اجلريدة الر�سمية العدد ()1324

هيئـة تنظيــم االت�صـــاالت
قـــرار
رقـــم 2019/83
ب�إ�صدار الئحة املناق�صات لهيئة تنظيم االت�صاالت
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2002/30
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�صاالت ال�صادرة بالقرار رقم , 2008/144
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة املناق�صات لهيئة تنظيم االت�صاالت  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  27 :مـن ربيع الثانــي 1441هـ
املوافــــق  24 :مــن دي�سمبـــــــــر 2019م
حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئـ ـ ــة تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت
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الئحة املناق�صات لهيئة تنظيم االت�صاالت
الف�صــل الأول
تعاريــف و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الهيئــة :
هيئة تنظيم االت�صاالت .
 - 2املجلــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
 - 3الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 - 4التق�سيم املخت�ص :
التق�سيم الإداري فـي الهيئة الراغب فـي التعاقد .
 - 5اللجنــة :
جلنة املناق�صات .
 - 6العطــاء :
العر�ض املقدم فـي املناق�صة � ،أو املمار�سة � ،أو امل�سابقة .
املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هذه الالئحة على التعاقدات التي جتريها الهيئة  ،وت�سري �أحكام قانــون
املناق�صــات ال�صــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم  ، 2008/36والئحت ــه التنفـيذي ــة ال�ص ــادرة
بالقــرار رقــم  2010/29فـيمــا لــم يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 3
يكون التعاقد على التوريدات وتنفـيذ الأعمال والنقل وتقدمي اخلدمات والدرا�سات اال�ست�شارية
والأعمال الفنية و�شراء وا�ستئجار العقارات عن طريق مناق�صة عامة  ،ويجوز التعاقد ب�أي
من الطرق الآتية :
�أ  -املناق�صة املحدودة .
ب  -املمار�سة .
ج  -الإ�سناد املبا�شر .
د  -امل�سابقة .
املــادة ( ) 4
يجب على جميع موظفـي الهيئة من امل�شاركني فـي عملية التعاقد � ،أو من يت�صل علمه
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 .
املــادة ( ) 5
ال يجوز ملوظفـي الهيئة و�أزواجهم و�أقاربهم حتى الدرجة الثانيــة �أن يتقدموا ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعطاءات �أو عرو�ض للتعاقدات التي جتريها الهيئة .
كما ال يجوز التعاقد معهم ل�شراء �أ�صناف �أو تكليفهم بتنفـيذ �أعمال �أو تقدمي خدمات ،
وذلك مـ ــع ع ــدم الإخـ ــالل بقانـون حمايـ ــة املـ ــال العـ ــام وجتنــب ت�ضارب امل�صالـح  ،ال�صـادر
باملر�سـوم ال�سلطاين رقم  ، 2011/112وي�ستثنى من ذلـك  -فـي حالة ال�ضـرورة � -شراء
م�ؤلفاتهم و�أعمالهم الفنية  ،وذلك بعد موافقة الرئي�س التنفـيذي فـيما ال يتجاوز ()25.000
خم�سة وع�شرين �ألف ريـ ــال عمانـ ــي  ،وموافقة اللجنة فـيمـ ــا يزيـ ــد علــى ذلــك  ،وب�شــرط
�أال ي�شاركــوا بـ ـ�أي �ص ــورة فـي �إج ــراءات التقييم  ،و�إ�صدار �أوامر ال�شــراء .
املــادة ( ) 6
ال تلتـزم الهيئة بقبــول �أق ـ ــل العط ـ ــاءات �سعرا فـي املناق�صات �أو املمار�سات الت ــي تطرحها ،
حتى لو كانت مقبولة فنيا .
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الف�صــل الثانــي
جلنــة املناق�صــات
املــادة ( ) 7
تن�ش�أ بالهيئة جلنة ت�سمى " جلنة املناق�صات "  ،وي�صدر بت�شكيلها وحتديد نظام عملها قرار
من رئي�س املجل�س .
