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  الغرض من طلب العروض لتقديم خدمات   - الجزء األول  

 

  معلومات أساسية  - 1  

ا.   1-1 ة التي تقوم بـه ل من خالل جميع األنشـــــط اه ـكل طـف ل اليونيســــف على تعزيز حقوق ورـف تعـم
ل في  ا، نعـم ائـن اون مع شــــرـك التـع ة، وتركز  190وـب ذا االلتزام إلى إجراءات عملـي ة ـه ا لترجـم دا وإقليـم بـل

 بشــكل خاص على الوصــول إلى أكثر األطفال ضــعفا واســتبعادا، بما فيه مصــلحة جميع األطفال  جهودنا

  كل مكان. في

  

  طلب لتقديم عروض/ترتيب طويل األجل- 2

ــول على [  2-1 تجهيز الغرض من طلب العروض هذا لتقديم خدمات هو طلب عروض من أجل الحصـ
ل بالكامل في الشــــروط المرجعية/بيان عراق القطريتب الحراس غير مســــلحين لمك ] [على النحو المفصــــّ

  ] Hالمرفق  األعمال الواردة في

  

  ] ويتألف طلب العروض هذا لتقديم خدمات من العناصر التالية:2.2[

  هذه الوثيقة  •  

ــعتها اليونيســــف، الملحقة بهذه الوثيقة   •   ــروط العامة لعقود تقديم الخدمات التي وضــ األحكام والشــ
  Hبوصفها المرفق 

   ]Iفي المرفق  شروط العمل[  •  
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ــكل طلب العروض  2.3[ ر على أنه عرض ] ويش ــَّ هذا لتقديم خدمات دعوة لتقديم عطاءات وال يمكن أن يُفس
حقوق االســــترداد.   يمكن قبوله أو يمكن أن تترتب عليه أي حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية أو

اهـما أو ترتيـبا آخر، بين مـقدم العر  دا إجرائـيا أو تـف ض ولن يكون هـناك أي عـقد ملزم، ســــواء ـكان ذـلك عـق
يتصــل به قد يترتب عليه أي   فيما  واليونيســف، وال يوجد أي شــيء في طلب العروض هذا لتقديم خدمات أو

التزام من جانب اليونيسـف ما لم يوقّع كل من اليونيسـف والفائز بالعرض على الترتيب لتقديم خدمات وعلى 
 العقد ذي الصلة وإلى أن يتم ذلك.

.  

  
  

  عملية تقديم العروض   - الجزء الثاني  

  مواعيد تقديم العروض  - 1  

إبالغ اليونيـسف بتلقيهم . يُطلب من مقدمي العروض  اإلقرار باـستالم طلب العروض لتقديم خدمات  1-1
اإللكتروني] إلى طلب العروض هذا لتقديم خدمات في أســرع وقت ممكن عن طريق خطاب يُرســل [بالبريد 

   salmukhtar@unicef.org ] على العنوان التالي:رختامسرمد ال[

  aalagha@unicef.org ] على العنوان التاليغاعلي اال[ 

  aalhasneyani@unicef.org ] على العنوان التالينيامر الحسنياع[

 aaljawadi@unicef.org ] على العنوان التالياصيل الجوادي[

  habdulrazzaq@unicef.org ] على العنوان التاليعبدالرزاقهبة [ 

  

الموظف   ويســتبعد أي عرض يرســل إلى  -وظف المذكور أعاله  مالحظة هامة: ال تُرســل العروض إلى الم
  المذكور أعاله.

ة الواردة من مـقدمي العروض  1-2 ة بشـــــأن األســــئـل . يـجب على مـقدمي العروض توجـيه أي أســــئـل
  اإللكتروني] إلى العروض هذا لتقديم خدمات عن طريق [البريد طلب

   salmukhtar@unicef.org ] على العنوان التالي:رختامسرمد ال[

  aalagha@unicef.org ] على العنوان التاليغاعلي اال[ 

  aalhasneyani@unicef.org ] على العنوان التالينيامر الحسنياع[

 aaljawadi@unicef.org ] على العنوان التالياصيل الجوادي[

  habdulrazzaq@unicef.org ] على العنوان التاليعبدالرزاقهبة [ 

  ].2020-05-12ة الدوام الرسمي يوم نهاي وسيكون الموعد النهائي لتلقي أي أسئلة هو [

الموظف   ويســتبعد أي عرض يرســل إلى  -مالحظة هامة: ال تُرســل العروض إلى الموظف المذكور أعاله  
  المذكور أعاله.

  طرح جميع األسئلة بأكبر قدر ممكن من الوضوح واإليجاز.ويُطلب من مقدمي العروض 

ــقاط أو  ويُتوقّع من مقدمي العروض أيضــا إخطار اليونيســف كتابيا وعلى الفور بأي غموض أو غلط أو إس
تباين أو عدم اتســــاق أو غير ذلك من األخطاء التي ترد في أي جزء من طلب العروض لتقديم خدمات، مع 

تباين أو عدم اتسـاق   يسـتفيد مقدمو العروض من أي غموض أو غلط أو إسـقاط أو  ذكر كامل التفاصـيل. وال
  أو غير ذلك من األخطاء.
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وـستقوم اليونيـسف بجمع االـستفـسارات الواردة. ويمكن لليونيـسف، بناء على تقديرها، أن تنـسخ أي ـسؤال من 
عوين و/أو أن تنـشرهما في دون ذكر اـسم ـصاحبه ورّدها عليه وأن ترـسلهما إلى جميع مقدمي العروض المد

مؤتمر   الموقع الشــبكي لليونيســف و/أو ترد على الســؤال في مؤتمر يجمع مقدمي العطاءات. وبعد انعقاد أي
  لليونيسف.  لمقدمي العطاءات، يمكن إعداد وثيقة تتضمن األسئلة واألجوبة ونشرها في الموقع الشبكي

ديم ـخدـمات  1-3 دـيل وـثائق طـلب العروض لتـق لليونيســــف، في أي وـقت قـبل حلول الموـعد . يجوز تـع
ــارات ترد من مقدمي  ــتفسـ ــواء بمبادرة منها أو ردا على اسـ ــبب كان، سـ النهائي لتقديم العروض، وألي سـ
ب  ان طـل ا. وإذا ـك ديالت عليـه ال تـع إدـخ ات ـب دـم ديم ـخ ب العروض لتـق ائق طـل العروض المحتملين، تغيير وـث

اإلنترنت، فـستُنـشر التعديالت أيـضا على ـشبكة اإلنترنت.   العروض لتقديم خدمات متاحا للجمهور على ـشبكة
وعالوة على ذلك، ســــيُخطر جميع مقدمي العروض المحتملين الذين اســــتلموا وثائق طلب العروض لتقديم 
ــف كتابيا بجميع التعديالت المدخلة على الوثائق. ومن أجل إتاحة مهلة زمنية  ــرة من اليونيســ خدمات مباشــ

دمو ا ذ مـق أـخ ة لـي داد عروضــــهم، يجوز معقوـل دى إـع ان ـل ديالت في الحســـــب ذه التـع لعروض المحتملون ـه
  لليونيسف، بناء على تقديرها وحدها، تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض. 

ـ .  مؤتمر مـقدمي العـطاءات  1-4[ , فعلـيا او عن طريق برـنامج زوم اـما   عـقد مؤتمر لمـقدمي العـطاءاتُي ـســ

 ن طريق:قا عحزود السوف ت هذا االجتماع تفاصيل  2020-05-04بتاريخ 

 [aalagha@unicef.org]  اغعلي اال

 [aaljawadi@unicef.org] اصيل الجوادي

 
  ] مساءا27-05-12 ,2020 00.. آخر موعد لتقديم العروض هو: [نهائي لتقديم العروضالموعد ال ]1-5[ 

  وسوف ترفض اليونيسف أي عرض يصلها بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العطاءات. 

  . [بسبب طبيعة طلب العروض هذا لتقديم خدمات، لن تُفتح العروض علنا] فتح العروض ]1-6[

  

  اللغة  - 2  

ــتندات المتعلقة بالعرض المتبادلة بين مقّدم   2-1 ــالت والمسـ ــه وجميع المراسـ يعد مقّدم العرض عرضـ
ا ]. ويمكن أن تكون المســتندات والمواد المطبوعة الداعمة التي يقّدمهةاالنكليزي العرض واليونيســف باللغة [

ــريطة أن ترفق بترجمة مالئمة إلى اللغة [ ــير العرض، كليزيةاالن مقدم العرض بلغة أخرى شــ ]. وعند تفســ
ح النســـخة المترجمة من هذه المســـتندات وغيرها من المواد المطبوعة الداعمة على النســـخة األصـــلية  ترجَّ

  ة الترجمة. منها. ويتحّمل مقّدم العرض وحده مسؤولية الترجمة التحريرية، بما في ذلك دق

  

  صالحية العروض/التعديالت والتوضيحات/سحب العروض  - 3  

. يـجب أن يبيّن مقدمو العروض فترة صــــالحية عروضــــهم. وينبغي أن يكون فترة الصــــالحـية  3-1
) يوما بعد انقضـاء الموعد النهائي لتقديم العروض. ولن 180( انينثمالعرض صـالحا لفترة ال تقل عن مائة  

عرض تقل فترة صــالحيته عن ذلك. ويجوز لليونيســف أن تطلب من مقّدم العرض تمديد فترة يُنظر في أي  
  صالحية العرض. وأي مقدم عرض يرفض تمديد مدة صالحية عرضه يُستبعد عرضه ويعتبر غير صالح.

