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 البطيطة لمتعاقد عمى الطمع وكدوة لموثائل الٍىطية

)المشتريات( ىو توحيد الوثائق التي سيتم استخداميا  البسيطة لمتعاقد عمى السمعان اليدف من اعداد وثائق نمطية 

حتو التنفيذية وتعزيز الشفافية في كافة الجيات الخاضعة الحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والئ

مستجيبة لكافة التعميمات والشروط مكتممة و اليجاد منافسة حقيقية لمحصول عمى عطاءات والمساواة والعدالة 

 والمواصفات المطموبة وبأقل التكاليف الممكنة.

 إلى جانب ذلك يستفاد من تصميم ىذه الوثائق مايمي:
المناقصة لكل عممية شراء عمى حدة بما يتوافق مع طبيعة  تبسيط ميمة صاحب العمل في اعداد وثائق -1

 ونوعية السمع المطموب شرائيا.
اختصار وتخفيض الوقت الالزم لكال من المشتري )اثناء اعداد وثائق المناقصة( والمورد )من خالل اعداد  -2

 وتقديم العطاء المناسب(.

 وارساء العقد. تسييل ميمة المشتري اثناء عممية التقييم ومقارنة العطاءات -3

 من التالي:لمتعاقد عمى السمع البسيطة تتكون الوثائق النمطية  
 اإلعالن. -القسم األول:

 .العامةروط الش -القسم الثاني:
 .الخاصةالشروط  -القسم الثالث:

 )المستمزمات(  جدول المتطمبات -القسم الرابع:

 جدول يبين قائمة بالسمع ومواعيد ومكان التوريد؛ (أ 
 ن قائمة بالخدمات؛جدول يبي (ب 

 المواصفات الفنية؛ (ج 

 جداول االسعار؛ (د 

 الرسومات )بحسب انطباق الحالة(. (ه 

 اذجـالنم  -القسم الخامس:
 نموذج تقديم العطاء. (أ 

 نموذج صيغة ضمان العطاء. (ب 

 نموذج صيغة ضمان األداء. (ج 

 نموذج ضمان الجودة. (د 

المناقصة  ال تعتبر وثيقة وبالتالي – .نموذج العقد.اخطار قبول العطاءنموذج  (ه 
 الرسمية الصادرة من قبل وزارة المالية. الوثائققانونية ما لم يتم استخدام 
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 )الكطي األوه(  

  إعـــــالُ

10102

 .مجامعةل امتحانية وظروف دفاترم لتوريد 2221( لعام  1 تعمن جامعة حضرموت عن رغبتيا في إنزال المناقصة العامة رقم )
 محميمصدر التمويل:  

 فعمى الراغبين المشاركة في ىذه المناقصة التقدم بطمباتيم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي 
 اإلنشاءات سابقا  –فوه  –إدارة المشتريات والمخازن  – جامعة حضرموت:  إلى العنوان التالي

 .ال يمني ال تردـري (فلشراء واستالم وثائق المناقصة نظير مبمغ وقدره )عشرون أل
 م.2122/ 12 / 23 الموافق  االحد وآخر موعد لبيع الوثائق ىو يوم  -

يقدم العطاء في مظروف مغمق ومختوم بالشمع األحمر ومكتوب عميو اسم الجية والمشروع ورقم المناقصة، واسم مقدم العطاء، 
 وفي طيو البيانات التالية:

من تاريخ  (تسعون  يوما) ، صالح لمدةدوالر امريكيئة امخمس( 522)دره ضمان بنكي غير مشروط بمبمغ مقطوع ق .1
 فتح المظاريف، أو تقديم شيك مقبول الدفع.

 فتح المظاريف(. دصورة طبق األصل من بطاقة ضريبية سارية المفعول )مع إحضار األصل عن .2

 المظاريف(. فتح دصورة طبق األصل من البطاقة الزكوية سارية المفعول )مع إحضار األصل عن .3

 فتح المظاريف(. دصورة طبق األصل من البطاقة التأمينية سارية المفعول )مع إحضار األصل عن .4

5.  

 
اإلنشاءات سابقا ، وآخر موعد الستالم العطاءات ىو قبل  –فوه  –يجب تقديم الوثائق إلى إدارة المشتريات والمخازن 

. سيتم فتح فتح اول مظروفولن تقبل العطاءات التي ترد بعد  م.2122/ 12 / 12 الموافق  االحد يوم  صباحا من 11الساعة  
في مكتب رئيس الجامعة بحضور المتقدمين أو  م2122/ 12 / 12 الموافق  االحد يوم صباحا من  11المظاريف في الساعة 

 من يمثميم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

وثائق المناقصة قبل شراؤىا وذلك خالل الدوام الرسمي من يمكن لمراغبين في المشاركة في ىذه المناقصة االطالع عمى 
 م.2122/ 12 / 23 الموافق  االحد يوم تاريخ نشر ىذا اإلعالن وحتى 

 

وصدز  زضوً املٍاقصة ووضوع املٍاقصة زقي املٍاقصة
 التىوين

وبمؼ الضىاُ 
 االبتدائي

آخس يوً لبيع 
 الوثائل

 اإلعالُ تازيخ فتح املظازيف

 م1/2221
 امتحانيةوظروف دفاتر  توريد

 مجامعةل
 تياذ ريـال 22222

دوالر  522
 امريكي

 م12/2221/ 23 
 صباحا 11الساعة 

 م12/12/2221
 المرة األولى
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 )الكطي الجاٌي(

 لمىٍاقصـة الػسوط العاوــة

 :وكدووا العطاءات -1

القانونية المحددة جراءات عمى تنفيذ العقد طبقًا لإلمفتوح لجميع الموردين المؤىمين والقادرين ىذا اإلعالن  1-1
وصف العمل المطموب تنفيذه موضح في مصدر التمويل، و ، في قانون المناقصات والئحتو التنفيذية

 الشروط الخاصة

 .تعتبر دولة إسرائيل دولة غير مؤىمة وغير معتمدة كمصدر 1-0

 املبادئ األخالقية -2

 :م عمى عقود التوريد وتنفيذىايجب عمى جميع الموردين مراعاة أرفع معايير األخالق خالل حصولي 0-1

 :كما يمي التاليةتعّرف ألغراض ىذه األحكام، األلفاظ و 

عبارة "ممارسة أعمال الرشوة" تعني عرض /منح/تمقي/أو السعي لمحصول عمى شئ ذو قيمة لمتأثير عمى  (أ 
 ؛تصرفات موظف رسمي بغرض الحصول عمى العقد أو تنفيذه

لحقائق لمتأثير عمى عممية الشراء لمحصول عمى العقد أو تنفيذه عبارة "ممارسة التدليس" تعني تحريف ا (ب 
لإلضرار بالمشتري / كما تعني التواطؤ بين مقدمي العطاءات )قبل أو بعد تقديم العطاءات( لتحديد مستويات 
 مصطنعة وغير تنافسية لألسعار ولحرمان المشتري من مزايا المنافسة الحرة المفتوحة ومن أمثمة السموك الغير

 أخالقي مايمي:

 عدم االلتزام بأعمى معايير الشرف والنزاىة في كل المعامالت والتصرفات؛ -1
 ؛لمعمومات قبل واثناء تنفيذ العقدالكشف عن معمومات أو عدم المحافظة عمى سرية ودقة ا -0