املــادة ( ) 8
تختــ�ص اللجنة بالآتي :
�أ  -حتديد �أ�سلوب التعاقد بناء على املتطلبات واملوا�صفات التي يقدمها التق�سيم
املخت�ص .
ب  -اعتماد الوثيقة املت�ضمنة للموا�صفات الفنية وال�شروط والتعليمات التي يقدمها
التق�سيم املخت�ص  ،وحتديد قيمة �شرائها .
ج  -تلقي العطاءات وفتح مظاريفها و�إحالتها �إلى التق�سيم املخت�ص �أو فريق التقييم
للدرا�سة .
د  -توجيه فريق التقييم ب�ش�أن امل�سائل الإجرائية املتعلقة بعملية التقييم .
هـ  -اتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أن التقرير املرفوع �إليها من فريق التقييم � ،أو التق�سيم
املختــ�ص ح ــول نتائ ــج التقيي ــم والتحل ــيل للعطاءات املحالة �إليها  ،مبا فـي ذلك
حتديد العطاء الفائز .
و  -ا�ستبعاد �أي عطاء غري م�ستوف اال�شرتاطات .
ز  -اقرتاح �أي تعديالت على هذه الالئحة  ،ورفع التو�صية ب�ش�أنها �إلى املجل�س  ،بعد
موافقة الرئي�س التنفـيذي .
ح  -اعتمـ ــاد م�شاري ــع الع ــقود التـ ــي ال تقل عن ( )25.000خم�سة وع�شرين �ألف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )250.000مائتني وخم�سني �ألف ريال عماين .
ط � -إحالة م�شاريع العقود التي تزيد على ( )250.000مائتني وخم�سني �ألف ريال
عماين �إلى املجل�س لالعتماد م�شفوعة بتو�صية اللجنة .
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املــادة ( ) 9
تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت احلاج ــة �إل ــى ذلك  ،وال تك ــون اجتماعاته ــا �صحيح ــة
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،وت�صدر
قرارات اللجنة ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي
منه رئي�س االجتماع .
ويحل نائب رئي�س اللجنة حمل الرئي�س فـي رئا�سة االجتماعات فـي حالة غيابه � ،أو وجود
مانع يحول دون رئا�سته لالجتماع .
املــادة ( ) 10
يتولى �أمني �سر اللجنة القيام بالآتي :
�أ  -االحتفاظ ب�سجل خا�ص يحتوي على جميع املناق�صات وامل�شاريع التي طرحتها
الهيئة  ،وبيان ب�أ�سماء مقدمي العطاءات  ،وقيمة العطاء  ،والقرار الذي اتخذ من
اللجنة ب�ش�أن كل منها  ،وغريها من البيانات التي يكلفه رئي�س اللجنة بت�ضمينها
فـي ال�سجل .
ب � -إخطار �أع�ضاء اللجنة مبواعيد االجتماعات  ،و�إعداد حما�ضر االجتماعات .
ج  -التن�سيق مع التق�سيم املخت�ص فـي جميع امل�سائل املتعلقة بامل�شروع .
د  -ت�سلم مظاريف العطاءات وال�ضمانات � ،شريطة �أن تكون مغلقة  ،وخمتومة من
مقدم العطاء  ،وال يجوز قبول �أي ظرف �أو �ضمان �إذا كان مفتوحا �  ,أو غري خمتوم
بال�شمع الأحمر .
هـ  -عدم ت�سلم �أي مظاريف �أو �ضمانات بعد انتهاء املوعد املحدد لت�سليــم العطــاءات ،
�إال فـي احلاالت التي يقدرها رئي�س اللجنة �أو نائبه فـي حالة غيابه .
و � -إبالغ التق�سيم املخت�ص بقرار اللجنة .
ز � -أي مهام �أخرى تكلفه بها اللجنة .
املــادة ( ) 11
للجنة �أن ت�شكل فريق تقييم كلما دعت احلاجة �إليه  ،ويحدد القرار رئي�س الفريق ،
و�أع�ضاءه واملدة الالزمة لالنتهاء من �أعماله .
