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  ١٥                 اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  

  القسم الثـاين

  شروط تقدمي العطاءات

  

  : متهيـد ١-٢

ب أن يتم اإلعالن عن املنافسات وتقدمي العطاءات طبقاً لألنظمة والقوانني املعمول ـا يف               جي
اململكة العربية السعودية وحتديداً آخر إصدار من منوذج عقد األشغال العامة ونظام تـأمني مشـتريات                

  .احلكومة وتنفيذ مشروعاا وأعماهلا

مع ما هو مبني يف منوذج عقـد األشـغال          كل ما مل يرد عليه نص يف هذا القسم أو يتعارض            
 خيضع لنظام عقـود األشـغال       ، فإنه العامة ونظام تأمني مشتريات احلكومة وتنفيذ مشروعاا وأعماهلا       
  .العامة ونظام تأمني مشتريات احلكومة وتنفيذ مشروعاا وأعماهلا

  : لغة العطاء ٢-٢

 املراسالت بني الوزارة ومقدمي العطاءات،      اللغة العربية هي اللغة املعتمدة لتفسري العطاء وكافة       
  .وجيب أن يتم تقدمي كافة العطاءات باللغة العربية

  : وثائق املنافسة ٣-٢

جيب على املقاول قبل تقدمي عطائه االطالع على خمططات ووثائق املنافسة موضـوع العطـاء               
ب عليه تقـدمي مالحظاتـه      الذي ينوي تقدميه ومراجعتها وتدقيقها واالستفسار عن كافة التفاصيل وجي         

  .واعتراضاته عليها خالل املدة احملددة يف اإلعالن

ويعترب املقاول مبجرد تقدميه للعطاء أنه قد درس وتفهم واستوعب كافة بنود األعمال موضوع              
العطاء ووافق على ما جاء فيها، وال حيق له االعتراض أو املطالبة بأية تعويضات إضافية ناجتة عن ادعاء                  

لوضوح أو الفهم أو االطالع على وثائق املنافسة أو العقد وخمططـات ومواصـفات وتفاصـيل                عدم ا 
وجيب على مجيع املشاركني يف املنافسة إرفاق كافة الوثائق املبينة يف اإلعالن عن املنافسة              . ومواقع العمل 

  .مع عطاءام، وحيق للوزارة رفض أي عطاء مل يستكمل تلك الوثائق

  



   شروط تقدمي العطاءات-الثاين     القسم           املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦                 اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :نافسةتتضمن وثائق امل
 مقدم العطاء على وثائق وشروط وبنود املنافسة والتزامـه جبميـع            إطالع خطاب تقدميي يبني     -١   

  .التعليمات والشروط الواردة فيها، وجيب أن يكون اخلطاب موقعاً وخمتوماَ من املقاول
  . نسخة من اإلعالن-٢   
  . صورة من السجل التجاري ساري املفعول-٣   
  . بالغرفة التجارية سارية املفعول صورة اشتراك-٤   
  . صورة من شهادة تسديد الزكاة والدخل سارية املفعول-٥   
  .  صورة من شهادة التصنيف سارية املفعول-٦   
  .  بياناً بسابقة أعمال املقاول-٧   
  . أية وثائق أخرى ينص عليها يف اإلعالن-٨   
  . أشهر)٣(عول ملدة ال تقل عن ة العطاء ساري املفباملائة من قيم) ١( ضمان بنكي بنسبة واحد -٩   

  : أسعار العطاء ٤-٢

. جيب على مقدم العطاء أن يقدم أسعاره بالريال السعودي وال تقبل األسعار بأية عملة أخرى              
رقماً وكتابة ومبينة األسعار الفردية لكل بند من        غري قابل للمسح    وجيب أن تكون األسعار مكتوبة مبداد       

ال حسب وحدات القياس املبينة يف جدول الكميات التقديرية، كما جيب بيـان األسـعار               بنود األعم 
اإلمجالية لكل بند بعد ضرب السعر االفرادي بالكمية املقدرة، والسعر اإلمجايل للعطاء الناتج عن مجـع                

