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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية للمرة الرابعة للملف رقم /0502/05د/ج لشراء مواد خمربية
سنداً ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم /02 /لعام 0552

املادة األوىل  :يعترب كل دما يلي جزءاً ال يتجزأ من هذا الدفرت :
-1نظاـ العقود الصادر ابلقانوف رقم  /51/لعاـ  2004وتعليماته التنفيذية.
-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 /2021/50د/ج

املادة الثانية  -أحكام خاصة:
أ -أ -التأمينـات املؤقتــة :مبلػ إمجػػاي وقػػدر /6,562,500 / /ؿ.س فقػ سػتة ماليػ و ائػػماثة واونػػاف و سػتوف ألػػف و ائػػماثة لػ ة سػػورية

الغ  ,موزعة على أربع رلموعات كما يلي :
اجملموعة األوىل  :مبل قدر / 245,000 //ؿ0س فق مئتاف و اس و أربعوف ألف ل ة سورية ال غ .
اجملموعة الثانية :مبل وقدر /1,800,000//ؿ.س فق مليوف ومثامناثة ألف ل ة سورية ال غ .
اجملموعة الثالثة :مبل وقدر /1,642,500//ؿ.س فق مليوف وستماثة و اوناف وأربعوف ألف وائماثة ل ة سورية ال غ .
ب -اجملموعة الرابعة :مبل وقدر /2,875,000 / /ؿ.س فق مليوانف و مثامناثة واس وسبعوف ألف ل ة سورية الغ .

على العارض تقدميها ضمن ادلغلف األوؿ من عرضه أو تئجيلها ابلديواف العاـ قبل هناية الدواـ الرمسي آلرخر موعد لتقد م العروض.
م
ب  -التأمينات النهائية :تمقدـ ابلل ات الئورية بنئبة ( / % 10 /عشرة ابدلاثة ) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.
ـاء علـع معـادل عـرض املتعهـد املرشـ ابللـية السـورية وفـي نشـرة وسـ ي أسـعار
 يف حال قدم العرض ابلعملة األجنبية يتم احتسـااا بن ًصرف العمالت األجنبية اخلاصة ابملصارف الصادرة عن مصرف سورية املركزي النافذة بتاريخ مصـادقة ممـر الصـرف علـع اإلحالـة علـع
أن تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد مبا يضمن حتصيل القيمة امل لوبـة ذـذا التأمينـات يف ـوء النسـبة اهلـددة ذـا يف العقـد ـما ً
لعدم أي انتقاص من قيمتها جـم عـن ارتفـاع سـعر الصـرفك ونلـال مـن خـالل االقت ـاع املباشـر مـن االسـتحقاقات الـت ترتتـل للمتعهـد
وفي أحكام العقد أو بتعديل صال التأمينات النهائية أو ابلتسديد نقداً يف صندوق الشركة السورية للغاز.
وتمعاد بعد انتهاء فرتة الضماف وصدور زلضر االستالـ النهاثي وتقد م بػراءة ذمػة مػن الػدواثر ادلاليػة ادلوتصػة ومػن متسئػة التلمينػات االجتماعيػة
إذا مل تكن قد حتققت على ادلتعهد التزامات تئتوجب حجزها.
م
 يلتزم العارض أو املتعهد املرشـ أو املتعهـد بسـل ا ـال امـن السـورين أو مـن يف حكمهـمة بتأديـة التأمينــات املؤقتـة أو النهائيـة أوكفالة السلف من حسابه املصريف املفتوح لدى أحد املصارف العاملـة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية ونلـال حصـراً عـن قريـي تقـد كفالـة
مصرفية ا ابلنسبة للتأمينات املؤقتة أن تغ ي مدة صـالحيتها مـدة ارتبـاط العـارض بعر ـه ابلنسـبة للتأمينـات املؤقتـةةأو شـيال صمصـدق أو
عن قريي حوالة مصرفية من حسابه إىل حساب اجلهة العامة إن وجد .
حساب الشركة السورية للغاز املفتوح لدى املصرف التجاري السوري فرع  /2/بمص ابلليات السورية
رقم ا ساب./5252-595090-552/
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جيب أف يتضمن كتاب التلمينات ادلتقتة والنهاثية الرقم اخلاص ابدللف وموضوع ادللف ورقم

اجملموعة.

