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الكويت اليوم العدد  1326السنة الثالثة والستون
املادة السادسة

 -1يتنـ ــادل الطرفـ ــان م ـ ـ خـ ــالل القنـ ــوات الدبلوماسـ ــية ـ ــا

مـ ـ

جوازات السفر املذكورة يف هـذه اال فاقيـة  ،خـالل ال ـني ( )30يومـاـ
بعد دخول هذه اال فاقية حيز النفا .

 -2يف ح ـ ــال ح ـ ــدو أي ع ـ ــديل يف ج ـ ــوازات الس ـ ــفر امل ـ ــذكورة يف
اال فاقي ــة  ،يق ــوم الطرف ــان مـ ـ خ ــالل القن ــوات الدبلوماس ــية بتن ــادل

النمــا

اجلديــدة ومعلومــات عـ هــذه اجلــوازات و لـ خــالل ال ــني

( )30يوما م اعتمادها .
ـ لكــل طــر
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مرسوم رقم ( )30لسنة 2017
غصدار الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  49لسنة  2016بشان املناقصات العامة

 -بعد االطالع على الدستور ،

 وعلـ ــى اال فاقيـ ــة االقتصـ ــادية املوحـ ــدة بـ ــني دول جملـ ــس التعـ ــاونالصادر ابملوافقة عليها القانون رقم  5لسنة ، 2003

 وعل ـ ـ ــى الق ـ ـ ــانون رق ـ ـ ــم  98لس ـ ـ ــنة  2013يف ش ـ ـ ــان الص ـ ـ ــندوقالـ ـ ــوطين لرعايـ ـ ــة و نميـ ـ ــة املشـ ـ ــروعات الصـ ـ ــغرية واملتوسـ ـ ــطة املعـ ـ ــدل

املادة السابعة

علي ـ هــذه اال فاقيــة كلي ـاـ أو جزئيــا ألســناب تعل ـ

ابلنظــام العــام أو األم ـ أو الصــحة العامــة وخيطــر الطــر اآلخــر دــذا
التعلي كتابة عرب القنوات الدبلوماسية .

ابلقانون رقم  2لسنة ، 2014

 -وعلى القانون رقم  49لسنة  2016بشان املناقصات العامة،

 -وبنـ ــاء علـ ــى عـ ــرل وزيـ ــر الدولـ ــة لشـ ــئون جملـ ــس الـ ــوزراء  ،وبعـ ــد

التنسي مع انئ رئيس جملس الوزراء ووزير املالية ،

املادة الثامنة

أي ن ـزاع ينشــا بــني الطــرفني يتعل ـ بتفســري أو طني ـ اال فاقيــة  ،يــتم

 -وبعد موافقة جملس الوزراء ،

رمسنا ابآليت

سويته م خالل املشاورات واملفاوخات .

( مادة أوىل )

املادة التاسعة

جيــوز عــديل هــذه اال فاقيــة لوافقــة الطــرفني و ــدخل هــذه التعــديالت

حيز النفا وفقا لإلجراءات املنصو

اال فاقية .

عليها يف املادة ( )11مـ هـذه

يعمل تحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة  2016املشار

إليه  ،املرافقة نصوصها ملذا املرسوم .

( مادة اثنية )

يستمر نفيذ إجراءات التعاقد اله بدأت يف ظل القانون رقم 37

املادة العاشرة

ظل هذه اال فاقية سارية ملدة غري حددة ندأ م اتريخ الدخول حيـز

النفا  ،ما خي يقم أحد الطرفني غبال الطر اآلخر ع رغنته يف إماء

يوجه للطـر اآلخـر عـرب
العمل دذه اال فاقية م خالل إشعار خطي ّ

القنــوات الدبلوماســية ويصــنح ايمــاء انفــذ املفعــول بعــد مــرور ســعني

( )90يوما م اتريخ ايخطار .

لسنة  1964يف شان املناقصات العامة وخي نته حىت اتريخ العمل
ابلقانون رقم  49لسنة  2016املشار إليه و ل وفقاـ ألحكام
القانون رقم  37لسنة  1964حىت اكتمال كافة ايجراءات .
( مادة اثلثة )

على اجلهات املاتصة  -كل فيما خيصه  -نفيذ هذا املرسوم
ويلغى كل حكم يتعارل مع أحكام الالئحة  ،ويعمل به م اتريخ

املادة احلادية عشرة

ــدخل هــذه اال فاقيــة حيــز التنفيــذ م ـ اتريــخ ايشــعار األخــري الــذي

نشره يف اجلريدة الرمسية .

أمري الكويت

خيطـ ــر فيـ ــه أي م ـ ـ الطـ ــرفني الطـ ــر اآلخـ ــر كتابيـ ــا وعـ ــرب القنـ ــوات

صناح األمحد اجلابر الصناح

الدبلوماسية ابستيفائه لكافة ايجراءات الدستورية الالزمة لنفا ها.

حــررت يف مدينــة نيويــورك يــوم اخلمــيس املوافـ  22ســنتمرب 2016م

م ـ نســاتني أصــليتني ابللغــات العربيــة واالمليزيــة ولكــل منهمــا ات

احل ية .

ع

حكومة دولة الكويت

صناح خالد احلمد الصناح

النائ األول لرئيس جملس الوزراء
ووزير اخلارجية

ع

حكومة مجهورية كوستاراي
مانويل غونزاليس سانز

وزير اخلارجية والشؤون
الدينية

رئيس جملس الوزراء

جابر منارك احلمد الصناح
وزير الدولة لشئون جملس الوزراء

حمد عند هللا املنارك الصناح

صدر بقصر السيد يف  3 :مجادى األوىل  1438هـ
املواف  31 :يناي ـ ـ ــر  2017م

الكويت اليوم العدد  1326السنة الثالثة والستون
الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  49لسنة  2016بشان املناقصات العامة
مادة 1
التعاري ـ ــد
يف طني أحكام هذه الالئحة يكون للمصطلحات التالية املعىن املنني
قري كل منها:
القـ ــانون  :القانون رقم  49لسنة  2016املشار إليه .
اجلهـات العامـة  :الـوزارات وايدارات احلكوميـة وامليئـات واملؤسسـات
العامة ات امليزانية امللحقة أو املسـتقلة والشــركات اململوكـة ابلكامـل
ملؤسسة الن ول الكويتية .
الـوزير املاتـ ـ  :وزيـر الدولـة لشـؤون جمــلس الـوزراء أو الـوزير الـذي
يكلفه جملس الوزراء بذل .
اجلهــاز  :اجلهاز املركزي للمناقصات العامة .
الرئيــس  :رئيس جملس إدارة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة .
اجملل ــس  :جملس إدارة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة .
اجلهة صاحنة الشان  :اجلهة العامة طالنة املناقصة .
اجلهة املاتصة ابلشـراء  :اجلهـاز املركـزي للمناقصـات أو اجلهـة العامـة
اله قوم غجراءات للحصول على أي مش ايت أو عاقدات.
العملة الرمسية  :وحدة النقد اله حتددها الدولة .
املنــتا الوطـ ـ ــين  :كــل منــتا يــتم إنتاجــه يف دولــة الكويــت  ،أو ســلعة
منت ـ ــة يف أي م ـ ـ دول اجمللـ ــس وفقـ ـ ـاـ للمـ ــادة األوىل م ـ ـ اال فاقي ـ ــة
االقتصــادية املوحــدة بــني دول جملــس التعــاون الصــادر ابملوافقــة عليهــا
القـ ــانون رقـ ــم  5لسـ ــنة  2003والقان ـ ـ ــون رقـ ــم  81لسـ ــنة 1995
ابملوافقة على ا فاق إنشاء منظمة الت ارة العاملية .
املناقص ــة العام ــة  :ه ــي جمموع ــة مـ ـ ايجـ ـراءات ال ــه تا ــذها اجله ــة
املاتصــة ابلشـ ـراء وفقـ ـاـ للق ــانون لتنفي ــذ عملي ــات الشـ ـراء أو حلص ــول
اجلهـ ــة صـ ــاحنة الشـ ــان علـ ــى اخلـ ــدمات أو أي أعمـ ــال مطلوبـ ــة وفق ـ ـاـ
للقانون وختثع ملنادئ العالنية واملساواة واملنافسة .
واثئـ املناقصـة أو واثئـ طلـ العــرول  :الواثئـ الصــادرة مـ اجلهــة
صاحنة الشـان أو اجلهـة املاتصـة ابلشـراء  ،والـه قـدم العطـاءات أو

العــرول علــى أساســها وفق ـاـ للقــانون  ،و تثــم رس ـ األحــوال :

التعليمـات للمناقصـ ـيـ  ،واملواصفات الفنيــة  ،واخلـرائ  ،والتصـاميم

 ،والشــروا املرجعيــة  ،وب ـراما العمــل  ،وجــداول الكميــات وشــروا
العقد  ،و ا

خطاابت الثمان  ،ومعايري التقييم .

املورد أو املقاول أو املتعهد  :أي طر فعلي أو حتمل يف عقـد شـراء

م ــع اجله ــة ص ــاحنة الش ــان  ،س ــواء ك ــان شاصـ ـاـ طنيعيـ ـاـ أو معن ــوايـ،
ويشـ ــمل مصطلح املتعهـد  ،رسـ السـياق  ،أي شـا  ،طنيعـي أو
معنوي  ،يقوم بتوريد بثائع أو بتنفيذ أعمال أو بتقدمي خدمات .

املقـاول مـ النـاط  :هـو املقـاول املصـند املسـ ل الـذي يوقـع عقـداـ
مــع املقــاول الرئيســي لتنفيــذ بعــض أعمــال املشــروع بعــد اعتمــاد اجلهــة

صاحنة الشان .
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الشراء أو عملية الشـراء أو إجـراءات الشـراء العـام  :ايجـراءات الـه
قــوم دــا أي مـ اجلهــات املاتصــة ابلشـراء وفقـاـ للقــانون  ،للحصــول
على وريد األصنا أو أداء اخلدمات أو نفيذ املقاوالت وفقـاـ ألحـد
أسالي الشراء املنصو عليها يف القانون.
وريد األصنا  :عمليــات ش ـ ـراء النثائـ ــع والسـ ــلع مـ ـ كـل صـ ــند
واخلدم ــات اله صاح وريدها .
املق ـ ــاوالت  :أعمــال شــييد املنــاين أو املياكــل أو املنش ـ ت أو إعــادة
إنشائها أو رميمها أو يديدها ،كتهيئة املوقع واحلفر و ركي املعدات
أو املــواد والتشــطي والتشــغيل والصــيانة ،وكــذل اخلــدمات التنعيــة
الــه صــح التشــييد م ـ اختنــارات لل بــة واالستقصــاءات املندســية
واجليولوجية وأعمال املسـح والتصوير اجلوي وغريها م اخلدمات اله
بناء على عقد املقاولة ،و شـمل املنشـ ت أيثـاـ الطـرق واجلسـور
قدم ـ
واألنفـ ــاق واألرصـ ــفة واملواقـ ــد وحطـ ــات وشـ ــنكات الكهـ ــرابء واملـ ــاء
واجملاري ومصار املياه واملطارات واملوانئ واملمـرات والقنـوات املائيـة
واستصالح األراخي وسك احلديد .
اخلدمات  :العناصر القابلة للشـراء مـ غـري السـلع واملقـاوالت و ثـم
منافع األشياء واألشاا الـه نكـ قييمهـا ماليـاـ  ،وجيـوز أن كـون
حالـ للتعامل لا يف ل خدمات النقل .
طلـ قــدمي العــرول للاــدمات  :الو يقــة املســتادمة بصــفة أساســية
للحصول على اخلدمات وفقاـ للقانون واله تثم الشـروا املرجعيـة
اخلاصة ابخلدمات املطلوبة ووصد إجراءات قدمي العرول والشـروا
الواج وافرها فيها ومعايري العرول.
ـاء علـى طلـ
العطــاء  :إجياب يصدر م مورد أو مقـاول أو متعهـد بن ـ
جهة عامة أو إعالما ويتثم بياانـ فنياـ وزمنياـ ومالياـ لألشياء املطلوب
التعاقـــد عليهـ ــا (أصـ ــنا  -مقـ ــاوالت  -خ ــدمات عادي ــة) ابلتواف ـ ـ
واالستيفاء لواثئ الطرح أايـ كان أسلوبه.
العطـ ــاء الن ــديل  :ه ــو عط ــاء لخ ــر خيتل ــد يف املواص ــفات الفني ــة عـ ـ
العطــاء األصــلي املقــدم ،ألســناب خارجــة ع ـ إرادة مقــدم العطــاء أو
لظــرو قــاهرة أو لعــدم ــوافر احلــد األدني م ـ املصــنعني أو املــوردي
وال يقــل عـ املواصــفات الفنيــة املطروحــة ابملناقصــة ويكــون متفقـاـ مــع
شروطها املعل عنها .
واثئ التاهيـل املسـن  :مجيع الواثئ املتعلقة ابلتاهيل املسـن و شـمل
الدعوة للمشاركة يف التاهيل ومتطلنات وأسس التاهيل .
املمارسـ ــة ايلك ونيـ ــة  :عـ ــين طريقـ ــة الش ـ ـراء عـ ــرب الشـ ــنكة الدوليـ ــة
للمعلوم ــات يف الوق ــت الفعل ــي وال ــه س ــتادمها اجله ــات احلكومي ــة
الختيار العطـاء الفـائز و نطـوي علـى اسـتادام وسـائل إلك ونيـة لقيـام
املناقصــني أكثــر م ـ مــرة وخــالل عــدة جــوالت بتقــدمي أســعار أو قــيم
لعناصر غري سعرية يف املناقصة و كون كميتها قابلة للقياس.
اال فاقيـ ــة ايطاري ـ ــة  :أي ا فاقيـ ــة بـ ــني واحـ ــد أو أكثـ ــر م ـ ـ اجلهـ ــات
املاتصــة ابلشـراء وواحــد أو أكثــر مـ املتعهــدي والــه يكــون الغــرل
منهــا هــو وخــع شــروا وأحكــام العقــود الــه ســتتم رســيتها أ نــاء ف ـ ة
معينة وخاصة ما يتعل ابألسعار والكمية املتوقعة رس األحوال.

