فااي الماازاد العكسااي اإللكترونااي رياار كااافلضامان المنافسااة العادلااةب مو عنااد حاادوث عطا فنااي يااؤثر علااى إيااراءاو الماازاد
مو إذا تبااين للجنااة من األسااعار المقدمااة رياار مناساابة فإنااه يجااوز للجنااة الشااراء
الممتصاة إلغااء المازاد ويااتم إشاعار المناقصاين المسااجلين بإلغااء المازاد العكسااي
اإللكتروني على ال اور وتوثيقاه فاي ساج إياراءاو الشاراء دون من يترتاب علاى
ذلك مي مسؤولية قانونية على الجهة المشترية.
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المادة -59م -للجنة الشراء إبرام ات اقياو إ ارية اذا كان اناك حاية للتعاقد على نحو متكارر
للحصول على اللوازم مو المدماوب او االشغال البسيطة والتي قد تطرم مان وقات
آلخر في المستقب .
 للجنة الشراء استمدام االت اق اإل اري الستكمال مي مان ارق الشاراء الاواردةفي الا النظام.
 يجوز للجنة الشراء إبرام ات اقية إ ارية م توحة مو مغلقة مع مراعاة التالي -: -1فاي حالاة وياود ات ااق إ ااري مغلاقب ال يمكان ألي مقااول او ماورد او مقاادم
خدمة او استشاري لم يكن في وقت إنشاء االت اقياة رفاا فياه االنضامام إلاى
االت اقية الحقا.
 -2في حالة ويود ات اقية إ ارية م توحاةب يجاوز ألي مقااول او ماورد او مقادم
خدمة او استشاري التقدم بطلب لالنضمام إلى االت اقية خالل ال تارة المحاددة
في وثائق الشراء.
د -تتضمن وثائق الشراء و /مو االت اقية اإل ارية ما يلي:ـ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

م راف االت اقية.
مدة االت اقية.
األسعار خالل مدة االت اقية.
الكمية التقديرية للوازم والمادماو واألشاغال المطلوباة فاي حاال تعالر تحدياد
الكمياو بدقة.
تحديااااد الجهااااة مو الجهاااااو المساااات يدة التااااي يجااااوز لهااااا إلاااادار لباااااو
توريد  /تن يلا بناء على االت اقية اإل ارية.
الشرو الجزائية في حالة اإلخالل بشرو االت اقية.

 -7مية معلوماو مخرى تحدداا وثائق الشراء الستمدامها في االت اق اإل اري.
المااادة -60م -عنااد لااب المشاااركة فااي إيااراءاو الشااراء إلباارام ات اقيااة إ اريااة علااى الجهااة
المشترية إضافة إلى الشرو الواردة في وثائق الشراء توضيح ما يلي-:
 -1كافاااة المعلومااااو المطلوباااة لتمكاااين المناقصاااين مااان فهااام بيعاااة االت ااااق
اإل اري واإليراءاو ذاو الصلة.
 -2تحديد نوع االت اق اإل اري م توحا مو مغلقا.
 -3ولااف اللااوازم مو األشااغال مو الماادماو المااراد شااراءاا بمويااب االت اااق
اإل اري.
 -4الكمية التقديرية للوازم والمدماو واألشغال المطلوبة في حاال تعالر تحدياد
الكمياو بدقة.
 -5بيااان بأنااه لاايس اناااك مااا يلاازم الجهاااو المساات يدة بتقااديم لباااو توريااد
مو تن يل بعد إبرام االت اقية.
 تحدد محكام وشرو االت اقية اإل ارية في وثائق الشراء بما في ذلك-: -1نموذ االت اقية اإل ارية.
 -2محكام وشرو لب التوريد مو التن يل بمويب االت اقية اإل ارية.
 -3الطريقة مو األساليب التي ستُستمدم إللدار لباو التوريد مو التن يل.
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 في حالة االت اق اإل اري الم توحب يجب من ينص لراحة بأنه يجاوز للماوردينوالمقاولين ومقدمي المدماو تقاديم لاب المشااركة للجهاة المشاترية ليصابحوا
م رافااا فااي االت اااق اإل اااري خااالل ال تاارة المحااددة فااي وثااائق الشااراء وللجهااة
المشترية الموافقة على لب االنضمام.
د -للجهااة المساات يدة الطلااب ماان لجنااة الشااراء المشاااركة مو الاادخول فااي االت اااق
اإل اري خالل فترة سريان العقد لتصبح رفا فيه.
اـ -تقوم لجنة الشاراء بالتعاقاد ماع الماوردين مو المقااولين مو مقادمي المدماة الالين
تقدموا الحقا بطلب االنضمام لالت اق اإل ااري الم تاوح بعاد دراساة الطلاب علاى
من يتم إعالم المرفوض لبه بللك مع بيان األسبا .
المااادة-61م -تقااوم الجهااة المشااترية بإعااادة نشاار الاادعوة لالنضاامام إلااى االت اقيااة اإل اريااة
الم توحاة خااالل المادد المحااددة فاي وثااائق الشاراء و ااوال فتارة سااريان االت اقيااة
اإل ارية الم توحةب على البوابة اإللكترونية والموقع اإللكتروني.
 علااااى الجهااااة المشااااترية إتاحااااة الولااااول الكاماااا للمااااوردين و /مو المقاااااولينو /مو مقدمي المدماو إلى وثائق ومحكام االت اقية اإل ارياة ومي معلومااو مخارى
ضرورية تتعلق باالت اقيةب بما في ذلك ريقة التقديم ومسس القبول.
 تقااوم لجنااة الشااراء بتقياايم يميااع العااروض المقدمااة خااالل فتاارة سااريان االت اااقاإل اري الم توح في رضون الحد األقصى لعدد األيام المحددة فاي وثاائق الشاراء
وعليها في اقر فرلة إعاالم المتقادمين بالموافقاة علاى االنضامام إلاى االت اقياة
مو الرف مع بيان مسبا الرف .
المااادة -62فااي حالااة إباارام االت اقياااو اإل اريااة مااع متعهااد او اكثاار ماان متعهااد للااوازم ن س اها
مو االشغال مو المدماوب تكون لباو التوريد مو التن يل حسب ما او محدد في وثائق
الشراء بما يحقق مبدم المنافسة العادلة.

