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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية للمرة الثالثة للملف رقم /0202/95د/ب
لصيانة اآللية هونداي اكريكيت رقمها /579530/

سندا ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم /92 /لعام 0222
ادلادة األوىل  :يعترب كل مما يلي جزءا ال يتجزأ من هذا الدفرت :
 -1نظام العقود الصادر ابلقانون رقم  /51/لعام  2004وتعليماتو التنفيذية.
-2دفًت الشروط العامة الصادر ابملرسوم التشريعي رقم  /450/لعام .2004
 -3العقد النموذجي الصادر عن رائسة جملس الوزراء واملعمم ابلبالغ رقم /48ب لعام .1978
م
-4دفًت الشروط الفين اخلاص ابمللف -5.اإلعالن اخلاص ابمللف رقم /2021/59د/ب .
ادلادة الثانية  -أحكام خاصة :
-2التأمينات :
أ -التأمينات ادلؤقتة :مبلغ قدره  / 832500/ل.س فقط مثامنائة واثنان وثالثون ألفاً ومخسمائة لرية سورية ال غري.
على العارض تقدميها ضمن املغلف األول من عرضو أو تسجيلها ابلديوان العام قبل هناية الدوام الرمسي آلرخر موعد لتقد م العروض.
م
ب  -التأمينات النهائية  :تمقدم بنسبة ( / % 10 /عشرة ابملائة ) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.
وتمعاد بعد انتهاء فًتة الضمان وصدور حمضر االستالم النهائي وتقد م براءة ذمة من الدوائر املالية املختصة ومنن مسسسنة التيميننات االجتماعينة
م
إذا مل تكن قد حتققت على املتعهد التزامات تستوجب حجزىا.
م
 -يلتننزم العننارض أو املتعهنند املراننع أو املتعهنند مسننب ارننال (مننن السننوريت أو مننن م حكمهننم) بتيديننة التيمينننات املسقتننة أو النهائيننة أو افالننة

السننلف مننن حسننابو املصننرم املفتننو ل ندى أحنند املصننارع العاملننة م اةمهوريننة العربيننة السننورية (تمغطنني صننالحيتها منندة االرتبنناط ابلعننرض
للتيمينات املسقتة) وذلك حصراً عن طريق تقد م افالة مصرفية أو ايك ممصدق أو عن طريق حوالنة مصنرفية منن حسنابو إا حسناب اةهنة
العامة إن وجد .
حسن ن ن نناب الشن ن ن ننراة السن ن ن ننورية للغن ن ن نناز املفتن ن ن ننو لن ن ن نندى املصن ن ن ننرع التجن ن ن نناري السن ن ن ننوري فن ن ن ننر  /4/ممن ن ن ننا ابلل ن ن ن نريات السن ن ن ننورية رقن ن ن ننم ارسن ن ن نناب
./0404-030695-001/
جيب أن يتضمن اتاب التيمينات املسقتة والنهائية الرقم اخلاص ابمللف وموضو امللف.
يف حال كان العرض يَتضمن أكثر من شريك جيب أن تُـ َقدم التأمينات ادلؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.

 -0مدة وبدء التنفيذ :رخالل /ستون يوماً  /تبدأ اعتباراً من اتريخ تبليغ أمر املباارة أو من اتريخ تسليم احملرك أيهما أبعد.
 -7مكان التسليم والتنفيذ :وفق ما ىو وارد بدفًت الشروط الفين.
-2مكان تقدمي العروض  :تمقدم العروض إا الديوان العام للشراة السورية للغاز مما -أوتوسًتاد طرطوس .
ىاتف 0312496101/حىت  / 0312496108فااس /312496640/ص.ب./4499 /
-9آخر موعد لتقدمي العروض  :هناية الدوام الرمسي من اتريخ .2022/2/2
-5موعــد جلســة فــو العــروض :السنناعة العااننرة صننباحاً مننن اتريننخ  2022/2/3م مراننز الشننراة املننذاور أعنناله ويمسننمع للعارضننت
مضور جلسة فض العروض.
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 -3قابلية الطلبية للتجزئة  :غري قابلة للتجزئة .
ومغلنق معننون ابسنم الشنراة السنورية للغناز
ادلادة الثالثة  :تمقدم العروض ضمن ممغلفت ممغلقت خمتومت يوضعان م ممغلف لال خمتنوم م
ويدون عليو:

 -2رقم امللف.

