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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية للملف رقم /2018/13د /ب
لتوريد قطع تبديلية للشواحن (كاردات الكرتونية)

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:
 -1نظام العقود الصادر ابلقانون رقم  /51/لعام  2004وتعليماته التنفيذية0
 -2دفرت الشروط العامة الصادر ابملرسوم رقم  /450/لعام 2004
 -3العقد النموذجي الصادر عن رائسة جملس الوزراء واملعمم ابلبالغ رقم /48ب لعام .1978
م
 -4دفرت الشروط الفين اخلاص ابمللف0
 -5اإلعالن اخلاص ابمللف رقم /2018/13د/ب.
املادة الثانية  -أحكام خاصة :
-1التأمينات :
التأمينات املؤقتة :مبلغ قدره  /376,900/ل.س فقط ثالمثائة و ستة و سبعون ألف و تسعمائة لرية سورية ال غري.
على العارض تقدميها ضمن املغلف األول من عرضه أو تسجيلها ابلديوان العام قبل هناية الدوام الرمسي آلخر موعد لتقدمي العروض0
م
ب -التأمينات النهائية  :تمقدم بنسبة ( / % 10 /عشرة ابملائة ) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.
 يف حال قدم العرض ابلعملة األجنبية يتم احتساهبا بناء على معادل عرض املتعهد املرشح ابللرية السورية وفق نشرة وسـطي أسـعار صـرالعمــالت األجنبيــة ا اصــة ابملصــار الصــادرة عــن مصــر ســورية املركــزص النافــذة بتــاريخ مصــادقة ىمــر الصــر علــى اإلحالــة علــى أن تــتم
تسويتها عند كـل اسـتاقال للمتعهـد يـا يحتـمن اصـيل القيمـة املطلوبـة مـذا التأمينـات يف ـوء النسـبة اعـددة مـا يف العقـد ـما لعـدم أص
انتقاص من قيمتها جم عن ارتفاع سعر الصر  ,وذلك من خالل االقتطاع املباشر من االستاقاقات اليت ترتتب للمتعهد وفق أحكام العقد
أو بتعديل صك التأمينات النهائية أو ابلتسديد نقدا يف صندول الشركة السورية للغاز.
وتمعاااد بعااد انتهاااء فاارتة ال اامان وصاادور ال اار االسااتالم النهااائي وتقاادمي باراءة ذمااة ماان الاادوائر املاليااة امل تصااة تذا ى تملاان قااد ققا علااى املتعهااد
م
م
التزامات تستوجب حجزها .
تمقاادم التيمينااات امل قتااة والنهائيااة نق ادا يف حساااب الشاار ة السااورية للغاااز املفتااول لا ادى املصاارا التجااارس السااورس فاار  / 4 /حبماار رقاام ا ساااب
 /0404-030695-001 /أو مبوجب فالة مصرفية ( تمغطي صالحيتها مادة االرتبااط ابلعارض للتيميناات امل قتاة) أو حوالاة مصارفية أو كاي
(مصااد ) ألماار الشاار ة السااورية للغاااز م ان أحااد املصااارا السااورية املقيمااة واملعتماادة ماان ا هااات امل تصااة يف ا مهوريااة العربيااة
م كاار عليااه ابلقبااول م
م
م
السورية 0
جيب أن يت من تاب التيمينات امل قتة و النهائية الرقم اخلاص ابمللف وموضو امللف.
يف حال كان العرض يَتحتمن أكثر من شريك جيب أن تـ َقدم التأمينات املؤقتة و النهائية أبمساء مجيع الشركاء.
 -2مدة التوريد  :خالل  /ستة أكهر تقوميية /تبدأ اعتبارا من اتريخ تبليغ أمر املباكرة 0
 -3مكان التسليم  :واصل أرض مستودعات مديرية استثمار الغاز يف ا سملة.
-4مكان تقدمي العروض  :تمقدم العروض تىل الديوان العام للشر ة السورية للغاز  /محر -أوتوسرتاد طرطوس .
هاتف 0312496101/حىت  / 0312496108فا س /0312496640/ص.ب./4499 /
-5ىخر موعد لتقدمي العروض حىت هناية الدوام الرمسي من اتريخ . 2018/6/25
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-6موعــد جلســة فــو العــروض :الساااعة العاكاارة صااباحا مان اتريااخ  2018/6/26يف مقاار الشاار ة املااذ ور أعاااله ويمساامل للعارضااو حب ااور
جلسة املناقصة.
 -7قابلية الطلبية للتجزئة  :غري قابلة للتجزئة .
ومغلا معنااون ابساام الشاار ة السااورية للغاااز
املــادة الثالثــة  :تمقاادم العااروض ضاامن ممغلفاو ممغلقاو متااومو يوضااعان يف ممغلااف اثلااخم متااوم م
ويدون عليه:
 -2موضو امللف .
 -1رقم امللف.
 -4اسم الشر ة العارضة أو اسم العارض والعنوان ابلتفصيل.
 -3آخر موعد لتقدمي العروض.
 -1املغلف األول  :حيوص على الواثئق والتعهدات الواجب تقدميها من العارض :
 -1-1طلب اكرتاك ابملناقصة مملصقا عليه طابع مايل بقيمة/1500/ل س فقاط ألاف ومسامائة لارية ساورية الغاري  ,وطاابع رساوم اللياة
(لــيط بــابع مــايل) بقيمااة/75/ل س فقااط مااس وساابعون لاارية سااورية الغااري  ,وطااابع جمهااود حاارة بقيمااة  /50/ل س فقااط مسااون لاارية
