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مرسوم رقم
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  49لسنة  2016بشأن المناقصات العامة
-

بعد االطالع علي الدستور ،
وعلىىىال االقفاقيىىىة االقتصىىىادية المووىىىدل بىىىيا دوا مالىىى التعىىىاون الصىىىادر
بالموافقة عليها القانون رقم  5لسنة ، 2003
وعلىىىال القىىىانون رقىىىم  98لسىىىنة  2013فىىىي ىىىأن الصىىىندول الىىىوطني لرعايىىىة
وقنميىىىة المشىىىروعات الصىىىتيرل والمتوسىىىلة المعىىىدا بالقىىىانون رقىىىم  2لسىىىنة
، 2014
وعلال القانون رقم  49لسنة  2016بشأن المناقصات العامة ،
وبنىىىىىا علىىىىىال عىىىىىر وزيىىىىىر الدولىىىىىة لشىىىىىءون مالىىىىى الىىىىىوزرا  ،وبعىىىىىد
التنسيق مع نائب رئي مال الوزرا ووزير المالية ،
وبعد موافقة مال الوزرا ،
رسمنا باآلقي
( مادل أولال )

يعمل بأوكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة  2016المشار إليه ،
المرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
( مادل ثانية )

يستمر قنفيذ إجرا ات التعاقد التي بدأت في ظل القانون رقم  37لسنة 1964
في أن المناقصات العامة ولم قنته وتال قاريخ العمل بالقانون رقم  49لسنة 2016
المشار إليه وذلك وفقا ً ألوكام القانون رقم  37لسنة  1964وتال إكتماا كافة
اإلجرا ات .
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( مادل ثالثة )

علال الاهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ قنفيذ هذا المرسوم  ،ويلتال كل
وكم يتعار مع أوكام الالئحة  ،ويعمل به ما قاريخ نشره في الاريدل الرسمية .
أمير الكويت
صباح األومد الاابر الصباح
رئي

