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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية للمرة الرابعة للملف رقم /0202/34د/ج

لتقدمي وتركيب وبرجمة وتشغيل جهاز( AC DRIVE )VFDملروحة تربيد الغاز B2للضاغط الغازي يف حمطة غاز الراين
سندا ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم /12 /لعام 0223

املادة األوىل  :يعترب كل مما يلي جزءا ال يتجزأ من ىذا الدفرت :
-1نظاـ العقود الصادر ابلقانوف رقم  /51/لعاـ  2004وتعليماتو التنفيذية0
-2دفرت الشروط العامة الصادر ابدلرسوـ التشريعي رقم  /450/لعاـ 2004
 -3العقد النموذجي الصادر عن رائسة رللس الوزراء وادلعمم ابلبالغ رقم /48ب لعاـ .1978
م
-4دفرت الشروط الفين اخلاص ابدللف.
 -5اإلعالف اخلاص ابدللف رقم /2021/43د/ج.
املادة الثانية  -أحكام خاصة :
-2التأمينات :
التأمينات املؤقتة :مبلغ قدره  /1750000/ؿ0س فقط مليوف وسبعمائة ومخسوف ألف لرية سورية الغري
على العارض تقدميها ضمن ادلغلف األوؿ من عرضو أو تسجيلها ابلديواف العاـ قبل هناية الدواـ الرمسي آلخر موعد لتقدمي العروض0
ب  -التأمينات النهائية  :تمقدـ ابللريات السورية بنسبة ( / % 10 /عشرة ابدلائة ) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.
 يف حال قدم العرض ابلعملة األجنبية يتم احتساهبا بناء علـ معـادل عـرض املتعهـد املرشـ ابللـةة السـورية وفـ نشـرة وسـطي أسـعارصرف العمالت األجنبية اخلاصة ابملصارف الصادرة عن مصرف سورية املركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصـرف علـ اإلحالـة علـ
أن تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد مبا يضمن حتصيل القيمة املطلوبة هلذه التأمينـات يف وـوء النسـبة اةـددة هلـا يف العقـد وـما
لعدم أي انتقاص من قيمتها جم عن ارتفـا سـعر الصـرفذ و لـ مـن خـالل االقتطـا املباشـر مـن االسـتحقاقات الـع ترتتـب للمتعهـد
وف أحكام العقد أو بتعديل ص التأمينات النهائية أو ابلتسديد نقدا يف صندوق الشركة السورية للغاز.
وتمعاد بعد انتهاء فرتة الضماف وصدور زلضر االستالـ النهائي وتقدمي براءة ذمة من الػدوائر ادلاليػة ادلختصػة ومػن مسسسػة التيمينػات االجتماعيػة
م
إذا مل تكن قد حتققت على ادلتعهد التزامات تستوجب حجزىا.
م
تقدم التأمينات املؤقتة والنهائية كما يلي  :يلتزـ العارض أو ادلتعهد ادلرشح أو ادلتعهد حبسب احلاؿ ( من السوريني أو من يف حكمهم ) بتيدية
التيمينات ادلسقتة أو النهائية أو كفالة السلف من حسابو ادلصػريف ادلفتػوح لػدح أحػد ادلصػارؼ العاملػة يف اهمهوريػة العربيػة السػورية وذلػً حصػرا
عن طريق تقدمي كفالة مصرفية أو شيً مصدؽ أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابو إىل حساب اههة العامة إف وجد .
رقم حساب الشركة السورية للغاز ادلفتوح لدح ادلصرؼ التجاري السوري فرع  / 4/حبمص ىو . /0404-030695-001/
جيب أف يتضمن كتاب التيمينات ادلسقتة والنهائية الرقم اخلاص ابدللف وموضوع ادللف .
يف حال كان العرض يتضمن أكثر من شري جيب أن تـقدم التأمينات املؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.
 -0مدة وبدء التنفيذ :خالؿ  /مائة وعشروف يوما  /تبدأ اعتبارا من اتريخ تبليغ أمر ادلباشرة 0
 -4مكان التنفيذ  :زلطة غاز الرايف يف مديرية نقل وتوزيع الغاز.
