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الهيئـــة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
قـــــرار
رقم 2018/8
ب�إ�صـدار الئحـة املناق�صـات للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
ا�ستنادا �إلى املر�ســوم ال�سلطاين رقم  80/62ب�إن�شاء الهيئــة العام ــة للمخ ــازن واالحتياط ــي
الغذائي ،
و�إلى قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إلى قان ــون حمايــة امل ــال العام وجتنب ت�ضـ ــارب امل�صال ــح ال�صـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2011/112
و�إلى نظــام الهيئ ــة العامــة للمخ ــازن واالحتياط ــي الغذائ ــي ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطانــي
رقم ، 2017/3
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة املناق�صات للهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي  ,املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  21 :من ربيـــع الأول 1440هـ
املوافـــــق  29 :من نوفمبــــــــــر 2018م
د  .فــــ�ؤاد بـن جعفـــر ال�ساجـوانـي
رئيــ�س جمـلـ�س �إدارة الهيئة العامة
للمخـ ـ ــازن واالحتياطـ ـ ــي الغذائـ ــي
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الئحـة املناق�صـات للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
الف�صـــل الأول
تعاريـــف و�أحكــــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1الهيئــــة :
الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي .
 - 2املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 3الرئيـــ�س :
رئي�س املجل�س .
 - 4الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 - 5التق�سيــم املختــ�ص :
التق�سيم الإداري املخت�ص فـي الهيئة .
 - 6اللجنــــة :
جلنة املناق�صات العامة � ،أو جلنة املناق�صات الداخلية بح�سب الأحوال .
 - 7العطـــــاء :
العر�ض املقدم فـي املناق�صة �أو املمار�سة � ،أو عن طريق الإ�سناد املبا�شر .
 - 8املناق�صـة العامـة :
جمموعـ ــة الإجـ ــراءات املعل ــن عنهـ ــا وفق ــا للأحك ــام الـ ــواردة فـ ــي هـ ــذه الالئح ـ ــة ،
وتكــون حمليــة � ،أو دولي ــة .
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املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هذه الالئحــة على التعاقدات الــتي جتريه ــا الهيئ ــة  ،ل�ش ــراء ال�سل ــع وامل ــواد
الغذائية الأ�سا�سية .
وفـيما مل يــرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه الالئحـة  ،ت�سري �أحك ــام قان ــون املناق�صات امل�شار �إليه ،
والئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 3
ال يجـ ــوز التعاقد �إال فـي حدود االعتمـ ــادات املاليـ ــة املخ�ص�صــة ل ــذلك فـي موازن ــة الهيئ ــة
وفقا للإجراءات املعتمدة .
املــادة ( ) 4
جتب املوافقة على كافة التعاقدات  ،وفقا لل�صالحيات املالية املعتمدة بالهيئة .
املــادة ( ) 5
ال يجـوز ملوظف ــي الهيئة و�أزواجهم و�أقاربهــم حتــى الدرج ــة الثانية �أن يتقدمــوا ب�صــورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض للتعاقدات التي جتريها الهيئة ل�شراء ال�سلع
واملواد الغذائية الأ�سا�سية  ،وذلك مع عدم الإخالل بقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب
امل�صالح امل�شار �إليه .
وعلى موظفـي الهيئة و�أع�ضاء اللجنة الإف�صاح عن �أي م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
تت�صل بالتعاقدات التي جتريها الهيئة .
املــادة ( ) 6
ال تلتــزم الهيئــة بقبول �أقــل العط ــاءات �سعــرا فـي املناق�ص ــات �أو املمار�س ــات التــي تطرحه ــا
حتى لو كانت مقبولة فنيا .
املــادة ( ) 7
يجب على جميع موظفـي الهيئة من املخت�صني فـي عملية التعاقد �أو من يت�صل علمهم
بها  ،االلتزام بال�سرية التامة لكافة املعلومات والبيانات وامل�ستندات اخلا�صة بها  ،وال يجوز
ن�شرها ب�أي و�سيلة �إال مبوافقة كتابية من الرئي�س التنفـيذي .
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املــادة ( ) 8
يجب االحتفاظ بجميع الوثائق واملرا�سالت اخلا�صة بعملية التعاقد فـي النظام الإلكرتوين
اخلا�ص بالهيئة  ،وت�صنيفها  ،وحفظها فـي ملفات خا�صة .