مال

الوزرا

جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشءون مال

الوزرا

محمد عبد هللا المبارك الصباح
صدر بقصر السيف في  3 :جمادي األولال  1438هـ
الموافق  31 :ينايـــــــر  2017م
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الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  49لسنة  2016بشأن المناقصات العامة
مادل 1
التعاريـــــف
في قلبيق أوكام هذه الالئحة يكون للمصللحات التالية المعنىال المبىيا قىريا
كل منها:
القــــانون  :القانون رقم  49لسنة  2016المشار إليه .
الاهىـات العامىىة  :الىىوزارات واإلدارات الحكوميىىة والهيءىىات والم سسىىات العامىىة ذات
الميزانية الملحقة أو المستقلة والشىـركات المملوكىة بالكامىل لم سسىة البتىروا
الكويتية .
الوزير المختــص  :وزير الدولة لش ون ماـل الوزرا أو الوزير الذي يكلفه مال
الوزرا بذلك .
الاهــاز  :الاهاز المركزي للمناقصات العامة .
الرئيــ  :رئي مال إدارل الاهاز المركزي للمناقصات العامة .
المالـــ  :مال إدارل الاهاز المركزي للمناقصات العامة .
الاهة صاوبة الشأن  :الاهة العامة طالبة المناقصة .
الاهىىة المختصىىة بالشىىرا  :الاهىىاز المركىىزي للمناقصىىات أو الاهىىة العامىىة التىىي ققىىوم
بإجرا ات للحصوا علال أي مشتريات أو قعاقدات.
العملة الرسمية  :وودل النقد التي قحددها الدولة .
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المنتج الوطــــني  :كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويىت  ،أو سىلعة منتاىة فىي أي مىا
دوا المالى وفقىا ً للمىىادل األولىىال مىىا االقفاقيىىة االقتصىىادية المووىىدل بىىيا دوا
مالىىىى التعىىىىاون الصىىىىادر بالموافقىىىىة عليهىىىىا القىىىىانون رقىىىىم  5لسىىىىنة 2003
والقانـــون رقم  81لسنة  1995بالموافقىة علىال اقفىال انشىا منامىة التاىارل
العالمية .
المناقصة العامة  :هي ماموعة ما اإلجرا ات التي قتخذها الاهىة المختصىة بالشىرا
وفق ىا ً للقىىانون لتنفيىىذ عمليىىات الشىىرا أو لحصىىوا الاهىىة صىىاوبة الشىىأن علىىال
الخىىىدمات أو أي أعمىىىاا مللوبىىىة وفقىىىا ً للقىىىانون وقخ ىىىع لمبىىىاد العالنيىىىة
والمساوال والمنافسة .
وثائق المناقصة أو وثائق طلب العرو  :الوثائق الصادرل ما الاهة صىاوبة الشىأن أو
الاهىة المختصىىة بالشىرا  ،والتىىي ققىدم العلىىا ات أو العىرو علىىال أساسىىها
وفقىىىىا ً للقىىىىانون  ،وقت ىىىىما بحسىىىىب األوىىىىواا  :التعليمىىىىـات للمناقصـــيىىىىـا ،
والمواصىىىىفات الفنيـىىىىـة  ،والخىىىىرائو  ،والتصىىىىاميم  ،والشىىىىروط المرجعيىىىىة ،
وبرامج العمل  ،وجداوا الكميات  ،و روط العقد  ،ونماذج خلابات ال مان
 ،ومعايير التقييم .
المىىورد أو المقىىاوا أو المتعهىىد  :أي طىىرف فعلىىي أو محتمىىل فىىي عقىىد ىىرا مىىع الاهىىة
صىىاوبة الشىىأن  ،سىىوا كىىان خص ىا ً طبيعي ىا ً أو معنوي ىاً ،ويشـــىىـمل مصىىلل
المتعهىىد  ،بحسىىب السىىيال  ،أي ىىخص ،طبيعىىي أو معنىىوي  ،يقىىوم بتوريىىد
ب ائع أو بتنفيذ أعماا أو بتقديم خدمات .
المقىىاوا مىىا البىىاطا  :هىىو المقىىاوا المصىىنف المسىىال الىىذي يوقىىع عقىىدا ً مىىع المقىىاوا
الرئيسي لتنفيذ بعض أعماا المشروع بعد اعتماد الاهة صاوبة الشأن .
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الشىىرا أو عمليىىة الشىىرا أو إجىىرا ات الشىىرا العىىام  :اإلجىىرا ات التىىي ققىىوم بهىىا أي مىىا
الاهات المختصة بالشرا وفقا ً للقىانون  ،للحصىوا علىال قوريىد األصىناف أو
أدا الخدمات أو قنفيذ المقاوالت وفقا ً ألود أساليب الشىرا المنصىو عليهىا
في القانون.
قوريىىىد األصىىىناف  :عمليـىىىـات ـــىىىـرا الب ائــىىىـع والســىىىـلع مـىىىـا كىىىل صــىىىـنف ،
والخدمـــات التي قصاوب قوريدها .
المقــىىىـاوالت  :أعمىىىاا قشىىىييد المبىىىاني أو الهياكىىىل أو المنشىىىات أو إعىىىادل إنشىىىائها أو
قرميمهىىىا أو قاديىىىدها ،كتهيءىىىة الموقىىىع والحفىىىر وقركيىىىب المعىىىدات أو المىىىواد
والتشليب والتشتيل والصيانة ،وكذلك الخدمات التبعية التىي قصىحب التشىييد
ما اختبارات للتربىة واالستقصىا ات الهندسىية والايولوجيىة وأعمىاا المسىـ
والتصوير الاىوي وييرهىا مىا الخىدمات التىي ققىدم بنىا ً علىال عقىد المقاولىة،
وقشىىىمل المنشىىىات أي ىىىا ً اللىىىرل والاسىىىور واألنفىىىال واألرصىىىفة والمواقىىىف
ومحلات و بكات الكهربا والما والماىاري ومصىارف الميىاه والملىارات
والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصالح األراضي وسكك الحديد .
الخدمات  :العناصر القابلة للشرا مىا ييىر السىلع والمقىاوالت وق ىم منىافع األ ىيا
واأل خا التي يمكا ققييمها ماليا ً  ،وياوز أن قكىون محىالً للتعامىل بمىا فىي
ذلك خدمات النقل .
طلىىب ققىىديم العىىرو للخىىدمات  :الوثيقىىة المسىىتخدمة بصىىفة أساسىىية للحصىىوا علىىال
الخىدمات وفقىا ً للقىانون والتىي قت ىىما الشىروط المرجعيىة الخاصىة بالخىىدمات
المللوبة ووصف إجرا ات ققديم العىرو والشىروط الواجىب قوافرهىا فيهىا
ومعايير العرو .
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العلــا  :إيااب يصدر ما مورد أو مقاوا أو متعهد بنىا ً علىال طلىب جهىة عامىة أو
إعالنهىىا ويت ىىما بيان ىا ً فني ىا ً وزمني ىا ً ومالي ىا ً لأل ىىيا المللىىوب التعاقىىد عليهىىا
(أصناف  -مقاوالت  -خدمات عادية) بىالتوافق واالسىتيفا لوثىائق اللىرح أيىا ً
كان أسلوبه.
العلىـا البىديل  :هىو علىىا آخىر يختلىف فىىي المواصىفات الفنيىة عىىا العلىا األصىىلي
المقىىدم ،ألسىىباب خارجىىة عىىا إرادل مقىىدم العلىىا أو لاىىروف قىىاهرل أو لعىىدم
قىىوافر الحىىد األدنىىال مىىا المصىىنعيا أو المىىورديا  ،وال يقىىل عىىا المواصىىفات
الفنية الملرووة بالمناقصة ويكون متفقا ً مع روطها المعلا عنها .
وثىىائق التأهيىىـل المسىىـبق  :جميىىع الوثىىائق المتعلقىىىة بالتأهيىىل المسىىبق وقشىىمل الىىىدعول
للمشاركة في التأهيل ومتللبات وأس التأهيل .
الممارسة اإللكترونية  :قعني طريقة الشرا عبر الشبكة الدولية للمعلومىات فىي الوقىت
الفعلىىي والتىىي قسىىتخدمها الاهىىات الحكوميىىة الختيىىار العلىىا الفىىائز وقنلىىوي
علىال اسىىتخدام وسىىائل إلكترونيىىة لقيىىام المناقصىىيا أكثىىر مىىا مىىرل وخىىالا عىىدل
جوالت بتقديم أسعار أو قيم لعناصر يير سعرية في المناقصة وقكىون كميتهىا
قابلة للقياس.
االقفاقيىىة اإلطاري ىـة  :أي اقفاقيىىة بىىيا واوىىد أو أكثىىر مىىا الاهىىات المختصىىة بالشىىرا
وواوىد أو أكثىر مىا المتعهىىديا والتىي يكىون التىر منهىىا هىو وضىع ىىروط
وأوكام العقود التي ستتم قرسيتها أثنا فترل معينة وخاصة ما يتعلق باألسىعار
والكمية المتوقعة بحسب األوواا.
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المشروع الصتير أو المتوسو  :هو المشىروع االقتصىادي الىذي يسىتخدم عىددا ً محىدودا ً
ما العمالة وال يتااوز رأسماله المبلغ المحدد طبقا ً ألوكام القىانون رقىم ()98
لسنة  2013المشار إليه .
التواط  :أي قرقيىب بىيا طىرفيا أو أكثىر قبىل أو بعىد ققىديم علىا ات يهىدف لتحقيىق
يىر ييىىـر مشـىـروع  ،بمىىا فىـي ذلىىك التىىأثير علىال نحىىو ييىر قىىانوني عىىـلال
أفعاا طىـرف آخىـر  ،أو لتخصىيص عقىود ىرا بىيا المناقصىيا  ،أو لتحديىد
أسىىعار علىىا ات فىىـي مستويىىـات ييىىر قنافسىىية ومصىىلنعة  ،بقصىىد ورمىىان
الاهة صاوبة الشأن ما منافع المنافسة الحـرل المفتووة .
الموقع اإللكتروني  :الموقع الرسمي للاهاز المركزي للمناقصات علال الشبكة الدوليىة
للمعلومىىات مخصىىص لنشىىر اإلعالنىىات والمعلومىىات بشىىأن ناىىام المشىىتريات
العامة والمعلومات األخرى بنا ً علال أوكام القانون وهذه الالئحة.
السىىال  :مسىىتند أو وثيقىىة ق ىىم ماموعىىة بيانىىات أو معلومىىات فىىي ىىكل ورقىىي أو
الكتروني .
نلال سريان الالئحة
مادل 2
مع مراعال أوكام المادل ( )2ما القانون  ،قسري أوكام القانون وهىذه الالئحىة
علىىال جميىىع عمليىىات ىىرا أو اسىىتيراد األصىىناف ومقىىاوالت األعمىىاا  ،أو التعاقىىد
لشرا أو استءاار أ يا  ،أو ققديم خدمات بما فىي ذلىك خىدمات النقىل  ،والدراسىات
والعقىىىود االستشىىىارية واألعمىىىاا الفنيىىىة  ،ومىىىا بينهىىىا أعمىىىاا قصىىىميم المشىىىروعات
واإل راف عليها والدراسات والعقود واألبحاث المتعلقة بالنواوي العمرانية والمدنية
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والتخليليىة والصىىناعية والبيءيىىة وأعمىىاا المسى والتقىىويم والتىىدقيق و ىىءون اإلدارل
والدعم الفني  ،وعقود خدمات استيراد وإنتاج البرامج االذاعية والتلفزيونية.
وقعتبىىر الووىىدات اإلداريىىة المنشىىأل بمرسىىوم أو بقىىرار مىىا مال ى الىىوزرا
والمدرجة اعتماداقها ضما الميزانية العامىة للدولىة مىا الاهىات العامىة التىي قسىري
عليها أوكام القانون وهذه الالئحة .
وقكىىون أوكىىام هىىذه الالئحىىة جىىز ا ً ال يتاىىزأ مىىا العقىىود التىىي قبىىرم لتنفيىىذ هىىذه
العمليات  ،ويتعيا النص علال ذلك في كل عقد .
االوتفاظ بالساالت
مادل 3
قحتفظ الاهة المختصة بالشرا بالساالت التالية :
 .1سال إجرا ات الشرا .
 .2سال الممنوعيا ما التعامل .
 .3سال المورديا المعتمديا .
 .4سال المقاوليا المعتمديا .
 .5سال مقدمي الخدمات والخبرا واالستشارييا المعتمديا .
 .6ساالت قوائم المصنفيا .
 .7سال ققديم العينات .
 .8سال التأميا .
 .9سال التالمات .
وأية ساالت أخرى قراها ضرورية لعملها .
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وودل الشرا بم سسة البتروا الكويتية
مادل 4
يصىىدر مال ى إدارل م سسىىة البتىىروا الكويتيىىة قىىرارا ً بإنشىىا وقناىىيم ووىىدل
للشىىىرا للم سسىىىة  ،مت ىىىمنا ً قواعىىىد وإجىىىرا ات مبا ىىىرقها الختصاصىىىاقها وأدا
مسءولياقها علال أن قراعال في إجرا اقها أوكام القانون والالئحة .
وقختص الوودل بما يلي:
عمليىىات الشىىرا النمليىىة (قوريىىد األصىىناف  ،المقىىاوالت  ،الخىىدمات) وإبىىرام
أ-
العقىىود واألوامىىر التتييريىىة المرقبلىىة بهىىا والتىىي ال قاىىاوز قيمتهىىا واألوامىىر
التتييرية خمسة مالييا دينار كويتي  ،وفقىا ً لل ىوابو المنصىو عليهىا فىي
المادل ( )74ما القانون.
عمليىىىىىات اسىىىىىتخراج و ىىىىىرا وبيىىىىىع الىىىىىنفو ومشىىىىىتقاقه والتىىىىىاز ومنتاىىىىىات
ب-
البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرقبلة بحفىر وصىيانة اآلبىار
النفلية.
مادل 5
قتولال وودل الشرا بم سسة البتروا الكويتية ما يلي :
 - 1اعتمىىاد ال ىىوابو والمعىىايير واألس ى الخاصىىة بتأهيىىل المقىىاوليا والمتعهىىديا
والمورديا لال تراك في المناقصات والممارسات التي قلروها .
 - 2قسايل وقصنيف المقاوليا والمتعهديا والمورديا فىي الفءىات المحىددل وسىب
قىىدراقهم الفنيىىة والماليىىة وسىىابق مىىا قىىاموا بىىه مىىا أعمىىاا بنىىا ً علىىال الللبىىات
المقدمة منهم لهذا التر .
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اعتمىىىىاد قىىىىوائم التأهيىىىىل المسىىىىبق والقىىىىوائم التىىىىي قعىىىىدها الاهىىىىات المختصىىىىة
للمناقصات والممارسات المحددل .
قسىىىايل واعتمىىىاد قىىىوائم الممنىىىوعيا مىىىا التعامىىىل مىىىع الم سسىىىة والشىىىركات
المملوكة لها بالكامل أو اال تراك في المناقصات والممارسىات التىي قلروهىا
وفقا ً للشروط واألوضاع المقررل .
التأكىىد مىىا قىىوافر االعتمىىادات الماليىىة المخصصىىة لألعمىىاا المللىىوب التعاقىىد
عليها .
طىىىرح المناقصىىىات والممارسىىىات وقلقىىىال العلىىىا ات والبىىىت فيهىىىا وإرسىىىا ها
وإلتا ها وقمديد العقود وقاديدها والموافقة علال األوامر التتييرية التىي قلىرأ
عليها في ودود النصاب المقرر قانونا ً لها.
اإلذن للاهىىات المختصىىة بالتعاقىىد بىىاألمر المبا ىىر وفق ىا ً للشىىروط واألوضىىاع
السارية.
دراسة التقارير المرفوعة إليها ما الاهات المختصة عىا العلىا ات المقبولىة
للمناقصات والممارسات التي قلروها .
التأكد ما أن دراسة وققييم العلا ات والتوصية المرفوعة فىي ىأنها قىد قمىت
بصورل سليمة وفقا ً لإلجرا ات والقواعد المقررل .
التحقىىق مىىا أن المعىىايير والشىىروط الخاصىىة والمواصىىفات الفنيىىة قتىىي فرصىا ً
متساوية للمناقصيا وقكفل الحصوا علال أف ل العرو .
البىىت فىىي الشىىكاوي التىىي يقىىدمها ذوو الشىىأن ويىىاا أي إجىىرا مىىا إجىىرا ات
عمليات الشرا التي ققوم بها وفقا ً لإلجرا ات والقواعد السارية .
قوقيىىىع الاىىىزا ات المقىىىررل قانونىىىا ً علىىىال المقىىىاوليا والمتعهىىىديا والمىىىورديا
بالشروط وفي األوواا المحددل .
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 - 13التأكد ما صحة قلبيق القوانيا والنام واللوائ والقرارات السارية وااللتىزام
بمباد العالنية وقكاف الفر والمنافسة الحرل في المناقصىات والممارسىات
التي قلروها .
مادل 6
يكون التعاقد علي را األصناف  ،أو التكليف بأعمىاا المقىاوالت  ،أو ققىديم
الخدمات بأنواعها أو اسىتءاار األ ىيا عىا طريىق مناقصىات عامىة  ،واسىتثنا ً ممىا
ققدم ياوز لوودل الشرا في ودود نصاب اختصاصها التعاقد عىا طريىق المناقصىة
المحىىدودل او الممارسىىة العامىىة أو الممارسىىة المحىىدودل أو اإللكترونيىىة أو االقفاقيىىات
اإلطاري ىة أو بىىاألمر المبا ىىر علىىال أن يكىىون ذلىىك بمىىذكرل مسىىببة مىىا الاهىىة طالبىىة
الشرا .
مادل 7
ياىىىىوز لكىىىىل ذي ىىىىأن الىىىىتالم مىىىىا القىىىىرار الصىىىىادر مىىىىا ووىىىىدل الشىىىىرا ،
بموجىىىب كتىىىاب يحىىىدد فيىىىه أسىىىباب الىىىتالم وذلىىىك خىىىالا أسىىىبوع مىىىا قىىىاريخ علمىىىه
بالقرار محل التالم.
وقصىىىىدر الووىىىىدل قرارهىىىىا فىىىىي الىىىىتالم مسىىىىببا ً خىىىىالا أسىىىىبوع مىىىىا قىىىىاريخ
ققديمه  ،ويعتبر عدم الرد علال التالم خالا هذه المدل بمثابة رفض .
وللمىىىىىتالم فىىىىىي والىىىىىة رفىىىىىض قالمىىىىىه أن يىىىىىتالم لمالىىىىى إدارل م سسىىىىىة
البتىىىىروا الكويتيىىىىة بىىىىذلك خىىىىالا أسىىىىبوع مىىىىا قىىىىاريخ إخلىىىىاره  ،ويكىىىىون قىىىىرار
المال نهائياً.
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قواعد ومدل نشر قرارات الاهاز
مادل 8
قنشىىىر قىىىرارات المالىىى  ،فىىىي الاريىىىدل الرسىىىمية وفىىىي الموقىىىع االلكترونىىىي
للاهىىىاز وفىىىي أي وسىىىيلة نشىىىر أخىىىرى يحىىىددها المالىىى  ،خىىىالا ( )7سىىىبعة أيىىىام
عمىىىل مىىىا قىىىاريخ صىىىدورها  ،ويسىىىتمر نشىىىرها لمىىىدل ( )5خمسىىىة أيىىىام عمىىىل علىىىال
الموقع االلكتروني للاهاز .
ويعتبر القرار صادر بعد التوقيع عليه ما األيلبية المقررل قانونا ً .
وضع المواصفات الفنية
مادل 9
ياىىب علىىال الاهىىة المختصىىة بالشىىرا أن قحىىدد المواصىىفات الفنيىىة الخاصىىة
باألصناف أو األعماا أو الخدمات المللوب التعاقد بشأنها بشكل دقيىق ومفصىل مىع
مراعال المواصفات القياسىية المعتمىدل ووضىع القيمىة التقديريىة للعمليىة محىل التعاقىد
علىىىال أن يراعىىىي فىىىي ذلىىىك أسىىىعار السىىىول عنىىىد اللىىىرح ومىىىع األخىىىذ فىىىي االعتبىىىار
العناصــر الم ثرل وفقا ً لاروف وطبيعة قنفيذ التعاقد .
وللاهة االسىتعانة بمىا قىرى االسىتءناس بىرأيهم مىا أهىل الخبىرل مىا الخبىرا
والفنييا بالاهات الحكومية وييرها ما الاهات ذات الخبىرل الفنيىة المتخصصىة فىي
مااا وضع المواصفات الفنية .
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مادل 10
يحار أن قت ما المواصفات الفنية اإل ارل بشكل مبا ر أو يير مبا ىر إلىال
قحديد دولة المنشىأ أو منىتج بعينىه أو اسىتخدام أسىما أو عالمىات قااريىة أو األرقىام
الواردل في الكتالوجات  ،ويتعيا قانب اإل ارل إلىال النىوع أو الوصىف أو الىرقم فىي
قىىىوائم المورديـىىىـا المصىىىـنفيا باالسىىىم  ،كمىىىا ال ياىىىـوز وضىىىع عالمىىىـة معينىىىة أو
مواصىـفات مىىا قنلبىىق علىىال نمىىاذج خاصىىة أو مميىىزل  ،وذلىىك ضىىمانا ً لتحقيىىق مبىىاد
العالنية والمساوال وورية المنافسة وقكاف الفر بيا المتقدميا .
وال يسرى وكم الفقرل السابقة علال األصناف والخدمات ومقاوالت األعماا لعمليات
الصيانة والتشتيل التي ال قوجد إال لدى ىخص بذاقىه أو جهىة محىددل  ،أو ق ىميا
المواصفات الفنية قحديد المنشأ بأكثر ما دولة .
روط الممارسة العامة
مادل 11
يكون التعاقد عا طريق الممارسة العامة بسبب طبيعىة األصىناف أو األعمىاا
أو الخىىىدمات أو لاىىىروف االسىىىتعااا التىىىي قتللىىىب اجرا هىىىا أو ىىىرا ها بلريقىىىة
الممارسة  ،وذلك وفقا ً لما يلي :
 - 1قرفع الاهىة صىاوبة الشىأن مىذكرل مسىببة للمالى بللىب التعاقىد عىا طريىق
الممارسة العامة.
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 - 2يصىىدر المال ى قىىراره مت ىىمنا ً أن قتىىولال الاهىىة صىىاوبة الشىىأن أو الاهىىاز
إجرا ات الممارسة .
 -3يتم اإلعالن عا الدعول للممارسة في الاريدل الرسىمية أو الموقىع االلكترونىي
للاهاز أو للاهة صاوبة الشأن .
 – 4أن يت ما طلب العرو المالية بيانات واضحة بشأن المواصفات و الاودل
والكميىىة و ىىروط الىىدفع والتسىىليم وأي متللبىىات أخىىرى بمىىا ال يتعىىار مىىع
اوكام القانون وهذه الالئحة .
 - 5أن يىىتم ققىىديم العىىرو خىىالا مىىدل ال قاىىاوز( )30ثالثىىيا يومىىا ً مىىا قىىاريخ
اإلعالن .
 – 6أن قت ىىما وثىىائق الممارسىىة قحديىىدا ً للريقىىة الترسىىية سىىوا بإختيىىار أف ىىل
العرو أو أقل األسعار  ،وكذلك ما إذا كان التفاو سيتم مع جميع مقىدمي
العلىىا ات أو مىىع صىىاوب العلىىا األقىىل سىىعرا ً  ،وذلىىك بعىىد إسىىتيفا الشىىروط
والمواصفات المحددل في طلب العرو .
وقسىىري علىىال الممارسىىة العامىىة  -عىىدا مىىا ققىىدم  -أوكىىام المناقصىىة العامىىة بمىىا ال
يتعار مع طبيعتها .
ضوابو قنايم التعاقد بلريق الممارسة االلكترونية
مادل 12
عليهىا فىي المىادل