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-3مكان تقدمي العروض  :تمقدـ العروض إىل الديواف العاـ للشركة السورية للغاز حبمص -أوتوسرتاد طرطوس .
ىاتف 0312496101/حىت  / 0312496108فاكس /312496640/ص.ب./4499 /
-1آخر موعد لتقدمي العروض  :هناية الدواـ الرمسي من اتريخ . 2022/1/23
-6موعد جلسة فض العروض : :الساعة الثانية عشرة ظهرا من اتريخ 2022/1 /24
يف مقر الشركة ادلذكور أعاله ويمسمح للعارضني حبضور جلسة فض العروض.
 -7قابلية الطلبية للتجزئة  :غري قابلة للتجزئة .
ومغلػق معنػوف ابسػم الشػركة السػورية للغػاز ويػدوف
املادة الثالثـة  :تمقػدـ العػروض ضػمن ممغلفػني ممغلقػني سلتػومني يوضػعاف يف ممغلػف اثلػ سلتػوـ م
 -0موضوع ادللف .
عليو -2 :رقم ادللف.
 -4آخر موعد لتقدمي العروض.

 -3اسم الشركة العارضة أو اسم العارض والعنواف ابلتفصيل.

 -2املغلف األول  :حيوي عل الواثئ والتعهدات الواجب تقدميها من العارض :
 -1-1طلػػب اش ػرتاؾ ابدلناقصػػة مملصػػقا عليػػو طػػابع مػػا بقيمػػة/2122/ؿ س فقػػط ألػػف ومخسػػمائة لػػرية سػػورية الغػػري  ,وطػػابع رسػػوـ زلليػػة
(ليس طابع مايل) بقيمة/71/ؿ س فقط مخػس وسػبعوف لػرية سػورية الغػري  ,وطػابع رلهػود حػرق بقيمػة  /12/ؿ س فقػط مخسػوف لػرية سػورية
الغري وطابع الشهيد بقيمة /01/ؿ س فقط مخس وعشروف لرية سورية الغري.
يف حاؿ كاف العرض يتضمن أكثر من شريً جيب أف يتضمن طلب االشرتاؾ أبف كافة الشركاء متكافلني ومتضامنني .
 -2-1تصػريح خطػي أبنػػو اطلػع علػػى دفػاتر الشػروط العامػػة واخلاصػة ابدللػػف ( احلقوقيػة وادلاليػة والفنيػػة ) وجػداوؿ التوريػػدات اخلاصػة واألعمػػاؿ
ابدلناقصة وأنو يقبل جبميع ماورد هبا من شروط وأحكاـ 0
 – 3-1تصػريح خطػػي أبنػو غػػري زلػػروـ مػػن الػػدخوؿ يف ادلناقصػػات أو التعاقػػد مػػع جهػػات القطػػاع العػػاـ أو زلجػػوزا علػػى أموالػػو حجػزا احتياطيػػا
لصاحل اههات العامة أو حجزا تنفيذاي0
 -4-1شػػهادة تسػػجيل اتجػػر أو شػػهادة تسػػجيل شػػركة أو صػػورة عنهػػا مصػػدقة أصػػوال مل ميػػض علػػى اسػػتخراجها أو تصػػديقها أكثػػر مػػن ثالثػػة
أشهر
 -5-1شهادة تسجيل يف إحدح الغػرؼ التجاريػة أو الصػناعية أو صػورة عنهػا ممصػدقة أصػوال مل ميػض علػى اسػتخراجها أو تصػديقها أكثػر مػن
ثالثة أشهر0
 -6-1وثيقة اشرتاؾ بنشرة اإلعالانت الرمسية ذلذا العاـ ممصدقة أصوال.
 -7-1سجل عد حدي مل ميض على استخراجو أكثر من ثالثة أشهر .
 -8-1صورة عن اذلوية الشخصية.