المادة -63في حالة ويود ات اق إ اري يشترك فيه مكثر من مورد و/مو مقاول و/مو مقدم خدماة
واحدب فإن إيراءاو لباو التوريد مو التن يال بموياب االت اقياة اإل ارياة تكاون علاى
النحو المحدد في وثائق الشراء وتستند إلى ما يلي -:
م -االختيااار المباشاار الاالي يطبااق المعااايير الموضااوعية التااي تاارد فااي االت اقيااة
اإل ارية لغاياو لباو التوريد مو التن يل.
 منافسااة بااين المتعهاادين المشاااركين فااي االت اقيااة اإل اريااة بحيااث يااتم اختيااارمحاادام وفااق المعااايير الموضااوعية الااواردة فااي االت اقيااة اإل اريااة مو وثااائق
الشراء.
 منح لباو التوريد مو التن يل بأسلو التناو مع وضع حد مقصاى للطلاب لكامتعهد.
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المادة  -64م -يعتبار مي إشاعار او خطاا مو مقتارح مناه مسالم الاى المرسا الياه علاى العناوان
الملكور ويجب اعتباره مستلما في تاريخ تسليمه حسب االلول.
 لغاياو احتسا المدد الزمنية يتم اعتبار يوم العم األول اللي يلي تاريخ استالماإلشااعار مو المطااا مو الكتااا بانااه اليااوم االول ماان الماادة الزمنيااةب وإذا لاام يااتم
النص على ريار ذلاك فاي التعليمااو فاإن كا إشاارة الاى ياوم مو مياام تعناي يوماا
تقويميا.
 تساالم اإلشااعاراو وكافااة الوثااائق المتعلقااة باااالعتراض او الشااكوى الااى عنااوانالجهة الممتصة بالنظر في االعتراض مو الشكوى المبين في وثائق الشراء.
المادة -65م -يجب من يتضمن االعتراض المرفوع من المناقص ما يلي -:
 -1تحديد اإليراء المعترض عليه.
 -2ولااف بيعااة ومباارراو االعتااراض والسااند القااانوني لهاالا االعتااراض بمااا
فيها احكام النظام مو التعليماو الصادرة بمويبةب مو شارو وثاائق الشاراء
التي يدعي منه تم اإلخالل بها.
 -3تحديد اإليراءاو التصحيحية المطلوبة.
 -4بياان االسام والعناوان وارقاام الهاااتف وال ااكس وعناوان البرياد اإللكترونااي
لمقدم االعتراض.
 ال يقب مي اعتراض مقدم من مقاول فرعي مو استشاري فرعي. يجب ان ترس كافة االعتراضاو الى الجهة الممتصة في النظر باالعتراض وعلىالعنوان الوارد في وثائق الشراء.
د  -يرف االعتراض في الحاالو التالية-:
 -1بعد توقيع عقد الشراء.
 -2اذا تم تقديمه بعد المدة الزمنية المحددة.
 -3اذا كان رير مستوف المتطلباو الواردة في ال قرة (م) من اله المادة.
المادة -66م -للجنة الشراء االستعانة بمبراء فنيين متمصصين في موضوع االعتراض.
 على لجنة الشراء الرد علاى االعتاراض بشاك ت صايلي حاول النقاا المثاارة مانالمعترض .
المااادة -67علااى الجهااة المشااترية مو لجنااة الشااراء التوقااف عاان اسااتكمال إيااراءاو الشااراء وعاان
اتماذ مي إيراء من شأنه إن اذ عقد الشراء في مي من الحاالو التالية -:
م -عنااد اإلعااالن عاان قااراراو نتااائج ك ا ماان اإلحالااة المبدئيااةب التأاي ا المساابق
التأايا ال ناايب والقائمااة الممتصاارةب وللماادد الزمنيااة المحااددة فااي قاارار لجنااة
الشراء.
 عناادما تتلقااى اعتراضااا ضاامن الماادد الزمنيااة المحااددة فااي النظااام والتعليماااوالصادرة بمويبه والى حين البت في االعتراض.
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 عند تبليغ المعترض قرار لجناة الشاراء او الجهاة المشاترية ولمادة خمساة مياامعم من تاريخ اإلعالن عن قرار رد االعتراض.
د -عندما تتلقى إشعارا مان لجناة مرايعاة شاكاوى الشاراء بطلاب إيقااف إياراءاو
الشراء بسبب تقديم شكوى.
المادة -68م -على المناقص األردني اللي يررب في المشااركة فاي العطااءاو من يكاون مصان ا
بمويب احكام النظام والتعليماو الصادرة بمويبه اذا تطلبت وثائق الشراء ذلك.
 في حال السماح بمشاركة المناقص رير األردني في العطاءاو يتعين عليه إثباواالمتثال لجميع متطلباو التأاي الواردة في وثائق الشراء.