 التعامل مع موظفي الدولة بغرض ترتيبات معينة تحول دون اجراء المنافسة العادلة -3

 ين يعممون مع الحكومة؛منح اي ىبات لموظف -4

 القيام بدعوة موظفي الحكومة لضيافة معينة. -5
مناقشة اجراءات عممية الشراء مع أي موظف،  عمى نحو خارج عن القواعد واإلجراءات الرسمية الخاصة  -6

 بعمميات المشتريات؛

 القيام بإتالف أي وثائق رسمية، أو الضرر بيا، أو إبعادىا أو تغييرىا بطريقة غير سميمة؛ -7

مــنح المــال أو الســفر أو تســمم، ىــدايا، أو خــدمات، أو تخفيضــات أو أي شــيء ذو قيمــة ماديــة لمــوظفين  -8
 ؛الحكومةيعممون مع 

الطمــب مــن أي موظــف فــي أي جيــة مــن جيــات الحكومــة، القيــام بــأي مخالفــة ألي قاعــدة مــن قواعــد  -9
 المشتريات العامة أو أي إجراء من إجراءاتيا؛

إذا ثبت أن مقدم العطاء الموصى بإرساء المناقصة عميو انخرط في ممارسات تنطوي رفض اقتراح إرساء العطاء  (ج 
 عمى الرشوة والتدليس خالل المنافسة لمفوز بالعقد المعني؛

إذا ثبت لممشتري في أي وقت ان المورد قد مارس الرشوة أو التدليس في المنافسة سيتم االعالن بأنو  (د 
ة نيائية أو لفترة محدودة واتخاذ االجراءات طبقا ليذه غير مؤىل لالشتراك في أي مناقصة بصور 
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لتعميمات وشروط المناقصة واذا تطمب االمر سيتم الرفع بو إلى الجية المختصة الدراجو ضمن القائمة 
 .السوداء

 الكاٌوُ الواجب التطبيل: -3

 .القوانين اليمنية النافذة التي يرجع إلييا في تطبيق شروط العقد 3-1

 :كدميّا وَ قبن وكدً العطاء إلثبات اإلِميةالوثائل املطموب ت -4
 عمى جميع المشاركين في المناقصة تقديم الوثائق التي تؤكد قدرتيم عمى التوريد بحيث تتضمن مايمي: 4-1

من  (تسعون  يوما)(، صالح لمدةدوالر امريكي مائةخمس( )522)ضمان بنكي غير مشروط بمبمغ مقطوع قدره  -أ 
 شيك مقبول الدفع.تاريخ فتح المظاريف، أو تقديم 

 فتح المظاريف(. دصورة طبق األصل من بطاقة ضريبية سارية المفعول )مع إحضار األصل عن -ب 

 فتح المظاريف(. دصورة طبق األصل من البطاقة الزكوية سارية المفعول )مع إحضار األصل عن -ج 

 مظاريف(.فتح ال دصورة طبق األصل من البطاقة التأمينية سارية المفعول )مع إحضار األصل عن -د 

تنفيذ خدمات ما بعد البيع )الصيانة وقطع الخبرة السابقة في تنفيذ مثل ىذه المناقصات. وكذلك القدرة عمى  -ه 
 الغيار(.

  :تقديم الوثائق التالية الموردعمى يجب  4-0

، بحد أدنىالسنتين الماضيتين خالل  مناقصتين مشابية أنو قد تم انجاز ماال يقل عن تفاصيل حول العقود السابقة إلثبات (أ 
 ؛بما في ذلك أسماء الجيات التي قامت بالشراء والقيمة ومستوى األداء

 ؛ما تطمبت طبيعة ونوعية عممية الشراءإذا  تقديم ما يثبت القدرة عمى تنفيذ خدمات ما بعد البيع )الصيانة وقطع الغيار( (ب 

ن مقدم العطاء طرفًا فييا وكذا األطراف معمومات عن أي منازعات قضائية )حالية أو خالل الثالث سنوات الماضية( يكو (ج 
 المختصمة والقيمة موضوع النـزاع.

 أضعاز العطاء  -5
يجب أن يكون السعر االجمالي لمعطاء المقدم من المورد شامال التوريد لألصناف /التوريد والتركيب والتشغيل  5-1

المصاريف األخرى الواجب سدادىا  وجميع الضرائب والجمارك والرسوم األخرى والنقل والتأمين وغيرىا منوالتدريب 
 ؛المشتريأو الموقع النيائي المحدد من قبل  المشتريحتى وصوليا إلى مخازن 

واذا المطموبة والمحددة في جدول اسعار االصناف )التوريدات(  التوريداتلجميع تكمفة العقد شاممة كون تيجب أن  5-0
وبصورة منفصمة موعد فتح المظاريف قبل يتم ذلك  في عطائو فيجب أنلمتعديل كانت ىناك حاجو لقيام المورد 

  ؛عن جدول االسعار المسمم ضمن وثيقة المناقصة

 عقد ولن تخضع لمتعديلثابتة خالل فترة تنفيذ اليجب أن تكون المقدمة من مقدم العطاء والفئات سعار األ 5-3
 ميما كانت األسباب.

 تكديي العطاءات -6

ت والوثائق المتعمقة بالعطاء والمتبادلة بين مقدم العطاء العطاء وجميع المراسالوتقديم يتم إعداد  6-1
 ؛عمى لغة أضافية أخرى الشروط الخاصةلم تنص  والمشتري كتابة بالمغة العربية ما
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أو االستفسار يحق ليم كما  دراسة الوثائق جيدافي المناقصة يجب عمى المشاركين قبل التقدم بالعطاءات  6-0
خالل خطيًا االستفسارات بيذه ، وبشرط تقديم طمب فتح المظاريفقبل طمب التوضيح عن أي معمومات 

 وسيقوم المشتري بالرد عمييا خطيا الشروط الخاصةالمسموح بيا في  دون تحديد المصدر فترةال
 ؛وتعميميا عمى جميع المتقدمين

 اتموعبعطاءات عمى أساس مجالتقدم بسيقوم المشتري بتوضيح ما إذا كانت طبيعة عممية الشراء تسمح  6-3
 ؛الشروط الخاصةوذلك في متجانسة 

 ؛العطاء وثائق 6-4

 الوثائق التالية : منمستندات العطاء  تتكون
 االعالن؛ (أ 

 الشروط العامة؛ (ب 

 ؛الشروط الخاصة (ج 

 :جدول المتطمبات )المستمزمات( (د 

 جدول يبين قائمة بالسمع ومواعيد ومكان التوريد؛ .1
 جدول يبين قائمة بالخدمات؛ .0

 المواصفات الفنية؛ .3

 االسعار؛ جداول .4

 (.الشروط الخاصةفي  الرسومات )بحسب انطباق الحالة .5

 ؛المرفقة النماذججميع  (ه 

 ؛الشروط الخاصةطمبت في اذا  -العينات  (و 

 الشروط الخاصة؛اذا طمبت في  -الكاتموجات  (ز 

ون عمى ومدبالشمع األحمر عميو ومختوم مغمق  مظروفالعطاء في وضع المشارك عمى المتناقص  6-5
 التالية:المظروف البيانات 

 ؛الخاصةالشروط ، كما ىو مبين في ، اسم ورقم المناقصةكامالً  المشترياسم وعنوان  (أ 

 .م.2122/ 12 / 12 الموافق  االحد يوم الساعة الحادية عشر من  قبل حال يفتيكتب عمى المظروف  (ب 

