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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية للمرة الثانية للملف رقم /2018/20د/أ
لتوريد مادة ماءات الصوديوم

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 التشريعي رقم  /450/لعام 2004
 -3العقد النموذجي الصادر عن رائسة جملس الوزراء واملعمم ابلبالغ رقم /48ب لعام .1978
م
-4دفرت الشروط الفين اخلاص ابمللف.
 -5اإلعالن اخلاص ابمللف رقم /2018/20د/أ.
املادة الثانية  -أحكام خاصة :
-1التأمينات :
أ -التأمينات املؤقتة :مبلغ قدره /187,500 /ل0س فقط مائة وسبع ومثانون ألفاً ومخسمائة لرية سورية ال غري.
على العارض تقدميها ضمن املغلف األول من عرضه أو تسجيلها ابلديوان العام قبل هناية الدوام الرمسي آلخر موعد لتقدمي العروض0
ب  -التأمينات النهائية  :تمقدم ابللريات السورية بنسبة ( / % 10 /عشرة ابملائة ) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.
 يف حال قدم العرض ابلعملة األجنبية يتم احتساهبا بناء على معادل عرض املتعهد املرشح وفق نشرة وسطي أسعار صرف العمـالتاألجنبية اخلاصة ابملصارف الصادرة عن مصرف سورية املركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرف على اإلحالة علـى أن تـتم تسـويتها
عنــد كــل اســتلقاع للمتعهــد حتــا يلــمن اصــيل القيمــة املطلوبــة ءــذن التأمينــات يف اــوء النســبة ا ــددة ءــا يف العقــد اــما لعــدم أي
انتقاص من قيمتها جم عن ارتفاع سعر الصرف ,وذلك من خالل االقتطاع املباشر من االستلقاقات اليت ترتتب للمتعهد وفق أحكام
العقد أو بتعديل صك التأمينات النهائية أو ابلتسديد نقدا يف صندوع الشركة السورية للغاز.
وتمعاد بعد انتهاء فرتة الضمان وصدور حمضر االستالم النهائي وتقدمي براءة ذمة من الدوائر املالية املختصة إذا مل تكن قد حتققت على املتعهد
م
م
التزامات تستوجب حجزها.
تقدم التأمينات املؤقتة والنهائية كمـا يلـي  :نقدداً يف حسداب الشدر ة السدورية للغداز املفتدو لددف املصدرر التجدار السدور فدر  /4/حبمد
رقدم اسسدداب /0404-030695-001/أو فالدة مصددرفية (تمغطددي صددالحيتها مددة االرتبدداط ابلعددرض للتأمينددات املتقتددة) أو حوالددة مصددرفية
(مصدق) متشر عليه ابلقبول من أحد املصارر املقيمة املعتمدة من اجلهات املختصة يف اجلمهورية العربية السورية.
أو شيك م
ابمللف وموضو امللف  .م
م
يتضمن تاب التأمينات املتقتة والنهائية الرقم اخلاصم
جيب أن
يف حال كان العرض يتلمن أكثر من شريك جيب أن تـقدم التأمينات املؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.
 -2مدة وبدء التوريد :خالل  /ستون يوماً  /تبدأ اعتباراً من اتريخ تبليغ أمر املباشرة 0
 -3مكان التسليم  :واصل أرض مستودعات مديرية استثمار الغاز يف اسسكة.
-4مكان تقدمي العروض  :تمقدم العروض إىل الديوان العام للشر ة السورية للغاز حبم  -أوتوسرتاد طرطوس .
هاتف 0312496101/حىت  / 0312496108فا س /312496640/ص.ب./4499 /
-5آخر موعد لتقدمي العروض  :حىت هناية الدوام الرمسي من اتريخ .2018/ 6 / 25
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-6موع ــد جلس ــة فـ ـ الع ــروض :السدداعة اساديددة عشددرة صددباحاً مددن اتريددخ  2018/ 6 /26يف مقددر الشددر ة املددذ ور أعدداله ويمسددم
للعارضني حبضور جلسة فض العروض.
 -7قابلية الطلبية للتجزئة  :غري قابلة للتجزئة .
ومغلد معندون ابسدم الشدر ة السدورية للغداز ويددون
املادة الثالثة  :تمقدم العروض ضمن ممغلفني ممغلقني متدومني يوضدعان يف ممغلدف اثلد متدوم م
عليه:
 -2موضو امللف .
 -1رقم امللف.
 -4اسم الشر ة العارضة أو اسم العارض والعنوان ابلتفصيل.
