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 4من  1
 

 /أ/د84/6466 للملف رقم داخلية للمرة الثانية دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة
 يف مقر مديرية غاز مشال املنطقة الوسطى واحملطات التابعة هلا للعاملني وجبات الطعاموتقدمي إلعداد 
 6448 / لعام95ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم/  سندا  

  كل اما يلي جءاا   ا يتزءأ من ذاا الدفرت :يعترب املادة األوىل :
 0وتعليماتو التنفيذية 2004/ لعاـ 51نظاـ العقود الصادر ابلقانوف رقم /-1  
 2004/ لعاـ 450رقم /شريعي تالدفًت الشروط العامة الصادر ابملرسـو -2
  العقد النموذجي الصادر عن رائسة جملس الوزراء -3

م
 .1978 عاـ/ب ل48مم ابلتالغ رقم ع  وامل

 .دفًت الشروط الفين اخلاص ابمللف-4
 ./أ/د40/2022اإلعالف اخلاص ابمللف رقم  -5

 : أحكام خاصة - املادة الثانية
  التأمينات :-5  
لػةة سػورية  مثانية وسػتوف مليػو و ومااتػاف واننػاف ألػف وأرةعمااػة وأرةعػوفس فقط ./ ؿ68202440/متلغ قدره: التأمينات املؤقتة -أ

على العارض تقػدهاا مػمن املفلػف ا وؿ مػن عرمػو أو تاػابيلاا ابلػديواف العػاـ قتػد اايػة الػدواـ الر ػي دميػر موعػد لتقػد  ، الغة
 .العروض
  .من القيمة اإلمجالية لإلحالة ( ابملااة نالنة % / ) 3/  ةناتة تمقدـ التأمينات النهائية : -ب
 وتقد  ةراء مدة تنفيذ العقدانتااء عاد ةعد وتم 

م
إذا مل تكػن قػد ومػن مسساػة التيمينػات االجتماعيػة  ختصػةة ذمة من الدواار املالية امل

 
م
 .تعاد التزامات تاتوجب حابزىاحتققت على امل

لعػػارض أو املتعاػػد املروػػمل أو املتعاػػد  اػػب الػػاؿ ) مػػن الاػػوري  أو مػػن   يلتػػـز ا: قــدم التأمينــات املؤقتــة والنهائيــة كمــا يلــي ت  
املصػارؼ العاملػة   اهماوريػة التيمينات املسقتة أو الناااية أو كفالة الاػلف مػن حاػاةو املصػر  املفتػو  لػد  أحػد ةتيدية حكمام ( 

أو وػػيً  كفالػػة مصػػرفية )تفالػػي اػػالحيتاا مػػدة االرتتػػاط ابلعػػرض للتيمينػػات املسقتػػة (تقػػد   العرةيػػة الاػػورية وذلػػً حصػػراو عػػن  ريػػ  
 اهاة العامة إف وجد .ااةو إىل حااب أو عن  ري  حوالة مصرفية من ح مصدؽ

 / .0404-030695-001//  مص ىو  4رقم حااب الشركة الاورية للفاز املفتو  لد  املصرؼ التاباري الاوري فرع /
   جيب أف يتضمن كتاب التيمينات املسقتة والناااية الرقم اخلاص ابمللف وموموع امللف .

 أبمساا مجيع الشركاا.النهائية دم التأمينات املؤقتة و جيب أن تـ ق  تضمن أكثر من شريك يف حال كان العرض ي  
 . ة/ تتدأ اعتتاراو من اتريخ تتليغ أمر املتاور  يوماو  نالمثااة ومخس وستوف/  :مدة وبدا التنفيا  -6
 .مقر مديرية غاز مشاؿ املنالقة الوسالى واحملالات التاةعة هلا مكان التنفيا :  -7
  .أوتوسًتاد  ر وس - مص ديواف العاـ للشركة الاورية للفازال إىلقدـ العروض تم  ض :مكان تقدمي العرو -8

                                                           /.4499/  ص.ب/ 312496640/  فاكس/ 0312496108حىت  0312496101ىاتف/
 .2023/ 5/2ريخ حىت ااية الدواـ الر ي من ات : آخر موعد لتقدمي العروض-9
اػػػممل ويم  املػػػذكور أعػػاله الشػػركة  مقػػػر  2023/ 2 /6مػػػن اتريػػخ  العاوػػػرة اػػتاحاو  الاػػاعة موعــد جلســـة فــض العـــروض: -:

 .للعارم   ضور جلاة فض العروض



 

 4من  2افحة 

 