سورية الغري وطابع الشهيد بقيمة /25/ل س فقط مس وعشرون لرية سورية الغري.
يف حال ك ان العرض يتحتمن أكثر من شريك جيب أن يتحتمن بلب االشرتاك أبن كافة الشركاء متكافلني ومتحتامنني .
 -2-1تص اريل خط ااي أبنااه اطل ااع علااى دف اااتر الشااروط العام ااة واخلاصااة ابملل ااف ( ا قوقيااة واملالي ااة والفنيااة ) وج ااداول التورياادات اخلاص ااة
ابملناقصة وأنه يقبل جبميع ماورد هبا من كروط وأحملام 0
 – 3-1تصريل خطي أبنه غري الروم من الدخول يف املناقصات أو التعاقد مع جهات القطا العام أو الجوزا على أمواله حجزا احتياطيا
لصاحل ا هات العامة أو حجزا تنفيذي0
 -4-1كهادة تسجيل اتجر أو كهادة تسجيل كر ة أو صورة مصدقة عنها أصوال ى ميض على است راجها أو تصديقها أ ثر مان ثالثاة
أكهر .
 -5-1كهادة تسجيل يف تحدى الغرا التجارية أو الصناعية أو صورة ممصادقة عنهاا أصاوال ى مياض علاى اسات راجها أو تصاديقها أ ثار
من ثالثة أكهر0
 -6-1وثيقة اكرتاك بنشرة اإلعالانت الرمسية هلذا العام ممصدقة أصوال.
 -7-1سجل عديل حديخم ى ميض على است راجه أ ثر من ثالثة أكهر .
 -8-1صورة عن اهلوية الش صية.
 -9-1ديااد مااوطن متااار للعااارض يف ا مهوريااة العربيااة السااورية بشااملل ممفصاال ( اساام املدينااة -ا ااي -الشااار – البناااء – الطاااب –
رقم الشقة -اسم قاطن الشقة) ويمعترب هذا املوطن مملزما للعارض ولو انتقال مناه تىل غاريه ماا ى يمبلاغ الشار ة الساورية للغااز خطياا عان موطناه
امل تار ا ديد يف البلدة نفسها ,وتال تمعترب مجيع التبليغات املرسلة تىل موطنه امل تار األول صحيحة حملما.
م
 -10-1تصريل خطي أبنه ال ميل أس مصنع أو م سسة أو مملتب فرعي يف تسرائيل وأال يملون ممست دما يف أس م سسة أو هيئة فيها
وأال يملون طرفا يف أس عقد للصنع أو للتجميع أو الرتخير أو املساعدة الفنياة ماع أس م سساة أو هيئاة أو كا ر يف تسارائيل وأال يازاول
مثل هذا النشاط يف تسرائيل سواء بش صه أم عن طري وسيط وأال يساهم بشملل من األكملال يف دعم تسرائيل أو جمهودها ا رة0
 -11-1تصريل خطي أبنه ليس من العاملو يف تحدى ا هاات العاماة وأناه لايس ع اوا يف أحاد اململاتاب التنفيذياة لاإلدارة ا لياة ضامن
الافظته ديدا .
 -12-1تعهد أبن املواد جديدة وغري جمددة وأهنا ليس من منشي تر ي وال يدخل يف تر يبها أس مملون تر ي.
 -13-1تقدمي أحد التعهدين التاليو:
أ -تعهااد خطااي أبن امل اواد املطلوبااة موجااودة يف األس اوا ا ليااة أو يف مسااتودعاته وعلااى مس ا وليته وال تاااإ تىل تج اراءات االسااترياد ( يف حــال
تقدمي العرض ابللريات السورية وكانت التوريدات واملستلزمات الالزمة لتنفيذ العقد غري مستوردة )0
ب -تعهد خطي بتقدمي كهادة مجر ية أو أس وثيقة صادرة عن ا مارك خالل مدة التنفيذ تفيد صراحة أبنه أدخل املستوردات موضو التعهاد
من اخلارإ ودخل يف االستهالك ا لي ( يف حال تقدمي العرض ابلعملة األجنبية وكانت التوريدات واملستلزمات الالزمة لتنفيذ العقد
مستوردة )0
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 -14-1نس ة عن اإليصال الذس يثب كراء تضبارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف0
 -15-1تمعفى ا هات العامة من تقدمي الواثئ املذ ورة أعاله ماعدا البند /1-1/و/2-1/و  /12-1/و0/14-1/
* يقتصر تطبي الفقرة ( )11-1 ,8-1 ,7-1على األك اص الطبيعو0
 - 2املغلف الثاين :
حيوس على العرض املايل والتجارس مع جدول األسعار ( اإلفرادية واإلمجالية ) الثابتة خالل فرتة صالحية العرض على أن يامنظم من قبل العاارض
بصورة واضحة جلية دون ح أو كطب أو حشو وال جيوز أن يت من العرض املايل أس فظات أو كروط حقوقية أو فنية وال يعتاد أبس منهاا
يف حال ورودها.
 يقدم العرض املايل والتجارص:إما ابللريات السورية إذا كانت التوريدات واملستلزمات الالزمة لتنفيذ العقد غري مستوردة.
أو ابلعملة األجنبية إذا كانت التوريدات واملستلزمات الالزمة لتنفيذ العقد مستوردة.
 مالحظــة  :ســيتم اعتمــاد نشــرة وســطي أســعار صــر العمــالت األجنبيــة مقابــل اللــرية الســورية ا اصــة ابملصــار الصــادرة عــن مصــر ســوريةاملركزص بتاريخ فو العروض املالية عند مقارنة العروض املالية املقدمة ابلعملة األجنبية .