 -3آخر موعد لتقدمي العروض.
 -1املغلف األول  :حيو على الواثئ والتعهدات الواجب تقدميها من العارض :
 -1-1طلددب اشدرتان ابملناقصددة مملصددقاً عليدده طددابع مددا بقيمددة/1500/ل س فقددط ألددف ومخسددمائة لددرية سددورية الغددري  ,وطددابع رسددوم حمليددة
(ليس طابع مايل) بقيمة/75/ل س فقط مخس وسبعون لرية سورية الغري  ,وطابع جمهدود حدرب بقيمدة  /50/ل س فقدط مخسدون لدرية سدورية
الغري وطابع الشهيد بقيمة /25/ل س فقط مخس وعشرون لرية سورية الغري.
يف حال ان العرض يتضمن أ ثر من شريك جيب أن يتضمن طلب االشرتان أبن افة الشر اء متكافلني ومتضامنني .
 -2-1تصري خطي أبنه اطلع على دفداتر الشدروط العامدة واخلاصدة ابمللدف ( اسقوقيدة واملاليدة والفنيدة ) وجدداول التوريددات اخلاصدة ابملناقصدة
وأنه يقبل جبميع ماورد هبا من شروط وأحكام 0
 – 3-1تصري خطي أبنه غري حمدروم مدن الددخول يف املناقصدات أو التعاقدد مدع جهدات القطدا العدام أو حمجدوزاً علدى أموالده حجدزاً احتياطيداً
لصاحل اجلهات العامة أو حجزاً تنفيذيً0
 -4-1شدهادة تسددجيل اتجددر أو شددهادة تسددجيل شدر ة أو صددورة عنهددا مصدددقة أصددوالً مل ميددض علدى اسددتخراجها أو تصددديقها أ ثددر مددن ثالثددة
أشهر .
 -5-1شهادة تسجيل يف إحدف الغرر التجارية أو الصناعية أو صورة عنها ممصدقة أصوالً مل ميض علدى اسدتخراجها أو تصدديقها أ ثدر مدن
ثالثة أشهر0
 -6-1وثيقة اشرتان بنشرة اإلعالانت الرمسية هلذا العام ممصدقة أصوالً.
 -7-1سجل عد حدي مل ميض على استخراجه أ ثر من ثالثة أشهر .
 -8-1صورة عن اهلوية الشخصية.
 -9-1حتديددد مددوطن متددار للعددارض يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية بشددكل ممفصددل ( اسددم املدينددة -اسددي -الشددار – البندداء – الطدداب – رقددم
الشقة -اسم قاطن الشقة) ويمعترب هذا املوطن مملزما للعارض ولو انتقل منه إىل غريه مدا مل يمبلدغ الشدر ة السدورية للغداز خطيداً عدن موطنده املختدار
اجلديد يف البلدة نفسها ,وإال تمعترب مجيع التبليغات املرسلة إىل موطنه املختار األول صحيحة حكماً.
م
 -10-1تصدري خطدي أبندده ال ميلدك أ مصدنع أو متسسدة أو مكتدب فرعدي يف إسدرائيل وأال يكدون ممسدتخدماً يف أ متسسددة أو هي دة فيهددا
وأال يكون طرفاً يف أ عقد للصنع أو للتجميع أو الرتخي أو املساعدة الفنية مع أ متسسة أو هي ة أو شخ يف إسرائيل وأال يزاول مثل
هذا النشاط يف إسرائيل سواء بشخصه أم عن طري وسيط وأال يساهم بشكل من األشكال يف دعم إسرائيل أو جمهودها اسرب0
 -11-1تصدري خطددي أبندده لدديس مددن العدداملني يف إحدددف اجلهددات العامددة وأندده لدديس عضدواً يف أحددد املكاتددب التنفيذيددة لددإلدارة ا ليددة ضددمن
حمافظته حتديداً .
 -12-1تعهد أبن املواد حديثة الصنع وليست من منشأ تر ي .
 -13-1تقدمي أحد التصرحيني التاليني :
أ -تصري خطي أبن املواد املطلوبة موجودة يف األسواق ا لية أو يف مستودعاته وعلى مسدتوليته والحتتدا إىل إجدراءات االسدترياد ( يف حـال
تقدمي العرض ابللريات السورية وكانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غري مستوردة )0
ب -تعهددد خطددي بتقدددمي شددهادة مجر يددة أو أ وثيقددة صددادرة عددن اجلمددارن خددالل مدددة التنفيددذ تفيددد صدراحة أبندده أدخددل املسددتوردات موضددو
التعهددد مددن اخلددار ودخلددت يف االسددتهالن ا لددي ( يف حــال تقــدمي العــرض ابلعملــة األجنبيــة وكانــت التوريــدات ومســتلزمات تنفيــذ العقــد
مستوردة )0
 -14-1نسخة عن اإليصال الذ يثبت شراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف0
