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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية للملف رقم /1212/57د
موضوع إعادة أتهيل نظام احلماية ادلهبطية للشبكة السورية للغاز

سنداً ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم /72 /لعام 1222

ادلادة األوىل  :يعترب كل مما يلي جزءاً ال يتجزأ من هذا الدفرت:
-1نظام العقود الصادر ابلقانون رقم  /51/لعام  2004وتعليماتو التنفيذية0
 -2دفرت الشروط العامة الصادر ابدلرسوم التشريعي رقم  /450/لعام .2004
 -3العقد النموذجي الصادر عن رائسة رللس الوزراء وادلعمم ابلبالغ رقم /48ب لعام .1978
م
 -4دفرت الشروط الفين اخلاص ابدللف.
 -5اإلعالن اخلاص ابدللف رقم /2021/75د.

ادلادة الثانية  :أحكام خاصة :
-2التأمينات :
أ -التأمينات ادلؤقتة :مبلغ قدره / 577348000 /ل0س فقط مخسمائة وسبع وسبعون مليونا وثالمثائة ومثان وأربعون ألف
لرية سورية ال غري.
على العارض تقدميها ضمن ادلغلف األول من عرضو أو تسجيلها ابلديوان العام قبل هناية الدوام الرمسي آلخر موعد لتقدمي العروض0
ب  -التأمينات النهائية  :تمقدم ابللريات السورية بنسبة ( / % 10/عشرة ابدلائة) من القيمة اإلمجالية لإلحالة .
 يف حــال قــدم جــزء مــن العــراب ابلعملــة األجنبيــة للتجهيـزات وادلــواد وادلســتلزمات ادلســتوردة الالزمــة لتنفيــذ ادلشــروع يــتم احتسـاببناء على معادل عراب ادلتعهد ادلرشح ابللرية السورية وفـ نشـرة وسـطي أسـعار صـرم العمـالت األجنبيـة
التأمينات النهائية ذلذا اجلزء ً
اخلاصة ابدلصارم الصادرة عن مصرم سورية ادلركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرم على اإلحالة على أن تتم تسويتها عند كـل
استحقاق للمتعهد مبا يضمن حتصيل القيمة ادلطلوبـة ذلـذا التأمينـات يف ضـوء النسـبة اهلـددة ذلـا يف العقـد ضـمايً لعـدم أي انتقـا مـن
قيمتها يجم عن ارتفاع سعر الصرم ,وذلك من خالل االقتطاع ادلباشر من االستحقاقات الـ ترتتـب للمتعهـد وفـ أحكـام العقـد أو
بتعديل صك التأمينات النهائية أو ابلتسديد نقداً يف صندوق الشركة السورية للغاز.
تعاااد بعااد انتهاااء ماادة تنفيااذ العقااد وصاادور زلااار االسااتالم النهااائي للمشااروب بشااال اماال وتقاادمي باراءة ذمااة ماان الاادوائر ادلاليااة ادل تصااة وماان
مؤسسة التأمينات االجتماعية (إذا مل تان قد حتققت على ادلتعهد التزامات تستوجب حجزىا).
تقدم التأمينات ادلؤقتة والنهائية كما يلي  :يلتزم العارض أو ادلتعهد ادلرشح أو ادلتعهد حبسب احلال ( من السوريني أو من يف حامهم ) بتأدية
التأمينات ادلؤقتة أو النهائية أو فالة السلف من حسابو ادلصريف ادلفتوح لد أحد ادلصار العاملة يف امجمهورية العربية السورية وذل حصرا
عن طريق تقدمي فالة مصرفية (تغطي صالحيتها مدة االرتباط ابلعرض للتأمينات ادلؤقتة ) أو شي مصدق أو عن طريق حوالة مصرفية من
حسابو إىل حساب امجهة العامة إن وجد.
رقاام حساااب الشاار ة السااورية للغاااز ادلفتااوح لااد ادلصاار التجااار السااور فاارب  / 4/حبمااو ىااو . /0404-030695-001/جيااب أن
يتامن تاب التأمينات ادلؤقتة والنهائية الرقم اخلاص ابدللف وموضوب ادللف .
يف حال كان العراب يَتضمن أكثر من شريك جيب أن تـ َقدم التأمينات ادلؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.
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-1مدة وبدء التنفيذ :خالل  /مخسمائة وأربعون يوم ا  /تبدأ اعتبارا من اتريخ تبليغ أمر ادلباشرة أو تسليم موقع العمل أيهما أبعد.
 -3مكان التنفيذ  :وفق ا دلا ىو وارد بدفرت الشروط الفين .