 اسم وعنوان المشارك في المناقصة؛ (ج 

 الشروط الخاصة.تسميم العطاءات إلى العنوان المحدد في  (د 
 أصحابياإلى  إعادتياسيتم لتقديم العطاءات  الشروط الخاصةفي الموعد المحدد بعد  تردأي عطاءات  6-6

 ؛بحالتيا المسممة

 ال يجوز ألي مشارك التقدم بأكثر من عطاء في نفس المناقصة باسمو او كشريك؛ 6-7

أولي من قبل صاحب كل ظواىر المحو، الكشط، اإلضافات أو التغييرات األخرى يجب التوقيع عمييا بتوقيع  6-8
 العطاء قبل تسميمو العطاء؛

 لن يمتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء بحصول خطأ في عطاءه إذا قدم بعد ميعاد وفتح اول مظروف.  6-9
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 ضىاُ العطاء: -7

كضمان  الخاصةالشروط كما ىو محدد في يجب عمى مقدم العطاء تقديم ضمان بنكي بمبمغ مقطوع  7-1
وغير قابل لإللغاء ساري المفعول غير مشروط اليمني البنك المركزي  عطاء من بنك مصرح لو من قبل

أو  ضمان العطاء المرفق بيذه الوثائقوبحسب نموذج لمدة ال تقل عن تسعون يوما من تاريخ اإلصدار 
 ؛شيك مقبول الدفع

مصطحبة لضمان العطاء أو مصطحبة لضمانات عطاء مشروطة أو غير ممتزمة بصيغة العطاءات الغير  7-0
 لضمان المحدد المرفق بيذه الوثائق سيتم استبعادىا أثناء الفحص األولي ألعمال التحميل والتقييم.ا

 ودة ضسياُ العطاءات: -8
ساعة وتاريخ فتح من  يوما 92 ال تقل عنسارية المفعول لمدة المقدمة العطاءات  تكونيجب ان  8-1

 .المظاريف

 فتح املظازيف: -9

لقانونية المحددة في قانون المناقصات والئحتو التنفيذية طبقًا لإلجراءات اسيتم فتح المظاريف  9-1
الشروط المبين في الموعد و المكان في او من يمثمونيم رسميا المشاركين من يرغب من حضور ب

ذا صادف يوم فتح المظاريف يوم راحة أسبوعية أو إجازة أو عطمو رسمية سيتم فتح  الخاصة وا 
 ؛يومالمظاريف في يوم العمل التالي لذلك ال

 سيتم إعادة العطاءات التي قدمت بعد آخر موعد لتقديم العطاءات وذلك ألصحابيا كما ىي. 9-0

 كييي العطاءات:ت -12

 (؛7(،)4رقم ) دو البنفي  المطموبةلوثائق لضمان العطاء واالمستوفية تقييم ومقارنة العطاءات  سيتم 12-1

لكونو عرضًا غير وع أو مبمغ مقطسيتم استبعاد أية عطاءات مبنية عمى تخفيض نسبو مئوية  12-0
، عمى أساس انو أي عطاء ينص عمى تعديل لمسعرمستجيبًا وعمى نحو مشابو، سيتم استبعاد 

 ؛عطاء غير مستجيب

 ؛آخر موعد الستالم العطاءاتعطاءات االصمية قبل سيتم األخذ بأي تعديالت ترد عمى ال 12-3

 راجعة العطاءات لتصحيح أي أخطاء حسابية عمى النحو التالي:سيتم م 12-4

عندما يكون ىناك تباين بين المبمغ المكتوب بالحروف والمبمغ المكتوب باألرقام، سيتم األخذ  (أ 
 بالمبمغ المكتوب بالحروف؛ 

جمالي السعر لموحدات، من خالل القيام بعممية  (ب  عندما يكون ىناك اختالف بين سعر الوحدة وا 
في العطاء، إال إذا رأت ضرب لسعر الوحدة بالعدد/الكمية، يسود سعر الوحدة كما ىو معروض 

المجنة أن ىناك خطأ واضح في وضع الفاصمة العشرية في سعر الوحدة، ففي تمك الحالة يسود 
 السعر اإلجمالي لكل الوحدات في البند، كما ىو مقدم في العطاء، ويتم تصحيح سعر الوحدة؛

ض العطاءات، وضع أسعار لألصناف الغير مسعره: عندما تكون ىناك بنود غير مسعره  في بع (ج 
ولكنيا وردت في عطاءات أخرى، يتم وضع أعمى أسعار مقدمة لألصناف من قبل أصحاب 
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العطاءات األخرى لألصناف الغير مسعرة أو الناقصة لغرض التقييم فقط. فإذا ارسيت عميو 
المناقصة فيعتبر أنو ارتضى المحاسبة عمى اساس اقل سعر مقدم من العطاءات المقدمة ليذه 

 ؛او األصنافالبنود 

تعتبر كافة التصحيحات التي تمت، وفقًا لإلجراءات المبينة في وثائق المناقصة ممزمة لممورد  (د 
 صاحب العطاء؛

 ؛ قبل التصحيح % من قيمة العطاء3المحددة بـلتصحيح ااستبعاد العطاء المتجاوز لنسبة سيتم  12-5

ح بالفوز تضمن بندا أو بنود قدمت إذا تبين لممشتري أثناء عممية التقييم المالي بأن العطاء المرش 12-6
بأسعار مرتفعة مقارنة بالتكمفة التقديرية أو باالسعار السائدة أو مقارنة بالعروض األخرى المقدمة 
فإنو سيتم اخضاع ىذا البند أو البنود إلى التحميل لمعرفة مبررات واسباب ىذا االنحراف ولممشتري 

 يراه مناسبا؛ما اتخاذ ن ثم وم المتناقصطمب االيضاحات من قبل الحق في 

سيأخذ المشتري بعين االعتبار أثناء عممية التقييم المالي في مرحمتو النيائية الخصميات المرتبطة  12-7
 بتعدد االرساء إذا ما  كانت عممية الشراء سيتم ارساءىا ألكثر من عقد؛

 ؛ييم فقطأي شروط أو تحفظات ليا قيم مالية سيتم تقييميا ماليا بغرض المقارنة والتق 12-8

 العطاء إزضاء -11

سيتم اجراء التحميل ( 12طبقا لمبند )المناقصة لوثائق المستجيبة المستوفية و بعد تحديد العطاءات  11-1
 ؛قدم أقل االسعار المقيمةالعطاء عمى المتناقص الذي  ارساءو والمالي الفني 

 ؛لممتقدمين فتح المظاريف دون إبداء االسباب بعدقبل أو لغاء المناقصة إبحق  تحتفظ الجية 11-0
 قبل انتياء فترة سريان العطاء؛ المشتريمن قبل  المناقصةعمية  أرسيتسيتم اخطار المتناقص الذي  11-3

من قبل المشتري عن سبب  اإليضاحطمب  –يحق لمقدمي العطاءات األخرى التي لم يحالفيم الحظ  11-4
 عدم قبول عطائاتيم.

