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سندا ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم /51 /لعام 2004
املادة األوىل  :يعترب كل مما يلي جزءا ال يتجزأ من هذا الدفرت :
-1نظاـ العقود الصادر ابلقانوف رقم  /51/لعاـ  2004وتعليماته التنفيذية0
-2دفًت الشروط العامة الصادر ابملرسوـ التشريعي رقم  /450/لعاـ 2004
 -3العقد النموذجي الصادر عن رائسة جملس الوزراء واملعمم ابلبالغ رقم /48ب لعاـ .1978
م
-4دفًت الشروط الفين اخلاص ابملل .
 -5اإلعالف اخلاص ابملل رقم /2021/76د .
املادة الثانية  -أحكام خاصة :
-1التأمينات :
أ -التأمينات املؤقتة :مبلغ امجايل  /10623750/ؿ س فقط عشرة ماليني وستمائة وثالثة وعشػروف الفػاً وسػبعمائة وسوػوف لػسة سػورية اغػس
موزعة وفق مثانية جمموعات وفق مايلي:
-1للمجموعة ااوىل /1545000/ :ؿ س فقط مليوف وسومائة وسس وأربعوف أل لسة سورية ا غس.
-2للمجموعة الثانية /1025000/ :ؿ س فقط مليوف وسس وعشروف أل لسة سورية ا غس.
-3للمجموعة الثالثة /930000/ :ؿ س فقط توعمائة وثالثوف أل لسة سورية ا غس .
-4للمجموعة الرابعة /455000/ :ؿ س فقط أربعمائة وسس وسووف أل لسة سورية ا غس.
-5للمجموعة اخلاموة /1050000/ :ؿ س فقط مليوف وسووف أل لسة سورية ا غس .
-6للمجموعة الوادسة /330000 / :ؿ س فقط ثالمثائة وثالثوف أل لسة سورية ا غس .
-7للمجموعة الوابعة /800000/ :ؿ س فقط مثامنائة أل لسة سورية ا غس 0
-8للمجموعة الثامنة /4488750/ :ؿ س فقط أربعة ماليني وأربعمائة ومثانية ومثانوف أل وسبعمائة وسووف لسة سورية ا غس .
على العارض تقدميها ضمن املغل األوؿ من عرضه أو توجيلها ابلديواف العاـ قبل هناية الدواـ الرمسي آلرخر موعد لتقدمي العروض0
ب  -التأمينات النهائية  :تمقدـ ابللسات الوورية بنوبة ( / % 10 /عشرة ابملائة ) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.
 يف حــال قــدم العــرل ابلعملــة األجنبيــة يــتم احتســا ا بنــاء علــا معــادل عــرل املتعهــد املرشـ ابللـ ة الســورية وفــن نشــرة وســطي أســعارصرف العمالت األجنبية اخلاصة ابملصارف الصادرة عن مصرف سورية املركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرف علـا اإلحالـة علـا أن
تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد مبا يضمن حتصيل القيمة املطلوبـة ذـذا التأمينـات يف ـوء النسـبة اهلـددة ذـا يف العقـد ـما لعـدم
أي انتقاص من قيمتها جم عن ارتفاع سعر الصرف ,وذلك من خالل االقتطاع املباشر من االستحقاقات اليت ترتتب للمتعهد وفن أحكام
العقد أو بتعديل صك التأمينات النهائية أو ابلتسديد نقدا يف صندوق الشركة السورية للغاز.
وتمعاد بعد انتهاء فًتة الضماف وصدور حمضر ااستالـ النهائي وتقدمي براءة ذمة من الدوائر املالية املختصة ومن مؤسوة التأمينات ااجتماعية
إذا مل تكن قد حتققت على املتعهد التزامات توتوجب حجزها .
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تقــدم التأمينــات املؤقتــة والنهائيــة كمــا يلــي  :يلتػػزـ العػػارض أو املتعهػػد املروػػمل أو املتعهػػد وػػب الػػاؿ ( مػػن الوػػوريني أو مػػن حكمهػػم )
بتأدية التأمينات املؤقتة أو النهائية أو كفالة الول من حوابه املصر املفتوح لدى أحد املصارؼ العاملة اجلمهورية العربية الوورية وذلك
حصػراً عػػن قريػق تقػػدمي كفالػة مصػػرفية (تغطػي صػػالحيتها مػدة اارتبػػاط ابلعػرض للتأمينػػات املؤقتػة ) أو وػػيك مصػدؽ أو عػػن قريػق حوالػػة
مصرفية من حوابه إىل حواب اجلهة العامة إف وجد.