وتتمتع هذه الوثائق واملرا�سالت بال�سرية  ،وي�سري عليها حكم املــادة ( )7من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
يكون التعاقد ل�شراء ال�سلع واملواد الغذائية الأ�سا�سية عن طريق مناق�صة عامة  ،ومع ذلك
يجوز التعاقد ب�أي من الطرق التالية وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة :
�أ  -املناق�صة املحدودة .
ب  -املمار�سة .
ج  -الإ�سناد املبا�شر .
املــادة ( ) 10
تن�شـ ـ�أ فــي الهيئة جلنــة ت�سمـ ــى "جلنة املناق�صات العامة"  ،وت�شــكل من موظف ــي الهيئـ ــة ،
�أو من ذوي اخلربة والكفاءة من غري موظفـي الهيئة  ،وي�صدر بت�شكيلهــا وحتديد نظــام
عملها قرار من الرئي�س .
وتخت ـ ــ�ص ه ـ ــذه اللجنـ ـ ــة ب�إجـ ـ ــراء التعاق ـ ـ ــدات الت ـ ــي تزيـ ــد قيمتهـ ــا علـ ــى ()3٫000٫000
ثالثة ماليني ريال عماين .
املــادة ( ) 11
تن�ش ـ ـ�أ فـي الهيئة جلنة ت�سمى "جلنــة املناق�صــات الداخلي ــة"  ،وت�شكل من موظفـي الهيئة ،
�أو من ذوي اخلربة والكف ــاءة من غيـر موظفـي الهيئة  ،وي�صدر بت�شكيلهــا وحتديد نظــام
عملها قرار من الرئي�س .
وتخت ـ ـ ــ�ص هـ ـ ــذه اللجن ـ ــة ب�إجـ ــراء التعاق ـ ــدات التي ال تزيـ ــد قيمته ــا علـ ـ ــى ()3٫000٫000
ثالثة ماليني ريال عماين .
املــادة ( ) 12
تخت�ص اللجنة بالآتي :
1 -1حتديــد طريقــة التعاقــد  ،فـي �ضوء البيانــات واملعلومــات التي يقدمهــا التق�سيــم
املخت�ص .
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2 -2اعتماد املوا�صفات الفنية وال�شروط والتعليمات التي يقدمها التق�سيم املخت�ص
والتحقق من كفايتها .
3 -3ت�سلم نتائج الدرا�سة والتحليل  ،ومراجعتها  ،وتقييمها  ،واتخاذ القرار املنا�سب
ب�ش�أنها .
4 -4حتديد ثـمن وثائق املناق�صات .
5 -5اقتــراح �أي تعديــالت علــى هــذه الالئحــة  ،ورفع التو�صيــة ب�ش�أنهــا �إلــى الرئيــ�س
التنفـيذي .
�6 -6أي اخت�صا�صـات �أو مهــام �أخــرى ت�سنــد �إلى اللجنة من قبل الرئيــ�س � ،أو الرئي�س
التنفـيذي .
املــادة ( ) 13
يتولــى التق�سي ــم املختـ ــ�ص �إعــداد �سجــل تقيد فـيه �أ�سمــاء املوردي ــن املتعاملــني مــع الهيئــة
من داخل ال�سلطنة وخارجها .
الف�صــل الثانـــي
�إدارة املناق�صــــات
املــادة ( ) 14
يتـم ن�شـر الإعـالن عن املناق�صة فـي جريدة يوميــة وا�سعــة االنت�شــار � ،أو �أكث ــر باللغت ــني :
العربية  ،والإجنليزية  ،قبل مـدة كافـيـة من املوعــد املحدد للتعاقد بحيث ي�سمح ب�إع ــادة
املناق�صة �إذا لزم الأمر  ،ويجوز ن�شره بالو�سائل الإلكرتونية عن طريق موقع الهيئة
الإلكرتوين  ،ويجب �أن يت�ضمن الإعالن ما ي�أتي :
1 -1بيان نوع التعاقد املطلوب .
�2 -2سعر وثائق املناق�صة وفقا للآلية التي تعتمدها الهيئة  ،ومواعيد  ،ومكان �شرائها .
3 -3حتديـد �آليــة  ،ومدة تقدمي العطــاءات  ،وموعد  ،ومكان فتح املظاريــف  ،و�إع ــالن
نتائجها .
4 -4تفا�صيل ت�أمينات العطاءات .
