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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية للمرة الثانية للملف رقم /0202/36د/أ
لصيانة اآللية بيك آب ميتسوبيشي رقمها /692003/

سندا ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم /12 /لعام 0226
املادة األوىل  :يعترب كل مما يلي جزءا ال يتجزأ من هذا الدفرت :
-1نظاـ العقود الصادر ابلقانوف رقم  /51/لعاـ  2004وتعليماتو التنفيذية0
-2دفًت الشروط العامة الصادر ابدلرسوـ التشريعي رقم  /450/لعاـ 2004
 -3العقد النموذجي الصادر عن رائسة رللس الوزراء وادلعمم ابلبالغ رقم /48ب لعاـ .1978
م
-4دفًت الشروط الفين اخلا ابدلل .
 -5اإلعالف اخلا ابدلل رقم /2021/63د/أ.
املادة الثانية  -أحكام خاصة :
-2التأمينات :
أ -التأمينات املؤقتة  :مبلغ قدره  /404,750/ؿ س فقط أربعمائة وأربعة آالؼ وسبعمائة ومخسوف لرية سورية ال غري.
على العارض تقدميها ضمن ادلغل األوؿ من عرضو أو تسجيلها ابلديواف العاـ قبل هناية الدواـ الرمسي آلخر موعد لتقدمي العروض.
م
ب  -التأمينات النهائية  :تمقدـ بنسبة ( / % 10 /عشرة ابدلائة ) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.
وتمعاد بعد انتهاء فًتة الضماف وصػدور زلضػر االسػتالـ النهػائي وتقػدمي بػراءة ذمػة مػن الػدوائر ادلاليػة ادلختصػة ومؤسسػة التممينػات االجتماعيػة إذا مل
م
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 ) بتمدية
التممينات ادلؤقتة أو النهائية أو كفالة السل من حسابو ادلصريف ادلفتوح لدى أحد ادلصارؼ العاملة يف اجلمهورية العربية السورية وذلك حصراً عن
طريق تقدمي كفالة مصرفية (تغطي صالحيتها مدة اإلرتباط ابلعرض للتممينات ادلؤقتة ) أو شيك مصدؽ أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابو إىل
حساب اجلهة العامة إف وجد.
رقم حساب الشركة السورية للغاز ادلفتوح لدى ادلصرؼ التجاري السوري فرع  / 4/حبمص ىو . /0404-030695-001/
وجيب أف يتضمن كتاب التممينات ادلؤقتة والنهائية الرقم اخلا ابدلل وموضوع ادلل .
يف حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك جيب أن تـقدم التأمينات املؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.
 -0مدة وبدء التنفيذ / : :مخس وأربعوف يوماً  /اعتباراً من اتريخ تبليغ ادلتعهد ألمر ادلباشرة او من اتريخ تسليمو اآللية أيهما أبعد .

 -6مكان التنفيذ  :كما ىو وارد يف دفًت الشروط الفين0

-6مكان تقدمي العروض  :تمقدـ العروض إىل الديواف العاـ للشركة السورية للغاز حبمص -أوتوسًتاد طرطوس .
ىات  0312496101/حىت  / 0312496108فاكس. /312496640/ب./4499 /
-1آخر موعد لتقدمي العروض  :حىت هناية الدواـ الرمسي من اتريخ 2022/ 1 / 17
-3موعــد جلســة فــو العــروض :السػػاعة العاشػػرة صػػباحاً مػػن اتريػػخ  2022/ 1 /18يف مقػػر الشػػركة ادلػػذكور أعػػاله ويمسػػمح للعارضػػني حبضػػور
جلسة فض العروض.
 -7قابلية الطلبية للتجزئة  :غري قابلة للتجزئة .
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ومغلق معنوف ابسم الشركة السورية للغاز ويدوف عليو:
املادة الثالثة  :تمقدـ العروض ضمن ممغلفني ممغلقني سلتومني يوضعاف يف ممغل اثلث سلتوـ م
 -0موضوع ادلل .
 -2رقم ادلل .
 -6آخر موعد لتقدمي العروض.

 -6اسم الشركة العارضة أو اسم العارض والعنواف ابلتفصيل.