رقم حواب الشركة الوورية للغاز املفتوح لدى املصرؼ التجاري الووري فرع  / 4/مص هو . /0404-030695-001/
جيب أف يتضمن كتاب التأمينات املؤقتة والنهائية الرقم اخلاص ابملل وموضوع املل ورقم اجملموعة.
يف حال كان العرل يَتضمن أكثر من شريك جيب أن تـ َقدم التأمينات املؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.

 -2مدة وبدء التوريد / :مائة يوـ /اعتباراً من اتريخ تبليغ أمر املباورة.
 -3مكان التسليم  :واصل أرض خمازف مديرية غاز جنوب املنطقة الوسطى.
-4مكان تقدمي العرول  :تمقدـ العروض إىل الديواف العاـ للشركة الوورية للغاز مص -أوتوسًتاد قرقوس .
هات  0312496101/حىت  / 0312496108فاكس /312496640/ص.ب./4499 /
-5آخر موعد لتقدمي العرول  :هناية الدواـ الرمسي من اتريخ .2022/1/16
-6موعــد جلســة فــو العــرول :الوػػاعة العاوػػرة صػػباحاً مػػن اتريػػخ  2022 /1/17مركػػز الشػػركة املػػذكور أعػػال ويموػػممل للعارضػػني ضػػور
جلوة فض العروض.
 -7قابلية الطلبية للتجزئة  :قابلة للتجزئة وفق مثانية جمموعات .
ومغلق معنوف ابسم الشركة الوورية للغاز ويدوف عليه:
املادة الثالثة  :تمقدـ العروض ضمن ممغلفني ممغلقني خمتومني يوضعاف ممغل اثلث خمتوـ م
 -2موضوع املل ورقم اجملموعة .
 -1رقم املل .
 -3آرخر موعد لتقدمي العروض.

 -4اسم الشركة العارضة أو اسم العارض والعنواف ابلتفصيل.

 -1املغلف األول  :حيوي علا الواثئن والتعهدات الواجب تقدميها من العارل :
 -1-1قلب اوًتاؾ ابملناقصة مملصػقاً عليػه قػابم مػايل بقيمػة/1500/ؿ س فقػط ألػ وسوػمائة لػسة سػورية اغػس  ,وقػابم رسػوـ حمليػة (لـي
طــابع مــايل بقيمػػة/75/ؿ س فقػػط سػػس وسػػبعوف لػػسة سػػورية اغػػس  ,وقػػابم جمهػػود حػػرة بقيمػػة  /50/ؿ س فقػػط سوػػوف لػػسة سػػورية اغػػس
وقابم الشهيد بقيمة /25/ؿ س فقط سس وعشروف لسة سورية اغس.
حاؿ كاف العرض يتضمن أكثر من وريك جيب أف يتضمن قلب ااوًتاؾ أبف كافة الشركاء متكافلني ومتضامنني .
 -2-1تصريمل رخطي أبنه اقلم علػى دفػاتر الشػروط العامػة واخلاصػة ابمللػ ( القوقيػة واملاليػة والفنيػة ) وجػداوؿ التوريػدات اخلاصػة ابملناقصػة وأنػه
يقبل جبميم ماورد هبا من وروط وأحكاـ 0
 – 3-1تصريمل رخطي أبنه غس حمروـ من الدرخوؿ املناقصات أو التعاقد مم جهات القطاع العاـ أو حمجوزاً على أموالػه حجػزاً احتياقيػاً لصػا
اجلهات العامة أو حجزاً تنفيذيً0
 -4-1وهادة توجيل اتجر أو وهادة توجيل وركة أو صورة عنها مصدقة أصواً مل ميض على استخراجها أو تصديقها أكثر من ثالثة أوهر .
 -5-1وهادة توجيل إحدى الغرؼ التجارية أو الصناعية أو صورة عنها ممصدقة أصواً مل ميض على استخراجها أو تصديقها أكثر من ثالثػة
أوهر0
 -6-1وثيقة اوًتاؾ بنشرة اإلعالانت الرمسية هلذا العاـ ممصدقة أصواً.
 -7-1سجل عديل حديث مل ميض على استخراجه أكثر من ثالثة أوهر .