مع مراعال الشىروط المللوبىة للممارسىة العامىة المنصىو
السابقة  -يشترط إلجرا الممارسة االلكترونية ما يلي :
 - 1ياب علي الاهىة صىاوبة الشىأن قخصىيص ناىام إلكترونىي متكامىل أو ييىره
مىىىا الوسىىىائل االلكترونيىىىة  ،وعلىىىال أن يكىىىون الناىىىام ملابقىىىا ً لمعىىىايير األمىىىا
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والحماية كوسىيلة للتواصىل مىع الممارسىيا ل ىمان سىالمة إجىرا ات اللىرح
والتعاقد بما ي ما أقصي درجات الشفافية وورية المنافسة والمساوال وقكىاف
الفر بيا الممارسيا .
 - 2قحديد قاريخ بداية ونهاية الممارسة وعدد جوالت الممارسة .
 - 3استقباا العرو إلكترونيا ً مت منة ما يفيد سداد التأميا األولال وذلىك وسىب
روط الممارسة .
ضوابو وإجرا ات اقفاقية الشرا االطارية
مادل 13
ياىىوز للاهىىة المختصىىة بالشىىرا أن قعقىىد اقفاقيىىات ىىرا اطاريىىة فىىي أي مىىا
الحالتيا التاليتيا :
أ  -عندما قكون هنىاك واجىة للتعاقىد علىال نحىو متكىرر للحصىوا علىال ب ىائع أو
خدمات أو لتنفيذ أعماا صتيرل.
ب – وينما قتوقع الاهة المختصىة بالشىرا بسىبب طبيعىة أي ب ىائع أو خدمىـات أو
أعماا مللوبة  ،أن الحاجة ستنشأ لشرائها مستقبالً بصورل عاجلة .
وقعقىىد اقفاقيىىات الشىىرا االطاريىىة مىىا خىىالا مناقصىىة أو ممارسىىة عامىىة أو
محدودل  ،وفقا ً ألوكام القىانون وهىذه الالئحىة وباقبىاع ال ىوابو واإلجىرا ات
التالية:
 )1ياب أن قوضى الاهىة المختصىة بالشىرا بالوثىائق أنهىا بصىدد اقفاقيىة ىرا
إطارية وأن قت ما روط وأوكام قلك االقفاقية ما يلي:
اطراف االقفاقية .
أ-
ب  -مدل االقفاقية .
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األسعار خالا مدل االقفاقية .
ج-
الحىىىديا األقصىىىال واألدنىىىال لحاىىىم األصىىىناف أو األعمىىىاا أو الخىىىدمات
د-
المللوبة أو قيمتها .
هـ  -وصف الاهة أو الاهات صاوبة الشىأن التىي ياىوز لهىا إصىدار أوامىر
را بنا علال اقفاقية الشرا االطارية .
و  -آليات التنفيذ والشروط الازائية في والة االخالا بشروط االقفاقية .
ز  -أيىىة معلومىىات أخىىرى قحىىددها الوثىىائق السىىتخدامها فىىي التعاقىىد وفق ىا ً لهىىذا
األسلوب .
 )2ياب أن قتم الترسىية فيمىا بىيا الاهىة المختصىة بالشىرا والمتعهىد فىي اقفاقيىة
الشىىرا االطاريىىة وفق ىا ً لإلجىىرا ات واالوكىىام المنصىىو عليهىىا فىىي القىىانون
وهذه الالئحة وال ياوز اجرا أي قعىديل فىي الشىروط المنصىو عليهىا فىي
اقفاقية الشرا االطارية خالا مدل قنفيذها.
 ) 3ياب في والة إبرام اقفاقية ىرا اطاريىة مىع متعهىد وويىد أن قىتم قرسىية أيىة
عقود بنا علال هذه االقفاقية وضما نلال الشروط الواردل بها .
 )4ياوز قرسية العقود بنا علال اقفاقيات را اطارية في والة قعىدد المتعهىديا
أو المورديا أو القائميا باألعماا بإودى اللريقتيا التاليتيا :
االستناد للشىروط المنصىو عليهىا فىي االقفاقيىة االطاريىة دون إعىادل
أ-
فت باب المنافسة.
في والة الريبة فىي التنىاف مىرل أخىرى بىيا المتعهىديا األطىراف فىي
ب-
االقفاقيىىة ي ىتم وفق ىا ً للشىىروط الىىواردل فيهىىا  ،وفىىي والىىة لىىم قكىىا كىىل الشىىروط
منصو عليها في االقفاقية االطارية أو قللبت روط أكثر دقىة وقحديىدا ً لىم
قتليها االقفاقية االطارية قراعال اإلجرا ات التالية:
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أوالً  :قيىام الاهىة المختصىىة بالشىرا بالنسىىبة لكىل عقىد مللىىوب قرسىيته علىىال
وىىدل بىىاإلعالن وطلىىب العىىرو مىىا المتعهىىديا األطىىراف فىىي االقفاقيىىة
اإلطارية الذيا يتوفر لديهم القدرل علال التنفيذ .
ثانيا ً  :ياب علال الاهة المختصة بالشىرا الترسىية علىال المنىاقص الىذي ققىدم
بأف ل علا علال أساس معايير الترسية المحددل في المواصىفات الىواردل
في االقفاقية االطارية.
مادل 14
يخ ىىىع التعاقىىىد بلريىىىق الممارسىىىة العامىىىة والمحىىىدودل واالقفاقيىىىة اإلطاريىىىة
للشروط العامة للمناقصىات العامىة فيمىا لىم يىرد بشىأنه نىص خىا فىي هىذه الالئحىة
وبما ال يخل بلبيعة كل منها .
إجرا ات ومواعيد ققديم طلبات التسايل واعتمادها
مادل 15
مىىع مراعىىال أوكىىام المىىادل ( )95مىىا القىىانون  ،ققىىوم األمانىىة العامىىة للاهىىاز
بتسىىايل المىىورديا والمقىىاوليا والمتعهىىديا واالستشىىارييا والفنيىىيا المصىىنفيا لىىدى
الاهاز في قوائم قعدها لذلك ،وذلك وفقا ً للشروط واإلجرا ات التالية :
 -1طلبات التسايل للشركات المحلية :
 صورل الترخيص التااري .
 عقد التأسي الخا بالشركة وأي قعديل قد يلرأ عليه وناامها األساسي إن
وجد.
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 هادل قسايل ما يرفة قاارل وصناعة الكويت باللتتيا العربية اإلناليزية.
 صورل السال التااري.
 كتىىاب موجىىه مىىا طالىىب التسىىايل الىىال الاهىىاز موضىىحا ً بىىه عنىىوان الشىىركة
وفروعها قفصيالً وأرقام الهاقف والفاك والبريد اإللكتروني.
 التفويض بالتوقيع معتمد ما يرفه قاارل وصناعة الكويت.
 هادل صادرل ما الهيءة العامة للقوى العاملة قوض نسبة العمالة الوطنية .
 - 2طلبات التسىايل للشىركات األجنبيىة  ،أو فىروع الشىركات األجنبيىة المىرخص
لهىىا بالعمىىل وفق ىا ً ألوكىىام القانـىىـون رقىىم  116لسىىنة  2013فىىي ىىأن قشايـىىـع
االســتثمار المبا ر في دولة الكويت :
طلب التسايل مت منا ً (اسم الشركـة – العنوان – الهاقف – الفىاك –
أ-
البريد االلكتروني – اسم المسءوا ومسماه الوظيفـي)
ب  -رخصىه الشىىركة معتمىىده ومصىىدل عليهىىا مىا سىىفاره دولىىة الكويىىت ببلىىد
المركز الرئيسي للشركة وفقا ً لإلجرا ات المتبعة في هذا الشأن .
ج – التفىىىويض بىىىالتوقيع معتمىىىدا ً وفقىىىا ً لإلجىىىرا ات المعمىىىوا بهىىىا لىىىدى الاهىىىات
الحكومية.
وققدم جميع المستندات سالفة الذكر باللتتيا العربية واإلناليزية
 - 3طلبات قسايل األفراد الكويتييا
أ  -صورل السال التااري .
ب  -بيان ملكية األصوا المرقبلة بنوع النشاط .
ج  -هادل قسايل ما يرفة قاارل وصناعة الكويت.
مادل 16
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قتىىولي األمانىىة العامىىة للاهىىاز اسىىتقباا طلبىىات التسىىايل يومي ىا ً خىىالا سىىاعات
الدوام الرسمي والقيام بفحصىها والتأكىد مىا اسىتيفا المسىتندات والبيانىات ومخاطبىة
المتقىىدميا السىىتكماا أي نقىىص فيهىىا  ،وقعىىر طلبىىات التسىىايل المسىىتوفال علىىال
المال العتمادها ،ويخلر اللالب بقرار المال .
مواعيد ققديم طلبات وإجرا ات و روط وفءات التصنيف والتالم منها
مادل 17
قتولال لانة قصىنيف متعهىدي المقىاوالت العامىة قصىنيف المقىاوليا المتقىدميا
إلي أربعة فءات كل وسب مركزه المىالي والفنىي وسىابقة أعمالىه ،وذلىك علىال الوجىه
التالي:
 )1الفءه األولال :
قشمل متعهدي المقىاوالت القىادريا علىال القيىام بالمشىروعات الكبىرى أو ذات
المسىتوى الهندسىي العىىالي والتىي قزيىد ققىىديراقها المبدئيىة علىال عشىىرل ماليىيا دينىىار
كويتي.
 )2الفءه الثانية :
قشىىىمل متعهىىىدي المقىىىاوالت ذوي القىىىدرل الفنيىىىة و الماليىىىة الىىىذيا ياىىىوز لهىىىم
اال تراك في مناقصات ال ققىل ققىديراقها عىا خمسىة ماليىيا دينىار كىويتي وال قزيىد
علال مائة مليون دينار كويتي.
 )3الفءه الثالثة:
قشمل متعهدي المقاوالت الذيا يسم لهىم باال ىتراك فىي المناقصىات التىي ال
ققل ققديراقها عا مليون دينار كويتي وال قزيد علال عشرل مالييا دينار كويتي.
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 )4الفءه الرابعة :
قشمل متعهدي المقاوالت المحلييا الذيا يسم لهم باال تراك في المناقصىات
التي ال قزيد ققديراقها علال مليوني دينار كويتي.
وال ياوز أن قرسال علىال متعهىد المقىاوالت العامىة أعمىاا إذا أضىيفت قيمتهىا
إلال ما بقال عنده ما أعماا جاوزت الحد األقصال المقرر له .
وي ع مال إدارل الاهاز قواعد وفءات وإجرا ات قصنيف مقدمي الخدمات
والخبىىرا واالستشىىارييا والفنيىىيا  ،وقحديىىد الاهىىة المختصىىة بالاهىىاز التىىي قتىىولال
قصنيفهم.
ويعاد النار في التصنيف دوريا ً .
مادل 18
ققدم طلبات التصنيف خالا األسبوع األوا ما كل ىهر إلىال أمانىة سىر لانىة
التصنيف علال أن يحدد المتقدم الفءة التىي يللىب قصىنيفه بهىا  ،وقحىاا هىذه الللبىات
إلال لانة التصنيف لبحث الللب وققييم المركز المالي والفني للمتقىدم وسىابق مىا قىام
به مىا أعمىاا ومىدى كفايىة هىذه المقىدرل واألعمىاا لتصىنيفه بأوىدي الفءىات المحىددل
وذلك كله بعد استيفائه للشروط المللوبة .
وقصىىدر األمانىىة العامىىة للاهىىاز قرارهىىا فىىي طلىىب التصىىنيف خىىالا ىىهر مىىا
قىىاريخ ققىىديم الللىىب ويعتبىىر مرفوض ىا ً ك ىل طلىىب لىىم يصىىدر بشىىأنه قىىرار مىىا لانىىة
التصنيف خالا هذه المدل وقخلر لانة التصنيف اللالب بقرارها خىالا أسىبوع مىا
صدوره .
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اإلجرا ات والشروط والمستندات المللوبة
لتقديم طلب التصنيف أو رفع فءة التصنيف
مادل 19
أوالً  :إجراءات تقديم طلب التصنيف ألول مرة أو رفع فئة التصنيف :
 - 1الحصىىوا علىىال نمىىوذج طلىىب التصىىنيف أو رفىىع الفءىىة والمرفىىق بهىىذه الالئحىىة
امالً إيصاا مت منا ً اسم المستخدم وكلمة السر التي يمكا لمقدم الللىب مىا
خاللها التقدم بللبه وذلك بعد سداد الرسوم المللوبة .
 - 2قعبءىىة نمىىوذج طلىىب التصىىنيف أو الرفىىع وققديمىىه للانىىة التصىىنيف بالاهىىاز ،
وللاهاز قحديد واالت التقديم الكترونيا ما خالا الموقع الرسمي للاهاز .
ثانيا ً  :الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التصننيف ألول منرة أو رفنع فئنة
التصنيف :
 -1أن يكون المتقدم كويتيا ً فردا ً أو ركة مقيدا ً بالسال التااري .
 -2أن يكون قىد م ىال علىال قأسىي الشىركة أو ممارسىة النشىاط بالنسىبة لألفىراد
ثالث سنوات وأن يقىدم الميزانيىة الخاصىة للشىركة (لىثالث سىنوات) (أصىلية)
مدققة ما مكتب قدقيق وسابات ومعتمدل ما الاهات الحكومية المختصة .
 -3أن يكىىون الاه ىـاز الفنىىي للشىىركة أو لألفىىراد متخصص ىا ً فىىي أعمىىاا التصىىنيف
المللوب .
 -4أن يكىىىون النشىىىاط المحىىىدد فىىىي التىىىرخيص التاىىىاري يسىىىم بمزاولىىىة نشىىىاط
التصنيف المللوب .
 - 5أن قكىىون الشىىركة أو الفىىرد قىىد ىىارك أو نفىىذ مشىىاريع وكوميىىة داخىىل دولىىة
الكويىىت فىىي ماىىاا االختصىىا عىىا طريىىق الاهىىاز أو الاهىىات الحكوميىىة
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األخىىرى أو الشىىركات والم سسىىات التابعىىة للحكومىىة بدولىىة الكويىىت  ،مىىا عىىدا
الفءة الرابعة فيسم له أن يقدم أعماا منفذه بتير القلاع الحكومي ىريلة أن
يقدم صورل قراخيص البنا وتال يقوم الاهاز بتقييم هذه االعمىاا والناىر فىي
مدى كفايتها لمن المتقدم فءة التصنيف المللوبة ما عدمه .
 - 6أن ال يقل رأس ماا الشركة أو األصوا المملوكة للفرد عا :
الفءة األولال ( )10000000/-عشرل مالييا دينار كويتي .
أ-
ب  -الفءة الثانية ( )5000000/-خمسة مالييا دينار كويتي .
الفءة الثالثة ( )1000000/-مليون دينار كويتي .
ج-
الفءة الرابعة ( )100000/-مائة الف دينار كويتي .
د-
 - 7في وىاا ققىديم عقىود منفىذل مىا البىاطا ياىب ققىديم كتىاب صىـادر مىا الاهىـة
المختصة بالعقد الرئيسي يت ما الموافقة علال اسناد هذا العمىل لمقىدم الللىب
كمقاوا ما الباطا.
 - 8قوقيع إقرار قعهد بصحة البيانات والمستندات المقدمة والمرفقة مع الللب .
وقستثنال ما أوكام البنديا  5 ، 2المشار إليهمىا الشىركات الكويتيىة المىرخص
لهىىا باالسىىتثمار وفقىا ً ألوكىىام القىىانون رقىىم  116لسىىنة  2013فىىي ىىأن قشىىايع
االسىىتثمار المبا ىىر فىىي دولىىة الكويىىت  ،وذلىىك بشىىرط ققىىديم التىىرخيص للانىىة
التصنيف بالاهاز .
ثالث ىا ً  :األورال والمسىىتندات المللىىوب ققىىديمها مىىا الشىىركات أو األفىىراد المتقىىدميا
بللب التصنيف ألوا مرل أو رفع فءة التصنيف :
 - 1صورل هادل التسايل الصادرل ما الاهاز .
 - 2صورل الترخيص التااري .
 - 3صورل هادل يرفة التاارل والصناعة .
 - 4صورل السال التااري الخا بالشركة أو الفرد.
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 - 5صىىورل عقىىد قأسىىي الشىىركة وأي قعىىديل قىىد يلىىرأ عليىىه  ،والناىىام األساسىىي
بالنسبة للشركات المساهمة .
 - 6هادل صادرل ما الهيءة العامة للقوى العاملة قوضى نسىبة العمالىة الوطنيىة ،
وكىىذلك مىىدى إلتزامىىه بأوكىىام قىىانون العمىىل فىىي القلىىاع األهلىىي والقىىرارات
الصادرل له (صالحة لمدل عام) .
 - 7صىىىورل الهيكىىىل التنايمىىىي للشىىىركة موضىىىحا ً فيىىىه االسىىىم والمسىىىمال الىىىوظيفي
لشايلي الوظائف المحددل بالهيكل .
 - 8كشــىىـف بالمعــىىـدات واآلليىىات التىىي يمتلكهىىا المقـىىـاوا صىىادر مـىىـا اإلدارل
العامة للمرور (إن وجدت).
 - 9صور عقود المشاريع المنفذل .
 - 10ققديم هادل لمستوى األدا للمشاريع الحكومية بما يفيد قمام قنفيذها .
وياب أن قكون جميع الوثائق والمستندات المرفقة باللتة العربية .
أمىىا بالنسىىبة للشىىركات األجنبيىىة فياىىب أن قكىىون جميىىع الوثىىائق والمسىىتندات موثقىىة
ومعتمدل ما قبل سفارل دولة الكويىت ببلىد المركىز الرئيسىي الشىركة ومصىدل عليهىا
وفقا ً لإلجرا ات المتبعة في هذا الشأن .
التالم ما قرارات لانة التصنيف
مادل 20
ياوز لكل ذي أن التالم ما القرارات الصادرل عا لانة التصىنيف أمامهىا،
وذلك خالا أسبوعيا ما قاريخ إخلاره.
ويكون التالم بللب مكتوب مت منا األسباب التي بني عليها.
وقصدر لانة التصنيف قرارها في التالم مسببا ً خىالا أسىبوعيا مىا قىاريخ ققديمىه،
ويعتبر عدم رد اللانة علال التالم خالا هذه المدل بمثابة رف ه.
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وللمىىتالم فىىي والىىة الىىرفض أن يىىتالم أمىىام المالى
إخلاره أو عدم الرد عليه ،ويكون قرار المال نهائياً.

