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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية للملف رقم /0202/77د
لتوريد أانبيب ملساء وملحومة معزولة أبقطار خمتلفة

سندا ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم /12 /لعام 0222
ادلادة األوىل  :يعترب كل مما يلي جزءا ال يتجزأ من هذا 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 /2021/77د .
ادلادة الثانية  -أحكام خاصة :
-2التأمينات :
أ -التأمينات ادلؤقتة :مبلغ إمجايل قدره  / 382788608/ؿ0س فقط ثالمثائة واثناف ومثانوف مليوانً وسبعمائة ومثانية ومثانوف ألف وستمائة ومثاف
لريات سورية ال غري  ,موزعة على جمموعتني وفق التايل:

 اجملموعة /180610288/ : Aؿ.س فقط مائة ومثانوف مليوف وستمائة وعشرة آالؼ ومئتاف ومثانية ومثانوف لرية سورية الغري . اجملموعة /202178320/ : Bؿ.س فقط مئتاف واثناف مليوف ومائة ومثانية وسبعوف ألف وثالمثائة وعشروف لرية سورية الغري .على العارض تقدميها ضمن املغلف األوؿ من عرضو أو تسجيلها ابلديواف العاـ قبل هناية الدواـ الرمسي آلرخر موعد لتقد م العروض0
م
ب  -التأمينات النهائية  :تمقدـ ابللريات السورية بنسبة ( / % 10 /عشرة ابملائة ) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.
 يف حــاق قــدم العــرل ابلعملــة األجن يــة يــتم احتســا ا بنــاء علــا معــادق عــرل ادلتعهــد ادلرشـ ابللـ ة الســورية وفــن نشــرة وســطي أســعارصرف العمالت األجن ية اخلاصة ابدلصارف الصادرة عن مصرف سورية ادلركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرف علـا اإلحالـة علـا أن
تتم تسويتها عند كل استحقاق للمتعهد مبا يضمن حتصيل القيمة ادلطلوبـة ذلـذا التأمينـات يف ـوء النسـ ة اهلـددة ذلـا يف العقـد ـماان لعـدم
أي انتقاص من قيمتها انجم عن ارتفاع سعر الصرف ,وذلك من خالق االقتطاع ادل اشر من االستحقاقات اليت ترتتب للمتعهد وفن أحكام
العقد أو بتعديل صك التأمينات النهائية أو ابلتسديد نقدا يف صندوق الشركة السورية للغاز.
وتمعاد بعد انتهاء فرتة الضماف وصدور حمضر االستالـ النهائي وتقد م براءة ذمة من الدوائر املالية املختصػة ومػن مسسسػة التيمينػات االجتماعيػة إذا
م
مل تكن قد حتققت على املتعهد التزامات تستوجب حجزىا .
م
تقــدم التأمينــات ادلؤقتــة والنهائيــة كمــا يلــي  :يلتػػزـ ا لعػػارض أو املتعهػػد املروػػمل أو املتعهػػد سػػب الػػاؿ ( مػػن السػػوريني أو مػػن حكمهػػم ) بتيديػػة
التيمينات املسقتة أو النهائية أو كفالة السلف من حسابو املصر املفتوح لدى أحد املصارؼ العاملة اجلمهورية العربية السورية وذلك حصراً عن طريق
تقد م كفالة مصرفية (ت غطي صالحيتها مدة االرتباط ابلعرض للتيمينات املسقتة ) أو ويك مصدؽ أو عن طريػق حوالػة مصػرفية مػن حسػابو إب حسػاب
اجلهة العامة إف وجد .
رقم حساب الشركة السورية للغاز املفتوح لدى املصرؼ التجاري السوري فرع  / 4/مص ىو . /0404-030695-001/
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جيب أف يتضمن كتاب التيمينات املسقتة والنهائية الرقم اخلاص ابمللف وموضوع امللف ورقم اجملموعة .

يف حاق كان العرل يتضمن أكثر من شريك جيب أن تـقدم التأمينات ادلؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.
 -0مدة وبدء التوريد  :رخالؿ  /مائة ومثانوف يوماً  /تبدأ اعتباراً من اتريخ تبليغ أمر املباورة 0
 -3مكان التسليم  :واصل أرض أحد املوانئ السورية .