 -8-1صورة عن اهلوية الشخصية.
 -9-1حتديد موقن خمتار للعارض اجلمهورية العربية الوورية بشكل ممفصل ( اسم املدينة -الي -الشارع – البناء – الطابق – رقم الشػقة-
اسػم قػاقن الشػقة) ويمعتػر هػػذا املػوقن مملزمػا للعػارض ولػػو انتقػل منػه إىل غػس مػا مل يمبلػػغ الشػركة الوػورية للغػاز رخطيػاً عػن موقنػه املختػار اجلديػػد
البلدة نفوها ,وإا تمعتر مجيم التبليغات املرسلة إىل موقنه املختار األوؿ صحيحة حكماً.
م
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 -10-1تصػريمل رخطػػي أبنػػه ا ميلػك أي مصػػنم أو مؤسوػة أو مكتػػب فرعػػي إسػرائيل وأا يكػػوف مموػػتخدماً أي مؤسوػػة أو هي ػػة فيهػػا وأا
يكػػوف قرفػاً أي عقػػد للصػػنم أو للتجميػػم أو الًترخػػيص أو املوػػاعدة الفنيػػة مػػم أي مؤسوػػة أو هي ػػة أو وػػخص إسػرائيل وأا يػزاوؿ مثػػل هػػذا
النشاط إسرائيل سواء بشخصه أـ عن قريق وسيط وأا يواهم بشكل من األوكاؿ دعم إسرائيل أو جمهودها الرة0
 -11-1تصريمل رخطي أبنه ليس من العاملني إحدى اجلهػات العامػة وأنػه لػيس عضػواً أحػد املكاتػب التنفيذيػة لػإلدارة ا ليػة ضػمن حمافظتػه
حتديداً .
 -12-1تعهد أبف املواد جديدة وغس جمددة وليوت من منشأ تركي وا يدرخل تركيبها أي مكوف تركي .
 -13-1تقدمي أحد التصرحيني التاليني :
أ -تص ػريمل رخطػػي أبف امل ػواد املطلوبػػة موجػػودة األس ػواؽ ا ليػػة أو موػػتودعاته وعلػػى موػػؤوليته واحتتػػاج إىل إج ػراءات ااسػػتساد ( يف حــال
تقدمي العرل ابلل ات السورية وكانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غ مستوردة 0
ب-تعهد رخطي بتقدمي وهادة مجركية أو أي وثيقة صادرة عن اجلمارؾ رخالؿ مدة التنفيذ تفيد صراحة أبنه أدرخل املوتوردات موضوع التعهد من
اخلارج ودرخلت ااستهالؾ ا لي ( يف حال تقدمي العرل ابلعملة األجنبية وكانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة .
 -14-1نوخة عن اإليصاؿ الذي يثبت وراء إضبارة دفًت الشروط اخلاص ابملل 0
 -15-1تمعفى اجلهات العامة من تقدمي الواثئق املذكورة أعال 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 األوخاص الطبيعيني0
 - 2املغلف الثاين :
حيوي على العػرض املػايل والتجػاري مػم جػدوؿ األسػعار اإلفراديػة واإلمجاليػة للمػواد املطلوبػة وفقػاً ملػا هػو وارد بػدفًت الشػروط الفػين الثابتػة رخػالؿ فػًتة
صالحية العرض على أف يػمنظم من قبل العارض بصورة واضحة جلية دوف حك أو وطب أو حشو وا جيوز أف يتضمن العرض املايل أي حتفظات
أو وروط حقوقية أو فنية وا يعتد أبي منها حاؿ ورودها
 يقدم العرل املايل والتجاري:إما ابلعملة األجنبية إذا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة.
أو ابلل ات السورية إذا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غ مستوردة .
 مالحظة  :سيتم اعتماد نشرة وسطا أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الل ة السورية اخلاصة ابملصارف الصادرة عن مصرف سوريةاملركزي بتاريخ فو العرول املالية عند مقارنة العرول املالية املقدمة ابلعملة األجنبية .
 مالحظة :يف حال وجود اختالف بني السعر رقمـا وتفقيطـا أو اخـتالف بـني األسـعار االفراديـة واالمجاليـة يؤخـذ ابلسـعر األفضـل ملصـلحةاالدارة .