يف حال كان العرض يتضمن أكثر من شريال جيل أن تصـقدم التأمينات املؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.
 -0مدة وبدء التوريد :رخالؿ  /ستوف يوماً  /تبدأ اعتباراً من اتريخ تبلي أمر ادلباشرة .

 -9مكان التسليم  :واصل أرض مئتودعات مديرية غاز جنوب ادلنطقة الوسطى.
-2مكان تقد العروض  :تمقدـ العروض إىل الديواف العاـ للشركة الئورية للغاز حبمص -أوتوسرتاد طرطوس .
هاتف 0312496101/حىت  / 0312496108فاكس /312496640/ص.ب./4499 /
-0مخر موعد لتقد العروض :هناية الدواـ الرمسي من اتريخ .2022/ 2/ 9
-0موعد جلسة فض العروض :الئاعة احلادية عشرة صػباحاً مػن اتريػخ  2022 / 2 / 10يف مركػز الشػركة ادلػذكور أعػال /ويمئػم للعارضػ
حبضور جلئة فض العروض.
 -7قابلية ال لبية للتجزئة  :قابلة للتجزثة وفق أربع رلموعات .
ومغلػػق معنػػوف ابسػػم الشػػركة الئػػورية للغػػاز ويػػدوف
املــادة الثالثــة :تمقػػدـ العػػروض ضػػمن ممغلفػ ممغلقػ سلتػػوم يوضػػعاف يف ممغلػػف اثلػػخم سلتػػوـ م
عليه:
-2رقم ادللف.

 -0موضوع ادللف ورقم اجملموعة .

 -9آرخر موعد لتقد م العروض.

 -2اسم الشركة العارضة أو اسم العارض والعنواف ابلتفصيل.

