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مقدمة

صدر ها االصدار الثالث للدليل بتاريخ  12ابريل  2015بهدف تنفيذ قرار تغيير مسمي القاعة ليصبح "قاعة
المقطع لفتح المظاريف" ،وال تغيير في موقع عنوان القاعة الحالي الكائن في مبنى مصرف الهالل بجوار برج
دائرة المالية بشارع الكورنيش ،و تغيير في العنواني االلكتروني للقاعة وهو
. MTOH@dof.abudhabi.ae
في هذا االصدار الثالث للدليل ،ال تغيير في اجراءات القاعة المدرجة في االصدار االول له بتاريخ  22نوفمبر
 ، 2012وال تغيير ايضا للسقف المالي المدرج في االصدار الثاني له بتاريخ  12اكتوبر  2012وهو ما يزيد
عن مائة مليون درهم لفتح عروض مناقصات العقود التشغيلية والرأسمالية بالقاعة.

وهللا ولي التوفيق .

حمد الحر السويدي
رئيس دائرة المالية

 12ابريل 2015

مقدمة االصدار الثاني  12اكتوبر 2012
صدر االصدار االول لهذا الدليل بتاريخ  22نوفمبر  2012قبيل بدء تشغيل القاعة في ابريل .2012
وبموجبه ،حدد السقف المالي للمناقصات التي يتم فض عروضها بالقاعة بمائة وعشرون مليون درهم ،ويطبق
على مناقصات العقود الرأسمالية.
لقد تم بنجاح بدء تشغيل القاعة ،وعليه جاري استكمال خطة تطوير انشطتها التي تقضي بتوسيع نطاق عملها
تدريجيا بواسطة خفض السقف المالي ليشمل شرائح اخرى للمناقصات التي يتم فتحها بالقاعة.
وعليه ،تقرر االن تخفيض السقف المالي للمناقصات التي يتم فتح عروضها في القاعة ليكون لما يزيد عن مائة
مليون درهم .يطبق هذا السقف المالي على كافة فئات مناقصات عقود المشاريع الرأسمالية ومناقصات العقود
التشغيلية التي تزيد قيمتها عن مائة مليون درهم.
فيما عدا تغيير السقف المالي المشار اليه اعاله ،ال تغيير في كافة اجراءات تشغيل القاعة واستالم وفتح
العروض واألدوار والمهام كما هي مدرجة في الدليل .وأود التأكيد إن اإلجراءات المدرجة في هذا الدليل
ملزمة للجهات الحكومية المعنية ولكوادر القاعة فيجب مراعاتها تماما وتوليها بأعلى درجات األخالقيات
والشفافية والنزاهة المهنية تحت طائلة المساءلة.
وهللا ولي التوفيق.

حمد الحر السويدي
رئيس دائرة المالية
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مقدمة االصدار االول  22نوفمبر 2012
تم تأسيس قاعة المقطع لفتح ال مظاريف بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية والمنافسة والعلنية فيما يتعلق
بمناقصات الجهات الحكومية في إمارة ابوظبي .ويسرني إصدار هذا الدليل استنادا ً إلى قرار اللجنة التنفيذية
(رقم  2جــ  )2012/11بتاريخ  2012/9/22بشأن اعتماد توصيات فريق عمل إنشاء قاعة المقطع لفتح
المظاريف.
يسري هذا الدليل في هذه المرحلة على الجهات الخاضعة لنطاق سريان قانون المشتريات والمناقصات
والمزايدات والمستودعات إلمارة ابوظبي رقم ( )6لسنة  2002والجهات الحكومية األخرى التي يقرر المجلس
التنفيذي سريان نطاق هذا الدليل عليها.
كما يسري على مناقصات المشاريع الرأسمالية التي تزيد قيمتها على  120مليون درهم ،وسيتم الحقا وتدريجيا
توسيع نطاق سريانه على مناقصات العقود الرأسمالية بقيمة أقل من  120مليون درهم وكذلك العقود التشغيلية.
يبين هذا الدليل إجراءات ومهام عمل القاعة فيما يتعلق بعملية استالم العروض ،اإلجراءات اإلشرافية والرقابية،
وفيما يتعلق باللجان التابعة للجهات الحكومية ،وعمليه االعالن عن المناقصات.
إن اإلجراءات المدرجة في هذا الدليل ملزمة للجهات الحكومية المعنية ولكوادر القاعة فيجب مراعاتها تماما
وتوليها بأعلى درجات األخالقيات والشفافية وفي جو يسوده النزاهة المهنية العالية تحت طائلة المساءلة.
وفقنا هللا لخدمة وطننا الغالي وأعاننا على المساهمة في المزيد من رفعة شأنه واستمرار ازدهاره وتطوره.