. يجب أن تســتلم اليونيســف جميع التغييرات المدخلة على أي عرض قبل حلول التغييرات األخرى  3-2
ــخة الموعد   النهائي لتقديم العروض. ويجب أن يشــير مقّدم العرض بوضــوح إلى أن العرض المنقّح هو نس

  معّدلة تحّل محل نص العرض السابق، أو أن يذكر التغييرات المدخلة على نص العرض األصلي. 

. يجوز ألي مقّدم عرض أن يســــحب عرضــــه بإرســــال طلب كتابي بالبريد  ســــحب العروض  3-3
ــف، قبل الموعد النهائي لتقديم العروض. وال يحق لمقدم  اإللكتروني أو الفاكس أو البريد العادي إلى اليونيسـ

  العرض، بسبب اإلهمال أو التقصير، أن يسحب عرضه بعد فتحه.
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ــف  3-4 ــيحات التي تطلبها اليونيسـ ــف، بناء على تقديرها التوضـ . خالل تقييم العروض يجوز لليونيسـ
ب  ا، أن تطـل امال وحـدـه ا ـك دمي العروض لكي تفهم اليونيســــف العرض فهـم توضــــيحـات من أي من مـق

ولمسـاعدتها في فحص العروض وتقييمها والمقارنة بينها. ويجوز لليونيسـف أن تطلب هذه التوضـيحات من 
خالل مراـسالت كتابية أو أن تطلب إجراء مقابلة مع أي من مقدمي العروض. وخالل عملية التوضـيح هذه، 

يســتوجب   لم اليونيســف أي تغيير في ســعر العرض أو مضــمونه ولن تقترح ذلك أو تســمح به، مالن تطلب  
  ذلك تصحيح أخطاء حسابية اكتشفتها اليونيسف. 

أي من الجهـات التي يحيلهـا إليهـا الجهـات المحـال إليهـا  3-5 ــال ـب . تحتفظ اليونيســــف بحق االتصـــ
ّدم ة ب   مـق ا عن معلوـمات متعلـق ا بحـث ا جميـع ا تراه العرض أو بـه دم العرض من مصـــــادر أخرى، حســــبـم مـق

  مالئما. اليونيسف

  

  األهلية/المعلومات المتعلقة بمقّدم العرض  - 4  

إلى تلك الشـركات التي تقدم عروضـا بموجب طلب   “مقّدم العرض”. يشـير مصـطلح  مقدم العرض  4-1
ها مقّدم العرض رّدا على إلى جميع المسـتندات التي يقّدم  “العرض”العروض هذا لتقديم خدمات، بينما يشـير 

طـلب العروض لتـقديم ـخدـمات. ولن يكون مـقدم العرض مؤهال ليُنظر في عرضـــــه إال إذا ـكان يســــتوفي 
الشــــروط الواردة في الجزء الخامس من طلب العروض هذا لتقديم خدمات، بما في ذلك الشــــروط المتعلقة 

  بالمعايير األخالقية وبتضارب المصالح.

  أو اتحاد الشركات أو الرابطة.المشروع المشترك   4-2

إذا كان مقّدم العرض مجموعة من الكيانات القانونية التي ســـتشـــكل مشـــروعا مشـــتركا   (أ)  
ــكلت ذلك بالفعل في وقت تقديم العرض، يتعين   أو ــركات أو رابطة أو أنها قد ش اتحاد ش

  على كل كيان أن يؤكد في العرض المشترك ما يلي: 

األطراف لالـضطالع بدور الكيان الرائد، وهو مخّول حـسب أنهم قد عّينوا أحد    ‘1’    
ترك، بالتكافل والتضـامن، ويُذكر  روع المـش لطة إلزام أعضـاء المـش األصـول ـس
ذلك صـراحة في اتفاق المشـروع المشـترك المبرم بين الكيانات القانونية، الذي 

  يرفق بالعرض؛

ا  ‘2’     ات، أن يُبرم الكـي دـم ديم الـخ ب تـق َب مع وإذا ُمِنحوا ترتـي د المعيّن الترتـي ن الراـئ
اليونيسـف، وسـيتصـرف هذا الكيان باسـم جميع الكيانات األعضـاء التي تؤلّف 

  المشروع المشترك وبالنيابة عنها. 

وبعد تقديم العرض إلى اليونيـسف، لن يتـسنى تغيير الكيان الرائد المحدد لتمثيل المـشروع   (ب)  
  نيسف.المشترك من دون موافقة خطية مسبقة من اليو

ــف ترتيب تقديم   (ج)   ــتمنح اليونيسـ ــترك، سـ ــروع المشـ وإذا اختير العرض الذي قّدمه المشـ
ــيوقّع الكيان الرائد ترتيب  ــم الكيان الرائد المعين. وس ــترك باس ــروع المش الخدمات للمش

  تقديم الخدمات باسم جميع الكيانات األعضاء األخرى وبالنيابة عنها.

. تخضع أهلية مقدمي العروض الذين تملكهم الحكومات، المنظمات الحكوميةالعروض المقدَّمة من   4-3
ــتعرض مختلف العوامل مثل  ــف التي تسـ ــتعراض من جانب اليونيسـ كليا أو جزئيا، لمزيد من التقييم واالسـ
بة الملكية الحكومية/حصـة الحكومات فيهم، وتلقيهم إعانات، وواليتهم،  تقال، ونـس جيلهم بوصـفهم كيانا مـس تـس

ــولهم على المعلومات المتعلّقة بطلب العروض هذا لتقديم خدمات، والعوامل األخرى التي قد وإم كانية حصــ
تؤدي إلى حصــولهم على مزايا غير مســتحقة مقارنة بمقدمي العروض اآلخرين، وإلى رفض العرض الذي 

  تقّدموا به في نهاية المطاف.

موظف ـسابق أو متقاعد من موظفي اليونيـسف أو العروض المقّدمة من منظمات مالكها الوحيد هو    4-4
. يجب أن تفصــح أي منظمة مالكها الوحيد هو موظف ســابق أو متقاعد من موظفي اليونيســف األمم المتحدة

(أو أي منظمة أخرى من منظمات األمم المتحدة) تقّدم عرضا عن العمل السابق لدى األمم المتحدة عند تقديم 



   ترتيب طويل األجل -طلب عروض لتقدمي خدمات 

 طلب عروض لتقدمي خدمات  -ترتيب طويل األجل   

   2017أ�ر/مايو  5
 

 

 

5/16 18-22125 (A) 

 

عرض من هذه العروض مثل أي عرض مقّدم من أحد األفراد امتثاال للشروط العرض. ويتم التعامل مع أي  
  الموحدة لتعاقد اليونيسف مع الموظفين السابقين والمتقاعدين.

  

  إعداد العرض  - 5  

هذا   يتحمل مقدمو العروض مسؤولية الحصول على المعلومات بأنفسهم أثناء إعداد العروض. وفي  5-1
  يلي: الصدد، يكفل مقدمو العروض ما

دراسـة جميع الشـروط والمتطلبات والتعليمات الرسـمية المتعلّقة بتقديم العروض (مثال بشـأن شـكل   •  
ومواعيد التقديم، والعالمات التي توضـــع على الظروف، وعدم ذكر أي معلومات متعلقة بالســـعر 

ا في ات (بـم دـم ديم ـخ ب العروض لتـق ائق طـل ك) الواردة في وـث ا إلى ذـل ك  في العرض التقني وـم ذـل
هة إلى مقدمي العروض)؛ في   فرع التعليمات الموجَّ

  استعراض طلب العروض لتقديم خدمات لكفالة حصولهم على نسخ كاملة عن جميع المستندات؛  •  

اســتعراض األحكام التعاقدية الموحدة لليونيســف واألحكام والشــروط العامة لعقود تقديم الخدمات   •  
ــف والمتاحة للع ــعتها اليونيســ ــبكي التي وضــ موم على الجزء المتعلق باإلمدادات من الموقع الشــ

ــي:  ــالـــــ ــتـــــ ــط الـــــ ــرابـــــ ــر الـــــ ــبـــــ ــف عـــــ ــيســـــــــ ــونـــــ ــيـــــ ــلـــــ لـــــ
http://www.unicef.org/supply/index_procurement_  

policies.html؛ 

عموم على الجزء المتعلق باإلمدادات من الموقع الشـبكي اسـتعراض سـياسـات اليونيسـف المتاحة لل  •  
 .http://www.unicef.org/supply/index_procurement_policies.htmlلليونيـسف:  

وجه الخصــوص، ينبغي لمقدمي العروض أن يلّموا بااللتزامات المفروضــة على الموردين   وعلى
وموظفيهم والمتعاقدين معهم من الباطن بموجب سـياسـة اليونيسـف المتعلقة بحظر ومكافحة الغش 

  والفساد وسياسة اليونيسف المتعلقة بالسلوك الكفيل بتعزيز حماية األطفال وضمان سالمتهم؛

  مؤتمر لمقدمي العطاءات إذا كان إلزاميا بموجب طلب العروض هذا لتقديم خدمات؛حضور أي   •  

االسـتعالم تماما والتأكد بأنفسـهم من اسـتيفاء الشـروط التي تضـعها أي سـلطات مختصـة وااللتزام   •  
  بأي قانون سار، أو قد يسري مستقبال، فيما يتصل بتقديم خدمات.