-2مكان تقدمي العرول  :تمقدـ العروض إب الديواف العاـ للشركة السورية للغاز مص -أوتوسرتاد طرطوس .
ىاتف 0312496101/حىت  / 0312496108فاكس /312496640/ص.ب./4499 /
-1آخر موعد لتقدمي العرول  :هناية الدواـ الرمسي من اتريخ .2022/ 1 / 17
-6موعــد جلســة فــو العــرول :السػػاعة الاديػػة عشػػرة صػػباحاً مػػن اتريػػخ  2022 /1 / 18مقػػر الشػػركة املػػذكور أعػػاله ويمسػػممل للعارضػػني
ضور جلسة فض العروض.
 -7قابلية الطل ية للتجزئة  :قابلة للتجزئة ( وفق جمموعتني ) .
ومغلق معنوف ابسم الشركة السورية للغاز ويدوف عليو:
ادلادة الثالثة  :تمقدـ العروض ضمن ممغلفني ممغلقني خمتومني يوضعاف ممغلف اثلث خمتوـ م
 -2رقم امللف.

 -0موضوع امللف ورقم اجملموعة .

 -3آرخر موعد لتقد م العروض.

 -2اسم الشركة العارضة أو اسم العارض والعنواف ابلتفصيل.

 -2ادلغلف األوق  :حيوي علا الواثئن والتعهدات الواجب تقدميها من العارل :
 -1-1طلب اورتاؾ ابملناقصة مملصػقاً عليػو طػابع مػايل بقيمػة/2122/ؿ س فقػط ألػف ومسػمائة لػرية سػورية الغػري  ,وطػابع رسػوـ حمليػة (لـي
طــابع مــايل بقيمػػة/71/ؿ س فقػػط مػػس وسػػبعوف لػػرية سػػورية الغػػري  ,وطػػابع جمهػػود حػػرة بقيمػػة  /12/ؿ س فقػػط مسػػوف لػػرية سػػورية الغػػري
وطابع الشهيد بقيمة /01/ؿ س فقط مس وعشروف لرية سورية الغري.
حاؿ كاف العرض يتضمن أكثر من وريك جيب أف يتضمن طلب االورتاؾ أبف كافة الشركاء متكافلني ومتضامنني .
 -2-1تصريمل رخطي أبنو اطلع علػى دفػاتر الشػروط العامػة واخلاصػة ابمللػف ( القوقيػة واملاليػة والفنيػة ) وجػداوؿ التوريػدات اخلاصػة ابملناقصػة وأنػو
يقبل جبميع ماورد هبا من وروط وأحكاـ 0
 – 3-1تصريمل رخطي أبنو غري حمروـ من الدرخوؿ املناقصات أو التعاقد مع جهات القطاع العاـ أو حمجوزاً على أموالػو حجػزاً احتياطيػاً لصػا
اجلهات العامة أو حجزاً تنفيذيً0
 -4-1وهادة تسجيل اتجر أو وهادة تسجيل وركة أو صورة عنها مصدقة أصوالً مل ميض على استخراجها أو تصديقها أكثر من ثالثة أوهر .
 -5-1وهادة تسجيل إحدى الغرؼ التجارية أو الصناعية أو صورة عنها ممصدقة أصوالً مل ميض على استخراجها أو تصديقها أكثر من ثالثػة
أوهر0
 -6-1وثيقة اورتاؾ بنشرة اإلعالانت الرمسية هلذا العاـ ممصدقة أصوالً.
 -7-1سجل عديل حديث مل ميض على استخراجو أكثر من ثالثة أوهر .
 -8-1صورة عن اهلوية الشخصية.
 -9-1حتديد موطن خمتار للعارض اجلمهورية العربية السورية بشكل ممفصل ( اسم املدينة -الي -الشارع – البناء – الطابق – رقم الشػقة-
اسم قاطن الشقة ) ويمعترب ىذا املػوطن مملزمػا للعػارض ولػو انتقػل منػو إب غػريه مػا مل يمبلػغ الشػركة السػورية للغػاز رخطيػاً عػن موطنػو املختػار اجلديػد
البلدة نفسها ,وإال تمعترب مجيع التبليغات املرسلة إب موطنو املختار األوؿ صحيحة حكماً.
م
 -10-1تصػريمل رخطػػي أبنػػو ال ميلػك أي مصػػنع أو مسسسػة أو مكتػػب فرعػػي إسػػرائيل وأال يكػػوف ممسػػتخدماً أي مسسسػػة أو ىيئػػة فيهػػا وأال
يكػػوف طرفػاً أي عقػػد للصػػنع أو للتجميػػع أو الرترخػػيص أو املسػػاعدة الفنيػػة مػػع أي مسسسػػة أو ىيئػػة أو وػػخص إسػرائيل وأال يػزاوؿ مثػػل ىػػذا
النشاط إسرائيل سواء بشخصو أـ عن طريق وسيط وأال يساىم بشكل من األوكاؿ دعم إسرائيل أو جمهودىا الرة0
 -11-1تصريمل رخطي أبنو ليس من العاملني إحدى اجلهػات العامػة وأنػو لػيس عضػواً أحػد املكاتػب التنفيذيػة لػإلدارة ا ليػة ضػمن حمافظتػو
حتديداً .
