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هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 

قــــرار 

رقـم 2016/3

باإ�صـــدار الئحـــة املناق�صــات 

لهيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ، 

واإىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/79 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمــل باأحكام الئحة املناق�صات لهيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها . 

املــادة الثالثـــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�صدر فـي : 25 من ربيع االأول 1437هـ

املوافــــق :   6  من يـنايـــــــــــر 2016م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                            رئيـــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س االإدارة
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الئحــــة املناق�صــات 

لهيئــة املنطقــة االقت�صاديـــة اخلا�صــــة بالدقـــم

الف�صـــل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحــة يكون للكلمات والعــبارات االآتيــة ، املعنى املبني قرين كل 

منها ، ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :

1 - الهيئـــــة : 

       هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .

2 - املنطقـــة : 

املنطقـــة االقت�صاديــــــة اخلا�صــــة الكائنـــة بواليـــة الدقــم لغـــر�س اإقـــامــة امل�صـــروعات 

االقت�سادية ، واخلدميــــة وغريهــــا . 

3 - املجلـــ�س : 

        جمل�س اإدارة الهيئة .

4 - الرئيــ�س :

        رئيــــ�س املجلــــ�س .

5 - التق�صيـم املعنـي :  

        التق�صيم االإداري فـي الهيئة الراغب فـي التعاقد .

6 - املناق�صـة العامـة : 

جمموعـــــة االإجـــراءات املعلـــن عنهـــا وفقـا لالأحكام الواردة فـي هذه الالئحة ، وتكون 

حملية اأو دولية .
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املــادة ) 2 (

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على التعاقدات التي جتريها الهيئة .

املــادة ) 3 (

ت�صــري اأحكــام قانــون املناق�صــات ال�صــادر باملر�صــــوم ال�صلطانــي رقــــم 2008/36 ، والئحتـــه 

التنفـيذيـــة ال�صـــادرة بالقــرار رقــم 2010/29 فـيمــا لــم يرد ب�صاأنه ن�س فـي هذه الالئحة ، 

على النحو الذي ال يتعار�س مع اأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 4 (

يكــــون التعاقــــد لتنفـيـــذ م�صــــروعات اخلدمــــات واملرافـــق العامــة وغريها من امل�صروعات 

االأ�صا�صيـــة فـــــي املنطقـــة عـــن طريق مناق�صة عامة اأو ممار�صة ، ومــع ذلــك يجــوز التعاقــد 

باأي من الطرق االآتية :

1 - املناق�صة املحدودة .

2 - االإ�صناد املبا�صر .

3 - امل�صابقة .

املــادة ) 5 (

ال يجــــوز التعاقـــد اإال فــــي حدود االعتمادات املالية املخ�ص�صة لذلك �صمن موازنة الهيئة ، 

ما مل تكن هناك موافقة من اجلهات املعنية .

املــادة ) 6 (

ال يجـــوز جتزئــــة التوريــــدات اأو االأعمــــال اأو اخلدمــات املت�صابهــة اإال فـي حاالت ال�صرورة 

التي تقدرها الهيئة .

املــادة ) 7 (

ال تلتــــزم الهيــئـــة بقبــــول اأقـــــل العطـــــاءات فـــي املناق�صــــات اأو املمار�صــــات التـــي تطرحهـــا ، 

حتى لو كانت مقبولة فنيا .
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الف�صـــل الثانـــي

جلنـــة املناق�صــــات

املــادة ) 8 (

تن�صاأ بالهيئة جلنة للمناق�صات تتكون من )5( خم�صة اأع�صاء على االأقل من بني اأع�صاء 

املجل�س ، وموظفـي الهيئة ، ومن ذوي اخلربة والكفاءة من غري موظفـي الهيئة ، وي�صدر 

بت�صميتهم قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س على اأن يحدد فـيه رئي�س اللجنة ونائبه ، 

واأمني ال�صر الذي يتعني اأن يكون من موظفـي الهيئة . 

املــادة ) 9 (

تخت�س جلنة املناق�صات باالآتي :

1 - اإجراء التعاقدات التي تكون قيمتها )1٫000٫000( مليون ريال عماين فاأكرث .

2 - اإجـــراء التعاقــــدات التــــي جتريهــــا ال�صركــــات التـــي توؤ�ص�صهــا الهيئة ، وال�صركات 

التي متلكهــا احلكومــة بالكامـل وتوؤ�صـ�س فــي املنطقـة فـيما يجــاوز ) 3٫000٫000( 

ثالثة ماليني ريال عماين .