 -2مكـ ـ ـ ـ ــان تقـ ـ ـ ـ ــد العـ ـ ـ ـ ــرواب  :تمق ا ا ا اادم الع ا ا ا ااروض إىل ال ا ا ا ا اديوان الع ا ا ا ااام للش ا ا ا اار ة الس ا ا ا ااورية للغ ا ا ا اااز حبم ا ا ا ااو  -أوتوس ا ا ا ا ارتاد طرط ا ا ا ااوس
ىاتف  031 2496101/حىت  / 0312496108فا س  /031 2496640/ص.ب./4499/
 -7آخر موعد لتقد العرواب  :حىت هناية الدوام الرمسي من اتريخ . 2022/1/23
 -6موعد جلسة فض العرواب :الساعة احلادية عشرة صباح ا من اتريخ  2022/1/24يف مقار الشار ة ادلاذ ور أعااله ويمسامح للعارضاني
حباور جلسة فض العروض.
 -5قابلية الطلبية للتجزئة  :غريقابلة للتجزئة.
ادلادة الثالثة  :تمقدم العروض ضمن مغلفني مغلقني سلتومني يوضعان مبغلف اثلث ممغلق وسلتوم ممعنون ابسم الشر ة السورية للغاز يمدون عليو:
 -2موضوب ادللف.
 -1رقم ادللف.
 -4اسم الشر ة العارضة أو اسم العارض والعنوان ابلتفصيل.
 -3آخر موعد لتقدمي العروض.
 -2ادلغلف األول :حيوي على الواثئ والتعهدات الواجب تقدديها من العاراب:
 -1-1طلب اشرتاك ابدلناقصة مملصق ا عليو طابع مايل بقيمة/2722/ل.س فقط ألف ومخسمائة لرية سورية الغري وطابع رسوم زللية
(ليس طابع مايل) بقيمة / 57 /ل.س فقط مخسة وسبعون لرية سورية الغري وطابع رلهود حريب بقيمة  /72/ل.س فقط مخسون لرية
سورية الغري ،وطابع الشهيد بقيمة / 17 /ل.س فقط مخسة وعشرون لرية سورية ال غري.
* ويف حال ان العرض يتامن أ ثر من شري جيب أن يتامن طلب االشرتاك أبن افة الشر اء متاافلني ومتاامنني.
 -2-1تص اريح خطااي أبنااو اطلااع علااى دفاااتر الشااروط العام ااة واخلاصااة ابدللااف ( احلقوقيااة وادلالي اة والفنيااة) وجااداول التورياادات والتجهي ازات
واألعمال واألشغال اخلاصة ابدلناقصة وأنو يقبل جبميع ماورد هبا من شروط وأحاام 0
 – 3-1تصريح خطي أبنو غري زلاروم مان الادخول يف ادلناقصاات أو التعاقاد ماع جهاات القطااب العاام أو زلجاوزا علاى أموالاو حجازا احتياطياا
لصاحل امجهات العامة أو حجزا تنفيذيا0
 -4-1شاهادة تساجيل اتجار أو شاهادة تسااجيل شار ة أو صاورة عنهاا ممصاادقة أصاوالا مل مياض علاى اساات راجها أو تصاديقها أ ثار مان ثالثااة
أشهر .
 -5-1شهادة تسجيل يف إحد الغر التجارية أو الصناعية أو صورة عنها ممصدقة أصوالا مل ميض علاى اسات راجها أو تصاديقها أ ثار مان
ثالثة أشهر0
 -6-1وثيقة اشرتاك بنشرة اإلعالنت الرمسية ذلذا العام ممصدقة أصوالا.
 -7-1سجل عديل حديث مل ميض على است راجو أ ثر من ثالثة أشهر .
 -8-1صورة عن اذلوية الش صية.
 -9-1حتديااد مااوطن سلتااار للعااارض يف امجمهوريااة العربيااة السااورية بشاال ممفصاال ( اساام ادلدينااة -احلااي -الشااارب – البناااء – الطااابق – رقاام
الشقة -اسم قاطن الشقة) ويمعترب ىذا ادلوطن مملزم ا للعارض ولو انتقل منو إىل غريه ما مل يمبلغ الشر ة السورية للغاز خطيا ا عان موطناو ادل تاار
امجديد يف البلدة نفسها وإال تمعترب مجيع التبليغات ادلرسلة إىل موطنو ادل تار األول صحيحة حاما.
م
 -10-1تصاريح خطاي أبناو ال ميلا أ مصاانع أو مؤسساة أو ماتاب فرعاي يف إسارائيل وأال ياااون مسات دما يف أ مؤسساة أو ىيةاة فيهااا
وأال ياون طرف ا يف أ عقد للصنع أو للتجميع أو الرتخيو أو ادلساعدة الفنية مع أ مؤسسة أو ىيةة أو ش و يف إسرائيل وأال يزاول مثل
ىذا النشاط يف إسرائيل سواء بش صو أم عن طريق وسيط وأال يمساىم بشال من األشاال يف دعم إسرائيل أو رلهودىا احلريب0
 -11-1تصاريح خطااي أبنااو لاايس ماان العاااملني يف إحااد امجهااات العامااة وأنااو لاايس عا اوا يف أحااد ادلااتااب التنفيذيااة لااإلدارة ا ليااة ضاامن
زلافظتو حتديدا .
 -12-1تعهد خطي أبن ادلاواد والقطاع والتجهيازات الا ساتورد للم اازن أو الا ساتورد و تر اب ابدلشاروب جديادة وغاري رلاددة وأهناا ليسات
من منشأ تر ي وال يدخل يف تر يبها أ ماون تر ي.