ل ترسية العطاء دون أن يتحمل أية يحتفظ المشتري بحقو في أن يمغي المناقصة في أي وقت قب 11-5
مسئولية أو التزام تجاه أصحاب العطاءات أو عن األسباب التي حممت المشتري عمى اتخاذ ىذا 

 اإلجراء. 
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 ضىاُ األداء  -12

اخطار يومًا من تسمم " 15موعد ال يتجاوز خالل العقد وأن يقدم صاحب العطاء الفائز  يوقعيجب أن  10-1
صادر من بنك مصرح لو عمى شكل ضمانة بنكية او شيك مقبول الدفع )" ضمانة األداء قبول العطاء

ال بمبمغ وفقًا لنموذج ضمان األداء المرفق بالوثائق  (المشتريباسم من قبل البنك المركزي اليمني 
المفعول حتى  ساريغير مشروط وغير قابل لإللغاء و ويجب أن يكون  % من قيمة العقد.15يقل عن 

االبتدائي غير مقرون واالستالم كاممة وصدور محضر الفحص واستالميا ا وفحصيتوريد البضاعة 
 .بتحفظات

 زدالتصاوات املو -13

المورد االلتزام الكامل بتوريد كافة المواد طبقا لممواصفات الفنية واالسعار التي عمى اساسيا تم  عمى 13-1
 صة؛ألخرى المحددة في وثائق المناقاإلرساء وتنفيذ كافة الخدمات وااللتزامات ا

، بيع )الصيانة، توفير قطع الغياريجب عمى المورد االلتزام الكامل بكافة الخدمات المطموبة لما بعد ال 13-0
 ؛الشروط الخاصةإذا تم طمبيا في  (التدريب

 الشروط الخاصة؛الفترة المبينة في عمى المورد االلتزام الكامل بضمان الجودة لممواد خالل يجب  13-3

ميم كافة االدلة او الكتالوجات او الرسومات لما تم تنفيذه طبقا لمعقد يجب عمى المورد االلتزام بتس 13-4
عمى أن ال يتجاوز تسميم ىذه البيانات شير من االستالم االبتدائي أو النيائي بحسب طبيعة 

 ومتطمبات عممية الشراء.

 املػرتيالتصاوات  -14

ألماكن النيائية المحددة من ابدفع مستحقات المورد مقابل قيمة المواد الموردة إلى  المشتريقوم سي 14-1
 .واستكمال اجراءات الفحص واالستالملممواصفات الفنية بشرط مطابقتيا  المشتريقبل 

 اإلخطازات -15

، اإلى اآلخر تنفيذا ليذا العقد يجب أن يكون كتابيوالمورد(  المشتري)أي إخطار من أحد الطرفين  15-1
المحدد في  اللكتروني عمى عنوان الطرف اآلخرايتم ارسالو باليد، أو بالبريد أو بالفاكس أو بالبريد و 

 .يصبح اإلخطار نافذا بمجرد تسميمو أو في التاريخ المحدد فيو لنفاذه، أييما أبعدوس الشروط الخاصة

 وثائل العكد -16

تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منيا العقد مفسرا لبعضو البعض لكن اذا ظير اي غموض او  16-1
 تيب أولوية الوثائق حسب التسمسل التالي:تعارض فيما بينيا يكون تر 

 قبول العطاء؛ إخطار (أ 

 العطاء وأي مراسالت أو وثائق تم قبوليا قبل توقيع العقد؛ (ب 

 ؛الشروط الخاصة (ج 

 الشروط العامة؛ (د 

 أي وثائق أخرى مرتبطة بيذا العقد. (ه 
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 غسوط الدفع  -17

 سيتم الدفع وفقَا لإلجراءات المحدودة في الشروط الخاصة. 

 ام العكد:التػيري يف ٌط -18

بنسبة ال تزيد  الوثائقوالخدمات المنصوص عمييا في  األصنافزيادة أو تخفيض كمية  لمجيةيحق  18-1
، بعد اإلرساء دون أي تغيير في سعر الوحدة أو في األحكام قيمة العقد% من اجمالي 12عن 

 .المتعاقد عمييالألصناف  والشروط األخرى وبشرط ان تكون بنفس النوعية والمواصفات

 لتػميفا -19

يجب أن يمتزم المورد بتغميف السمع بما يضمن عدم إصابتيا بأي ضرر أو تمف خالل شحنيا إلى  19-1
مكان التسميم النيائي المنصوص عميو في العقد. كما يجب أن يكون التغميف كافيا دون تحديد لتحمل 

النقل  أي خشونة في المناولة، أو التعرض لدرجات قصوى لمحرارة، أو األمطار، خالل عممية
 والتخزين.

 التطميي لمطمع  -22

بعد  الشروط الخاصةفي المحددة خالل الفترة ت المطموبة وتنفيذ الخدماالسمع سيقوم المورد بتسميم  02-1
 الشروط الخاصة؛إلى األماكن النيائية المحدد من قبل المشتري في أيصاليا 

 الفخص: -21
حقق من مطابقة األصناف بفحص االصناف او اختبارىا او االثنين معا لمت المشتريقوم يس 01-1

التعاقد مع شركة مستقمة إلجراء الفحص وذلك عمى لممواصفات الفنية والكميات الواردة ولو الحق في 
 .نفقة المورد وذلك بشرط تحديد ذلك في الشروط الخاصة

 تعويض الهىية التالفة او املٍتّية او الػري وطابكة لمىواصفات -22

انتياء حصيا او اختبارىا لممواصفات الفنية المتفق عمييا أو تبين في حالة عدم مطابقة السمع التي تم ف 00-1
أنيا تالفة أو غير صالحة لالستخدام سيتم مدة صالحيتيا أو ان المدة المتبقية لمصالحية غير كافية أو 

ويتحمل المورد مسئولية استبداليا بأصناف جديدة مطابقة لممواصفات، فإذا لم  المشتريرفضيا من قبل 
% من قيمة االصناف المرفوضة 5تحصيل مصروفات تخزين بواقع  لممشتريلمورد لذلك يحق يستجب ا

المشتري رفع الموضوع تولى يعن كل اسبوع تأخير بعد االسبوع األول ولمدة أقصاىا أربعة أسابيع مالم س
مستحقًا  ونكمن الثمن ما يخصم يتمك األصناف و لبيع إلى قاضي األمور المستعجمة الستئذانو في قرار ال

 .لممشتري والمتبقي يودع في المحكمة وعمى المورد مطالبتيا

 غساوات التأخري -23

باحتساب غرامة تأخير عمى المورد في حالة تأخير التوريد عن المواعيد المحددة في  المشتريقوم يس 03-1
لمعد طبقًا وثائق المناقصة حيث سيتم احتساب غرامة التأخير من قيمة األصناف التي لم يتم توريدىا 

 عمى النحو التالي:
 الخاضعة لمغرامة عن االسبوع األول أو أي جزء منو. االصناف% من قيمة 1 (أ 
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 الخاضعة لمغرامة عن االسبوع الثاني أو أي جزء منو.االصناف % من قيمة 1.5 (ب 

 الخاضعة لمغرامة عن االسبوع الثالث أو أي جزء منو.االصناف % من قيمة 2 (ج 

 مغرامة عن االسبوع الرابع أو أي جزء منو.الخاضعة لاالصناف % من قيمة 3 (د 

% لكل شير أو جزء منو وذلك لكل فترة 4سيتم احتساب غرامة بنسبة واذا تأخر بعد ذلك  (ه 
% من إجمالي قيمة العقد 12مما تقدم عمى حدة بحيث ال يتجاوز مجموع الغرامة عن 
 لمتوريدات وبما ال تتجاوز مدة التأخير كحد أقصى ثالثة أشير.