  .األسعار اإلمجالية لكافة بنود األعمال

عر اإلمجايل يؤخذ بالسعر االفرادي، أما      عند وجود خالف يف العطاء بني السعر االفرادي والس        
  .يف حال وجود خالف بني األرقام والتفقيط الكتايب فيؤخذ بالكتايب

ال يسمح بأي شطب أو تعديل على جدول األسعار، وعند الضرورة ميكن ملقـاول العطـاء                
  . الشطب وكتابة السعر الصحيح باللون األمحر على أن يقوم بالتوقيع واخلتم جبانبه

أن تكون أسعار العطاء مبنية على أساس دراسة مقدم العطاء اخلاصة لبنـود ومكونـات               جيب  
 على وثائق املنافسة وموقع العمل ومصادر وأسعار املواد الداخلـة يف مجيـع بنـود                وإطالعهاألعمال  

ـ               ات األعمال، وتعترب املعلومات املبينة يف اإلعالن عن املنافسة أو املواصفات اخلاصة والعامـة واملخطط
 استرشادية وال تتخذ أساساً لتقدير األسعار، وجيـب أن          ،حول املوقع وتوفر املواد وطبيعة التربة واملوقع      

  .يبين املقاول أسعاره على دراساته اخلاصة وال يقبل أي اعتراض يتعلق بذلك بعد تقدمي العطاء

  . من بنود األعمالجيب أن يقدم املقاول مع جدول األسعار جدوالً يبني فيه مكونات سعر كل بند
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  ١٧                 اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

تعترب األسعار احملددة يف العطاء أساساً ألسعار العقد يف حال رسو العطاء مبوجبها، وجيـب أن                
تكون مشتملة على تقدمي اليد العاملة واملواد واخللطات واآلليـات واملعـدات وإجـراء القياسـات                

 وكل ما يلزم لتنفيذ األعمـال       واالختبارات وتقدمي التقارير وكافة الرسوم واملصاريف والدفعات للغري       
  . طبقاً للعقد واملخططات واملواصفات اخلاصة والعامة

  : الضمان االبتدائي ٥-٢

 مشروط صادر عن أحد     جيب على مقدم العطاء أن يقدم مع عطائه خطاب ضمان ابتدائي غري           
البنوك املعتمدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي ساري املفعول حسب املدة احملددة يف اإلعالن على               

باملائة من القيمة اإلمجالية للمنافسة، أو النسبة احملـددة يف          % ) ١( أشهر بواقع واحد     )٣(أال تقل عن    
  .خطاب الضماناإلعالن، ولن تلتفت الوزارة إىل أي عطاء ال يتضمن 

  : الضمان النهائي ٦-٢

جيب على املقاول صاحب العطاء الفائز بناءاً على خطاب الترسية وخالل عشرة أيام من استالم     
خطاب الترسية أن يقدم للوزارة ضماناً بنكياً غري مشروط صادر لصاحلها من أحد البنوك املعتمدة لدى                

باملائة من قيمة العقد اإلمجالية، أو القيمة ) ٥( مخسة مؤسسة النقد العريب السعودي هلذا الغرض ويساوي    
  .احملددة يف العقد

  : صيغة تقدمي العطاء ٧-٢

 إىل الوزارة مرفقاً معه كافـة       خصص لذلك جيب على املقاول تقدمي العطاءات وفق النموذج امل       
طلوبة نسخة أصلية أو    الوثائق واملعلومات املبينة يف اإلعالن عن املنافسة وجيب أن تكون كافة الوثائق امل            

  .نسخة معتمدة ومصدقة

جيب أن يتم تقدمي العطاء حسب ما ينص عليه يف اإلعالن، يف مظروفني منفصـلني يوضـعان                 
سم املقاول مقدم   اداخل مظروف ثالث خمتوم بالشمع األمحر، وجيب أن يبني على املظروف من اخلارج              