املادة الرابعة  -حاالت رفو العرض: -1يف حال تنظيمه أو تقدميه بصورة مالفة ألحملام القانون رقم  /51 /لعام .2004
 -2يف حال عدم االلتزام بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابمللف (ا قوقي واملايل والفين) 0
 -3يف حال تسجيله ابلديوان العام بعد آخر موعد لتقدمي العروض0
-4يف حال تقدمي مبالغ نقدية تيمينات م قتة ضمن مغلفات العرض .
 -5يف حال تقدمي أو تسجيل التيمينات امل قتة يف ديوان الشر ة بعد آخر موعد لتقدمي العروض .
 -6يف حال عدم تقدمي مبلغ التيمينات امل قتة امال .
 -7يف حال عدم كراء تضبارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف .
 -8يف حال ان املواد اليت ستورد وتر ب من منشي تر ي أو يدخل يف تر يبها أس مملون تر ي.
 -9يف حال عدم تقدمي التيمينات امل قتة ابسم افة الشر اء تذا ان العرض مقدم من كر اء ابلتملافل والت امن0
املادة ا امسة – النفقات والحترائب و الرسوم :
يتحمل املتعهد النفقات وال رائب و الرسوم التالية :
م
 –1مجيع ال رائب و الطوابع و الرسوم املالية والبلدية وا لية وغريها املرتتبة يف ا مهورية العربية السورية و النامجة عن تنفيذ العقاد مباا فيهاا
م
رسم طابع العقد على نس يت العقد بنسبة ( /0,008/مثانية ابأللف) مان القيماة اإلمجالياة للعقاد ورساوم وتملااليف اللياة علاى رسام طاابع
العقد وف القوانو واألنظمة النافذة.
 –2نفقات اإلعالن حسب ما تدفعه الشر ة السورية للغاز للم سسة العربية لإلعالن .
 –3افة النفقات والرسوم املرتتبة على تصدار و متديد فالة التيمينات امل قتة والنهائية .
املادة السادسة  :أحكام عامة :
 -1مدة ارتباط العارض بعر ه :يعترب ل عرض سارس املفعول مدة ( / 90/تسعون يوما) بعد آخر موعد لتقدمي العروض و بعد انتهاء
املادة يمعتاارب العارض مجماددا محملمااا ملادة  ( /90/تسااعون يوماا) أمخاارى مااا ى يتقادم العااارض بطلاب خطااي بسااحب عرضاه خااالل الساابعة أيم
األوىل من مم ي الا( / 90 /تسعون يوما).
 -2القــوة القــاهرة واثــوادج املفاج ــة :يف حااال حاادوث القااوة القاااهرة تمطبا القاوانو واألنظمااة السااورية  ,كاريطة تعااالم الشاار ة السااورية
للغاااز حباادوث القااوة القاااهرة بملتاااب خطااي أو ابلفااا س ممسااجل يف دي اوان الشاار ة خااالل  /مسااة عشاار يومااا  /ماان اتريااخ حاادوث القااوة
طائلة سقوط ا بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التيخري0
القاهرة وتقدمي الواثئ اليت تثب ذل
 -3غرامة التأخري  :تذا أتخر املتعهد يف توريد املواد املطلوبة عن املدد واملواعيد املحددة يف هذا الدفرت,تمفرض حبقه غرامة أتخري
م
م
م
بنسبة( /0‚001/واحد ابأللف) من القيمة اإلمجالية للتعهد عن ل يوم أتخري  ,على أن ال تتجاوز (/%20/عشرون ابملائة ) من القيمة
اإلمجالية للتعهد و ميملن أن م سب غرامات التيخري على أساس قيمة ا زء املتيخر يف تسليمه كريطة قي الشرطو املتالزمو التاليو :
م
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أ -أن يتم تسليم املواد األخرى من التعهد ضمن املواعيد ا ددة .
ب -أن يملون ا زء املتيخر تسليمه ممستقال يف االستعمال العادس عن ابقي املواد األخرى املسلمة.
م
م
-4بريقة الدفع  : :يتم الدفع مبوجاب كاي أو حوالاة مصارفية بعاد صادور ال ار االساتالم امل قا

