إرشادات عامة للمشاركة في عطاءات
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

التاريخ:

رقم االصدار:
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عمى المناقصين المشاركين في العطاءات التي تطرحيا وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات ان

يأخذوا بعين االعتبار اإلرشادات التالية iعند تقديم عروضيم إال إذا ورد خالفا لذلك في وثائق العطاء

التالية:

 -1االلتزام بالفترة المحددة لشراء وثائق العطاء كما ىي معمنة ضمن دعوة العطاء (اإلعالن).
 -2التأكد من توفير كافة الوثائق المطموبة لشراء وثائق العطاء كما ىي محددة ضمن دعوة العطاء.
 -3االلتزام بإرسال كافة االستفسارات المتعمقة بوثائق العطاء ونموذج االتفاقية ضمن الفترة المحددة وعمى عنوان البريد
االلكتروني المذكور ضمن وثائق ودعوة العطاء.

 -4التقيد بموعد تسميم العروض وفقا لما ىو مذكور ضمن دعوة العطاء عمما بأنو لن يتم استالم أية عروض متأخرة
بغض النظر عن مدة و أسباب التأخير.

 -5التأكد من أن العروض الفنية والمالية موضوعة ضمن مغمفات منفصمة ومعنونة باسم ورقم العطاء او وفقا لما يرد
في دعوة العطاء.

 -6التأكد من أن عدد النسخ الورقية واألقراص المدمجة لكال العرضين الفني والمالي مطابقة لما ىو مطموب ضمن دعوة
العطاء.

 -7التأكد من وضع كفالة دخول العطاء ضمن مغمف منفصل ومعنون باسم ورقم العطاء.
 -8التأكد من أن نص كفالة دخول العطاء مطابقة لنص النموذج المرفق ضمن وثائق العطاء و بالقيمة و المدة
المحددتان فييا.
 -9تقديم العروض وفقا لمتعميمات المحددة بوثائق العطاء ومطابقتيا لكافة النماذج المدرجة فييا.
 -10التأكد من أن العرض الفني المقدم يغطي كافة بنود إطار العمل المطموب ضمن وثائق العطاء ويحقق المخرجات
المدرجة ضمن الوثائق.

 -11ضرورة االنتباه إلى الشروط المالية والقانونية المدرجة ضمن وثائق العطاء والتأكد من تمبية كافة المتطمبات
الواردة ضمن العرض الفني و العرض المالي و االلتزام بكل ما ورد فييا.

 -12التأكد من تعبئة "نموذج عرض المناقصة" المرفق ضمن نموذج االتفاقية وتوقيعو وختمو حسب األصول وارفاقو
ضمن العرض المالي لمشركة.
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 -13دراسة نموذج االتفاقية المرفق ضمن وثائق العطاء وارسال أية استفسارات متعمقة بالبنود والشروط الواردة فيو خالل
فترة االستفسارات المحددة ضمن دعوة العطاء لدراستيا والرد عمييا ضمن ممحق االجابات ،عمما بأنو لن يتم إجراء

أي تعديل عميو بعد تمك الفترة و إذا ما اشتمل أي من العروض المقدمة عمى تحفظات أو طمب تعديالت عمى نموذج
االتفاقية فمن يؤخذ بيا و يكون المنااقص الفائز ممزما بجميع البنود الواردة فيو.

 -14يسمح لممناقصين بإجراء تعاقد فرعي مع من يرونو مناسبا شريطة أن ال تزيد نسبة مشاركة المتعاقد الفرعي عن
النسبة التي سيتم تحديدىا ضمن وثائق العطاء وفقا لكل مشروع.
 -15في حال تقدم المناقص لمعطاء بصورة ائتالف ،يكون جميع الشركاء باالئتالف متضامنين و متكافمين النجاز
األعمال الخاصة بالعطاء و يجب تسمية رئيسا لالئتالف .وتقدم اتفاقية االئتالف موقعة من قبل المفوضين بالتوقيع
من كافة أطراف االئتالف ،عمى أن يقوم كل منيم بتوقيع تعيد والتزام بتوقيع االتفاقية المذكورة وفقا لمنموذج الذي
سيرفق بالوثائق مصدقا من قبل كاتب العدل لدى بمد المنشأ لكل شركة .وبعد صدور قرار االحالو ،يطمب من

المفوضين عن االئتالف الفائز بالعطاء توقيع نموذج االئتالف المرفق بالوثائق و تصديقو امام كاتب العدل حسب

االصول.