 مصادرة ضمان األداءيحق لممشتري إلغاء العقد و أعاله اوزت الغرامة النسبة أو الفترة المحددة إذا تج 03-0
دون االخالل بحق المشتري من اتخاذ االجراءات األخرى المحددة في قانون المناقصات والمزايدات 

 .و المجوء لمقضاءوالمخازن الحكومية والئحتو التنفيذية أو اي قوانين أو لوائح او قرارات اخرى نافذة أ

  ة التأخري يف الطداد :غساو – 24

 :ةد لصالح المورد في الحاالت التاليباحتساب غرامة سدا المشتريقوم يس

 عدم وجود أي مبرر قانوني لمتأخير في السداد. (أ 
 .لمدفع المؤيدةئق أو البيانات عدم وجود أي نقص في الوثا (ب 

ل الجية المخولة بإدارة العقد و يوما من تاريخ رفع المستحقات من قب 92تجاوز فترة  (ج 
 التوقيع عميو دون أي مالحظات و تعميده من رئيس الجية.

 يكون المورد أو المقاول أو المتعيد متسببا في تأخير إجراءات الدفع. عندما ال (د 

% من قيمة المستخمص 7.5ول بنسبة السداد في الشير األ خير أيتم احتساب غرامة ت
 تالي:المتأخر وتحسب عمى النحو ال

 1.من قيمة البنود الخاضعة لمغرامة عن األسبوع األول أو أي جزء منو % 

 1.5.من قيمة البنود الخاضعة لمغرامة عن األسبوع الثاني أو أي جزء منو % 

 2 %.من قيمة البنود الخاضعة لمغرامة عن األسبوع الثالث أو أي جزء منو 

 3 ابع أو أي جزء منو.% من قيمة البنود الخاضعة لمغرامة عن األسبوع الر 

 ( لكل شير أو جزء منو وذلك 4مة السداد بنسبة )إذا تأخر بعد ذلك يتم احتساب غرا%
%( من إجمالي 12لكل فترة مما تقدم عمى حده بحيث ال يتجاوز مجمع الغرامة نسبة )

قيمة العقد لمتوريدات أو األشغال  أو الخدمات األخرى وبما ال تتجاوز مدة التأخير كحد 
 ثالثة أشير. أقصى

 

في حالة ما إذا كانت الجية ىي السبب في التأخير فيجب عمييا تمديد فترة تنفيذ العقد  -
ذا كان المقاول  و المورد ىو السبب في التأخير أبنفس الفترة التي تسببت فييا بالتأخير وا 

 فتطبق عميو غرامة التأخير المحددة في الفقرة )أ( من ىذه المادة.
ود ذات التمويل الخارجي فإنو يتم إحتساب غرامة التأخير أو السداد وفقًا بالنسبة لمعق -

ذا لم تنص ىذه الشروط عمى كيفية إحتساب الغرامة فتطبق عميو أحكام  لشروط الممول وا 
 القانون وىذه الالئحة.
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 اخلالفاتتطوية  -24

تعمق بالعقد أو ينشا يفيما ينشأ بينيما قد ا لتسوية أي خالف مالمورد أقصى جيودىو  المشتريبذل يس 05-1
ا ينسجم مع شروط االشكال وبمىذا بغية حل المباشر عنو وذلك بطريقة ودية من خالل التفاوض 

ذا تعذر حل ىذا االشكال ف االجراء المناسب من قبل المشتري تجاه اتخاذ يتم سووثائق المناقصة وا 
ذا رأى المورد أن ىناك  قرار المشتري يحق لو المجوء  ف أو ضرر فيإجحاالمورد وفقا لشروط العقد وا 

 .إلى من ىو أعمى منو أو المجوء إلى القضاء

 إٌّاء العكد  -25

يحق لمجية إنياء العقد كمو  –مع عدم االخالل بأي جزاءات أخرى متاحة ومقررة نتيجة لالخالل بالعقد  06-1
أي من أو جزء منو بموجب اخطار كتابي يوجو إلى المورد بالتقصير في تنفيذ التزاماتو وذلك في 

 الحاالت التالية:
ذا أخفق المورد في تسميم كل أو بعض السمع خالل الفترة المحددة في العقد او خالل أي تمديد إ (أ 

 لممدة المحددة من قبل المشتري؛

اذا تأكد المشتري أن المورد قد تورط في عمل من اعمال الرشوة أو التدليس أو التواطؤ بغرض  (ب 
عقد بطريقة مباشرة ل الحصول عمى العقد أو أثناء تنفيذ الالحيمولة من وجود المنافسة من اج

 او غير مباشرة؛
 معسرا وثبت ذلك بحكم قضائي بات.اذا اصبح المورد مفمسا أو  (ج 

 التٍاشه -26

 .ية أخرىعن العقد أو تحويمو إلى أي مورد آخر أو أي جال يحق لممورد أن يتنازل كميا  07-1
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 وكاطعة اضسائين -27

خدمون في تنفيذ التوريدات والخدمات المكممة وصيانتيا باالمتناع عن يمتزم المورد وجميع من يست 08-1
ذا ما تيقن المشتري في اي  التعامل مع دولة اسرائيل وأن ال يستورد منيا بشكل مباشر وغير مباشر وا 
وقت خالل مدة نفاذ العقد بأن المورد خالف احكام ىذا البند فإن لو الحق في انياء العقد ومطالبة 

لتعويضان عن االضرار الناجمة عن ىذا االنياء، وفي ىذه الحالة يحق لممشتري مصادرة المورد با
 .لدى المشتري أو أي جية حكومي أو وحدة ادارية أخرى ضمان األداء وأي مستحقات أخرى
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 HADHRAMOUT_UNIV@Y.NET.YEالبريد االلكتروني: 

 52512 - 52511صندوق البريد: 
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  : فترة ضمان الصيانة ( 1بند ) 
% من قيمة العقد صالح لمدة سنة من بعد االنتياء من عمميـة 15بنكي من بنك تجاري معتمد كضمان صيانة بواقع يقدم ضمان 

 التوريد والتشغيل
  وصف العمل المطموب تنفيذه: من الشروط العامة ( 1-1البند )

  جامعةملامتحانية وظروف دفاتر توريد 

 م
صنف أو  ا اسم

 البند
 المواصفات الوحدة

الكمية 
 مطموبةال

 المالحظات

1 - 6 

- 72

 

- 72

 

- 

152222

0 - A3122

 

- 

02222

 

 ذاتي :   مصدر التمويل :( من الشروط العامة1-1البند )

 ال توجد : اإلضافية  لغة العطاء :من الشروط العامة( 1-6البند )

 فترة بيع وثائق المناقصة : الفترة المسموحة لالستفسار :من الشروط العامة( 2-6البند )
 غير مسموح:  السماح بالتقدم كمجموعات :من الشروط العامة( 3-6البند )

 مطموبة            : العينات :من الشروط العامة/و( 4-6البند )

 مطموبةغير    :   تالوجاتالك :من الشروط العامة/ز( 4-6البند )

  غير مطموبة : الرسومات :من الشروط العامة /ح(4-6البند )

   مكان تسميم العطاءات :من الشروط العامة/د( 5-6البند )

  سابقا اإلنشاءات – فوه -مبنى رئاسة جامعة حضرموت  –المشتريات والمخازن  إدارة                  

 : آخر موعد لتقديم العطاءات امة: ( من الشروط الع6-6البند )

  م 2122 / 12  / 12  
 : ضمان العطاء :من الشروط العامة( 7البند )

عالنبحسب ما ورد في الشروط العامة   المناقصة  وا 

  ومكان الفتحآخر موعد لتقديم العطاءات وفتح المظاريف  :من الشروط العامة( 9البند )
 الحادية عشر : الساعة
 . حـــــداال :  اليوم

 م2122 / 12  / 12        التاريخ
 مبنى رئاسة الجامعة –المشتريات والمخازن  إدارةمظاريف العطاءات مكان تسميم  

 االمين العام: مكتب  مكان فتح المظاريف
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 ...........................................................................................  خدمات ما بعد البيع( من الشروط العامة: 3-13البند )
......................................................................................................................................... 