حمد الحر السويدي
رئيس دائرة المالية

 12ابريل 2015
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الفصل االول  -التعريفات واألحكام

مادة ()1
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خالف ذلك:
المجلس التنفيذي  :المجلس التنفيذي إلمارة ابوظبي.
الجهة الحكومية

 :الدوائر واألشخاص االعتبارية العامة التي تتبع الحكومة وتتمتع باألهلية القانونية
الكاملة للتصرف ،وتقوم على إدارة مرفق عام ،وتهدف إلى تقديم خدمة عامة
وتشمل الهيئات العامة والمؤسسات العامة واألجهزة والمراكز والمجالس وأية جهة
تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة أو ملحقة بها أو مستقلة.

الرئيس

 :رئيس الجهة الحكومية أو رئيس مجلس إدارتها ،أو أي شخص يمارس هذه
الصالحيات بموجب قوانين وأنظمة تتعلق بتلك الجهة.

الوكيل

 :وكيل الدائرة ،أو مدير عام الهيئة العامة وما في حكمه.

الدليل

 :الدليل الذي يتضمن أحكام وسياسات وإجراءات قاعة المقطع لفتح المظاريف.

القاعة

 :قاعة مركزية تدار من قبل دائرة المالية مخصصة الستالم عروض المناقصات
الحكومية الورقية أو اإللكترونية ضمانا ً للتغطية اإلعالمية للمناقصات وتحقيقا ً لمبدأ
الشفافية ،ويتم فيها كذلك فتح مظاريف العروض الفنية والمالية ،واإلعالن عن
األسعار المقدمة في جلسات علنية.

اللجنة اإلشرافية

 :اللجنة المكلفة بإدارة قاعة المقطع لفتح المظاريف.

موظفو إجراءات القاعة  :مشرفو جلسات القاعة ومنسقي أعمالها وموظفي الدعم والمساندة لها.
السياسات

:القواعد واألحكام الواردة في الدليل ،والتي تعبر عن استراتيجيات اإلمارة.

اإلجراءات

 :الخطوات اإلجرائية التفصيلية التي يجب اتباعها لتنفيذ السياسات.

المقاول

 :الجهةةةة الخارجيةةةة التةةةي تقةةةوم بتزويةةةد الجهةةةة الحكوميةةةة بمةةةا تحتةةةاج إليةةةه مةةةن
مةةةةةةواد أو خةةةةةةدمات أو تنفيةةةةةةذ أعمةةةةةةال تصةةةةةةميم أو تنفيةةةةةةذ المشةةةةةةاريع اإلنشةةةةةةائية
والهندسية وغيرها.
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الفصل االول  -التعريفات واألحكام

المناقصة العامة

 :المناقصة التي يتم اإلعالن عنها في الصحف والمجالت والوسائل اإلعالمية
األخرى بهدف إتاحة الفرصة لكافة المقاولين  /االستشاريين الذين يرغبون في
تقديم عطاءات المناقصات لتوريد مواد أو خدمات أو تنفيذ أعمال تصميم أو تنفيذ
المشاريع اإلنشائية والهندسية وغيرها ضمن الشروط والضوابط التي تحددها
الجهة الحكومية.

المناقصة المحدودة

 :المناقصة التي يتم طرحها على عدد محدد من المقاولين  /االستشاريين الذين يتم
اختيارهم مسبقا ً من قبل الجهة الحكومية وذلك لتقديم العطاءات لتوريد مواد أو
خدمات أو تنفيذ أعمال تصميم أو تنفيذ المشاريع اإلنشائية

والهندسية وغيرها

ضمن الشروط والضوابط التي تحددها الجهة الحكومية.
المناقصة الحكومية

 :المناقصة العامة أو المحدودة التي تطرحها الجهة الحكومية.