مديريها وموظفيها ووكالءها لن يقّدموا أي إقرارات أو ضـــمانات ويســـّلِم مقدمو العروض بأن اليونيســـف و
(صــريحة أو ضــمنية) بشــأن دقة أو اكتمال طلب العروض هذا لتقديم خدمات أو أي معلومات أخرى تُعطى 

  إلى مقدمي العروض.

ــائق   5-2 ــات الواردة في وث ــات والتعليم ــات عــدم احترام جميع المتطلب ــّدم العرض تبع ــل مق ويتحم
وض لتقــديم خــدمــات أو عــدم تقــديم جميع المعلومــات المطلوبــة، وقــد يؤدي ذلــك إلى رفض العر  طلــب

  المقدَّم. العرض

ويجب تنظيم العرض التباع ـشكل طلب العروض هذا لتقديم خدمات. ويجب أن يلبي مقدم العرض   5-3
يؤكد قبوله بها. الطلـبات أو المتطلـبات الـمذكورة، وأن يشــــير إلى أنه يفهم متطلـبات اليونيســــف الـمذكورة و

وينبغي أن يحدد مقّدم العرض االفتراضات األساسية التي اعتمد عليها إلعداد عرضه. وتأجيل الرد على أي 
ســؤال أو إشــكال يُطرح أثناء أي مرحلة من مراحل التفاوض بشــأن عقد أمر غير مقبول. ويعتبر أي بند ال 

وســتؤثّر الردود الناقصــة أو غير الكافية وعدم الرد يتطّرق العرض إليه بالتحديد مقبوال لدى مقّدم العرض.  
  أو التالعب في الرد على أي سؤال على تقييم العرض.

وينبغي إدراج جميع اإلشــــارات إلى المواد الوصــــفـية في الفقرة المالئـمة من العرض، حتى ولو   5-4
أن يورد في عرضـه أُدرجت المواد/المسـتندات نفسـها في مرفقات العرض. ويجب على مقّدم العرض أيضـا  

ة لكي يجري  ذه الوثيـق ا وردت في ـه ايير التقييم كـم االت مـع ال من مـج ل مـج ات تكفي للتطرق إلى ـك لمعلوـم
تقييم جميع مقدمي العروض وعروضــهم بشــكل نزيه. ووحدها اليونيســف التي تقرر، بناء على تقديرها، إذا 

  ما كانت المعلومات المقّدمة كافية.
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طلب العروض لتقديم خدمات، بعد إكمالها وتوقيعها، مع العرض. ويجب أن ويجب تقديم اســتمارة    5-5
  تحمل استمارة طلب العروض لتقديم خدمات توقيع ممثّل المنظمة/الشركة المخّول حسب األصول.

  ويجب ذكر رقم طلب العروض لتقديم خدمات بوضوح على العرض.  5-6

  ى مقّدم العرض أن يمألها.وإذا قّدمت اليونيسف ورقات إجابة، عندئذ يجب عل  5-7

ــب العرض التقني  5-8 ــات الواردة في طل ــايير والمتطلب : ينبغي أن يتطرق العرض التقني إلى المع
العروض هذا لتقديم خدمات، وأن يولي اهتماما خاصــــا للشــــروط المرجعية/بيان األعمال التي ينص عليها 

ســـف تتطلع بشـــكل خاص إلى تلقي عروض طلب العروض ولمعايير تقييمه. وتجدر اإلشـــارة إلى أن اليوني 
ذكورة.  ات الـم دـم ا من الـخ اتـه اـج ة احتـي داع لتلبـي وال ينبغي أن يتضـــــّمن العرض مبتكرة وحلول تنم عن اإلـب

  .التقني أي معلومات بشأن السعر

: ينبغي إعداد عرض األسـعار وفقا للمتطلبات الواردة في الشـروط المرجعية/بيان عرض األسـعار  5-9
  األعمال التي ينص عليها طلب العروض هذا لتقديم خدمات.

يقّر كل واحد من مقّدمي العروض بأنه يتحّمل وحده مســؤولية وتكلفة مشــاركته في أي مرحلة من   5-10
ل مقّدم العرض، ال اليونيســــف، تكاليف إعداد العرض أو  مراحل طـلب العروض هذا لتـقديم خدمات. ويتحمـّ

ــبق تقديم العروض،   الرد على طلب العروض هذا ــور أي مؤتمر يس ــؤول عن حض لتقديم خدمات، وهو مس
وزـيارة الموقع، وحضــــور أي اجتـماـعات أو عروض شــــفوـية، بغض النظر عن كيفـية إجراء عملـية تـقديم 

  العروض أو نتائجها.

  ويشمل عرض مقّدم العرض كل المرفقات المعنونة التالية:  5-11[

 -H TOR مرفقال

  شروط العمل  -Iمرفق ال

 ئمة التسعيرقا  - Jفق المر

  .ةبي غة العرقوانين باللالشروط وال - Kالنرفق 

  

  العرض/السريةمستندات   - 6  

يُعتبر طلب العروض هذا لتقديم خدمات وجميع المســتندات المتصــلة بالعروض التي يقّدمها مقدمو   6-1
  العروض إلى اليونيسف ملًكا لليونيسف، ولن تعاد العروض إلى مقدمي العروض.

ــتندات العرض، التي يعتبرها مقّدم العرض معل  6-2 ومات وينبغي أن تحمل المعلومات الواردة في مســ
بـشكل واـضح، بجانب الجزء ذي الـصلة من النص، وـسوف تتعامل اليونيـسف مع هذه   “ـسري”ـسرية، عالمة 

  المعلومات وفقًا لذلك.

ويتعـامـل مقـدمو العروض مع جميع المعلومـات والمســــتنـدات التي تقـّدمهـا اليونيســــف إليهم   6-3
م العرض الرد على طلب العروض ) على أنها ســرية. وإذا رفض مقد“طلب العروض لتقديم خدمات  مواد”(

هذا لتقديم خدمات، أو إذا ُرفض العرض أو لم يفز، يعيد مقّدم العرض على الفور جميع مواد طلب العروض 
ــتخدم مقدم العرض مواد  ــف، أو يتلف أو يمحي كل مواد طلب العروض. وال يسـ لتقديم خدمات إلى اليونيسـ

إـعداد العرض، وال يُطلع أي طرف ـثاـلث على  طـلب العروض لتـقديم ـخدـمات ألي غرض آخر غير غرض
محتوى مواد طلب العروض، باســــتثناء الحاالت التالية: (أ) بعد الحصــــول على موافقة خطية مســــبقة من 
اليونيســـف؛ (ب) أو إذا كان الطرف الثالث يســـاعد مقدم العرض في إعداد العرض، بشـــرط أن يكون مقدم 

بالســرية؛ (ج) أو إذا كان مقّدم العرض قد حصــل على مواد   العرض قد ضــمن امتثال ذلك الطرف لاللتزام
طلب العروض لتقديم خدمات ذات الصلة في وقت صدور طلب العروض هذا لتقديم خدمات بصورة قانونية 
من طرف آخر غير اليونيســـف؛ (د) أو إذا كان القانون ينص على ذلك، شـــريطة أن يكون مقدم العرض قد 

بواجب الكشف عن مواد طلب العروض لتقديم خدمات؛ (ه) أو إذا كانت مواد أخطر اليونيسف مسبقا وخطيا  
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طـلب العروض لتـقديم ـخدـمات علنـية ومـتاـحة للعموم من غير أن يكون ذـلك نتيـجة اإلخالل ـبالثـقة من ـجاـنب 
  خدمات. الشخص الذي تلقى مواد طلب العروض لتقديم

  

  التتعدد العروض والعروض المقّدمة من منظمات بينها ص  - 7  

  هذه. ال يقّدم مقدمو العروض أكثر من عرض واحد في إطار عملية طلب العروض لتقديم خدمات  7-1

وإذا كان مقّدم العرض هو مجموعة من الكيانات القانونية التي ـستـشكل أو ـشّكلت مـشروعا مـشتركا   7-2
المشــروع   األعضــاء فيأو اتحاد شــركات أو رابطة عند تقديم العرض، ال يحق للكيان الرائد وال للكيانات 

كيان عضو في   المـشترك أن تقدم عرـضا آخر، ال بصفتها الخاصة وال بصفتها الكيان الرائد، وال بصفتها أي
  مشروع مشترك آخر يقّدم عرضا آخر. 