خىىالا أسىىبوع مىىا قىىاريخ

ضوابو التأهيل المسبق واجرا اقه
مادل 21
-1
-2
-3

-4
-5

علىىي الاهىىة صىىاوبة الشىىأن مخاطبىىة الاهىىـاز للحصىىوا علىىال الموافقىىة للبىىد
بإجرا ات التأهيل المسبق .
ي ىتم التأهيىىل المسىىبق لعمليىىة واوىىدل أو لمىىدل محىىددل بحسىىب متللبىىات التأهيىىل
المسبق  ،وفي والة التأهيل لعملية واودل ياب ققديم طلبات التأهيل قبل موعد
اال تراك في المناقصة بأسبوع علال األقل .
قعىىد الاهىىة صىىاوبة الشىىأن كراسىىة التأهيىىل مت ىىمنة كافىىة الوثىىائق والنمىىاذج
المللوبة لعمليىة التأهيىل المسىبق  ،والتىي ياىب أن قت ىما البيانىات الخاصىة
بالمتقدم ونشاطه ونوعية المواد والخدمات التي يريب في التأهيل لتوريىدها ،
وسىىابقة أعمالىىه  ،والبيانىىات الماليىىة والفنيىىة واإلداريىىة  ،وعليهىىا إجىىرا عمليىىة
التأهيىىىل المسىىىبق إلعىىىداد قىىىوائم المقىىىاوليا أو المىىىورديا أو مقىىىدمي الخىىىدمات
المعتمديا الم هليا لال تراك في المناقصة بما يتوافق مع طبيعتها .
ققوم الاهة صاوبة الشأن بالبد بىإجرا ات التأهيىل طبقىا ً للمعىايير وال ىوابو
واألس المعتمدل  ،وقعد قوائم بما ياتاز التأهيل في األنشلة الم هل لها .
قعر القوائم علي الاهاز إلقرارها أو قعديلها  ،مىع بيىان األسى والمعىايير
التي استندت الاهة إليها عند قىأهيلهم  ،وذلىك عنىد طلىب الموافقىة علىي طىرح
المناقصات علي القوائم .
24