المادة -69م -يجاااب إياااراء التأايااا المسااابق إذا كاااان موضاااوع العطااااء الماااراد تن ياااله يتطلاااب
متعهااادين قاااادرين علاااى تن يااال عقاااود كبيااارة مو معقااادة مو كاااان موضاااوع العطااااء
ذا بيعة خالة مو ان الجودة واألداء لهما مامية قصوى في التن يل .
 ترس الجهة المسات يدة إلاى الجهاة المشاترية لاب المباشارة باإيراءاو التأاياالمسبق على من يرفق بها وثائق التأاي المسبق متضمنة ما يلي-:
 -1معلوماو عن موضوع التأاي المسبق.
 -2اإل ار الزمني المقدر إليراءاو الشراء.
 -3اإل ار الزمني المقدر لتن يل العطاء.
 -4مصدر وتكل ة التموي .
 -5متطلباو وشرو التأاي المسبق.
 -6نماذ التأاي المسبق.
 -7ت الي مسس التقيايم والمعاايير التاي سايتم بمويبهاا تقيايم عاروض التأايا
المسبق.
 -8متطلباااو األاليااة والتأايا التااي يجااب من يسااتوفيها كا عضااو ماان االئااتالف
ومي ماان متطلباااو األاليااة والتأاي ا التااي يمكاان الوفاااء بهااا بشااك تراكمااي
بواسطة االئتالف.
 -9المعلوماااو والوثااائق التااي يتويااب علااى المشااارك تقااديمها ضاامن عرضااه
للتأاي المسبق على من تتضمن كحد مدنى ما يلي -:
م -الوضع المؤسسي للمشارك.
 رسالة نوايا االئتالف مو ات اقية االئتالف إن ويدو. الكاااوادر اإلدارياااة وال نياااة العاملاااة لدياااه بشاااك دائااامب والكاااوادر ال نياااةالمؤالة المطلو توفيراا لموضوع التأاي .
د -المعااداو واآللياااو واأليهاازة المتااوفرة لديااه والضاارورية إلنجاااز العم ا
المطلو .
ه -خبراته السابقة في مجال العم المطلو .
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و -الوضع المالي للمشارك.
ز -حجم االلتزاماو التعاقدية المستحقة عليه الحالية والمتوقعة
ح -اإلفصاح عان القضاايا المنظاورة مو الم صاولة لادى المحااكم مو التحكايم
للعطاءاو التي ن لاا مو التي تحت التن يل.

