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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية للمرة الثانية للملف رقم /6262/26د/أ
لصيانة جهاز الكرموتوغرافيا الغازية
سنداً ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم /12 /لعام 6222
املادة األوىل  :يعترب كل مما يلي جزءاً ال يتجزأ من ىذا الدفرت :
-1نظاـ العقود الصادر ابلقانوف رقم  /51/لعاـ  2004وتعليماتو التنفيذية0
-2دفرت الشروط العامة الصادر ابملرسوـ التشريعي رقم  /450/لعاـ 2004
 -3العقد النموذجي الصادر عن رائسة جملس الوزراء واملعمم ابلبالغ رقم /48ب لعاـ .1978
م
-4دفرت الشروط الفين اخلاص ابمللف.
 -5اإلعالف اخلاص ابمللف رقم /2021/62د/ا.
املادة الثانية  -أحكام خاصة :
-2التأمينات :
أ -التأمينات املؤقتة  :مبلغ قدره  /3000000/ؿ0س فقط ثالثة ماليني لرية سورية الغري.
علػػا العػػارد تقػػدن ا ػػمن املغلػػف الوؿ مػػن عر ػػو أو ت ػػديل ا ابلػػديواف العػػاـ قب ػ هنايػػة الػػدواـ الر ػػي آلرخػػر موعػػد لتقػػد
م
العرود0
ب  -التأمينات النهائية  :تمقدـ ابللريات ال ورية بن بة ( / % 10 /عشرة ابملائة ) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.
 يف حال قُدم جزء من العرض ابلعملة األجنبية للتجهيزات واملواد واملستلزمات املستوردة الالزمة لتنفيذ املشروع يتمبناء على معادل عرض املتعهد املرشح ابللرية السورية وفق نشرة وسطي أسعار
احتساب التأمينات النهائية هلذا اجلزء ً
صرف العمالت األجنبية اخلاصة ابملصارف الصادرة عن مصرف سورية املركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرف
على اإلحالة على أن تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد مبا يضمن حتصيل القيمة املطلوبة هلذه التأمينات يف ضوء
النسبة احملددة هلا يف العقد ضماانً لعدم أي انتقاص من قيمتها انجم عن ارتفاع سعر الصرف ,وذلك من خالل االقتطاع
املباشر من االستحقاقات اليت ترتتب للمتعهد وفق أحكام العقد أو بتعديل صك التأمينات النهائية أو ابلتسديد نقداً يف
صندوق الشركة السورية للغاز.
وتمعاد بعد انت اء فرتة الضماف وصدور حمضر االستالـ الن ائي لكافة املػواد والعمػاؿ املولوبػة وتقػد بػراءة ذمػة مػن الػدوائر املاليػة
املختصة ومن مؤس ة التأمينات االجتماعية (إذا مل تكن قد حتققت علا املتع د التزامات ت توجب حدزىا)0
تُقمـدم التأمينـات املؤقتـة والنهائيـة كمـا يلـي  :يلتػزـ العػارد أو املتع ػد املر ػو أو املتع ػد ا ػب ا ػاؿ ( مػن ال ػوريني أو مػن

حكم ػػم ) بتأدي ػػة التأمين ػػات املؤقت ػػة أو الن ائي ػػة أو مفال ػػة ال ػػلف م ػػن ح ػػابو املص ػػر املفت ػػوح ل ػػد أح ػػد املص ػػارؼ العامل ػػة

اجلم ورية العربية ال ورية وذلك حصراً عن طريق تقد مفالة مصرفية (تغوي صالحيت ا مدة االرتباط ابلعػرد للتأمينػات املؤقتػة )
أو يك مصدؽ أو عن طريق حوالة مصرفية من ح ابو إىل ح اب اجل ة العامة إف وجد .
رقم ح اب الشرمة ال ورية للغاز املفتوح لد املصرؼ التداري ال وري فرع  / 4/امص ىو . /0404-030695-001/
جيب أف يتضمن متاب التأمينات املؤقتة والن ائية الرقم اخلاص ابمللف ومو وع امللف .
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يف حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك جيب أن تُـقدم التأمينات املؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.
 -6مدة وبدء التنفيذ / :مائة وعشروف يوماً  /تبدأ اعتباراً من اتريخ تبليغ أمر املبا رة0
 -3مكان التنفيذ  :مديرية غاز جنوب املنوقة الوسوا.
-2مكان تقدمي العروض  :تمقدـ العرود إىل الديواف العاـ للشرمة ال ورية للغاز امص -أوتوسرتاد طرطوس .