ــتقلة التي يقدمها اثنان من مقدمي العروض أو أكثر   7-3 ــف بحق رفض العروض المس وتحتفظ اليونيس
  ظمات بينها صالت أو إذا ثبت أي مما يلي:إذا كان مقدمو العروض من 

  أن لديهم شريكا أو مديرا أو مساهما مسيطرا مشتركا واحدا على األقل؛   (أ)  

أو إذا كان أي منهم يحصــل على إعانات مباشــرة أو غير مباشــرة من اآلخر (اآلخرين)   (ب)  
  أو أنه قد سبق له الحصول على إعانات من هذا القبيل؛

تربط بينهم عالقة تسمح لواحد أو أكثر من مقدمي العروض أن يحصل على  أو إذا كانت  (ج)  
  معلومات سرية بشأن العروض األخرى أو يؤثّر فيها؛ 

أو إذا ـكانوا من المتـعاـقدين من الـباطن في عروض بعضــــهم البعض، أو من المتـعاـقدين   (د)  
  ؛من الباطن في أحد العروض وقّدموا عرضا آخر بصفتهم مقّدم عرض رئيسي

أو إذا شارك أحد الخبراء المقترحة أسماؤهم في فريق أحد مقدمي العروض في أكثر من   (ه)  
  عرض وارد في إطار عملية طلب تقديم العروض هذه.

  
  

  إرساء العطاء/البت في العروض   - الجزء الثالث 

  إرساء العطاء  - 1  

ألنظمتها وقواعدها وممارـساتها وتتخذ . تـضطلع اليونيـسف بعملية التقييم وفقا  عملية تقييم العروض  1-1
  جميع القرارات وفقا لتقدير اليونيسف وحدها.

  وبعد فتح العروض، تتخذ اليونيسف الخطوات التالية وفق الترتيب التالي: 

ب العروض ـهذا أوال  •   ة الواردة في طـل ات اإللزامـي ه للمتطلـب اـل أـكد من امتـث ، يتم تقييم ـكل عرض للـت
ــتُعتب  ــتُرفض لتقديم خدمات. وس ر العروض التي يُرى أنها ال تلّبي جميع المتطلبات غير ممتثلة وس

هذه المرحلة ولن يُنظر فيها أكثر من ذلك. وقد يؤدي عدم االمتثال ألي من األحكام والشــروط   في
ــبيل الذكر ال ــر، عدم  الواردة في طلب العروض هذا لتقديم خدمات، بما في ذلك، على ســ الحصــ

  المطلوبة، إلى استبعاد العرض وعدم مواصلة النظر فيه. تقديم جميع المعلومات

، سـتقوم اليونيسـف بتقييم الجزء المتعلق بالعرض التقني للتأكد من أنه يلبي المتطلبات التقنية وثانيا  •  
  المذكورة في طلب العروض هذا لتقديم خدمات باالعتماد على نهج تقييم العروض الوارد أدناه.

ــتُجري الي وثالثا  •   ــتيفاء ، ســ ــعار للتأكد من اســ ــف تقييما تجاريا للجزء المتعلق بعرض األســ ونيســ
  العروض للشروط التقنية باالعتماد على نهج تقييم العروض الوارد أدناه.

  .نهج تقييم العروض  1-2
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في ـحاـلة اســـــتـخدام نهج تقييم يعتـمد على أوزان العالـمات  -[مالحـظة موّجـهة إلى موظفي اليونيســـــف  
دراج النص الوارد أدـناه وـحذف الفرع الوارد بـعد ذـلك المعنون النهج اـلذي يقوم على المحصــــــلة، يرجى إ

  اختيار العرض المستوفي للشروط التقنية بأدنى سعر]

  نهج التقييم باستخدام أوزان العالمات المحصلة[

 ســــتعتمــد معــايير التقييم على نتيجــة قســــمــة العالمــات المســــّجلــة في إطــار التقييم التقني والتجــاري

  ])40]/[60األسعار) (القسمة بين [ (عرض

سـيتم تقييم كل مقترح للتأكد من مطابقته للمتطلبات اإللزامية لهذا المعيار. تعتبر المقترحات التي ال تفي اوال  
بجميع المتطلبات اإللزامية غير متوافقة ويتم رفضـها في هذه المرحلة دون مزيد من النظر. قد يؤدي الفشـل 

، بما في ذلك ، على ســـبيل المثال ال الحصـــر ،   LRFPمن الشـــروط واألحكام الواردة في  في االمتثال ألي  
  الفشل في تقديم جميع المعلومات المطلوبة ، إلى استبعاد االقتراح من مزيد من الدراسة.

ــف بتقييم جزء االقتراح   ــتقوم اليونيسـ  LRFPللتأكد من امتثاله للمتطلبات الفنية المذكورة في   التقنيثانيًا ، سـ

 هذا على أساس نهج تقييم االقتراح الوارد أدناه.

 

ثالثا ، ـستقوم اليونيـسف بإجراء تقييم تجاري لجزء اقتراح األـسعار من المقترحات المتوافقة تقنيا على أـساس 
  نهج تقييم االقتراح الوارد أدناه.

  عروضلالتقييم ا  1.2

 )H الملحق -التقييم األولي / المتطلبات اإللزامية (كما هو مذكور في االختصاصات   

يتضـمن تـسجيل الـشركة ، والخبرة في توفير الخدمات األمنية ، وتقديم العرض الفني والمالي ، وإذا تم تقديم 
 المستندات المالية

 

 يتم تقييم العطاء بناًء على التقييم المشترك الذي يتكون من:

 

 نقطة ؛ 60التقييم الفني بوزن 

  نقطة. 40التقييم المالي بوزن 

  التقييم التقني -أ 

  

رحات على أســاس المعايير الموضــحة في الملحق ح من هذه الوثيقة. فقط تلك االقتراحات ســيتم تقييم المقت 
تبعاد جميع المقترحات   36التي حصـلت على   يتم اـس يتم اعتبارها متوافقة تقنًيا وـس نقطة وما فوق ـس

 األخرى.

 

ــركة الخاص بمقدم الخدمة والمنهجية المقترح ــاس ملف الشـ ــيتم تقييم كل عرض أوالً على أسـ ة ، وهيكل سـ
ة ، وأخيًرا التحقق من  الـي درة الـم ة ، والـق ا والخبرة والخبرة ، والموارد الرئيســـــي ة وـقدرتـه المنظـم

 موقع التدريب

 

 10المنهجية وخطة العمل 

 15نبذة عن الشركة / الخبرة 
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 15الموارد الرئيسية 

 10القدرة المالية 

 10التحقق من موقع التدريب 

  نقطة 60لحصول عليها: النقاط اإلجمالية التي يمكن ا

  األسعار (التقييم التجاري) عرض -ب 

طة/نقاط. وســيُمنح أكبر عدد من قن   ]40يبلغ مجموع النقاط التي منحت للعنصــر المتعلق بالســعر [  
ــة من  ــّدم ــالعروض المق ــه ب ــارنت ــه ومق ــد فتح ــار بع ــذي يقترح أدنى أســــع ــاط للعرض ال النق

جتياز عتبة عنـصر التقييم الـشركات/المؤـسـسات التي تحـصل على الحد األدنى من النقاط الالزمة ال
ــية مقارنة بأدنى  ــب عكس ــعار األخرى على نقاط بنس ــل جميع عروض األس ــتحص التقني. بينما س

  سعر؛ ويرد أدناه مثال على ذلك:

ــعار     ــل عليها عرض األس ــى لمجموع النقاط [ Xالعالمة التي حص نقطة/نقاط   ]40= (الحد األقص
  Xالعرض الذي يقترح أدنى سعر)/سعر العرض التي حصل عليها عرض األسعار) × سعر 

  100ويبلغ مجموع النقاط التقنية والنقاط المتعلقة بالسعر التي يمكن الحصول عليها:   

وســــيُمنَح ترتـيب تـقديم الـخدـمات لمـقّدم العرض اـلذي يحصـــــل على أعلى مجموع من النـقاط عـند   
راـعاة أي مـفاوضـــــات وـباحترام مختلف إجراء التقييم التقني والتقييم المتعلق ـباألســـــعار (رهـنا بم

  الحقوق األخرى التي تتمتع بها اليونيسف المفّصلة في طلب العروض هذا لتقديم خدمات).]