طلب عرض األسعار

 :طلب/دعوة شفهية أو كتابية يتم إرسالها إلى الموردين والمقاولين واالستشاريين
المحتملين للحصول منهم على عروض أسعار لشراء أصناف ذات مواصفات
نمطية محددة ومتعارف عليها أو تزويد خدمات أو تنفيذ أعمال بحيث يشكل السعر
عندها العامل األساسي الذي يتم على أساسه قبول العرض وإصدار أمر الشراء أو
العقد أو اتفاقية األسعار.

دعوة إلى تقديم عطاءات :طلب  /دعوة كتابية يتم نشرها في الصحف والمجالت والمواقع اإللكترونية والوسائل
اإلعالمية األخرى (في حالة المناقصة العامة) أو إرسالها مباشرة إلى عدد محدد
من المقاولين (في حالة المناقصة المحدودة) وذلك للحصول منهم على عروض
مفصلة لشراء أصناف محددة أو تزويد خدمات أو تنفيذ أعمال.
عرض أسعار/عطاء

 :مستند يصدره المقاول بنا ًء على طلب عرض أسعار/دعوة لتقديم عطاءات
موجهة إليه من قبل الجهة الحكومية ويتضمن مواصفات األصناف أو

الخدمات

أو تنفيذ األعمال التي يقدمها بما في ذلك األسعار وشروط البيع والتسليم والسداد.
قائمة المتناقصين

 :قائمة المقاولين الذين يتم دعوتهم للمشاركة في مناقصة محدودة.

كفالة تأمين العطاء

 :كفالة مصرفية تقدم مع عروض األسعار كضمان لجدية المشاركة في المناقصة.
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الفصل االول  -التعريفات واألحكام

مادة ()2
مسئولية تطبيق الدليل

)1

اللجنة اإلشرافية هي الجهة المسئولة عن تطبيق أحكام وسياسات وإجراءات هذا الدليل.

)2

رؤساء الجهات الحكومية المشمولة في نطاق سريان هذا الدليل فيما يتعلق باإلجراءات ذات العالقة.
مادة ()3
نطاق تطبيق الدليل

)1

تسري أحكام هذا الدليل على:
أ)

كافة الجهات الحكومية الخاضعة لنطاق سريان القانون رقم ( )6لسنة  2002في شأن
المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات إلمارة ابوظبي ،أو بعضها حسب ما
يقرره المجلس التنفيذي.

ب)

)2

كافة مناقصات الجهات الحكومية ،أو بعضها حسب ما يقرره المجلس التنفيذي.

ال تسري أحكام هذا الدليل على العقود واالتفاقيات بين الجهات الحكومية المشمولة بنطاق سريان
القانون رقم ( )6لسنة  2002المشار إليه.

)2

يشتمل هذا الدليل على األحكام واإلجراءات التي تطبق على المناقصات بأنواعها أيا كانت.

)2

كل ما لم يرد به نص في هذا ا لدليل يعتبر من األحكام والسياسات واإلجراءات التي تستقل بها الجهة
الحكومية.

مادة ()4
أخالقيات العمل

)1

يجب على الجهات الحكومية تنفيذ احكام هذا الدليل بأعلى درجات الشفافية وفي جو يسوده النزاهة
المهنية العالية.

)2

يجب على موظفي الجهات الحكومية واللجنة اإلشرافية االلتزام بجميع السياسات واإلجراءات المعتمدة
فيما يتعلق باستالم عروض المناقصات أيا كانت.
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الفصل االول  -التعريفات واألحكام

)2

يحظر استالم عروض مناقصات لم يعلن عنها (في حالة المناقصة العامة) ،أو من مقاولين /موردين /
استشاريين لم يتم دعوتهم (في حالة المناقصة المحدودة).