 -2املغلف األول  :حيوي على الواثئق والتعهدات الواجب تقدميها من العارض :
 -1-1طلب اشًتاؾ ابدلناقصة مملصػقاً عليػو طػابم مػا بقيمػة/2122/ؿ س فقػط ألػ ومخسػمائة لػرية سػورية الغػري  ,وطػابم رسػوـ زلليػة (لـي
طــابع مــايل بقيمػػة/71/ؿ س فقػػط مخػػس وسػػبعوف لػػرية سػػورية الغػػري  ,وطػػابم رلهػػود حػػرة بقيمػػة  /12/ؿ س فقػػط مخسػػوف لػػرية سػػورية الغػػري
وطابم الشهيد بقيمة /01/ؿ س فقط مخس وعشروف لرية سورية الغري.
يف حاؿ كاف العرض يتضمن أكثر من شريك جيب أف يتضمن طلب االشًتاؾ أبف كافة الشركاء متكافلني ومتضامنني .
 -2-1تص ػريح خطػػي أبنػػو اطلػػم علػػى دفػػاتر الشػػروط العامػػة واخلاصػػة ابدلل ػ ( احلقوقيػػة وادلاليػػة والفنيػػة ) وجػػداوؿ التوريػػدات واألعمػػاؿ اخلاصػػة
ابدلناقصة وأنو يقبل جبميم ماورد هبا من شروط وأحكاـ 0
 – 3-1تصريح خطي أبنو غري زلروـ من الدخوؿ يف ادلناقصات أو التعاقد مم جهات القطاع العاـ أو زلجوزاً على أموالػو حجػزاً احتياطيػاً لصػا
اجلهات العامة أو حجزاً تنفيذيً0
 -4-1شهادة تسجيل اتجر أو شهادة تسجيل شركة أو صورة عنها مصدقة أصوالً مل ميض على استخراجها أو تصديقها أكثر من ثالثة أشهر .
 -5-1شهادة تسجيل يف إحدى الغرؼ التجارية أو الصناعية أو صورة عنها ممصدقة أصوالً مل ميض على استخراجها أو تصديقها أكثر من ثالثػة
أشهر0
 -6-1وثيقة اشًتاؾ بنشرة اإلعالانت الرمسية ذلذا العاـ ممصدقة أصوالً.
 -7-1سجل عد حديث مل ميض على استخراجو أكثر من ثالثة أشهر .
 -8-1صورة عن اذلوية الشخصية.
 -9-1حتديد موطن سلتار للعارض يف اجلمهورية العربية السورية بشكل ممفصل ( اسم ادلدينة -احلي -الشارع – البناء – الطابق – رقم الشػقة-
اسػم قػاطن الشػقة) ويمعتػر ىػػذا ادلػوطن مملزمػا للعػارض ولػػو انتقػل منػو إىل غػريه مػا مل يمبلػػغ الشػركة السػورية للغػاز خطيػاً عػن موطنػو ادلختػار اجلديػػد يف
البلدة نفسها ,وإال تمعتر مجيم التبليغات ادلرسلة إىل موطنو ادلختار األوؿ صحيحة حكماً.
م
 -10-1تصػريح خطػػي أبنػػو ال ميلػك أي مصػػنم أو مؤسسػة أو مكتػػب فرعػػي يف إسػرائيل وأال يكػػوف ممسػػتخدماً يف أي مؤسسػػة أو ىي ػػة فيهػػا وأال
يكػػوف طرفػاً يف أي عقػػد للصػػنم أو للتجميػػم أو الًتخػػيص أو ادلسػػاعدة الفنيػػة مػػم أي مؤسسػػة أو ىي ػػة أو شػػخص يف إسػرائيل وأال يػزاوؿ مثػػل ىػػذا
النشاط يف إسرائيل سواء بشخصو أـ عن طريق وسيط وأال يساىم بشكل من األشكاؿ يف دعم إسرائيل أو رلهودىا احلرة0
 -11-1تصريح خطي أبنو ليس من العاملني يف إحدى اجلهػات العامػة وأنػو لػيس عضػواً يف أحػد ادلكاتػب التنفيذيػة لػإلدارة ا ليػة ضػمن زلافظتػو
حتديداً .
 -12-1تعهد أبف ادلواد جديدة وغري رلددة وليست من منشم تركي وال يدخل يف تركيبها أي مكوف تركي .
 -13-1تصريح خطي أبف ادلواد ادلطلوبة موجودة يف األسواؽ ا لية أو يف مستودعاتو وعلى مسؤوليتو .