 .قاةلة للتابزاةغة  : قابلية الطلبية للتزءئة -;
تػ :املادة الثالثة  وم  يومػعاف   ممفلػف ثلػت خمتػـو وممفلػ  معنػوف ابسػم الشػركة الاػورية تمقدـ العروض ممن ممفلفػ  ممفلقػ  خم 

 :للفاز ويدوف عليو
 موموع امللف. -2                                                 رقم امللف. -1
   .اف ابلتفصيداسم الشركة العارمة أو اسم العارض والعنو  -4                              آمير موعد لتقد  العروض. -3
 :حيوي على الوثا  والتعادات الواجب تقدهاا من العارض  :املغلف األول  -5
و ػاةع رسػـو  ،/ؿ س فقط ألػف ومخاػمااة لػةة سػورية الغػة 5944ةقيمة/عليو  اةع مايل  لصقاو قصة مم  لب اوًتاؾ ابملنا -1-1

/ ؿ س فقػػط 744و ػػاةع جماػػود حػػرة ةقيمػػة /، ية الغػػةوسػػتعوف لػػةة سػػور  مخػػس/ؿ س فقػػط 9;ةقيمػػة/ طــابع مــايل  )لــي  حمليػػة
 /ؿ س فقط مئتا لةة سورية الغة. 644نالمثااة لةة سورية الغة و اةع الشايد ةقيمة /

 .  حاؿ كاف العرض يتضمن أكثر من وريً جيب أف يتضمن  لب االوًتاؾ أبف كافة الشركاء متكافل  ومتضامن 
 دماتاخلػػػ( وجػػػداوؿ  ) القوقيػػػة واملاليػػػة والفنيػػػةابمللػػػف  ى دفػػػاتر الشػػػروط العامػػػة واخلااػػػةأبنػػػو ا لػػػع علػػػ ميالػػػي تصػػػريمل -1-2

 .ورد هبا من وروط وأحكاـ اخلااة ابملناقصة وأنو يقتد جبميع ما وا عماؿ
الػػو علػػى أمو  أو حمابػػوزاو  غػػة حمػػرـو مػػن الػػدميوؿ   املناقصػػات أو التعاقػػد مػػع جاػػات القالػػاع العػػاـ وأبنػػ ميالػػي تصػػريمل – 1-3

  .تنفيذيو  لصاحل اهاات العامة أو حابزاو  احتيا ياو  حابزاو 
أكثػر  مصدقة أاوالو مل هػض علػى اسػتخراجاا أو تصػديقااعناا واادة تاابيد اتجر أو واادة تاابيد وركة أو اورة  -1-4
 .نالنة أوار من
أو  مل هػػػض علػػػى اسػػػتخراجااوالو صػػػدقة أاػػػمم عناػػػا أو اػػػورة    إحػػػد  الفػػػرؼ التاباريػػػة أو الصػػػناعية تاػػػابيد وػػػاادة -1-5

   .نالنة أوار أكثر من تصديقاا
 .صدقة أاوالو مم هلذا العاـ ونيقة اوًتاؾ ةنشرة اإلعال ت الر ية  -1-6
 .نالنة أوار أكثر من مل هض على استخراجو حديت سابد عديل -1-7
 اورة عن اهلوية الشخصية. -1-8
 –التنػػػاء  –الشػػػارع -الػػػي  -فصػػػد ) اسػػػم املدينػػػةوريػػػة العرةيػػػة الاػػػورية ةشػػػكد مم   اهماللعػػػارض حتديػػػد مػػػو ن خمتػػػار  -1-9

 ريةتلػغ الشػركة الاػػو مل يم  لزمػػا للعػارض ولػو انتقػد منػو إىل غػػةه مػااملػو ن مم  ىػذا عتػر( ويم  اسػم قػػا ن الشػقة -رقػم الشػقة  –الالػاة  
  مجيػع التتليفػات عتػرعػن مو نػو املختػار اهديػد   التلػدة نفاػاا، وإال تم  للفػاز مياليػاو 

م
ا وؿ اػحيحة  إىل مو نػو املختػار رسػلةامل

 .حكماو 
   أي مسساػػة  اػػتخدماو أبنػػو ال هلػػً أي مصػػنع أو مسساػػة أو مكتػػب فرعػػي   إسػػراايد وأال يكػػوف مم  ميالػػي تصػػريمل -1-10

ي مسساػة أو ىيئػة أو وػخص   أي عقد للصنع أو للتابميع أو الًتمييص أو املااعدة الفنيػة مػع أ أو ىيئة فياا وأال يكوف  رفاو 
مثد ىذا النشاط   إسراايد سواء ةشخصو أـ عن  ريػ  وسػيط وأال ياػاىم ةشػكد مػن ا وػكاؿ   دعػم  يزاوؿ  إسراايد وأال 