صفحة  2من 5

 -13-1تقاادمي تص اريح خطااي أبن ادل اواد والتجهي ازات ادلطلوبااة موجااودة يف األس اواق ا ليااة أو يف مسااتودعاتو وعلااى مسااؤوليتو وال حتتاااج إىل
إجراءات االسترياد ( يف حال تقد العراب ابللريات السورية وكانت التوريدات والتجهيـزات وادلـواد وادلسـتلزمات الالزمـة لتنفيـذ ادلشـروع
غري مستوردة )0
-14-1تقاادمي تعهااد خطااي بتقاادمي شااهادة مجر يااة أو أ وثيقااة صااادرة عاان امجمااارك خااالل ماادة التنفيااذ تفيااد صاراحة أبنااو أدخاال ادلسااتوردات
موضااوب التعهااد ماان اخلااارج ودخلاات يف االسااتهالك ا لااي ( يف حــال تقــد جــزء مــن العــراب ابلعملــة األجنبيــة فيمــا خي ـ التوريــدات
والتجهيزات وادلواد وادلستلزمات ادلستوردة الالزمة لتنفيذ ادلشروع)0
 -15-1وثيقااة تصاانيف مقاااول وفااق نظااام التصاانيف النافااذ ماان ( الفةااة ادلمتااازة ) ابختصاااص هارابء سااارية ادلفعااول إضااافة علااى ونااو مؤىاال
مسبق ا لد الشر ة السورية للغاز من الفةة األوىل على األقل وفق أسس التأىيل ادلعتمدة يف الشر ة .
-16-1نس ة عن اإليصال الذ يمثبت شراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابدللف0
 -17-1تمعفا ااى امجها ااات العاما ااة ما اان تقا اادمي الواثئا ااق ادلا ااذ ورة أعا اااله ماعا اادا البنا ااد /1-1/و /2-1/و/12-1/و / 13-1 /و/ 14-1 /
و /15-1/و. /16-1/
* يقتصر تطبيق الفقرة ( )11-1 ،8-1 ،7-1على األش اص الطبيعني0
 - 1ادلغلف الثاين:

حيو على العرض ادلايل والتجار متامنا جداول األسعار ( اإلفرادية واإلمجالياة ) وفقاا دلاا ىاو وارد بادفرت الشاروط الفاين  ،الثابتاة خاالل فارتة
صالحية العرض على أن يامنظم مان قبال العاارض بصاورة واضاحة جلياة دون حا أو شاطب أو حشاو وال جياوز أن يتاامن العارض ادلاايل أ
حتفظات أو شروط حقوقية أو فنية واليعتد أب منها يف حال ورودىا0
 يقدم العراب ادلايل والتجاري:إما ابللريات السورية للتجهيزات وادلواد وادلستلزمات غري ادلستوردة الالزمة لتنفيذ ادلشروع وكذلك لألعمال واألشغال واخلدمات الالزمة
لتنفيذ ادلشروع.
أو ابلعملة األجنبية جلزء من العراب للتجهيزات وادلواد وادلستلزمات ادلستوردة الالزمة لتنفيذ ادلشروع  ,وابللريات السورية لباقي العـراب
لألعمال واألشغال والتجهيزات وادلواد وادلستلزمات غري ادلستوردة الالزمة لتنفيذ ادلشروع .
 مالحظة  :سيتم اعتمـاد نشـرة وسـطي أسـعار صـرم العمـالت األجنبيـة مقابـل اللـرية السـورية اخلاصـة ابدلصـارم الصـادرة عـن مصـرمســورية ادلركــزي بتــاريخ فــض العــرواب ادلاليــة عنــد مقارنــة العــرواب ادلاليــة للجــزء ادلقــدم ابلعملــة األجنبيــة للتجهيـزات وادلــواد وادلســتلزمات
ادلستوردة الالزمة لتنفيذ ادلشروع.
 مالحظة :يف حال وجود اختالم بني السعر رقماً وتفقيطـاً  ,أو اخـتالم بـني األسـعار االفراديـة واالمجاليـة يؤخـذ ابلسـعر األفضـل دلصـلحةاالدارة .
ادلادة الرابعة :حاالت رفض العراب:
 -1يف حال تنظيمو أو تقدميو بصورة سلالفة ألحاام القانون رقم  /51 /لعام 2004
 -2يف حال عدم االلتزام بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابدللف (احلقوقي وادلايل والفين) 0
 -3يف حال تسجيلو ابلديوان العام بعد آخر موعد لتقدمي العروض0
-4يف حال تقدمي مبالغ نقدية تأمينات مؤقتة ضمن مغلفات العروض .
 -5يف حال تقدمي أو تسجيل التأمينات ادلؤقتة يف ديوان الشر ة بعد آخر موعد لتقدمي العروض .
 -6يف حال عدم تقدمي مبلغ التأمينات ادلؤقتة امالا 0
 -7يف حال عدم شراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابدللف .
 -8يف حال عدم تقدمي التأمينات ادلؤقتة ابسم افة الشر اء إذا ان العرض مقدم من شر اء ابلتاافل والتاامن0
ادلادة اخلامسة  :الضرائب و الرسوم و النفقات:
يتحمل ادلتعهد الارائب و الرسوم و النفقات التالية :
م
 –1مجيع الارائب و الطوابع و الرسوم ادلالية و البلدية و ا لية وامجمر ية وغريىا ادلرتتبة يف امجمهورية العربياة الساورية و النامجاة عان تنفياذ العقاد
م
مبا فيها رسم طابع العقد على نس العقد بنسبة ( /00008/مثانية ابأللف) من القيمة اإلمجالية للعقد ورسوم وتااليف زللية على رسم طابع
العقد وفق القوانني واألنظمة النافذة.