 :  الجودةفترة ضمان  :من الشروط العامة( 2-13البند )

 ريدسنة واحدة من تاريخ التو 
 سابقا اإلنشاءات –فوه  –مبنى رئاسة الجامعة  –المخازن والمشتريات  إدارة ( عنوان إرسال االستمارات:15البند )

 عــالدف :من الشروط العامة( 2-17البند )    
 ال يوجد :الدفعة المقدمة 

حص و االستالم دون % من قيمة العقد و ذلك بعد استكمال الف 122يتم الدفع بواقع : كيفية الدفع لممورد 
 .أي تحفظات أو مالحظات 

  :فترة ومكان التوريد :من الشروط العامة( 22البند )
 من تاريخ توقيع االتفاقيةشير  :فترة التوريد

 : )التوريد( التسميممكان 
 مبنى رئاسة الجامعة  –المشتريات والمخازن  إدارة        

    صـالفح :من الشروط العامة( 21البند )

واالستالم لألجيزة ومطابقتيا لممواصفات الفنية والكميات وعمى  أعمال الفحص بإجراء الفحص واالستالمقوم لجنة ت
 المورد إحضار العمال الالزمين لفتح الطرود بمخازن الجامعة.
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 قبن املوزد املػازك يف املٍاقصة َاليت جيب تعبئتّا و)عٍواُ املوزد( البياٌات 

 متقدم()االسم التجاري لم -
 ..................................................................................................................... أو اسم المورد   

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

 عنوان المتقدم )المورد( -
..................................................................................................................... 

 .الموردمقر  -
..................................................................................................................... 

 تمفون -
..................................................................................................................... 

 فاكس -
..................................................................................................................... 

 بريد الكتروني -
..................................................................................................................... 

 ص . ب -
..................................................................................................................... 

 تمفون سيار -
..................................................................................................................... 

اسم المخول بالتوقيع كامال عمى   -
 االخطارات والعقد

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

أي بيانات اخرى يرى المشتري   -
 طمبيا من قبل المورد )تحدد(.

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

 

 ع المورد / المخول رسميًا بالتوقيعتوقي
 .........................................................األسـم: 

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

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

 .................................................. الختم الرسمي:
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 لكطي السابعا

 جــدوه املتطمبـات )املطتمصوات(

 ]يجب عمى المشتري إعداد جدول المتطمبات بعناية ودقة كاممة واعتباره كجزء من وثائق العقد [
 

 يتكون جدول المتطمبات من التالي:

 جدول يبين قائمة بالسمع ومواعيد ومكان التوريد. .1

 دول يبين قائمة بالخدمات التابعة )المكممة(.ج .2

 المواصفات الفنية. .3

 جداول األسعار. .4

 الرسومات )بحسب انطباق الحالة(. .5

يجب أن يحدد جدول المتطمبات بوضوح إذا كانت العطاءات الجزئية أو المجموعات مسموح بيا أم ال، وأن توضح  -

 بالتفصيل كيفية تقييم المجموعات.
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 يبني قائىة بالطمع ووواعيد وأوانَ التوزيد جدوه -

نوع  الكمية وصف السلع الصنف
 الوحدة

 مدة التسليم
 باألسابيع/الشهور

الموقع النهائي 
 للتسليم

- 6 

- 

72 

- 72

 

- 

إدارة المشتريات 152222
مبنى  –والمخازن 

 رئاسة الجامعة
- A3122

 

- 

02222

 

 تبدأ فترة التوريد من تاريخ توقيع العقد. -
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 جدوه يبني قائىة باخلدوات التابعة )املهىمة( املطموب تٍفيرِا -0

املوقع أو وهاُ تكديي  الوحدة الهىية وصف اخلدوات الصٍف
 اخلدوات

تازيخ اضتهىاه  
 اخلدوات املطموبة

دفاتر 
وظروف 
 امتحانية

 امتحانيةوظروف دفاتر وريد ت
 مجامعةل

بحسب ما ىو 
موضح في 
 الجدول 

بحسب ما ىو 
موضح في 
 الجدول 

األماكن التي 
تحددىا الجامعة 

 فيما بعد
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  املواصفات الفٍية 
 

 المالحظات المواصفـــــــــــات أســم الصنــــــف م

1  

- 6 

- 72

 

- 72

 

- 

2  
- A3122

 

- 
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 منوذج منطي جدوه األصٍاف واألضعاز

 اسم صاحب العطاء: ________________________________________________________ 
 ةاسم المناقصة: ______________________________ رقم المناقصة )       ( لسن

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 

سعر الوحدة  الكمية بمد المنشأ الوصف الصنف
تسميم المصنع 

 لكل صنف

تكمفة العمالة 
المحمية والمواد 

الخام 
 والمكونات 

إجمالي السعر 
"تسميم المصنع" 
لكل صنف )العمود 

4×5) 

سعر الوحدة لكل 
صنف في المكان 
النيائي، وسعر 
الوحدة لمخدمات 
  التابعة األخرى

ضرائب 
المبيعات 
وغيرىا 

المستحقة في 
حالة إرساء 

 العقد

إجمالي السعر 
 لكل صنف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 توقيع صاحب العطاء أو المخول بالتوقيع 

 االسم:....................................
 الصفة:....................................

 ..........التوقيع:..........................
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 جدوه أضعاز الطمع املعسوضة وَ اخلازج

 اسم صاحب العطاء: ________________________________________________________ 
 اسم المناقصة: ______________________________ رقم المناقصة )       ( لسنة

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

لوحدة "فوب" سعر ا الكمية بمد المنشأ الوصف الصنف
أو "السعر يشمل 
التسميم إلى وسيمة 
الشحن في بمد 
المنشأ" "ميناء 
التحميل )يحدد 
 الميناء أو المكان(

سعر الوحدة "سيف" 
ميناء الوصول 

)يحدد الميناء( أو 
"سيب" المكان 

المحدد )يحدد نقطة 
 الحدود أو المكان(

إجمالي السعر 
"سيف" أو "سيب 

كل صنف 
 (6×4)العمود 

وحدة لمتسميم سعر ال
الداخمي حتى 

الموقع النهائي، 
وسعر الوحدة 

لمخدمات التابعة 
 األخرى

اجمالي السعر 
 لكل صنف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 توقيع صاحب العطاء أو المخول بالتوقيع  
 االسم:....................................
 الصفة:....................................

 :....................................التوقيع
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 ي اخلاوظــالكط 

 اذجـــالٍى

 نموذج تقديم العطاء. -1

 .نموذج ضمان العطاء -0

 .نموذج ضمان األداء )حسن التنفيذ(  -3

  .نموذج تفويض المصنع -4

 .نموذج ضمان الجودة -5

 .نموذج اخطار قبول العطاء -6

 .نموذج العقد -7
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 منوذج تكديي العطاء 

 اريخ : ـــــــــالت  
 رقم : ـــــــ

  األخ/ األخوة: ]اسم المشتري[...........................................
 

