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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية للمرة الثالثة للملف رقم /2021/52د/ب
توريد فالتر ورقية لوحدة معاجلة املياه

سندا ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم /51 /لعام 2004
املادة األوىل  :يعترب كل مما يلي جزءا ال يتجزأ من ىذا الدفرت :
-1نظام العقود الصادر ابلقانون رقم  /51/لعام  2004وتعليماتو التنفيذية0
-2دفًت الشروط العامة الصادر ابملرسوم التشريعي رقم  /450/لعام .2004
 -3العقد النموذجي الصادر عن رائسة جملس الوزراء واملعمم ابلبالغ رقم /48ب لعام .1978
-4دفًت الشروط الفين اخلاص ابمللف.
 -5اإلعالن اخلاص ابمللف رقم /2021/52د/ب
املادة الثانية  -أحكام خاصة :
-1التأمينات :
أ -التأمينات املؤقتة :مبلغ قدره /612,000/ل.س فقط ستمائة واثنا عشر ألف لرية سورية الغري.
على العارض تقدميها ضمن املغلف األول من عرضو أو تسجيلها ابلديوان العام قبل آخر موعد لتقدمي العروض0
ب -التأمينات النهائية  :تقدم ابللريات السورية بنسبة ( / % 10 /عشرة ابملائة ) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.
 يف حال قدم العرض ابلعملة األجنبية يـتم احتسـا ا بنـاء علـم معـادل عـرض املتعهـد املرشـ ابللـاات السـورية وفـ نشـرة وسـأي أسـعارصرف العمالت األجنبية اخلاصة ابملصارف الصادرة عن مصرف سورية املركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرف علـم اإلحالـة علـم أن
تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد مبا يضمن حتصيل القيمة املألوبـة ذـذه التأمينـات يف ـوء النسـبة اهلـددة ذـا يف العقـد ـما لعـدم
أي انتقاص من قيمتها جم عن ارتفاع سعر الصرف ,وذلك من خالل االقتأاع املباشر من االستحقاقات اليت ترتتب للمتعهد وف أحكام
العقد أو بتعديل صك التأمينات النهائية أو ابلتسديد نقدا يف صندوق الشركة السورية للغاز.
وتعاااد بعااد انتهاااء فااًتة الضاامان وصاادور ضاار االسااتالم النهااائي وتقاادمي ب اراءة ذمااة ماان الاادوائر املاليااة امل تصااة وماان مةسسااة الت مينااات
االجتماعية إذا مل تكن قد حتققت على املتعهد التزامات تستوجب حجزىا.
يلتاازم العااارض أو املتعهااد املراااع أو املتعهااد مسااب ارااال (ماان السااوريب أو ماان أ حكمهاام) بت ديااة الت مينااات املةقتااة أو النهائيااة أو كفالااة
الساالف ماان حسااابو املصاارأ املفتااوح لااد أحااد املصااارو العاملااة أ اسمهوريااة العربيااة السااورية وذلا حصارا عاان ريا تقاادمي كفالااة مصاارفية
(ابلنسبة للت مينات املةقتة جيب أن تغطي صالحيتها مدة ارتباط العارض بعرضو) أو اي مصدق أو عن ري حوالة مصرفية مان حساابو
إىل حساب اسهة العامة إن وجد.
حسا ا اااب الشا ا ااركة السا ا ااورية للغا ا اااز املفتا ا ااوح لا ا ااد املصا ا اارو التجا ا ااار السا ا ااور فا ا اار  /4/مم ا ا ا ابلل ا ا اريات السا ا ااورية رقا ا اام ارسا ا اااب
./0404-030695-001/
جيب أن يتضمن كتاب الت مينات املةقتة والنهائية الرقم اخلاص ابمللف وموضو امللف .
يف حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك جيب أن تُـقدم التأمينات املؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.
 -2مدة وبدء التوريد :خالل /ستون يوما  /تبدأ اعتبارا من اتريخ تبليغ أمر املباارة0
 -3مكان التسليم  :واصل أرض خمازن مديرية غاز جنوب املنطقة الوسطى .
-4مكان تقدمي العروض  :تقدم العروض إىل الديوان العام للشركة السورية للغاز مم  -أوتوسًتاد ر وس .
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ىاتف 0312496101/حىت  / 0312496108فاكس /312496640/ص.ب./4499 /
-5آخر موعد لتقدمي العروض  :حىت هناية الدوام الرمسي من اتريخ .2022/1/18
-6موعــد جلســة فــو العــروض :الساااعة العاااارة صااباحا ماان اتريااخ  2022 /1/19أ مقاار الشااركة املااذكور أعاااله ويساامع للعارضااب مضااور
جلسة فض العروض.