 -14-1نسخة عن اإليصاؿ الذي يثبت شراء إضبارة دفًت الشروط اخلا ابدلل 0
 -15-1تمعفى اجلهات 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 األشخا الطبيعيني0
 - 0املغلف الثاين :
حيوي على العرض ادلا والتجاري مم جدوؿ األسعار اإلفرادية واإلمجالية وفقاً دلػا ىػو وارد بػدفًت الشػروط الفػين الثابتػة خػالؿ فػًتة صػالحية العػرض
علػػى أف يمػنظم مػػن قبػػل العػػارض بصػػورة واضػػحة جليػػة دوف حػػك أو شػػطب أو حشػػو وال جيػػوز أف يتضػػمن العػػرض ادلػػا أي حتفظػػات أو شػػروط
حقوقية أو فنية وال يعتد أبي منها يف حاؿ ورودىا.
يف حاؿ وجود اختالؼ بني السعر رقماً وتفقيطاً  ,أو اختالؼ بني األسعار االفرادية واإلمجالية يؤخذ ابلسعر األفضل دلصلحة اإلدارة.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 ابدلل (احلقوقي وادلا والفين) 0
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 -3يف حاؿ تسجيلو ابلديواف العاـ بعد آخر موعد لتقدمي العروض0
-4يف حاؿ تقدمي مبالغ نقدية كتممينات مؤقتة ضمن مغلفات العرض .
 -5يف حاؿ تقدمي أو تسجيل التممينات ادلؤقتة يف ديواف الشركة بعد آخر موعد لتقدمي العروض .
 -6يف حاؿ عدـ تقدمي مبلغ التممينات ادلؤقتة كامالً .
 -7يف حاؿ عدـ شراء إضبارة دفًت الشروط اخلا ابدلل .
 -8يف حاؿ عدـ تقدمي التممينات ادلؤقتة ابسم كافة الشركاء إذا كاف العرض مقدـ من شركاء ابلتكافل والتضامن0
املادة اخلامسة – النفقات والضرائب و الرسوم :
يتحمل ادلتعهد النفقات والضرائب و الرسوـ التالية :
م
 –1مجيػم الضػرائب و الطوابػػم و الرسػوـ ادلاليػة وا ليػػة والبلديػة وغريىػا ادلًتتبػػة يف اجلمهوريػة العربيػػة السػورية و النامجػة عػػن تنفيػذ العقػد ػا فيهػا رسػػم
م
طابم العقد على نسخيت العقد بنسبة ( /0,008/مثانية ابألل ) من القيمة اإلمجالية للعقد ورسوـ وتكالي زللية على قيمة رسم طابم العقد وفق
القوانني واألنظمة النافذة.
 –2نفقات اإلعالف حسب ما تدفعو الشركة السورية للغاز للمؤسسة العربية لإلعالف .
 –3كافة النفقات والرسوـ ادلًتتبة على إصدار و متديد كفالة التممينات ادلؤقتة والنهائية .
املادة السادسة  :أحكام عامة :
 -2مدة ارتباط العارض بعرضه :يعتر كل عرض ساري ادلفعوؿ مدة / 90/تسعوف يومػاً بعػد آخػر موعػد لتقػدمي العػروض وبعػد انتهػاء ادلػدة يمعتػر
الع ػ ػػرض مرلػ ػ ػدداً محكمػ ػ ػاً دل ػ ػػدة  /90/تس ػ ػػعوف يومػ ػ ػاً أمخ ػ ػػرى م ػ ػػا مل يتق ػ ػػدـ الع ػ ػػارض بطل ػ ػػب خط ػ ػػي بس ػ ػػحب عرض ػ ػػو خ ػ ػػالؿ الس ػ ػػبعة أيـ األوىل
من ممضي الػ / 90 /تسعوف يوماً.