3 - مراجعـة املوا�صفـات الفنيـة وال�صـروط والتعليمـات التـي يقدمها التق�صيم املعني 

والتحقق من كفايتها .

4 - حتديـد اأ�صلـوب التعاقـد واالإعـالن عنـه وفقـا للبيانـات واملوا�صفـات التـي يقدمهـا 

التق�صيم املعني .

5 - تلقي العطاءات وفتح مظاريفها ودرا�صتها اأو اإحالتها اإىل التق�صيم االإداري املخت�س 

بالتعاقد للدرا�صة والتحليل واالإفادة .

6 - ت�صلم نتائج الدرا�صة والتحليل من التق�صيم االإداري املخت�س بالتعاقد ومراجعتها 

وتقييمها ، واتخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنها .

7 - اإعداد �صجل خا�س بالهيئة يت�صمن قائمة املوردين واملقاولني واملكاتب اال�صت�صارية 

املعتمدة وفقا للمعايري التي يحددها املجل�س .
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8 - حتديد ثمن وثائق دعوة املناق�صات وفقا لالآلية التي يعتمدها الرئي�س .

9 - مراجعة م�صروعات لوائح املناق�صات التي تطبقها ال�صركات التي توؤ�ص�صها الهيئة 

التو�صية  ، ورفع  املنطقة  بالكامل وتوؤ�ص�س فـي  التي متلكها احلكومة  وال�صركات 

ب�صاأنها اإىل املجل�س .

10 - اقرتاح اأي تعديالت على هذه الالئحة ، ورفع التو�صية ب�صاأنها اإىل املجل�س .

11 - اأي اخت�صا�صات اأخرى ت�صند اإىل جلنة املناق�صات من قبل الرئي�س اأو املجل�س .

املــادة ) 10 (

تعقد جلنة املناق�صات اجتماعاتها كلما دعت احلاجة اإلــى ذلــك ، بناء على دعوة من رئي�س 

اللجنة اأو نائبه بح�صب االأحوال ، وي�صرتط ل�صحة انعقاد اللجنة ح�صور اأغلبية اأع�صائها  

على اأن يكون من بينهم رئي�س اللجنة اأو نائبه . 

ويحـــل نائـــب رئيـــ�س اللجنـــة حمـــل الرئي�س فـي رئا�صة اجتماعات اللجنة فـي حالة غيابه 

اأو وجود مانع يحول دون رئا�صته لالجتماع .

وت�صدر قرارات اللجنة باأغلبية اأ�صوات االأع�صاء احلا�صريــن ، واإذا ت�صــاوت االأ�صوات يرجح 

اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .

ويجوز للجنة اال�صتعانة مبن تراه منا�صبا من ذوي اخلربة دون اأن يكون له �صوت معدود .

املــادة ) 11 (

تكون جلنة املناق�صات م�صوؤولة اأمام الرئي�س واملجل�س عن جميع ما تقوم به من اأعمال . 

املــادة ) 12 (

تن�صاأ بالهيئة جلنة للم�صرتيات تتكون من )5( خم�صة اأع�صاء على االأقل من بني موظفـي 

الهيئة ، وي�صدر بت�صميتهم قرار من الرئي�س على اأن يحدد القرار رئي�س اللجنــة ونائبــه 

واأمني �صرها .

وتتوىل اللجنة اإجراء التعاقدات التي تقل قيمتها عن )1٫000٫000( مليون ريال عماين ، 

وي�صري فـي �صاأن هذه اللجنة االأحكام ذاتها املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة والتي ت�صري 

على جلنة املناق�صات .
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الف�صـــل الثالــث

االإجــراءات التمهيديـــة للتعاقـــد

املــادة ) 13 (

يحـــدد التق�صيـــم املعنــي ، الوقــت املنا�صــب لتقديـــم طلــب التعاقــد م�صفوعــا بكافــة البيانــات 

والوثائــق املطلوبــة ، حتــى يتم احل�صول على احتياجاتها فـي الوقت املنا�صب ، مع مراعاة 

االآتـي :

1 - مــدة االإعــــالن فـــي ال�صحـــف ال تقـــل عـــن )5( خم�صــة اأيــام ، وال تزيــد علــى )15( 

خم�صة ع�صر يوما .

2 - مــدة الدرا�صــة الفنيــة والتحليل واالإفادة مبا ال يزيد على ) 15( خم�صة ع�صر يوما 

من تاريخ حتويل العطاءات ، ما مل ت�صتدع طبيعة التعاقد مدة اأطول .