 - 6يعلىىا الاهىىاز عىىا أسىىما الشىىركات واألفىىراد الفىىائزل فىىي التأهيىىل فىىي الاريىىدل
الرسمية والموقع االلكتروني للاهاز  ،كما يتم إخلار الفائزيا ويير الفائزيا
بنتياة التأهيل كتابة.
 - 7ياىىب أن قكىىون ىىروط ومتللبىىات التأهيىىل ومعىىايير التقيىىيم قحقىىق الشىىفافية
والعدالة بيا المتقدميا .
 - 8ياوز للاهة صاوبة الشأن أن قستبعد ـ فىي أي مرولىة ـ أي منىاقص إذا قبىيا
لها عدم صحة البيانات أو الوثائق المقدمىة منىه  ،أو إذا فقىد ىرط مىا ىروط
التأهيل .
بيانات الدعول للتأهيل المسبق ولإل تراك في المناقصة العامة
وواالت النشر بلتة أجنبية واودل باانب اللتة العربية
مادل 22
ياىىب أن قشىىمل الىىدعول للتأهيىىل المسىىبق أو لال ىىتراك فىىي المناقصىىة العامىىة ،
البيانات التالية:
الاهة المختصة بالشرا وعنوانها.

طبيعة األصناف أو مقاوالت األعماا أو الخدمات المللوبة .

أماكا الحصوا علال وثائق المناقصة أو التأهيل ومقابل الحصوا عليها .

طريقىىة ققىىديم طلبىىات التأهيىىل المسىىبق أو العلىىا ات  ،بمىىا فىىي ذلىىك المكىىان

والموعد النهائي لذلك .
مادل 23
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يُنشر اإلعالن عا الدعول إلال المناقصة أو طلبات التأهيل بلتىة أجنبيىة واوىدل
(علال األقل) باانب اللتة العربية في الحالتيا التاليتيا :
أ  -إذا كانت المناقصة أو الممارسة خارجية .
ب  -إذا كان اللرح مقصورا ً علال الشركات األجنبية .
قواعد النشر باستخدام وسائل قكنولوجيا المعلومات واالقصاالت
مادل 24
للاهة المختصة بالشرا أن قعمل علال استخدام وسىائل قكنولوجيىا المعلومىات
واالقصاالت الحديثة  ،بما في ذلك الوسائل االلكترونية  ،ألقصال درجة ممكنة للقيام
بإجرا ات الشرا وفقا ً لهذه الالئحة وذلك لتحقيق المزيد مىا المنافسىة والشىفافية فىي
عمليات الشرا .
ويتعىىيا علىىال الاهىىة المختصىىة عنىىد إجىىرا عمليىىات الشىىرا بواسىىلة وسىىائل
الكترونية  ،مراعال ما يلي :
أ  -ان قكىىون إجىىرا ات الشىىرا التىىي سىىتتم باسىىتخدام ناىىم وبىىرامج لتكنولوجيىىا
المعلومات  ،بما في ذلك قلك المرقبلة بتوثيق المعلومىات  ،متاوىة علىال نحىو
عام وقابلة لالستخدام المتبادا مع نام وبرامج قكنولوجيا المعلومات األخىرى
المتاوة أي ا ً علال نحو عام .
ب  -اسىتخدام وسىائل قكفىل عىدم النيىل مىىا طلبىات اال ىتراك فىي المناقصىات ومىىا
العلىىا ات وبمىىا فىىي ذلىىك وسىىائل قحديىىد وقىىت اسىىتالمها ومنىىع االطىىالع ييىىر
القانوني عليها .
ج  -إنشىىىا موقىىىع رسىىىمي يتبىىىع الاهىىىة المختصىىىة بالشىىىرا علىىىال الشىىىبكة الدوليىىىة
للمعلومات  ،كبوابة للمعلومات عا جميع عمليات الشرا التىي قىتم مىا خىالا
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قلك الاهة وبحيث يكون المصدر الرئيسي للمعلومىات المتعلقىة بناىام الشىرا
في هذا الموقع.
ضوابو وإجرا ات قسليم وقسلم وثائق المناقصات
مادل 25
قسلم وثائق المناقصة للمناقص في الزمان والمكان المحدديا في االعالن عىا
المناقصة بعد سداد الرسم المقرر لهذه الوثائق  ،وال ياوز استالم أي علا يرد بعد
الموعد النهائي لتقديم العلا ات كما ال ياوز استالم أي علا عليه عالمة أو إ ارل
وذلك مع مراعال اإلجرا ات التالية:
 -1قسلم الوثائق ما المناقص أو ما يمثله في المكان المخصص لذلك بالوثائق .
 -2التأكد ما بيانات المناقص مقدم العلا أو ما يمثله والتحقق ما صفته .
 -3يسلم ايصاا مثبت به بيانات وصفة المناقص وبيانات المناقصة .
 -4وفي واا ققديم علا ات بديلة يىتم الحصىوا علىال ماموعىة الوثىائق الرسىمية
لكل علا بديل وياب أن يكتب بوضوح علال كل ماموعىة مىا هىذه الوثىائق
أنها قمثل علا ً بديالً ويمن إيصاا استالم وقسلم عا كل علا بديل .
واالت اقت ا رسوم قوفير وثائق المناقصة
مادل 26
قحصىىل رسىىوم مقابىىل قىىوفير وثىىائق المناقصىىة للىىرايبيا فىىي اال ىىتراك فيهىىا ،
وكىىذلك فىىي والىىة ققىىديم طلىىب للحصىىوا علىىال العلىىا ات البديلىىة  ،علىىال النحىىو الىىذي
يصدر به قرار ما الوزير المختص وفقا ً ألوكام المادل ( )89ما القانون .
27

روط وإجرا ات قسليم وفحص العينات
مادل 27
.1
.2

.3
.4

في الحاالت التي يتم فيها اللرح علال أساس ققديم عينات يتبع اآلقي:
ياىىىب الىىىنص فىىىي وثىىىائق المناقصىىىة علىىىال مواصىىىفات العينىىىات أو مقاسىىىها أو
وامهىىا ،وفىىي األصىىناف التىىي يلىىزم قوريىىدها داخىىل عبىىوات ،ياىىب بيىىان نىىوع
العبول وسعتها ومواصفاقها.
علىىىال مقىىىدم العلىىىا قسىىىليم العينىىىات فىىىي الموعىىىد والمكىىىان المحىىىدديا بوثىىىائق
المناقصة بالاهة المختصة بالشرا أو القلاع الفني بالاهىاز بحسىب األوىواا
بعد التأكد ما سالمة أختامها وصحة قتليفها وإثباقها في سىال العينىات مقابىل
إيصاا استالم يسلم لمقدم العينة .
ال يقبل العلا يير المصحوب بتلك العينات أو إيصاا استالمها.
ققوم الاهىة الفاوصىة بفحىص العينىات وموافىال الاهىة المختصىة بالنتياىة قبىل
التىىاريخ المحىىدد بوقىىت كىىاف  ،وذلىىك للسىىماح بدراسىىة العلىىا ات علىىال ضىىو
نتياىىة فحىىص العينىىات ورفىىع التوصىىيات الالزمىىة للاهىىة المختصىىة للبىىت فىىي
الميعاد المحدد .

وياب أن قُرد العينات ألصحاب العلا ات المرفوضة خالا سىبعة أيىام عمىل
مىا قىىاريخ الىىرفض فىىإذا لىىم يتسىىلموها ،ريىم إخلىىارهم بىىذلك ،جىىاز للاهىىة المختصىىة
بالشرا اقخاذ ما قراه مناسبا ً في أنها فىي ضىو القىرارات والىنام المتبعىة فىي هىذا
الشأن.
وقلتىىزم الاهىىة المختصىىة بالمحافاىىة علىىال العينىىات المقدمىىة مىىا المتعاقىىد معىىه،
وقحرر مح را ً بمواصفاقها علال أن يت ىما صىور للعينىات والكتالوجىات الخاصىة
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بها  ،وقحفظ لدى الاهة طواا مدل سريان العقد ،وقسري بشأن رد قلك العينىات ذات
األوكام الخاصة برد عينات أصحاب العلا ات المرفوضة.
وفي واا قلف العينات المقدمة مىا المتعاقىد ألي سىبب مىا األسىباب ال يرجىع
إليه قبل البد في التوريد  ،يتم التوريد للمح ر المحرر للعينات قبل قلفهىا  ،أمىا فىي
والة التلف أثنا مدل التوريد فيتعيا االوتفاظ باز ما األصناف الموردل ،والتي قم
قبولها كعينات بديلة لالستر ىاد بهىا فىي اسىتالم األصىناف المتبقيىة ويىتم وسىابها مىا
الكمية المللوب قوريدها وفقا ً للعقد .
الماروف الفني والماروف المالي
مادل 28
إذا قللبت ىروط طىرح المناقصىات عرضىا ً فنيىا ً وعرضىا ً ماليىا ً ياىب الىنص
علي أن ققدم العلا ات في ماروفيا متلقيا أودهما للعر الفني واآلخر للمالي .
ويحتوى المظروف الفني على التالي:
التأميا األولي المللوب

الشروط العامة والخاصة والبيانات الفنية عا العر المقدم.

بيانات كاملة عا الشركات أو األفراد الكويتييا ما الباطا الذيا قد يسند اليهم

جز ما التنفيذ إذا قللبت وثائق المناقصة ذلك.
أية مستندات أو بيانات أخرى قد قتللبها وثائق المناقصة.

ويحتوى المظروف المالي علي التالي :
صيتة العلا معتمدل ما مقدم العلا .

قوائم األسعار وجداوا كميات.