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املــادة ( ) 12
يخت�ص فريق التقييم بالآتي :
�أ  -مراجعــة العط ــاءات املقدمـ ــة والت�أكــد من مطابقته ـ ــا للموا�صفـ ــات واال�شرتاطــات
املحددة  ،ومبا ي�ضمن كافة متطلبات التحليل .
ب  -مراجعة  ،واعتماد تقرير اال�ست�شاري � ،إن وجد .
ج  -حتليل العرو�ض الفنية واملالية املحالة �إليه  ،ورفع تقرير مت�ضمــن تو�صيـة �إلى
اللجنة  ،التخاذ القرار املنا�سب .
د  -دعوة مقدمي العطاءات لتقدمي عرو�ض مرئية  ،بعد التن�سيق مع �أمني �سر اللجنة ،
ب�ش�أن العرو�ض املقدمة منهم  ،ومناق�شتها فـي حال ما �إذا تطلب الأمر ذلك  ،وله
فـي هذه احلالة دعوة من يراه منا�سبا حل�ضور هذه االجتماعات .
هـ  -ا�ستيفاء وثائق العطاء �إذا كانت غري مكتملة � ،أو غري موقعة �أو غري خمتومة بعد
موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 13
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  ،وللجنة
اال�ستعانة بفريق مفاو�ضات ي�شكل لهذا الغر�ض .
الف�صــل الثالــث
الإجراءات التمهيدية للتعاقد
املــادة ( ) 14
يحدد التق�سيم املخت�ص الوقــت املنا�ســب لتقدي ــم طلــب التعاقــد م�شفوعا بكافــة البيانــات ،
والوثائــق املطلوبــة .
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املــادة ( ) 15
يتقدم التق�سيم املخت�ص بطلــب �إلى اللجنة مبينــا فـيه التكلفــة التقديرية للتعاقد ،
وال�شروط املرجعية واملوا�صفات الفنيــة  ،وذلك بعد الت�أكد من توافر االعتمادات املالية ،
وللتق�سيم املخت ــ�ص اال�ستعانــة مب ــن يراه منا�سـ ــبا م ــن ذوي اخلـ ــربة من داخـ ــل الهيئ ــة ،
�أو اال�ستعان ــة بفنيي ــن من الوحدات احلكومية � ،أو املكاتب اال�ست�شارية من داخل ال�سلطنة
�أو خارجها لو�ضع هذه ال�شروط واملوا�صفات .
كما يجب �أن تت�ضمن وثيقة املناق�صة  -ب�صفة خا�صة  -الآتي :
�أ  -تفا�صيل ت�أمينات العطاءات .
ب  -ال�شخ�ص �أو اجلهة املعنية بالرد على �أي ا�ستف�سارات حول املناق�صة .
الف�صــل الرابــع
املناق�صـــة العامـــة
املــادة ( ) 16
تكون املناق�ص ــة العام ــة ع ــن طريـ ــق دعـ ــوة مقدم ــي العط ــاءات  -حمليـ ــني �أو دوليـ ــني -
�إلى امل�شاركة فـي املناق�صة  ،ويجوز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة
اال�شرتاك فـي املناق�صات الدولية عل ــى �أن تق ــوم بالت�سجيـ ــل وف ــق الأنظم ــة املعم ــول به ــا
فـي ال�سلطنة خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ �إبالغها بقبول عطائها .
املــادة ( ) 17
يتم ن�شــر الإعــالن عن املناق�صــة العامــة فـي جري ــدة يوميــة �أو �أكثــر باللغتيــن  :العربي ــة ،
والإجنليزيــة  ،قبـل مــدة كافـية مــن املوعــد املحــدد للتعاقــد  ،بحيث ي�سمح ب�إعادة املناق�صة
�إذا لزم الأمر  ،ويجوز ن�شره بالو�سائل الإلكرتونية  ،ويتعني �أن يت�ضمن الإعالن  -بح�سب
طبيعة كل مناق�صة  -ما ي�أتي :
�أ  -بيان نوع التعاقد املطلوب .