ار العرض  -[مالحـظة موّجـهة إلى موظفي اليونيســـــف  ذي يقوم على اختـي دام النهج اـل ة اســـــتـخ اـل في ـح
ــتخدام النص الوا ــعر، يُرجى اسـ ــروط التقنية بأدنى سـ ــتوفي للشـ رد أدناه وحذف الفرع الوارد أعاله المسـ

  المعنون نهج التقييم باستخدام أوزان العالمات المحصلة]

  النهج الذي يقوم على اختيار العرض المستوفي للشروط التقنية بأدنى سعر[

ـسيجري تقييم العروض على ـضوء المعايير التالية [إدراج المعايير التقنية، وعند االقتضاء، يرجى التأكد من 
  .إن كانت العروض الجزئية مقبولة أم ال]. وبعد ذلك، ستُجري اليونيسف تقييما تجاريا للعروض ذكر

وـستمنح اليونيـسف (رهنا بمراعاة أي مفاوـضات وباحترام مختلف الحقوق األخرى التي تتمتع بها اليونيـسف 
ة في طـلب العروض ـهذا لتـقديم ـخدـمات) ترتـيب تـقديم الـخدـمات  ـل ذين يـقدمون العروض المفصــــّ للـبائعين اـل

  .المستوفية للشروط التقنية بأدنى سعر]

ات المتعـددة  1-3 ة الترتيـب ات متعـددة للحصــــول على أي خـدـم . تحتفظ اليونيســــف بحق إبرام ترتيـب
  خدمات ترى اليونيسف أن مصلحتها الفضلى تقتضي ذلك. أو

ــف بالحق في التفاوض مع مقدمي الالتفاوض  1-4 ــلون على أعلى . تحتفظ اليونيسـ عروض الذين يحصـ
  عالمات/أفضل رتبة، أي الذين يقّدمون أفضل العروض قيمةً إجماال.

ــاء العطاء  1-5 ــلع اإلخطار بإرسـ ــف إال مقدم العرض الذي ُمنح ترتيب توريد السـ . لن تخطر اليونيسـ
تائج عملية بنتيجة عملية طلب تقديم العروض هذه؛ ويمكن أن تخطر اليونيســف مقدمي العروض اآلخرين بن 

  طلب تقديم العروض، ولكنها ليست ملزمة بذلك. 

  

  األحكام والشروط العامة لعقود تقديم الخدمات  - 2  

تطبَّق األحكام والشـــروط العامة لعقود تقديم الخدمات التي وضـــعتها اليونيســـف على أي ترتيبات   2-1
تمارة لتقديم خدمات وعقود ذات صـلة تُمنح فيما يتعلق بطلب العروض هذا لتق ديم خدمات. وبالتوقيع على اـس

طـلب العروض لتـقديم ـخدـمات، يُعتبر أن ـكل واـحد من مـقّدمي العروض ـقد قـبل األحـكام والشــــروط الـعاـمة 
لعقود تقديم الخدمات التي وضــعتها اليونيســف. وعلى مقّدم العرض أن يدرك أنه إذا اقترح إدخال أي تعديل 
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عامة لعقود تقديم الخدمات التي وضــعتها اليونيســف، فيجب أن أو شــروط إضــافية على األحكام والشــروط ال
  يُفّصل ذلك بوضوح في العرض وأن يدرك أن ذلك قد يؤثّر سلبا في تقييم العرض.

  

  حقوق اليونيسف  - 3  

  تحتفظ اليونيسف بالحقوق التالية:   3-1

إلغاء عملية قبول أي عرض، كليا أو جزئيا؛ أو رفض أي عرض أو جميع العروض؛ أو    (أ)  
  طلب تقديم العروض برّمتها؛

ــدم العرض،   (ب)   ــاون مق ــّدم العرض (ويتع ــات ترد في رد مق والتحقق من أي من معلوم
  حدود معقولة، مع اليونيسف أثناء هذا التحقق)؛  في

وإبطال أي عرض يرد من أحد مقدمي العروض، إذا رأت اليونيســــف وحدها، أن أداءه   (ج)  
ــا ــيا في الســ بق أو أنه لم ينجز ما اتُّفق عليه في العقود في الوقت المحدد، لم يكن مرضــ

  إذا اعتقدت اليونيسف أنه ليس في وضع يتيح له تنفيذ ترتيب تقديم الخدمات؛ أو

وإبـطال أي عرض، إذا رأت اليونيســــف وـحدـها أن العرض ال يلّبي المتطلـبات وال ينفـّذ    (د)  
  خدمات؛ التعليمات الواردة في طلب العروض هذا لتقديم

ه العـطاء   (ه)   دمي العروض أو التراجع عن منـح ــات مع أي واـحد من مـق اوضـــ وتعليق المـف
ديم الخـدمـات. واليونيســــف   في ب تـق ّدم العرض على ترتـي ت يســــبق توقيع مـق أي وـق

ــات  غير ملزمـة بتقـديم أي تبرير، ولكنهـا تخطر مقـّدم العرض قبـل تعليق المفـاوضـــ
  التراجع عن منح العطاء. أو

وال تتحّمل اليونيسـف المسـؤولية تجاه أي مقّدم عرض عن أي تكاليف أو نفقات أو خسـائر يتكّبدها   3-2
مـقدم العرض فيـما يتصــــل بطـلب العروض هذا لتـقديم خدمات أو بعملـية طـلب تـقديم العروض، بـما في ذلك، 

يســف أي حق من على ســبيل الذكر ال الحصــر، أي تكاليف أو نفقات أو خســائر متكبدة نتيجة ممارســة اليون 
  أعاله. 1-3حقوقها المذكورة في الفقرة 

  
  

  المتطلبات   - الجزء الرابع  

  األسعار وشروط الدفع  - 1  

ار  1-1 اليف األســـــع ل جميع التـك ا تشـــــم ات والنواتج على أنـه دـم دمي الـخ اب مـق ل مع أتـع اـم . يتم التـع
ــوم التي قد يتكّبدها مقدم العرض فيما يتعلق بتن  ــاريف واألعباء والرسـ فيذ األعمال. ويُطلب من مقدم والمصـ

ــب  ــات بنس ــات بناء على الحجم التراكمي (أي تخفيض ــروطة أو تخفيض ــومات غير مش العرض تقديم خص
متزاـيدة ـبالتوازي مع زـيادة القيـمة التراكمـية للطلـبات المـقدَّـمة طوال فترة صــــالحـية ترتـيب تـقديم الـخدـمات). 

ء الدفع المبكر، أي الدفع في غضــون فترة محددة وعالوة على ذلك، قد يعرض مقّدم العرض خصــومات لقا
  يوما. 30من الزمن أقصر من فترة الدفع الموحدة لليونيسف البالغة 

ــها مقدمو  ــعار التي يعرضــ ــومات يتم االتفاق عليها، يجب أن تعكس األســ وبصــــرف النظر عن أي خصــ
  يب تقديم الخدمات.العطاءات الحد األقصى لألسعار المطلوبة ويجب أن تظل ثابتة طوال مدة ترت 

. ال تُصـــدر الفواتير لليونيســـف إال بعد تقديم الخدمات (أو عناصـــر الخدمات) وبعد شـــروط الدفع  1-2
ــادر وفقا ألحكام ترتيب تقديم الخدمات) و ــليم النواتج (أو أجزاء من النواتج) (أ) وفقا للعقد (الصــ (ب)   تســ

يوما من تاريخ اســـتالم الفاتورة. ويتم   30ة هي  وعلى النحو الذي ترتضـــيه اليونيســـف. وفترة الدفع الموحد
  الدفع عن طريق تحويل مصرفي بالعملة المحددة في العقد. 

ويقترح مقدم العرض جدوال زمنيا للتســــديد خاصــــا بكل عقد (صــــادر وفقا ألحكام ترتيب تقديم الخدمات) 
  المرجعية/بيان األعمال.يرتبط بمراحل و/أو نواتج واضحة محددة في الشروط 
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  . العملة  1-3

  ]. وترفض اليونيسف أي عروض تقدم بعمالت أخرى. الدوالرتكون عملة العرض [  (أ)  

وإذا كانت الفقرة (أ) أعاله تجيز صــــراحة عملتين مـحددتين أو أكثر للعروض المـقدمة،   (ب)  
مـقدـمة بعمـلة أخرى غير دوالر الوالـيات المتـحدة عـندـئذ فقط، وألغراض التقييم فحســـــب، تحّول العروض ال

إلى دوالرات الواليات المتحدة باســتخدام ســعر الصــرف المعمول به في األمم المتحدة الســاري في تاريخ 
  الموعد النهائي لتقديم العطاءات.