الكويت اليوم العدد  1326السنة الثالثة والستون
املشروع الصغري أو املتوس  :هو املشروع االقتصادي الذي يستادم

عدداـ حدوداـ م العمالة وال يت اوز رأمساله املنلغ احملدد طنقاـ ألحكام
القانون رقم ( )98لسنة  2013املشار إليه .

التواطـؤ  :أي ر يـ بـني طـرفني أو أكثـر قنـل أو بعـد قـدمي عطـاءات
يهد لتحقي غرل غيـر مشــروع  ،لا فـي ل التا ري على و غري

ق ــانوين عـ ــلى أفع ــال طـ ــر لخـ ــر  ،أو لتاص ــي

عق ــود شـ ـراء ب ــني

املناقصــني  ،أو لتحديــد أس ـعار عطــاءات ف ــي مستوي ــات غــري نافســية
ومصــطنعة  ،بقصــد حرمــان اجلهــة صــاحنة الشــان م ـ منــافع املنافســة

احلـرة املفتوحة .

املوقــع ايلكـ وين  :املوقــع الرمســي لل هــاز املركــزي للمناقصــات علــى
الش ــنكة الدولي ــة للمعلوم ــات اصـ ـ

لنش ــر ايع ــالانت واملعلوم ــات

ـاء علــى أحكــام
بشــان نظــام املش ـ ايت العام ـة واملعلومــات األخــرى بنـ ـ
القانون وهذه الالئحة.

الس ل  :مستند أو و يقة ثم جمموعة بياانت أو معلومات يف شكل

ورقي أو الك وين .

نطاق سراين الالئحة
مادة 2
مــع مراعــاة أحكــام املــادة ( )2م ـ القــانون  ،ســري أحكــام القــانون
وهـ ــذه الالئحـ ــة علـ ــى مجيـ ــع عمليـ ــات ش ـ ـراء أو اسـ ــترياد األصـ ــنا
ومقاوالت األعمال  ،أو التعاقد لشـراء أو اسـتئ ار أشـياء  ،أو قـدمي
خدمات لا يف ل خدمات النقل  ،والدراسات والعقود االستشـارية
واألعمــال الفنيــة  ،وم ـ بينهــا أعمــال صــميم املشــروعات وايش ـرا
عليهـ ــا والدراسـ ــات والعقـ ــود واألرـ ــا املتعلقـ ــة ابلنـ ــواحي العمرانيـ ــة
واملدنيـ ــة والتاطيطيـ ــة والصـ ــناعية والنيئيـ ــة وأعمـ ــال املسـ ــح والتقـ ــومي
والت ــدقي وش ــئون ايدارة وال ــدعم الف ــين  ،وعق ــود خ ــدمات اس ــترياد
وإنتا الرباما اي اعية والتلفزيونية.
و عتــرب الوحــدات ايداريــة املنشــاة لرســوم أو بقـرار مـ جملــس الــوزراء
واملدرجــة اعتماداالــا خــم امليزانيــة العامــة للدولــة م ـ اجلهــات العامــة
اله سري عليها أحكام القانون وهذه الالئحة .
و كون أحكام هذه الالئحة جزءاـ ال يت زأ م العقود اله ـربم لتنفيـذ
هذه العمليات  ،ويتعني الن على ل يف كل عقد .
االحتفاظ ابلس الت
مادة 3
حتتف اجلهة املاتصة ابلشراء ابلس الت التالية :
 .1س ل إجراءات الشراء .
 .2س ل املمنوعني م التعامل .
 .3س ل املوردي املعتمدي .
 .4س ل املقاولني املعتمدي .
 .5س ل مقدمي اخلدمات واخلرباء واالستشاريني املعتمدي .
 .6س الت قوائم املصنفني .

أ 16

األحد  8مجادى األوىل  1438هـ 2017/2/5 -م
 .7س ل قدمي العينات .
 .8س ل التامني .
 .9س ل التظلمات .
وأية س الت أخرى راها خرورية لعملها .
وحدة الشراء لؤسسة الن ول الكويتية
مادة 4
يصدر جملس إدارة مؤسسة الن ول الكويتية قراراـ غنشاء و نظيم وحدة
للشراء للمؤسسة  ،متثـمناـ قواعـد وإجـراءات مناشـرالا الختصاصـاالا
وأداء مسئولياالا على أن راعى يف إجراءاالا أحكام القانون والالئحة.
وختت الوحدة لا يلي:
أ -عمليات الشراء النمطية ( وريد األصنا  ،املقاوالت  ،اخلدمات)
وإبـ ـرام العق ــود واألوام ــر التغيريي ــة املر نط ــة د ــا وال ــه ال ي ــاوز قيمته ــا
واألوامـ ــر التغيرييـ ــة سسـ ــة ماليـ ــني دينـ ــار كـ ــويه  ،وفق ـ ـاـ للثـ ــواب
املنصو عليها يف املادة ( )74م القانون.
ب -عمليات استارا وشراء وبيع النف ومشتقا ه والغاز ومنت ات
الن وكيمــاوايت ونقلهــا واخلــدمات التاصصــية املر نطــة رفــر وصــيانة
اآلابر النفطية.
مادة 5
توىل وحدة الشراء لؤسسة الن ول الكويتية ما يلي :
 - 1اعتمــاد الثــواب واملعــايري واألســس اخلاصــة بتاهيــل املقــاولني
واملتعهدي واملوردي لالش اك يف املناقصات واملمارسات اله طرحها
.
 - 2سـ ـ يل و ص ــنيد املق ــاولني واملتعه ــدي وامل ــوردي يف الفئ ــات
احملــددة حسـ قــدراالم الفنيــة واملاليــة وســاب مــا قــاموا بــه مـ أعمــال
بناء على الطلنات املقدمة منهم ملذا الغرل .
ـ
 - 3اعتم ــاد ق ــوائم التاهي ــل املس ــن والق ــوائم ال ــه ع ــدها اجله ــات
املاتصة للمناقصات واملمارسات احملددة .
 - 4سـ ـ يل واعتم ــاد ق ــوائم املمن ــوعني مـ ـ التعام ــل م ــع املؤسس ــة
والشـ ـ ـ ــركات اململوكــ ـ ــة ملـ ـ ـ ــا ابلكام ـ ـ ــل أو االش ـ ـ ـ ـ اك يف املناقصـ ـ ـ ــات
واملمارسات اله طرحها وفقاـ للشروا واألوخاع املقررة .
 - 5التاك ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــوافر االعتم ـ ــادات املالي ـ ــة املاصص ـ ــة لألعم ـ ــال
املطلوب التعاقد عليها .
 - 6ط ــرح املناقص ــات واملمارس ــات و لق ــى العط ــاءات والن ــت فيه ــا
وإرســا ها وإلغا هــا ومتديــد العقــود ويديــدها واملوافقــة علــى األوامــر
التغيريية اله طرأ عليها يف حدود النصاب املقرر قانوانـ ملا.
 - 7اي ن لل هــات املاتصــة ابلتعاقــد ابألمــر املناشــر وفقـاـ للشــروا
واألوخاع السارية.
 - 8دراس ـ ــة التق ـ ــارير املرفوع ـ ــة إليه ـ ــا مـ ـ ـ اجله ـ ــات املاتص ـ ــة عـ ـ ـ
العطاءات املقنولة للمناقصات واملمارسات اله طرحها .
 - 9التاكــد م ـ أن دراســة و قيــيم العطــاءات والتوصــية املرفوعــة يف
شاما قد متت بصورة سليمة وفقاـ لإلجراءات والقواعد املقررة .
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 - 10التحقـ مـ أن املعـايري والشــروا اخلاصــة واملواصـفات الفنيــة تــيح
فرصاـ متساوية للمناقصني و كفل احلصول على أفثل العرول.
 - 11النــت يف الشــكاوي الــه يقــدمها وو الشــان حيــال أي إج ـراء
م إجراءات عمليات الشراء اله قوم دا وفقاـ لإلجـراءات والقواعـد
السارية .
 - 12وقيـ ــع اجل ـ ـزاءات املقـ ــررة قـ ــانوانـ علـ ــى املقـ ــاولني واملتعهـ ــدي
واملوردي ابلشروا ويف األحوال احملددة .
 - 13التاكــد مـ صــحة طنيـ القــوانني والــنظم واللــوائح والقـرارات
الســارية وااللت ـزام لنــادئ العالنيــة و كــافؤ الفــر واملنافســة احلــرة يف
املناقصات واملمارسات اله طرحها .
مادة 6
يكـون التعاقــد علــي شـراء األصـنا  ،أو التكليــد تعمــال املقــاوالت
أو قدمي اخلدمات تنواعهـا أو اسـتئ ار األشـياء عـ طريـ مناقصـات
ـتثناء ممـ ــا ق ــدم جيـ ــوز لوح ــدة الش ـ ـراء يف ح ــدود نصـ ــاب
عام ــة  ،واس ـ ـ
اختصاصها التعاقد ع طري املناقصـة احملـدودة أو املمارسـة العامـة أو
املمارس ــة احمل ــدودة أو ايلك وني ــة أو اال فاقي ــات ايطاري ــة أو ابألم ــر
املناشر على أن يكون ل لذكرة مسننة م اجلهة طالنة الشراء .
مادة 7
جي ــوز لك ــل ي ش ــان ال ــتظلم مـ ـ القـ ـرار الص ــادر مـ ـ وح ــدة الشـ ـراء
 ،لوج ـ ـ كتـ ــاب ـ ــدد فيـ ــه أسـ ــناب الـ ــتظلم و ل ـ ـ خـ ــالل أسـ ــنوع
م اتريخ علمه ابلقرار حل التظلم.
و ص ــدر الوح ــدة قراره ــا يف ال ــتظلم مس ــنناـ خ ــالل أس ــنوع مـ ـ اتري ــخ
قدنـ ــه  ،ويعتـ ــرب عـ ــدم الـ ــرد علـ ــى الـ ــتظلم خـ ــالل هـ ــذه املـ ــدة لثابـ ــة

رفض .

وللمـ ــتظلم يف حالـ ــة رفـ ــض ظلم ـ ــه أن يـ ــتظلم جمللـ ــس إدارة مؤسس ـ ــة

النـ ـ ول الكويتي ــة ب ــذل خ ــالل أس ــنوع مـ ـ اتري ــخ إخط ــاره ويك ــون

قرار اجمللس مائياـ.