 -7قابلية الألبية للتجزئة  :غري قابلة للتجزئة .
املادة الثالثة  :تقدم العروض ضمن مغلفب مغلقب خمتومب يوضعان أ مغلف اثلث خمتوم ومغل معنون ابسم الشركة السورية للغاز ويدون عليو:
 -1رقم امللف.

 -3آخر موعد لتقدمي العروض.

 -2موضو امللف.

 -4اسم الشركة العارضة أو اسم العارض والعنوان ابلتفصيل.

 -1املغلف األول  :حيوي علم الواثئ والتعهدات الواجب تقدميها من العارض :
 -1-1لب ااًتاك ابملناقصة ملصقا عليو ابع مايل بقيمة/1500/ل س فقط ألف ومخسمائة لرية سورية الغاري  ,و اابع رساوم لياة (لـي
طــابع مــايل بقيمااة/75/ل س فقااط مخااس وساابعون لاارية سااورية الغااري  ,و ااابع جمهااود حاارة بقيمااة  /50/ل س فقااط مخسااون لاارية سااورية الغااري
و ابع الشهيد بقيمة /25/ل س فقط مخس وعشرون لرية سورية الغري.
أ حال كان العرض يتضمن أكثر من اري جيب أن يتضمن لب االاًتاك أبن كافة الشركاء متكافلب ومتضامنب.
 -2-1تصريع خطي أبنو ا لع علاى دفااتر الشاروط العاماة واخلاصاة ابمللاف ( ارقوقياة واملالياة والفنياة ) وجاداول التوريادات اخلاصاة ابملناقصاة وأناو
يقبل جبميع ماورد هبا من اروط وأحكام0
 – 3-1تصريع خطي أبنو غري روم من الدخول أ املناقصات أو التعاقد مع جهات القطا العام أو جوزا على أموالاو حجازا احتيا ياا لصاا
اسهات العامة أو حجزا تنفيذي0
 -4-1اهادة تسجيل اتجر أو اهادة تسجيل اركة أو صورة عنها مصدقة أصوال مل ميض على است راجها أو تصديقها أكثر من ثالثة أاهر .
 -5-1اهادة تسجيل أ إحد الغرو التجارية أو الصناعية أو صورة عنها مصدقة أصوال مل ميض على است راجها أو تصديقها أكثر من ثالثاة
أاهر0
 -6-1وثيقة ااًتاك بنشرة اإلعالانت الرمسية هلذا العام مصدقة أصوال.
 -7-1سجل عديل حديث مل ميض على است راجو أكثر من ثالثة أاهر.
 -8-1صورة عن اهلوية الش صية.
 -9-1حتديد مو ن خمتار للعارض أ اسمهورية العربية السورية بشكل مفصل ( اسم املدينة -اري -الشار – البناء – الطاب – رقم الشاقة-
اسام قاا ن الشاقة) ويعتار ىااذا املاو ن ملزماا للعاارض ولااو انتقال مناو إىل غاريه ماا مل يبلااغ الشاركة الساورية للغااز خطيااا عان مو ناو امل تاار اسديااد أ
البلدة نفسها ,وإال تعتر مجيع التبليغات املرسلة إىل مو نو امل تار األول صحيحة حكما.
 -10-1تصاريع خطااي أبنااو ال ميلا أ مصاانع أو مةسساة أو مكتااب فرعااي أ إسارائيل وأال يكااون مساات دما أ أ مةسسااة أو ىي ااة فيهااا وأال
أ إسارائيل وأال يازاول مثاال ىااذا
يكااون رفااا أ أ عقااد للصاانع أو للتجميااع أو الًتخااي أو املساااعدة الفنيااة مااع أ مةسسااة أو ىي ااة أو اا
النشاط أ إسرائيل سواء بش صو أم عن ري وسيط وأال يساىم بشكل من األاكال أ دعم إسرائيل أو جمهودىا اررة0
 -11-1تصريع خطي أبنو ليس من العاملب أ إحد اسهاات العاماة وأناو لايس عضاوا أ أحاد املكاتاب التنفيذياة لاإلدارة ا لياة ضامن افظتاو
حتديدا.
 -12-1تعهد أبن املادة جديدة وغري جمددة وليست من منش تركي وال يدخل أ تركيبها أ مكون تركي.