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 -15-1تمعفى اجلهات العامة من تقدمي الواثئ املذ ورة أعاله ماعدا البند /1-1/و/2-1/و  /12-1/و./ 14-1/
* يقتصر تطبي الفقرة ( )11-1 ,8-1 ,7-1على األشخاص الطبيعني0
 - 2املغلف الثاين :
حيتدو علددى العددرض املدا والتجددار مددع جددول األسددعار اإلفراديددة واإلمجاليددة وفقداً ملددا هددو وارد بددفرت الشددروط الفددين الثابتدة خددالل فددرتة صددالحية
العددرض علددى أن يمدنظم مددن قبددل العددارض بصددورة واضددحة جليددة دون حددك أو شددطب أو حشددو وال جيددوز أن يتضددمن العددرض املددا أ حتفظددات
أو شروط حقوقية أو فنية وال يعتد أب منها يف حال ورودها
 يقدم العرض املايل والتجاري:إما ابلعملة األجنبية إذا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة.
أو ابللريات السورية إذا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غري مستوردة .
 مالحظة  :سيتم اعتماد نشرة وسطى أسعار صرف العمالت األجنبية مقابـل اللـرية السـورية اخلاصـة ابملصـارف الصـادرة عـن مصـرفسورية املركزي بتاريخ ف العروض املالية عند مقارنة العروض املالية املقدمة ابلعملة األجنبية .
املادة الرابعة  -حاالت رف العرض: -1يف حال تنظيمه أو تقدميه بصورة مالفة ألحكام القانون رقم  /51 /لعام .2004
 -2يف حال عدم االلتزام بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابمللف (اسقوقي واملا والفين) 0
 -3يف حال تسجيله ابلديوان العام بعد آخر موعد لتقدمي العروض0
-4يف حال تقدمي مبالغ نقدية تأمينات متقتة ضمن مغلفات العرض .
 -5يف حال تقدمي أو تسجيل التأمينات املتقتة يف ديوان الشر ة بعد آخر موعد لتقدمي العروض .
 -6يف حال عدم تقدمي مبلغ التأمينات املتقتة امالً .
 -7يف حال عدم شراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف .
 -8يف حال انت املواد املعروضة من منشأ تر ي.
 -9يف حال عدم تقدمي التأمينات املتقتة ابسم افة الشر اء إذا ان العرض مقدم من شر اء ابلتكافل والتضامن0
املادة اخلامسة – النفقات واللرائب و الرسوم :
يتحمل املتعهد الضرائب و الرسوم التالية :
م
 –1مجيددع الضدرائب و الطوابددع و الرسددوم املاليددة وا ليددة والبلديددة وغريهددا املرتتبددة يف اجلمهوريددة العربيددة السددورية و النامجددة عددن تنفيددذ العقددد دا فيهددا
م
رسم طابع العقد على نسخيت العقد بنسبة ( /0,008/مثانية ابأللف) من القيمة اإلمجالية للعقد ورسوم وتكاليف حملية على قيمة رسدم طدابع
العقد وف القوانني واألنظمة النافذة.
 –2نفقات اإلعالن حسب ما تدفعه الشر ة السورية للغاز للمتسسة العربية لإلعالن .
 –3افة النفقات والرسوم املرتتبة على إصدار و متديد فالة التأمينات املتقتة والنهائية .
املادة السادسة  :أحكام عامة :
 -1مدة ارتباط العارض بعراه :يعترب ل عرض سدار املفعدول مددة / 90/تسدعون يومداً بعدد آخدر موعدد لتقددمي العدروض وبعدد انتهداء املددة
يمعتددرب العددرض مجمددداً محكمداً ملدددة  /90/تسددعون يومداً أمخددرف مددا مل يتقدددم العددارض بطلددب خطددي بسدحب عرضدده خددالل السددبعة أيم األوىل مددن
ممضي الد / 90 /تسعون يوماً.
 -2القوة القاهرة واحلوادث املفاجئة :يف حال حددو القدوة القداهرة تمطبد القدوانني واألنظمدة السدورية  ,شدريطة إعدالم الشدر ة السدورية للغداز
حبدددو القددوة القدداهرة بكتدداب خطددي أو ابلفددا س ممسددجل يف ديددوان الشددر ة خددالل مخسددة عشددر يومداً مددن اتريددخ حدددو القددوة القدداهرة وتقدددمي
الواثئ اليت تثبت ذلك حتت طائلة سقوط اس بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التأخري0