المادة -70م -يتويب على الجهة المست يدة قب لب دعوة التأايا المسابق من تعاد وتانظم
وثاائق التأايا المساابق المطلوبااة حسااب األلااول ال نيااة ووفااق محكااام النظااام
واله التعليماو.
 ياادعو الماادير العااام مو االمااين العااام الااراربين بالمشاااركة بالتأاي ا المساابق(لتقااديم لباااو التأاي ا المساابق متضاامنة عروضااهم ال نيااة وذلااك باااالعالن
باللغة العربياة مو اللغاة اإلنجليزياة مو كلتيهماا مارة واحادة مو مكثار فاي احادى
الصحف المحليةب كماا يجاب نشار اإلعاالن علاى البواباة االلكترونياة والموقاع
االلكتروني المااع بالجهاة المشاترية ماع مراعااة متطلبااو الجهااو الممولاة
للمشروع.

المادة -71م -يتضمن اإلعالن عن دعوة التأاي المسبق األمور األساسية التالية -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

رقم العطاء موضوع التأاي المسبق
اسم وعنوان الجهة المشترية واسم الجهة المست يدة.
اساام العطاااء موضااوع التأاي ا المساابق وموقعااه مااع بيااان ولااف مااويز
لعنالر لموضوع العطاء.
المؤاالو المطلوبة من الراربين بتقديم لباو التأاي المسبق.
الموعد النهائي للحصول على وثائق التأاي المسبق.
مصدر وقيمة تموي العطاء اذا اشتر ت يهة التموي ذلك.
تاريخ آخر موعد يسمح فيه بإيداع عروض التأاي المسبق وبيان ريقة
ومكان وآخر موعد ل تح العروض.
اإل ار الزمني المقدر إليراءاو الشراء.

 تااوزع وثااائق التأاي ا المساابق مجانااا اال فااي الحاااالو التااي يقاارر الماادير العاااممو األماااااين العاااااام اساااااتي اء ثمااااان لهاااااا فيحااااادده بقيماااااة عادلاااااة ال تتجااااااوز
( )100مائة دينار.
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المادة -72م -للجنااااة الشااااراء الممتصااااة من تسااااتبعد مي مشااااارك ماااان المشاااااركين الاااالين
تاام تااأايلهم المساابق بقاارار الحااق لاادر عاان ن ااس اللجنااة وخاضااع للتصااديق
حسب األلول إذا ما توفرو لديها معلوماو مؤكدة وموثقة مو مان مي مصادر
ت يد بأن المشارك -
 -1ال يملك القدرة على تن يل العطاء.
 -2انه سبق ومخ ّ بالتزاماته التعاقدية ألي عطاء داخ المملكة مو خاريها.
 -3منه عمد إلى تقديم معلوماو رير لحيحة عن موضاعه المالية مو ال نية
مو اإلدارية.
 -4من حجاام التزاماتااه التعاقديااة داخاا األردن قااد ملاابح مرت عااا مو ي ااوق
قدراته المالية مو ال نية مو اإلدارية.
 -5مي ساابب يااواري آخاار ممااا قااد ي انعكس علااى تن ياال العطاااء موضااوع
التأاي .
 ال يجوز بأي حال من األحوال من يعتمد قرار التأاي على معاايير لام تادر فايوثائق التأاي المسبق.
 تكااون تقااارير اللجااان واإليااراءاو والقااراراو المتماالة ساارية وتحاات ائلااةالمساءلة القانونية لحين إعالن قائمة المؤالين النهائية.

تعلن الجهة المشترية قائمة المؤالين مسبقا بعاد لادور قارار لجناة الشاراء
المادة -73م-
ويااتم نشاار القائمااة علااى البوابااة اإللكترونيااة والموقااع االلكترونااي للجهااة
المشترية وبأي ريقة مخرى ترااا مناسبة.
 يحق للمشارك في التأاي المسبق من يطلب خطيا من الجهة المشترية بيااناألسبا التي تم على مساسها عدم تأايله وعلى الجهة المشاترية الارد خاالل
ثالثة ميام عم من تاريخ استالم الطلب.
 يحق للمشااركين فاي إياراءاو التأايا المسابق تقاديم اعتاراض علاى قائماةالتأاي المسبق المنشورة وفقا إلحكام المادة ( )51من النظام.
د -يحااق للمشاااركين فااي إيااراءاو التأاي ا المساابق تقااديم شااكوى علااى قاارار
لجنااة الشااراء وفقااا الحكااام المااادة ( )53ماان النظااام بمصااوع االعتااراض
المقدم منه.