 -7آرخر موعد لتقد م العروض.

 -0موضو امللف .

 -2اسم الشراة العارضة أو اسم العارض والعنوان ابلتفصيل.

 -2ادلغلف األول  :حيوي على الواثئق والتعهدات الواجب تقدميها من العارض :
 -1-1طلنب اانًتاك ابملناقصنة مملصنقاً علينو طنابم منا بقيمنة/2922/ل س فقنط ألنف ومخسنمائة لنرية سنورية الغنري  ,وطنابم رسنوم
حمليننة (لــي طــابع مــايل بقيمننة/39/ل س فقننط مخننس وسننبعون لننرية سننورية الغننري  ,وطننابم جمهننود حننرة بقيمننة  /92/ل س فقننط
مخسون لرية سورية الغري وطابم الشهيد بقيمة /09/ل س فقط مخس وعشرون لرية سورية الغري.
م حال اان العرض يتضمن أاثر من اريك جيب أن يتضمن طلب االاًتاك أبن اافة الشرااء متكافلت ومتضامنت .
 -2-1تصريع رخطي أبنو اطلم على دفاتر الشروط العامة واخلاصة ابمللف ( ارقوقية واملالينة والفنينة ) وجنداول التوريندات و األعمنال
اخلاصة ابملناقصة وأنو يقبل جبميم ماورد هبا من اروط وأحكام 0
 – 3-1تصنريع رخطنني أبننو غننري حمننروم مننن النندرخول م املناقصننات أو التعاقنند مننم جهننات القطننا العنام أو حمجننوزاً علننى أموالننو حجنزاً
احتياطياً لصاحل اةهات العامة أو حجزاً تنفيذيً0
 -4-1اهادة تسجيل اتجر أو اهادة تسجيل اراة أو صنورة عنهنا مصندقة أصنوالً مل مينض علنى اسنتخراجها أو تصنديقها أاثنر منن
ثالثة أاهر .
 -5-1انهادة تسننجيل م إحندى الغننرع التجارينة أو الصننناعية أو صننورة عنهنا ممصنندقة أصنوالً مل ميننض علنى اسننتخراجها أو تصننديقها
أاثر من ثالثة أاهر.
 -6-1وثيقة ااًتاك بنشرة اإلعالانت الرمسية هلذا العام ممصدقة أصوالً.
 -7-1سجل عد حدي مل ميض على استخراجو أاثر من ثالثة أاهر .
 -8-1صورة عن اهلوية الشخصية.
 -9-1حتديد موطن خمتار للعارض م اةمهورية العربية السنورية بشنكل ممفصنل ( اسنم املديننة -ارني -الشنار – البنناء – الطنابق –
رقنم الشننقة -اسننم قنناطن الشننقة) ويمعتننر ىننذا املنوطن مملزمننا للعننارض ولننو انتقننل منننو إا غننريه منا مل يمبلننغ الشننراة السننورية للغنناز رخطيناً عننن
موطنو املختار اةديد م البلدة نفسها ,وإال تمعتر مجيم التبليغات املرسلة إا موطنو املختار األول صحيحة حكماً.
م
 -10-1تصريع رخطي أبنو ال ميلك أي مصنم أو مسسسة أو مكتب فرعي م إسرائيل وأال يكون ممستخدماً م أي مسسسنة أو ىيةنة
فيها وأال يكون طرفناً م أي عقند للصننم أو للتجمينم أو الًترخنيا أو املسناعدة الفنينة منم أي مسسسنة أو ىيةنة أو انخا م إسنرائيل
وأال ي نزاول مثننل ىننذا النشنناط م إس نرائيل س نواء بشخصننو أم عننن طريننق وسننيط وأال يسنناىم بشننكل مننن األاننكال م دعننم إس نرائيل أو
جمهودىا اررة.
 -11-1تصنريع رخطنني أبنننو لننيس مننن العنناملت م إحنندى اةهننات العامننة وأنننو لننيس عضنواً م أحنند املكاتننب التنفيذيننة لننإلدارة احملليننة
ضمن حمافظتو حتديداً .
 -12-1تعهد أبن املواد جديدة وغري جمددة وليست من منشي تراي وال يدرخل م ترايبها أي مكون تراي .
 -13-1تصريع رخطي أبن املواد املطلوبة موجودة م األسواق احمللية أو م مستودعاتو وعلى مسسوليتو.
 -14-1نسخة عن اإليصال الذي يثبت اراء إضبارة دفًت الشروط اخلاص ابمللف.
 -15-1تمعفى اةهات العامة من تقد م الولائق املذاورة 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 األاخاص الطبيعيت.
 - 0ادلغلف الثاين :
حيوي على العرض املا والتجاري مم جدول األسنعار اإلفرادينة واإلمجالينة املطلوبنة وفقناً ملنا ىنو وارد بندفًت الشنروط الفنين الثابتنة رخنالل