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 -12-1تعهد أبف املواد جديدة وغري جمددة وليست من منشي تركي وال يدرخل تركيبها أي مكوف تركي .
 -13-1تقد م ما يثبت أبف املواد موضوع التعهد قد مت استريادىا من اخلارج رخالؿ مدة التنفيذ .
 -14-1نسخة عن اإليصاؿ الذي يثبت وراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف0
 -15-1الواثئق املطلوبة بدفرت الشروط الفين .
 -16-1تمعفى اجلهات العامة من تقد م الواثئق املذكورة أعاله ماعدا البند /1-1/و/2-1/و  /12-1/و/13-1/و/14-1/و. /15-1/
* يقتصر تطبيق الفقرة ( )11-1 ,8-1 ,7-1على األوخاص الطبيعيني0
 - 0ادلغلف الثاين :
حيوي على العرض املايل والتجاري مع جدوؿ األسعار اإلفرادية واإلمجالية الثابتة رخالؿ فرتة صالحية العرض على أف يػمنظم من قبل العػارض بصػورة
واضحة جلية دوف حك أو وطب أو حشو وال جيوز أف يتضمن العرض املػايل أي حتفظػات أو وػروط حقوقيػة أو فنيػة وال يعتػد أبي منهػا حػاؿ
ورودىا
 يقدم العرل ادلايل والتجاري:إما ابلعملة األجن ية أو ابلل ات السورية
 مالحظة  :سيتم اعتماد نشرة وسطا أسعار صرف العمالت األجن ية مقابل الل ة السورية اخلاصة ابدلصارف الصادرة عن مصرف سوريةادلركزي بتاريخ فو العرول ادلالية عند مقارنة العرول ادلالية ادلقدمة ابلعملة األجن ية .
مالحظــة :حػػاؿ وجػػود ارخػػتالؼ بػػني السػػعر رقم ػاً وتفقيط ػاً ,أو ارخػػتالؼ بػػني األسػػعار االفراديػػة واإلمجاليػػة يسرخػػذ ابلسػػعر األفضػػل ملصػػلحة
اإلدارة.
ادلادة الرابعة  -حاالت رفو العرل: -1حاؿ تنظيمو أو تقدميو بصورة خمالفة ألحكاـ القانوف رقم  /51 /لعاـ .2004
 -2حاؿ عدـ االلتزاـ بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابمللف (القوقي واملايل والفين) 0
 -3حاؿ تسجيلو ابلديواف العاـ بعد آرخر موعد لتقد م العروض0
 -4حاؿ تقد م مبالغ نقدية كتيمينات مسقتة ضمن مغلفات العرض .
 -5حاؿ تقد م أو تسجيل التيمينات املسقتة ديواف الشركة بعد آرخر موعد لتقد م العروض .
 -6حاؿ عدـ تقد م مبلغ التيمينات املسقتة كامالً .
 -7حاؿ عدـ وراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف .
 -8حاؿ عدـ تقد م التيمينات املسقتة ابسم كافة الشركاء إذا كاف العرض مقدـ من وركاء ابلتكافل والتضامن0
ادلادة اخلامسة – النفقات والضرائب والرسوم :
أ -يتحمل ادلتعهد النفقات والضرائب والرسوم التالية :
 –1مجيع الضرائب والطوابع والرسوـ املالية وا لية والبلدية وغريىا املرتتبة اجلمهورية العربية السورية و النامجة عن تنفيذ العقد بػا فيهػا رسػم طػابع
م
العقػػد علػػى نسػػخد العقػػد بنسػػبة ( /00008/مثانيػػة ابأللػػف) مػػن القيمػػة اإلمجاليػػة للعقػػد ورسػػوـ وتكػػاليف حمليػػة علػػى قيمػػة رسػػم طػػابع العقػػد وفػػق
القوانني واألنظمة النافذة.
–2كافػػة النفقػػات املرتتبػػة (كافػػة األجػػور واملصػػاريف والضػرائب والرسػػوـ والطوابػػع وأجػػور النقػػل مػػن بلػػد الصػػانع وغريىػػا  )...حػػىت وصػػوؿ املػواد إب
أرض املرفي سورية وتسليمها إب الشركة السورية للغاز .
-3نفقات التيمني على املواد من املصنع إب أرض املرفي سورية .
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-4نفقات اإلعالف حسب ما تدفعو الشركة السورية للغاز للمسسسة العربية لإلعالف وعلى اعتبار الطلبية قابلة للتجزئة يتحمل كل متعهد جزء من
نفقات اإلعالف يتناسب مع قيمة العقد املربـ معو .
 –5كافة النفقات والرسوـ املرتتبة على إصدار ومتديد كفالة التيمينات املسقتة والنهائية .