 -9-1حتديػػد مػػوطن سلتػػار للعػػارض يف اهمهوريػػة العربيػػة السػػورية بشػػكل ممفصػػل ( اسػػم ادلدينػػة -احلػػي -الشػػارع – البنػػاء – الطػػابق – رقػػم
الشقة -اسم قاطن الشقة) ويمعترب ىذا ادلػوطن مملزمػا للعػارض ولػو انتقػل منػو إىل غػريه مػا مل يمبلػغ الشػركة السػورية للغػاز خطيػا عػن موطنػو ادلختػار
اهديد يف البلدة نفسها ,وإال تمعترب مجيع التبليغات ادلرسلة إىل موطنو ادلختار األوؿ صحيحة حكما.
م
 -10-1تصريح خطي أبنو ال ميلً أي مصنع أو مسسسة أو مكتب فرعي يف إسرائيل وأال يكوف ممستخدما يف أي مسسسة أو ىيئة فيهػا وأال
يكوف طرفا يف أي عقد للصنع أو للتجميع أو الرتخيص أو ادلساعدة الفنية مع أي مسسسة أو ىيئػة أو شػخص يف إسػرائيل وأال يػزاوؿ مثػل ىػذا
النشاط يف إسرائيل سواء بشخصو أـ عن طريق وسيط وأال يساىم بشكل من األشكاؿ يف دعم إسرائيل أو رلهودىا احلرق0
 -11-1تص ػريح خطػػي أبنػػو لػػيس مػػن العػػاملني يف إحػػدح اههػػات العامػػة وأنػػو لػػيس عض ػوا يف أحػػد ادلكاتػػب التنفيذيػػة لػػإلدارة ا ليػػة ضػػمن
زلافظتو حتديدا .
 -12-1تعهد أبف ادلواد جديدة وغري رلددة وليست من منشي تركي و ال يدخل يف تركيبها أي مكوف تركي0
 -13-1تقدمي أحد التصرحيني التاليني :
أ -تصريح خطي أبف ادلػواد ادلطلوبػة موجػودة يف األسػواؽ ا ليػة أو يف مسػتودعاتو وعلػى مسػسوليتو والحتتػاج إىل إجػراءات االسػترياد ( يف حـال
تقدمي العرض ابللةات السورية وكانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غة مستوردة ).
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ب -تعهد خطي بتقدمي شهادة مجركية أو أي وثيقة صادرة عن اهمارؾ خالؿ مدة التنفيذ تفيد صراحة أبنو أدخل ادلستوردات موضوع التعهد
مػػن اخلػػارج ودخلػػت يف االسػػتهالؾ ا لػػي ( يف حــال تقــدمي العــرض ابلعملــة األجنبيــة وكانــت التوريــدات ومســتلزمات تنفيــذ العق ــد
مستوردة )0
 -14-1نسخة عن اإليصاؿ الذي يثبت شراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابدللف0
 -15-1تمعفى اههات العامة من تقدمي الواثئق ادلذكورة أعاله ماعدا البند /1-1/و/2-1/و  /12-1/و/ 13-1/و./ 14-1/
* يقتصر تطبيق الفقرة ( )11-1 ,8-1 ,7-1على األشخاص الطبيعني0
 - 0املغلف الثاين :
حيوي على العرض ادلا والتجاري مع جدوؿ األسعار اإلفرادية واإلمجالية للمواد واألعمػاؿ ادلطلوبػة وفقػا دلػا ىػو وارد بػدفرت الشػروط الفػين الثابتػة
خػػالؿ فػػرتة صػػالحية العػػرض علػػى أف يمػنظم مػػن قبػػل العػػارض بصػػورة واضػػحة جليػػة دوف حػػً أو شػػطب أو حشػػو وال جيػػوز أف يتضػػمن العػػرض
ادلا أي حتفظات أو شروط حقوقية أو فنية وال يعتد أبي منها يف حاؿ ورودىا
مالحظــة  :يف حػػاؿ وجػػود اخػػتالؼ بػػني السػػعر رقمػػا وتفقيطػػا  ,أو اخػػتالؼ بػػني األسػػعار االفراديػػة واإلمجاليػػة يسخػػذ ابلسػػعر األفضػػل دلصػػلحة
اإلدارة.
 يقدم العرض املايل والتجاري:إما ابلعملة األجنبية إ ا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة.