)2

يحظر على موظفي اللجنة اإلشرافية وموظفي إجراءات القاعة إعطاء أي معاملة تفضيلية ألي شخص
أو مجموعة أو مؤسسة أو التصرف بأية طريقة كانت يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الثقة لدى المقاولين
أو الجمهور في نزاهة الجهة الحكومية.

)5

يحظر على موظفي اللجنة اإلشرافية وموظفي إجراءات القاعة أن تكون لهم مصلحة بالذات أو
بالواسطة في أعمال أو مقاوالت تتصل بنشاطها.

)6

يلتزم موظفو اللجنة اإلشرافية المكلفون بحفظ الوثائق والمستندات التي بعهدتهم بحفظها بطريقة آمنة
والمحافظة على ما تحويه من معلومات ،وال يجوز لهم وال لموظفي إجراءات القاعة إفشاء أيا منها أو
إطالع أطراف أو أفراد غير معنيين بها إال وفق األنظمة واإلجراءات المعمول بها في هذا الدليل.

)7

كافة الرسومات والتقارير والدراسات وما إلى ذلك من أعمال الملكية الفكرية في الجهة الحكومية هي
ملكية خالصة للجهات الحكومية المعنية ال يجوز لكافة موظفي اللجنة اإلشرافية التصرف بها أو
إفشاء أيا منها أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها إال بتفويض كتابي من الجهات الحكومية المعنية.

مادة ()5
حق التظلم
يحق للمتعاملين مع الجهات الحكومية الذين حضر ممثلوهم جلسات فتح المظاريف تقديم الشكاوى والتظلمات
لرئيس اللجنة اإلشرافية لمعالجتها والبت فيها أو إحالتها لجهاز أبوظبي للمحاسبة حسب مقتضى الحال ،شريطة
إن تكون التظلمات جدية ومصحوبة بأدلة مقنعة.
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الفصل الثاني  -المهام واألدوار

مادة ()6
مهام اللجنة اإلشرافية

)1

يتولى إ دارة القاعة لجنة إشرافية يتم تعيينها من قبل رئيس دائرة المالية.

)2

تتكون اللجنة اإلشرافية من عدد ال يقل عن ستة وال يزيد على ثمانية أعضاء من بينهم رئيسها ونائبا
له يعاونه وينوب عنه في حالة غيابه.

)2

تتولى اللجنة اإلشرافية المهام التالية:
أ)

اإلشراف على حسن سير العمل بالقاعة ،ومراقبة االلتزام بإجراءات هذا الدليل.

ب)

تطوير اإلجراءات المعتمدة.

ت)

توثيق وحفظ المعلومات الخاصة بالمناقصات.

ث)

رفع المخالفات إن وجدت إلى الجهات المعنية.

ج)

البت في التظلمات والشكاوى المقدمة من المقاولين فيما يتعلق بأنشطة القاعة وتحويلها إذا
لزم االمر أو في حالة الشبهة لجهاز أبوظبي للمحاسبة.

ح)

إعداد التقارير الدورية وتقارير المخالفات إن وجدت ورفعها إلى رئيس الدائرة.

خ)

تقديم التقارير ذات العالقة بأنشطة القاعة للجهات الحكومية المعنية.
مادة ()7
المسئولية عن إدارة القاعة

يكون رئيس اللجنة اإلشرافية مسئوالً عن إدارة وتشغيل القاعة بموجب أحكام هذا الدليل والتشريعات ذات
العالقة ،وتجهيزها بجميع ما تتطلبه للتشغيل بكفاءة ،وعلى وجه الخصوص ما يلي:


أثاث وتركيبات وخزائن.



جهاز تخريم أوراق للجنة فتح المظاريف



أجهزة سمعية وبصرية واتصال.



أجهزة كمبيوتر وتوابعها من أجهزة طباعة وتصوير ومسح.



أجهزة اتصال وعنوان إلكتروني للقاعة.
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خدمات صيانة وضيافة وحراسة وغيرها من الخدمات المساندة.



قرطاسية ومطبوعات.



أية احتياجات أخرى يتطلبها حسن إدارة القاعة.
مادة ()8
مهام رئيس اللجنة اإلشرافية

)1

اإلشراف على أنشطة القاعة وإدارتها.