 - 16تصدر كفالة دخول العطاء المتعمقة باالئتالف باسم االئتالف أو باسم أي جية مشاركة فيو ،عمما بأنو سيتم
مصادرة /تسييل الكفالة اذا لم يتقيد االئتالف الفائز بالعطاء او أي من المشاركين بو بتوقيع اتفاقية االئتالف حسب

االصول امام كاتب العدل او لم يتقيد أي منيم بأي من الشروط التي وردت في وثائق العطاء.

 -17ضرورة قيام المفوض بالتوقيع عن الشركة بتعبئة وتوقيع نموذج ( )NDAالمرفقة بوثائق العطاء .
 -18التأكد من عدم إدراج أية معمومات مالية ضمن العرض الفني لممناقص سواء كانت النسخ الورقية أو األقراص
المدمجة ( )Softcopyو إذا تم إدراج أية معمومات مالية ضمن العرض الفني فسيتم استبعاد ىذا العرض تمقائيا.

 -19التأكد من وضع األسعار لكافة البنود المطموبة في وثائق العطاء (ذكر السعر اإلفرادي (رقما و كتابة) باإلضافة إلى
اإلجمالي) و التأكد من مطابقة األسعار الرقمية و الكتابية.

 -20التأكد من صحة نتائج العمميات الحسابية ضمن العرض المالي.
 -21أسموب تدقيق العروض المالية:ii
يتم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية في تدقيق العروض عمى ان ال يؤخذ بالتسمسل البنود الواردة أدناه-:

أ -إذا ُوجد في العرض خطأ او تناقض بين حساب جممة أي مبمغ وما يجب ان تكون عميو ىذه الجممة بتطبيق
سعر الوحدة  ،فممجنة العطاءات المختصة الحق بتعديل جممة المبمغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة  ،وبالتالي
يتم تعديل مجموع األسعار أو المبمغ اإلجمالي لمعطاء وفقاً لذلك .

ب -إذا اختم ف سعر الوحدة المذكورة باألرقام عن المذكور كتابة بالكممات فيتم إتباع اإلجراءات التالية-:
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(ب  :)1-إذا وجد اختالف في سعر الوحدة لبند معين بين ما ىو باألرقام عما ىو بالكممات فينظر عندىا إلى
الفرق الحسابي بين ما جاء رقماً وما جاء كتاب ًة بالكممات فان كان الفرق كبي ارً يتم األخذ بالسعر األقرب
من السعرين الواردين بالكممات أو األرقام إلى السعر الدارج .

(ب : )2-إذا كان الفرق صغي ارً فعندىا يتم األخذ بما جاء كتابة بالكممات .

(ب : )3-ويظل لمجنة العطاءات المختصة الحق في تقييم السعر منطقياً لقبول العرض أو رفضو.

ج -إذا ُوجد خطأ في أي من العمميات الحسابية  ،فانو يتم تصحيح المجموع وفق ما تقرره لجنة العطاءات
المختصة ويكون المجموع المصحح ممزماً لممناقص .

د -إذا ُوجد أن المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود  ،فيتم اعتبار تمك البنود غير المسعرة وكأنيا محممة
عمى بنود العطاء األخرى  ،وعمى المناقص تنفيذىا (فيما إذا أحيل عميو العطاء ) وذلك بدون مقابل.

ىـ -اذا لم يقم المناقص بكتابة سعر الوحدة بالكممات وانما فقط باألرقام غير واضحة ،او كتبت اسعار الوحدة
بكممات غير واضحة وتشكل معيا التباس في احتساب جممة المبمغ عندىا يجوز لمجنة العطاءات المختصة

إتباع اإلجراءات التالية -:

(ىـ  :)1-إذا كانت األرقام أو الكممات غير واضحة مما يشكل التباساً في حساب جممة المبمغ لمبند ،عندىا يجوز

تطبيق أعمى سعر ورد ليذا البند ،عند المناقصين اآلخرين المشاركين بمناقصة العطاء لغاية الحصول

عمى قيمة إجمالية ليذا العرض .