املــادة ) 14 (

يتقدم التق�صيم املعني اإىل التق�صيم االإداري املخت�س بالتعاقد بطلــب مبينــا فـيــه التكلفــة  

التقديرية للتعاقد وال�صروط املرجعية واملوا�صفات الفنيــة ، وللتق�صيم املعنــي اال�صتعانــة 

مبن يراه منا�صبا من ذوي اخلربة لو�صع ال�صروط املرجعية واملوا�صفات الفنية .

الف�صــل الرابــع

املناق�صــة العامـــة

املــادة ) 15 (

يكون التعاقد عن طريق املناق�صة العامة اإذا زادت قيمة التعاقد على )250٫000( مائتني 

وخم�صني األف ريال عماين .

املــادة ) 16 (

يتم ن�صر االإعالن عن املناق�صة العامة فـي جريدة حملية يومية اأو اأكرث باللغتني العربية 

واالإجنليزية قبل مدة كافـية من املوعد املحدد لتقدمي العطاءات ، ويجوز ن�صره باأي اأداة 

اإلكرتونية حمددة لهذا الغر�س ، على اأن يت�صمن االإعالن ما ياأتي :
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1 - عنوان الهيئة ب�صكل وا�صح .

2 - اآخر موعد لتقدمي العطاءات وموعد فتح املظاريف .

3 - بيان نوع التعاقد املطلوب .

4 - اآلية تقدمي العطاءات .

5 - ثمن وثائق دعوة املناق�صة .

 اأي بيانات اأخرى يحددها التق�صيم املعني .

املــادة ) 17 (

يجــــب اأن ت�صـل العطـاءات فــي امليعــاد املحـدد فــي االإعــالن ، وال يعتــد بالعطـاءات املقدمـة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�صباب التاأخري .

املــادة ) 18 (

يجــــب علــــى مقــــدم العطــاء االلتــزام بكافة ال�صروط واالعتبارات املحددة لتقدمي العطاء 

بكرا�صة ال�صروط ، ومنها ما ياأتي :

1 - اأن يقدم �صمن مظروف مغلق باإحكام ، مو�صح عليه ا�صم ورقم املناق�صة ، ويعنون 

اإىل الهيئة .

2 - اأن يكون مطبوعا بخط وا�صح ، وخال من ال�صطب اأو التعديل اأو االإ�صافة .

3 - كتابة االأ�صعار باالأرقام واحلروف .

4 - اأن يكون العطاء مو�صحا عليه ا�صم وعنوان �صاحبه ، وخمتوما بخامته ، وموقعا 

منه ، مع اإرفاق منوذج التوقيع ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة .

5 - اإرفــاق �صهــادة ال�صجــل التجــاري لل�صركــة ، و�صهــادة االنت�صــاب لــدى غرفــة جتــارة  

و�صناعة عمان ، على اأن تكون �صارية املفعول .

6 - تقدمي ال�صمان املايل املقرر �صمانا حل�صن التنفـيذ فـي حالة ر�صو العطاء على اأحد 

مقدمي العطاءات .

7 - تقدمي ما يثبت مالءة ال�صركة املالية وقدرتها على تنفـيذ التزاماتها .

8 - االإف�صاح عن عالقة اأي موظف بالهيئة مع ال�صركة .
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املــادة ) 19 (

يجــــب اأن يكـــون العطـــاء عـــن توريـــد االأ�صنـــاف وفقـــا للعينـــات النموذجيــــة اأو املوا�صفــــات 

اأو الر�صومــات املعتمــدة التــي يجــب على مقدم العطاء االطــالع عليهــا ، ويعتبــر تقدميــه 

للعطاء اإقرارا منه باالطالع عليها .

املــادة ) 20 (

يتـــم تقديـــم العطـــاءات فـي مظـــروف واحـــد مـــا مل تقتـــ�س ال�صـــرورة تقديـــم العطــاءات 

فـي مظاريف منف�صلة ح�صب طبيعة كل مناق�صة .

املــادة ) 21 (

يجــــوز تقديــــم العطــاءات وفتحهــا واإحالتهــا وامل�صادقة عليها واإعالن نتائجها بالو�صائل 

االإلكرتونية وفق االإجراءات التي يعتمدها املجل�س .