والواثئ الالزمة للصرا.

املعتماد أصاوال وتقادمي املساتندات
م

 يف حال تقدمي العرض ابلعملة األجنبية يتم الدفع يا يقابلهـا ابللـريات السـورية بتـاريخ االسـتاقال ( اليـوم التـايل لتـاريخ صـدور حتـراالستالم املؤقت ) وفق نشرة وسطي أسعار صر العمالت األجنبية مقابل اللرية السورية ا اصة ابملصار الصادرة عن مصر سورية
املركزص شريطة أن يقدم املتعهد شهادة مجركية أو أص وثيقة صادرة عن اجلمارك خالل مدة التنفيذ تفيد صـراحة أبنـه أدخـل املسـتوردات
ومستلزمات تنفيذ العقد مو وع التعهد من ا ارج ودخلت يف االستهالك اعلي.
 -5مدة الحتمان  / :ستة أكهر تقوميية  /تبدأ اعتبارا من اتريخ صدور ال ر االستالم امل ق املعتمد أصوال.
م
 -6تعديل العقد  :حي لإلدارة زيدة الملميات املتعاقد عليها أو تنقاصها خالل مدة تنفيذ العقد بنسبة ال تتجاوز(/ %30 /ثالثاون ابملائاة)
م
لملل بند أو مادة من التعهد على ِحدة وذل بنفس الشروط واألسعار الواردة يف العقد ودون ا اجة لعقد جديد ,على أال تتجاوز قيمة جممو
الزيدة أو النقر( / %25/مسة وعشرون ابملائة) من القيمة اإلمجالية للعقد وال ميملن للمتعهد املطالبة أبس تعويض لقاء ذل .
يمعطى املتعهد يف حال الزيدة مدة تضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيدة وذل من أجل هذه الزيدة فقط.
م
 -7لدى ترسااء الطلبية على املتعاهد املركال فإن عليه أن محيافظ على صالحية عرضاه ملادة  /ساتة أكاهر تقوميياة  /بادءا مان اترياخ اإلرسااء
م
م
للمتعهد املركل ا ا خاالل  /سابعة أيم  /مان اترياخ انق ااء هاذه املادة أن يساحب عرضاه
وتذا ى يامبلغ أمر املباكرة خالل هذه الفرتة فإن
م
م
دون أن يملون له ا ابملطالبة عن أس عطل أو ضرر وتال ممتدد صالحيته تلقائيا ملدة  /ستة أكهر تقوميية  /أخرى وهملذا...
 -8على املتعهد املركل الذس مت تبالغه اإلحالة عليه أن يمسلم اإلدارة التيمينات النهائية خالل مادة أقصااها  /مساة عشار يوماا  /وتتمتاع
م
م
اإلدارة حبال الرفض حب ممصادرة التيمينات امل قتة واختاذ اإلجراءات القانونية حبقه .
 -9علااى املتعه ااد املرك اال توقيااع العق ااد خ ااالل م اادة أقصاااها  /ثالث ااون يوم ااا  /ماان اتري ااخ تبليغ ااه اإلحال ااة عليااه  ,ويف ح ااال ع اادم ح ااوره
م
م
أو امتناعه عن توقيع العقد تمصادر التيمينات املقدمة من قبله وحي لإلدارة مطالبته بتعويض عن العطل وال رر عند االقت اء0
مسؤول امللف
رمي قسيط

رئيط شعبة املشرتايت
والعقود ا ارجية
علي شاود

رئيط دائرة املشرتايت
والعقود
م.عبري مرعي

معاون مدير العقود واملشرتايت

مدير العقـود واملشرتايت

د.م.علي سليمان

مــاهر عبـاس

يعتمـد/

املدير العام
املهندس علي دربويل
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