املادة الرابعة  -حاالت رفو العرل: -1حاؿ تنظيمه أو تقدميه بصورة خمالفة ألحكاـ القانوف رقم  /51 /لعاـ .2004
 -2حاؿ عدـ االتزاـ بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابملل (القوقي واملايل والفين) 0
 -3حاؿ توجيله ابلديواف العاـ بعد آرخر موعد لتقدمي العروض0
 -4حاؿ تقدمي مبالغ نقدية كتأمينات مؤقتة ضمن مغلفات العرض .
 -5حاؿ تقدمي أو توجيل التأمينات املؤقتة ديواف الشركة بعد آرخر موعد لتقدمي العروض .
 -6حاؿ عدـ تقدمي مبلغ التأمينات املؤقتة كامالً .
 -7حاؿ عدـ وراء إضبارة دفًت الشروط اخلاص ابملل .
 -8حاؿ عدـ تقدمي التأمينات املؤقتة ابسم كافة الشركاء إذا كاف العرض مقدـ من وركاء ابلتكافل والتضامن0
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املادة اخلامسة – النفقات والضرائب و الرسوم :
يتحمل املتعهد الضرائب و الرسوـ التالية :
م
 –1مجيػػم الضػرائب و الطوابػػم و الرسػػوـ املاليػػة وا ليػػة والبلديػػة واجلمركيػػة وغسهػػا املًتتبػػة اجلمهوريػػة العربيػػة الوػػورية و النامجػػة عػػن تنفيػػذ العقػػد ػا
م
فيها رسم قابم العقد على نوخيت العقد بنوبة ( /00008/مثانية ابألل ) من القيمة اإلمجالية للعقد ورسوـ وتكالي حملية علػى قيمػة رسػم قػابم
العقد وفق القوانني واألنظمة النافذة.
 –2نفق ػػات اإلع ػػالف حو ػػب م ػػا تدفع ػػه الش ػػركة الو ػػورية للغ ػػاز للمؤسو ػػة العربي ػػة لإلع ػػالف وعل ػػى اعتب ػػار أف الطلبي ػػة قابل ػػة للتجزئ ػػة يتحم ػػل ك ػػل
متعهدنفقات ااعالف يتناسب مم قيمة العقد املرـ معه .
 –3كافة النفقات والرسوـ املًتتبة على إصدار و متديد كفالة التأمينات املؤقتة والنهائية .
املادة السادسة  :أحكام عامة :
-1مدة ارتباط العارل بعر ه :يعتر كل عػرض سػاري املفعػوؿ مػدة / 90/توػعوف يومػاً بعػد آرخػر موعػد لتقػدمي العػروض وبعػد انتهػاء املػدة يمعتػر
العػػرض مجم ػدداً محكم ػاً ملػػدة  /90/توػػعوف يوم ػاً أمرخػػرى مػػا مل يتقػػدـ العػػارض بطلػػب رخطػػي بو ػحب عرضػػه رخػػالؿ الوػػبعة أيـ األوىل مػػن ممضػػي
الػ( / 90 /توعوف يوماً).
 -2القــوة القــاهرة واثــوادث املفاج ــة :حػػاؿ حػػدوث القػػوة القػػاهرة تمطبػػق الق ػوانني واألنظمػػة الوػػورية  ,و ػريطة إعػػالـ الشػػركة الوػػورية للغػػاز
دوث القوة القاهرة بكتاب رخطي أو ابلفاكس مموجل ديواف الشركة رخالؿ /سوة عشر يوماً /من اتريخ حدوث القوة القػاهرة وتقػدمي الواثئػق
اليت تثبت ذلك حتت قائلة سقوط الق بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التأرخس0
 -3غرامـ ــة التـ ــأخ  :إذا أترخػ ػػر املتعه ػػد توريػ ػػد املػ ػواد املطلوبػ ػػة ع ػػن املػ ػػدد واملواعي ػػد املحػ ػػددة ,تمف ػػرض قػ ػػه غرام ػػة أترخػ ػػس بنوػ ػػبة /0‚001/
م
م
م
( واحد ابألل ) من القيمة اإلمجالية للتعهد عن كل يوـ أترخس  ,على أف ا تتجاوز  ( /%20/عشروف ابملائة ) من القيمة اإلمجالية للتعهد .
وميكن أف محت وب غرامات التأرخس على أساس قيمة اجلزء املتأرخر توليمه وريطة حتقيق الشرقني املتالزمني التاليني :
أ -أف يتم توليم املواد األرخرى من التعهد ضمن املواعيد ا ددة .