في جملة من المادة الثانية من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصـاناتها،    7. ينص البند الضـرائب  1-4
ــرائب  ــفتها من هيئاتها الفرعية، من جميع الضـ ــف بصـ أمور، على أن تعفى األمم المتحدة، بما فيها اليونيسـ
المباشـــرة، ما عدا الرســـوم المحصـــلة مقابل خدمات المرافق العامة، وتعفى من القيود الجمركية والرســـوم 

المصـــدرة المخصـــصـــة الســـتخدامها   والتكاليف ذات الطابع المماثل فيما يتعلق باألصـــناف المســـتوردة أو
الرســمي. ويجب أن ترد جميع األســعار/التكاليف المذكورة في العرض دون احتســاب أي ضــرائب مباشــرة 

  ضرائب ورسوم أخرى، ما لم ينص طلب العروض هذا لتقديم خدمات على خالف ذلك.  وأي

  

  التنفيذ  - 2  

تناد  2-1 إقرارات   التزام بتقديم أي مـساعدة إلى المتعاقد وال تقدم أي. ال تتحّمل اليونيـسف أي  انتفاء االـس
ــاعدة أو ــأن توافر أي مرافق أو معدات أو مواد أو نظم أو تراخيص يمكن أن تكون مســ مفيدة في تنفيذ   بشــ

األعـمال، ـما لم ـيُذكر خالف ذـلك صــــراـحة في مســــتـندات طـلب العروض لتـقديم ـخدـمات. وإذا احـتاج مـقّدم 
ل ذـلك   أو مـعدات أو مواد أو نظم أو تراخيص لتنفـيذ األعـمال، فال العرض إلى أي مرافق ـبد من أن يفصـــــّ
  صراحة في العرض. 

. يجب أن يحدد مقدمو العروض في عروضهم أي منتجات يمكن أن يقدموها المتعاقدون من الباطن  2-2
أها موّرد و/أو بلد آخر. وعالوة على ذلك، يجب أن يحدد مقدمو العر هم ولكن منـش وض في عروضـهم بأنفـس

أي مخطط للتعاقد على الخدمات من الباطن. وســــتســــتعرض اليونيســــف جميع ترتيبات التعاقد من الباطن 
  كجزء من عملية تقييم العروض.

ــي تُطلب خبرته الخبراء  2-3 ــروط المرجعية/بيان األعمال ذلك، يوقّع كل خبير رئيس ــت الش . إذا اقتض
ما يفيد بتوافره في كل وقت وبقصـــر خدماته على مقّدم العرض. في الشـــروط المرجعية/بيان األعمال، التزا

  والغرض من االلتزام بالتوافر واقتصار الخدمات هو التالي:

اركين في أي عرض آخر   (أ)   يون المقترحون في العرض مـش يجب أال يكون الخبراء الرئيـس
الي أن يلت  الـت ات هـذه. ويجـب ـب ديم خـدـم ب العروض لتـق ة طـل ّدم في إطـار عملـي زموا مـق

  بالعمل مع مقّدم العرض حصرا.

ــتعداده   (ب)   ــي بتوافره في كل وقت وبقدرته على العمل واسـ ويجب أن يتعّهد كل خبير رئيسـ
ديم الـخدـمات على  اء تنفـيذ ترتـيب تـق اـته أثـن ّدم ـخدـم ا أن يـق للعـمل طوال الفترة المتوقع فيـه

  النحو المبين في الشروط المرجعية/بيان األعمال وفي العرض. 

ا أن اختيار اليونيســـف للعرض اســـتند جزئيا إلى تقييم الخبراء الرئيســـيين المذكورين في العرض، فإن وبم
ــف إال ــلة منهم تحديدا. ولن تنظر اليونيس ــف تتوقع تنفيذ ترتيب تقديم الخدمات والعقود ذات الص في   اليونيس

بسـبب قوة   ه ألسـباب صـحية أوطلبات االسـتبدال المقّدمة بسـبب عجز أحد الخبراء الرئيسـيين عن أداء مهام
ـقاهرة أو غير ذـلك من الظروف التي ـقد تبرر االســــتـبدال والتي لن يكون لـها أي أثر على اختـيار العرض. 
ولن تعتبر رغبة مقّدم العرض باســتخدام خبير يعمل في مشــروع آخر وال تغيير الخبير رأيه بشــأن ترتيب 

  ستبدال أي خبير من الخبراء الرئيسيين.تقديم الخدمات والعقود ذات الصلة سببا مقبوال ال

. يجب أن يحدد وصــف تنظيم المشــروع المشــترك/اتحاد الشــركات/الرابطة المشــاريع المشــتركة  2-4
بوضــوح الدور المتوقع من كل كيان من كيانات المشــروع المشــترك في تنفيذ متطلبات طلب العروض هذا 
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ــروع الم ــع جميع الكيانات التي يتألف منها لتقديم خدمات في كل من العرض واتفاق المش ــتخض ــترك. وس ش
  المشروع المشترك لتقييم أهليتها ومؤهالتها من جانب اليونيسف.

ــجل إنجازاته وخبرته في تنفيذ تعهدات مماثلة لتلك المطلوبة في طلب  ــترك سـ ــروع المشـ وعندما يقّدم المشـ
  و التالي:العروض هذا لتقديم خدمات، ينبغي أن يعرض هذه المعلومات على النح

  التعهدات التي نفّذت في إطار المشروع المشترك؛  (أ)  

والتعهدات التي نّفذتها مختلف كيانات المشـــروع المشـــترك بشـــكل فردي التي يُتوقّع أن   (ب)  
  تشترك في تقديم الخدمات المحددة في طلب العروض هذا لتقديم خدمات.

لحسـابهم الخاص ولكنهم مرتبطون بصـفة دائمة أو مؤقتة بأي أما العقود السـابقة التي أنجزها خبراء يعملون 
من الـشركات األعـضاء فال يمكن اعتبارها من خبرات المـشروع المـشترك وال من خبرات أي من أعـضائه، 

  وحدهم الخبراء يمكنهم أن يعتدوا بها عند عرض سجل إنجازاتهم الفردية.

  

  التعويضات المصفاة  - 3  

. يتضــّمن أي ترتيب لتقديم خدمات يُمنح في إطار طلب العروض هذا لتقديم المصــفاةالتعويضــات    3-1
  خدمات الشرط التالي بشأن التعويضات المصفّاة:

وباإلضـافة إلى أي حقوق وسـبل انتصـاف أخرى متاحة لليونيسـف بما فيها، على سـبيل الذكر ال ”  
يم الخدمات التي وضـــعتها اليونيســـف، ودون الحصـــر، تلك المبينة في األحكام والشـــروط العامة لعقود تقد

د  ا للجـدول الزمني الوارد في عـق ات أو النواتج وفـق ديم الخـدـم د من تـق اـق ا، إذا لم يتمكن المتـع اص منـه االنتـق
الخدمات ذات الصـــلة، أو إذا قررت اليونيســـف أن الخدمات أو النواتج ال تطابق المتطلبات المبينة في هذا 

د الخدمات ذي الـصلة، جاز لليونيـسف أن تطالب بتعويـضات مـصفاة من المتعاقد، الترتيب لتقديم خدمات وعق
وبناء على اختيار اليونيسف، يدفع المتعاقد هذه التعويضات المصفاة لليونيسف أو تقوم اليونيسف بخصم هذه 

الي: التعويضــات المصــفاة من فاتورة (فواتير) المتعاقد. وتحســب هذه التعويضــات المصــفاة على النحو الت 
في الـماـئة) من األتـعاب المـحددة في العـقد عن ـكل يوم ـتأخير، أو في ـحالة   0.5نصــــف من واـحد في الـماـئة (

في المائة) من األتعاب التي يتقاضــاها   0.5حســاب األتعاب وفقا لمعدل زمني، نصــف من واحد في المائة (
أو النواتج ذات الصـــــلة، وذلك حتى   في هذا المـعدل الزمني جميع موظفي المتـعاقد الالزمين لتـقديم الـخدمات

ليم نواتج مطابقة، بحد أقصـى قدره عـشرة في المائة ( في المائة) من قيمة عقد   10أداء خدمات مطابقة أو تـس
الخدمات ذي الصلة. وال يعفي دفع أو خصم هذه التعويضات المصفاة المتعاقد من أي من التزاماته أو تبعاته 

  .“الخدمات ذي الصلة األخرى عمال بهذا الترتيب وعقد

  
  

  إقرارات مقّدم العرض   - الجزء الخامس  

  العميل األولى بالرعاية -السعر   - 1  

ــلة فيما يتعلق   1-1 ــعير ذات الصـ ــروط التسـ ــوم وشـ ــعار والرسـ يؤّكد مقّدم العرض أن األتعاب واألسـ
ــعرية المتاحة ألي عميل من عمالء مقدّ  ــروط السـ ــل الشـ م العرض بالخدمات المحددة في العرض هي أفضـ