 -2املغلف األول  :حيوي علع الواثئي والتعهدات الواجل تقدميها من العارض :
 -1-1طلػػب اش ػرتاؾ ابدلناقصػػة مملصػػقاً عليػػه طػػابع مػػاي بقيمػػة/2055/ؿ س فق ػ ألػػف وائػػماثة ل ػ ة سػػورية الغ ػ  ,وطػػابع رسػػوـ زلليػػة
اليس قابع مايلة بقيمة/70/ؿ س فق اػس وسػبعوف لػ ة سػورية الغػ  ,وطػابع رلهػود حػرق بقيمػة  /05/ؿ س فقػ ائػوف لػ ة سػورية
الغ وطابع الشهيد بقيمة /00/ؿ س فق اس وعشروف ل ة سورية الغ .
يف حاؿ كاف العرض يتضمن أكثر من شريك جيب أف يتضمن طلب االشرتاؾ أبف كافة الشركاء متكافل ومتضامن .
 -2-1تصري رخطي أبنه اطلع على دفػاتر الشػروط العامػة واخلاصػة ابدللػف ( احلقوقيػة وادلاليػة والفنيػة ) وجػداوؿ التوريػدات اخلاصػة ابدلناقصػة
وأنه يقبل جبميع ماورد هبا من شروط وأحكاـ .
 – 3-1تصري رخطي أبنه غػ زلػروـ مػن الػدرخوؿ يف ادلناقصػات أو التعاقػد مػع جهػات القطػاع العػاـ أو زلجػوزاً علػى أموالػه حجػزاً احتياطيػاً
لصاحل اجلهات العامة أو حجزاً تنفيذيً.
 -4-1شػهادة تئػجيل اتجػػر أو شػهادة تئػػجيل شػركة أو صػػورة عنهػا مصػػدقة أصػوالً مل ميػػض علػى اسػػتوراجها أو تصػديقها أكثػػر مػن والوػػة
أشهر .
 -5-1شهادة تئجيل يف إحدى الغرؼ التجارية أو الصناعية أو صورة عنها ممصدقة أصوالً مل ميض علػى اسػتوراجها أو تصػديقها أكثػر مػن
والوة أشهر.
 -6-1وويقة اشرتاؾ بنشرة اإلعالانت الرمسية ذلذا العاـ ممصدقة أصوالً.
 -7-1سجل عدي حديخم مل ميض على استوراجه أكثر من والوة أشهر .
 -8-1صورة عن اذلوية الشوصية.
 -9-1حتديػػد مػػوطن سلتػػار للعػػارض يف اجلمهوريػػة العربيػػة الئػػورية بشػػكل ممفصػػل ( اسػػم ادلدينػػة -احلػػي -الشػػارع – البنػػاء – الطػػابق – رقػػم
الشقة -اسم قاطن الشقة) ويمعترب هذا ادلوطن مملزما للعارض ولو انتقل منه إىل غ  /مػا مل يمبلػ الشػركة الئػورية للغػاز رخطيػاً عػن موطنػه ادلوتػار
اجلديد يف البلدة نفئها ,وإال تمعترب مجيع التبليغات ادلرسلة إىل موطنه ادلوتار األوؿ صحيحة حكماً.
م
 -10-1تصػري رخطػػي أبنػه ال ميلػك أي مصػنع أو متسئػة أو مكتػب فرعػػي يف إسػراثيل وأال يكػػوف ممئػتودماً يف أي متسئػػة أو هيئػة فيهػػا
وأال يكوف طرفاً يف أي عقد للصنع أو للتجميع أو الرترخيص أو ادلئاعدة الفنية مع أي متسئة أو هيئة أو شوص يف إسراثيل وأال يزاوؿ مثل
هذا النشاط يف إسراثيل سواء بشوصه أـ عن طريق وسي وأال يئاهم بشكل من األشكاؿ يف دعم إسراثيل أو رلهودها احلرق.
 -11-1تصػري رخطػػي أبنػػه لػػيس مػػن العػػامل يف إحػػدى اجلهػػات العامػػة وأنػػه لػػيس عض ػواً يف أحػػد ادلكاتػػب التنفيذيػػة لػػإلدارة امليػػة ضػػمن
زلافظته حتديداً .
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 -12-1تعهد أبف ادلواد جديدة وغ رلددة وحديثة الصنع وليئت من منشل تركي وال يدرخل يف تركيبها أي مكوف تركي.
 -13-1تقد م أحد التصرحي التالي :
أ -تص ػري رخطػػي أبف ادل ػواد ادلطلوبػػة موجػػودة يف األس ػواؽ امليػػة أو يف مئػػتودعاته وعلػػى مئػػتوليته وال حتتػػاج إىل إج ػراءات االسػػت اد ا يف حــال
تقد العرض ابلليات السورية وكانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غي مستوردة ة .
ب -تعهد رخطي بتقد م شهادة مجركية أو أي وويقة صادرة عن اجلمػارؾ رخػالؿ مػدة التنفيػذ تفيػد صػراحة أبنػه أدرخػل ادلئػتوردات موضػوع التعهػد
م ػ ػػن اخل ػ ػػارج ودرخل ػ ػػت يف االس ػ ػػتهالؾ امل ػ ػػي ا يف حـ ـ ــال تقـ ـ ــد العـ ـ ــرض ابلعملـ ـ ــة األجنبيـ ـ ــة وكانـ ـ ــت التوريـ ـ ــدات ومسـ ـ ــتلزمات تنفيـ ـ ــذ
العقد مستوردة ة .
 -14-1نئوة عن اإليصاؿ الذي يثبت شراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابدللف.
 -15-1تمعفى اجلهات العامة من تقد م الواثثق ادلذكورة أعال /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 األشواص الطبيعي .
 - 0املغلف الثاين:
حيػوي علػػى العػرض ادلػػاي والتجػاري مػػع جػدوؿ األسػػعار اإلفراديػة واإلمجاليػػة وفقػاً دلػا هػػو وارد بػدفرت الشػػروط الفػين الثابتػػة رخػالؿ فػػرتة صػػالحية
العرض على أف يػمنظم من قبل العارض بصورة واضحة جلية دوف حك أو شطب أو حشو وال جيوز أف يتضػمن العػرض ادلػاي أي حتفظػات أو
شروط حقوقية أو فنية وال يعتد أبي منها يف حاؿ ورودها.
يف حاؿ وجود ارختالؼ ب الئعر رقماً وتفقيطاً  ,أو ارختالؼ ب األسعار االفرادية واإلمجالية يترخذ ابلئعر األفضل دلصلحة اإلدارة. يقدم العرض املايل والتجاري:إما ابلعملة األجنبية إنا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة.