ب -أف يكوف اجلزء املتأرخر توليمه مموتقالً ااستعماؿ العادي عن ابقي املواد األرخرى املولمة .
 -4طريقة الدفع  :يتم الدفم وجب ويك أو حوالة مصرفية بعد صدور حمضر ااستالـ املؤقت املعتمد أصواً وتقدمي الواثئق واملوتندات
الالزمة للصرؼ.
*عدـ صرؼ كشوؼ امللتزـ مامل يتم تقدمي ما يشعر ابوًتاكه لدى املؤسوة العامة للتأمينات ااجتماعية وتوديد االتزامات املًتتبة عليه.
 يف حــال تقــدمي العــرل ابلعملــة األجنبيــة يــتم الــدفع مبــا يقابلهــا ابللـ ات الســورية بتــاريخ االســتحقاق ( اليــوم التــايل لتــاريخ صــدور ضــراالستالم املؤقت وفن نشرة وسطي أسعار صرف العمـالت األجنبيـة مقابـل اللـ ة السـورية اخلاصـة ابملصـارف الصـادرة عـن مصـرف سـورية
املركزي شـريطة أن يقـدم املتعهـد شـهادة مجركيـة أو أي و يقـة صـادرة عـن اجلمـارك خـالل مـدة التنفيـذ تفيـد صـراحة أبنـه أدخـل املسـتوردات
ومستلزمات تنفيذ العقد مو وع التعهد من اخلارج ودخلت يف االستهالك اهللي .
 -5مدة الضمان  / :سنة ميالدية كاملة  /تبدأ اعتباراً من اتريخ ااستالـ املؤقت.
 -6تعـ ـ ــديل العقـ ـ ــد : :حي ػ ػػق ل ػ ػػإلدارة زيدة الكمي ػ ػػات املتعاق ػ ػػد عليه ػ ػػا أو إنقاص ػ ػػها رخ ػ ػػالؿ م ػ ػػدة تنفي ػ ػػذ العق ػ ػػد بنو ػ ػػبة ا تتج ػ ػػاوز/ %30 /
م
( ثالثػػوف ابملائػػة ) لكػػل بنػػد أو مػػادة مػػن التعهػػد علػػى حػػد وذلػػك بػػنفس الشػػروط واألسػػعار ال ػواردة العقػػد ودوف الاجػػة لعقػػد جديػػد علػػى
أا تتجاوز قيمػة جممػوع الػزيدة أو الػنقص ( /% 25/سػس وعشػروف ابملائػة ) مػن القيمػة اإلمجاليػة للعقػد وا ميكػن للمتعهػد املطالبػة أبي تعػويض
لقاء ذلك .
يمعطى املتعهد حاؿ الزيدة مدة إضافية تتناسب مم قبيعة ومقدار هذ الزيدة وذلك من أجل هذ الزيدة فقط .
 -7أف تكوف الشاحنات املراد حتميلها أو استالـ املواد منها مزودة ابلواثئق املطلوبة من مكتب تنظيم نقل البضائم املختص.
 -8لدى إرسػاء الطلبية على املتع ػهد املرو ػمل فػنف عليػه أف محيػاف علػى صػالحية عرض ػه ملػدة  /سػتة أوػهر تقومييػة  /بػدءاً مػن اليػوـ التػايل لتبليػغ
للمتعهد املرومل الق رخالؿ  /سبعة أيـ  /من اتريخ انقضاء هذ املػدة أف يوػحب
ااحالة عليه وإذا مل يػمبلغ أمر املباورة رخالؿ هذ الفًتة فنف م
م
عرضه دوف أف يكوف له الق ابملطالبة ابلتعويض عن أي عطل أو ضرر وإا ممتدد صالحيته تلقائياً ملدة  /ستة أوهر تقوميية  /أرخرى وهكذا...
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 -9علػػى املتعهػػد املروػػمل أف يموػػلم اإلدارة التأمينػػات النهائيػػة وتوقيػػم العقػػد رخػػالؿ مػػدة أقصػػاها /سوػػة عشػػر يومػاً /مػػن اتريػػخ تبليغػػه رخطي ػاً
م
م
إحالة التعهد عليه و حاؿ امتناعه عن تقدمي التأمينات النهائية وحضور لتوقيم العقد رخالؿ املدة املذكورة تمصادر التأمينات املقدمة من قبله
وحيق لإلدارة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند ااقتضاء.
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