املــادة ) 22 (

تقــوم جلنــة املناق�صــات بفتــح مظاريــف العطاءات املقدمة فـي اليوم املعني لفتح املظاريف 

بح�صور اأع�صاء اللجنة ، ويقوم اأمني ال�صر بتفريغ العطاءات فـي حم�صر فتح املظاريف ، 

ويجـــب اأن يذكـــر فــــي املحـ�صـــر عـــدد العطـــاءات وا�صـــم مقـــدم العطـــاء واإجمالــي القيمــة ، 

على اأن يوقع املح�صر من قبل اأع�صاء اللجنة .

ويجوز للجنة تكليف اثنني من اأع�صائها على االأقل لفتح مظاريف العطاءات .

املــادة ) 23 (

اإذا تبيــن للجنــة املناق�صــات اأن اأي عطــاء يقــل على نحو غري عادي عن العطاءات املقدمة ، 

فاإنـــه يحـــق لهـــا التاأكـــد مــن مقــدم العطاء عن مدى ا�صتيفائه ل�صــروط املناق�صــة وقدرتــه 

على تنفـيذ العقد .

املــادة ) 24 (

املحددة  للمعايري واالأ�ص�س  االأف�صل وفقا  العطاء  العطاءات الختيار  املفا�صلة بني  جترى 

فـي م�صتندات املناق�صة ، ويجوز للجنة املناق�صات اأن تر�صي املناق�صة على �صاحب العطاء 

اأن يكون  اأن العطاء االأقل �صعرا ال يتنا�صب وم�صلحة الهيئة على  اإذا تبــني لهـــا  االأن�صـــب 

قرارها فـي هذه احلالة م�صببا .

واإذا ارتاأت اللجنة ا�صتبعاد عطاء اأو اأكرث فـيجب اأن يكون قرارها م�صببا .
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املــادة ) 25 (

تلغـــى املناق�صـــات بقـــرار م�صبـــب مـــن جلـــنة املناق�صــات بعد الن�صر عنها وقبل البت فـيها 

اإذا ا�صتغني عنها نهائيا اأو اقت�صت م�صلحة الهيئة ذلك ، كما يجوز للجنة املناق�صات اإلغاء 

املناق�صات بناء على تو�صية التق�صيم االإداري املخت�س بالتعاقد فـي اأي من احلاالت االآتية :

1 - اإذا تقدم عطاء وحيد اأو مل يبق بعد العطاءات امل�صتبعدة اإال عطاء واحد .

2 - اإذا اقرتنت العطاءات كلها اأو اأكرثها بتحفظات جوهرية .

3 - اإذا كانت قيمة العطاء االأقل تزيد على القيمة ال�صوقية .

4 - اإذا كانت العطاءات املقدمة غري مكتملة اأو حتتمــل اأكثــر مــن معنــى اأو خمالفــة 

ل�صروط وثائق املناق�صة .

كما يجوز اإلغاء املناق�صات بعد �صدور قرار االإ�صناد وقبل التوقيع على العقد بقرار 

م�صبب من جلنة املناق�صات اإذا اقت�صت م�صلحة الهيئة ذلك ، اأو بناء على تو�صية 

التق�صيم االإداري املخت�س بالتعاقد مع بيان اأ�صباب طلب االإلغاء .

املــادة ) 26 (

يجــوز مبوافقــة جلنة املناق�صات قبول العطاء الوحيد اإذا كان مطابقــا لل�صــروط ، وكانــت 

حاجة العمل ال ت�صمح باإعادة طرح املناق�صة من جديد .

املــادة ) 27 (

يجــب البـت فـي املناق�صة واالإخطار فـي حالة القبول قبل انتهاء مدة �صريان العطاءات ، 

اأن تطلب من مقدمي العطاءات متديد �صريان  فاإذا تعــذر ذلك ، فعلــى جلنــة املناق�صات 

عطاءاتهم ملدة منا�صبة دون اأي زيادة باالأ�صعار .

املــادة ) 28 (

تعطــى االأف�صليــة فـــي العطــــاءات للمنتجات الوطنية امل�صتوفـيــة لل�صــروط واملوا�صفــات ، 

وت�صمل هذه االأف�صلية اأف�صلية فـي ال�صعر فـي حدود زيادة قدرها )10%( ع�صرة باملائة .
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املــادة ) 29 (

يجـــوز للجنـــة املناق�صــــات املوافقـــة عــــلى اإ�صــــدار االأوامر التغيريية بالزيادة اأو النق�صان 

اأو اخلدمات حمل  االأعمال  اأو  االأ�صناف  اأو موا�صفات  اأو كميات  نوع  اأو  اأو قيمة  فـي مدة 

العقد ، وذلك خالل فرتة �صريان العقد فـيما ال يجاوز قيمته )10%( ع�صرة باملائة من قيمة 

العطـــاء االأ�صلـــي الـــذي متـــت املوافقــــة عليـــه ، �صريطــة اأن تكون اأ�صعار االأوامر التغيريية 

هي نف�س االأ�صعار املتفق عليها بالعقد .