ىاتف 0312496101/حىت  / 0312496108فامس /312496640/ص.ب./4499 /
-1آخر موعد لتقدمي العروض  :هناية الدواـ الر ي من اتريخ .2022/ 1/ 16
-2موعد جلسة فض العروض :ال اعة ا ادية عشػرة صػباحاً مػن اتريػخ  2022/ 1/ 17مقػر الشػرمة املػذمور أعػاله ويم ػمو
للعار ني اضور جل ة فض العرود.
 -3قابلية الطلبية للتجزئة  :غري قابلة للتدزئة .
ومغلػق معنػوف ابسػم الشػرمة ال ػورية
املادة الثالثة  :تمقػدـ العػرود ػمن ممغلفػني ممغلقػني خمتػومني يو ػعاف ممغلػف اثلػ خمتػوـ م

للغاز ويدوف عليو:

 -6مو وع امللف .

 -2رقم امللف.

 -2اسم الشرمة العار ة أو اسم العارد والعنواف ابلتفصي .
 -3آرخر موعد لتقد العرود.
 -2املغلف األول  :حيوي على الواثئق والتعهدات الواجب تقدديها من العارض :
 -1-1طلػػب ا ػرتاؾ ابملناقصػػة مملصػػقاً عليػػو طػػابيل مػػا بقيمػػة/2122/ؿ س فقػػط ألػػف وئ ػػمائة لػػرية سػػورية الغػػري  ,وطػػابيل
رسوـ حملية (ليس طابع مايل) بقيمة/31/ؿ س فقػط ئػس وسػبعوف لػرية سػورية الغػري  ,وطػابيل جم ػود حػرق بقيمػة  /12/ؿ س
فقط ئ وف لرية سورية الغري وطابيل الش يد بقيمة /61/ؿ س فقط ئس وعشروف لرية سورية الغري.
حاؿ ماف العرد يتضمن أمثر من ريك جيب أف يتضمن طلب اال رتاؾ أبف مافة الشرماء متكافلني ومتضامنني .
 -2-1تص ػريو رخوػػي أبنػػو اطلػػيل علػػا دفػػاتر الشػػروط العامػػة واخلاصػػة ابمللػػف ( ا قوقيػػة واملاليػػة والفنيػػة ) وجػػداوؿ التوريػػدات
و العماؿ اخلاصة ابملناقصة وأنو يقب جبمييل ماورد هبا من روط وأحكاـ 0
 – 3-1تص ػريو رخوػػي أبن ػو غػػري حمػػروـ مػػن الػػدرخوؿ املناقصػػات أو التعاقػػد مػػيل ج ػػات القوػػاع العػػاـ أو حمدػػوزاً علػػا أموالػػو
حدزاً احتياطياً لصاحل اجل ات العامة أو حدزاً تنفيذيً0
 -4-1ادة ت دي اتجر أو ادة ت دي رمة أو صورة عن ا مصػدقة أصػوالً مل نػض علػا اسػتخراج ا أو تصػديق ا أمثػر
من ثالثة أ ر .
 -5-1ػ ػ ادة ت ػػدي إح ػػد الغ ػػرؼ التداري ػػة أو الص ػػناعية أو ص ػػورة عن ػػا ممص ػػدقة أص ػػوالً مل ن ػػض عل ػػا اس ػػتخراج ا أو
تصديق ا أمثر من ثالثة أ ر0
 -6-1وثيقة ا رتاؾ بنشرة اإلعالانت الر ية هلذا العاـ ممصدقة أصوالً.
 -7-1سد عد حدي مل نض علا استخراجو أمثر من ثالثة أ ر .
 -8-1صورة عن اهلوية الشخصية.
 -9-1حتديػػد م ػػوطن خمتػػار للعػػارد اجلم وري ػػة العربيػػة ال ػػورية بشػػك ممفص ػ ( اس ػػم املدينػػة -ا ػػي -الشػػارع – البن ػػاء –
الوػػابق – رقػػم الشػػقة -اسػػم قػػاطن الشػػقة) ويمعتػػر ىػػذا املػػوطن مملزمػػا للعػػارد ولػػو انتقػ منػػو إىل غػػريه مػػا مل يمبلػػغ الشػػرمة ال ػػورية
للغػاز رخويػاً عػن موطنػو املختػار اجلديػد البلػدة نف ػ ا ,وإال تمعتػر مجيػيل التبليغػات املرسػلة إىل موطنػو املختػار الوؿ صػييية
م
حكماً.