ب -تتحمل الشركة السورية للغاز كافػة النفقػات والضػرائب والطوابػع و الرسػوـ ونفقػات التخلػيص وكافػة الرسػوـ اجلمركيػة وملحقاسػا ورسػوـ املرفػي
على ارختالفها وأجور الساحات املخزنية سورية وغريىا من استالـ املواد أرض املرفي وحىت وصوهلا أرض خمازف الشركة .
ادلادة السادسة  :أحكام عامة :
-2مدة ارت اط العارل بعر ه :يعترب كل عػرض سػاري املفعػوؿ مػدة / 90/تسػعوف يومػاً بعػد آرخػر موعػد لتقػد م العػروض وبعػد انتهػاء املػدة يمعتػرب
العػػرض مجمػػدداً محكم ػاً ملػػدة  /90/تسػػعوف يوم ػاً أمرخػػرى مػػا مل يتقػػدـ العػػارض بطلػػب رخطػػي بس ػحب عرضػػو رخػػالؿ السػػبعة أيـ األوب مػػن ممضػػي
الػ / 90 /تسعوف يوماً.
 -0القوة القاهرة واحلوادث ادلفاجئة :حاؿ حدوث القوة القاىرة تمطبق القوانني واألنظمة السورية  ,وريطة إعالـ الشركة السورية للغاز
دوث القوة القاىرة بكتاب رخطي أو ابلفاكس ممسجل ديواف الشركة رخالؿ /مسة عشر يوماً /من اتريخ حدوث القوة القاىرة وتقد م الواثئق
الد تثبت ذلك حتت طائلة سقوط الق بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التيرخري0