 -13-1تقدمي أحد التصرحيب التاليب :
أ -تصاريع خطااي أبن املاواد املطلوبااة موجااودة أ األساواق ا ليااة أو أ مسااتودعاتو وعلااى مسااةوليتو وال حتتاااج إىل إجاراءات االسااترياد ( يف حــال
تقدمي العرض ابللاات السورية وكانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غا مستوردة 0
ب -تعهد خطي بتقدمي اهادة مجركية أو أ وثيقة صادرة عن اسمارك خالل مدة التنفيذ تفيد صراحة أبنو أدخل املستوردات موضو التعهد من
اخلارج ودخلت أ االستهالك ا لي ( يف حال تقدمي العرض ابلعملة األجنبية وكانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة 0
 -14-1نس ة عن اإليصال الذ يثبت اراء إضبارة دفًت الشروط اخلاص ابمللف0
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 -15-1تعفى اسهات العامة من تقدمي الواثئ املذكورة أعاله ماعدا البند /1-1/و/2-1/و  /12-1/و / 13-1/و./ 14-1/
* يقتصر تطبي الفقرة ( )11-1 ,8-1 ,7-1على األا اص الطبيعيب.
 - 2املغلف الثاين :
حيو على العرض املايل والتجار مع جدول األسعار اإلفرادية واإلمجالية الثابتة خالل فًتة صالحية العرض على أن يانظم من قبل العاارض بصاورة
واضحة جلية دون ح أو اطب أو حشو وال جيوز أن يتضمن العرض املاايل أ حتفظاات أو ااروط حقوقياة أو فنياة وال يعتاد أب منهاا أ حاال
ورودىا.
 يقدم العرض املايل والتجاري:إما ابلعملة األجنبية إذا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة.
أو ابللاات السورية إذا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غا مستوردة .
 مالحظة  :سيتم اعتماد نشرة وسأم أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل اللاة السورية اخلاصة ابملصارف الصادرة عن مصرف سوريةاملركزي بتاريخ فو العروض املالية عند مقارنة العروض املالية املقدمة ابلعملة األجنبية .
مالحظة :أ حال وجود اختالو بب السعر رقما وتفقيطا  ,أو اختالو بب األسعار االفرادية واإلمجالية يةخذ ابلسعر األفضل ملصلحة اإلدارة.
املادة الرابعة  -حاالت رفو العرض: -1أ حال تنظيمو أو تقدميو بصورة خمالفة ألحكام القانون رقم  /51 /لعام .2004
 -2أ حال عدم االلتزام بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابمللف (ارقوقي واملايل والفين)0
 -3أ حال تسجيلو ابلديوان العام بعد آخر موعد لتقدمي العروض.
-4أ حال تقدمي مبالغ نقدية كت مينات مةقتة ضمن مغلفات العرض.
 -5أ حال تقدمي أو تسجيل الت مينات املةقتة أ ديوان الشركة بعد آخر موعد لتقدمي العروض.
 -6أ حال عدم تقدمي مبلغ الت مينات املةقتة كامال.
 -7أ حال عدم اراء إضبارة دفًت الشروط اخلاص ابمللف.
 -8أ حال عدم تقدمي الت مينات املةقتة ابسم كافة الشركاء إذا كان العرض مقدم من اركاء ابلتكافل والتضامن0
املادة اخلامسة – النفقات والضرائب و الرسوم :
يتحمل املتعهد النفقات و الضرائب و الرسوم التالية :
 –1مجياع الضارائب و الطوابااع و الرساوم املالياة وا ليااة والبلدياة وغريىاا املًتتبااة أ اسمهورياة العربيااة الساورية و النامجاة عاان تنفياذ العقاد اا فيهاا رساام
ابع العقد على نس يت العقد بنسبة ( /0,008/مثانية ابأللف) من القيمة اإلمجالية للعقد ورسوم وتكاليف لية على قيمة رسم ابع العقد وف
القوانب واألنظمة النافذة.
 –2نفقات اإلعالن حسب ما تدفعو الشركة السورية للغاز للمةسسة العربية لإلعالن.
 –3كافة النفقات والرسوم املًتتبة على إصدار و متديد كفالة الت مينات املةقتة والنهائية.
املادة السادسة  :أحكام عامة :
-1مدة ارتباط العارض بعر و :يعتر كل عارض ساار املفعاول مادة / 90/تساعون يوماا بعاد آخار موعاد لتقادمي العاروض وبعاد انتهااء املادة يعتار
العاارض جم اددا حكمااا ملاادة  /90/تسااعون يومااا أخاار مااا مل يتقاادم العااارض بطلااب خطااي بس احب عرضااو خااالل الساابعة أيم األوىل ماان مضااي
الا / 90 /تسعون يوما.