قواعد ومدة نشر قرارات اجلهاز
مادة 8

نشـ ــر ق ـ ـرارات اجمللـ ــس  ،يف اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة ويف املوقـ ــع ايلك ـ ـ وين

لل هـ ــاز ويف أي وسـ ــيلة نشـ ــر أخـ ــرى ـ ــددها اجمللـ ــس  ،خـ ــالل ()7

سـ ــنعة أايم عمـ ــل م ـ ـ اتريـ ــخ صـ ــدورها  ،ويسـ ــتمر نشـ ــرها ملـ ــدة ()5

سسة أايم عمل على املوقع ايلك وين لل هاز .

ويعتـ ـ ــرب الق ـ ـ ـرار صـ ـ ــادر بعـ ـ ــد التوقيـ ـ ــع عليـ ـ ــه م ـ ـ ـ األغلنيـ ـ ــة املقـ ـ ــررة

قانوانـ.

وخع املواصفات الفنية
مادة 9

جي على اجلهة املاتصـة ابلشـراء أن حتـدد املواصـفات الفنيـة اخلاصـة

ابألصــنا أو األعمــال أو اخلــدمات املطلــوب التعاقــد بشــاما بشــكل

دقي ومفصل مع مراعـاة املواصـفات القياسـية املعتمـدة ووخـع القيمـة
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التقديرية للعمليـة حـل التعاقـد علـى أن يراعـي يف لـ أسـعار السـوق

عنــد الطــرح وم ــع األخــذ يف االعتن ــار العناصـ ــر امل ــؤ رة وفق ـاـ لظ ــرو

وطنيعة نفيذ التعاقد .
ولل هة االستعانة ل رى االستئناس برأيهم م أهل اخلربة م اخلرباء
والفني ــني ابجله ــات احلكومي ــة وغريه ــا مـ ـ اجله ــات ات اخل ــربة الفني ــة
املتاصصة يف جمال وخع املواصفات الفنية .
مادة 10
ظ ــر أن تث ــم املواص ــفات الفني ــة ايش ــارة بش ــكل مناش ــر أو غ ــري
مناش ــر إىل حتدي ــد دول ــة املنش ــا أو من ــتا بعين ــه أو اس ــتادام أمس ــاء أو
عالم ــات ياري ــة أو األرق ــام ال ــواردة يف الكتالوج ــات  ،ويتع ــني ينـ ـ
ايشــارة إىل النــوع أو الوصــد أو الــرقم يف قــوائم املوردي ـ ـ املص ــنفني
ابالسم  ،كما ال جيـوز وخع عالمـة معينة أو مواصـفات ما نطن علـى
ا خاصة أو مميزة  ،و ل خماانـ لتحقي منادئ العالنية واملساواة
وحرية املنافسة و كافؤ الفر بني املتقدمني .
وال يسرى حكم الفقرة السـابقة علـى األصـنا واخلـدمات ومقـاوالت
األعمــال لعمليــات الصــيانة والتشــغيل الــه ال وجــد إال لــدى شــا
بذا ــه أو جهــة حــددة  ،أو ثــمني املواصــفات الفنيــة حتديــد املنشــا
تكثر م دولة .
شروا املمارسة العامة
مادة 11
يكون التعاقد ع طري املمارسة العامة بسن طنيعة األصنا أو
األعمال أو اخلدمات أو لظرو االستع ال اله تطل إجرا ها أو
شرا ها بطريقة املمارسة  ،و ل وفقاـ ملا يلي :
 - 1رفع اجلهة صاحنة الشان مذكرة مسننة للم لس بطل التعاقد
ع طري املمارسة العامة.
 - 2يصــدر اجمللــس قـراره متثــمناـ أن تــوىل اجلهــة صــاحنة الشــان أو
اجلهاز إجراءات املمارسة .

 -3يــتم ايعــالن عـ الــدعوة للممارســة يف اجلريــدة الرمسيــة أو املوقــع
ايلك وين لل هاز أو لل هة صاحنة الشان .

 – 4أن يتث ـ ــم طلـ ـ ـ الع ـ ــرول املالي ـ ــة بي ـ ــاانت واخ ـ ــحة بش ـ ــان
املواصفات و اجلودة والكمية وشروا الـدفع والتسـليم وأي متطلنـات

أخرى لا ال يتعارل مع أحكام القانون وهذه الالئحة .

 - 5أن يتم قدمي العرول خالل مدة ال ياوز( )30ال ـني يومـاـ مـ
اتريخ ايعالن .

 – 6أن تثم واثئـ املمارسـة حتديـداـ لطريقـة ال سـية سـواء ابختيـار

أفثل العرول أو أقـل األسـعار  ،وكـذل مـا إ ا كـان التفـاول سـيتم

م ــع مجي ــع مق ــدمي العط ــاءات أو م ــع ص ــاح العط ــاء األق ــل س ــعراـ ،
و ل بعد استيفاء الشروا واملواصفات احملددة يف طل العرول.

و ســري علــى املمارســة العامــة  -عــدا مــا قــدم  -أحكــام املناقصــة

العامة لا ال يتعارل مع طنيعتها .

الكويت اليوم العدد  1326السنة الثالثة والستون
خواب نظيم التعاقد بطري املمارسة ايلك ونية
مادة 12
مع مراعاة الشروا املطلوبة للممارسة العامة املنصو عليها يف املادة
السابقة  -يش ا يجراء املمارسة ايلك ونية ما يلي :
 - 1جي علي اجلهة صاحنة الشان ختصـي نظـام إلكـ وين متكامـل
أو غ ــريه مـ ـ الوس ــائل ايلك وني ــة  ،وعل ــى أن يك ــون النظ ــام مطابقـ ـاـ
ملعايري األم واحلمايـة كوسـيلة للتواصـل مـع املمارسـني لثـمان سـالمة
إجـراءات الطــرح والتعاقــد لــا يثــم أقصــي درجــات الشــفافية وحريــة
املنافسة واملساواة و كافؤ الفر بني املمارسني .
 - 2حتديد اتريخ بداية وماية املمارسة وعدد جوالت املمارسة .
 - 3استقنال العرول إلك ونياـ متثمنة ما يفيد سداد التامني األوىل
و ل حس شروا املمارسة .
خواب وإجراءات ا فاقية الشراء ايطارية
مادة 13
جيــوز لل هــة املاتصــة ابلشـراء أن عقــد ا فاقيــات شـراء إطاريــة يف أي
م احلالتني التاليتني :
أ  -عندما كون هناك حاجة للتعاقد على و متكرر للحصـول علـى
بثائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال صغرية.
ب – حينما توقع اجلهة املاتصة ابلشراء بسن طنيعة أي بثائع أو
خدمـ ــات أو أعم ــال مطلوب ــة  ،أن احلاج ــة ستنش ــا لشـ ـرائها مس ــتقنالـ
بصورة عاجلة .
و عقد ا فاقيات الشراء ايطارية م خالل مناقصة أو ممارسة عامـة أو
ح ــدودة  ،وفقـ ـاـ ألحك ــام الق ــانون وه ــذه الالئح ــة واب ن ــاع الث ــواب
وايجراءات التالية:
 ) 1جي أن وخح اجلهة املاتصة ابلشراء ابلواثئ أما بصدد ا فاقيـة
شراء إطارية وأن تثم شروا وأحكام ل اال فاقية ما يلي:
أ  -اطرا اال فاقية .
ب  -مدة اال فاقية .
 األسعار خالل مدة اال فاقية .د  -احل ـ ـ ــدي األقص ـ ـ ــى واألدني حل ـ ـ ــم األص ـ ـ ــنا أو األعم ـ ـ ــال أو
اخلدمات املطلوبة أو قيمتها .
هـ ـ  -وصــد اجلهــة أو اجلهــات صــاحنة الشــان الــه جيــوز ملــا إصــدار
أوامر شراء بناء على ا فاقية الشراء ايطارية .
و  -لليـ ــات التنفيـ ــذ والشـ ــروا اجلزائيـ ــة يف حالـ ــة ايخـ ــالل بشـ ــروا
اال فاقية .
ز  -أية معلومات أخرى حتددها الواثئ السـتادامها يف التعاقـد وفقـاـ
ملذا األسلوب .
 ) 2جي أن تم ال سية فيمـا بـني اجلهـة املاتصـة ابلشـراء واملتعهـد يف
ا فاقية الشراء ايطارية وفقاـ لإلجراءات واألحكام املنصو عليها يف
القانون وهذه الالئحة وال جيوز إجراء أي عديل يف الشروا املنصو
عليها يف ا فاقية الشراء ايطارية خالل مدة نفيذها.
 ) 3جي يف حالـة إبـرام ا فاقيـة شـراء إطاريـة مـع متعهـد وحيـد أن ـتم
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رسية أية عقود بناء على هذه اال فاقية وخم نطاق الشروا الواردة
دا .
 )4جيوز رسية العقود بناء علـى ا فاقيـات شـراء إطاريـة يف حالـة عـدد
املتعهدي أو املوردي أو القائمني ابألعمال غحدى الطريقتني التاليتني
:
أ  -االس ــتناد للش ــروا املنص ــو عليه ــا يف اال فاقي ــة ايطاري ــة دون
إعادة فتح ابب املنافسة.
ب  -يف حالة الرغنة يف التنافس مرة أخرى بني املتعهدي األطرا يف
اال فاقي ــة ي ــتم وفقـ ـاـ للشـ ـروا ال ــواردة فيه ــا  ،ويف حال ــة خي كـ ـ ك ــل
الشروا منصو عليها يف اال فاقية ايطاريـة أو طلنـت شـروا أكثـر
دقة وحتديداـ خي غطيها اال فاقية ايطارية راعى ايجراءات التالية:
أوالـ  :قي ــام اجله ــة املاتص ــة ابلشـ ـراء ابلنس ــنة لك ــل عق ــد مطل ــوب
رسيته على حدة ابيعالن وطل العرول م املتعهدي األطرا يف
اال فاقية ايطارية الذي يتوفر لديهم القدرة على التنفيذ .
اثنياـ  :جي ـ علــى اجلهــة املاتصــة ابلش ـراء ال ســية علــى املنــاق
ال ــذي ق ــدم تفث ــل عط ــاء عل ــى أس ــاس مع ــايري ال س ــية احمل ــددة يف
املواصفات الواردة يف اال فاقية ايطارية.
مادة 14
خيثــع التعاقــد بطري ـ املمارســة العامــة واحملــدودة واال فاقيــة ايطاريــة
للشــروا العامــة للمناقصــات العامــة فيمــا خي يــرد بشــانه نـ خــا يف
هذه الالئحة ولا ال خيل بطنيعة كل منها .
إجراءات ومواعيد قدمي طلنات التس يل واعتمادها
مادة 15
م ــع مراع ــاة أحك ــام امل ــادة ( )95مـ ـ القـ ـانون  ،ق ــوم األمان ــة العام ــة
لل هاز بتس يل املوردي واملقاولني واملتعهدي واالستشاريني والفنيـني
املصــنفني لــدى اجلهــاز يف قــوائم عــدها لــذل  ،و ل ـ وفق ـاـ للشــروا
وايجراءات التالية :
 -1طلنات التس يل للشركات احمللية :
 صورة ال خي الت اري . عقـد التاســيس اخلـا ابلشــركة وأي عـديل قــد يطـرأ عليــه ونظامهــااألساسي إن وجد.
 شــهادة س ـ يل م ـ غرفــة يــارة وصــناعة الكويــت ابللغتــني العربيــةايمليزية.
 صورة الس ل الت اري. كتــاب موجــه م ـ طال ـ التسـ ـ يل اىل اجلهــاز موخــحاـ بــه عن ــوانالشركة وفروعها فصيالـ وأرقام املا د والفاكس والربيد ايلك وين.
 التفويض ابلتوقيع معتمد م غرفه يارة وصناعة الكويت. شهادة صادرة م امليئة العامة للقوى العاملـة وخـح نسـنة العمالـةالوطنية .
 - 2طلنـ ــات التس ـ ـ يل للشـ ــركات األجننيـ ــة  ،أو فـ ــروع الشـ ــركات
األجننيــة املــرخ ملــا ابلعمــل وفقـاـ ألحكــام القان ــون رقــم  116لســنة
 2013يف شان ش يــع االســتثمار املناشر يف دولة الكويت :