)2

التأكد من أداء وظائف القاعة التشغيلية بسالسة وانتظام وفق أحكام هذا الدليل والتشريعات ذات
العالقة.

)2

التأكد من توفير كافة متطلبات إنجاز العمل من أجهزة ومعدات ونماذج وخدمات مساندة وقاعدة بيانات
وما إلى ذلك .

)2

التواصل مع الجهات الحكومية المعنية ووسائل اإلعالم فيما يتعلق بأنشطة القاعة.

)5

مسك سجالت منتظمة ألنشطة وأعمال القاعة.
مادة ()9
مهام مشرف الجلسات

)1

حضور جلسات فتح المظاريف.

)2

التأكد من انتظام عملية فتح المظاريف وإتمام المهام المختلفة بطريقة سليمة.

)2

توقيع محاضر جلسات فتح المظاريف ،وفي حال وجود شبهة يدون مالحظاته بشأنها في نفس مستند
محضر الجلسة.

)2

االحتفاظ بنسخ لجميع محاضر جلسات فتح المظاريف.

مادة ()11
مهام منسق إدارة جلسات القاعة

)1

استالم طلبات حجز القاعة من الجهات الحكومية المعنية.
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)2

التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بخصوص مواعيد فتح مناقصاتها ،والتواصل معها بشأن الجدول
الزمني لجلسات القاعة.

)2

تحديد تاريخ الجلسة التي يتم فيها فتح مظاريف كل مناقصة ،وإبالغ الجهة الحكومية المعنية به.

)2

في نهاية كل شهر ،إعداد جدول تواريخ إنعقاد جلسات القاعة لستة أشهر قادمة مع مراعاة تواريخ
العطل الرسمية ،وتعميمه على الجهات الحكومية المعنية.

)5

اإلعالن بداية كل أسبوع ،ومرة أخرى نهاية األسبوع ،في وسائل اإلعالم عن جلسة فتح مظاريف
عروض المناقصات العامة والمحدودة المقرر فتح مظاريف عروضها األسبوع التالي ويجب تضمين
اإلعالن في وسائل اإلعالم بيانا مختصرا ً عن موضوع المناقصات التي سيتم فتح مظاريف عروضها
مع دعوة ممثلي المقاولين المشاركين فيها لحضور الجلسة المعنية.

)6

اإلعالن عن تعديل آخر تاريخ ووقت استالم عروض المناقصات العامة والمحدودة ،أو إلغاءها بنفس
الطريقة المبينة في البند ( )5من هذه المادة.
مادة ()11
مهام منسق عروض المناقصات

)1

تخصيص مكان آمن تودع فيه مظاريف العطاءات.

)2

استالم مظاريف العروض الفنية والمالية من المقاولين والتأكد من أنها مغلقة حسب األصول وسليمة
وال عوارض فيها.

)2

تقديم إيصاال باالستالم للجهة مقدمة العرض مبينا ً رقم المناقصة وعنوانها وتاريخ ووقت االستالم.

)2

حفظ مظاريف العروض المستلمة في مكان أمين لحين وقت حلول فتحها حسب جدول جلسات القاعة.

)5

تجهيز مظاريف العروض ،الفنية أو المالية حسب األحوال ،المقرر فتحها وتسليمها بداية الجلسة
لمقرر لجنة فتح المظاريف التابعة للجهة الحكومية المعنية.

)6

استالم مظاريف العروض المرفوضة حسب ما يتقرر بالجلسة من قرار إما اإلرجاع للمقاول مقدم
العطاء ،أو حفظها في مكان آمن حتى يتقرر اإلجراء المتعلق بها.