ب � -سعر وثائق املناق�صة  ،ومواعيد  ،ومكان �شرائها .
ج � -آلية تقدمي العطاءات .
د  -حتديد مدة تقدمي العطاءات .
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هـ  -تاريخ زيارة املوقع  ،فـي حال ما �إذا تطلب الأمر ذلك .
و  -و�صف عام للخدمات �أو املواد املطلوبة .
ز  -تفا�صيل ت�أمينات العطاءات .
ح  -ال�شخ�ص �أو اجلهة املعنية بالرد على �أي ا�ستف�سارات حول املناق�صة .
ط  -م ــدة �سريــان العطــاءات  ،ويراعــى بالن�سبــة للعط ــاءات التي حتتــاج �إلى حتليل
كيميائي � ،أو فحو�صات  ،وحتاليل فنية �أال تقل مدة �سريانها عن ( )90ت�سعني يوم
عم ــل .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن ي�شتمل الإعالن على العبارة الآتية :
" يجوز للهيئة �إلغاء املناق�صة  ،بدون �إبداء الأ�سباب  ،وال يحق للمتقدمني بعطاءاتهم
املطالبة ب�أي تعوي�ضات " .
املــادة ( ) 18
يجوز للجنة متديد موعد تقدمي العطاءات املحدد فـي الإعالن  ،وذلك مبا ال يجاوز ن�صف
املــدة املحــددة فـي الإعــالن  ،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 .
املــادة ( ) 19
يكون العطاء عن توريد الأ�صناف وفقا للعينات النموذجية �أو املوا�صفات �أو الر�سومات املعتمدة
التي يجب على مقدم العطاء االطالع عليها  ،ويعترب تقدميه العطاء �إقرارا منه باطالعه
عليها  ،ويتولى توريد الأ�صناف وفقا لها .
و�إذا مل يكن للهيئة عينات منوذجية جاز �إلزام �صاحب العطاء بتقدمي عينات  ،ويكون
التوريد وفق املوا�صفات الفنية  ،و�إن خالفت العينات ما مل يتبني من �شروط املناق�صة �أن
العينات مق�صودة لذاتها .
املــادة ( ) 20
تقـدم العطاءات �إلى الهيئة خمتومة  ،وموقعة من �أ�صحابها على النموذج املعد للعطاءات
�إن وجد  ،وتر�سل داخل مظروف خمتوم بال�شمع الأحمر  ،ويعنون �إلى رئي�س اللجنة ،
ويكون �إر�ساله بالربيد امل�سجل .
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املــادة ( ) 21
يجب البت فـي املناق�صة  ،والإخطار فـي حالة القبول  ،قبل انتهاء مدة �سريان العطاءات ،
ف�إذا تعذر ذلك  ،على التق�سيم املخت�ص �أن يطلب  ،عن طريق اللجنة  ،من مقدمي العطاءات
متديد �سريان عطاءاتهم ملدة منا�سبة .
املــادة ( ) 22
جتري املفا�ضلة بني العطاءات الختيار العطاء الأف�ضل  ،وفقا للمعايري والأ�س�س املحددة
فـي م�ستندات املناق�صة  ،و�إذا ر�أت اللجنة ا�ستبعاد عطاء �أو �أكرث فـيجب �أن يكون ر�أيها م�سببا .
املــادة ( ) 23
يجوز تقدمي العطاءات وفتحها  ،و�إحالتها وامل�صادقة عليها  ،و�إعالن نتائجها بالو�سائل
الإلكرتونية  ،وذلك وفقا للإجراءات التي يعتمدها املجل�س .
املــادة ( ) 24
يجوز دعوة �أ�صحاب العطاءات املقبولة فنيا حل�ضور جل�سة فتح املظاريف املالية من قبل
�أمني �سر اللجنة بناء على طلب رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 25
يجوز تق�سيم �أعمال العقد على عدد من املتقدمني بناء على نتائج التقييم ما دام ذلك فـيه
م�صلحة الهيئة وطبيعة العقد ت�سمح بذلك .