الكويت اليوم العدد  1326السنة الثالثة والستون
أ  -طل التس يل متثمناـ (اسم الشركـة – العنـوان – املـا د –
الفاكس – الربيد ايلك وين – اسم املسئول ومسماه الوظيفـي)
ب  -رخصه الشركة معتمده ومصدق عليها م سفاره دولة الكويـت
بنلد املركز الرئيسي للشركة وفقاـ لإلجراءات املتنعة يف هذا الشان.
– التفــويض ابلتوقيــع معتمــداـ وفق ـاـ لإلج ـراءات املعمــول دــا لــدى
اجلهات احلكومية.
و قدم مجيع املستندات سالفة الذكر ابللغتني العربية وايمليزية
 - 3طلنات س يل األفراد الكويتيني
أ  -صورة الس ل الت اري .
ب  -بيان ملكية األصول املر نطة بنوع النشاا .
 شهادة س يل م غرفة يارة وصناعة الكويت.مادة 16
تــويل األمانــة العامــة لل هــاز اســتقنال طلنــات التس ـ يل يومي ـاـ خــالل
س ـ ــاعات ال ـ ــدوام الرمس ـ ــي والقي ـ ــام بفحص ـ ــها والتاك ـ ــد مـ ـ ـ اس ـ ــتيفاء
املس ــتندات والني ــاانت وااطن ــة املتق ــدمني الس ــتكمال أي نقـ ـ فيه ــا
و عــرل طلنــات التس ـ يل املســتوفاة علــى اجمللــس العتمادهــا ،وخيطــر
الطال بقرار اجمللس.
مواعيد قدمي طلنات وإجراءات وشروا وفئات التصنيد والتظلم منها
مادة 17
تـ ــوىل جلنـ ــة صـ ــنيد متعهـ ــدي املقـ ــاوالت العامـ ــة صـ ــنيد املقـ ــاولني
املتق ــدمني إيل أربع ــة فئ ــات ك ــل حسـ ـ مرك ــزه امل ــايل والف ــين وس ــابقة
أعماله ،و ل على الوجه التايل:
 )1الفئه األوىل :
شــمل متعهــدي املقــاوالت القــادري علــى القيــام ابملشــروعات الكــربى
أو ات املســتوى املندســي العــايل والــه زيــد قــديراالا املندئيــة علــى
عشرة ماليني دينار كويه.
 )2الفئه الثانية :
شمل متعهدي املقاوالت وي القدرة الفنية و املالية الـذي جيـوز ملـم
االش اك يف مناقصات ال قل قديراالا ع سسة ماليـني دينـار كـويه
وال زيد على مائة مليون دينار كويه.
 )3الفئه الثالثة:
شمل متعهدي املقـاوالت الـذي يسـمح ملـم ابالشـ اك يف املناقصـات
الــه ال قــل قــديراالا ع ـ مليــون دينــار كــويه وال زيــد علــى عشــرة
ماليني دينار كويه.
 )4الفئه الرابعة :
ش ــمل متعه ــدي املق ــاوالت احمللي ــني ال ــذي يس ــمح مل ــم ابالشـ ـ اك يف
املناقصات اله ال زيد قديراالا على مليوين دينار كويه.
وال جيــوز أن رســى علــى متعهــد املقــاوالت العامــة أعمــال إ ا أخــيفت
قيمتها إىل ما بقى عنده م أعمال جاوزت احلد األقصى املقرر له
ويثــع جملــس إدارة اجلهــاز قواعــد وفئــات وإجـراءات صــنيد مقــدمي
اخل ــدمات واخلـ ـرباء واالستش ــاريني والفني ــني  ،وحتدي ــد اجله ــة املاتص ــة
ابجلهاز اله توىل صنيفهم.
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ويعاد النظر يف التصنيد دورايـ .
مادة 18
قــدم طلنــات التصــنيد خــالل األســنوع األول مـ كــل شــهر إىل أمانــة
سر جلنة التصنيد على أن دد املتقدم الفئة اله يطل صنيفه دا ،
وحتــال هــذه الطلنــات إىل جلنــة التصــنيد لنحــإ الطلـ و قيــيم املركــز
املـايل والفـين للمتقـدم وسـاب مـا قــام بـه مـ أعمـال ومـدى كفايـة هــذه
املقــدرة واألعمــال لتصــنيفه تحــدي الفئــات احملــددة و ل ـ كلــه بعــد
استيفائه للشروا املطلوبة .
و صدر األمانـة العامـة لل هـاز قرارهـا يف طلـ التصـنيد خـالل شـهر
م اتريخ قدمي الطل ويعترب مرفوخاـ كل طل خي يصدر بشـانه قـرار
م ـ جلنــة التصــنيد خــالل هــذه املــدة وختطــر جلنــة التصــنيد الطال ـ
بقرارها خالل أسنوع م صدوره .
ايجراءات والشروا واملستندات املطلوبة
لتقدمي طل التصنيد أو رفع فئة التصنيد
مادة 19
أوالـ  :إجراءات قدمي طل التصنيد ألول مرة أو رفع فئة التصنيد :
 - 1احلصول على و طلـ التصـنيد أو رفـع الفئـة واملرفـ دـذه
الالئحة شامالـ إيصال متثمناـ اسم املستادم وكلمـة السـر الـه نكـ
ملق ــدم الطلـ ـ مـ ـ خالمل ــا التق ــدم بطلن ــه و لـ ـ بع ــد س ــداد الرس ــوم
املطلوبة .
 - 2عنئة و طلـ التصـنيد أو الرفـع و قدنـه لل نـة التصـنيد
ابجلهـاز  ،ولل هــاز حتديــد حــاالت التقــدمي الك ونيــا مـ خــالل املوقــع
الرمسي لل هاز .
اثنياـ  :الشروا الواج وافرها يف املتقدم لطل التصـنيد ألول مـرة
أو رفع فئة التصنيد :
 -1أن يكون املتقدم كويتياـ فرداـ أو شركة مقيداـ ابلس ل الت اري .
 -2أن يك ــون ق ــد مث ــى عل ــى أتس ــيس الش ــركة أو ممارس ــة النش ــاا
ابلنس ــنة لألفـ ـراد ــال س ــنوات وأن يق ــدم امليزاني ــة اخلاص ــة للش ــركة
(لثال سنوات) (أصلية) مدققة م مكت دقي حساابت ومعتمدة
م اجلهات احلكومية املاتصة .
 -3أن يكــون اجله ــاز الفــين للشــركة أو لألف ـراد متاصص ـاـ يف أعمــال
التصنيد املطلوب .
 -4أن يك ــون النش ــاا احمل ــدد يف ال خ ــي الت ــاري يس ــمح لزاول ــة
نشاا التصنيد املطلوب .
 - 5أن كــون الشــركة أو الفــرد قــد شــارك أو نفــذ مشــاريع حكوميــة
داخل دولة الكويت يف جمال االختصا ع طري اجلهاز أو اجلهات
احلكوميــة األخــرى أو الشــركات واملؤسســات التابعــة للحكومــة بدولــة
الكويت  ،ما عدا الفئة الرابعة فيسمح له أن يقدم أعمال منفـذه بغـري
القطــاع احلكــومي شــريطة أن يقــدم صــورة ـراخي الننــاء حــىت يقــوم
اجلهاز بتقيـيم هـذه االعمـال والنظـر يف مـدى كفايتهـا ملـنح املتقـدم فئـة
التصنيد املطلوبة م عدمه .
 - 6أن ال يقل رأس مال الشركة أو األصول اململوكة للفرد ع :
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أ -الفئة األوىل ( )10000000/-عشرة ماليني دينار كويه .
ب  -الفئة الثانية ( )5000000/-سسة ماليني دينار كويه .
 الفئة الثالثة ( )1000000/-مليون دينار كويه .د  -الفئة الرابعة ( )100000/-مائة الد دينار كويه .
 - 7يف حال قدمي عقود منفذة م النـاط جيـ قـدمي كتـاب صــادر
مـ اجلهــة املاتصـة ابلعقــد الرئيسـي يتثــم املوافقـة علــى اسـناد هــذا
العمل ملقدم الطل كمقاول م الناط .
 - 8وقيع إقـرار عهـد بصـحة النيـاانت واملسـتندات املقدمـة واملرفقـة
مع الطل .
و ستثىن مـ أحكـام الننـدي  5 ، 2املشـار إليهمـا الشـركات الكويتيـة
املرخ ملا ابالستثمار وفقاـ ألحكام القانون رقم  116لسـنة 2013
يف شــان شـ يع االســتثمار املناشــر يف دولــة الكويــت  ،و لـ بشــرا
قدمي ال خي لل نة التصنيد ابجلهاز .
اثلثاـ  :األوراق واملستندات املطلوب قـدنها مـ الشـركات أو األفـراد
املتقدمني بطل التصنيد ألول مرة أو رفع فئة التصنيد :
 - 1صورة شهادة التس يل الصادرة م اجلهاز .
 - 2صورة ال خي الت اري .
 - 3صورة شهادة غرفة الت ارة والصناعة .
 - 4صورة الس ل الت اري اخلا ابلشركة أو الفرد.
 - 5صورة عقد أتسيس الشركة وأي عـديل قـد يطـرأ عليـه  ،والنظـام
األساسي ابلنسنة للشركات املساهة .
 - 6ش ــهادة ص ــادرة مـ ـ امليئ ــة العام ــة للق ــوى العامل ــة وخ ــح نس ــنة
العمالة الوطنية  ،وكذل مدى التزامه تحكام قانون العمل يف القطاع
األهلي والقرارات الصادرة له (صاحلة ملدة عام) .
 - 7صــورة امليكــل التنظيمــي للشــركة موخــحاـ فيــه االســم واملســمى
الوظيفي لشاغلي الوظائد احملددة ابمليكل .
 - 8كش ـ ــد ابملع ـ ــدات واآلليــات الــه نتلكهــا املقـ ــاول صــادر م ـ ـ
ايدارة العامة للمرور (إن وجدت).
 - 9صور عقود املشاريع املنفذة .
 - 10قدمي شهادة ملسـتوى األداء للمشـاريع احلكوميـة لـا يفيـد متـام
نفيذها .
وجي أن كون مجيع الواثئ واملستندات املرفقة ابللغة العربية .
أمـ ــا ابلنسـ ــنة للشـ ــركات األجننيـ ــة في ـ ـ أن كـ ــون مجيـ ــع الواثئ ـ ـ
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اتريــخ قدنــه ،ويعتــرب عــدم رد الل نــة علــى الــتظلم خــالل هــذه املــدة

لثابة رفثه.
وللمــتظلم يف حالــة الــرفض أن يــتظلم أمــام اجمللــس خــالل أســنوع م ـ
اتريخ إخطاره أو عدم الرد عليه ،ويكون قرار اجمللس مائياـ.
خواب التاهيل املسن وإجراءا ه
مادة 21
 - 1على اجلهة صاحنة الشان ااطنة اجلهـاز للحصـول علـى املوافقـة
للندء غجراءات التاهيل املسن .
 - 2يـ ــتم التاهيـ ــل املسـ ــن لعمليـ ــة واحـ ــدة أو ملـ ــدة حـ ــددة رس ـ ـ
متطلنات التاهيل املسن  ،ويف حالة التاهيل لعملية واحدة جي قـدمي
طلنات التاهيل قنل موعد االش اك يف املناقصة تسنوع على األقل .
 - 3عــد اجلهــة صــاحنة الشــان كراســة التاهيــل متثــمنة كافــة الواثئ ـ
والنمــا املطلوبــة لعمليــة التاهيــل املســن  ،والــه جي ـ أن تثــم
النياانت اخلاصة ابملتقدم ونشاطه ونوعية املواد واخلـدمات الـه يرغـ
يف التاهيـ ــل لتوريـ ــدها  ،وسـ ــابقة أعمالـ ــه  ،والنيـ ــاانت املاليـ ــة والفنيـ ــة
وايدارية  ،وعليها إجراء عملية التاهيل املسن يعداد قوائم املقاولني
أو املـ ــوردي أو مقـ ــدمي اخلـ ــدمات املعتمـ ــدي املـ ــؤهلني لالش ـ ـ اك يف
املناقصة لا يتواف مع طنيعتها .
 - 4قـ ــوم اجلهـ ــة صـ ــاحنة الشـ ــان ابلنـ ــدء غج ـ ـراءات التاهيـ ــل طنق ـ ـاـ
للمعايري والثواب واألسس املعتمدة  ،و عـد قـوائم لـ جيتـاز التاهيـل
يف األنشطة املؤهل ملا .
 - 5عـ ــرل القـــوائم علـ ــي اجلهـ ــاز يقرارهـ ــا أو ع ــديلها  ،مـ ــع بيـ ــان
األسس واملعايري اله استندت اجلهة إليهـا عنـد أتهـيلهم  ،و لـ عنـد
طل املوافقة علي طرح املناقصات علي القوائم .
 - 6يعلـ اجلهــاز عـ أمســاء الشــركات واألفـراد الفــائزة يف التاهيــل يف
اجلريدة الرمسيـة واملوقـع ايلكـ وين لل هـاز  ،كمـا يـتم إخطـار الفـائزي
وغري الفائزي بنتي ة التاهيل كتابة.
 - 7جيـ أن كــون شــروا ومتطلنــات التاهيــل ومعــايري التقيــيم حتقـ
الشفافية والعدالة بني املتقدمني .
 - 8جيــوز لل هــة صــاحنة الشــان أن ســتنعد ـ يف أي مرحلــة ـ أي
منــاق إ ا نــني ملــا عــدم صــحة النيـاانت أو الواثئـ املقدمــة منــه  ،أو
إ ا فقد شرا م شروا التاهيل .
بياانت الدعوة للتاهيل املسن ولالش اك يف املناقصة العامة

واملستندات مو قة ومعتمدة مـ قنـل سـفارة دولـة الكويـت بنلـد املركـز الرئيسـي

وحاالت النشر بلغة أجننية واحدة ان اللغة العربية

التظلم م قرارات جلنة التصنيد

جي أن شمل الدعوة للتاهيل املسن أو لالش اك يف املناقصة العامة

الشركة ومصدق عليها وفقاـ لإلجراءات املتنعة يف هذا الشان .
مادة 20

مادة 22

 ،النياانت التالية:

جيوز لكل ي شان الـتظلم مـ القـرارات الصـادرة عـ جلنـة التصـنيد

 -اجلهة املاتصة ابلشراء وعنواما.

