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دفرت شروط حقوقي ومايل إللعنا مناقصة داخلية للملف رقم /2018/26د
لتقدمي وتشغيل جهاز حممول  Hygrometerلقياس رطوبة الغاز الطبيعي

سندا ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانو رقم /51 /لعام2004
املادة األوىل  :يُعترب كل مما يلي جزءا ال يتجزأ من هذا الدفرت:
 -1نظام العقود الصادر ابلقانون رقم  /51/لعام  2004وتعليماته التنفيذية .
 -2دفرت الشروط العامة الصادر ابملرسوم رقم  /450/لعام .2004
 -3العقد النموذجي الصادر عن رائسة جملس الوزراء واملعمم ابلبالغ رقم /48ب لعام .1978
 -4دفرت الشروط الفين اخلاص ابمللف.
 -5اإلعالن اخلاص ابمللف رقم /2018/26د .
املادة الثانية  :أحكام خاصة :
-1التأمينات :
أ-التأمينات املؤقتة :مبلغ  /167500/ل.س فقط مائة وسبع وستون ألف ومخسمائة لرية سورية الغري .
على العارض تقدميها ضمن املغلف األول من عرضه أو تسجيلها ابلديوان العام قبل هناية الدوام الرمسي آلخر موعد لتقدمي العروض .
ب  -التأمينات النهائية :تقدم ابللريات السورية بنسبة ( / % 10 /عشرة ابملائة) من القيمة اإلمجالية لإلحالة.

 يف حال قُـدم العـراب ابلعملـة األجنبيـة يـتم احتسـا ا بنـاء لعلـا معـادل لعـراب املتعهـد املرشـر وفـط نشـرة وسـطي أسـعار صـرا العمـناتاألجنبية اخلاصة ابملصارا الصادرة لعن مصرا سورية املركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرا لعلا اإلحالة لعلا أ تتم تسويتها لعند
كل استحقاق للمتعهد مبا يضمن حتصيل القيمة املطلوبة هلذه التأمينـات يف وـوء النسـبة اةـددة هلـا يف العقـد وـما لعـدم أي انتقـاص مـن
قيمتهــا جــم لعــن ارتفــاع ســعر الصــرال واللــا مــن خــنال االقتطــاع املباشــر مــن االســتحقاقات الــق ترتتـ للمتعهــد وفــط أحكــام العقــد أو
بتعديل صا التأمينات النهائية أو ابلتسديد نقدا يف صندوق الشركة السورية للغاز.

وتعاد بعد انتهاء فرتة الضمان وصدور حمضر االستالم النهائي وتقدمي برراءة ذمرة مرن الردوائر املاليرة املختصرة ذذا تنرن قرد َ ققرع علرى
املتعهد التزامات تستوجب حجزها.
تُقدم التأمينات املؤقتة والنهائية نقردا يف حساب الشررةة السرورية للغراز املفترو ل ردى املصرر التجرارا السرورا فرر  / 4 /حبمر رقرم
احلسرراب  /0404-030695-001 /أو مبوجررب ةفالررة مصرررفية ( تغطرري صررالحيتها مرردة االرتبرراط ابلعرررض للتأمينررات املةقتررة) أو
حوالة مصرفية أو شيك مةشر عليه ابلقبول (مصدق) ألمر الشرةة السورية للغاز من أحد املصار السورية املقيمة واملعتمدة من اجلهات
املختصة يف اجلمهورية العربية السورية 0
جيب أن يتضمن ةتاب التأمينات املةقتة والنهائية الرقم اخلاص ابمللف وموضو امللف .
يف حال كا العراب يَتضمن أكثر من شريا جي أ تُـ َقدم التأمينات املؤقتة والنهائية أبمساء مجيع الشركاء.
 -2مدة وبدء التوريد والتنفيذ  :خالل /ستون يوما"  /تبدأ اعتبارا من اتريخ تبليغ أمر املباشرة.
 -3مكا التسليم  :مديرية نقل وتوزيع الغاز يف منطقة الراين -مح .
 -4مك ـ ـ ـ ــا تق ـ ـ ـ ــدمي الع ـ ـ ـ ــرواب :تقر ر ر رردم الع ر ر ر ررروض يف الر ر ر ررديوان الع ر ر ر ررام للشر ر ر رررةة الس ر ر ر ررورية للغر ر ر رراز /مح ر ر ر ر  -أوتوس ر ر ر ررتاد ر ر ر ر رروس
هاتف  031 2496101/حىت  / 0312496108فاةس  /031 2496640/ص.ب./4499/
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 -5آخر مولعد لتقدمي العرواب  :حىت هناية الدوام الرمسي اتريخ . 2018/6/19
-6مولعــد جلســة ف ـ العــرواب :السرراعة احلاديررة عشررر صررباحا مررن اتريررخ  2018 /6 /20يف مقررر اإلدارة العامررة املررذةور أعررال
ويسمح للعارضني حبضور جلسة فض العروض.
 -7قابلية الطلبية للتجزئة  :غري قابلة للتجزئة .
املـادة الثالثـة  :تقرردم العرروض ضررمن مغلفرني مغلقرني خمتررومني يوضرعان يف مغلرف اثلررخم خمَتروم ومغلر معنرون ابسرم الشرررةة السرورية للغرراز
ويدون عليه:
 -1رقم امللف.
 - 3آخر موعد لتقدمي العروض .