5 -5ال�شخ�ص �أو التق�سيم املخت�ص بالرد على �أي ا�ستف�سارات حول املناق�صة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1271

6 -6مدة �سريان العطاءات .
�7 -7أي بيانات �أخرى يحددها التق�سيم املخت�ص .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�شتمل الإعالن على العبارة الآتية :
" يجوز للهيئة �إلغاء املناق�صة  ،وال يحق للمتقدمني بعطاءاتهم املطالبة ب�أي تعوي�ضات " .
املــادة ( ) 15
يجـوز تقديــم العطــاءات وفتحهــا و�إحالتهــا وامل�صادقــة عليه ــا و�إعــالن نتائجها بالو�سائل
الإلكرتونية .
املــادة ( ) 16
يكون التعامل مع �أ�صحاب العطاءات مبوجب مرا�سالت ر�سمية موثقة (خطابات م�سجلة
�أو بالربيد الإلكرتوين) عن طريق التق�سيم املخت�ص طالب ال�شراء  ،وفـي جميع الأحوال
تلتزم الهيئة بالإف�صاح عن املعلومات نف�سها جلميع �أ�صحاب العطاءات  ،وم�شاركة الإجابات
عن ت�سا�ؤالتهم معهم جميعا .
املــادة ( ) 17
تكون مدة تقدمي العطاءات فـي املناق�صات التي تطرحها الهيئة (� )14أربعة ع�شر يوم عمل
على الأقل من تاريخ الإعالن عن املناق�صة  ،ويجوز تق�صري هذه املدة � ،أو زيادتها مبوافقة
رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 18
تكون مدة �صالحية �سريان العطاءات فـي املناق�صة (� )60ستني يوم عمل  ،ويجوز تق�صري
هذه املدة � ،أو زيادتها مبوافقة رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 19
يجب �أن يكون مقدم العطاء م�سجال لدى الهيئة  ،و�أن يلتزم بكافة ال�شروط واملوا�صفات
املحددة فـي كرا�سة املناق�صة  ،ومنها ما ي�أتي :
1 -1كتابة ا�سم ورقم املناق�صة .
2 -2الأ�سعار بالأرقام واحلروف .
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�3 -3أن يكون العطاء مو�ضحا عليه ا�سم وعنوان �صاحبه  ،وخمتوما بخامته  ،وموقعا
منه  ،مع �إرفاق منوذج التوقيع ال�صادر من وزارة التجارة وال�صناعة .
�4 -4إرفـاق �شهـادة ال�سجل التجــاري لل�شركــة  ،و�شهادة االنت�س ــاب لــدى غرفــة جتــارة
و�صناعة عمان  ،على �أن تكون �سارية املفعول لل�شركات املحلية .
5 -5رفـ ـ ــع العطـ ــاء فـي موقـ ــع التناق ــ�ص الإلكرتونــي خ ــالل املـ ــدة الزمنيـ ــة ال ـ ــواردة
فـي �إعالن املناق�صة � ،أو و�ضعه فـي �صندوق املناق�صات  ،وال يقبل �أي عطاء يقدم
بعد تلك الفرتة .
6 -6تقدمي الت�أمينات املالية املقررة .
7 -7تقدمي بيان يو�ضح قائمة كافة الأعمال التي قام بها �سابقا .
8 -8تقدمي ما يثبت مالءة ال�شركة املالية  ،وقدرتها على تنفـيذ التزاماتها .
املــادة ( ) 20
يجـوز لــذوي ال�ش ـ�أن  ،ممـن ا�شتــروا وثائ ــق املناق�ص ــة  ،طلب اال�ستف�ســارات والإي�ضاح ــات
الالزمـ ــة عـ ــن املناق�ص ــة  ،ويتول ـ ــى ال�شخ ــ�ص �أو التق�سيم املخت�ص املح ــدد بالإعــالن  ،الرد
على هذه اال�ستف�سارات .
ويحدد الإعالن �آخر موعد ال�ستقبال اال�ستف�سارات والإي�ضاحات .
املــادة ( ) 21
يجـوز للهيئـة �إجــراء تعديالت فـي وثائــق املناق�صة � ،شريطــة �إخطار كــل من ا�شتــرى تلك
الوثائـق بالتعديــالت التــي قامــت ب�إجرائها  ،وذلك قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات
بوقت كاف .