ويكون التظلم بطل مكتوب متثمنا األسناب اله بين عليها.

 -أمــاك احلصــول علــى واثئ ـ املناقصــة أو التاهيــل ومقابــل احلصــول

أمامها ،و ل خالل أسنوعني م اتريخ إخطاره.

و صــدر جلنــة التصــنيد قرارهــا يف الــتظلم مســنناـ خــالل أســنوعني م ـ

 طنيعة األصنا أو مقاوالت األعمال أو اخلدمات املطلوبة .عليها .
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 طريقــة قــدمي طلنــات التاهيــل املســن أو العطــاءات  ،لــا يف ل ـاملكان واملوعد النهائي لذل .
مادة 23
يُنشر ايعالن ع الدعوة إىل املناقصة أو طلنـات التاهيـل بلغـة أجننيـة
واحدة (على األقل) ان اللغة العربية يف احلالتني التاليتني :
أ  -إ ا كانت املناقصة أو املمارسة خارجية .
ب  -إ ا كان الطرح مقصوراـ على الشركات األجننية .
قواعد النشر ابستادام وسائل كنولوجيا املعلومات واال صاالت
مادة 24
لل هــة املاتصــة ابلش ـراء أن عمــل علــى اســتادام وســائل كنولوجيــا
املعلوم ــات واال ص ــاالت احلديث ــة  ،ل ــا يف لـ ـ الوس ــائل ايلك وني ــة
ألقصى درجة ممكنة للقيام غجراءات الشراء وفقاـ ملذه الالئحة و لـ
لتحقي املزيد م املنافسة والشفافية يف عمليات الشراء .
ويتعني على اجلهة املاتصة عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل
الك ونية  ،مراعاة ما يلي :
أ  -أن كــون إج ـراءات الش ـراء الــه ســتتم ابســتادام نظــم وب ـراما
لتكنولوجيا املعلومات  ،لا يف ل لـ املر نطـة بتو يـ املعلومـات ،
متاح ــة عل ــى ـ ـو ع ــام وقابل ــة لالس ــتادام املتن ــادل م ــع نظ ــم وبـ ـراما
كنولوجيا املعلومات األخرى املتاحة أيثاـ على و عام .
ب  -اســتادام وس ــائل كف ــل ع ــدم الني ــل مـ ـ طلن ــات االشـ ـ اك يف
املناقصات وم العطاءات ولا يف ل وسـائل حتديـد وقـت اسـتالمها
ومنع االطالع غري القانوين عليها .
 إنشــاء موقــع رمســي يتنــع اجلهــة املاتصــة ابلش ـراء علــى الشــنكةالدوليــة للمعلومــات  ،كنوابــة للمعلومــات ع ـ مجيــع عمليــات الش ـراء
الـ ــه ـ ــتم م ـ ـ خ ــالل ل ـ ـ اجلهـــة وريـــإ يكـ ــون املصـــدر الرئيسـ ــي
للمعلومات املتعلقة بنظام الشراء يف هذا املوقع.
خواب وإجراءات سليم و سلم واثئ املناقصات
مادة 25
سلم واثئ املناقصة للمناق يف الزمان واملكان احملددي يف ايعالن
ع املناقصـة بعـد سـداد الرسـم املقـرر ملـذه الواثئـ  ،وال جيـوز اسـتالم
أي عطاء يرد بعد املوعد النهائي لتقدمي العطاءات كما ال جيوز استالم
أي عطاء عليه عالمة أو إشارة و ل مع مراعاة ايجراءات التالية:
 -1سلم الواثئ م املناق أو م نثله يف املكان املاص لذل
ابلواثئ .
 -2التاكد م بياانت املناق مقدم العطاء أو م نثله والتحق م
صفته .

 -3يسلم إيصال مثنت به بياانت وصفة املناق

وبياانت املناقصة

 -4ويف حال قدمي عطاءات بديلة يتم احلصول على جمموعة الواثئـ
الرمسية لكل عطاء بديل وجي أن يكت بوخوح على كل جمموعة م

عطاء بديالـ وننح إيصال استالم و سلم ع كل
هذه الواثئ أما متثل ـ
عطاء بديل .
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حاالت اقتثاء رسوم وفري واثئ املناقصة
مادة 26
حتصــل رســوم مقابــل ــوفري واثئ ـ املناقصــة لل ـراغنني يف االش ـ اك فيهــا
وكذل يف حالة قدمي طل للحصول على العطـاءات النديلـة  ،علـى
النحــو الــذي يصــدر بــه قـرار م ـ الــوزير املاــت وفق ـاـ ألحكــام املــادة
( )89م القانون .
شروا وإجراءات سليم وفح العينات
مادة 27
يف احلاالت اله يتم فيها الطرح على أساس قدمي عينات يتنع اآليت:
 .1جي الن يف واثئ املناقصة على مواصـفات العينـات أو مقاسـها
أو ح مها ،ويف األصنا اله يلزم وريدها داخل عنوات ،جي بيان
نوع العنوة وسعتها ومواصفاالا.
 .2علــى مق ــدم العط ــاء س ــليم العين ــات يف املوع ــد واملك ــان احمل ــددي
بواثئـ ـ املناقص ــة ابجله ــة املاتص ــة ابلشـ ـراء أو القط ــاع الف ــين ابجله ــاز
رس األحوال بعد التاكد م سالمة أختامها وصحة غليفها وإ ناالا
يف س ل العينات مقابل إيصال استالم يسلم ملقدم العينة .
 .3ال يقنل العطاء غري املصحوب بتل العينات أو إيصال استالمها.
 .4ق ــوم اجله ــة الفاحص ــة بفحـ ـ العين ــات ومواف ــاة اجله ــة املاتص ــة
ابلنتي ــة قنــل التــاريخ احملــدد بوقــت كــا  ،و ل ـ للســماح بدراســة
العطاءات علـى خـوء نتي ـة فحـ العينـات ورفـع التوصـيات الالزمـة
لل هة املاتصة للنت يف امليعاد احملدد .
وجي أن ُرد العينات ألصحاب العطاءات املرفوخة خالل سنعة أايم
عمل م اتريخ الرفض فن ا خي يتسـلموها ،رغـم إخطـارهم بـذل  ،جـاز
لل هـ ــة املاتصـ ــة ابلش ـ ـراء اختـ ــا مـ ــا ـ ـراه مناسـ ــناـ يف شـ ــاما يف خـ ــوء
القرارات والنظم املتنعة يف هذا الشان.
و لتزم اجلهة املاتصة ابحملافظة على العينات املقدمة م املتعاقد معـه،
وحترر حثراـ لواصفاالا علـى أن يتثـم صـور للعينـات والكتالوجـات
اخلاصــة دــا  ،وحتف ـ لــدى اجلهــة طــوال مــدة ســراين العقــد ،و ســري
بشــان رد ل ـ العينــات ات األحكــام اخلاصــة بــرد عينــات أصــحاب
العطاءات املرفوخة.
ويف حال لـد العينـات املقدمـة مـ املتعاقـد ألي سـن مـ األسـناب
ال يرج ــع إلي ــه قن ــل الن ــدء يف التوري ــد  ،ي ــتم التوري ــد للمحث ــر احمل ــرر
للعينــات قنــل لفهــا  ،أمــا يف حالــة التلــد أ نــاء مــدة التوريــد فيتعــني
االحتفــاظ ــزء م ـ األصــنا املــوردة ،والــه قنوملــا كعينــات بديلــة
لالس شــاد دــا يف اســتالم األصــنا املتنقيــة ويــتم حســادا مـ الكميــة
املطلوب وريدها وفقاـ للعقد .
املظرو الفين واملظرو املايل
مادة 28
إ ا طلنــت شــروا ط ــرح املناقصــات عرخـ ـاـ فني ـاـ وعرخـ ـاـ مالي ـاـ جيـ ـ
الــن علــي أن قــدم العطــاءات يف مظــروفني مغلقــني أحــدها للعــرل
الفين واآلخر للمايل .
و توى املظرو الفين على التايل:
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 التامني األويل املطلوب الشروا العامة واخلاصة والنياانت الفنية ع العرل املقدم. بياانت كاملة ع الشركات أو األفـراد الكـويتيني مـ النـاط الـذيقد يسند اليهم جزء م التنفيذ إ ا طلنت واثئ املناقصة ل .
 أية مستندات أو بياانت أخرى قد تطلنها واثئ املناقصة.و توى املظرو املايل علي التايل :
 صيغة العطاء معتمدة م مقدم العطاء. قوائم األسعار وجداول كميات. أي عناصر أخرى قد ؤ ر يف القيمـة املاليـة للعـرل وفقـا ملـا قثـىبه شروا الطرح.
 أية مستندات أو بياانت أخرى تطلنها واثئ املناقصة.خواب وإجراءات االجتماع التمهيدي
مادة 29
يف احلـ ــاالت الـ ــه قـ ــرر فيهـ ــا اجلهـــة املاتصـ ــة ابلش ـ ـراء عقـــد جلسـ ــة
لالستفسـ ــارات يف شـ ــان مناقصـ ــة أو ممارسـ ــة جي ـ ـ مراعـ ــاة الثـ ــواب
وايجراءات التالية :
 - 1أن يتثم ايعالن موعد ومكان االجتماع التمهيدي .
 - 2جي ــوز لك ــل مـ ـ ق ــام بشـ ـراء واثئـ ـ املناقص ــة حث ــور االجتم ــاع
التمهيدي بشاصه أو م نثله .
 - 3كــل مــا يــدون لحثــر االجتمــاع التمهيــدي يعتــرب جــزءاـ ال يت ـزأ
م و يقة املناقصة ويسرى يف مواجهة مقدمي العطاءات .
 - 4جي عميم األسئلة واالستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها
على مجيع املناقصني قنل موعد إقفال العطاءات بوقت كـا  ،ونشـر
مــا انتهــى إليــه االجتمــاع التمهيــدي يف املوقــع ايلكـ وين لل هــاز دون
كشد مصدر االستفسار أو التسا ل .
شروا وخواب وإجراءات التامني األويل
مادة 30
جي ـ ـ أن يق ـ ــدم مـ ــع ك ـ ــل عطـ ــاء أتم ـ ــني أويل و ل ـ ـ وفقـ ـ ـاـ للش ـ ــروا
واألوخاع وايجراءات التالية :
 – 1حتــدد اجلهــة املاتصــة ابلشـراء منلــغ التــامني األويل ويــدر خــم
شروا املناقصة و ل لا ال يقل ع  %1وال جياوز  %5م إمجايل
القيمة التقديرية للمناقصة  ،ويستنعد كل عطاء غري مصحوب بكامـل

التامني املطلوب .