 -2موضو امللف .
 -4اسم الشرةة العارضة أو اسم العارض والعنوان ابلتفصيل.

 -1املغلف األول و حيوي لعلا الواثئط و التعهدات الواج تقدميها من العاراب :

 -1-1لب اشرتاك ابملناقصة ملصقا عليه ابع مايل بقيمة/1500/ل.س فقط ألف ومخسمائة لررية سرورية الغرري و رابع رسروم حمليرة

(ليس طـابع مـايل بقيمرة/75/ل.س فقرط مخسرة وسربعون لررية سرورية الغرري و رابع جمهرود حرر بقيمرة  /50/ل.س فقرط مخسرون لررية

سورية الغري,و ابع الشهيد بقيمة/25/ل.س فقط مخسة وعشرون لرية سورية ال غري.
يف حال ةان العرض يتضمن أةثر من شريك جيب أن يَتضمن لب االشرتاك أبن ةافة الشرةاء متنافلني ومتضامنني.
 -2-1تص رريح خطرري أبنرره ا لررع علررى دفرراتر الشررروط العامررة واخلاصررة ابمللررف ( احلقوقيررة واملاليررة والفنيررة) وجررداول التوريرردات اخلاصررة
ابملناقصة وأنه يقبل جبميع ما ورد هبا من شروط و أحنام.
 - 3-1تص رريح خطرري أبنرره غررري حمررروم مررن الرردخول يف املناقصررات أو التعاقررد مررع جهررات القطررا العررام أو حمجرروزا علررى أموالرره حج رزا
احتيا يا لصاحل اجلهات العامة أو حجزا تنفيذاي0
 -4-1شرهادة تسرجيل اتجرر أو شرهادة تسرجيل شررةة أو صرورة مصردقة عنهرا أصروال ميرض علرى اسرتخراجها أو تصرديقها أةثرر مررن
ثالثة أشهر.
 -5-1شررهادة تسررجيل يف ذحرردى الغررر التجاريررة أو الصررناعية أو صررورة عنهررا مصرردقة أصرروال ميررض علررى اسررتخراجها أو تصررديقها
أةثر من ثالثة أشهر0
 -6-1وثيقة اشرتاك بنشرة اإلعالانت الرمسية هلذا العام مصدقة أصوال 0
 -7-1سجل عديل حديخم ميض على استخراجه أةثر من ثالثة أشهر .
 -8-1صورة عن اهلوية الشخصية .
 -9-1ديد مو ن خمتار للعارض يف اجلمهورية العربية السورية بشنل مفصل ( اسم املدينة -احلي -الشار – البناء – الطاب –
رقم الشقة -اسم قا ن الشقة) ويعترب هذا املو ن ملزما للعارض ولو انتقل منه ذىل غري ما يبلغ الشرةة السورية للغاز خطيا عن مو نه
املختار اجلديد يف البلدة نفسها ,وذال تعترب مجيع التبليغات املرسلة ذىل مو نه املختار األول صحيحة حنما.
 -10-1تصريح خطي أبنه ال ميلك أا مصنع أو مةسسرة أو منترب فرعري يف ذسررائيل وأال ينرون مسرتخدما يف أا مةسسرة أو هي رة
فيها وأال ينون رفا يف أا عقد للصنع أو للتجميع أو الرتخي أو املساعدة الفنية مع أا مةسسة أو هي ة أو شخ يف ذسرائيل وأال
ي ر رزاول مث ر ررل ه ر ررذا النش ر رراط يف ذس ر ررائيل س ر رواء بشخص ر رره أم ع ر ررن ري ر ر وس ر رريط وأال يس ر رراهم بش ر ررنل مر ررن األش ر ررنال يف دع ر ررم ذس ر ررائيل
أو جمهودها احلر 0
 -11-1تصريح خطي أبنه ليس من العاملني يف ذحدى اجلهات العامة وأنه ليس عضوا يف أحد املناتب التنفيذية لإلدارة احمللية ضمن
حمافظته ديدا .
 -12-1تعهد أبن املادة جديدة وغري جمددة وحديثة الصنع وليسع من منشأ ترةي وال يدخل يف ترةيبها أا منون ترةي.
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 -13-1تقدمي أحد التصرحيني التاليني :
أ-تصريح خطي أبن املادة املطلوبة موجودة يف األسواق احمللية أو يف مسرتودعاته وعلرى مسرةوليته وال ترا ذىل ذجرراءات االسرترياد ( يف
حال تقدمي العراب ابللريات السورية وكانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غري مستوردة 0