المادة -74تقوم الجهة المشترية بدعوة الماؤالين مسابقا للحصاول علاى وثاائق الشاراء لغايااو
المشاااركة وتقااديم عروضااهمب للجنااة الشااراء فااي حااال انسااحا عاادد ماانهم ليصاابح
عددام مق من ثالثاة فياتم اختياار الباديلين عان المنساحبين بإعاادة إياراءاو التأايا
المسبق او حسب ما يرد في وثائق التأاي المسبق مو حسب ما تقرره لجنة الشراء.
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المادة -75م -من مسلو التأاي المسبق االا ال يلغاي لاالحياو لجناة الشاراء الممتصاة لطلاب
عروض فنية ومالية للعطاءاو التي يدعى اليهاا المناقصاون المؤالاون بموياب
التأاي المسبق.
 مااع مراعاااة محكااام النظااام ولغاياااو الحصااول علااى القائمااة المصااغرة فااي رسااائالتعبير عان االاتماام تطباق إياراءاو ومحكاام التأايا المسابق الاواردة فاي االه
التعليماو او حسب ما يرد في وثائق التعبير عن االاتمام.
المادة -76تراعى مسس معمال اللجان ال نية التالية-:
م .من يكون معضاء اله اللجان من ذوي المبرة واالختصاع.
 .الحضااور بالمواعيااد المقااررة وتااتم الدراسااة ماان قب ا األشااماع المكل ااين بهااا
رسميا في مبنى الجهة المشاترية علاى من تساتمر باالت ري للدراساة حتاى إنجااز
العم وال يسمح بإخرا مية وثيقاة خاار الجهاة المشاترية مو نقا مياة معلوماة
عن العملية الشرائية ألية يهة كانت وتحت ائلة المسؤولية .
 .ال يشااارك معضاااء اللجااان ال نيااة الاالين ساابق من شاااركوا فااي لاايارة الشاارو
ال نية والموال او مو وثائق الشراء مو التحلي والتقييم وإيراءاو الشاراء فاي
لجان االستالم لعملية الشراء ذاتها.
د .توقيااع إقاارار الحياديااة والساارية ماان قباا يميااع معضاااء اللجنااة ال نيااة وقباا
المباشرة بالتقييم.

المادة  -77تتولى اللجان ال نية المهام التالية-:
م -المشاااركة فااي ت ريااغ وتاادوين م اارداو الموال ا او ال نيااة والشاارو المطلوبااة فااي
وثااائق الشااراء علااى يااداول المقارنااة لتكااون المعيااار الاالي علااى مساسااه تااتم مقارنااة
العروض .
 المشاركة في ت ريغ الموال او ال نية والشرو الواردة في ك عرض علاى ياداولالمقارنة.
 دراسة وتحلي الشرو والموال او المقدماة مان المنااقص ومقارنتهاا بالموالا اووالشاارو الااواردة فااي وثااائق الشااراء لكاا مااادة وبيااان ماادى مطابقااة كاا عاارض
للموال او والشرو المطلوبة.
د -بيااان اإلنحرافاااو الااواردة فااي عاارض المناااقص لك ا مااادة عاان المطلااو فااي وثااائق
الشراء على يداول المقارنة.
اااـ -دراسااة العااروض للولااول إلااى العاارض الاالي ساايتم التولااية باإلحالااة عليااهب وذكاار
مسبا تجاوز مي عرضب وذكر مسبا التولية باإلحالة .
و -التأكااد ماان عاادد العااروض المقدمااة ومسااماء مقاادميها والتأكااد ماان ضااماناو الاادخول
للمناقصين المتقدمين لعملية الشراء مع ما ورد في محضر فتح العروض.