 -0القــوة القــاهرة واثــوادث املفاج ــة :يف حػػاؿ حػػدوث القػػوة القػػاىرة تمطبػػق الق ػوانني واألنظمػػة السػػورية  ,ش ػريطة إعػػالـ الشػػركة السػػورية للغػػاز
حبدوث القوة القاىرة بكتاب خطي أو ابلفاكس ممسػجل يف ديػواف الشػركة خػالؿ مخسػة عشػر يومػاً مػن اتريػخ حػدوث القػوة القػاىرة وتقػدمي الواثئػق
اليت تثبت ذلك حتت طائلة سقوط احلق بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التمخري0
 -6غرام ــة الت ــأخر  :إذا أتخػػر ادلتعهػػد يف توريػػد ادل ػواد وتنفيػػذ األعمػػاؿ ادلطلوبػػة عػػن ادلػػدد وادلواعيػػد ادلحػػددة ,تمفػػرض حبقػػو غرامػػة أتخػػري بنسػػبة
م
م
م
 ( /0‚001/واحد ابألل ) من القيمة اإلمجالية للتعهد عن كل يوـ أتخري  ,على أف ال تتجاوز  ( /%20/عشروف ابدلائػة ) مػن القيمػة اإلمجاليػة
للتعهد .
 -6طريقة الدفع  :يتم الدفم وجب شيك أو حوالة مصرفية بعد صدور زلضر االستالـ ادلؤقت ادلعتمد أصوالً وتقدمي ادلستندات والواثئق الالزمػة
م
للصرؼ.
 عدـ صرؼ كشوؼ ادللتزـ ما مل يتم تقدمي ما يشعر اشًتاكو لدى مؤسسة التممينات االجتماعية وتسديد االلتزامات ادلًتتبة عليو. -1مدة الضمان  / :مائة ومثانوف يوماً  /أو مسافة 5000/كم /أيهما أقرب اعتباراً من اتريخ اإلستالـ ادلؤقت .
 -3تع ـ ـ ــديل العق ـ ـ ــد  :حيػ ػ ػػق لػ ػ ػػإلدارة زيدة الكمي ػ ػػات ادلتعاقػ ػ ػػد عليهػ ػ ػػا أو إنقاصػ ػ ػػها خػ ػ ػػالؿ م ػ ػػدة تنفيػ ػ ػػذ العقػ ػ ػػد بنسػ ػ ػػبة ال تتجػ ػ ػػاوز/ %30 /
م
( ثالثػػوف ابدلائػػة ) لكػػل بنػػد أو مػػادة مػػن التعهػػد علػػى سحػػده وذلػػك بػػنفس الشػػروط واألسػػعار ال ػواردة يف العقػػد ودوف احلاجػػة لعقػػد جديػػد علػػى
أال تتجػػاوز قيمػػة رلمػػوع الػػزيدة أو الػػنقص ( /% 25/مخػػس وعشػػروف ابدلائػػة ) مػػن القيمػػة اإلمجاليػػة للعقػػد وال ميكػػن للمتعهػػد ادلطالبػػة أبي تعػػويض
لقاء ذلك .
يمعطى ادلتعهد يف حاؿ الزيدة مدة إضافية تتناسب مم طبيعة ومقدار ىذه الزيدة وذلك من أجل ىذه الزيدة فقط .
م
 -7لػػدى إرس ػاء الطلبيػػة علػػى ادلتع ػهد ادلرش ػح ف ػ ف عليػػو أف محيػاف علػػى صػػالحية عرض ػو دلػػدة  /سػػتة أشػػهر تقومييػة  /بػػدءاً مػػن اليػػوـ التػػا لتبليغػػو
م
م
للمتعهػػد ادلرشػػح احلػػق خػػالؿ  /سػػبعة أيـ  /مػػن اتريػػخ انقضػػاء ىػػذه ادلػػدة أف يسػػحب
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ف
ال
ػذه
ػ
ى
ػالؿ
ػ
خ
ػرة
ػ
ش
اإلحالػػة عليػػو وإذا مل يػمبلػػغ أمػػر ادلبا
م
م
عرضو دوف أف يكوف لو احلق ابدلطالبة ابلتعويض عن أي عطل أو ضرر وإال ممتدد صالحيتو تلقائياً دلدة  /ستة أشهر تقوميية  /أخرى وىكذا.
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 -8على ادلتعهد ادلرشح أف يمسلم اإلدارة التممينات النهائية وتوقيم العقد خالؿ مدة أقصاىا /مخسة عشر يوماً /من اتريخ تبليغو خطياً إحالة
م
م
التعهد عليو ويف حاؿ امتناعو عن تقدمي التممينات النهائية وحضوره لتوقيم العقد خالؿ ادلدة ادلذكورة تمصادر التممينات ادلقدمة من قبلو وحيق
لإلدارة مطالبتو بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء.
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