 -3غرام ــة الت ــأخري  :إذا أتخددر املتعهددد يف توريددد امل دواد املطلوبددة عددن امل ددد واملواعيددد املحددددة ,تمفددرض حبقدده غرامددة أتخددري بنسددبة /0‚001/
م
( واحد ابأللف ) من القيمة اإلمجالية للتعهد عن ل يوم أتخري  ,على أن ال تتجاوز  ( /%20/عشرون ابملائة ) من القيمة اإلمجالية للتعهدد
وميكن أن محتسب غرامات التأخري على أساس قيمة اجلزء املتأخر يف تسليمه شريطة حتقي الشرطني املتالزمني التاليني :
م
أ -أن يتم تسليم املواد األخرف من التعهد ضمن املواعيد ا ددة .
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ب -أن يكون اجلزء املتأخر تسليمه ممستقالً يف االستعمال العاد عن ابقي املواد األخرف املسلمة .
 -4طريقة الدفع  :يدتم الددفع وجدب شديك أو حوالدة مصدرفية بعدد صددور حمضدر االسدتالم املتقدت املعتمدد أصدوالً وتقددمي املسدتندات والواثئد
الالزمة للصرر.
 يف حال تقدمي العرض ابلعملة األجنبية يتم الدفع حتا يقابلها ابللريات السورية بتاريخ االستلقاع ( اليـوم التـايل لتـاريخ صـدور لـراالســتالم املؤقــت ) وفــق نشــرة وســطي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة مقابــل اللــرية الســورية اخلاصــة ابملصــارف الصــادرة عــن مصــرف
ســورية املركــزي شـريطة أن يقــدم املتعهــد شــهادة مجركيــة أو أي وريقــة صــادرة عــن اجلمــارذ خــالل مــدة التنفيــذ تفيــد صـراحة أبنــه أدخــل
املستوردات ومستلزمات تنفيذ العقد مواوع التعهد من اخلارج ودخلت يف االستهالذ ا لي .
 -5مدة اللمان  / :ستة أشهر تقوميية  /تبدأ اعتباراً من اتريخ صدور حمضر االستالم املتقت املعتمد أصوالً.
م
 -6تع ـ ــديل العقـ ـ ــد  :حي د د لد ددإلدارة زيدة الكميد ددات املتعاقد ددد عليهد ددا أو إنقاصد ددها خد ددالل مد دددة تنفيد ددذ العقد ددد بنسد ددبة التتجد دداوز /% 25/
م
( مخددس وعشددرون ابملائددة ) مددن القيمددة اإلمجاليددة للعقددد وذلددك بددنفس الشددروط واألسددعار الدواردة يف العقددد ودون اساجددة لعقددد جديددد وال ميكددن
للمتعهد املطالبة أب تعويض لقاء ذلك .
يمعطى املتعهد يف حال الزيدة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيدة وذلك من أجل هذه الزيدة فقط .
 -7لدددف إرس داء الطلبيددة علددى املتع دهد املرش د فد ن عليدده أن محيداف علددى صددالحية عرض ده ملدددة  /سددتة أشددهر تقومييددة  /بدددءاً مددن اتريددخ اإلرسدداء
م
م
للمتعهد املرش اس خالل  /سبعة أيم  /من اتريخ انقضاء هذه املدة أن يسدحب عرضده دون
وإذا مل يدمبلغ أمر املباشرة خالل هذه الفرتة ف ن م
أن يكون له اس ابملطالبة ابلتعويض عن أ عطل أو ضرر وإال ممتدد صالحيته تلقائياً ملدة  /ستة أشهر تقوميية  /أخرف وهكذا...
 -8علددى املتعهددد املرشد الددذ مت إبالغدده اإلحالددة عليدده أن يمسددلم اإلدارة التأمينددات النهائيددة خددالل مدددة أقصدداها  /مخسددة عشددر يومداً  /وتتمتددع
اإلدارة حبال الرفض حب ممصادرة التأمينات املتقتة واختاذ اإلجراءات القانونية حبقه .
 -9على املتعهد املرش توقيع العقد خالل مدة أقصداها  /ثالثدون يومداً  /مدن اتريدخ تبليغده اإلحالدة عليده  ,ويف حدال عددم حضدوره أو امتناعده
عن توقيع العقد تمصادر التأمينات املقدمة من قبله وحي لإلدارة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء0
مسؤول امللف
م.مسلم نصر

رئيس شعبة
املشرتايت والعقود اخلارجية

رئيس دائرة
املشرتايت والعقود

معاون مدير
العقـود واملشرتايت

مدير
العقـود واملشرتايت

علي شلود

م.عبري مرعي

د.م .علي سليمان

م ـاهر عبـاس

يعتمـد/

املديـر العـام

املهندس علي دربويل
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