)7

يجب رفض استالم أية مظاريف عروض تقدم بعد التاريخ المحدد والوقت المحدد في دعوة المناقصة.
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)2

يجب رفض استالم مظاريف عروض لمناقصات غير مدرجة في خطة طرح المناقصات للجهة
الحكومية ،إال استثناءا ً بموافقة رئيس اللجنة اإلشرافية للقاعة مقابل توصية بذلك من قبل رئيس الجهة
الحكومية المعنية.
مادة ()12
مهام الجهة الحكومية المعنية

)1

تعيين أعضاء لجنة فتح مظاريف خاصة بالجهة الحكومية باعتماد رئيس الجهة الحكومية المعنية
ويشترط أن تضم هذه اللجنة عدداً من األعضاء ال يقل عن ثالثة من بينهم رئيس اللجنة ونائبا ً له ،وال
يكون انعقادها صحيحا ً إال بحضور غالبية األعضاء المعينين أو ثالثة أعضاء أيهم أكثر على أن يكون
من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

)2

إشعار رئيس اللجنة اإلشرافية للقاعة بأسماء رئيس وأعضاء ومقرر لجنة فتح المظاريف المعينين من
قبل رئيس الجهة الحكومية المعنية ،وأية تعديالت تطرأ عليها أوال بأول .

)2

إعداد وثائق المناقصة.

)2

اإلعالن عن طرح مناقصة عامة في وسائل االعالم ،أو إصدار دعوات مشاركة في مناقصة محدودة،
وذلك حسب أحكام قانون المشتريات النافذ ،وفي حالة التعديل أو اإللغاء يتم ذلك بنفس طريقة الطرح.

)5

تسليم مستندات المناقصة للمشاركين فيها.

)6

تحصيل المقابل النقدي لمستندات المناقصة.

)7

موافاة رئيس اللجنة اإلشرافية للقاعة في نهاية كل شهر بخطة طرح المناقصات لستة أشهر قادمة ،مع
بيان ما يلي على وجه الخصوص لكل مناقصة مدرجة في خطة الطرح:
أ) أسم المناقصة ونوعها (محدودة أو عامة).
ب) موضوع المناقصة.
ت) تاريخ الطرح وآخر تاريخ ووقت الستالم عروض المناقصة ،ويشترط أال يقل تاريخ استالم
العروض عن شهرين من تاريخ إصدار خطة طرح المناقصات.
ث) أية أمور أخرى ذات عالقة بخطة الطرح.
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)2

إشعار رئيس اللجنة اإلشرافية للقاعة بأي تعديالت تطرأ على خطة طرح المناقصات بما فيها حاالت
اإللغاء.

)9

استيفاء النماذج المعدة لحجز مواعيد جلسات القاعة المخصصة لفتح مظاريف عروض المناقصات.

)10

إدراج عنوان القاعة في مستندات طرح المناقصات ضمن األمور األخرى ،عند تسليم مظاريف
عروضهم فيه.

)11

إشعار رئيس اللجنة اإلشرافية للقاعة بأسماء المقاولين المقبولة عروضهم الفنية وتنسيق تحديد موعد
لفتح عروضهم المالية.

)12

تسليم العطاءات المفتوحة لمقرر لجنة فتح مظاريف الجهة الحكومية ،ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
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مادة ()13
إجراءات استالم عروض المناقصات الحكومية

)1

تُسلم مظاريف عروض المناقصات الفنية بمظروف منفصل عن مظروف العروض المالية ،في موقع
وعنوان القاعة المحدد في دعوة المناقصة ،لمنسق عروض المناقصات.

)2

يُصدر منسق عروض المناقصات عند استالمه مظاريف العروض إيصاالً يوضح به تاريخ ووقت
استالم كل مظروف ،والكفالة المصرفية لتأمين العطاء حسب األحوال.

)2

تُودع مظاريف العروض الفنية المستلمة في غرف مستقلة ،وكذلك العروض المالية في غرف مستقلة
أخرى.

)2

في حالة تقديم المشارك في المناقصة أكثر من عرض ،يُعتبر كل مظروف عرضا ً مستقالً.

)5

يُعد منسق عروض المناقصات التابع للجنة القاعة كشفا ً بكفاالت تأمين العطاء ،وعليه توريده مع
كفاالت تأمين العطاء لقسم المشتريات بالجهة الحكومية ،أو

ما في حكمه ،وذلك مباشرة في اليوم

التالي لجلسة فتح المظاريف الفنية.

)6

تنقل مظاريف العروض الفنية أو المالية ،حسب األحوال والمدرجة على أجندة االجتماع ،مغلقة كما
هي وبحالتها إلى مقر جلسة فتح مظاريف العروض ،وذلك في نفس يوم انعقاد الجلسة وقبل افتتاحها.