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 –2نفقات اإلعالن حسب ما تدفعو الشر ة السورية للغاز للمؤسسة العربية لإلعالن .
 –3افة النفقات والرسوم ادلرتتبة على إصدار و متديد فالة التأمينات ادلؤقتة والنهائية .
م
ادلادة السادسة  :أحكام عامة :
 -2مدة ارتباط العاراب بعرضه  :يعترب ال عارض ساار ادلفعاول مادة  ( / 90/تساعون يوماا ) بعاد آخار موعاد لتقادمي العاروض وبعاد انتهااء
ادلدة يعترب العرض رلددا حاما دلدة ( / 90/تسعون يوما ) أخر ما مل يتقادم العاارض بطلاب خطاي بساحب عرضاو خاالل السابعة أيم األوىل
من مماي الا( / 90 /تسعون يوم ا).
-1القوة القـاهرة واحلـوادث ادلفاج ـة :يف حاال حادوث القاوة القااىرة تطباق القاوانني و األنظماة الساورية  ،شاريطة إعاالم الشار ة الساورية للغااز
حباادوث القااوة القاااىرة باتاااب خطااي أو بفااا س ممسااجل يف دياوان الشاار ة خااالل /مخسااة عشاار يوماا  /ماان اتريااخ حاادوث القااوة القاااىرة
وتقدمي الواثئق ال تمثبت ذل حتت طائلة سقوط احلق بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التأخري0
 -3غرامـة التـأخري  :إذا أتخاار ادلتعهاد يف تساليم ادلاواد والتجهيازات وتنفياذ األشااغال واألعماال عان ادلادد وادلواعياد ادلحاددة ،تمفاارض حبقاو غرامااة
م
م
م
أتخري بنسابة( /0‚001/واحاد ابأللاف ) مان القيماة اإلمجالياة للتعهاد عان ال ياوم أتخاري  ،علاى أن ال تتجااوز ( /%20/عشارون ابدلائاة ) مان
القيمة اإلمجالية للتعهد و ميان أن محتسب غرامات التأخري على أساس قيمة امجزء ادلتأخر يف تسليمو شريطة حتقيق الشرطني ادلتالزمني التاليني :
م
أ -أن يتم تسليم ادلواد والتجهيزات وتنفيذ األشغال واألعمال األخر من التعهد ضمن ادلواعيد ا ددة.
ب -أن ياون امجزء ادلتأخر تسليمو ممستقالا يف االستعمال العاد عن ابقي ادلواد واألشغال واألعمال األخر ادلسلمة.
م
م
 -2طريقة الدفع  :يتم الدفع ابللريات السورية مبوجب شيك أو حوالة مصرفية كما يلي:
أ – ابلنســبة لألعمــال واألشــغال  :بعااد صاادور شااو شااهرية حسااب تقاادم األشااغال واألعمااال ادلنفااذة فعلي اا معتماادة ماان اإلدارة أصااوال
وتقدمي ادلستندات والواثئق الالزمة للصر  ،ويتم حسم نسبة (  / ) %5مخسة ابدلائة  /من قيماة ال شاف توقيفاات حسان تنفياذ وضامان
تعاااد بعااد انتهاااء فاارتة الااامان وصاادور زلااار االسااتالم النهااائي وتقاادمي باراءة ذمااة ماان الاادوائر ادلاليااة ادل تصااة ( إذا مل تااان قااد حتققاات علااى
ادلتعهد التزامات تستوجب حجزىا ).
ب -ابلنسبة للتجهيزات وادلواد وادلستلزمات الالزمة لتنفيذ ادلشروع :
-2ابلنسبة للتجهيزات وادلواد ال ستورد وتركب يف ادلشروع :