 -10-1تصريو رخوي أبنو ال نلك أي مصنيل أو مؤس ة أو مكتب فرعػي إسػرائي وأال يكػوف مم ػتخدماً أي مؤس ػة أو
ىيئة في ا وأال يكوف طرفاً أي عقد للصنيل أو للتدمييل أو الرترخػيص أو امل ػاعدة الفنيػة مػيل أي مؤس ػة أو ىيئػة أو ػخص
إسػرائي وأال يػزاوؿ مث ػ ىػػذا النشػػاط إسػرائي س ػواء بشخصػػو أـ عػػن طريػػق وسػػيط وأال ي ػػاىم بشػػك مػػن ال ػػكاؿ دعػػم
إسرائي أو جم ودىا ا رق0
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إحد اجل ات العامة وأنو ليس عضواً أحد املكاتب التنفيذيػة لػإلدارة ايليػة

 -11-1تصريو رخوي أبنو ليس من العاملني
من حمافظتو حتديداً .
 -12-1تع د أبف املواد جديدة وغري جمددة ولي ت من منشأ ترمي وال يدرخ ترميب ا أي مكوف ترمي .
 -13-1تصريو رخوي أبف املواد والتد يزات املولوبة موجودة السواؽ ايلية أو م تودعاتو وعلا م ؤوليتو وال حتتاج
إىل إجراءات االسترياد ( يف حال تقدمي العرض ابللريات السورية وكانت كافة التوريدات والتجهيزات واملواد واملستلزمات
الالزمة لتنفيذ املشروع أو جزء منها غري مستوردة)0
ادة مجرمية أو أي وثيقة صادرة عن اجلمارؾ رخالؿ مدة التنفيذ تفيد صراحة أبنو أدرخ
 -14-1تع د رخوي بتقد
امل توردات مو وع التع د من اخلارج ودرخلت االست الؾ ايلي ( يف حال تقدمي جزء من العرض ابلعملة األجنبية
وكانت كافة التوريدات والتجهيزات واملواد ومستلزمات تنفيذ املشروع أو جزء منها مستوردة)0
 -15-1ن خة عن اإليصاؿ الذي يثبت راء إ بارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف0
 -16-1تمعفا اجل ات العامة من تقد الواثئق املذمورة أعاله ماعدا البند /1-1/و/2-1/و  /12-1/و/13-1/
و/ 14-1/و. /15-1/
* يقتصر توبيق الفقرة ( )11-1 ,8-1 ,7-1علا ال خاص الوبيعيني0
 - 6املغلف الثاين :
حيػػوي علػػا العػػرد املػػا والتدػػاري مػػيل جػػدوؿ السػػعار اإلفراديػػة واإلمجاليػػة لألعمػػاؿ والتوريػػدات املولوبػػة وفقػاً ملػػا ىػػو وارد بػػدفرت
الشػػروط الفػػين الثابتػػة رخػػالؿ فػػرتة صػػالحية العػػرد علػػا أف يمػنظم مػػن قبػ العػػارد بصػػورة وا ػػية جليػػة دوف حػػك أو ػػوب أو
حشو وال جيوز أف يتضمن العرد املا أي حتفظات أو روط حقوقية أو فنية وال يعتد أبي من ا حاؿ ورودىا
 يقدم العرض املايل والتجاري:إما ابللـريات السـورية للتجهيـزات واملـواد واملسـتلزمات غـري املسـتوردة الالزمـة لتنفيـذ املشـروع وكـذلك لدعمـال واخلـدمات
الالزمة لتنفيذ املشروع.
أو ابلعملــة األجنبيــة جلــزء مــن العــرض للتجهي ـزات واملــواد واملســتلزمات املســتوردة الالزمــة لتنفيــذ املشــروع  ,وابلل ـريات
السورية لباقي العرض لدعمال والتجهيزات واملواد واملستلزمات غري املستوردة الالزمة لتنفيذ املشروع .
 مالحظة  :سيتم اعتماد نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل اللرية السورية اخلاصة ابملصـارف الصـادرةعــن مصــرف ســورية املركــزي بتــاريخ فــض العــروض املاليــة عنــد مقارنــة العــروض املاليــة للجــزء املقــدم ابلعملــة األجنبيــة
للتجهيزات واملواد واملستلزمات املستوردة الالزمة لتنفيذ املشروع.