املــادة ( ) 26
يكون �إخطار مقدم العطاء الفائز فـي املناق�صة خالل ( )30ثالثني يوم عمل على الأكرث
من تاريخ اعتماد النتيجة  ،ما مل يكن مقدم العطاء قد حدد فـي عطائه مدة �أطول فـيكون
الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف  ،على �أن يت�ضمن الإخطار �إبالغه بعدم التزام الهيئة
بالعطاء �إال بعد توقيع العقد .
ويتولى التق�سيم املخت�ص �إبالغ �صاحب العطاء الفائز ال�ستكمال �إجراءات توقيع العقد .
املــادة ( ) 27
يجوز للهيئة فـي حالة ت�ساوي الأ�سعار بني عطاءين �أو �أكرث جتزئة املقادير املعلن عنها
بني مقدميها �إذا كان ذلك فـي �صالح العمل  ،ويجوز ذلك �أي�ضا �إذا كان مقدم العطاء الأقل
�سعرا ي�شرتط مددا بعيدة للتوريد ال تتنا�سب  ،وحالة العمل فـي الهيئة .
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املــادة ( ) 28
تعطى الأف�ضلية فـي العطاءات للمنتجات الوطنية وللم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
امل�ستوفـية ال�شروط واملوا�صفات وت�شمل هذه الأف�ضلية �أف�ضلية فـي ال�سعر فـي حدود زيادة ،
قدرها ( )%10ع�شرة باملائة .
املــادة ( ) 29
يعاد طرح املناق�صة العامة �إذا ورد عطاء وحيد ولو كان م�ستوفـيا ال�شروط  ،ويعترب العطاء
وحيدا حتى ولو وردت معه عدة عطاءات �أخرى متى كانت هذه العطاءات خمالفة ل�شروط
وموا�صفات املناق�صة .
و�إذا �أعيد طرح املناق�صة ومل يقدم فـيها �سوى عطاء وحيد جاز للهيئة قبوله �إذا كان ذلك
فـيه م�صلحة لها  ،ويجوز فـي حالة �إعادة طرح املناق�صة تق�صري مواعيد تقدمي العطاءات .
املــادة ( ) 30
يجوز بقرار م�سبب من اللجنة قبول العطاء الوحيد �إذا كان م�ستوفـيا لل�شروط  ،وكانت
حاجة العمل فـي الهيئة ال ت�سمح ب�إعادة طرح املناق�صة من جديد .
املــادة ( ) 31
تلغى املناق�صات بقرار م�سبب من اللجنة بعد الن�شر عنها وقبل البت فـيها �إذا ا�ستغني عنها
نهائيا � ،أو اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
كما يجوز للجنة �إلغاء املناق�صة فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا تقدم عطاء وحيد � ،أو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة �إال عطاء واحد .
ب � -إذا اقرتنت العطاءات كلها �أو �أكرثها بتحفظات جوهرية .
ج � -إذا كانت قيمة العطاء الأقل �أكرث من ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من التكلفة
التقديرية �أو املوازنة املخ�ص�صة للأعمال املطروحة باملناق�صة .
د � -إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
كما يجوز �إلغاء املناق�صات بعد �صدور قرار الإ�سناد  ،وقبل التوقيع على العقد بقرار م�سبب
من اللجنة �إذا اقت�ضت م�صلحة الهيئة ذلك � ،أو بناء على تو�صية التق�سيم املخت�ص  ،مع
بيان �أ�سباب طلب الإلغاء .
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املــادة ( ) 32
يجب على اللجنة ا�ستبعاد �أي عطاء فـي الأحوال الآتية :
�أ � -إذا مل يكن العطاء م�ستوفـيا لل�شروط واملوا�صفات .
ب � -إذا كان مقدم العطاء قد نفذ م�شروعا تنفـيذا معيبا � ،أو خمالفا لل�شروط واملوا�صفات .
ج � -إذا �صدر حكم نهائي ب�إفال�س �أو �إع�سار مقدم العطاء .