(ىـ : )2-إذا بقي ىذا العرض الذي طبق عميو البند (ىـ  )1-اقل العروض قيم ًة واتجيت النية لإلحالة عميو ،عندىا
يتم تطبيق أدنى سعر ورد ليذا البند عند المناقصين اآلخرين.

(ىـ : )3-يتم تعديل القيمة اإلجمالية لمعرض عمى أساس (ىـ .)2-

و -إذا قام المناقص بكتابة جممة المبمغ لبند ما دون ان يقوم بتدوين سعر الوحدة كتابو ليذا البند فيتم احتساب
سعر وحدة ليذا البند من قسمة جممة المبمغ عمى كمية البند.

 -22ضرورة كتابة اسم المناقص المشارك في العطاءات بالعربية واالنجميزية (إلصدار الشيكات مستقبال بعد اإلحالة).
 -23ضرورة كتابة عنوان الشركة بشكل واضح وأرقام اليواتف والفاكسات مع ذكر اسم الشخص المسؤول عن
المتابعة باإلضافة إلى البريد االلكتروني الخاص بو في وثائق العطاء.
 -24اذا تبين وجود تناقض او عدم وضوح في أي من وثائق العطاء فعمى المناقصين بيان ذلك ضمن فترة تقديم
االسفسارات.

 -25االلتزام بمدة صالحية العروض المحددة بوثائق العطاء.
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 -26عدم قيام المناقص بإجمال أي تعديالت عمى أي بند في أي من وثائق العطاء و عدم إجمال أي شروط أو تحفظات
عمى أي من بنود وثائق العطاء ضمن العروض المقدمة و إذا ما تبين بعد اإلحالة إن المناقص الفائز قد أجمل في
عرضة أي شروط أو تحفظات أو أضاف أي بند خالفا لما ورد بوثائق العطاء فمن يتم األخذ بأي منيا و عمى

المناقص الفائز انجاز األعمال المشمولة بالعطاء وفقا لما ورد في العقد ووثائق العطاء وال يحق لو المطالبة بأي
تكاليف إضافية عن تمك المشمولة بالعقد كما وال يحق لو الرجوع إلى المحاكم بيذا الخصوص أو اتخاذ أي إجراءات

أخرى بسبب ذلك.

 -27ال يجوز لنفس المناقص أو ألي شركة لو عالقة بيا إن يتقدم بأكثر من عرض واحد لكل عطاء سواء منفردا أو

باالئتالف ويعتبر عرض المناقص تأكيداً منو أن عرضو لم يقدم بناءً على عالقة مع مناقص آخر تقدم لنفس العطاء،

وفي جميع األحوال ال يجوز لمناقص واحد أن يقدم عرضين مستقلين لنفس العطاء سواء كان باسمو الشخصي أو

بشراكتو مع أسم آخر وفي مثل ىذه الحالة ال ينظر في العرضين ،وعلى المناقص أن يقدم عرضاً واحداً محدداً.

 -28عمى المناقص أن يضمن أسعاره جميع التكاليف والمصاريف واألرباح والرسوم والضرائب بما فييا ضريبة المبيعات

 ...الخ إال إذا ذكر خالف ذلك في وثائق العطاء و إن تكون األسعار وفقا لما ورد في وثائق العطاء وبالعممة

المحددة فييا عمما [إن األسعار ستبقى ثابتة طيمة فترة تنفيذ العقد و ال يجوز تعديميا ألي سبب كان.

 -29تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقيا في إىمال أي عرض غير متقيد بما ورد في ىذه التعميمات .كما تمارس
صالحياتيا بموجب أحكام نظام األشغال الحكومية واحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ويتم كل ذلك دون
أن يكون ألي مناقص لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.

 iتن وضع ىذه التعليواث استنادا ألحكام نظام األشغال الحكوهيت رقن ( )17لسنت  7891واألنظوت الوعدلت لو والتعليواث الصادرة بووجبو.
 iiاستنادا لدفتز عقد الوقاولت (الفيديك) .7001
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