  .إلعالن، وتاريخ فتح املظاريفسم العملية موضوع املنافسة ورقم وتاريخ ااالعطاء و

  :يتضمن املظروفان ما يلي

 يتضمن العطاء املايل حسب منوذج تقدمي العطاءات املعتمد، والذي يشتمل علـى السـعر               :األول -١
اإلمجايل للعطاء واألسعار اإلفرادية لبنود األعمال حسب جدول الكميات التقديرية املرفـق مـع              

  .من حتليل مكونات األسعار يتضاإلعالن عن املنافسة وجدوالً
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  ١٨                 اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

 يتم تقدميه عندما ينص اإلعالن على ذلك، يتضمن تقريراً فنياً من املقاول يبني فيـه خطتـه                  :الثاين -٢
لتنفيذ األعمال، وقائمة باملهندسني والفنيني واملعدات واآلليات، حسب ما هو مطلوب يف اإلعالن             

  .عن املنافسة

الوثائق األخرى املعتمدة   يف  لشروط املبينة يف اإلعالن و    جيب أن تنطبق على مقدم العطاء كافة ا       
  .يف اململكة العربية السعودية ووزارة الشئون البلدية والقروية

 ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو املدة احملـددة يف اإلعـالن              جيب أن يبقى املقاول ملتزماً بعطائه     
تح املغلفات ورسو العطاء وقبل توقيع العقد،  كما جيب أن يبقى ملتزماً بذلك العطاء، بعد ف،أطولأيهما 
 يف اإلعالن أو منوذج عقد األشغال العامة        الشروط واملواصفات أو  يف    املدة املنصوص عليها   انقضاءحلني  

ونظام املشتريات احلكومية واألدلة والتعليمات املعمول ا يف اململكة العربية السعودية ووزارة الشـئون              
  .البلدية والقروية

 أن تكون كافة الوثائق واملستندات املقدمة يف العطاء موقعة ومعتمدة مـن قبـل مقـدم                 جيب
  .العطاء، ومينع إدخال أي تصحيح عليها
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  ١٩                 اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  اململكـة العربيـة السعوديـة
  وزارة الشئون البلدية والقروية

  … جممع / … بلدية/ ....مانة أ

  منوذج تقدمي العطاءات
  حفظه اهللا    …………………سعادة / معايل 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  

بشـأن  ......... ن عنها مـن قبـل     عالمت اإل اليت  …… تاريخ  .......إشارة للمنافسة رقم  
  ........................................................................................أعمال

 طبقاً للشروط واملواصفات املعتمدة، خـالل مـدة         فإنه يسرنا أن نتقدم بعطائنا لتنفيذ األعمال املطلوبة       
ريال سعودي، ونرفـق  .. …فقط) ريال ………(تنفيذ العقد املبينة يف وثائق املنافسة، مببلغ وقدره         

 .جدوالً باألسعار اإلفرادية واإلمجالية لبنود األعمال، وجدوالً ملكونات أسعار كل بند من بنود األعمال             
ئق املنافسة واملخططات واملواصفات املعتمدة لألعمال وموقـع املشـروع          ونتعهد بأننا اطلعنا على وثا    

وأنواع ومصادر املواد، ونقبل ترسية العطاء علينا وفق األسعار واملدة احملددة يف عطائنا وشروط املنافسة،               
  .دون أي اعتراض أو مطالبة أو زيادة يف األسعار وأن نباشر عملنا فور تسلمنا موقع العمل

  :املعتمدوان ـالعن

  :العنوان الربيدي

  :ســرقم الفاك

  :فـــرقم اهلات

  :الربيد االلكتروين
  

  ولكم وافر التحية والتقدير
                             

  :مقدم العطاء
  .............     الصفة.............                                   االسم 

  ..............     اخلتم............. توقيع                                  ال
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