ويجـــوز ا�صتثـــناء - فـي حاالت ال�صرورة - جتاوز االأمر التغيريي ال�صقف املن�صو�س عليه 

فـي هذه املـادة ، واالأ�صعار املبينة بالعقد �صريطة موافقة املجل�س .

الف�صــل اخلامــ�س

املناق�صــة املحــدودة

املــادة ) 30 (

ق�صر  طبيعتها  تتطلب  التي  احلاالت  فـي  املحدودة  املناق�صة  طريــق  عــن  التعاقــد  يجــوز 

اأو ا�صت�صارييــــــن حمدديــــن �صـــواء  اأو مقاوليــــــن  اال�صتـــراك فــــي املناق�صـــة علـــى مورديــــن 

فـي ال�صلطنة اأو خارجها ممن تتوافر فـي �صاأنهم ال�صروط املطلوبة .

املــادة ) 31 (

املتخ�ص�صني  اال�صت�صاريني  اأو  املقاولني  اأو  للموردين  املحدودة  املناق�صة  اإىل  الدعوة  تتم 

فـي الن�صاط اخلا�س مبو�صوع املناق�صة وامل�صجلة اأ�صماوؤهم فـي �صجل املوردين واملقاولني 

واملكاتب اال�صت�صارية الذين ثبتت كفاءتهم الفنية واملالية ، وتتوافر ب�صاأنهم �صروط ح�صن 

ال�صمعة ، ب�صرط اأال يقل عدد ال�صركات واملوؤ�ص�صات عن )3( ثالث .

وجترى الدعوة اإىل تقدمي العطاءات فـي املناق�صات املحدودة عن طريق الدعوات املبا�صرة 

مبوجب خطاب م�صجل اأو با�صتخدام الو�صائل االإلكرتونية ، وت�صري على املناق�صة املحدودة 

�صائر االأحكام املنظمة للمناق�صة العامة .

املــادة ) 32 (

يجوز للجنة املناق�صات التو�صية بتحويل املناق�صة املحدودة اإىل ممار�صة اإذا راأت اأن ذلك 

يحقق م�صلحة الهيئة فـي احل�صول على �صروط اأف�صل للتعاقد .
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الف�صــل ال�صــاد�س

املمار�صــة

املــادة ) 33 (

يجـــوز للجنـــة املناقــــ�صات التعاقـــد عـــن طريــــق املمار�صـــة مـــن خـــالل التفاو�س للح�صول 

على اأف�صل العرو�س باأقل االأ�صعار ، وذلك فـي اأي من احلاالت االآتية :

الغر�س  اأو  تقت�صي طبيعتها  التي  اأو  ا�صتريادهـــا  اأو  املحتكـــر �صنعهـــا  االأ�صـــناف   -  1

مــن احل�صول عليها اأن يتم �صراوؤها من اأماكن اإنتاجها ، اأو التي ال توجد اإال لدى 

�صركة منتجة بذاتها .

2 - االأ�صناف التي ال ميكن حتديدها مبوا�صفات دقيقة .

3 - االأعمـــال اأو اخلدمـــات الفنيـــة واال�صت�صاريـــة التــي تتطلـــب معرفـــة فنيــــة معينـــة 

اأو تخ�ص�صا معينا .

4 - التوريدات ومقاوالت االأعمال التي تقت�صي حالة اال�صتعجال عدم اتباع اإجراءات 

املناق�صة ب�صاأنها .

5 - تنفـيذ االأعمال اأو تقدمي اخلدمات التي تقوم بها جهات معينة خارج ال�صلطنة .

6 - �صراء وا�صتئجار العقارات .

الف�صــل ال�صابــع

االإ�صنـــاد املبا�صـــر

املــادة ) 34 (

يجوز للهيئة التعاقد باالإ�صناد املبا�صر ، على اأن يتـم اختيـار املتعاقـد معـه مـن بيـن اأف�صـل 

العرو�س التي يتم احل�صول عليهــا �صريطــة اأن تكــون االأ�صعــار منا�صبــة ، وذلـك مــع بيــان 

االأ�صباب املوجبة الختياره  ، ويتم التعاقد باالإ�صناد املبا�صر فـيما ال يجاوز قيمته )250٫000( 

مائتني وخم�صني األف ريال عماين وفقا لالإجراءات التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س .
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الف�صــل الثامــن

امل�صابقـــــة

املــادة ) 35 (

امل�صابقـــة هـــي طريقـــة خا�صــــة للتعاقــــد بغــــر�س اإجــــراء درا�صات اأو ت�صاميم اأو خمططات 

اأو جم�صمات اأو غري ذلك من االأعمال الفنية الالزمة مل�صروع معني .