أي عناصىىر أخىىرى قىىد ق ى ثر فىىي القيمىىة الماليىىة للعىىر وفقىىا لمىىا قق ىىال بىىه

روط اللرح.
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أية مستندات أو بيانات أخرى قتللبها وثائق المناقصة.
ضوابو وإجرا ات االجتماع التمهيدي
مادل 29

في
-1
-2
-3
-4

في الحاالت التي ققرر فيها الاهة المختصة بالشرا عقد جلسىة لالستفسىارات
أن مناقصة أو ممارسة ياب مراعال ال وابو واإلجرا ات التالية :
أن يت ما اإلعالن موعد ومكان االجتماع التمهيدي .
ياىىىوز لكىىىل مىىىا قىىىام بشىىىرا وثىىىائق المناقصىىىة و ىىىور االجتمىىىاع التمهيىىىدي
بشخصه أو ما يمثله .
كىىل مىىا يىىدون بمح ىىر االجتمىىاع التمهيىىدي يعتبىىر جىىز ا ً ال يتاىىزأ مىىا وثيقىىة
المناقصة ويسرى في مواجهة مقدمي العلا ات .
ياب قعميم األسىءلة واالستفسىارات والىردود عليهىا بعىد اعتمادهىا علىال جميىع
المناقصىىيا قبىىل موعىىد اقفىىاا العلىىا ات بوقىىت كىىاف  ،ونشىىر مىىا انته ىال إليىىه
االجتمىىىاع التمهيىىىدي فىىىي الموقىىىع االلكترونىىىي للاهىىىاز دون كشىىىف مصىىىدر
االستفسار أو التسا ا .
روط وضوابو وإجرا ات التأميا األولي
مادل 30

ياىىىىىب أن يقىىىىىدم مىىىىىع كىىىىىل علىىىىىا قىىىىىأميا أولىىىىىي وذلىىىىىك وفقىىىىىا ً للشىىىىىروط
واألوضاع واإلجرا ات التالية :
 – 1قحىىدد الاهىىة المختصىىة بالشىىرا مبلىىغ التىىأميا األولىىي ويىىدرج ضىىما ىىروط
المناقصىىىة وذلىىىك بمىىىا ال يقىىىل عىىىا  %1وال ياىىىاوز  %5مىىىا اجمىىىالي القيمىىىة
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التقديريىىىة للمناقصىىىة  ،ويسىىىتبعد كىىىل علىىىا ييىىىر مصىىىحوب بكامىىىل التىىىأميا
المللوب .
 – 2قحدد الاهىة المختصىة بالشىرا مبلىغ التىأميا األولىال بالشىرا فىي المناقصىات
القابلة للتازئة بما ال يقل عىا  %1وال ياىاوز  %5مىا القيمىة التقديريىة لكىل
بند علىي وىدل  ،ويلتىزم صىاوب العلىا بتقىديم التىأميا األولىي المللىوب عىا
البنود التي يريب في التقدم لها.
 - 3ياب أن يكون التأميا األولي بشيك مصدل أو خلاب ضمان مىا بنىك معتمىد
لدي دولة الكويت  ،صىادر باسىم مقىدم العلىا ولصىال الاهىة صىاوبة الشىأن
ويير مقترن بأي قيد أو رط أو قحفظ وييىر قابىل للرجىوع فيىه  ،وال يلتفىت
إلي العلا ات يير المصحوبة بهذا التأميا وإن كانت مقبولة فنيا ً  ،وياىب أن
يكون التأميا صالحا ً لمدل سريان العلا .
 -4ال ياىىوز للمنىىاقص سىىحب التىىأميا األولىىي إال بعىىد مىىرور  90يومىا ً مىىا قىىاريخ
إقفاا المناقصة أو عند قوقيع العقد ما لم يتم إلتا المناقصة .
موعد ومكان وإجرا ات فت المااريف
مادل 31
ياتمع المال أو أية لاان يشكلها ابتدا ً ما الساعة التاسعة صباوا ما اليوم
المحىىدد لفىىت الماىىاريف بوثىىائق المناقصىىة فىىي جلسىىة علنيىىة بمقىىر الاهىىاز ،ويتىىولال
المال أو اللانة فت المااريف واقخاذ االجرا ات التالية وفقا لترقيبها:
 -1اثبات الحالة التي وردت عليها العلا ات بعد التحقق ما سالمتها.
 -2القيام بحصر العلا ات واثبات عددها في مح ر فت المااريف.
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 -3التحقق ما وجود ماروفيا منفصليا مقدميا عا كل علا  ،في والة طىرح
المناقصىىة بناىىام العرضىىيا اوىىدهما للعىىر الفنىىي واالخىىر للعىىر المىىالي
واثبات ذلك في مح ر فت المااريف.
 -4فت المااريف وقرقيم العلا ات علىال هيءىة كسىر اعتيىادي يكىون بسىله رقىم
العلا ومقامه عدد العلا ات الىواردل وإثبىات ذلىك علىال كىل ماىروف وكىل
ورقة بداخله  ،وقبث البيانات مبا رل علال الموقع االلكتروني للاهاز.
 -5االوتفاظ بالمااريف المالية بعد التوقيىع عليهىا دون فتحهىا داخىل مكىان محكىم
التلق في والة طرح المناقصة بناام الماروفيا (الفني /المالي).
 -6قرا ل اسم صاوب العلا والسعر المقىدم منىه( فىي والىة الماىروف الواوىد)
وقيمة التاميا األولي ونوعه وييرهىا مىا محتويىات العلىا علىال الحاضىريا
ما مقدمي العلا ات أو ما يمثلهم.
 -7التوقيع ما رئىي االجتمىاع واألع ىا الحاضىريا علىال العلىا ات الفنيىة أو
المالية بحسب األوواا بعد ختمها وقفريتها في كشوف التفريغ.
 -8التأ ير بدائرل ومرا ووا كل كشو او قصحي في البيانات الىواردل بالعلىا
وقوقيع رئي االجتماع علال هذه التأ يرات.
 -9التوقيىىىع مىىىا رئىىىي االجتمىىىاع واألع ىىىا الحاضىىىريا علىىىال مح ىىىر فىىىت
المااريف.
 -10وفظ التأمينىات االوليىة لىدى الاهىاز بعىد التوقيىع باالسىتالم علىال مح ىر فىت
المااريف وفقا لإلجرا ات المقررل.
 -11إوالة مااريف العلا ات الفنيىة إلىال الاهىة صىاوبة الشىأن مىع قسىايل قىاريخ
قسليم الاهة.
 -12إعداد كشوف بنتياة فت العلا ات الفنية او المالية بحسب األوواا.
وياب ان يتم المال أو اللانة عمله بأكمله في الالسة ذاقها .
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المدل الزمنية المحددل لقبوا أو استبعاد العرو
وال وابو الالزمة لذلك
مادل 32

الفنية

قكىىىىون المىىىىدل المقىىىىررل لقبىىىىوا أو إسىىىىتبعاد العىىىىرو الفنيىىىىة فىىىىي الحالىىىىة
المنصىىىو عليهىىىا بالمىىىادل  50مىىىا القىىىانون ( 10عشىىىرل) أيىىىام  ،وياىىىوز للانىىىة
الفنيىىىة أن قللىىىب مىىىا المالىىى مىىىد هىىىذه المىىىدل وبحىىىد أقصىىىال ( 20عشىىىرون) يومىىىا ً
فىىىي والىىىة المشـىىىـروعات الكبىىىرى والمعقىىىدل فنيىىىا ً  .ويبىىىدأ وسىىىاب المىىىدل مىىىا قىىىاريخ
قسلم اللانة الفنية للعلا ات المقبولة وذلك وفقا ً لل وابو التالية :
 - 1يبدأ وساب المدل ما قاريخ قسلم اللانة الفنية للعلا ات المقبولة .
 - 2فىىي وىىىاا ققىىديم العينىىىات لفحصىىها يتبىىىع فيهىىا ذات اإلجىىىرا ات المشىىار إليهىىىا
في المادل ( )27ما هذه الالئحة .
 - 3ينشىىىىر قىىىىرار الىىىىرفض والقبىىىىوا فىىىىي الموقىىىىع االلكترونىىىىي وفقىىىىا ً للقواعىىىىد
المنصو عليها بالقانون وهذه الالئحة .
موعد ومكان فت المااريف المالية
مادل 33
ياتمىىىع المالىىى ابتىىىدا ً مىىىا السىىىاعة التاسىىىعة صىىىباوا ً مىىىا اليىىىوم المحىىىدد
لفىىىت الماىىىاريف الماليىىىة للعىىىرو المقبولىىىة فنيىىىا فىىىي جلسىىىة علنيىىىة بمقىىىر الاهىىىاز
وفقىىىىا لإلجىىىىرا ات وال ىىىىوابو المنصىىىىو عليهىىىىا فىىىىي المىىىىادل ( )31مىىىىا هىىىىذه
الالئحة.
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مدل اإلعالن عا كشوف قفريغ األسعار وأي قفصيالت أخرى
مادل 34
يعلا الاهىاز عىا كشىوف قفريىغ أسىعار علىا ات المناقصىة لمىدل ( )5خمسىة
أيام عمل ويت ما اإلعالن البيانات اآلقية :
 .1الاهة صاوبـــة الشأن ،رقىم المناقصــىـة ،موضىوعها ،قىاريخ االجتمىاع الىذي
قم فض العلا ات به .
 .2المبلىىىغ االجمىىىالي لقيمىىىة كىىىل علىىىا بالىىىدينار الكىىىويتي اال إذا نصىىىت وثىىىائق
المناقصىىة علىىال عملىىة اخىىرى  ،ويىىتم قىىدويا النسىىبة المءويىىة المكتوبىىة بصىىيتة
العلا للمناقصات محددل األسعار.
 .3اسىىما وأعىىداد البنىىود والقيم ىة االجماليىىة لك ى دل بنىىد علىىال وىىده للمناقصىىة القابلىىة
للتازئة.
 .4أسم مقدم العلا .
 .5العلا ات المستبعدل.
أبرز عناصر التقييم التي ياب أن قدرج في كراسة الشروط
مادل 35
ياب أن قت ما كراسة الشروط ابرز عناصر التقييم ومنها :
 .1عىىدد وواىىم المشىىاريع التىىي قىىام المقىىاوا بتنفيىىذها مىىا ذات طبيعىىة المشىىروع
المللوب قنفيذه
 .2طريقة التنفيذ المقتروة .
 .3البرنامج الزمني للتنفيذ .
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هادات أدا ما العمال .
.4
 .5البيانات الفنية الخاصة بمصادر المواد أو االجهزل .
 .6بيان بأنواع ومواصفات المعدات واألجهزل المستخدمة في التنفيذ .
 .7خبرات وأسما الكوادر الفنية التي ستقوم باأل راف علال قنفيذ العمل ما قبىل
المقاوا .
 .8المقاوليا ما الباطا وخبراقهم .
كمىىىا ياىىىب أن قت ىىىما وثىىىائق المناقصىىىة قحديىىىد الحىىىد األدنىىىال للقبىىىوا الفنىىىي
للعرو الفنية.
وفىىي والىىة المناقصىىات التىىي قتللىىب اجىىرا مفاضىىلة ومقارنىىة بىىيا العىىرو الماليىىة
ومىىا ذلىىىك ققيىىىيم العناصىىىر ييىىىر السىىىعرية بقيمىىىة نقديىىىة  ،ياىىىب أن قت ىىىما وثىىىائق
المناقصة ما يلي :
أس وساب التكلفة التىي قىد قنشىأ عىا اعمىاا التشىتيل والصىيانة طىواا فتىرل
قنفيذ المشروع .
أس ققييم العناصر يير السعرية وقحويلها إلال قيمة نقدية .
إجرا ات وضوابو الترسية في الحاالت التي ال قحتاج إلال فحص فني
مادل 36
علىىال الاهىىاز فىىي الحىىاالت التىىي ال قحتىىاج الىىال ققيىىيم فنىىي أن يرسىىال المناقصىىة
فورا ً علال صاوب العلا الذي يتوافق مىع متللبىات وثىائق المناقصىة واألقىل سىعرا ً
وذلك وفقا ً لل وابو واإلجرا ات التالية -:
 -1وصر العلا ات في مح ر فت المااريف وقدويا األسعار .
 -2يصدر الاهاز قرارا ً بالترسية في ذات الالسة .
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 -3ينشر قرار الترسية في الموقع االلكتروني .
 -4أن يكون مقدم العلا ما الذيا سبق قأهيلهم.
 -5أن يقوم الاهاز بتحرير مح ر يثبت فيه ما قم ما إجرا ات وكافة المستندات
المللوبة في وثائق المناقصة.
وياىىوز للمت ىىرر مىىا قىىرار الترسىىية الىىتالم منىىه وفقىا ً ألوكىىام القىىانون وهىىذه
الالئحة .
ضوابو وإجرا ات التسعير
مادل 37
قسىىعر جميىىع العلىىا ات بالعملىىة الرسىىمية مىىا لىىم قىىنص وثىىائق المناقصىىة علىىال
خالف ذلك  ،وقكون ضوابو التسعير وإجرا اقه علال النحو التالي :
 - 1إذا أجازت وثائق المناقصة ققديم علا ات بعمىالت مختلفىة قابلىة للتحويىل يىتم
قحويل أسعار العلا ات إلال الدينار الكويتي بمراعال أن يحىدد سىعر الصىرف
بسعر البيع المعلا بنشرل بنك الكويت المركزي في يوم فت المااريف المالية
المنصو عليه في وثائق المناقصة ،بتر التقييم.
 - 2كتابة األسعار ومفرداقها باألرقام والحروف يير قابلة للمحو.
 - 3أن قشىىىىمل األسىىىىعار التىىىىي يحىىىىددها باىىىىدوا األسىىىىعار ،جميىىىىع المصىىىىروفات
وااللتزامىىات أي ىا كىىان نوعهىىا ،وعلىىال أن قشىىمل القيىىام بإقمىىام جميىىع األعمىىاا
والتسليم للاهة صاوبة الشأن وضمانها وفقا ً لشروط العقد.
 -4ققىديم كشىف بأسىعار قلىىع التيىار وىاا ورود نىص فىىي وثىائق المناقصىة بىىذلك
علال أن قكون أسعارها ثابتة خالا المدل المحددل في وثائق المناقصة .
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ضوابو واجرا ات مراجعة
العلا ات ذات األسعار المنخف ة بصورل يير طبيعية
مادل 38
ياىىب علىىال المال ى قبىىل رفىىض العلىىا ذو األسىىعار المنخف ىىة بشىىكل كبيىىر
وبنسبة يير مبررل عا القيمة التقديريىة لميزانيىة المناقصىة المعتمىدل مىا قبىل الاهىة
صاوبة الشىأن ،االستر ىاد باألسىعار األخيىرل السىابق التعامىل بهىا محليىا ً أو خارجيىا ً
وبأسىىعار السىىول ،والتأكىىد مىىا مال مىىة األسىىعار التقديريىىة االر ىىادية للبنىىود محىىل
المناقصىىة ومىىدى قوافقهىىا مىىع األسىىعار السىىائدل فىىي السىىول وقىىت ققىىديم العلىىا ات ،
ويثبت في مح ر الالسة ما قم اقخاذه ما إجرا ات ومىا قوصىل إليىه مىا نتىائج فىي
هذا الصدد في مح ره.
كما يتعيا علال المالى قوجيىه طلىب خلىي إلىال مقىدم العىر المىنخفض أو
أف ل العىرو المنخف ىة  ،الواوىد قلىو اآلخىر إذا اسىتدعال األمىر ،لبيىان قفاصىيل
العناصر المكونة للعلا التي قعتبر ذات صلة بانخفاضه ،وبوجه خا ما يلي:
 - 1سابقة أعماله التي قام بتنفيذها وما ي يد قدرقه الفنية .
 - 2االطالع علال مركزه المالي وكل مىا يفيىد مال قىه الماليىة وقدرقىه علىال الوفىا
بالمتللبات المالية للمناقصة .
 - 3بيان األس والمعايير التي استند إليها لتحديد أسعار علائه.
 - 4ققىىديم دراسىىة اقتصىىادية قشىىمل طريقىىة اإلنشىىا أو عمليىىة التصىىنيع أو ققىىديم
الخدمات.
 - 5بيىان بىالحلوا الفنيىة المختىارل أو الاىىروف االسىتثنائية المواقيىة أو المتاوىة لىىه
لتنفيذ األعماا أو قوريد الب ائع أو ققديم الخدمات.
37