 – 2حت ــدد اجله ــة املاتص ــة ابلشـ ـراء منل ــغ الت ــامني األوىل ابلشـ ـراء يف
املناقصــات القابلــة للت زئــة لــا ال يقــل عـ  %1وال جيــاوز  %5مـ

القيمة التقديريـة لكـل بنـد علـي حـدة  ،ويلتـزم صـاح العطـاء بتقـدمي

التامني األويل املطلوب ع الننود اله يرغ يف التقدم ملا.

 - 3جي أن يكـون التـامني األويل بشـي مصـدق أو خطـاب خـمان
مـ ـ بنـ ـ معتم ــد ل ــدي دول ــة الكوي ــت  ،ص ــادر ابس ــم مق ــدم العط ــاء

ولصاحل اجلهة صـاحنة الشـان وغـري مقـ ن تي قيـد أو شـرا أو حتفـ

وغري قابل للرجوع فيه  ،وال يلتفت إيل العطاءات غري املصـحوبة دـذا
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التــامني وإن كانــت مقنولــة فني ـاـ  ،وجيـ أن يكــون التــامني صــاحلاـ ملــدة

سراين العطاء .
 -4ال جيوز للمناق سح التـامني األويل إال بعـد مـرور  90يومـاـ مـ اتريـخ
إقفال املناقصة أو عند وقيع العقد ما خي يتم إلغاء املناقصة .
موعد ومكان وإجراءات فتح املظاريد
مادة 31
ـداء مـ السـاعة التاسـعة صـناحا
جيتمع اجمللس أو أية جلـان يشـكلها ابت ـ
م اليـوم احملـدد لفـتح املظـاريد بواثئـ املناقصـة يف جلسـة علنيـة لقـر
اجلهــاز ،ويتــوىل اجمللــس أو الل نــة فــتح املظــاريد واختــا ايج ـراءات
التالية وفقا ل ينها:
 -1إ نـ ــات احلالـ ــة الـ ــه وردت عليهـ ــا العطـ ــاءات بعـ ــد التحق ـ ـ م ـ ـ
سالمتها.
 -2القيام رصر العطاءات وإ نات عددها يف حثر فتح املظاريد.
 -3التحق م وجود مظروفني منفصلني مقدمني ع كـل عطـاء  ،يف
حالــة ط ــرح املناقص ــة بنظــام العرخ ــني اح ــدها للعــرل الف ــين واآلخ ــر
للعرل املايل وإ نات ل يف حثر فتح املظاريد.

 -4فتح املظاريد و ـرقيم العطـاءات علـى هيئـة كسـر اعتيـادي يكـون
بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطـاءات الـواردة وإ نـات لـ علـى

كل مظـرو وكـل ورقـة بداخلـه  ،و نـإ النيـاانت مناشـرة علـى املوقـع

ايلك وين لل هاز.

 -5االحتفاظ ابملظاريد املالية بعد التوقيع عليها دون فتحها داخل

مكــان حك ــم الغل ـ يف حال ــة طــرح املناقص ــة بنظــام املظ ــروفني (الف ــين

/املايل).

 -6ق ـ ـراءة اسـ ــم صـ ــاح العطـ ــاء والسـ ــعر املقـ ــدم منـ ــه ( يف حالـ ــة
املظــرو الواحــد) وقيمــة التــامني األويل ونوعــه وغريهــا م ـ حتــوايت
العطاء على احلاخري م مقدمي العطاءات أو م نثلهم.

 -7التوقيع م رئيس االجتماع واألعثـاء احلاخـري علـى العطـاءات
الفني ــة أو املالي ــة رسـ ـ األح ــوال بع ــد ختمه ــا و فريغه ــا يف كش ــو

التفريغ.

 -8التاشــري بــدائرة مح ـراء حــول كــل كش ـ أو صــحيح يف النيــاانت
الواردة ابلعطاء و وقيع رئيس االجتماع على هذه التاشريات.

 -9التوقيع م رئيس االجتماع واألعثاء احلاخري على حثر فـتح

املظاريد.

 -10حف التامينات األولية لدى اجلهاز بعد التوقيع ابالستالم على
حثر فتح املظاريد وفقا لإلجراءات املقررة.

 -11إحالــة مظــاريد العطــاءات الفنيــة إىل اجلهــة صــاحنة الشــان مــع
س يل اتريخ سليم اجلهة.

 -12إعــداد كشــو بنتي ــة فــتح العطــاءات الفنيــة أو املاليــة رسـ

األحوال.

الكويت اليوم العدد  1326السنة الثالثة والستون
وجي أن يتم اجمللس أو الل نة عمله تكمله يف اجللسة االا .
املدة الزمنية احملددة لقنول أو استنعاد العرول الفنية
والثواب الالزمة لذل
مادة 32
كـ ــون املـ ــدة املقـ ــررة لقنـ ــول أو اسـ ــتنعاد العـ ــرول الفنيـ ــة يف احلالـ ــة
املنصـ ـ ــو عليهـ ـ ــا ابملـ ـ ــادة  50م ـ ـ ـ القـ ـ ــانون ( 10عشـ ـ ــرة) أايم ،
وجيـ ــوز لل نـ ــة الفنيـ ــة أن طل ـ ـ م ـ ـ اجمللـ ــس مـ ــد هـ ــذه املـ ــدة ورـ ــد
أقص ـ ـ ـ ــى ( 20عش ـ ـ ـ ــرون) يومـ ـ ـ ـ ـاـ يف حال ـ ـ ـ ــة املش ـ ـ ـ ـ ــروعات الك ـ ـ ـ ــربى
واملعق ـ ــدة فنيـ ـ ـاـ  .وين ـ ــدأ حس ـ ــاب امل ـ ــدة مـ ـ ـ اتري ـ ــخ س ـ ــلم الل ن ـ ــة
الفنية للعطاءات املقنولة و ل وفقاـ للثواب التالية :
 - 1ينـ ـ ـ ــدأ حسـ ـ ـ ــاب املـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ـ اتريـ ـ ـ ــخ سـ ـ ـ ــلم الل نـ ـ ـ ــة الفنيـ ـ ـ ــة
للعطاءات املقنولة .
 - 2يف ح ـ ـ ـ ـ ــال قـ ـ ـ ـ ـ ـدمي العين ـ ـ ـ ـ ــات لفحص ـ ـ ـ ـ ــها يتن ـ ـ ـ ـ ــع فيه ـ ـ ـ ـ ــا ات
ايجراءات املشار إليها يف املادة ( )27م هذه الالئحة .
 - 3ينشـ ـ ــر قـ ـ ـ ـرار الـ ـ ــرفض والقن ـ ـ ــول يف املوقـ ـ ــع ايلكـ ـ ـ ـ وين وفقـ ـ ـ ـاـ
للقواعد املنصو عليها ابلقانون وهذه الالئحة .
موعد ومكان فتح املظاريد املالية
مادة 33
ـداء مـ ـ الس ــاعة التاس ــعة ص ــناحاـ مـ ـ الي ــوم احمل ــدد
جيتم ــع اجملل ــس ابت ـ ـ
لف ــتح املظ ــاريد املالي ــة للع ــرول املقنول ــة فني ــا يف جلس ــة علني ــة لق ــر
اجله ـ ــاز وفقـ ـ ــا لإلج ـ ـ ـراءات والث ـ ــواب املنصــ ــو عليهـ ـ ــا يف املــ ــادة
( )31م هذه الالئحة.
مدة ايعالن ع كشو فريغ األسعار وأي فصيالت أخرى
مادة 34
يعل ـ اجلهــاز ع ـ كشــو فريــغ أســعار عطــاءات املناقصــة ملــدة ()5
سسة أايم عمل ويتثم ايعالن النياانت اآل ية :
 .1اجلهة صاحن ــة الشان ،رقم املناقص ــة ،موخـوعها ،اتريـخ االجتمـاع
الذي فض العطاءات به .
 . 2املنلــغ ايمجــايل لقيمــة كــل عطــاء ابلــدينار الكــويه إال إ ا نصــت
واثئ املناقصة على عملة أخرى  ،ويتم دوي النسـنة املئويـة املكتوبـة
بصيغة العطاء للمناقصات حددة األسعار.
 .3أمسـ ــاء وأعـ ــداد الننـ ــود والقيمـ ــة ايمجاليـ ــة لكـ ــل بنـ ــد علـ ــى حـ ــده
للمناقصة القابلة للت زئة.
 .4أسم مقدم العطاء.
 .5العطاءات املستنعدة.
أبرز عناصر التقييم اله جي أن در يف كراسة الشروا
مادة 35
جي أن تثم كراسة الشروا ابرز عناصر التقييم ومنها :
 .1عــدد وح ــم املشــاريع الــه قــام املقــاول بتنفيــذها م ـ ات طنيعــة
املشروع املطلوب نفيذه
 .2طريقة التنفيذ املق حة .
 .3الربانما الزمين للتنفيذ .
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 .4شهادات أداء م العمالء .
 .5النياانت الفنية اخلاصة لصادر املواد أو األجهزة .
 .6بيان تنواع ومواصفات املعدات واألجهزة املستادمة يف التنفيذ .
 .7خـربات وأمســاء الكــوادر الفنيــة الــه ســتقوم ابألشـرا علــى نفيــذ
العمل م قنل املقاول .
 .8املقاولني م الناط وخرباالم .
كما جي أن تثم واثئـ املناقصـة حتديـد احلـد األدني للقنـول الفـين
للعرول الفنية.
ويف حالة املناقصات اله تطل إجراء مفاخـلة ومقارنـة بـني العـرول
املاليـة ومـ لـ قيــيم العناصـر غـري الســعرية بقيمـة نقديـة  ،جيـ أن
تثم واثئ املناقصة ما يلي :
 أسس حساب التكلفة اله قد نشا عـ أعمـال التشـغيل والصـيانةطوال ف ة نفيذ املشروع .
 أسس قييم العناصر غري السعرية وحتويلها إىل قيمة نقدية .إجراءات وخواب ال سية يف احلاالت اله ال حتتا إىل فح فين
مادة 36
على اجلهاز يف احلاالت اله ال حتتا إىل قييم فين أن يرسـى املناقصـة
فـوراـ علـى صــاح العطـاء الــذي يتوافـ مـع متطلنــات واثئـ املناقصــة
واألقل سعراـ و ل وفقاـ للثواب وايجراءات التالية -:
 -1حصر العطاءات يف حثر فتح املظاريد و دوي األسعار .
 -2يصدر اجلهاز قراراـ ابل سية يف ات اجللسة .
 -3ينشر قرار ال سية يف املوقع ايلك وين .
 -4أن يكون مقدم العطاء م الذي سن أتهيلهم.
 -5أن يقوم اجلهاز بتحرير حثر يثنت فيه ما م إجـراءات وكافـة
املستندات املطلوبة يف واثئ املناقصة.
وجيــوز للمتثــرر م ـ ق ـرار ال ســية الــتظلم منــه وفق ـاـ ألحكــام القــانون
وهذه الالئحة .
خواب وإجراءات التسعري
مادة 37
سعر مجيع العطاءات ابلعملـة الرمسيـة مـا خي ـن

خال

واثئـ املناقصـة علـى

ل  ،و كون خواب التسعري وإجراءا ه على النحو التايل :

 - 1إ ا أجازت واثئ املناقصة قدمي عطاءات بعمـالت اتلفـة قابلـة
للتحويــل يــتم حتويــل أســعار العطــاءات إىل الــدينار الكــويه لراعــاة أن
دد سعر الصر بسعر النيع املعل بنشرة بن الكويـت املركـزي يف

يــوم فــتح املظــاريد املاليــة املنصــو

التقييم.

عليــه يف واثئ ـ املناقصــة ،بغــرل

 - 2كتابة األسعار ومفرداالا ابألرقام واحلرو غري قابلة للمحو.