)7

فيما يتعلق بالعروض الفنية المرفوضة حسب إشعار الجهة الحكومية المعنية ،إعادة عروضها المالية
مغلقة للجهة الحكومية المعنية لتتولى إرجاعها للمقاولين مع بيان أسباب رفض عروضهم الفنية.
مادة ()14
إجراءات جلسات فتح مظاريف العروض

)1

تجتمع لجنة فتح مظاريف الجهة الحكومية في القاعة المخصصة لفتح المظاريف بحضور مشرف
جلسات القاعة في ال وقت المحدد لفتح مظاريف مناقصات الجهة الحكومية المعنية في الوقت
المخصص للجهة الحكومية.

)2

يُسمح لمندوبي المقاولين الذين قدموا عروضا ً الدخول إلى قاعة الجلسة بعد التأكد من هويتهم وإبرازهم
صورة عن تسديد المقابل النقدي لمستندات المناقصة.

دليل إجراءات قاعة المقطع لفتح المظاريف

 12ابريل 2015
11

الفصل الثالث  -اجراءات استالم وفتح عروض المناقصات الحكومية

)2

في حالة المناقصة الورقية تفتح مظاريف العروض الفنية أو المالية ،حسب األحوال ،في نفس التاريخ
والوقت المحددين وفي حالة المناقصة اإللكترونية يستخرج مقرر لجنة فتح المظاريف الجهة الحكومية
المعنية تقرير العروض من الحاسب اآللي في نفس قاعة جلسة فتح المظاريف.

)2

في حالة مالحظة أي شبهة في مستندات المناقصة ،مثل عدم وجود الخاتم بالشمع األحمر أو طريقة
آمنة أخرى أو إن المظروف مفتوح ،يجوز للجنة فتح المظاريف رفض فتح المظروف ،وعلى مقرر
اللجنة إثبات ذلك في محضر الجلسة وإخطار مشرف الجلسات التابع للجنة القاعة وفي حالة وجود
صعوبة في حسم األمر يبت الوكيل /المدير العام في الجهة الحكومية المعنية ،أو ما في حكمه.

)5

في حالة المناقصة الورقية يتم التوقيع على عروض األسعار من قبل أعضاء لجنة فتح المظاريف.
وفي حالة المناقصة اإللكترونية يتم التوقيع على كامل صفحات تقرير العروض المستخرج من
الحاسب اآللي.

)6

يُعلن رئيس لجنة فتح مظاريف الجهة الحكومية للجمهور وحاضري الجلسة عن عروض األسعار
المقدمة من المقاولين وفي حالة تعذر معرفة القيمة اإلجمالية للعرض المالي ،مثل حاالت اتفاقيات
األسعار ذات البنود العديدة وغيرها ،يعرض رئيس لجنة فتح مظاريف الجهة الحكومية في الجلسة
على مندوبي المقاولين الحاضرين والذين قدموا عروضا ً ،تزويدهم خالل  2أيام عمل بنسخة إلكترونية
للعروض المالية غير المحدد قيمتها اإلجمالية على قرص مدمج أو ما يعادله ،ويثبت ذلك في محضر
الجلسة.

)7

خرم مستندات المناقصة أو تقرير الحاسب اآللي بتاريخ الفتح.
ت ُختم أو ت ُ َّ

)2

تسلم العطاءات المفتوحة لمقرر لجنة فتح مظاريف الجهة الحكومية ويثبت ذلك في محضر الجلسة.

)9

يعد محضر الجلسة من قبل مقرر لجنة فتح مظاريف الجهة الحكومية.
مادة ()15
محضر جلسة فتح المظاريف

)1

يعد مقرر لجنة فتح مظاريف الجهة الحكومية المعنية في نهاية جلسة فتح المظاريف محضرا ً بوقائع
الجلسة على أن يبين على وجه الخصوص ما يلي:
-

أسماء أعضاء لجنة فتح المظاريف ورئيسها ومقررها الذين حضروا الجلسة.
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-

إسم مشرف الجلسات التابع للجنة اإلشرافية للقاعة.