الجريدة الرسمية

1451

ز -رفااع التولااياو المناساابة لإلحالااة مااع بيااان األساابا وبمااا يت ااق مااع معااايير اإلحالااة
الواردة في وثائق الشراء على من يتضمن التقرير ما يلي-:
 -1مسااماء المناقصااين المتقاادمين بعااروض مطابقااة للموالاا او والشاارو
الواردة في وثائق الشراء مع ذكر األسعار المقدمة منهم.
 -2مسااماء المناقصااين المتقاادمين بعااروض ممال ااة للموالاا او والشاارو
الاااواردة فاااي وثاااائق الشاااراء وذكااار الممال ااااو الاااواردة فاااي عااارض كااا
مناقص.
ح -توقيع التقرير ال ني من كافة معضاء اللجناة ال نياة ماع ذكار اسام عضاو اللجناة ال نياة
واسم الجهة التي يعم بها والتاريخ وال يجوز ألي من معضااء اللجاان ال نياة االمتنااع
عاان التوقيااع وعلااى الممااالف للجنااة ال نيااة إبااداء مساابا ممال تااه خطيااا علااى التقرياار
ويعزز رميه وتوليته بتقرير من ص مبينا مسبا الممال ة ومسبا تولايته المن اردة
ومبرراتها.
المادة  -78م -مع مراعاه ما ورد فاي الماادة ( )89مان النظاام اذا لام تانص وثاائق الشاراء علاى
خالف ذلك فعلى الجهة المسؤولة عان إدراة العقاد فارض ررامااو علاى التاأخير
اذا تأخر المتعهد عن تن يل ما التزم به في الموعد المحدد في العقد وكما يلي-:
 -1ما نسبته ( )0.001واحد باأللف من قيمة اللوازم عان كا ياوم تاأخير فاي
التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن ال ترة من ( )1يوم  )45( -يوما.
 -2ما نسبته (  )0.002اثنان باأللف من قيمة اللوازم عن ك ياوم تاأخير فاي
التسليم عن الموعد المحدد لتسليم عن ال ترة من ( )46يوما  )60( -يوما.
 -3ما نسبته ( )0.003ثالثة باأللف من قيماة اللاوازم عان كا ياوم تاأخير فاي
التساااليم عااان الموعاااد المحااادد للتساااليم عااان كااا ياااوم تاااأخير يزياااد علاااى
( )60ستين يوما.
 وفي يميع االحاوال للجناة الشاراء الحاق بشاراء الماواد التاي تاأخر المتعهاد فايتوريداا على حسابه دون سابق إنلار وتحميله فروق األسعار.

المااادة  -79عنااد عاادم تحديااد موعااد لتوريااد المااواد فااي دعااوة العطاااءب فعلااى المناااقص ان يبااين
بالتحديااد موعااد التورياادب واذا لاام يحاادد موعااد التوريااد فااي الحااالتين يعتباار التوريااد
حاالب وتعني كلمة حاال ان يتم التوريد خالل اسبوع من تاريخ توقيع ممر الشراء.

المادة  -80للجنة الشراء الم اوضة على األساعار او مياة خادماو مخارى يمكان تقاديمها وتتعلاق
بالمااادة مو الماادماو المعروضااة ماان المناااقص المنااوي اإلحالااة عليااة وبمااا يحقااق
مصلحة الجهة المست يدة.
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المااادة  -81تعتباار لجنااة الشااراء الرئيسااية فااي الجهااة المسااؤولة عاان إدارة العقااد اااي اللجنااة
الممتصة في المسائ التي تطرم بعد توقيع العقد المشار إليها فاي الملحاق رقام ()1
من النظامب ما لم يرد خالف ذلك.

المادة  -82م -يكون الصرف المشار اليه فاي الماواد ( )5و( )6و( )7مان الملحاق رقام ( )5مان
النظام يوازيا وليس الزاميا ويكون او الحد األعلى الجائز لارفه شاهريا مهماا
بلغت عدد العملياو الشرائية.
ان يلسااة االسااتالم تااتم الكثاار ماان لاانف تاام شااراءه فااي عمليااة شاارائية واحاادةمو اكثر.
 يقتصاار الصاارف للجااان االسااتالم للااوازم التااي يااتم شااراءاا ماان خااالل المناقصااةالعامة مو المناقصة المحدودة فقط.
المادة  -83على الجهة المسات يدة مراعااة كمياة رلايد الماواد المتاوافرة فاي المساتودعاو قبا
الشروع بإعداد لباو الشراء.

المادة  -84تلغى تعليماو تنظيم إياراءاو المشاترياو الحكومياة لسانة 2019ب علاى ان يساتمر
العم بأي قراراو لدرو بمويبها الى من تلغى مو تعدل او يستبدل ريراا بها.

حممد مجيل النجـــــــــــــــار

وزير املياه والـــــــــــــــــــري
رئيس جلنة سياسات الشراء