 - 3أن شـ ـ ــمل األسـ ـ ــعار الـ ـ ــه ـ ـ ــددها ـ ـ ــدول األسـ ـ ــعار ،مجيـ ـ ــع
املصروفات وااللتزامـات أاي كـان نوعهـا ،وعلـى أن شـمل القيـام غمتـام

مجيع األعمال والتسليم لل هة صاحنة الشان وخماما وفقاـ لشروا العقد.
 -4قـ ــدمي كشـ ــد تسـ ــعار قطـ ــع الغيـ ــار حـ ــال ورود ن ـ ـ يف واثئ ـ ـ
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املناقصــة بــذل علــى أن كــون أســعارها اثبتــة خــالل املــدة احملــددة يف
واثئ املناقصة .
خواب وإجراءات مراجعة
العطاءات ات األسعار املنافثة بصورة غري طنيعية
مادة 38
جي ـ علــى اجمللــس قنــل رفــض العطــاء و األســعار املنافثــة بشــكل
كنري وبنسنة غري مربرة ع القيمـة التقديريـة مليزانيـة املناقصـة املعتمـدة
م ـ قنــل اجلهــة صــاحنة الشــان ،االس شــاد ابألســعار األخــرية الســاب
التعامــل دــا حلي ـاـ أو خارجي ـاـ وتســعار الســوق ،والتاكــد م ـ مالءمــة
األســعار التقديريــة ايرشــادية للننــود حــل املناقصــة ومــدى وافقهــا مــع
األسعار السائدة يف السوق وقت قـدمي العطـاءات  ،ويثنـت يف حثـر
اجللسـة مــا اختــا ه م ـ إجـراءات ومــا وصــل إليــه مـ نتــائا يف هــذا
الصدد يف حثره.
كما يتعني على اجمللس وجيه طل خطي إىل مقدم العـرل املـنافض
أو أفثل العرول املنافثة  ،الواحد لو اآلخر إ ا اسـتدعى األمـر،
لنيان فاصيل العناصر املكونة للعطاء اله عترب ات صلة ابخنفاخـه،
وبوجه خا ما يلي:
 - 1سابقة أعماله اله قام بتنفيذها وما يؤيد قدر ه الفنية .
 - 2االطــالع علــى مركــزه املــايل وكــل مــا يفيــد مالء ــه املاليــة وقدر ــه
على الوفاء ابملتطلنات املالية للمناقصة .
 - 3بيان األسس واملعايري اله استند إليها لتحديد أسعار عطائه.
 - 4قدمي دراسة اقتصادية شمل طريقـة اينشـاء أو عمليـة التصـنيع
أو قدمي اخلدمات.
 - 5بيــان ابحللــول الفنيــة املاتــارة أو الظــرو االســتثنائية املوا يــة أو
املتاحة له لتنفيذ األعمال أو وريد النثائع أو قدمي اخلدمات.
 - 6بيـ ــان االبتكـ ــار املق ـ ـ ح م ـ ـ قنلـ ــه يف نفيـ ــذ األعمـ ــال أو وريـ ــد
النثائع أو قدمي اخلدمات.
 - 7االلتـ ـزام ابلق ــوانني والل ــوائح الس ــارية واملتعلق ــة رماي ــة الع ــاملني
وظـ ــرو العمـ ــل يف املكـ ــان املزمـ ــع نفيـ ــذ األعمـ ــال أو اخلـ ــدمات أو
التوريدات فيه.
وللم لــس رفــض العطــاء مــنافض الســعر إ ا وصــل إىل قناعــة ،بعــد
التحق م العناصر سـالفة الـذكر  ،بثـعد إمكانيـات مقـدم العـرل
املالية والفنية ،لا يؤ ر على نفيذه اللتزاما ه.
وجي دوي و و يـ كافـة االستفسـارات واالستيثـاحات واملناقشـات
الـه يــرى بــني مقـدم العــرل مــنافض السـعر واجمللــس والــردود عليهــا
وحفظها يف امللد اخلا ابملناقصة .
الثواب والشروا اخلاصة لنح أفثلية للعطاءات املقدمة
م أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة
مادة 39
متـنح العطـاءات املقدمـة مـ أصـحاب املشـروعات الصـغرية واملتوســطة
أفثـلية إ ا كانــت مطابقــة للشـروا واملواصــفات يف حالــة التســاوي يف
األســعار بــني عطــائني وكــان أحــدها للمشــروعات الصــغرية واملتوســطة
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و ل وفقاـ للثواب التالية :
 - 1احلصـ ــول علـ ــى شـ ــهادة م ـ ـ الصـ ــندوق الـ ــوطين لرعايـ ــة و نميـ ــة
املشروعات الصغرية واملتوسطة  -حال كونه م مستفيدي الصندوق
 بعــدم عثــر املشــروع وســالمة عاقــده مــع الصــندوق  ،ويــتم إرفاقــهابلعطـاء املقـدم مـ صـاح املشــروع الصـغري أو املتوسـ وقـت قــدمي
العطاء .
 - 2فيمـــا خي ـ ـ املشـ ــروعات الصـ ــغرية واملتوســـطة األخـ ــرى  -غـ ــري
اخلاخ ـ ــعة للص ـ ــندوق ال ـ ــوطين لرعاي ـ ــة و نمي ـ ــة املش ـ ــروعات الص ـ ــغرية
واملتوسـ ــطة  -فيقـ ــدم مـ ــا يفيـ ــد التزامهـ ــا بعـ ــدد العمالـ ــة ورأس املـ ــال
املنصو عليه يف القانون رقم  98لسنة  2013املشار إليه .
 - 3عــدم جــواز التنــازل أو التعاقــد م ـ النــاط بعــد إرســاء املناقصــة
علــى عطــاءات املشــروعات الصــغرية واملتوســطة إال بعــد موافقــة اجلهــة
املاتصة ابلشراء .
نسنة أفثلية املنتا الوطين
مادة 40
جيـ علــى اجمللــس أو اجلهــة صــاحنة الشــان – رس ـ األحــوال  -يف
مناقصــات التوريــد  -أو مــا يف حكمهــا -ال ســية علــى املنــتا الــوطين
مـىت كــان مطابقـاـ للمواصــفات والشــروا وكانــت األســعار املقــدم دــا ال
زيد على أقل األسعار اله قدمت ع منت ات مما لة مسـتوردة مطابقـة
للمواصفات بنسنة ( )%15سسة عشرة يف املائة .
خواب وإجراءات إخطار اجلهات املعنية والفائز بنتي ة املناقصة
مادة 41
جي على اجلهاز بعد صدور قرار ب سية املناقصة ا ناع ما يلي-:
 -1إخطار اجلهة صاحنة الشان بنتي ة املناقصة خالل مدة ال يـاوز
سسة أايم عمل ندأ م اليوم التايل لصدور قرار ال سية ،وعلى اجلهة
صــاحنة الشــان أن ــرد ابلتعقي ـ بشــان ال ســية خــالل مــدة ال يــاوز
عشرة أايم م اتريخ سلمها ايخطار.
 -2إخطــار املنــاق الفــائز بعــد موافقــة ديــوان احملاســنة كتابــة بقنــول
عطائـ ــه و رسـ ــيه املناقصـ ــة خـ ــالل أسـ ــنوع م ـ ـ اتريـ ــخ سـ ــلمه موافقـ ــة
الــديوان ،أمــا إ ا كانــت القيمــة ايمجاليــة للعطــاء ال ــدخل يف نطــاق
النصاب املقرر لديوان احملاسـنة فننـه يـتم إخطـار املنـاق الفـائز بـذات
ايجراءات السـالفة خـالل أسـنوع مـ اتريـخ سـلمه رد اجلهـة صـاحنة
الشان.
 -3إرسال صورة كتاب إخطار املناق الفائز إىل اجلهة صاحنة الشان.
شروا وخواب وإجراءات التامني النهائي
مادة 42
مــع مراعــاة أحكــام املــادة ( ) 65م ـ القــانون  ،حتــدد واثئ ـ املناقصــة
املعل عنها قيمة التامني النهائي لنلغ ال يقل ع ( )% 10عشرة يف
املائة م القيمة ايمجاليـة للعقـد ،ويـتم إيداعـه لوجـ خطـاب خـمان
مص ــريف مقن ــول مـ ـ بنــ معتم ــد ل ــدي دول ــة الكوي ــت وص ــادر ابس ــم
املنـاق الفـائز ولصــاحل اجلهـة صـاحنة الشــان ،غـري مقـ ن ابي شـروا
أو حتف  ،وصاحل لألداء تكمله ،وغري قابل للرجوع فيه.
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ويكــون ابــاض ال ــران ملــال ا وعــوص ا ـ و ــت عدــدالا عىل اــا عــد ا ت ــا

داحبة الشأن أو أ ج ة حكواية أارى .

تنويذ العقد ثالثة أش ر ،عال عذا صت واثئق ا نا صة على ادة أطوص .

 -7اوافــاة اجل ــاز تقريــر يويــد ة ت ــا العقــد واــا طبــق نــا عليـ اـ

وجيب على اجل ة داحبة الشأن اراعاة اا يلي:

غرااا فرضت على ا تعا د عن وجد .

 -1االحتواظ كاال التأاني عىل أن يتم تنويـذ العقـد صـوة يائيـة ،مبـا
يف ذلك ادة ال ران أو الصيا ة وينص على ذلك يف واثئق ا نا صة.

عجرا ا تقدمي الشكوى والبت في ا
اادة 43

 -2عاســاج ملــصال اادــة را بــة ابــاة ال ــران ا قداــة ا ـ

يتبع يف تقدمي الشكوى والبت في ا اإلجرا ا التالية :

ا تعا دي اع ا ،واتا عة عجرا ا طلب متديد ملـرهنيا ،أو اصـادل،ا،

 -1تقــدم الشــكوى كتا ــة اوضــحاً لــا األملــا يد ال ـ ترتك ـ ــا علي ــا
وترفق لا ا ستندا ا ؤيدة هلا .
 -2تقدم الشكوى عىل اجل ة ا ختصة ةلشرا أو لئيس اجل ة داحبة
الشأن حبسب األحواص .
 - 3تقي ــد الش ــكوى يف الس ــصل اخل ــاا جـ ـرا ا الشـ ـرا ويس ــلم
الشاكي عيصاال ابيناً لي ول م الشكوى  ،كرا يثبت ةلسـصل اـا
مت شأيا .
 -4جيــوز امل ــتدعا اق ــدم الش ــكوى لســراب أ والـ ـ أو لبل ــب تق ــدمي
استندا تتعلق ةلشكوى .
 -5تقـ ــدم شـ ــكوى ا نـ ــا ص عىل لئـ ــيس اجل ـ ــة ا ختصـ ــة ةلش ـ ـرا أو
ا نا صــة يف حالــة عاالهلــا ز ا ـ التاااا،ــا ا بينــة ةلقــا ون أو هــذا
الالئحة اىت ترتب علي عحلا اسالة أو ضرل ة نا ص ويتم ذلك يف
أ ارحلة ا اراحل الشرا .
 -6عذا كا ــت الشــكوى تتعلــق قص ــول شــاض ععــداد الواثئــق الوني ــة
للرنا صة أو شروط ا العااة مبا خيل قواعد ا سـاواة والعدالـة وتكـافؤ
الو ــرا ل ــق لك ــل ذ اص ــلحة تق ــدمي ش ــكوى عىل ح ــني ع و ــاص ةض
تقدمي العبا ا .
 -7عذا كا ت الشكوى اتعلقـة جـرا ا الشـرا بـل عمتـام العقـد أو
بــل البــد يف تنويــذا فيتعــني تقــدة ا اــالص اــدة ( )7أهنم عرــل ا ـ
لي ـ شــر الق ـرال أو اإلج ـرا ــل الشــكوى أو عابــال ذو الشــأن
أي را أملبق .
 -8تقدم الشكوى ا القرالا ال يصدلها اجل از عىل اجمللس للبت
في ا .
 - 9لـ ـ ــرئيس اجل ــ ــة ا ختص ـ ــة ةلش ـ ـ ـرا أو جلـ ـ ــان اجل ـ ــاز حســ ــب
االاتصاا عيقاف عجرا ا الشرا االص ملـبعة أهنم عرـل اـ ليـ
تقدمي الشكوى .
 -10جيب البت يف الشكوى ا بل لئيس اجل ـة دـاحبة الشـأن أو
اجملل ــس  ،حبس ــب االاتص ــاا  ،ا ــالص مل ــبعة أهنم عر ــل اـ ـ ليـ ـ
تقــدة ا  ،ويكــون ذلــك قـرال اســبب ابينـاً ـ اــا يتخــذ اـ عجـرا ا
تصحيحية الزاة لسالاة عجرا ا ا نا صة.
 -11خيبــر الشــاكي ةلق ـرال الصــادل يف شــكواا كتا ــة أو زيــة وملــيلة
الكصو ية .
اادة 44
يكون تقدمي التظلم والبت في  ،وفقاً لإلجرا ا التالية :