فًتة صالحية العرض على أن ينمنظم من قبل العارض بصورة واضنحة جلينة دون حنك أو انطب أو حشنو وال جينوز أن يتضنمن العنرض
املا أي حتفظات أو اروط حقوقية أو فنية وال يعتد أبي منها م حال ورودىا.
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 يف حــال وجــود اخــتالل بــر الســعر رقمــا وتفقيطــا ا أو اخــتالل بــر األســعار اإلفراديــة واإلمجاليــة يؤخــذ ابلســعر األفضــلدلصلحة اإلدارة.
ادلادة الرابعة  -حاالت رفو العرض: -1م حال تنظيمو أو تقدميو بصورة خمالفة ألحكام القانون رقم  /51 /لعام .2004
 -2م حال عدم االلتزام بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابمللف (ارقوقي واملا والفين) .
 -3م حال تسجيلو ابلديوان العام بعد آرخر موعد لتقد م العروض0
 -4م حال تقد م مبالغ نقدية اتيمينات مسقتة ضمن مغلفات العرض .
 -5م حال تقد  م أو تسجيل التيمينات املسقتة م ديوان الشراة بعد آرخر موعد لتقد م العروض .
 -6م حال عدم تقد م مبلغ التيمينات املسقتة اامالً .
 -7م حال عدم اراء إضبارة دفًت الشروط اخلاص ابمللف .
 -8م حال عدم تقد م التيمينات املسقتة ابسم اافة الشرااء إذا اان العرض مقدم من ارااء ابلتكافل والتضامن.
ادلادة اخلامسة – النفقات والضرائب و الرسوم :
يتحمل املتعهد النفقات والضرائب و الرسوم التالية :
م
 –1مجيم الضرائب و الطوابم و الرسوم املالية واحمللية والبلدية واةمراية وغريىا املًتتبة م اةمهورية العربية السورية و النامجة عنن تنفينذ
م
العقد مبا فيها رسم طابم العقد على نسخيت العقد بنسبة ( /00008/مثانية ابأللف) من القيمة اإلمجالية للعقد ورسوم وتكاليف حملينة
على قيمة رسم طابم العقد وفق القوانت واألنظمة النافذة.
 –2نفقات اإلعالن حسب ما تدفعو الشراة السورية للغاز للمسسسة العربية لإلعالن .
 –3اافة النفقات والرسوم املًتتبة على إصدار و متديد افالة التيمينات املسقتة والنهائية .
ادلادة السادسة  :أحكام عامة :
 -2مدة ارتباط العارض بعرضه :يعتر ال عرض ساري املفعول مدة / 90/تسعون يوماً بعد آرخر موعد لتقد م العروض وبعد انتهاء
املدة يمعتر العنرض مجمندداً محكمناً ملندة  /90/تسنعون يومناً أمرخنرى منا مل يتقندم العنارض بطلنب رخطني بسنحب عرضنو رخنالل السنبعة أيم
األوا من ممضي الن / 90 /تسعون يوماً.
 -0القوة القاهرة واحلوادث ادلفاجئة :م حال حدوث القوة القاىرة تمطبق القوانت واألنظمة السورية  ,اريطة إعالم الشراة السورية
للغنناز منندوث القننوة القنناىرة بكتنناب رخطنني أو ابلفننااس ممسننجل م دينوان الشننراة رخننالل /مخسننة عشننر يومناً /مننن اتريننخ حنندوث القننوة
القاىرة وتقد م الولائق اليت تثبت ذلك حتت طائلة سقوط ارق بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التيرخري.
 -7غرامة التأخري  :إذا أترخنر املتعهند م توريند املنواد وتنفينذ األعمنال املطلوبنة عنن املندد واملواعيند املحنددة ,تمفنرض مقنو غرامنة أترخنري
م
م
م
بنسبة  ( /0‚001/واحد ابأللف ) من القيمة اإلمجالية للتعهد عن انل ينوم أترخنري  ,علنى أن ال تتجناوز  ( /%20/عشنرون ابملائنة )
من القيمة اإلمجالية للتعهد .
 -2طريقة الدفع  :ينتم الندفم مبوجنب انيك أو حوالنة مصنرفية بعند صندور حمضنر االسنتالم املسقنت املعتمند أصنوالً وتقند م املسنتندات
والولائق الالزمة للصرع.
* عدم صـرل كشـول ادللتـزم مـام يـتم تقـدمي مايشـعر ابشـرتاكه لـدا ادلؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة وتسـديد االلتزامـات
ادلرتتبة عليه.