املــادة ( ) 22
يجب �أن ت�سلم العطاءات �إلى اجلهة التي يحددها الإعالن فـي موعد ال يتجاوز ال�ساعة
( )12الثانية ع�شرة ظهرا من اليوم املحدد فـي الإعالن .
وال يعتد بالعطاءات املقدمة بعد هذا امليعاد  ،وال يتم النظر فـي �ش�أنها حتى لو كانت حتمل
تاريخا �سابقا لتاريخ الت�سليم املحدد .
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املــادة ( ) 23
يجــوز لرئي ــ�س اللجنــة متديــد موع ــد تقدي ــم العط ــاءات املح ــدد ف ــي الإعـ ــالن  ،وذلك مبا
ال يجاوز ن�صــف املـ ــدة املحددة فـي الإع ــالن  ،بناء على طلــب يقــدم من ثلث ع ــدد امل�شاركــني
فـي املناق�صة على الأقل  ،وفـي هذه احلالة يجب �إخطار كل من ا�شرتى وثائق املناق�صة
باملوعد اجلديد .
وفـي جميع الأحوال  ،ال يجوز متديد املوعد �أكرث من مرة واحدة .
الف�صــــل الثالـــث
فتــح املظاريـــف وحتليـــل العــرو�ض
املــادة ( ) 24
تن�ش�أ فـي الهيئة جلنة ت�سمى "جلنة فتح املظاريف"  ،ت�شكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي ،
تتولى فتح مظاريف العطاءات فـي التاريخ واملكان املحددين فـي الإعالن  ،وال يجوز تغيري
�أي منهما �إال فـي حالة القوة القاهرة  ،وبعد �إخطار الرئي�س التنفـيذي بذلك  ،ويتم حتديد
تاريخ  ،ومكان �آخر لذلك  ،و�إخطار �أ�صحاب العطاءات قبل هذا املوعد بوقت كاف  ،وخالل
ه ـ ـ ــذه الفت ــرة يحظـ ــر ت�سل ــم �أي عط ــاءات جديدة � ،أو ا�ستبـ ــدال � ،أو �سحـ ــب �أي م�ستنـ ــدات
من العطاءات املقدمة .
املــادة ( ) 25
تقــوم اللجنــة املن�صــو�ص عليه ــا فـي املــادة ( )24مــن ه ــذه الالئحة  ،بعد دعـ ــوة �أ�صحـ ــاب
العطاءات �أو وكالئهم  ،بالآتي :
 1 -1ا�ستخراج املظاريف والت�أكد من عددها  ،و�سالمة �أختامها  ،و�إغالقها .
2 -2فتح املظاريف والت�أكد من ا�ستكمال الوثائق والبيانات املطلوبة  ،وترقيم العطاءات
ترقيمــا ت�سل�سليــا  ،وقـراءة ا�ســم مقــدم العطــاء والأ�سعــار املقدمــة منــه و�إجمالــي
قيمة العطاء ب�صوت م�سموع على احلا�ضرين  ،ويتم ت�سجيل املعلومات املتعلقة
بالعطاءات والتوقيع عليها من قبل رئي�س اللجنة .
3 -3تفريغ العطاءات فـي حم�ضر فتح املظاريف  ،ويجب �أن يذكر فـي املح�ضر عدد
العطاءات وا�سم مقدم العطاء و�إجمايل القيمة فـي حالة فتح العرو�ض املالية ،
ويوقع املح�ضر من قبل رئي�س اللجنة و�أع�ضائها .
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4 -4التو�صية با�ستبعاد العطاءات املخالفة ل�شروط كرا�سة املناق�صات .
5 -5ت�سلي ــم الت�أم ــني امل�ؤقت �إلى التق�سيم املخت�ص للقيام بالإجراءات املاليــة املقررة ،
والتوقيــع على التقريــر الــذي يعــد فـي هذا ال�شـ ـ�أن فـي اليوم ذاته �أو اليــوم التال ــي
على الأكرث .
� 6 -6إحالة العــرو�ض �إلى جلنة حتليل العطاءات وع ــرو�ض الأ�سعار لتحليله ــا فـي مــدة
ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام من فتح املظاريف .
املــادة ( ) 26
تن�ش ـ�أ فـي الهيئــة جلنــة ت�سمــى "جلنة حتليل العطاءات وعرو�ض الأ�سعــار "  ،وت�شكــل بقــرار
من الرئي�س التنفـيذي  ،على �أن يحدد القرار رئي�س اللجنة ونائبه .