املــادة ) 36 (

حتـــدد الهيـــئة اأغرا�س امل�صـروع ونطاقــه وموا�صفاتـــه بالتف�صــــيــل ، واجلوائــز اأو املكافــاآت 

اأو التعوي�صـــات التــي متــنح للفائزيــن ، وم�صيــر ملكيــة التقاريــر والدرا�صــات والت�صاميــم 

واملخططات الفائزة وغري الفائزة واأي �صروط اأخرى تراها الهيئة .

املــادة ) 37 (

اإمــا عــن طريــق االإعــالن بالن�صــر واإمــا بالو�صائــل  تتـــم الدعـــوة للم�صاركـــة فــــي امل�صابقـــة 

االإلكرتونيـــة واإمـــا عـــن طريــق الدعوة املبا�صرة لذوي اخلربة واملهارات الالزمة للم�صروع 

اأو الغر�س املطروح للم�صابقة .

املــادة ) 38 (

ي�صكل الرئي�س جلنة خا�صة لدرا�صة العرو�س املقدمة ، ورفع تقرير بذلك اإىل الرئي�س لالعتماد .

ويجوز للجنة ا�صتدعاء امل�صاركني ومناق�صتهم فـيما قدموه .

املــادة ) 39 (

ال تطبق على امل�صابقة اأحكام الف�صل التا�صع من هذه الالئحة .

الف�صـــل التا�صــع

ال�صمانــــــــات

املــادة ) 40 (

يجب اأن يقدم مع كل عطاء تاأميــن موؤقــت ال يقــل عــن )1%( واحــد باملائـــة مــن القيمــــة 

االإجمالية للعطاء ، وفـي حالة �صحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء املدة املحددة ل�صريان 

العطــاء ، ي�صبــح التاأميــن املوؤقــت املقــدم منه حقا للهيئة ، دون احلاجة اإىل اإنذاره اأو اتخاذ 

اأي اإجــراء اآخــر .
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ويرد التاأمني املوؤقت اإىل كل من : اأ�صحاب العطاءات غري املقبولة فور �صدور قرار االإ�صناد 

من جلنة املناق�صات ، واإىل مقدم العطاء الفائز اإذا قدم �صمان ح�صن التنفـيذ .

املــادة ) 41 (

اأن يقدم خالل )15( خم�صة ع�صر يوم عمل من اليوم التايل  على �صاحب العطاء الفائز 

الإبالغـــــه بقبـــــول عطائــــــه ، �صمانــــــا حل�صــــن تنفـيــــذ العقــــد قــــــدره )5%( خم�صـــة باملائـــة 

من القيمة الكلية للعــقد ، وبالن�صبة للعقود التي تربم مــع متعاقــد خــارج ال�صلطنــة يــكون 

تقديــــم هــــذا ال�صـمــان خــــالل )30( ثالثيــــن يــــوم عمــــل ، ووجـــوب فتــح مكتــب خــا�س لــه 

فـي ال�صلطنة .

ويظل �صمان ح�صن التنفـيذ �صاريا حتى تنفـيذ العقد ، اأو انتهاء فرتة ال�صيانة ، اأيهما اأبعد ، 

ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .

املــادة ) 42 (

اإذا لـــم يقـــم �صاحـــب العطــــاء الفائــــز بتقديــــم �صمــــان ح�صـــن التنفـيذ خالل املدة املحددة 

فـي املـادة )41( من هذه الالئحة ، جاز للجنــة املناق�صــات مبوجــب اإخطــار مكتــوب اإلغــاء 

الرت�صية ، وم�صادرة التاأمني املوؤقت ، وذلك دون اإخالل بحق الهيئة فـي التعوي�س .

املــادة ) 43 (

اإذا قام بتوريد االأ�صناف املتعاقد  يعفى �صاحب العطاء املقبول من �صمان ح�صن التنفـيذ 

عليها وقبلتها الهيئة نهائيا خالل املـدة املحددة لتقدمي �صمان ح�صن التنفـيذ .
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