 - 6بيان االبتكار المقترح مىا قبلىه فىي قنفيىذ األعمىاا أو قوريىد الب ىائع أو ققىديم
الخدمات.
 - 7االلتزام بالقوانيا واللوائ السارية والمتعلقة بحماية العىامليا وظىروف العمىل
في المكان المزمع قنفيذ األعماا أو الخدمات أو التوريدات فيه.
وللمال رفض العلا منخفض السعر إذا قوصل إلال قناعة ،بعد التحقق ما
العناصر سىالفة الىذكر  ،ب ىعف إمكانيىات مقىدم العىر الماليىة والفنيىة ،بمىا يى ثر
علال قنفيذه اللتزاماقه.
وياىىب قىىدويا وقوثيىىق كافىىة االستفسىىارات واالستي ىىاوات والمناقشىىات التىىي
قاىىرى بىىيا مقىىدم العىىر م ىنخفض السىىعر والمال ى والىىردود عليهىىا ووفاهىىا فىىي
الملف الخا بالمناقصة .
ال وابو والشروط الخاصة بمن اف لية للعلا ات المقدمة
ما أصحاب المشروعات الصتيرل والمتوسلة
مادل 39
قمىىن العلىىا ات المقدمىىة مىىا أصىىحاب المشىىروعات الصىىتيرل والمتوسىىلة
أف لية إذا كانت ملابقة للشروط والمواصىفات فىي والىة التسىاوي فىي األسىعار بىيا
علائيا وكان أودهما للمشروعات الصتيرل والمتوسلة وذلك وفقا ً لل وابو التاليىة
:
 - 1الحصىىوا علىىال ىىهادل مىىا الصىىندول الىىوطني لرعايىىة وقنميىىة المشىىروعات
الصىىىتيرل والمتوسىىىلة  -وىىىاا كونىىىه مىىىا مسىىىتفيدي الصىىىندول  -بعىىىدم قعثىىىر
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المشىىروع وسىىالمة قعاقىىده مىىع الصىىندول  ،ويىىتم ارفاقىىه بالعلىىا المقىىدم مىىا
صاوب المشروع الصتير أو المتوسو وقت ققديم العلا .
 - 2فيمىىا يخىىص المشىىروعات الصىىتيرل والمتوسىىلة األخىىرى  -ييىىر الخاضىىعة
للصندول الوطني لرعاية وقنمية المشىروعات الصىتيرل والمتوسىلة  -فيقىدم
ما يفيد التزامها بعىدد العمالىة ورأس المىاا المنصىو عليىه فىي القىانون رقىم
 98لسنة  2013المشار إليه .
 - 3عدم جواز التنازا أو التعاقد ما الباطا بعىد إرسىا المناقصىة علىال علىا ات
المشروعات الصتيرل والمتوسلة إال بعد موافقة الاهة المختصة بالشرا .
نسبة أف لية المنتج الوطني
مادل 40
ياب علال المال أو الاهة صاوبة الشأن – بحسب األوواا  -في مناقصات
التوريىىىد  -أو مىىىا فىىىي وكمهىىىا -الترسىىىية علىىىال المنىىىتج الىىىوطني متىىىال كىىىان ملابقىىىا ً
للمواصىىفات والشىىروط وكانىىت األسىىعار المقىىدم بهىىا ال قزيىىد علىىال أقىىل االسىىعار التىىي
قىىدمت عىىا منتاىىات مماثلىىة مسىىتوردل ملابقىىة للمواصىىفات بنسىىبة ( )%15خمسىىة
عشرل في المائة .
ضوابو وإجرا ات إخلار الاهات المعنية والفائز بنتياة المناقصة
مادل 41
-1

ياب علال الاهاز بعد صدور قرار بترسية المناقصة اقباع ما يلي-:
إخلار الاهىة صىاوبة الشىأن بنتياىة المناقصىة خىالا مىدل ال قاىاوز خمسىة
أيام عمل قبدأ مىا اليىوم التىالي لصىدور قىرار الترسىية ،وعلىال الاهىة صىاوبة
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-3

الشىىأن أن قىىرد بالتعقيىىب بشىىأن الترسىىية خىىالا مىىدل ال قاىىاوز عشىىرل أيىىام مىىا
قاريخ قسلمها االخلار.
اخلىىار المنىىاقص الفىىائز بعىىد موافقىىة ديىىوان المحاسىىبة كتابىىة بقبىىوا علائىىه
وقرسيه المناقصة خالا أسبوع ما قاريخ قسلمه موافقة الديوان ،اما إذا كانت
القيمة اإلجمالية للعلا ال قدخل فىي نلىال النصىاب المقىرر لىديوان المحاسىبة
فإنىه يىىتم اخلىار المنىىاقص الفىىائز بىذات اإلجىىرا ات السىىالفة خىالا أسىىبوع مىىا
قاريخ قسلمه رد الاهة صاوبة الشأن.
إرساا صورل كتاب إخلار المناقص الفائز إلال الاهة صاوبة الشأن.
روط وضوابو وإجرا ات التأميا النهائي
مادل 42

مىع مراعىال أوكىام المىادل ( ) 65مىا القىانون  ،قحىدد وثىائق المناقصىة المعلىا
عنها قيمىة التىاميا النهىائي بمبلىغ ال يقىل عىا ( )% 10عشىرل فىي المائىة مىا القيمىة
االجمالية للعقد ،ويتم ايداعه بموجب خلاب ضمان مصرفي مقبىوا مىا بنىك معتمىد
لدي دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصال الاهة صىاوبة الشىأن ،ييىر
مقترن باي روط أو قحفظ ،وصال لألدا بأكمله ،ويير قابل للرجوع فيه.
ويكون خلاب ال مان ساري المفعوا مىا وقىت إصىداره إلىال مىا بعىد انتهىا
قنفيذ العقد بثالثة أ هر ،إال إذا نصت وثائق المناقصة علال مدل أطوا .
وياب علال الاهة صاوبة الشأن مراعال ما يلي:
االوتفاظ بكامل التأميا إلال ان يتم قنفيذ العقد بصفة نهائية ،بما في ذلك مىدل
-1
ال مان أو الصيانة وينص علال ذلك في وثائق المناقصة.
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إمسىىاك سىىاالت خاصىىة لمراقبىىة خلابىىات ال ىىمان المقدمىىة مىىا المتعاقىىديا
معهىىا ،ومتابعىىة إجىىرا ات طلىىب قمديىىد سىىريانها ،أو مصىىادرقها ،أو اإلفىىراج
عنها.
قمديد خلابات ضمان التأميا النهائي:
ياب قمديد فترل صالوية خلاب ال مان قبل انتها مدل سىريانه بمىده ال ققىل
عا ىهريا ،وذلىك فىي والىة قىوافر األسىباب المبىررل للتمديىد إعمىاالً ألوكىام
القانون وهذه الالئحة و روط التعاقد.
يىىتم قوجيىىه طلىىب التمديىىد إلىىال البنىىك مبا ىىرل ،ويىىزود المتعاقىىد بصىىورل منىىه،
ويكون التمديد للفترل ال رورية الالزمة ،ويشار في طلب التمديد إلىال أنىه إذا
لم ينه البنك إجرا ات التمديد قبل انتها مدل سريان ال مان ،ياىب عليىه دفىع
قيمة ال مان للاهة فوراً.
ياب قمديد مدل سريان خلاب ال مان النهىائي فىي عقىود األ ىتاا العامىة إذا
قأخر المتعاقد في قنفيذ أعماا الصيانة وال مان ،وذلىك بمىدل ال ققىل عىا مىدل
التأخير ،وينص علال ذلك في وثائق المناقصة.
إذا نقصت قيمة التأميا النهائي نتياة زيادل نلال العمل أو كمية التوريىدات
أو قأدية الخدمات ،أو خصم اية مبالغ منه أو ييرها ،فان علىال المتعاقىد زيىادل
قيمة التاميا النهائي إلال ما يوازي النسبة المحددل فىي وثىائق المناقصىة خىالا
عشرل أيام عمل ما قاريخ اخلىاره كتابىة  -وبعلىم الوصىوا  -مىا قبىل الاهىة
بىىذلك ،وإذا لىىم يقىىم بتكملىىة التىىاميا النهىىائي ،فللاهىىة الحىىق فىىي خصىىم المبلىىغ
التكميلىىي المللىىوب مىىا مسىىتحقاقه لىىديها بمقت ىىي هىىذا العقىىد أو أي عقىىد آخىىر
لديها ،وذلك دون المساس باألوكام األخرى الواردل فيه.
االوتفاظ باميع النسخ األصلية لمستندات خلابات ال مان المصرفية ،إلال
ان يتم ردها بعد انتها التر الصادرل ما اجله.
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بمراعال أوكام المادل ( )70ما القانون يرد التأميا النهائي أو ما قبقي منىه،
لصاوبه ،بتيىر طلىب ،فىور إقمىام قنفيىذ العقىد بصىفة نهائيىة ،بمىا فىي ذلىك مىدل
ال مان أو الصيانة ،وما لم يكىا مسىتحقا لتتليىة أيىة وقىول ناجمىة عىا قنفيىذ
العقد أو أية وقول أخىري مسىتحقة للاهىة صىاوبة الشىأن أو أي جهىة وكوميىة
أخرى .
موافال الاهاز بتقرير يفيد بانتهىا العقىد ومىا طبىق بنىا عليىه مىا يرامىات
فرضت علال المتعاقد ان وجدت.
إجرا ات ققديم الشكوى والبت فيها
مادل 43