وتخت�ص اللجنة بالآتي :
1 -1مراجع ــة العطــاءات املقدم ــة والت�أك ــد من مطابقته ــا للموا�صف ــات واال�شرتاط ــات
املحددة مبا ي�ضمن كافة متطلبات التحليل .
2 -2حتليـل وتقييـم العطــاءات بناء علــى �أ�ســ�س ومعايري ونقاط معينة حتــدد بح�ســب
طبيعة املناق�صة .
ويجـوز لهـذه اللجنة اال�ستعانـة باخلرباء واملخت�صني مـن موظف ـ ــي الهيئ ــة �أو من غريهــم
�إذا اقت�ضت احلاجة ذلك .
املــادة ( ) 27
جتــرى املفا�ضلــة بني العطــاءات الختيــار العطــاء الأف�ضل وفق ــا للمعاييــر الفنيــة واملالي ــة
والأ�س�س املحددة فـي وثائق املناق�صة  ،ويجب ا�ستبعاد العطاءات غري املطابقة لل�شروط
واملوا�صفات بقرار م�سبب .
املــادة ( ) 28
يجوز للجنة التفاو�ض مع مقدم العطاء الأف�ضل املو�صى له بالإ�سناد وفقا للأ�س�س واملعايري
املحددة فـي م�ستندات املناق�صة لتخفـي�ض قيمة عطائه متى ما كان فـي التفاو�ض حتقيق
م�صلحة عامة � ،شريطة عدم ت�أثري نتيجة التفاو�ض على التو�صية بالإ�سناد .
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الف�صـــل الرابـــع
البــت فـــي العطـــاءات
املــادة ( ) 29
على اللجنة البت فـي العطاءات  ،و�إخطار مقدم العطاء بقبوله قبل انتهاء مدة �سريان
العط ــاءات  ،فـ ـ�إذا تعذر ذلك وجــب على اللجنة �أن تطل ــب من مقدم ــي العطاءات مد مدة
�سريان عطائهم ملدة منا�سبة .
املــادة ( ) 30
تعطــى الأف�ضليــة فـي العطــاءات لل�شركــات وامل�ؤ�س�ســات ال�صغيــرة واملتو�سطــة امل�ستوفـيــة
لل�شروط واملوا�صفات  ،وت�شمل هذه الأف�ضلية �أف�ضلية فـي ال�سعر فـي حدود زيادة قدرها
( )%10ع�شرة باملائة .
املــادة ( ) 31
يتولى مقرر اللجنة �إخطار �صاحب العطاء الذي متت تر�سية املناق�صة عليه و�إر�سال ن�سخة
من قرار الرت�سية �إلى كافة التق�سيمات املخت�صة بالهيئة .
املــادة ( ) 32
يجوز لأ�صحاب العطاءات الذين مل تتم تر�سية املناق�صة عليهم � ،أو مت ا�ستبعاد عرو�ضهم ،
التظلم �إلى اللجنة خالل (� )60ستني يوم عمل من تاريخ �إخطارهم بقرار اللجنة  ،ويجب
البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعد انق�ضاء هذه املدة دون
البت فـي التظلم رف�ضا له .
املــادة ( ) 33
على اللجنة ا�ستبعاد العطاء بقرار م�سبب فـي �أي من احلاالت الآتية :
�1 -1إذا اقت�ضت ذلك امل�صلحة العامة .
�2 -2إذا لـم يكـن العطــاء م�ستوفـيــا ال�شــروط واملوا�صفات املن�ص ــو�ص عليهــا فـي وثائ ــق
املناق�صة .
�3 -3إذا مل يكن مقدم العطاء م�سجال لدى الهيئة .
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�4 -4إذا مل يكن العطاء م�صحوبا بالت�أمني امل�ؤقت كامال .
�5 -5إذا مل يثبت مقدم العطاء �سالمة مالءته املالية .
�6 -6إذا كانت وثائق العطاء غري مكتملة �أو غري موقعة �أو غري خمتومة من مقدمها .
�7 -7إذا �صدر حكم نهائي ب�إفال�س �أو �إع�سار مقدم العطاء � ،أو اتخذت �إجراءات ق�ضائية
�ضده لهذا ال�سبب .
�8 -8إذا �سبق ملقدم العطاء �أن تعاقد مع الهيئة  ،و�أخل ببنود التعاقد .