 -2القــوة القــاىرة واثــوادث املفاج ــة :أ حااال حاادوث القااوة القاااىرة تطب ا الق اوانب واألنظمااة السااورية  ,ا اريطة إعااالم الشااركة السااورية للغاااز
مدوث القوة القاىرة بكتاب خطي أو ابلفاكس مسجل أ ديوان الشركة خالل /مخسة عشر يوما /من اتريخ حدوث القوة القااىرة وتقادمي الواثئا
اليت تثبت ذل حتت ائلة سقوط ار بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة الت خري0
 -3غرامـ ــة التـ ــأخا  :إذا أتخ اار املتعه ااد أ توري ااد امل ااادة املطلوب ااة ع اان امل اادد واملواعي ااد املح ااددة ,تف اارض مق ااو غرام ااة أتخ ااري بنسا اابة /0‚001/
( واحااد ابأللااف ) ماان القيمااة اإلمجاليااة للتعهااد عاان كاال يااوم أتخااري  ,علااى أن ال تتجاااوز  ( /%20/عشاارون ابملائااة ) ماان القيمااة اإلمجاليااة للتعهااد
وميكن أن حتسب غرامات الت خري على أساس قيمة اسزء املت خر أ تسليمو اريطة حتقي الشر ب املتالزمب التاليب :
أ -أن يتم تسليم املواد األخر من التعهد ضمن املواعيد ا ددة.
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ب -أن يكون اسزء املت خر تسليمو مستقال أ االستعمال العاد عن ابقي املواد األخر املسلمة.
 -4طريقة الـدفع  :ياتم الادفع وجاب ااي أو حوالاة مصارفية بعاد صادور ضار االساتالم املةقات املعتماد أصاوال وتقادمي املساتندات والواثئا
الالزمة للصرو.
 يف حــال تقــدمي العــرض ابلعملــة األجنبيــة يــتم الــدفع مبــا يقابلهــا ابللـاات الســورية بتــاريخ االســتحقاق (اليــوم التــايل لتــاريخ صــدور ضــراالستالم املؤقت وف نشرة وسأي أسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة مقابـل اللـاة السـورية اخلاصـة ابملصـارف الصـادرة عـن مصـرف سـورية
املركزي شريأة أن يقـدم املتعهـد شـهادة مجركيـة أو أي و يقـة صـادرة عـن اجلمـارك خـالل مـدة التنفيـذ تفيـد صـراحة أبنـو أدخـل املسـتوردات
ومستلزمات تنفيذ العقد مو وع التعهد من اخلارج ودخلت يف االستهالك اهللي.
* عدم صرو كشوو امللتزم ما مل يتم تقدمي ما يشعر ااًتاكو لد املةسسة العامة للت مينات االجتماعية وتسديد االلتزامات املًتتبة عليو.
 -5مدة الضمان / :ستة ااهر تقوميية  /تبدأ اعتبارا من اتريخ االستالم املةقت.
 -6تع ـ ـ ــديل العق ـ ـ ــد  :حيا ا ا لا ا ااإلدارة زيدة الكميا ا ااات املتعاقا ا ااد عليها ا ااا أو إنقاصا ا ااها خا ا ااالل ما ا اادة تنفيا ا ااذ العقا ا ااد بنسا ا اابة ال تتجا ا اااوز /% 25/
(مخس وعشرون ابملائة) مان القيماة اإلمجالياة للعقاد وذلا بانفس الشاروط واألساعار الاواردة أ العقاد ودون اراجاة لعقاد جدياد ,وال ميكان للمتعهاد
املطالبة أب تعويض لقاء ذل 0
يعطى املتعهد أ حال الزيدة مدة إضافية تتناسب مع بيعة ومقدار ىذه الزيدة وذل من أجل ىذه الزيدة فقط .
 -7لد إرسااء الطلبية على املتعاهد املرااع فإن عليو أن حيافظ على صالحية عرضاو ملدة  /ستة أاهر تقوميية  /بدءا من اليوم التايل لتبليغو اإلحالة
عليو وإذا مل يابلغ أمر املباارة خالل ىذه الفًتة فإن للمتعهد املراع ار خالل  /سابعة أيم  /مان اترياخ انقضااء ىاذه املادة أن يساحب عرضاو دون
أن يكون لو ار ابملطالبة ابلتعويض عن أ عطل أو ضرر وإال متدد صالحيتو تلقائيا ملدة /ستة أاهر تقوميية /أخر وىكذا...
 -8على املتعهد املراع أن يسلم اإلدارة الت مينات النهائية وتوقيع العقد خالل مدة أقصاىا /مخسة عشر يوما /من اتريخ تبليغو خطيا إحالاة التعهاد
عليو وأ حال امتناعو عن تقدمي الت مينات النهائية وحضوره لتوقيع العقد خالل املدة املذكورة تصادر الت مينات املقدمة من قبلو وحي لاإلدارة مطالبتاو
بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء .
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