مالحظ ــة :ح ػػاؿ وج ػػود ارخ ػػتالؼ بػػني ال ػػعر رقم ػاً وتفقيو ػاً ,أو ارخ ػػتالؼ بػػني الس ػػعار االفراديػػة واالمجالي ػػة يؤرخػػذ ابل ػػعر
الفض ملصلية االدارة
املادة الرابعة  -حاالت رفض العرض: -1حاؿ تنظيمو أو تقدنو بصورة خمالفة لحكاـ القانوف رقم  /51 /لعاـ .2004
 -2حاؿ عدـ االلتزاـ بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابمللف (ا قوقي واملا والفين) 0
 -3حاؿ ت ديلو ابلديواف العاـ بعد آرخر موعد لتقد العرود0
 -4حاؿ تقد مبالغ نقدية متأمينات مؤقتة من مغلفات العرد .
 -5حاؿ تقد أو ت دي التأمينات املؤقتة ديواف الشرمة بعد آرخر موعد لتقد العرود .
 -6حاؿ عدـ تقد مبلغ التأمينات املؤقتة مامالً .
 -7حاؿ عدـ راء إ بارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف .
 -8حاؿ عدـ تقد التأمينات املؤقتة ابسم مافة الشرماء إذا ماف العرد مقدـ من رماء ابلتكاف والتضامن0
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املادة اخلامسة – النفقات والضرائب و الرسوم :
يتيم املتع د الضرائب و الرسوـ التالية :
 –1مجييلم الضرائب و الووابيل و الرسوـ املاليػة وايليػة والبلديػة واجلمرميػة وغريىػا املرتتبػة اجلم وريػة العربيػة ال ػورية و النامجػة عػن
تنفيػػذ العقػػد ػا في ػػا رسػػم طػػابيل العقػػد علػػا ن ػػخ العقػػد بن ػػبة  /00008/م
(مثانيػػة ابللػػف) مػػن القيمػػة اإلمجاليػػة للعقػػد ورسػػوـ
وتكاليف حملية علا قيمة رسم طابيل العقد وفق القوانني والنظمة النافذة.
 –2نفقات اإلعالف ح ب ما تدفعو الشرمة ال ورية للغاز للمؤس ة العربية لإلعالف .
 –3مافة النفقات والرسوـ املرتتبة علا إصدار و متديد مفالة التأمينات املؤقتة والن ائية .
املادة السادسة  :أحكام عامة :
-2مدة ارتباط العـارض بعرضـو :يعتػر مػ عػرد سػاري املفعػوؿ مػدة / 90/ت ػعوف يومػاً بعػد آرخػر موعػد لتقػد العػرود وبعػد
انت ػػاء املػدة يمعتػػر العػػرد مجمػدداً محكمػاً ملػػدة  /90/ت ػػعوف يومػاً أمرخػػر مػػا مل يتقػػدـ العػػارد بولػػب رخوػػي ب ػيب عر ػػو رخػػالؿ
ال بعة أيـ الوىل من ممضي الػ / 90 /ت عوف يوماً.
 -6القــوة القــاىرة واثــوادث املفاج ــة :حػػاؿ حػػدوث القػػوة القػػاىرة تموبػػق القػوانني والنظمػػة ال ػػورية  ,ػريوة إعػػالـ الشػػرمة
ال ػػورية للغػػاز اػػدوث القػػوة القػػاىرة بكتػػاب رخوػػي أو ابلفػػامس مم ػػد دي ػواف الشػػرمة رخػػالؿ /ئ ػػة عشػػر يوم ػاً /مػػن اتريػػخ
حدوث القوة القاىرة وتقد الواثئق ال تثبت ذلك حتت طائلة سقوط ا ق بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التأرخري0
-3غرامــة التــأخري  :إذا أترخػػر املتع ػػد توريػػد امل ػواد والتد ي ػزات وتنفيػػذ العمػػاؿ املولوبػػة عػػن املػػدد واملواعيػػد امليػػددة ,تمفػػرد
اقػػو غرامػػة أترخػػري بن ػػبة 001/م‚ ( /0واحػػد ابللػػف ) مػػن القيمػػة اإلمجاليػػة للتع ػػد عػػن م ػ ي ػ م
ػوـ أترخػػري  ,عل ػػام أف ال تتدػػاوز
 ( /%20/عشروف ابملائة ) من القيمة اإلمجالية للتع د .