أو ابلليات السورية إنا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غي مستوردة .
 مالحظة  :سيتم اعتماد نشرة وس ع أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل اللـية 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 تنظيمه أو تقدميه بصورة سلالفة ألحكاـ القانوف رقم  /51 /لعاـ .2004
 -2يف حاؿ عدـ االلتزاـ بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابدللف (احلقوقي وادلاي والفين).
 -3يف حاؿ تئجيله ابلديواف العاـ بعد آرخر موعد لتقد م العروض.
-4يف حاؿ تقد م مبال نقدية كتلمينات متقتة ضمن مغلفات العرض.
 -5يف حاؿ تقد م أو تئجيل التلمينات ادلتقتة يف ديواف الشركة بعد آرخر موعد لتقد م العروض.
 -6يف حاؿ عدـ تقد م مبل التلمينات ادلتقتة كامالً.
 -7يف حاؿ عدـ شراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابدللف .
 -8يف حاؿ عدـ تقد م التلمينات ادلتقتة ابسم كافة الشركاء إذا كاف العرض مقدـ من شركاء ابلتكافل والتضامن.
املادة اخلامسة – النفقات والضرائل و الرسوم:
يتحمل ادلتعهد النفقات و الضراثب و الرسوـ التالية:
م
 –1مجيع الضراثب و الطوابع و الرسوـ ادلالية واملية والبلدية و اجلمركية وغ ها ادلرتتبة يف اجلمهورية العربية الئورية و النامجػة عػن تنفيػذ العقػد
م
مبا فيها رسم طابع العقػد علػى نئػول العقػد بنئػبة ( /0,008/مثانيػة ابأللػف) مػن القيمػة اإلمجاليػة للعقػد ورسػوـ وتكػاليف زلليػة علػى قيمػة
رسم طابع العقد وفق القوان واألنظمة النافذة.
 –2نفقػػات اإلعػػالف حئػػب مػػا تدفعػػه الشػػركة الئػػورية للغػػاز للمتسئػػة العربيػػة لإلعػػالف و علػػى اعتبػػار اف الطلبيػػة قابلػػة للتجزثػػة يتحمػػل كػػل
متعهد جزء من نفقات اإلعالف يتناسب مع قيمة العقد ادلربـ معه.
 –3كافة النفقات والرسوـ ادلرتتبة على إصدار و متديد كفالة التلمينات ادلتقتة و النهاثية.
املادة السادسة :أحكام عامة:
-2مدة ارتباط العارض بعر ه :يعترب كػل عػرض سػاري ادلفعػوؿ مػدة / 90/تئػعوف يومػاً بعػد آرخػر موعػد لتقػد م العػروض وبعػد انتهػاء ادلػدة
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يمعتػػرب العػػرض مرلػدداً محكمػاً دلػػدة  /90/تئػػعوف يومػاً أمرخػػرى مػػا مل يتقػػدـ العػػارض بطلػػب رخطػػي بئػحب عرضػػه رخػػالؿ الئػػبعة أيـ األوىل مػػن
ممضي الػ / 90 /تئعوف يوماً.
 -0القوة القاهرة وا وادث املفاجئة :يف حاؿ حدوث القوة القاهرة تمطبػق القػوان واألنظمػة الئػورية  ,شػريطة إعػالـ الشػركة الئػورية للغػاز
حبدوث القوة القاهرة بكتاب رخطي أو ابلفػاكس ممئػجل يف ديػواف الشػركة رخػالؿ /ائػة عشػر يومػاً /مػن اتريػخ حػدوث القػوة القػاهرة وتقػد م
الواثثق الل تثبت ذلك حتت طاثلة سقوط احلق بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التلرخ .
 -9غرام ــة الت ــأخي :إذا أترخ ػػر ادلتعه ػػد يف توري ػػد ادل ػواد ادلطلوب ػػة ع ػػن ادل ػػدد وادلواعي ػػد ادلح ػػددة ,تمف ػػرض حبق ػػه غرام ػػة أترخ ػ بنئ ػػبة /0‚001/
م
م
م
( واحد ابأللف )من القيمة اإلمجالية للتعهد عن كل يوـ أترخ  ,على أف ال تتجاوز ( /%20/عشروف ابدلاثة ) من القيمة اإلمجالية للتعهد.
وميكن أف محتئب غرامات التلرخ على أساس قيمة اجلزء ادلتلرخر يف تئليمه شريطة حتقيق الشرط ادلتالزم التالي :
م
أ -أف يتم تئليم ادلواد األرخرى من التعهد ضمن ادلواعيد امددة.
ب -أف يكوف اجلزء ادلتلرخر تئليمه ممئتقالً يف االستعماؿ العادي عن ابقي ادلواد األرخرى ادلئلمة.
م
م
 -2قريقة الدفع  :يتم الدفع مبوجب شيك أو حوالة مصػرفية بعػد صػدور زلضػر االسػتالـ ادلتقػت ادلعتمػد أصػوالً وتقػد م ادلئػتندات والواثثػق
م
الالزمة للصرؼ.
 يف حال تقد العرض ابلعملة األجنبية يتم الدفع مبا يقابلها ابلليات السورية بتاريخ االستحقاق االيوم التـايل لتـاريخ صـدورحمضر االستالم املؤقتة وفي نشرة وس ي أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل اللية السورية اخلاصـة ابملصـارف الصـادرة عـن
مصرف س ورية املركزي شري ة أن يقدم املتعهد شهادة مجركية أو أي وثيقة صـادرة عـن اجلمـارك خـالل مـدة التنفيـذ تفيـد صـراحة
أبنه أدخل املستوردات ومستلزمات تنفيذ العقد مو وع التعهد من اخلارج ودخلت يف االستهالك اهللي.
عدم صرف كشوف امللتزم مامل يتم تقد ما يشعر اشرتاكه لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيـة وتسـديد االلتزامـات املرتتبـةعليه.
 -0أف تكوف الشاحنات ادلراد حتميلها أو استالـ ادلادة منها ادلئتودمة يف تنفيذ العقد من قبل ادلتعهد مزودة ابلواثثق ادلطلوبة من مكتب تنظيم نقل
البضاثع ادلوتص.