�9 -9إذا كان العطاء خمالفا لقانون حماية املال العام وجتنب ت�ضارب امل�صالح .
املــادة ( ) 34
تلغى املناق�صات التي مت ن�شر الإعالن عنها بقرار م�سبب من اللجنة قبل البت فـيها �إذا
ا�ستغني عنها نهائيا � ،أو اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك  ،كما يجوز للجنة �إلغاء املناق�صات
بناء على تو�صية التق�سيم املخت�ص  ،ولها �إعادة طرحها فـي �أي من احلاالت الآتية :
�1 -1إذا تقدم عطاء وحيد � ،أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
�2 -2إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أكرثها بتحفظات جوهرية .
�3 -3إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة ال�سوقية .
�4 -4إذا كانــت العطــاءات املقدمــة غـري مكتملــة �أو حتتمــل �أكرث مــن معنــى �أو خمالفــة
ل�شروط املناق�صة .
كما يجوز �إلغاء املناق�صات بعد �صدور قرار الإ�سناد  ،وقبل التوقيع على العقد بقرار م�سبب
من اللجنة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك � ،أو بناء على تو�صية التق�سيم املخت�ص .
وفـي حالة �إلغاء املناق�صة من قبل الهيئة قبل امليعاد املحدد لفتح املظاريف  ،يرد �إلى مقدم
العطاء ثـمن امل�ستند بناء على طلبه .
املــادة ( ) 35
يجوز بقرار من اللجنة قبول العطاء الوحيد �إذا كان مطابقا لل�شروط ومنا�سبا من حيث
ال�سعر  ،وكانت حاجة العمل ال ت�سمح ب�إعادة طرح املناق�صة من جديد � ،أو تبني عدم جدوى
�إعادة طرحها .
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الف�صــل اخلامـــ�س
املناق�صــة املحـــدودة
املــادة ( ) 36
يجــوز التعاقــد عن طري ــق املناق�صـة املحدودة فـي احلاالت التي تتطلــب طبيعتهــا ق�صــر
اال�شرتاك فـي املناق�صة على موردين حمددين �سواء فـي ال�سلطنة �أو خارجها ممن تتوافر
فـي �ش�أنهم ال�شروط املطلوبة .
املــادة ( ) 37
توجــه الدعــوة للمورديــن امل�سجلــة �أ�سما�ؤه ــم فـي �سجل املوردين بالهيئة والذين ثبتـت
كفاءتهم الفنيــة واملالـية  ،وتتوافر ب�ش�أنهم �ش ــروط ح�سن ال�سمع ــة  ،ب�شــرط �أال يقــل ع ــدد
املوردين عن ( )3ثالثة .
وجترى الدعوة �إلى تقدمي العطاءات فـي املناق�صات املحدودة عن طريق الدعوات املبا�شرة
مبوجــب خطــاب م�سجــل � ،أو با�ستخــدام الو�سائــل الإلكرتونيــة  ،وت�ســري علـى املناق�صــة
املحدودة �سائر الأحكام املنظمة للمناق�صة العامة .
املــادة ( ) 38
يجوز للجنة حتويل املناق�صة املحدودة �إلى ممار�سة � ،إذا ر�أت �أن ذلك يحقق م�صلحة الهيئة
فـي احل�صول على �شروط �أف�ضل للتعاقد .
الف�صــل ال�ســاد�س
املمار�ســـة
املــادة ( ) 39
يجوز للجنة التعاقد عن طريق املمار�سة من خالل التفاو�ض للح�صول على �أف�ضل العرو�ض
ب�أقل الأ�سعار  ،وذلك فـي �أي من احلاالت الآتية :
1 -1الأ�صنـ ــاف املحتك ــر �صنعهـ ــا �أو ا�سترياده ــا �أو الت ــي تقت�ضــي طبيعتهــا �أو الغ ــر�ض
من احل�صول عليها � ،أن يتم �شرا�ؤها من �أماكن �إنتاجها � ،أو التي ال توجد �إال لدى
�شركة بذاتها .
2 -2التوريدات التي تقت�ضي حالة اال�ستعجال عدم اتباع �إجراءات املناق�صة ب�ش�أنها .
على �أن يتم اختيار املتعاقد معه من بني �أف�ضل العرو�ض التي يتم احل�صول عليها � ،شريطة
�أن تكون الأ�سعار منا�سبة مع بيان الأ�سباب املوجبة الختياره .