أو ابللةات السورية إ ا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غة مستوردة .
 مالحظة  :سيتم اعتماد نشرة وسـط أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة مقابـل اللـةة السـورية اخلاصـة ابملصـارف الصـادرة عـن مصـرفسورية املركزي بتاريخ فض العروض املالية عند مقارنة العروض املالية املقدمة ابلعملة األجنبية .
املادة الرابعة  -حاالت رفض العرض: -1يف حاؿ تنظيمو أو تقدميو بصورة سلالفة ألحكاـ القانوف رقم  /51 /لعاـ .2004
 -2يف حاؿ عدـ االلتزاـ بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابدللف (احلقوقي وادلا والفين) 0
 -3يف حاؿ تسجيلو ابلديواف العاـ بعد آخر موعد لتقدمي العروض0
-4يف حاؿ تقدمي مبالغ نقدية كتيمينات مسقتة ضمن مغلفات العرض .
 -5يف حاؿ تقدمي أو تسجيل التيمينات ادلسقتة يف ديواف الشركة بعد آخر موعد لتقدمي العروض .
 -6يف حاؿ عدـ تقدمي مبلغ التيمينات ادلسقتة كامال .
 -7يف حاؿ عدـ شراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابدللف .
 -8يف حاؿ عدـ تقدمي التيمينات ادلسقتة ابسم كافة الشركاء إذا كاف العرض مقدـ من شركاء ابلتكافل والتضامن0
املادة اخلامسة – النفقات والضرائب و الرسوم :
يتحمل ادلتعهد الضرائب و الرسوـ التالية :
م
 –1مجيع الضرائب و الطوابع و الرسوـ ادلالية وا لية والبلدية واهمركية وغريىا ادلرتتبة يف اهمهورية العربية السورية و النامجة عػن تنفيػذ العقػد ػا
م
فيها رسم طابع العقػد علػى نسػخل العقػد بنسػبة ( /00008/مثانيػة ابأللػف) مػن القيمػة اإلمجاليػة للعقػد ورسػوـ وتكػاليف زلليػة علػى قيمػة رسػم
طابع العقد وفق القوانني واألنظمة النافذة.
 –2نفقات اإلعالف حسب ما تدفعو الشركة السورية للغاز للمسسسة العربية لإلعالف .
 –3كافة النفقات والرسوـ ادلرتتبة على إصدار و متديد كفالة التيمينات ادلسقتة والنهائية .
املادة السادسة  :أحكام عامة :
 -2مدة ارتباط العـارض بعروـو :يعتػرب كػل عػرض سػاري ادلفعػوؿ مػدة / 90/تسػعوف يومػا بعػد آخػر موعػد لتقػدمي العػروض وبعػد انتهػاء ادلػدة
يمعتػػرب العػػرض مرلػددا محكمػػا دلػػدة  /90/تسػػعوف يومػػا أمخػػرح مػػا مل يتقػػدـ العػػارض بطلػػب خطػػي بسػحب عرضػػو خػػالؿ السػػبعة أايـ األوىل مػػن
ممضي الػ / 90 /تسعوف يوما.
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 -0القـوة القـاىرة وااـوادث املفاج ـة :يف حػاؿ حػدوث القػوة القػاىرة تمطبػق القػوانني واألنظمػة السػورية  ,شػريطة إعػالـ الشػركة السػورية للغػاز
حبدوث القوة القاىرة بكتاب خطي أو ابلفاكس ممسجل يف ديواف الشركة خالؿ مخسة عشر يوما من اتريخ حدوث القوة القاىرة وتقدمي الواثئق
الل تثبت ذلً حتت طائلة سقوط احلق بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التيخري0
 -4غرامة التأخة  :إذا أتخر ادلتعهد يف توريد وتركيب وبررلة وتشغيل ادلواد ادلطلوبة عن ادلدد وادلواعيد ادلحددة ,تمفرض حبقو غرامة أتخري
م
م
م
بنسبة  ( /0‚001/واحد ابأللف ) من القيمة اإلمجالية للتعهد عن كل يوـ أتخري  ,على أف ال تتجاوز  ( /%20/عشروف ابدلائة ) من القيمة
اإلمجالية للتعهد 0
 -3طريقة الدفع  :يتم الدفع وجب شيً أو حوالة مصرفية بعد صدور زلضر االستالـ ادلسقت ادلعتمد أصوال وتقدمي ادلستندات والواثئػق
م
الالزمة للصرؼ.