  .أي من الكيانات المنتسبة إليه) (أو

وإذا حصــــل أي عميل آخر من عمالء مقّدم العرض (أو أي من الكيانات المنتســــبة إليه)، في أي   1-2
ــل من تلك المقدمة  ــعرية أفضـ ــروط سـ وقت خالل مدة أي ترتيب لتقديم خدمات ينتج عن العرض، على شـ

بأثر رجعي األتعاب واألســعار والرســوم والشــروط الســعرية لليونيســف، يتعين على مقّدم العرض أن يعدل 
ــل، وأن يدفع على وجه  ــروط األفض ــلة المحددة بموجب هذا الترتيب لتقديم خدمات كي تطابق الش ذات الص

  السرعة إلى اليونيسف أي مبالغ تستحقها اليونيسف نتيجة تعديل األتعاب بأثر رجعي على هذا النحو.
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  اإلقرارات العامة  - 2  

تقديم العرض ردا على طلب العروض هذا لتقديم خدمات، يؤكد مقّدم العطاء لليونيســـف في الموعد النهائي ب 
  لتقديم العطاءات ما يلي:

أن لمقدم العرض (أ) كامل الســلطات والصــالحيات التي تخول له تقديم العرض وإبرام أي ترتيب   2-1
(ب) وجميع الحقوق والتراخيص والســــلـطات  لتـقديم ـخدـمات وأي عقود ذات صـــــلة تنتج عن ـهذه العملـية،

والموارد الالزمة، حســـب االقتضـــاء، لتصـــميم الخدمات والحصـــول عليها وتقديمها وللوفاء بااللتزامات 
األخرى التي يتعـهد بـها بموـجب أي ترتـيب لتـقديم ـخدـمات وأي عقود ذات صـــــلة تنتج عن ـهذه العملـية. وأن 

تعمل مقّدم العرض لم يدخل، ولن يدخل، في أي   اتفاق أو ترتيب يقيّد أو يحصـر حقوق أي ـشخص في أن يـس
الـخدـمات والنواتج والنـتائج التي يمكن الحصــــول عيـها بموـجب أي عـقد (صـــــادر وفـقا ألحـكام ترتـيب تـقديم 
ـخدـمات) ينتج عن ـهذه العملـية أو أن يبيع ـهذه الـخدـمات والنواتج والنـتائج أو يتصــــرف فيـها أو يتـعاـمل معـها 

  .على أي نحو آخر

وأن جميع المعلومات التي قّدمها إلى اليونيـسف بـشأن الخدمات وبـشأن مقدم العرض هي معلومات   2-2
  صحيحة وصائبة ودقيقة وغير مضللة.

للمتطلبات   وأن مقّدم العرض يتمتع بالمالءة المالية وقادر على تقديم الخدمات إلى اليونيســــف وفقا  2-3
  .الواردة في طلب العروض هذا لتقديم خدمات

ــم   2-4 ــميم، أو اســ ــتعمال أو تقديم الخدمات ال ينتهك، ولن ينتهك، أي براءة اختراع، أو تصــ وأن اســ
  تجاري، أو عالمة تجارية.

وأن تصـميم الخدمات وتقديمها قد امتثل لجميع القوانين والقواعد واألنظمة المعمول بها ويمتثل لها   2-5
  وسيمتثل لها. 

وأن مقدم العرض يولي، في إطار وفائه بالتزاماته، أقصـى اهتمام لمصـالح اليونيسـف، وأنه يمتنع   2-6
  حدة. عن أي إجراء قد يؤثر تأثيرا سلبيا على اليونيسف أو األمم المت 

وأن لــديــه الموظفين والخبرات والمؤهالت والمرافق والموارد المــاليــة وغيرهــا من المهــارات   2-7
والموارد الالزـمة للوـفاء ـبالتزاـماـته بموـجب أي ترتـيب لتـقديم ـخدـمات وأي عقود ذات صـــــلة تنتج عن ـهذه 

  العملية.

ذلك على سبيل الذكر ال الحصر، وأن مقّدم العرض يوافق على احترام قرارات اليونيسف، بما في    2-8
ذ التعليـمات الواردة في طـلب العروض ـهذا  ّدم العرض يلبي المتطلـبات وينـف قراراتـها بشـــــأن ـما إذا ـكان مـق

  لتقديم خدمات، ونتائج عملية التقييم.

  

  المعايير األخالقية  - 3  

ملـية طـلب تـقديم تطـلب اليونيســــف من جميع مـقدمي العروض احترام أســــمى المـعايير األخالقـية طوال ع
العـطاءات، وـكذـلك طوال ـمدة أي ترتـيب لتـقديم ـخدـمات يمكن منـحه نتيـجة عملـية طـلب تـقديم العروض ـهذه. 
ــأن حماية األطفال  ــارمة بش ــات ص ــياس ــا من أجل تعزيز اعتماد مورديها س ــاط أيض ــف بنش وتعمل اليونيس

  وضمان سالمتهم ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيين.

ديم العرض رد ّدم العرض لليونيســــف اإلقرارات بتـق ّدم مـق ديم خـدمـات، يـق ب العروض هـذا لتـق ا على طـل
  والضمانات التالية في الموعد النهائي لتقديم العطاءات:

فيما يتعلق بجميع جوانب عملية طلب تقديم العروض، يؤكد مقّدم العرض بأنه قد أفـصح لليونيـسف   3-1
في المصــالح أو يمكن تصــور، إلى حد معقول، أنها تشــكل  عن أي حالة قد تشــكل تضــاربا فعليا أو محتمال

تضــاربا في المصــالح. وعلى وجه الخصــوص، يفصــح مقّدم العرض لليونيســف، عما إذا كانت اليونيســف 
تستعين به أو أنها قد استعانت به في السابق، أو بأي من الكيانات المنتسبة إليه، من أجل تقديم خدمات متعلقة 

صــفات وتحليل التكاليف/التقديرات، وغيرها من المســتندات التي ســتُســتخدم لشــراء بإعداد تصــاميم وموا
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الـخدـمات المطلوـبة بموـجب طـلب العروض ـهذا لتـقديم ـخدـمات؛ أو إذا ـكان مـقّدم العرض أو أي من الكـياـنات 
ب المنتســبة إليه مشــاركا في إعداد و/أو تصــميم البرنامج/المشــروع المتصــل بالســلع المطلوبة في إطار طل 

  العروض هذا لتقديم خدمات. 

وأن مـقّدم العرض لم يحصـــــل بدون وجه حق ولم يـحاول الحصــــول على أي معلومات ســــرية   3-2
ســياق عملية طلب تقديم العروض وأي ترتيب لتقديم خدمات وأي عقود ذات صــلة قد تُمنح نتيجة لعملية   في

  طلب تقديم العروض هذه.

ي أي مؤـسـسة تابعة لمنظومة األمم المتحدة قد تلقى من مقّدم وأن ما من مـسؤول في اليونيـسف أو ف  3-3
العرض أو بالنيابة عنه، أو سيُعرض عليه من جانب مقّدم العرض أو بالنيابة عنه، أي منفعة مباشرة أو غير 
مباشـرة في أمور تتصـل بطلب العروض الحالي لتقديم خدمات، ومنها منح ترتيب تقديم الخدمات والعقد ذي 

الحصـر، أي   مقّدم العرض. وتشـمل هذه المنفعة المباشـرة أو غير المباشـرة، على سـبيل الذكر ال  الصـلة إلى
  هدايا أو محاباة أو ضيافة.

  وأن المتطلبات التالية المتعلقة بمسؤولي اليونيسف السابقين قد تم االمتثال لها وسيتم االمتثال لها:  3-4

مته في اليونيسف، ال يجوز لمقّدم العرض ) بعد أن ينهي مسؤول خد1خالل سنة واحدة (  (أ)  
مباشـر، إذا  أن يقّدم إلى هذا المسـؤول السـابق في اليونيسـف عرض عمل مباشـر أو غير

كان ذاك المســؤول الســابق في اليونيســف مرتبطا، خالل الســنوات الثالث الســابقة على 
وشـارك   انتهاء خدمته في اليونيسـف، بأي جانب يتصـل بعملية شـراء أجرتها اليونيسـف

  فيها مقّدم العرض.

نتين (  (ب)   ابق 2خالل ـس ؤول الـس ف، ال يجوز للمـس ؤول خدمته في اليونيـس ) بعد أن ينهي مـس
أن ينوب عن مقّدم العرض، بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة، في االتصـال باليونيسـف، 
 أو أن يتقدم لليونيـسف بـشأن أي مـسائل كانت ـضمن مسؤوليات هذا المسؤول السابق أثناء

  خدمته في اليونيسف.