ونكن أف محت ب غرامات التأرخري علا أساس قيمة اجلزء املتأرخر ت ليمو ريوة حتقيق الشرطني املتالزمني التاليني :
أ -أف يتم ت ليم املواد وتنفيذ العماؿ الرخر من التع د من املواعيد ايددة .
ب -أف يكوف اجلزء املتأرخر ت ليمو مم تقالً االستعماؿ العادي عن ابقي املواد والتد يزات والعماؿ الرخر امل لمة .
 -2طريقــة الــدفع  :يػػتمم الػػدفيل وجػػب ػػيك أو حوالػػة مصػػرفية بعػػد صػػدور حمضػػر االسػػتالـ املؤقػػت املعتمػػد أصػػوالً ملكافػػة امل ػواد
والعماؿ املولوبة وتقد امل تندات والواثئق الالزمة للصرؼ.
*عدم صرف الكشوف للملتزم ما مل يتم تقدمي ما يشعر ابشرتاكو لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وتسديد
االلتزامات املرتتبة عليو.
 يف حــال تقــدمي جــزء مــن العــرض ابلعملــة األجنبيــة فيمــا خيـ املــواد والتجهيـزات واملســتلزمات املســتوردة الالزمــة لتنفيــذاملشروع  :يتم الدفع مبا يقابلها ابللريات السورية بتاريخ االسـتحقاق (اليـوم التـايل لتـاريخ صـدور اضـر االسـتالم املؤقـت )
وفــق نشــرة وســطي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة مقابــل اللــرية الســورية اخلاصــة ابملصــارف الصــادرة عــن مصــرف ســورية
املركزي شريطة أن يقدم املتعهد شهادة مجركية أو أي وثيقة صادرة عن اجلمارك خالل مـدة التنفيـذ تفيـد صـراحة أبنـو أدخـل
املستوردات ومستلزمات تنفيذ العقد موضوع التعهد من اخلارج ودخلت يف االستهالك احمللي .
 -1مدة الضمان  / :مائة ومثانوف يوماً  /تبدأ اعتباراً من اتريخ االستالـ املؤقت.
-2تعــديل العقــد :حيػػق لػػإلدارة زيدة الكميػػات املتعاقػػد علي ػػا أو إنقاصػ ا رخػػالؿ مػػدة تنفيػػذ العقػػد بن ػػبة ال تتدػػاوز/ %30 /
( ثالثوف ابملائة ) لكػ بنػد أو مػادة مػن التع ػد عملػا لحػده وذلػك بػنفس الشػروط والسػعار الػواردة العقػد ودوف ا اجػة لعقػد
جديػػد علػػا أال تتدػػاوز قيمػػة جممػػوع الػػزيدة أو الػػنقص ( /% 25/ئػػس وعشػػروف ابملائػػة ) مػػن القيمػػة اإلمجاليػػة للعقػػد وال نكػػن
للمتع د املوالبة أبي تعويض لقاء ذلك .
يمعوا املتع د حاؿ الزيدة مدة إ افية تتناسب ميل طبيعة ومقدار ىذه الزيدة وذلك من أج ىذه الزيدة فقط .
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 -3لد إرسػاء الولبية علا املتعػ د املر ػو فإف عليو أف محياف علا صالحية عر ػو ملدة  /سػتة أ ػ ر تقونيػة  /بػدءاً مػن اليػوـ
م
م
للمتع ػػد املر ػػو ا ػػق رخػػالؿ  /سػػبعة أيـ  /مػػن اتريػػخ
التػػا لتبليػػغ اإلحالػػة عليػػو وإذا مل يػمبلػػغ أمػػر املبا ػػرة رخػػالؿ ىػػذه الفػػرتة فػػإف م
انقضػػاء ىػػذه املػػدة أف ي ػػيب عر ػػو دوف أف يكػػوف لػػو ا ػػق ابملوالبػػة ابلتعػػويض عػػن أي عو ػ أو ػػرر وإال ممت ػدد صػػالحيتو
تلقائياً ملدة /ستة أ ر تقونية /أرخر وىكذا...
 -4علا املتع د املر و أف يم لم اإلدارة التأمينات الن ائية وتوقييل العقد رخالؿ مدة أقصاىا  /ئ ة عشر يوماً  /من اتريخ
تبليغو رخوياًمإحالة مالتع د عليو و حاؿ امتناعو عن تقد التأمينات الن ائية وحضوره لتوقييل العقد رخالؿ املدة املذمورة تمصادر
التأمينات املقدمة من قبلو وحيق لإلدارة موالبتو بتعويض عن العو والضرر عند االقتضاء0
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