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الف�صــل ال�سابـــع
الإ�سنـــاد املبا�شـــر
املــادة ( ) 40
للهيئ ــة التعاق ــد بالإ�سناد املبا�ش ــر فـي احلاالت الطارئة  ،على �أن يتم اختيار املتعاقـد معـه
من بـني �أف�ضـل العـرو�ض التـي يتـم احل�صــول عليهــا � ،شريطة �أن تكون الأ�سعــار منا�سبــة
مع بيان الأ�سباب املوجبة الختياره  ،ويتم التعاقد بالإ�سناد املبا�شر فـيما ال جتاوز قيمته
( )250٫000مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين  ،ووفقا لل�صالحيات الآتية :
1 -1املجل ــ�س لغاي ــة ( )250٫000مائتـ ــني وخم�س ــني �أل ــف ريـ ــال عمان ــي  ،وملـ ــرة واح ــدة
ف ــي ال�سن ــة .
2 -2الرئي�س لغاية ( )100٫000م ــائة �ألـف ريــال عماين  ،وملرة واحدة فـي ال�سنة .
3 -3الرئي�س التنفـيذي لغاية ( )25٫000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين .
4 -4مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية واملالية لغاية ( )5٫000خـم�سة �آالف ريال عـماين .
املــادة ( ) 41
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )40من هذه الالئحة يجب احل�صول على عرو�ض الأ�سعار
مبا ي�سمح بالتقييم العادل بينها  ،ومبا ال يقل عن ( )3ثالثة عرو�ض .
الف�صـــل الثامـــن
ال�ضمانـــــات
املــادة ( ) 42
يج ــب �أن يق ــدم مع ك ــل عط ــاء ت�أم ــني م�ؤق ــت  ،غيـ ــر م�شروط وملدة �سري ــان العطاء ذاتها ،
وال يقل عن ( )%1واحـد باملائ ــة من القيمة الإجماليــة للعط ــاء  ،وفـي حال ــة �سحــب مقــدم
العطاء لعطائه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطاء  ،ي�صبح الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه
حقا للهيئة  ،دون احلاجة �إلى �إنذاره � ،أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر .
ويرد الت�أمني امل�ؤقت �إلى �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة فور �صدور قرار الرت�سية من اللجنة .
كما يرد الت�أمني امل�ؤقت �إلى �صاحب العطاء الفائز �إذا قدم �ضمان ح�سن التنفـيذ .
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املــادة ( ) 43
يجب على �صاحب العط ــاء الفائز �أن يقدم خالل ( )10ع�شرة �أيام عمل مـن اليوم التال ــي
لإبالغه بقبول عطائه � ،ضمانا حل�سن تنفـيذ العقد باملبلغ املحدد فـي م�ستندات املناق�صة ،
على �أال يقل عن ( )%5خم�سة باملائة من القيمة الكلية ملا ر�سا عليه  ،وال يزيد على ()%10
ع�شرة باملائة من تلك القيمة  ،وبالن�سبة للعقود التي تربم مع متعاقد فـي اخلارج  ،يكون
تقدمي هذا ال�ضمان خالل ( )20ع�شرين يوم عمل .
ويجوز مبوافقة رئي�س اللجنة متديد املهلة املحددة فـي احلالتني املذكورتني فـي الفقرة
ال�سابقة ملدة �إ�ضافـية ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل .
ويظل �ضمان ح�سن التنفـيذ �ساري ــا حت ــى متام تنفـيـ ــذ العقـ ــد � ،أو انتهـ ــاء فت ــرة التوري ــد ،
�أو �ص ــدور تقري ــر املعاين ــة والت�سلم من التق�سيم املخت�ص �أيهما �أبعــد  ،ما مل يتــم االتفــاق
على غري ذلك .
املــادة ( ) 44
�إذا مل يقم �صاحب العطاء الفائز بتقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ خالل املدة املقررة فـي املــادة ()43
من هذه الالئحة  ،جاز لرئي�س اللجنة مبوجب �إخطار مكتوب �إلغاء الرت�سية  ،وم�صادرة
الت�أمني امل�ؤقت  ،وذلك دون �إخالل بحق الهيئة فـي التعوي�ض � ،إن كان له مقت�ضى .