-

أسماء ممثلي المقاولين الذين حضروا الجلسة.

-

عدد المظاريف التي استلمتها اللجنة من منسق عروض العطاءات التابع للجنة القاعة ،والحالة
التي وردت عليها العطاءات.

-

في حالة المناقصة المحدودة قائمة المتناقصين الذين تم دعوتهم للمناقصة ،وفي حالة المناقصة
العامة عدد المقاولين الذين استلموا مستندات المناقصة.

– أسماء المقاولين الذين قدموا عروضا ً والقيمة اإلجمالية لها.
-

أسماء المتناقصين الذين تخلفوا عن تقديم العطاءات أو اعتذروا عن المشاركة في المناقصة
لمطابقة المحضر مع قائمة المتناقصين.

-

بيانات العروض التي تم فتحها وبيانات كفاالت تأمين العطاء.

-

بيانات العروض التي رفض فتحها وأسباب الرفض.

-

مالحظات مشرف الجلسات التابع للجنة القاعة على وقائع الجلسة إن وجدت ،وإال بيان عدم
وجود مالحظات.

)2

-

إثبات تسليم العروض المفتوحة لمقرر لجنة فتح مظاريف الجهة الحكومية.

-

أية أمور أخرى ذات عالقة بالجلسة.

يوقع محضر الجلسة من قبل رئيس وأعضاء ومقرر لجنة فتح المظاريف للجهة الحكومية ومشرف
الجلسات التابع للجنة القاعة.

)2

يسلم مقرر لجنة فتح المظاريف الجهة الحكومية نسخة موقعة من محضر الجلسة مشرف الجلسات
التابع للجنة القاعة.

)2

استالم العروض المفتوحة وتسليمها للجهات المعنية في الجهة الحكومية الستكمال إجراءات التقييم
والترسية من قبل الجهة الحكومية المعنية.
مادة ()16
استالم العروض إلكترونيا
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)1

يخصص في البوابة اإللكترونية لكل متناقص على حدة صفحة خاصة إلدخال عروض المناقصات
إلكترونيا ً تكون سارية من تاريخ إصدار المناقصة وتقفل في تاريخ ووقت إغالقها ،أما كفالة تأمين
العطاء ،حسب األحوال ،فيجب تسليمها لقسم المشتريات قبل فتح المظاريف.

)2

يكون تاريخ ووقت غلق المناقصة اإللكترونية هو نفس تاريخ ووقت غلق المناقصة التقليدية.

)2

يتولى سكرتير لجنة فتح المظاريف بالتزامن مع فتح المظاريف الورقية وفي نفس الجلسة استخراج
معلومات العروض اإللكترونية من الحاسب اآللي مدونة الكترونيا ً على تقرير ورقي يوقعه أعضاء
اللجنة بالتزامن مع توقيع العروض الورقية ،وتدون كافة العروض الورقية واإللكترونية في نفس
محضر الجلسة.

)2

يعتمد تقرير الحاسب اآللي المحتوي على بيانات العروض االلكترونية ،والمختوم بخاتم اللجنة والموقع
من أعضائها كعطاءات رسمية مثل تلك المقدمة ورقياً.

)5

تُعاد العطاءات اإللكترونية المرفوضة أو الملفات ألي سبب من األسباب وفق أحكام هذا الدليل عن
طريق البوابة اإللكترونية.
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ملحق ()1
نموذج بيانات مناقصات المشاريع الرأسمالية

م.
1
2
3

رقم المشروع

اسم المشروع

رقم العقد

اسم العقد

التكلفة التقديرية للمشروع

تاريخ االعالن

تاريخ االستالم

تاريخ الفتح

نوع المناقصة

المالحظات

اعتماد رئيس الجهة الحكومية
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ملحق ()2
نموذج بيانات أعضاء لجنة فتح المظاريف الحكومية

م.
1
2
3

االسم

الرقم الوظيفي

رقم الهوية

المسمى الوظيفي

البريد االلكتروني

رقم الهاتف (العمل)

رقم الهاتف المتحرك

اعتماد رئيس الجهة الحكومية
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