د � -إذا مل يكن العطاء م�صحوبا بالت�أمني امل�ؤقت كامال .
هـ � -إذا �سبق خمالفة �صاحب العطاء لأي من �أحكام هذه الالئحة .
و � -إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
كما يجوز ا�ستبعاد �أي عطاء �إذا كانت وثائق العطاء غري مكتملة � ،أو غري موقعة �أو غري خمتومة .
الف�صـــل اخلامـــ�س
الأوامــر التغيرييــة
املــادة ( ) 33
للجن ــة �أن ت�صدر الأوامر التغيريية بالزيادة �أو النق�صان فـي مدة �أو قيمة �أو نوع �أو كميات
�أو موا�صفات الأ�صناف �أو الأعمال �أو اخلدمات حمل العقد  ،وذلك خالل فرتة �سريان
العقد فـيما ال يجاوز قيمته ( )%15خم�سة ع�شر باملائة من قيمة العط ــاء الأ�صل ــي ال ــذي
مت ــت املوافقـ ــة علي ــه � ،شريطــة �أن تكون �أ�سعار الأوامر التغيريية هي الأ�سعار نف�سها املتفق
عليها فـي العقد .
ويج ــوز ا�ستث ــناء  -فـي حاالت ال�ضرورة  -جتاوز الأمر التغيريي ال�سقف املن�صو�ص عليه
فـي هذه املـادة  ،والأ�سعار املبينة فـي العقد بعد موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 34
يقوم التق�سيم املخت�ص املعني بتنفـيذ مو�ضوع العقد ب�إعداد الأمر التغيريي على �أن يت�ضمن
البند الأ�صلي املراد تغيريه  ،والتغيري املطلوب  ،وكافة التفا�صيل املتعلقة بالأمر التغيريي ،
ويحيله �إلى دائرة ال�ش�ؤون املالية فـي الهيئة ملراجعة قيمته املالية  ،والت�أكد من توفر املبلغ
الإ�ضافـي  ،وحجز املخ�ص�صات املالية املطلوبة  ،مع مراعاة احلد الأق�صى ملجموع الأوامر
التغيريية .
ويتم البت فـي الأمر التغيريي من اللجنة �أو من املجل�س بح�سب قيمة الأمر التغيريي ،
وفـي حالة املوافقة عليه يتم �إر�ساله �إلى الطرف الآخر  ،وت�ستكمل الإجراءات ب�ش�أنه .
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الف�صـــل ال�ســاد�س
املناق�صــة املحــدودة
املــادة ( ) 35
يج ــوز للهيئ ــة �أن تتعاقد عن طريق مناق�صة حمدودة يتم من خاللها ق ــ�صر اال�ش ــرتاك
فـي املناق�ص ــة عل ــى مورديـ ــن �أو مقاولـ ــني �أو ا�ست�شاريي ــن حمددي ــن �س ــواء فـ ــي ال�سلطن ــة
�أو فـي اخلارج ممن تتوافر فـي �ش�أنهم ال�شروط املطلوبة .
املــادة ( ) 36
توجه الدعوة فـي املناق�صة املحدودة ملن ترى اللجنة توجيه الدعوة �إليهم مــن املوردي ــن ،
�أو املقاولني � ،أو اال�ست�شاريني املتخ�ص�صني فـي الن�شاط اخلا�ص مبو�ضوع املناق�صة  ،وتطبق
على هذه املناق�صة الإجراءات والقواعد املطبقة على املناق�صة العامة .
املــادة ( ) 37
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�سابــع
املمار�ســة
املــادة ( ) 38
يج ــوز للجن ــة التعاق ــد ع ــن طريـ ــق املمار�س ــة  ،م ــن خ ــالل التفاو�ض بنف�سها �أو عن طريق
فريق مفاو�ضات ت�شكله لهذا الغر�ض للح�صول على �أف�ضل العرو�ض ب�أقل الأ�سعار  ،وذلك
فـي احلاالت التي تقدرها الهيئة �أو فـي �أي من احلاالت الآتية :
 - 1الأ�ص ــناف املحتك ــر �صنعه ــا �أو ا�سترياده ــا �أو التي تقت�ضي طبيعتها �أو الغر�ض
مــن احل�صول عليها �أن يتم �شرا�ؤها من �أماكن �إنتاجها � ،أو التي ال توجد �إال لدى
�شركة منتجة بذاتها .