  .إسراايد أو جماودىا الرة
ذيػػة لػػإلدارة   أحػػد املكاتػػب التنفي أبنػػو لػػيس مػػن العػػامل    إحػػد  اهاػػات العامػػة وأنػػو لػػيس عضػػواو  ميالػػي تصػػريمل -1-11

 .احمللية ممن حمافظتو حتديداو 
 ةدفًت الشروط الفين.املاللوةة وثا  ال -1-12
 .اخلاص ابمللف دفًت الشروطإمتارة ناخة عن اإليصاؿ الذي يثتت وراء  -1-13
 /. 13-1و/ / 12-1و/ /2-1/و/1-1عفى اهاات العامة من تقد  الوثا  املذكورة أعاله ماعدا التند /تم  -1-14
 . يعلى ا وخاص الالتيع (11-1، 8-1، 7-1يقتصر تالتي  الفقرة ) *
 
 
 
 : املغلف الثاين - 6
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مػػع جػػداوؿ حتليػػد  هميػػع املػػواد واخلػػدمات املاللوةػػةفراديػػة واإلمجاليػػة ا سػػعار االالعػػرض املػػايل والتابػػاري مػػع جػػدوؿ  حيػػوي علػػى
ميالؿ فًتة االحية العػرض علػى أف  الثاةتة الشروط الفين ىو وارد ةدفًتملا وفقاو فرادية للمواد الداميلة   تكوين الوجتات إأسعار 

      شػػػو وال جيػػػوز أف يتضػػػمن العػػػرض املػػػايل أي حتفظػػػاتظم مػػػن قتػػػد العػػػارض ةصػػػورة وامػػػحة جليػػػة دوف حػػػً أو وػػػالب أو ح  ن  يػمػػػ
 .يعتد أبي مناا   حاؿ ورودىا فنية والأو  وروط حقوقية أو

  الاػعر رقمػاو وتفقيالػاو ، أو اميػتالؼ ةػ  ا سػعار االفراديػة واإلمجاليػة يسميػذ ابلاػعر ا فضػد :   حاؿ وجود اميػتالؼ ةػ مالحظة
 ملصلحة اإلدارة.

 : حا ات رفض العرض - ملادة الرابعةا-
 .2004/ لعاـ 51  حاؿ تنظيمو أو تقدهو ةصورة خمالفة  حكاـ القانوف رقم /  -1
 .امة واخلااة ابمللف )القوقي واملايل والفين(  حاؿ عدـ االلتزاـ ةدفاتر الشروط الع -2
 .  حاؿ تاابيلو ابلديواف العاـ ةعد آمير موعد لتقد  العروض -3
   .  حاؿ تقد  متالغ نقدية كتيمينات مسقتة ممن مفلفات العرض-4
   حاؿ تقد  أو تاابيد التيمينات املسقتة   ديواف الشركة ةعد آمير موعد لتقد  العروض. -5
 .  حاؿ عدـ تقد  متلغ التيمينات املسقتة كامالو  -6
 .إمتارة دفًت الشروط اخلاص ابمللف  حاؿ عدـ وراء  -7
 .  حاؿ عدـ تقد  التيمينات املسقتة ابسم كافة الشركاء إذا كاف العرض مقدـ من وركاء ابلتكافد والتضامن -8
 الداميلة   تكوين الوجتات .   حاؿ عدـ تقد  جداوؿ حتليد أسعار افرادية للمواد -9

   : الضرائب و الرسومالنفقات و  –املادة اخلامسة 
تعاد 

م
 الضرااب والرسـو التالية :النفقات و ي تحمد امل

ًتتتػػة   اهماوريػػة العرةيػػة الاػػورية و النامجػػة عػػن تنفيػػذ  والتلديػػة مجيػػع الضػػرااب و الالواةػػع و الرسػػـو املاليػػة واحملليػػة –1
م
وغةىػػا امل

ورسػـو وتكػاليف  للعقػد/ )مثانية اب لف( من القيمة اإلمجاليػة 00008ةناتة / ا فياا رسم  اةع العقد على ناخيت العقدد مبالعق
 .  رسم  اةع العقد وف  القوان  وا نظمة النافذةقيمة حملية على 

 .نفقات اإلعالف حاب ما تدفعو الشركة الاورية للفاز للمسساة العرةية لإلعالف –2
 ة النفقات والرسـو املًتتتة على إادار و متديد كفالة التيمينات املسقتة والناااية.كاف  –3

 : أحكام عامة :املادة السادسة 
ةعػد ميػر موعػد لتقػد  العػروض و آةعػد  /تاعوف يومػاو  90/ يعتر كد عرض ساري املفعوؿ مدة: مدة ارتباط العارض بعرضه -5