بعد فحص وثائق المناقصة بما في ذلك النماذج والتي نقر باستالميا وفحصيا كاممة، نحن الموقعون أدناه، نؤكد التزامنا بتوريد 
 ة[ ........................................................................وتسميم]وصف لمسمع والخدمات المطموب

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

طبقًا لوثائق المناقصة بإجمالي مبمغ باألرقام  ].............[ بالحروف ]................................[ شامال جميع الرسوم 
و أي مبالغ أخرى تحدد بموجب جدول األسعار المرفق الجمركية والضرائب والنقل والتأمين وأي رسوم أخرى محددة في الشروط، أ

 مع ىذا والذي يعتبر جزء من ىذا العطاء .
 

ونتعيد في حالة قبول عطائنا بتوريد/توريد وتركيب وتشغيل المواد المطموبة وفقا لممواعيد المحددة في الشروط وجدول 
 المتطمبات )المستمزمات( 

ن األداء )حسن التنفيذ( طبقا لصيغة الضمان المرفقة بالوثائق وبالمبمغ والفترة تقديم ضماو في حال قبول عطاءنا نمتزم ب
 .وثائق المناقصة.المحددة في 

 

كما نؤكد لكم التزامنا بالتنفيذ طبقا لمتعميمات والشروط وجدول المتطمبات المحددة في ىذه المناقصة وعطائنا المقدم خالل مدة 
.......( يوم من آخر موعد لتسميم العطاءات وفتح المظاريف، ويستمر العطاء ممزما لنا سريان العطاء المحددة بـ)..........

 بحيث يمكن قبولو في أي وقت قبل انقضاء مدة السريان. 
 وفيما يمي بيان بالعموالت المطموب منا دفعيا فيما يتعمق بيذا العطاء وبتنفيذه في حالة ارساء المناقصة عمينا:

 اسم وعنوان الوكيل
 ــــــــــ

 ــــــــــ
 ــــــــــ

 المبمغ والعممة
 ــــــــ
 ــــــــ
 ــــــــ

 الغرض من العمولة
 ــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ

 )إن لم تدفع مثل ىذه المبالغ فتكتب كممة ال يوجد(
لى أن يتم إعداد وتوقيع عقد رسمي، يعتبر ىذا العطاء، مع قبولكم ا لكتابي لو واألخطار المرسل منكم بإرساء المناقصة، عقدا وا 

 ممزما فيما بيننا. 
 22تحريرًا في ــــــــ يوم ـــــــ ، ــ 

 اسم المخول بالتوقيع والصفة: ـــــــــــــــــــــــــــــ
 الختم: 
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 منوذج ضىاُ العطاء 

 ....................................................األخ/ األخىة:  )يذكز اسه املشرتي(: ...................

 العيىاٌ:  ..............................................................................................

 اسه املياقصة : ............................... رقه املياقصة )     ( لشية............ و

 

والذي ييص على تكذيه ضناٌ  التعلًنات للنشرتكني يف املياقصة( مً 7ط الىاردة يف البيذ رقه )طبكا للشزو

 . مً قبل املىرد )حذد اسه املىرد( مببلغ )حذد مبلغ الضناٌ( العطاء

 تكذيهىىافل على  )طبكا للتعلًنات( _________________حنً )يذكز اسه البيك الضامً( 

على أٌ ىذفع  –ري قابل لإللغاء بصفتيا ملتزمني رئًشًني ولًص جمزد كفالء ضناىًا مطلكًا غري مشزوط وغ

مبلغ وقذره )باألرقاو(  ________________________إلًكه  ) يذكز اسه املشرتي( 

ة مً .......................... )باحلزوف(........................................................  عيذ أول مطالبة رمسً

 قبلكه بذوٌ أي حتفظات أو اعرتاض مً جاىبيا، 

 و.  /    ويعترب ٍذا الضناٌ ساري املفعىل ملذة )................( يىو يبذأ مً تاريخ /  

 ______________________إمضاء وخته:   

 __________________________اسه البيك:

 ___________________________العيىاٌ: 

 ___________________________التاريخ: 
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 منوذج ضىاُ األداء )حطَ التٍفير(

 األخ/ األخوة: )يذكر اسم المشتري(: ......................................................................
 .العنوان:  ..........................................................................

 .اسم العقد : ........................................................ رقم العقد )     ( لسنة............ م
 

من قبل  ( من الشروط العامة والذي ينص عمى تقديم ضمان أداء12طبقا لمشروط الواردة في البند رقم )
 . بمبمغ )حدد المبمغ( المورد

 
]يذكر اسم  )طبقا لمشروط العامة( ______________ نوافق عمى أن نضمننحن )يذكر اسم البنك( ___ 

ضمانًا مطمقًا غير مشروط وغير قابل لإللغاء بصفتنا ممتزمين رئيسيين وليس مجرد المورد ..............[ 
عمى أن ندفع إليكم  ) يذكر اسم المشتري( _________________ مبمغ وقدره )باألرقام(  –كفالء 
................... )بالحروف(........................................................  عند أول .......

 .مطالبة رسمية من قبمكم بدون أي تحفظات أو اعتراض من جانبنا
 

وباإلضافة إلى ذلك فنحن نوافق عمى أن أي تغيير أو إضافة أو أي تعديل في بنود العقد أو في األعمال 
عقد أو تغيير أي من مستندات العقد والتي يمكن أن يكون )يذكر اسم المشتري(  موضوع ال

_____________ قد اتفق عمييا مع المورد لن يخمي مسئوليتنا أو يعفينا من أي مسئولية تترتب عمى 
 ىذا الضمان، ونحن ىنا نتنازل عن إبالغنا بأي من ىذه التغييرات أو اإلضافات أو التعديالت.

 
 ذا الضمان من تاريخ   /    /     م، وحتى انتياء .......................ويسري ى

 إمضاء وختم:   ______________________
 اسم البنك:__________________________
 العنوان: ___________________________
 التاريخ: ___________________________
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 منوذج تفويض املصٍع
 

 : )يذكر اسم المشتري( .......................................................خوةاألخ/ األ
حيث أن )يذكر اسم المصنع( ...................................، وىو جية تصنيع راسخة وذات سمعة طيبة  

 ................في تصنيع )يذكر اسم أو وصف السمع التي يقوم بتصنيعيا( ..........................
............................................................................................................. 
 ومصانعو تقع في )يذكر عنوان المصنع( ...................................................................

............................................................................................................. 
نفوض نحن )يذكر اسم المصنع( ................................................................. بموجب ىذا 

 ...............................)يذكر اسم وعنوان الوكيل أو اسم وعنوان الشخص المفوض بتقديم العطاء( ...
............................................................................................................... 

لتقديم ىذا العطاء، والتفاوض والتوقيع عمى العقد معكم عمى أساس وثائق العطاء المقدمة مّنا لتوريد / توريد 
 غيل السمع التي سنقوم بتصنيعيا وتوريدىا إليكم.وتركيب وتش

 ونقدم بموجب ىذا التفويض الضمان الكامل والكفالة المطموبة لكم طبقا لشروط ووثائق المناقصة. 
 
 

 ]توقيع باسم، ونيابة عن الصانع[
 
 

 ــــــــــــــــــ
، وينبغي توقيعو من شخص ممحوظة: ينبغي أن يحمل خطاب التفويض ىذا في مقدمتو اسم المصنع وعنوانو

 مختص لديو توكيل ممزم لممصنع. كما يجب عمى مقدم العطاء تقديمو من ضمن وثائق العطاء.
 