 - 2الأ�صناف التي ال ميكن حتديدها مبوا�صفات دقيقة .
 - 3الأعم ــال �أو اخلدم ــات الفني ــة واال�ست�شاري ــة التــي تتطل ــب معرف ــة فنيـ ــة معين ــة ،
�أو تخ�ص�صا معينا .
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 - 4التوريدات ومقاوالت الأعمال التي تقت�ضي حالة اال�ستعجال عدم اتباع �إجراءات
املناق�صة ب�ش�أنها .
 - 5تنفـيذ الأعمال �أو تقدمي اخلدمات التي تتميز بالقيام بها جهات معينة خارج
ال�سلطنة .
� - 6شراء وا�ستئجار العقارات .
الف�صــل الثامــن
الإ�سنـــاد املبا�شـــر
املــادة ( ) 39
يجوز للجنة التعاقد بالإ�سناد املبا�شر فـيما ال يجاوز ( )250.000مائتني وخم�سني �ألف
ريال عماين  ،ويجب احل�صول على موافقة املجل�س فـيما ال يجاوز (� )750.000سبعمائة
وخم�سني �ألف ريال عماين .
وفـي جميع الأحوال يتم اختيـار املتعاقـد معـه مـن بيـن �أف�ضـل العرو�ض التي يتم احل�صول
عليهــا � ،شريطــة �أن تكــون الأ�سعــار منا�سبــة  ،وذلـك مــع بيــان الأ�سباب املوجبة الختياره .
الف�صــل التا�ســع
امل�سابقـــة
املــادة ( ) 40
امل�سابقــة هــي طريق ــة خا�ص ــة للتعاقــد بغــر�ض �إجــراء درا�س ــات �أو ت�صاميـ ــم �أو خمططــات
�أو جم�سمات �أو غري ذلك من الأعمال الالزمة مل�شروع معني .
املــادة ( ) 41
يحدد التق�سيم املخت�ص املوا�صفات التف�صيلية للعمل املراد تنفـيذه عن طريق امل�سابقة
واملقابل النقدي �أو العيني �أو اجلوائز �أو املكاف�آت �أو التعوي�ضات التي متنح للفائزين  ،كما
يحدد م�صري ملكية التقارير �أو الدرا�سات �أو الت�صاميم �أو املخططات الفائزة وغري الفائزة
و�أي �شروط �أخرى يراها التق�سيم املخت�ص .
وفـي جميع الأحوال يتم عر�ض املو�ضوع على اللجنة للموافقة عليه .
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املــادة ( ) 42
تت ــم الدع ــوة للم�شارك ــة فـي امل�سابق ــة �إمــا عــن طريــق الإعــالن بالن�شــر  ،و�إمــا بالو�سائــل
الإلكرتوني ــة  ،و�إم ــا ع ــن طريــق الدعوة املبا�شرة لذوي اخلربة واملهارات الالزمة للم�شروع
�أو الغر�ض املطروح للم�سابقة .
املــادة ( ) 43
ال تطبق على امل�سابقة �أحكام الف�صل العا�شر من هذه الالئحة .
الف�صــل العا�شــر
ال�ضمانــات
املــادة ( ) 44
يجب �أن يقدم مع كل عطاء ت�أمني م�ؤقت ال يقل عن ( )%2اثنني باملائة من القيمة الكلية
للعطاء  ،وفـي هذه احلالة ال يلتفت �إلى العطاءات غري امل�صحوبة بالت�أمني امل�ؤقت  ،ويجوز
�أن يكون الت�أمني امل�ؤقت فـي �صورة �ضمان بنكي خال من �أي قيد �أو �شرط يقر فـيه امل�صرف
ب�أن يدفع للهيئة مبلغا يوازي الت�أم ــني املذك ــور  ،و�إذا ك ــان الت�أم ــني حم ــدد امل ــدة فـيج ــب
�أال تقل مدة �سريانه عن املدة املحددة ل�سريان العطاء  ،ويجوز عدم تقدمي الت�أمني امل�ؤقت
فـي العرو�ض املقدمة فـي الإ�سناد املبا�شر واملمار�سة .