ػانتااء املػدة يم  تقػدـ العػارض ةاللػب ميالػي ةاػحب عرمػو ميػالؿ مل ي  مػا ميػر  أم  يومػاو تاػعوف  /90/ملػدة  او كمػحم  دداو عتػر العػرض جمم
 .يوماو  / تاعوف 90ػ/ ضي المن مم  الاتعة أيـ ا وىل

ا نظمػة الاػورية ، وػريالة إعػالـ الشػركة ن  و التػ  القػوا  حػاؿ حػدوث القػوة القػاىرة تم  القـوة القـاذرة وااـوادث املفاج ـة: -6
مػػػن اتريػػػخ  اػػابد   ديػػػواف الشػػركة ميػػػالؿ مخاػػة عشػػػر يومػػاو دوث القػػػوة القػػاىرة ةكتػػػاب ميالػػي أو ابلفػػػاكس مم  ػػفػػػاز الاػػورية لل

 .حدوث القوة القاىرة وتقد  الوثا  اليت تثتت ذلً حتت  االة سقوط ال  ةتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التيمية
تعاػد    : غرامـة التـأخر -7

م
حػػددة  املاللوةػة اخلػدمات تنفيػػذإذا أتميػػر امل

م
ػدد واملواعيػد امل

م
 تمفػرض  قػو غرامػػة أتميػة ةناػػتة،عػػن امل

مػن  ( عشروف ابملااة) %/20عن كد يـو أتمية ، على أف ال تتاباوز / للتعاد من القيمة اإلمجالية( واحد اب لف )  /0‚001/
 0ىو وارد   دفًت الشروط الفين إمافة إىل ما القيمة اإلمجالية للتعاد

)وفقاو ملا ىػو  دفع مبوجب ويً أو حوالة مصرفية ةعد ادور كشوؼ وارية معتمدة من اإلدارة أاوالو اليتم :  الدفع طريقة -8
 ، وتقد  الوثا  واملاتندات الالزمة للصرؼ. وارد ةدفًت الشروط الفين(

تعاقػػد علياػػا أو إنقااػػاا ميػػالاخلػػدمات الكميػػات و  حيػػ  لػػإلدارة زيدة   : تعــديل العقــد -9
م
 التتابػػاوزؿ مػػدة تنفيػػذ العقػػد ةناػػتة امل

) نالنوف ابملااة(  لكد ةند أو مادة من التعاد على ِحده وذلً ةنفس الشػروط وا سػعار الػواردة   العقػد ودوف الاجػة  % /30/
وال هكػن  %/ )مخس وعشروف ابملااة( مػن القيمػة اإلمجاليػة للعقػد 25لعقد جديد، على أال تتاباوز قيمة جمموع الزيدة أو النقص/

          .للمتعاد املالالتة أبي تعويض لقاء ذلً
                                               عالى املتعاد   حاؿ الزيدة مدة إمافية تتناسب مع  تيعة ومقدار ىذه الزيدة وذلً من أجد ىذه الزيدة فقط.يم 



 

 4من  4افحة 

 

روػػػمل فػػ ف عليػػ -:
م
تعػػػاد امل

م
ػػافع علػػى اػػالحية عرمػػػو ملػػدة /سػػتة أوػػارلػػد  إرسػػػاء الاللتيػػة علػػى امل اليػػـو / ةػػدءاو مػػن تقوهيػػة و أف حيم

رومل ال  ميالؿ /ستعة أيـ/ من اتريػخ انقضػاء اإلحالة عليو التايل لتتليغ 
م
وإذا مل يػمت لغ أمر املتاورة ميالؿ ىذه الفًتة ف ف للممتعاد امل

 /وإال متم ػدد اػػالحيتو تلقاايػػاو ملػػدة ويض عػن أي عالػػد أو مػػرر دوف أف يكػػوف لػػو الػ  ابملالالتػػة ابلتعػػ ىػذه املػػدة أف ياػػحب عرمػو
 أمير  وىكذا... / تقوهية ستة أوار

مرومل أف يمالم اإلدارة التيمينات الناااية وتوقيع العقد ميالؿ مدة أقصاىا / مخاة عشر يوماو / مػن اتريػخ تتليفػو  -;
تعاد امل

م
على امل

تقد  التيمينات الناااية وحضوره لتوقيع العقد ميالؿ املدة املذكورة تمصػادر التيمينػات  ميالياو إحالة التعاد عليو و  حاؿ امتناعو عن
 0املقدمة من قتلو وحي  لإلدارة مالالتتو ةتعويض عن العالد والضرر عند االقتضاء

 
 
   
 

                                                                                                       
                                                                                                     

 
 
 