يتبع في تقديم الشكوى والبت فيها اإلجراءات التالية :
ققىىدم الشىىكوى كتابىىة موضىىحا ً بهىىا األسىىانيد التىىي قرقكــىىـز عليهىىا وقرفىىق بهىىا
-1
المستندات الم يدل لها .
ققدم الشكوى إلال الاهة المختصة بالشرا أو رئي الاهىة صىاوبة الشىأن
-2
بحسب األوواا .
ققيد الشكوى في السال الخا بىإجرا ات الشىرا ويسىلم الشىاكي ايصىاالً
-3
مبينا ً به قاريخ ورقم الشكوى  ،كما يثبت بالسال ما قم بشأنها .
ياوز إستدعا مقدم الشكوى لسماع أقواله أو لللىب ققىديم مسىتندات قتعلىق
-4
بالشكوى .
ققدم كوى المناقص إلال رئي الاهة المختصة بالشىرا أو المناقصىة فىي
-5
والة إخاللهىا بىأي مىا التزاماقهىا المبينىة بالقىانون أو هىذه الالئحىة متىال قرقىب
عليه إلحال خسارل أو ضرر بالمناقص ويىتم ذلىك فىي أي مرولىة مىا مراوىل
الشرا .
42

إذا كانىىت الشىىكوى قتعلىىق بقصىىور ىىاب إعىىداد الوثىىائق الفنيىىة للمناقصىىة
-6
أو ىروطها العامىىة بمىىا يخىىل بقواعىىد المسىاوال والعدالىىة وقكىىاف الفىىر يحىىق
لكل ذي مصلحة ققديم كوى إلال ويا إقفاا باب ققديم العلا ات .
إذا كانت الشكوى متعلقة بإجرا ات الشرا قبل إقمام العقد أو قبل البد فىي
-7
قنفيىىذه فيتعىىيا ققىىديمها خىىالا مىىدل ( )7أيىىام عمىىل مىىا قىىاريخ نشىىر القىىرار أو
اإلجرا محل الشكوى أو إخلار ذوي الشأن أيهما أسبق .
ققدم الشكوى ما القرارات التي يصدرها الاهاز إلال المال للبت فيها .
-8
لرئي الاهة المختصة بالشرا أو لاان الاهاز وسب االختصا إيقىاف
-9
إجرا ات الشرا خالا سبعة أيام عمل ما قاريخ ققديم الشكوى .
ياب البت في الشكوى ما قبىل رئىي الاهىة صىاوبة الشىأن أو المالى ،
-10
بحسب االختصا  ،خالا سبعة أيام عمل ما قىاريخ ققىديمها  ،ويكىون ذلىك
بقىىىرار مسىىىبب مبينىىىا ً بىىىه مىىىا يتخىىىذ مىىىا إجىىىرا ات قصىىىحيحية الزمىىىة لسىىىالمة
اجرا ات المناقصة.
 -11يخلر الشاكي بالقرار الصادر في كواه كتابة أو بأية وسيلة الكترونية .
مادل 44
-1

-2

يكون تقديم التظلم والبت فيه  ،وفقا ً لإلجراءات التالية :
يقدم التالم ما قرارات المال إلال لانة التالمات وذلىك خىالا سىبعة أيىام
عمىىل مىىا قىىاريخ نشىىر القىىرار الخىىا بالمناقصىىة أو الشىىرا أو إخلىىار ذوي
الشأن أيهما أسبق  ،و في والة الىتالم مىا جىزا وقعىه المالى علىال المتعهىد
قكون المدل ( )30ثالثيا يوما ً ما قاريخ صدور قرار الازا .
يقيىد الىتالم بسىال خىا بعىد سىداد رسىوم طلبىات الىتالم ،ويسىلم المىتالم
إيصاالً مبينا ً به رقم وقاريخ التالم .
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اللانىة الىذي يحيلىه إلىال اللانىة لفحصىه

يعر التالم فور قيده علال رئىي
واقخاذ ما يلزم ما قرار .
للانة الحق في سماع أقواا المتالم فإذا كان التالم ما جزا  ،فعلال اللانىة
اسىىتدعا المىىتالم وسىىماع أقوالىىه وقحقيىىق دفاعىىه  ،وأن قللىىب مىىا المال ى
المستندات الالزمة ولها كذلك استدعا ما قرى ضرورل لسماع أقواله .
قخلر اللانة المتالم كتابةً أو بأي وسيلة ما وسىائل ققنيىة المعلومىات بمىا
قنتهي إليه في التالم .
في والة قبوا التالم  ،قخلر اللانة رئي الاهاز بما ق ىمنه قرارهىا مىا
إجرا ات قصحيحية .
علىىال الاهىىاز قعمىىيم الاىىزا ات الصىىادرل عنىىه علىىال الاهىىات ذات الصىىلة ،
وفي والة قبوا التالم ما أوىد الاىزا ات التىي وقعهىا المالى علىال المتعهىد
وإلتا الازا يقوم الاهاز بالتعميم بذلك علال الاهات ذات الصلة .
قرد رسوم التالم إذا ققرر قبوله كالً وموضوعا ً .
ناام وضوابو منع ق ارب المصال
مادل 45

-1
-2

يُعىىد ق ىىاربا ً للمصىىال قىىوافر مصىىلحة مبا ىىرل أو ييىىر مبا ىىرل ألي مىىا
المشاركيا في اقخاذ القرارات في العملية الملرووة .
يُعىىىد مىىىا قبيىىىل المشىىىارك فىىىي اقخىىىاذ القىىىرارات أو أعمىىىاا المناقصىىىات أو
الممارسات أو األمر المبا ر التي قدخل فىي اختصاصىات الاهىاز أو الاهىات
صاوبة الشىأن كىل مىا يبا ىر أي إجىرا مىا االجىرا ات التىي قسىتلزمها قلىك
األعماا أو إصدار القرار أو األمر أو التعاقد أو إبدا الرأي فيها قبىل اقخاذهىا
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سوا كان المشارك ما العامليا بالاهة أو بالاهاز أو ع وا ً بمالى
أو لانة التالمات أو لانة الشرا الاماعي بوزارل المالية .
قتوافر المصلحة المبا رل إذا كان خص المشارك أو زوجه أو أود أقاربىه
وتال الدرجة الثانية هىو الاهىة المناقصىة أو الممارسىة أو المقاولىة أو المىوردل
أو المتعهدل منفردل أو باال تراك مع التير أو يملك وصة فيها أو يكون ع و
مال إدارل هذه الاهة أو موظفا ً فيها أو وكيالً عنها أو كفيالً لها .
قتوافر المصلحة يير المبا رل إذا كان المشارك في وضع يترج فيه بهة
وصوله علال منفعة خاصة او ميزل ولو محتملة.
يتعيا علىال مىا قىام لديىه أي ق ىارب فىي المصىال بصىفة مبا ىرل أو ييىر
مبا رل أن يفصى كتابىة للسىللة المختصىة بالاهىاز أو الاهىة صىاوبة الشىأن
عىىا وجىىه المصىىلحة  ،وأن يمتنىىع فىىورا ً عىىا المشىىاركة فىىي اقخىىاذ القىىرار أو
األعماا .
كل ما يخالف ال وابو المتقدم بيانها يىتم مسىا لته قأديبيىا ً فىي الاهىة التىابع
لهىىا ف ىالً عىىا قصىىحي االجىىرا ات  ،ويكىىون العقىىد الىىذي يبىىرم مىىع صىىاوب
المصلحة قابالً لإلبلاا دون اإلخالا بحق الاهة صىاوبة الشىأن فىي الملالبىة
بالتعويض.
ينشر الاهاز هىذه ال ىوابو علىال موقعىه االلكترونىي ومىا يىراه مناسىبا ً مىا
وسائل ققنية المعلومات المتاوة .
اإلدارل
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أوكام وضوابو السلوك الواجب علال المناقصيا و ما يتخذ ما إجرا ات في والة
المخالفة
مادل 46
45
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ياىىب علىىال المناقصىىيا والمتعهىىديا التقيىىد بالتزامىىاقهم الىىواردل فىىي القىىانون
والئحتىىه التنفيذيىىة ومتللبىىات ووثىىائق و ىىروط المناقصىىات وعقىىود الشىىرا
وقواعد الشرا العام .
ياىىب علىىال المنىىاقص أو المتعهىىد أن ال يقىىوم بنفسىىه أو بواسىىلة التيىىر بىىأي
عمل ينلوي علال صورل ما صور الفساد أو االوتياا .
يحار علال المناقص أو المتعهد ممارسىة أي إكىراه أو قىدلي للتىأثير علىال
أي ما أطراف المناقصة أو العقد أو المشاركيا فيها أو في قنفيذها .
يلتزم المتعهديا باالمتناع عىا أي عمىل أو إقامىة أي قكتىل أو قواطى فيمىا
بينهم ما أنه اإلضرار بمصال الاهة صاوبة الشأن.
يلتزم المناقص أو المتعهد بعدم ققديم معلومات كاذبة .
يتعيا علال المنىاقص أن ال يتقىدم فىي مناقصىة بىأكثر مىا علىا واوىد عىدا
العلا ات البديلة إذا سمحت وثائق المناقصة بذلك .
في والة مخالفة المناقص أو المتعهد ألي ممىا ذكىر يخ ىع ألوىد الاىزا ات
الواردل في المادل ( )85ما القانون وفقا ً لألوضاع واالجرا ات المبينة بها .
قواعد نشر جداوا المناقصات والتأهيالت
مادل 47

-1
-2

ققوم الوودل التنايميىة بالاهىة العامىة بإعىداد جىداوا عىا المناقصىات التىي
سىىىتلرح والتىىىأهيالت وذلىىىك وفقىىىا ً للخلىىىو السىىىنوية الملزمىىىة لعقىىىود التوريىىىد
والمقاوالت والخدمات .
ياب أن قت ما الاداوا نبذل كافية عا المناقصات والتأهيالت .
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يتم نشر هذه الاداوا في الاريدل الرسمية وعلال الموقع االلكتروني للاهىة

-3
.
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ياري النشر قبل طرح المناقصة أو الدعول للتأهيل بمىدل ال ققىل عىا ()90
قسعيا يوما ً.
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