املــادة ( ) 45
يرد الت�أمني امل�ؤقت �إلى �أ�صحاب العطاءات غري املقبولة فور انتهاء املدة املحددة ل�سريان
العطاء � ،أو قبل ذلك �إذا مت �إر�ساء املناق�صة على �أحد املتقدمني � ،أو �إلغا�ؤها  ،ويرد الت�أمني
امل�ؤقت �إلى مقدم العطاء الفائز �إذا قدم �ضمان ح�سن التنفـيذ  ،على �أنه فـي حالة �سحب
مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطاء ي�صبح الت�أمني امل�ؤقت املقدم
منه حقا للهيئة  ،دون حاجة �إلى �إنذاره � ،أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر .
املــادة ( ) 46
يجب على �صاحب العطاء الفائز �أن يقدم خالل فرتة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوم
عمل من اليوم التايل لإخطاره بكتاب م�سجل بقبول عطائه �ضمان ح�سن التنفـيذ بن�سبة
تقدرها اللجنة مبا ال يقل عن ( )%5خم�سة باملائة  ،وال يزيد على ( )%15خم�سة ع�شر
باملائة من القيمة الكلية ملا ر�سا عليه � ،أو تقديـ ــم وثيــقة ت�أمني مهنية �إذا كان مو�ضوع
املناق�صة �أو العقد هو توفـري خدمات ا�ست�شارية فقط .
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ويكون تقدمي ال�ضمان امل�شار �إليه  ،بالن�سبة للعقود التي تربم مع متعاق ــد مــن خارج
ال�سلطنة خالل ( )25خم�سة وع�شرين يوم عمل من اليوم التايل لإخطاره بقبول عطائه .
ويجوز للجنة متديــد املهل ــة املح ــددة فـي احلالتيــن املذكورتيــن فـي الفقرة ال�سابقة ملدة
�إ�ضافـية ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل كحد �أق�صى .
املــادة ( ) 47
تبد�أ مدة �سريان �ضمان ح�سن التنفـيذ من وقت �إ�صداره �إلى ما بعد انتهاء فرتة ال�صيانة
�أو ال�ضمان (�إن وجدت) �أو تاريخ �شهادة الت�سليم النهائي �أيهما �أبعد �إال �إذا اتفق مع الهيئة
على غري ذلك  ،تبعا لطبيعة العمل املراد تنفـيذه .
املــادة ( ) 48
يحق للهيئة م�صادرة �ضمان ح�سن التنفـيذ دون الرجوع �إلى املتعاقد معه فـي حالة �إخالله
بتنفـيذ التزاماته كليا �أو جزئيا ح�سب العقد املربم معه .
املــادة ( ) 49
�إذا مل يقم �صاحب العطاء الفائز بتقدمي �ضمان ح�سن التنفـيذ فـي املدة املحددة �أو رف�ض
�إمتام التعاقد  ،جاز للهيئة مبوجب �إخطار بكتاب م�سجل  ،ودون حاجة �إلى �أي �إجراءات ،
�أن تلغي الرت�سية وت�صادر الت�أمني امل�ؤقت دون الإخالل بحقها فـي املطالبة بالتعوي�ض .
كما يجوز للجنة �أن تر�سي املناق�صة علـ ــى العط ــاء التال ــي املق ــبول فن ــيا م ــن فري ــق التقييـ ــم ،
�أو التق�سي ــم املختــ�ص بح�ســب الأح ــوال � ،أو �أن تق ــرر �إع ــادة طرحه ــا مـ ــن جديـ ــد � ،أو �إلغ ــاء
املناق�صة .