وال يخضـع مقّدم العرض، وال أي من الكيانات المنتسـبة إليه، وال أي من موظفيه أو مديريه، ألي   3-5
جزاء أو وقف مؤـقت من ـجاـنب أي مؤســــســـــة ـتابـعة لمنظوـمة األمم المتـحدة أو أي منظـمة حكومـية دولـية 

لمنتســــبة له أو أي من موظفيه أو مديريه أخرى. ويبادر مقّدم العرض، إذا أصــــبح هو أو أي من الكيانات ا
ــاح عن ذلك  ــعا ألي جزاء أو وقف مؤقت من هذا النوع خالل مدة ترتيب تقديم الخدمات، إلى اإلفصـ خاضـ

ــبة إليه أو أي من موظفيه أو ــبح مقّدم العرض أو أي من الكيانات المنتسـ مديريه   فورا لليونيســـف. وإذا أصـ
ــعا ألي جزاء أو وقف مؤقت من هذا ا ــلة، يحق خاضـ لنوع خالل مدة ترتيب تقديم الخدمات والعقد ذي الصـ

) يوما أو إنهاء 30لليونيســف تعليق ترتيب تقديم الخدمات والعقد ذي الصــلة لفترة زمنية تصــل إلى ثالثين (
ترتيب تقديم الخدمات والعقد ذي الصـلة، ويعود هذا الخيار لها وحدها، ويسـري قرار اليونيسـف بأثر فوري 

ــليم ــعارا كتابيا بالتعليق أو اإلنهاء، حســـب الحالة. وإذا اختارت اليونيســـف تعليق  لدى تسـ مقّدم العرض إشـ
ــلة في نهاية  ــلة، يحق لها إنهاء ترتيب تقديم الخدمات والعقد ذي الصـ ترتيب تقديم الخدمات والعقد ذي الصـ

  ) يوما من التعليق، ويعود هذا الخيار لها وحدها.30الثالثين (

ــارى جهده لحماية  وعلى مقّدم  3-6 ــمى المعايير األخالقية؛ (ب) ويبذل قصـ العرض أن: (أ) يحترم أسـ
اليونيســف من الغش خالل عملية طلب العروض وخالل تنفيذ أي ترتيب لتقديم خدمات وأي عقد ذي صــلة 

ــياســة اليونيســف بشــأن حظر   ومكافحة ينتجان عن هذه العملية؛ (ج) ويمتثل لألحكام الواجبة التطبيق من س
لغش والفســــــاد، التي يمكن االطالع عليهــا على الموقع الشــــبكي لليونيســــف عبر الرابط التــالي: ا

http://www.unicef.org/supply/index_procurement_policies.html.  ال وبوجــه خــاص ،
العرض، ويكفل أال يتورط أي من موظفيه ووكالئه والمتعاقدين معه من الباطن، في أي ســلوك يتورط مقّدم 

ينطوي على فـساد أو إكراه أو تواطؤ أو تعويق بالمعنى المـسند لتلك المـصطلحات في ـسياـسة اليونيـسف بـشأن 
  حظر ومكافحة الغش والفساد.
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عد واألنظمة المتصــلة بمشــاركته في عملية ويمتثل مقدم العرض لجميع القوانين والمراســيم والقوا  3-7
ــبكي لبوابة طلب تقديم العروض   ــلوك لموردي األمم المتحدة (المتاحة في الموقع الش هذه وبمدونة قواعد الس

  ).www.ungm.org -المتحدة العالمية للمشتريات  األمم

ــرة، في وال يتورط مقّدم العرض أو أي من ا  3-8 ــرة أو غير مباش ــورة مباش ــبة له، بص لكيانات المنتس
، أو اتفاقية منظمة 32أي ممارـسة ال تتفق مع الحقوق المبينة في اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك المادة    (أ)

ــاء عليها، رقم ــكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضــ ــوأ أشــ ــأن حظر أســ  182  العمل الدولية بشــ

ب) أو صنع أو بيع أو توزيع أو استخدام ألغام مضادة لألفراد أو مكونات تستخدم في صنع ألغام ؛ ()1999(
  مضادة لألفراد.

ــتغالل أو االنتهاك   3-9 ــيتخذ جميع التدابير المالئمة لمنع االسـ ويقر مقدم العرض ويتعهد بأنه اتخذ وسـ
الجنسـيين ألي شـخص من جانب األفراد العاملين معه، بمن فيهم موظفوه أو أي أشـخاص اسـتعان بهم مقّدم 

ديم العروض هـ  ب تـق ة طـل دم العرض في عملـي ة مـق ــارـك ات في إـطار مشـــ دـم ذه العرض ألداء أي ـخ ذه. ولـه
األغراض، يـشكل أي نـشاط جنـسي مع أي ـشخص يقل عمره عن ثمانية عـشر عاما، بصـرف النظر عن أي 
قوانين تتعلق بالقبول، اـستغالال وانتهاكا جنـسيين لهذا الـشخص. ويقر مقدم العرض ويتعهد بأنه اتخذ وـسيتخذ 

ه، بمن ف املين مـع ة التي تحظر على األفراد الـع دابير المالئـم يهم موظفوه أو أي أشـــــخاص آخرين جميع الـت
ياء ذات قيمة، نظير أي خدمات أو أنـشطة  اـستعان بهم مقدم العرض، تقديم المال أو الـسلع أو الخدمات أو أـش

  جنسية، أو من التورط في أي أنشطة جنسية تَستغل أي شخص أو تهينه. 

يعزز حماية األطفال وـضمان ويؤكد مقدم العرض أنه قرأ ـسياـسة اليونيـسف المتعلقة بالـسلوك الذي    3-10
ســالمتهم. ويكفل مقدم العرض فهم موظفيه لشــروط اإلبالغ المتوقعة منهم، ويضــع ويتعهد التدابير الالزمة 

  السياسة. لتعزيز االمتثال لهذه الشروط. ويتعاون مقّدم العرض كذلك مع اليونيسف في تنفيذ هذه

هذه   ال يتفق مع التعهدات والتأكيدات المبينة في ويبلّغ مقدم العرض اليونيســف بأي حادث أو بالغ  3-11
  ، بمجرد علمه به.3المادة 

ــكل كل حكم من األحكام الواردة في المادة   3-12 ــاركة   3ويش ــيا للمش ــاس ــرطا أس من الجزء الخامس ش
عملية طلب تقديم العروض هذه. وفي حال انتهاك أي من هذه األحكام، يحق لليونيســــف إقصــــاء مقدم   في

عملـية طـلب تـقديم العروض ـهذه و/أو أي عملـية طـلب تـقديم عروض أخرى، وإنـهاء أي ترتـيب العرض من 
لتـقديم الـخدـمات وعـقد ذي صـــــلة ـقد يكوـنا ُمنـحا نتيـجة لعملـية طـلب تـقديم العروض ـهذه، فور إشـــــعار مـقدم 

مكن العرض، ودون تحمل أي تبعة عن رسـوم اإلنهاء أو أي تبعات أخرى من أي نوع. وإضـافة إلى ذلك، ي 
حرمان مقدم العرض من التعامل التجاري مع اليونيســــف ومع غيرها من كيانات منظومة األمم المتحدة في 

  المستقبل.

  

  مراجعة الحسابات  - 4  

يجوز لليونيســــف أن تجري، من وقت آلخر، عمليات مراجعة للحســــابات أو تحقيقات تتعلق بأي   4-1
د ذي  ديم الـخدـمات و/أو العـق ديم ـجاـنب من ترتـيب تـق ذين ُمنـحا في إـطار طـلب العروض ـهذا لتـق ة الـل الصـــــل

ــلة،  ــاء ترتيب تقديم الخدمات و/أو العقد ذي الصـ ــر، إرسـ ــبيل الذكر ال الحصـ خدمات، بما في ذلك على سـ
أعاله. ويُظهر مقّدم العرض تعاونه الكامل والمناســب التوقيت مع أي   3وامتثال مقّدم العرض ألحكام المادة  

ــر) بوضــع عمليات مراجعة للحـسـ  ــبيل الذكر ال الحص ابات أو تحقيقات من هذا النوع، بما في ذلك (على س
موظفيه وأي بيانات ووثائق ذات صـــلة ألغراض عمليات مراجعة الحســـابات أو التحقيقات هذه، في أوقات 
معقولة وبشروط معقولة تحت تصرف اليونيسف، ويمنح اليونيسف ومن يقومون بعمليات مراجعة الحسابات 

لتحقيقات هذه إمكانية الوصـــول إلى مباني مقّدم العرض في أوقات معقولة وبشـــروط معقولة فيما يتعلق أو ا
ــرف هذه الجهات. ويُلزم مقّدم العرض المتعاقدين  ــلة تحت تص ــع موظفيه وأي بيانات ووثائق ذات ص بوض

ــابات أو تحقيقات تنّفذها   معه من الباطن ووكالءه بالتعاون، في حدود معقولة، مع أي عمليات مراجعة للحسـ
  اليونيسف.

  