املــادة ( ) 45
يعفى �صاحب العطاء املقبول من تقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ �إذا قام بتوريد الأ�صناف
املتعاقد عليها  ،وقبلتها الهيئة نهائيا خالل املدة املحددة لتقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ .
الف�صــل التا�ســـع
تنفيــذ العقــود
املــادة ( ) 46
�إذا زادت قيمة التعاقد على ( )10٫000ع�شرة �آالف ريال عماين وجب حترير عقد بني الهيئة ،
واملتعاق ــد يت�ضمـ ــن حقـوق والتزام ــات الطرف ـ ــني  ،ويعد �أمر ال�شراء تعاق ـ ــدا ب ــني الهيئ ـ ــة
والطرف الآخر فـيما يقل عن ذلك  ،على �أن يت�ضمن بيانا بال�سلع واملواد الغذائية حمل
ال�شراء وثـمنها وتاريخ ت�سليمها .
املــادة ( ) 47
يت ــم �إبـ ــرام جميـ ــع تعاقـ ــدات الهيئـ ــة وفقـ ــا لنم ـ ــاذج العق ــود املعـ ــدة م ــن قب ــل الهيئ ــة  ،ويجوز
ا�ستثنـ ــاء  -فـي حـ ــاالت ال�ض ــرورة التي تقدرها اللجنة � -إبرام عقود خا�صة يتــم اعتمادها
من املجل�س .
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املــادة ( ) 48
يجب �أن يت�ضمن العقد كافة امل�سائل املتعلقة بالأعمال التي متت تر�سيتها  ،وعلى وجه
اخل�صو�ص الآتي :
1 -1مدة ومراحل تنفـيذ العقد  ،ابتداء بتاريخ مبا�شرة العمل وانتهاء بتاريخ الت�سليم
النهائي للتوريد .
2 -2ال�ضمان املقدم من املتعاقد ومدة �سريانه .
3 -3الإجراءات التي تتخذ بحق املتعاقد فـي حالة خمالفة �أي من �شروط �أو �أحكام العقد .
�4 -4أحكام التعاقد من الباطن .
5 -5حقوق والتزامات الهيئة واملتعاقد .
6 -6الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها فـي حالة تخلف املتعاقد عن تنفـيذ التزاماته
فـي املوعد املحدد بالعقد  ،ومنها �أحد الإجراءين الآتيني :
�أ  -منح املتعاقــد مهلة �إ�ضافـية لتنفـيذ الأعمــال  ،بالإ�ضافــة �إلــى حت�صيــل غرامــة
ت�أخري بن�سبة ( )%1واحد باملائة من �إجمايل العقد عن كل �أ�سبوع يتم فـيه الت�أخر ،
وبح ــد �أق�صــى ( )%10ع�ش ــرة باملائ ــة من قيمة العقد  ،مــع ج ــواز �إعف ــاء املتعاق ــد
مــن الغرام ــة � ،أو جزء منها �إذا قدم امل�ستندات التي تثبت �أن الت�أخ ــر ك ــان ناجتــا
عن ظروف قاهرة  ،خارجة عن نطاق �سيطرته � ،أو �أن الت�أخري ب�سبب الهيئة .
ب  -تنفـيذ الأعمال على ح�ساب املتعاقد  ،دون �إخالل بحق الهيئة فـي ا�ستيفاء
كافــة التعوي�ضــات عمـا يكــون قــد �أ�صابها من �ض ــرر جراء ذلك  ،بالإ�ضاف ــة
�إلى حت�صيـل م�صروفــات �إداريــة بن�سب ــة ( )%12اثني ع�شر باملائــة م ــن قيم ــة
الأعمال التي مل يتم تنفـيذها .
�7 -7آلية ت�سوية النزاعات مع املتعاقد .
�8 -8آلية تعديل العقد خالل فرتة التنفـيذ .
وحترر العقود من ن�سختني �أ�صليتني باللغتني  :العربية  ،والإجنليزية  ،لهما ذات احلجية ،
ويكون لكل طرف ن�سخة منها للعمل مبقت�ضاها  ،وعند االختــالف يعتد بالنـ�ص العربي .
املــادة ( ) 49
على التق�سيم املختـ�ص مبتابعة توقيع  ،وتنفـيذ العقد  ،ا�ستكمال �إجراءات توقيعــه خــالل
( )20ع�شرين يوم عمل من تاريخ �إخطار �صاحب العطاء .