*عدـ صرؼ الكشوؼ للملتزـ ما مل يتم تقدمي مػا يشػعر ابشػرتاكو لػدح ادلسسسػة العامػة للتيمينػات االجتماعيػة وتسػديد االلتزامػات ادلرتتبػة عليػو.
 يف حال تقدمي العرض ابلعملة األجنبية يـتم الـدفع مبـا يقابلهـا ابللـةات السـورية بتـاريخ االسـتحقاق ( اليـوم التـايل لتـاريخ صـدور حمضـراالستالم املؤقت ) وف نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل اللةة السورية اخلاصة ابملصارف الصادرة عن مصرف سورية
املركزي شريطة أن يقدم املتعهد شهادة مجركية أو أي وثيقة صادرة عن اجلمارك خالل مدة التنفيـذ تفيـد صـراحة أبنـو أدخـل املسـتوردات
ومستلزمات تنفيذ العقد مووو التعهد من اخلارج ودخلت يف االستهالك اةلي .
 -1مدة الضمان  / :سنة ميالدية كاملة  /تبدأ اعتبارا من اتريخ االستالـ ادلسقت .
 -6تع ـ ـ ـ ــديل العق ـ ـ ـ ــد  :حي ػ ػ ػػق ل ػ ػ ػػإلدارة زايدة الكمي ػ ػ ػػات ادلتعاق ػ ػ ػػد عليه ػ ػ ػػا أو إنقاص ػ ػ ػػها خ ػ ػ ػػالؿ م ػ ػ ػػدة تنفي ػ ػ ػػذ العق ػ ػ ػػد بنس ػ ػ ػػبة التتج ػ ػ ػػاوز
م
 ( / %25/مخس وعشروف ابدلائة ) من القيمة اإلمجاليػة للعقػد وذلػً بػنفس الشػروط واألسػعار الػواردة يف العقػد ودوف حاجػة إىل عقػد جديػد
والميكن للمتعهد ادلطالبة أبي تعويض لقاء ذلً0
يمعطى ادلتعهد يف حاؿ الزايدة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار ىذه الزايدة وذلً من أجل ىذه الزايدة فقط .
م
 -7لػػدح إرس ػاء الطلبيػػة علػػى ادلتع ػهد ادلرش ػح فػ ف عليػػو أف محيػاف علػػى صػػالحية عرض ػو دلػػدة  /سػػتة أشػػهر تقومييػػة  /بػػدءا مػػن اتريػػخ اإلرسػػاء
م
م
للمتعهد ادلرشح احلق خالؿ  /سبعة أايـ  /من اتريخ انقضاء ىػذه ادلػدة أف يسػحب عرضػو دوف
ف
ف
الفرتة
ىذه
وإذا مل يػمبلغ أمر ادلباشرة خالؿ
م
م
أف يكوف لو احلق ابدلطالبة ابلتعويض عن أي عطل أو ضرر وإال ممتدد صالحيتو تلقائيا دلدة  /ستة أشهر تقوميية  /أخرح وىكذا...
 -8علػػى ادلتعهػػد ادلرشػػح أف يمسػػلم اإلدارة التيمينػػات النهائيػػة وتوقيػػع العقػػد خػػالؿ مػػدة أقصػػاىا  /مخسػػة عشػػر يومػػا  /مػػن اتريػػخ تبليغػػو خطيػػا
م
م
إحالة التعهد عليو ويف حاؿ امتناعو عن تقدمي التيمينات النهائية وحضوره لتوقيع العقػد خػالؿ ادلػدة ادلػذكورة تمصػادر التيمينػات ادلقدمػة مػن قبلػو
وحيق لإلدارة مطالبتو بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء0

4