 / %50/ -من قيمة ىذه التجهيزات والتوريدات بعد وصوذلا واستالمها مبوقع العمل شريطة أن تاون وفاق ادلواصافات ادلتعاقاد عليهاا وتقادمي

الواثئق الالزمة للصر .
  / %50/ادلتبقيااة ماان قيمااة التجهي ازات والتورياادات بعااد صاادور زلااار االسااتالم ادلؤقاات للمشااروب بشااال اماال وتقاادمي الواثئااق الالزمااةللصر .
 -1ابلنســبة للتوريــدات ادل ـراد إدخاذلــا إىل ادل ــازن  :بعااد صاادور زلااار االسااتالم ادلؤقاات اخلاااص هبااا ادلعتمااد أصااوالا ش اريطة أن تاااون وفااق

ادلواصفات ادلتعاقد عليها وتقدمي الواثئق الالزمة للصر .

ابلنسبة للجزء ادلقدم ابلعملة األجنبية سـيتم الـدفع مبـا يقابلهـا ابللـريات السـورية بتـاريخ االسـتحقاق ( اتريـخ تنظـيم الكشـف الشـهري )

وف نشرة وسطي أسعار صرم العمالت األجنبية اخلاصة ابدلصارم الصادرة عن مصرم سورية ادلركزي,شريطة أن يقدم ادلتعهـد شـهادة
مجركية أو أية وثيقة صادرة عن اجلمارك خالل مدة تنفيذ العقد تفيد صراحة أبنه أدخل ادلستوردات موضوع التعهـد مـن اخلـارج ودخلـت

يف االستهالك اهللي.

تتم تسوية القيمة ادلتبقية من قيمة اإلحضارات ادلصروفة مبوجب الكشـوم الشـهرية وفـ نشـرة وسـطي أسـعار صـرم العمـالت األجنبيـة

اخلاصة ابدلصارم الصادرة عن مصرم سورية ادلركزي بتاريخ اليوم التايل لتاريخ صدور حمضر االستالم ادلؤقت للمشروع.

صفحة  4من 5

 عدم صرم كشوم ادللتزم مامل يتم تقد ما يشعر ابشـرتاكه لـد ادلؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة وتسـديد االلتزامـات ادلرتتبـةعليه.

 يلتزم ادلتعهد بتقد براءة ذمة مشرتكة صـادرة عـن نقـاب ادلهندسـني ومقـاويل اإلنشـاءات ولـن تقـوم اإلدارة بصـرم الكشـف النهـائيإال بعد تقد براءة الذمة.
 -7مدة الضمان  / :سنة ميالدية املة  /اعتبارا من اتريخ االستالم ادلؤقت للمشروب بشال امل .
 -6التأمني  :يلتزم ادلتعهد ابلتأمني على التوريدات والتجهيزات إىل موقع العمل وعلى ادلشروب ومجيع مستلزماتو أثناء فرتة تنفيذ األشغال
واألعمال و تر يب ادلعدات والتجهيزات حىت صدور زلار االستالم ادلؤقت لد ادلؤسسة العامة السورية للتأمني وفق القوانني ادلطبقة يف
امجمهورية العربية السورية .
 -5تعديل العقد  :حيق لإلدارة زيدة الاميات والتجهيزات واألشغال واألعمال ادلتعاقد عليها أو إنقاصها خالل مدة تنفيذ العقد بنسبة
م
التتجاوز ( / %30 /ثالثون ابدلائة ) لال بند أو مادة من التعهد على حده وذل بنفس الشروط واألسعار الواردة يف العقد ودون احلاجة
لعقد جديد ،على أال تتجاوز قيمة رلموب الزيدة أو النقو ( / %25/مخس وعشرون ابدلائة) من القيمة اإلمجالية للعقد وال ميان للمتعهد
ادلطالبة أب تعويض لقاء ذل .
يمعطى ادلتعهد يف حال الزيدة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار ىذه الزيدة وذل من أجل ىذه الزيدة فقط.
م
 -8لد إرسااء الطلبية على ادلتع اهد ادلرش اح فانن علياو أن محيااف علاى صاالحية عرض او دلادة  /ساتة أشاهر تقوميياة  /بادءا مان الياوم التاايل لتبلياغ
م
م
للمتعهد ادلرشح احلاق خاالل /سابعة أيم  /مان اترياخ انقاااء ىاذه ادلادة أن يساحب
االحالة عليو وإذا مل يمبلغ أمر ادلباشرة خالل ىذه الفرتة فنن
م
م
عرضو دون أن ياون لو احلق ابدلطالبة ابلتعويض عن أ عطل أو ضرر،و إال ممتدد صالحيتو تلقائيا دلدة  /ستة أشهر تقوميية /أخر وىاذا...
 - -9علااى ادلتعهااد ادلرشااح أن يمساالم اإلدارة التأمينااات النهائيااة وتوقيااع العقااد خااالل ماادة أقصاااىا /مخسااة عشاار يوماا /ماان اتريااخ تبليغااو خطي اا
م
م
إحالة التعهد عليو ويف حال امتناعو عن تقدمي التأميناات النهائياة وحااوره لتوقياع العقاد خاالل ادلادة ادلاذ ورة تمصاادر التأميناات ادلقدماة مان قبلاو
وحيق لإلدارة مطالبتو بتعويض عن العطل والارر عند االقتااء.

صفحة  5من 5