 -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 ػػو غرام ػػة أترخػ ػػري بنسػ ػػبة /0‚001/
م
م
م
( واحد ابأللف ) من القيمة اإلمجالية للتعهد عن كل يوـ أترخري  ,على أف ال تتجاوز  ( /%20/عشروف ابملائة ) من القيمة اإلمجالية للتعهد .
وميكن أف محتسب غرامات التيرخري على أساس قيمة اجلزء املتيرخر تسليمو وريطة حتقيق الشرطني املتالزمني التاليني :
م
أ -أف يتم تسليم املواد األرخرى من التعهد ضمن املواعيد ا ددة .
ب -أف يكوف اجلزء املتيرخر تسليمو ممستقالً االستعماؿ العادي عن ابقي املواد األرخرى املسلمة .
م
م
 -2طريقة الدفع  :يتم الدفع بوجب ويك أو حوالة مصرفية بعد صدور حمضر االستالـ املسقت املعتمد أصوالً وتقد م املستندات والواثئق الالزمػة
للصرؼ و قياـ املتعهد بتقد م كافة الواثئق الالزمة الستالـ املواد وإلمتاـ إجراءات التخليص اجلمركي ونقل املواد إب خمازف الشركة .
*عدـ صرؼ مستحقات امللتزـ م ا مل يتم تقد م ما يشعر ابورتاكو لدى املسسسة العامة للتيمينات االجتماعية وتسديد االلتزامات املرتتبة عليو.
 يف حــاق تقــدمي العــرل ابلعملــة األجن يــة يــتم الــدفع مبــا يقابلهــا ابللـ ات الســورية بتــاريخ االســتحقاق ( اليــوم التــايل لتــاريخ صــدور ضــراالستالم ادلؤقت وفن نشرة وسطي أسعار صرف العمـالت األجن يـة مقابـل اللـ ة السـورية اخلاصـة ابدلصـارف الصـادرة عـن مصـرف سـورية
ادلركزي شريطة تقدمي مايث ت أبن ادلواد مو وع التعهد قد مت است ادها من اخلارج خالق مدة التنفيذ .
 -1مدة الضمان  / :مائة ومثانوف يوماً  /تبدأ اعتباراً من اتريخ االستالـ املسقت.
 -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 بنس ػ ػػبة ال تتج ػ ػػاوز/ %30 /
م
( ثالثػػوف ابملائػػة ) لكػػل بنػػد أو مػػادة مػػن التعهػػد علػػى عحػػده وذلػػك بػػنفس الشػػروط واألسػػعار ال ػواردة العقػػد ودوف الاجػػة لعقػػد جديػػد علػػى
أال تتجاوز قيمػة جممػوع الػزيدة أو الػنقص ( /% 25/مػس وعشػروف ابملائػة ) مػن القيمػة اإلمجاليػة للعقػد وال ميكػن للمتعهػد املطالبػة أبي تعػويض
لقاء ذلك .
يمعطى املتعهد حاؿ الزيدة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار ىذه الزيدة وذلك من أجل ىذه الزيدة فقط .
م
 -7على املتعهد تثبيت داللة املنشي على البضاعة بشكل واضمل وغري قابل لإلزالة سػب طبيعػة البضػائع ويتحمػل كامػل املسػسولية حػاؿ عػدـ
التزامو بذلك .
 -8لػػدى إرس ػاء الطلبيػػة علػػى املتع ػهد املرو ػمل فػ ف عليػػو أف محيػاف علػػى صػػالحية عرض ػو ملػػدة  /سػػتة أوػػهر تقومييػػة  /بػػدءاً مػػن اليػػوـ التػػايل لتبليػػغ
م
م
للمتعهػد املروػمل الػق رخػالؿ  /سػبعة أيـ  /مػن اتريػخ انقضػاء ىػذه املػدة أف يسػحب
ف
ػ
ف
ػرتة
ف
ال
ػذه
ى
ػالؿ
رخ
املباورة
اإلحالة عليو وإذا مل يػمبلغ أمر
م
م
عرضو دوف أف يكوف لو الق ابملطالبة ابلتعويض عن أي عطل أو ضرر وإال ممتدد صالحيتو تلقائياً ملدة  /ستة أوهر تقوميية  /أرخرى وىكذا...
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 -9على املتعهد املرومل أف يمسلم اإلدارة التيمينات النهائية وتوقيع العقد رخالؿ مدة أقصاىا  /مسة عشر يوماً  /من اتريخ تبليغو رخطياً إحالة
م
م
التعهد عليو و حاؿ امتناعو عن تقد م التيمينات النهائية وحضوره لتوقيع العقد رخالؿ املدة املذكورة تمصادر التيمينات املقدمة من قبلو وحيق
لإلدارة مطالبتو بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء0
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