 -9مدة الضمان / :ستة أاهر تقوميية /اعتباراً من اتريخ االستالم املسقت أو مخسة آالع ايلو مًت تشغيل أيهما أقرب.
 -5تع ــديل العق ــد :حي ننق ل ننإلدارة زيدة الكمي ننات املتعاق نند عليه ننا أو إنقاص ننها رخ ننالل م نندة تنفي ننذ العق نند بنس ننبة ال تتج نناوز/ %30 /
م
( ثالثون ابملائة ) لكل بند أو مادة من التعهد على ِحده وذلك بنفس الشنروط واألسنعار النواردة م العقند ودون اراجنة لعقند جديند
على أال تتجاوز قيمة جممو الزيدة أو النقا ( /% 25/مخس وعشرون ابملائة ) من القيمة اإلمجالية للعقد وال ميكن للمتعهد املطالبة
أبي تعويض لقاء ذلك .
يمعطى املتعه د م حال الزيدة مدة إضافية تتناسب مم طبيعة ومقدار ىذه الزيدة وذلك من أجل ىذه الزيدة فقط.
 -3لنندى إرسنناء الطلبيننة علننى املتعننهد املراننع فننفن عليننو أن محيننافمل علننى صننالحية عرضننو ملنندة  /سننتة أاننهر تقومييننة  /بنندءاً مننن اترينخ
م
م
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للمتعهنند املراننع ارننق رخننالل  /سننبعة أيم  /مننن اتريننخ انقضنناء ىننذه املنندة أن
اإلرسنناء وإذا مل ينمبلننغ أمننر املبااننرة رخننالل ىننذه الفننًتة فننفن م
يسحب عرضو دون أن يكون لو ارق ابملطالبة ابلتعويض عن أي عطل أو ضرر وإال ممتدد صالحيتو تلقائياً ملدة  /ستة أاهر تقوميية /
أرخرى وىكذا...
 -8على املتعنهد املرانع أن يمسلم اإلدارة التيمينات النهائية وتوقيم العقد رخالل مدة أقصاىا /مخسة عشر يوماً /من اتريخ تبليغو إحالة
م
م
التعهد عليو وم حال امتناعو عن تقد م التيمينات النهائية وحضوره لتوقيم العقد رخالل املدة املذاورة تمصادر التيمينات املقدمة من قبلو
وحيق لإلدارة مطالبتو بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء.
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