تعميـــــم رقم ()2018/1

بشأن إجراءات تقديم التظلمات

من قرارات جملس إدارة اجلهاز املركزي للمناقصات العامة
-

-

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (  )187لسنة  2018بإنشاءء لجناة اللملماءن ما
قراران مجلس إدارة الجهءز المركاز للمنءقصاءن المءماة اعماء لانا الماءدة ( )78ما
القءنو رقم  49لسنة  2016في شء المنءقصءن المءمة.
ثم صدر قارار مجلاس الاوزراء الماوقر رقام ( )188لسانة  2018بلشاكل اللجناة المشاءر
اللهء.
حرصء على احءطة ذو الشأ بلشاكل اللجناة وبادء ممءرساة اعمءلهاء فقاد لقارر ضارورة
لوجلااا النماار فااي قصااوا لقاادلم اللملمااءن ما قااراران مجلااس إدارة الجهااءز المركااز
للمنءقصءن المءمة لإلجراءان والشروط التالية -:
التظلمات اليت تنظرها اللجنة:
 .1اللملماءن اللاي لقاادم اللهاء ما القااراران الصاءدرة ما مجلااس إدارة الجهاءز المركااز
للمنءقصءن المءمة.
 .2اللملمااءن اللااي لقاادم اللهااء م ا جاازاء صاادر بلوقلمااا قاارار م ا مجلااس إدارة الجهااءز
المركز للمنءقصءن المءمة.
مواعيد تقديم التظلم:
 .1لقدم اللملم الى لجنة اللملماءن قا سابمة ملاءم عما ما لاءرلل نشار القارار المالملم
منااا سااواء فااي الموقاال ا لكلرونااي للجهااءز المركااز للمنءقصااءن المءمااة او جرلاادة
الكولن اللوم او اقطءر ذو الشأ ملهم مسبق.
 .2لقدم اللملم ما جازاء صادر باا قارار ما مجلاس إدارة الجهاءز المركاز للمنءقصاءن
المءمة ق ( )30ث ثل لومء م لءرلل صدور قرار الجزاء.
أحكام التظلم:
لجب ا لقدم اللملم كلءبة بءسم رئلس لجنة اللملمءن على ا لحلوى علاى البلءناءن اللءللاة
-:
 .1اسم الململم (شركة  /فرد) وعنوانا الرسمي وبرلده ا لكلروني ومرقءم الهءلف.
 .2اسم مقدم اللملم وصفلا .
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 .3لاءرلل صادور القارار المالملم مناا ولاءرلل نشاره فاي الموقال ا لكلروناي او الجرلادة
الرسملة او الملم با.
 .4مء لفلد سداد الرسوم المقاررة والصاءدر بهاء القارار الاوزار رقام 114لسانة 2017
والمنشور في جرلدة الكولن اللوم المدد ( )1330الصءدرة بلءرلل .2017/3/5
 .5مذكرة شءرحة لموضوع اللملم للضم الطلبءن النهءئلة للململم.
 .6مء لرى الململم لقدلما مؤلدا لطلبءلا.
مكان تقديم التظلم:
 لقاادم الاالملم م ا الماالملم نفسااا او م ا لمثلااا قءنونااء بءللااد ع ا طرلااق الحضااور الااى مبنااىاألمءنة المءمة لمجلس الوزراء بقصر السلف بوابة رقم ( )4في األوقءن اللءللة م السءعة
 10:00صبءحء الى السءعة  12:00مهرا ولسج الالملم ولحصا المالملم علاى الصاء
لد على ا سل م مبلنء با لءرلل ورود اللملم الى اللجنة.
الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم:
 لجااااب علااااى الماااالملم سااااداد الرسااااوم المقااااررة للاااالملم عاااا طرلااااق الاااادفل بءلحسااااءب(مجلااااس الااااوزراء – لجنااااة اللملمااااءن) بناااا الكولاااان الااااوطني – فاااارع احمااااد الجااااءبر
حسءب رقم (  )2018080045بصلغة اآللبء :
( ، )KW85 NBOK 0000 0000 0000 2018 0800 45وارفاءق إلصاء
السداد البنكي مل موراق اللملم.
و لللفن الى اللملمءن غلر المصحوبة بإلصء سداد الرسوم.
االخطار بقرار اللجنة:
 سوف للم اقطءر الململم رسملء بءلوسللة المنءسبة بقرار اللجنة كمء للم اقطءر الجهءزالمركز للمنءقصءن المءمة.
انته ـ ـ ــي
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