ب -تعهد خطي بتقدمي شهادة مجرةية أو أا وثيقة صادرة عن اجلمارك خالل مدة التنفيذ تفيد صراحة أبنه أدخل املستوردات موضرو
التعهد من اخلار ودخلع يف االستهالك احمللي ( يف حال تقدمي العراب ابلعملة األجنبية وكانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد

مستوردة 0

 -14-1نسخة عن اإليصال الذا يثبع شراء ذضبارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف0
-15-1تعفى اجلهات العامة من تقدمي الواثئ املذةورة أعال ماعدا البند /1-1/و /2-1/و/12-1/و./14-1/
* يقتصر تطبي الفقرة ( )11-1, 8-1, 7-1على األشخاص الطبيعيني0
 - 2املغلف الثاين:
حيوا على العرض املايل والتجارا مع جدول األسعار (اإلفرادية واإلمجالية ) الثابتة خالل فرتة صالحية العررض وعلرى أن ترنظم مرن قبرل
العارض بصورة واضحة جلية دون حرك أو شطب أو َحشو وال جيروز أن يتضمن العرض املرايل أا فظرات أو شرروط حقوقيرة أو فنيرة
واليعتد أبا منها يف حال ورودها0

 يقدم العراب املايل والتجاري:إما ابلعملة األجنبية إالا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة.
أو ابللريات السورية إالا كانت التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد غري مستوردة .
 مناحظة  :سيتم العتماد نشرة وسطا أسعار صرا العمنات األجنبية مقابل اللرية السورية اخلاصة ابملصارا الصادرة لعن مصرا سوريةاملركزي بتاريخ ف العرواب املالية لعند مقارنة العرواب املالية املقدمة ابلعملة األجنبية.

املادة الرابعة  -حاالت رف العراب:
 -1يف حال تنظيمه أو تقدميه بصورة خمالفة ألحنام القانون رقم  /51 /لعام .2004
 -2يف حال عدم االلتزام بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابمللف (احلقوقي واملايل والفين).
 -3يف حال تسجيله ابلديوان العام بعد آخر موعد لتقدمي العروض0
-4يف حال تقدمي مبالغ نقدية ةتأمينات مةقتة ضمن مغلفات العروض .
 -5يف حال تقدمي أو تسجيل التأمينات املةقتة يف ديوان الشرةة بعد آخر موعد لتقدمي العروض .
 -6يف حال عدم تقدمي مبلغ التأمينات املةقتة ةامال0
 -7يف حال عدم شراء ذضبارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف0
 -8يف حال ةانع املادة املعروضة من منشأ ترةي أو يدخل يف ترةيبها أا منون ترةي .
 -9يف حال عدم تقدمي التأمينات املةقتة ابسم ةافة الشرةاء ذذا ةان العرض مقدم من شرةاء ابلتنافل والتضامن.
املادة اخلامسة  :النفقات والضرائ والرسوم :
يتحمل املتعهد النفقات والضرائب والرسوم التالية :
 –1مجيع الضرائب و الطوابع و الرسوم املالية و البلدية و احمللية وغريها املرتتبة يف اجلمهورية العربية السورية و النامجة عن تنفيذ العقد مبرا
فيها رسم ابع العقد على نسخيت العقد بنسبة ( /0,008/مثانية ابأللف) من القيمة اإلمجالية للعقد ورسوم وتناليف حمليرة علرى رسرم
ابع العقد وف القوانني واألنظمة النافذة.
 –2نفقات اإلعالن حسب ما تدفعه الشرةة السورية للغاز للمةسسة العربية لإلعالن .
 –3ةافة النفقات والرسوم املرتتبة على ذصدار و متديد ةفالة التأمينات املةقتة والنهائية0
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املادة السادسة :أحكام لعامة :
 -1مدة ارتباط العاراب بعروـ :يعتررب ةرل عررض سرارا املفعرول مردة ( / 90/تسرعون يومرا) بعرد آخرر موعرد لتقردمي العرروض و بعرد
انتهرراء املرردة يعترررب العرررض جمررددا حنمررا ملرردة ( / 90/تسررعون يومررا ) أخرررى مررا يتقرردم العررارض بطلررب خطرري بسررحب عرضرره خررالل
/السبعة أايم األوىل /من مضي الر( / 90 /تسعون يوما).
 -2القوة القاهرة واحلوادث املفاجئة :يف حال حدوث القوة القاهرة تطب القوانني و األنظمة السورية  ,شريطة ذعرالم الشررةة السرورية
للغرراز حبرردوث القرروة القرراهرة بنترراب خطرري أو بفرراةس مسررجل يف دي روان الشرررةة خررالل /مخسررة عشررر يومررا" /مررن اتريررخ حرردوث القرروة
القاهرة وتقدمي الواثئ اليت تثبع ذلك ع ائلة سقوط احل بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التأخري0
 -3غرامــة التــأخري  :ذذا أتخررر املتعهررد يف توريررد امل رواد وتنفيررذ املطلرروب عررن املرردد واملواعيررد احملررددة يف هررذا الرردفرت  ,تفرررض حبقرره غرامررة
أتخررري بنسرربة( /0,001/واحررد ابأللررف) مررن القيمررة اإلمجاليررة للتعهررد عررن ةررل يرروم أتخررري  ,علررى أن ال تتجرراوز ( /%20/عشرررون
ابملائة) من القيمة اإلمجالية للتعهد.
 -4طريق ــة ال ــدفع :ي ررتم ال ردفع مبوج ررب ش رريك أو حوال ررة مص رررفية بع ررد ص رردور حمض ررر االس ررتالم املةق ررع املعتم ررد أص رروال وتق رردمي الواثئ ر
و املستندات الالزمة للصر .
 يف حال تقدمي العراب ابلعملة األجنبية  :يتم الدفع مبا يقابلهـا ابللـريات السـورية بتـاريخ االسـتحقاق ( اليـوم التـايل لتـاريخ صـدور حمضـراالستنام املؤقت وفط نشرة وسطي أسعار صرا العمنات األجنبية مقابل اللـرية السـورية اخلاصـة ابملصـارا الصـادرة لعـن مصـرا سـورية
املركزي شريطة أ يقدم املتعهد شهادة مجركية أو أي وثيقـة صـادرة لعـن اجلمـارل خـنال مـدة التنفيـذ تفيـد صـراحة أبنـ أدخـل املسـتوردات
ومستلزمات تنفيذ العقد موووع التعهد من اخلارج ودخلت يف االستهنال اةلي .