 
 
 
 



32 

 

 منوذج ضىاُ اجلودة

 
 نحن .........................................................................................................

ا وأجيزتنا لمدة ......... من تاريخ الفحص واالستالم االبتدائي ونقوم بتصميح أو تغيير أي نكفل جميع صناعاتن

قطعة في الجياز خالل مدة ىذه الضمانة إذا كان العطب ناتج عن أخطاء مصنعية أو معدنية متعمقة بقطع الجياز 

 ومعدنيا وذلك بدون مقابل.

تخدام الجياز بخالف التعميمات الخاصة باالستخدام والكسر أما األخطاء التي ال تجري عمييا الضمانة فيي اس

 واإلتالف وأيضا القطع المتعمقة لمتآكل من كثرة االستعمال.

يصبح الضمان الغيا اذا قام باإلصالح أشخاص غير مخولين بذلك أو إذا لم تستعمل القطع األصمية لقطع الغيار 

 المصنوعة لدى الشركة.

 
 

 المخول بذلك من قبل الشركة المصنعة أو الوكيل الرسمي ليا()التوقيع والختم من قبل 
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 إخطاز قبوه العطاءمنوذج 

 التاريخ     /    /

 )اسم المورد و عنوانو( ---------------------------------------إلى 

 -------------------------------- ( لعام       م بشأن توريد   1) نخطركم  أن المناقصة رقم 

----------------------------------------------------------------- 

قد أرسيت عميكم بموجب عطاؤكم المقدم في ىذه المناقصة المؤرخ   /     /         . بإجمالي مبمغ وقدره باألرقام 

 .االمريكيالدوالر ).............( وبالحروف ].................................................[ 

% من قيمة العطاء بمبمغ )...........................( خالل خمسة    تقديم ضمان االداء بنسبة كم سرعة وعمي 

عشر يوما من تاريخ استالمكم ليذ االخطار. وفقا لصيغة الضمان المرفقة بوثائق المناقصة غير مشروطة باسمنا 

 ستالم االبتدائي تاريخ   /     /       . سارية المفعول حتى انتياء اجراءات الفحص واال

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

 المناقصة عميكم ومصادرة ضمان العطاء.

 

 وديس املػرتيات واملخاشُ
 أو زئيظ قطي املػرتيات

 وديس عاً الػئوُ املالية
 املطئوه املالي أو

 زئيظ اجلّة

 التوقيع التوقيع التوقيع

 

 

 

 
 



30 

 

 عكـــــــدالمنـــوذج 
 -الموافق     /       /         م تم توقيع عقد االتفاق بين كل من : ...........................أنو في يوم 

 محمد سعيد خنبشاألستاذ الدكتور / ويمثميا جامعة حضرموت المشتري 

 ويشار إليو في ىذا العقد بالطرف األول.         رئيس الجامعة ووظيفتو:

  .........................................................ويمثميا األخ/  ........................................................موردوبين ال

 ويشار اليو في ىذا العقد بالطرف الثاني. ........................................................ووظيفتو: 

 وفقـــًا لمتالي:

المطموبة طبقا  في الوقت واألماكن التي تحددىا الجامعة بحسب المواصفات الفنية توريد وتركيب أجيزة كيربائية( :  1بند )
من قبل والمحددة  ،م2122لسنة  ( 1 ) رقمالعامة في وثائق المناقصة المتطمبات المحددة  لمشروط وجدول
 وتعتبر جزء من  ىذا العقد.وقبميا الطرف الثاني الطرف األول 

 ...............................................................)بالحروف( فقط   ..........................(  قيمة العقد مبمغ وقدره )باألرقام( 2بند )
 . الخاصةالشروط ىو محدد في  لماقا وف)الدفع( (: طريقة السداد 3بند )
 (شير ) ( : مدة التوريد أو التنفيذ:4بند )

 م.   /         /               التاريخ المتفق عميو لبدء التوريد      -  
 التاريخ المحدد النتياء التوريد            /        /             م. -  

 زء ال يتجزأ من العقد:الوثائق التالية ىي ج( : تعتبر 5بند )

 اخطار قبول العطاء؛ .1

 العطاء وأي مراسالت او وثائق تم قبوليا قبل توقيع العقد؛ .2

 الشروط الخاصة؛ .3

 الشروط العامة؛ .4

 

ال يحق لممورد أن يتنازل كميا عن العقد أو تحويمو إلى أي مورد آخر أو أي جية أخرى كما ال يحق لو ( : 6بند )
% من قيمة العقد ويكون 12عقد أو بنوده إال بموافقة المشتري وبما ال يتجاوز التنازل أو تحويل جزء من ال

المتنازل والمتنازل اليو مسئولين مسئولية كاممة عن جميع االخطاء او االىمال او أية اخالل ببنود العقد 
 .من قبل المتنازل اليو

بتوريدىا أو االصناف المرفوضة والغير  ( : يجوز لمطرف األول شراء االصناف التي لم يقم الطرف الثاني7بند )
مطابقة لممواصفات من شخص آخر وعمى حسابو وبأي طريقة كانت ويتحمل الطرف الثاني ما ينتج عن 
ذلك من زيادة في االسعار مضافا إلى ذلك ما يستحق من غرامات التأخير عن التوريد في المواعيد المحددة 

 بيذا العقد.

يمتزم كما يجب أن تسميميا وتركيبيا في األماكن النيائية المحددة في الشروط الخاصة و اف األصنيتم ايصال ( : 8بند )
الطرف الثاني بتسميم المواد المتعاقد عمييا في المواعيد الموضحة بيذا العقد خالصة من جميع المصروفات 
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صيا الكيميائية خصائوالرسوم وغيرىا ومطابقة لممواصفات المتعاقد عمييا من ناحية العد والوزن أو 
المقاس ومطابقة لمعينات المعتمدة كما يتعيد بسحب االصناف والفيزيائية ومن تاريخ الصالحية أو 

المرفوضة خالل اسبوع واحد من تاريخ اخطاره بذلك كما يمتزم الطرف الثاني بإحضار العمال الالزمين لفتح 
 .)حدد المكان( الطرود وتسميميا إلى مخازن الجية

من قيمة % 12يحق لمطرف األول طمب زيادة كمية األصناف المتعاقد عمييا او تخفيضيا في حدود  -أ ( :9بند )
العقد دون أن يكون لمطرف الثاني الحق في االعتراض أو المطالبة بأي ىذا وبنفس اسعار العقد 

 تعويض بسبب ىذه الزيادة أو ىذا النقص.

 سنة كاممةة ضمان الجودة المحددة بـ يجب عمى الطرف الثاني االلتزام الكامل بفتر  -ب

أو  ( : يعتبر ىذا العقد خاضعا ألحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والئحتو التنفيذية12بند )
 .وثائق المناقصة

بند  ( : تعتبر وزارة المالية ىي الجية المختصة بالنظر فيما قد يحدث من خالف بين الطرفين في تفسير أي11بند )
 من بنود ىذا العقد أو مكمالتو.

 ( : حرر ىذا العقد من أصل وخمس صور سممت منيا صورة : 12بند )
 الطــــسف األوه الطـــــسف الجاٌي

 اإلسم: ................................................
 التوقيع: ..............................................

 /      التاريخ       /

 اإلسم: .................................................
 التوقيع: ..............................................

 التاريخ      /        /
 ختم الجية ختم المورد

 

 
 

 