 -0مدة الضمان / :ستة أشهر تقوميية  /تبدأ من اتريخ االستالـ ادلتقت.
 -7تعديل العقد :حيق لإلدارة زيدة كميات ادلواد ادلتعاقد عليها أو إنقاصها رخالؿ مدة تنفيذ العقد بنئبة ال تتجاوز ( / %30 /والووف ابدلاثة ) لكل بند

م
أو مػػادة مػػن التعهػػد علػػى حػػد /وذلػػك بػػنفس الشػػروط واألسػػعار ال ػواردة يف العقػػد ودوف احلاجػػة لعقػػد جديػػد ,علػػى أال تتجػػاوز قيمػػة رلمػػوع الػػزيدة أو الػػنقص
( / %25/اس وعشروف ابدلاثة) من القيمة اإلمجالية للعقد وال ميكن للمتعهد ادلطالبة أبي تعويض لقاء ذلك.

يمعطى ادلتعهد يف حاؿ الزيدة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذ /الزيدة وذلك من أجل هذ /الزيدة فق .
م
 -8لدى إرسػاء الطلبية على ادلتعػهد ادلرشػ فإف عليه أف محياف على صالحية عرضػه دلدة  /ستة أشهر تقوميية  /بػدءاً مػن اليػوـ التػاي لتبليغػه
م
م
للمتعهػػد ادلرش ػ احلػػق رخػػالؿ  /سػػبعة أيـ  /مػػن اتريػػخ انقضػػاء هػػذ /ادلػػدة أف
اإلحالػػة عليػػه وإذا مل يػمبل ػ أمػػر ادلباشػػرة رخػػالؿ هػػذ /الفػػرتة فػػإف
م
م
يئحب عرضه دوف أف يكوف له احلق ابدلطالبة ابلتعويض عن أي عطل أو ضرر وإال ممتدد صالحيته تلقاثياً دلػدة  /سػتة أشػهر تقومييػة  /أرخػرى
وهكذا...
 -9على ادلتعهد ادلرش أف يمئلم اإلدارة التلمينات النهاثية وتوقيع العقد رخالؿ مدة أقصاها /ائة عشر يوماً /من اتريخ تبليغػه رخطيػاً إحالػة
م
م
التعهد عليه ويف حاؿ امتناعه عن تقد م التلمينات النهاثية وحضور /لتوقيع العقد رخالؿ ادلػدة ادلػذكورة تمصػادر التلمينػات ادلقدمػة مػن قبلػه وحيػق
لإلدارة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء.

صفحة  4من 4