أو اإلفراج عن ا.
 -3متديد اباة ضران التأاني الن ائي:
 جيـب متديـد فـصة دـالحية ابـاض ال ـران بـل ا ت ـا اـدة ملـرهنمب ــدا ال تق ــل عـ ـ شـ ـ ري  ،وذل ــك يف حال ــة ت ــوافر األمل ــباض ا ـ ـ لة
للترديد ععراالً ألحكام القا ون وهذا الالئحة وشروط التعا د.
 يتم توجي طلب الترديـد عىل البنـك اباشـرة ،ويـاود ا تعا ـد صـولةان  ،ويكون الترديد للوصة ال رولية الالزاة ،ويشال يف طلب الترديد
عىل أ ـ ـ عذا ن ينـ ـ البن ــك عجــرا ا التردي ــد ب ــل ا ت ــا ا ــدة مل ــرهنن
ال ران ،جيب علي دفع يرة ال ران للص ة فولاً.
 جيب متديد ادة ملرهنن ابـاض ال ـران الن ـائي يف عقـود األشـ اصالعااة عذا أتار ا تعا د يف تنويذ أعراص الصيا ة وال ران ،وذلـك مبـدة
ال تقل ع ادة التأاري ،وينص على ذلك يف واثئق ا نا صة.
 -4عذا قص ــت ير ــة الت ــأاني الن ــائي تيص ــة زهندة ب ــا العر ــل أو
كرية التوليدا أو أتدية اخلداا  ،أو اصم أية ابالغ ان أو غريها،
فــان عل ــى ا تعا ــد زهندة ير ــة التــااني الن ــائي عىل اــا ي ــواز النس ــبة
احملــددة يف واثئــق ا نا صــة اــالص عشــرة أهنم عرــل ا ـ

لي ـ عابــالا

كتا ة  -و علم الودوص  -اـ بـل اجل ـة ـذلك ،وعذا ن يقـم تكرلـة
التااني الن ائي ،فللص ة احلق يف اصم ا بلـغ التكريلـي ا بلـوض اـ
اســتحقات لــدي ا مبقت ــي هــذا العقــد أو أ عقــد ذاــر لــدي ا ،وذلــك
دون ا ساس ةألحكام األارى الوالدة في .
 -5االحتوــاظ يريــع النس ـ األدــلية ســتندا ابــاة ال ــران
ا صرفية ،عىل أن يتم لدها عد ا ت ا ال رض الصادلة ا أجل .
 -6مبراعاة أحكام ا ادة ( )70ا القا ون يرد التـأاني الن ـائي أو اـا
تبقي ان  ،لصاحب  ،ري طلب ،فول عمتام تنويذ العقد صوة يائية ،مبا
يف ذلــك اــدة ال ــران أو الصــيا ة ،واــا ن يك ـ اســتحقا لت بيــة أيــة
حقــو ةمجــة ع ـ تنويــذ العقــد أو أيــة حقــو أاــر اســتحقة للص ــة
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 -1يقدم التظلم ا رالا اجمللس عىل جلنة التظلرـا وذلـك اـالص
ملبعة أهنم عرل اـ ليـ شـر القـرال اخلـاا ة نا صـة أو الشـرا أو
عابــال ذو الشــأن أي رــا أملــبق  ،و يف حالــة الــتظلم ا ـ ج ـاا و ع ـ
اجمللس علـى ا تع ـد تكـون ا ـدة ( )30ثالثـني يواـاً اـ ليـ دـدول
رال اجلاا .
 -2يقيــد ال ــتظلم س ــصل اــاا ع ــد مل ــداد لملــوم طلب ــا ال ــتظلم،
ويسلم ا تظلم عيصاالً ابيناً ل م و لي التظلم .
 -3يعرض التظلم فول يدا على لئيس اللصنة الذ ليل عىل اللصنة
لوحص واختاذ اا يلام ا رال .
 -4للصنــة احلــق يف أــاب أ ــواص ا ــتظلم فــلذا كــان الــتظلم اـ جـاا ،
فعل ــى اللصن ــة امل ــتدعا ا ــتظلم وأ ــاب أ والـ ـ و قي ــق دفاعـ ـ  ،وأن
تبلــب اـ اجمللــس ا ســتندا الالزاــة وهلــا كــذلك املــتدعا اـ تــرى
ضرولة لسراب أ وال .
 -5ختب ــر اللصن ــة ا ـ ــتظلم كتا ـ ـةً أو ز ومل ــيلة ا ـ ـ ومل ــائل تقنيـــة
ا علواا مبا تنت ي علي يف التظلم .
 -6يف حالــة بــوص الــتظلم  ،ختبــر اللصنــة لئــيس اجل ــاز مبــا ت ــرن
رالها ا عجرا ا تصحيحية .
 -7علــى اجل ــاز تعرــيم اجل ـاا ا الصــادلة عن ـ علــى اجل ــا ذا
الصلة  ،ويف حالة بوص التظلم ا أحد اجلاا ا ال و ع ا اجمللس
علــى ا تع ــد وعل ــا اجلـاا يقــوم اجل ــاز ةلتعرــيم ــذلك علــى اجل ــا
ذا الصلة .
 -8ترد لملوم التظلم عذا تقرل بول شكالً واوضوعاً .
ظام وضوا ط انع ت الض ا صاحل
اادة 45
 -1يعـد ت ــالةً للرصــاحل تــوافر اصــلحة اباشــرة أو غــري اباشــرة أل
ا ا شالكني يف اختاذ القرالا يف العرلية ا بروحة.
 -2يُعد ا بيل ا شالج يف اختاذ القرالا أو أعرـاص ا نا صـا أو
ا رالمل ــا أو األا ــر ا باش ــر الــ ت ــدال يف ااتصاد ــا اجل ــاز أو
اجل ـا دــاحبة الشـأن كــل اـ يباشــر أ عجـرا اـ اإلجـرا ا الـ
تستلاا ا تلك األعراص أو عددال القرال أو األار أو التعا د أو ع دا
ال ـرأ في ــا بــل اختاذهــا ملــوا كــان ا شــالج ا ـ العــاالني ةجل ــة أو
ةجل ــاز أو ع ــواً مبصلــس اإلدالة أو جلنــة التظلرــا أو جلنــة الش ـرا
اجلراعي وزالة ا الية .
 -3تتــوافر ا صــلحة ا باشــرة عذا كــان شــخص ا شــالج أو زوج ـ أو
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غ ــري اباش ــرة أن يوص ــح كتا ــة للس ــلبة ا ختص ــة ةجل ــاز أو اجل ــة

دــاحبة الشــأن ع ـ وج ـ ا صــلحة  ،وأن ةتنــع فــولاً ع ـ ا شــالكة يف
اختاذ القرال أو األعراص .

 -6كــل ا ـ خيــالط ال ــوا ط ا تقــدم يايــا يــتم اســا لت أتديبي ـاً يف
اجل ة التا ع هلا ف الً ع تصحيح اإلجرا ا  ،ويكـون العقـد الـذ

ي ـ م اــع دــاحب ا صــلحة ــا الً لإل بــاص دون اإلاــالص حبــق اجل ــة
داحبة الشأن يف ا بالبة ةلتعويض.

 -7ينشر اجل از هذا ال وا ط على او ع اإللكصوين واا يراا اناملباً
ا وملائل تقنية ا علواا ا تاحة .
أحكام وضوا ط السلوج الواجب على ا نا صني واا يتخذ ا
عجرا ا يف حالة ا خالوة
اادة 46

 -1جي ــب عل ــى ا نا ص ــني وا تع ــدي التقي ــد ةلتااا ــا،م ال ــوالدة يف
القـ ــا ون والئحت ـ ـ التنويذيـ ــة واتبلبـ ــا وواثئـ ــق وشـ ــروط ا نا صـ ــا
وعقود الشرا و واعد الشرا العام .

 -2جيب على ا نا ص أو ا تع د أن ال يقوم نوس أو واملبة ال ـري
ز عرل ينبو على دولة ا دول الوساد أو االحتياص .

 -3لظر على ا نا ص أو ا تع د ممالملة أ عكراا أو تـدليس للتـأثري
علـ ــى أ ا ـ ـ أط ـ ـراف ا نا صـ ــة أو العقـ ــد أو ا شـ ــالكني في ـ ــا أو يف
تنويذها .

 -4يلت ــام ا تع ــدي ةالاتن ــاب عـ ـ أ عر ــل أو ع اا ــة أ تكت ــل أو
تواطؤ فيرا ين م ا شأ اإلضرال مبصاحل اجل ة داحبة الشأن.

 -5يلتام ا نا ص أو ا تع د عدم تقدمي اعلواا كاذ ة .

 -6يتعني على ا نا ص أن ال يتقدم يف انا صة زكثر ا عبا واحد
عدا العبا ا البديلة عذا أحت واثئق ا نا صة ذلك .

 -7يف حالــة فالو ــة ا ن ــا ص أو ا تع ــد أل ممــا ذك ــر خي ــع ألح ــد
اجل ـ ـ ـاا ا الـ ـ ــوالدة يف ا ـ ـ ــادة ( )85ا ـ ـ ـ القـ ـ ــا ون وفق ـ ـ ـاً ل وضـ ـ ــاب

واإلجرا ا ا بينة لا .

واعد شر جداوص ا نا صا والتأهيال
اادة 47

 -1تقـ ــوم الوح ـ ــدة التنظيريـ ــة ةجل ـ ــة العااـ ــة ع ـ ــداد جـ ــداوص عــ ـ

أحــد أ ال ـ حــىت الدلجــة الثا يــة هــو اجل ــة ا نا صــة أو ا رالملــة أو

ا نا ص ــا الـ ـ مل ــتبرال والت ــأهيال وذل ــك وفقـ ـاً للخب ــط الس ــنوية

حصة في ا أو يكـون ع ـو سلـس عدالة هـذا اجل ـة أو اوفوـاً في ـا أو

 -2جيب أن تت ر اجلداوص بذة كافية ع ا نا صا والتأهيال .

ا قاولة أو ا ولدة أو ا تع دة انوردة أو ةالشـصاج اـع ال ـري أو ةلـك

ا لااة لعقود التوليد وا قاوال واخلداا

وكيالً عن ا أو كويالً هلا .
 -4تتوافر ا صلحة غري ا باشرة عذا كان ا شالج يف وضع يصجح في

 -3ي ـ ــتم ش ـ ــر ه ـ ــذا اجل ـ ــداوص يف اجلري ـ ــدة الرأي ـ ــة وعل ـ ــى ا و ـ ــع

شب ة حصول على انوعة اادة أو اياة ولو ترلة.

 -5يتعني على ا ام لدي أ ت الض يف ا صـاحل صـوة اباشـرة أو

اإللكصوين للص ة .

.

 -4جيــر النشــر بــل طــرال ا نا صــة أو الــدعوة للتأهيــل مبــدة ال تقــل

ع ( )90تسعني يوااً.
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منوذج طلب التصنيط ولفع الوئة

جلنة تصنيط اتع د ا قاوال العااة
رجا وضع عالاة (

) أاام ا ر ع ا بلوض
الصفيع

التصنيط

ياة عااة ع الشركة أو الورد :
 )1االملم ..................................................................................................................... :
 )2املم وجنسية داحب الشركة /الورد  ،املم وجنسية كل شريك:
.................................................................................................................................
 ) 3أأا األشخاا ا خولني ةلتو يع والتواوض على مجيع األاول يا ة ع الشركة/الورد اع منوذج تو يع كل ان م :
( ................................................

)

( ................................................

)

 )4ل م السصل التصال (ترفق سخة ا ش ادة السصل)
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 ) 5ل م التسصيل ةل رفة التصالية (ترفق سخة ا ش ادة تسصيل غرفة التصالة)
..................................................................................................................................
 ) 6ل م و لي عقد أتمليس الشركة (ترفق سخة ا هذا العقد) أو أ تعديل علي .
.................................................................................................................................
 )7العنوان ا سصل قر الشركة  /الورد الرئيسي :
.................................................................................................................................
 )8ل م دندو ال يد  ....................... :الراا ال يد ............................... :
ل م التليوون  ................................ :ل م الواكس ................................ :
التصنيط
وب العرل
 األعراص اإل شائية

الصفيع
وب ال عرل
األعراص اإل شائية

 أعراص البر واجملال

أعراص البر واجملال

الوئة احلالية

الوئة ا بلو ة

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

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

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

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

 األعراص الك رةئية

األعراص الك رةئية

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

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

 أعراص التكييط

أعراص التكييط
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.................