 -5مدة الضما /:سنة ميالدية ةاملة  /تبدأ اعتبارا من اتريخ صدور حمضر االستالم املةقع املعتمد أصوال.
 -6تع ــديل العق ــد  :حير ر ل ررإلدارة زايدة النمي ررات املتعاق ررد عليه ررا أو ذنقاص ررها خ ررالل م رردة تنفي ررذ العق ررد بنس رربة ال تتج رراوز /% 25/
وال
( مخس وعشرون ابملائة ) من القيمة اإلمجالية للعقد وذلك بنفس الشروط واألسعار الواردة يف العقد ودون احلاجة لعقد جديد
مينن للمتعهد املطالبة أبا تعويض لقاء ذلك0
يعطى املتعهد يف حال الزايدة مدة ذضافية تتناسب مع بيعة ومقدار هذ الزايدة وذلك من أجل هذ الزايدة فقط .
 -7لدى ذرساء الطلبية على املتعهد املرشح فإن عليره أن حيرافع علرى صرالحية عرضره ملردة /سرتة أشرهر تقومييرة /بردءا مرن اتريرخ اإلرسراء
وذذا يبلغ أمر املباشرة خالل هذ الفرتة فإن للمتعهد املرشح احل خالل /سربعة أايم  /مرن اتريرخ انقضراء هرذ املردة أن يسرحب عرضره
دون أن ينون له احل ابملطالبة ابلتعويض عن أا عطل أو ضرر وذال متدد صالحيته تلقائيا ملدة /ستة أشهر تقوميية /أخرى وهنذا...
 -8عل ررى املتعه ررد املرش ررح ال ررذا مت ذبالغ رره اإلحال ررة علي رره أن يس ررلم اإلدارة التأمين ررات النهائي ررة خ ررالل م رردة أقص رراها /مخس ررة عش ررر يوم ررا/
و تتمتع اإلدارة حبال الرفض حب مصادرة التأمينات املةقتة و اختاذ اإلجراءات القانونية حبقه.
 -9عل ررى املتعه ررد املرش ررح توقي ررع العق ررد خ ررالل م رردة أقص رراها /ثالث ررون يوم ررا /م ررن اتري ررخ تبليغ رره اإلحال ررة علي رره,ويف ح ررال ع رردم حض ررور
وحي لإلدارة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء0
أو امتناعه عن توقيع العقد تصادر التأمينات املقدمة من قبله َ
مسؤول امللـف رئيس شعبة املشرتايت والعقود الداخلية رئيس دائرة املشرتايت والعقود معاو مدير العقود واملشرتايت مديرالعقـود واملشرتايت
رمي قسيس
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