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دفرت شروط حقوقي ومايل إلعالن مناقصة داخلية ( ابلسرعة الكلية) للملف رقم /2018/28د
لتمديد خط غاز من بئر صدد /10/إىل حمطة صدد الغازية
سندا ألحكام الفصل الثالث من نظام العقود الصادر ابلقانون رقم /51 /لعام2004

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 /2018/28د.
املادة الثانية  :أحكام خاصة :
-1التأمينات :
أ -التأمينات املؤقتة :مبلغ قدره  /1,780,000/ل.س فقط مليون وسبعمائة ومثانون ألف لرية سورية الغري.
على العارض تقدميها ضمن املغلف األول من عرضه أو تسجيلها ابلديوان العام قبل هناية الدوام الرمسي آلخر موعد لتقدمي العروض0
ب  -التأمينــات النهاةيــة  :تمقدددم بنسددبة ( / % 10/عشددرة ابملائددة مددن القيمددة اإلةاليددة لوتالددة وتمعدداد بعددد صدددور ر ددر االسددتالم
املؤقت .
تقــدم التأمينــات املؤقتــة والنهاةيــة نقدددا يف تسدداب الشددرلة السددورية للغدداز املفتددوى لدددف املصددري التجددارر السددورر فددر /4/حبمددر رقددم
احلس دداب /0404-030695-001/أو مبوج ددف لفال دة مص ددرفية (تمغط ددي ص ددالتيتها مدددة االرتب دداط ابلع ددرض للتأمين ددا املؤقت ددة أو
ابلقبول(مصدق ألمر الشرلة السورية للغاز من أتد املصاري السورية املقيمدة واملعتمددة مدن ااهدا
توالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه
م
م
م
املختصة يف اامهورية العربية السورية .
جيف أن يت من لتاب التأمينا املؤقتة و النهائية الرقم اخلاص ابمللف وموضو امللف.
يف حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك جيب أن تـ َقدم التأمينات املؤقتة والنهاةية أبمساء مجيع الشركاء.

 مدة وبدء التنفيذ :خالل /ثالثون يوما /تبدأ اعتبارا من اتريخ تبليغ أمر املباشرة أو تسليم موقع العمل أيهما أبعد . -مكان التنفيذ  :مديرية غاز جنوب املنطقة الوسطى – منطقة صدد.

-4مكـ ـ ـ ــان تقـ ـ ـ ــد العـ ـ ـ ــروض  :تمقد د د دددم العد د د ددروض إىل ال د د د دديوان العد د د ددام للشد د د ددرلة السد د د ددورية للغد د د دداز حبمد د د ددر  -أوتوس د د د درتاد ر د د د ددوس
هاتف  031 2496101/تىت  / 0312496108فالس  /031 2496640/ص.ب./4499/
-5آخر موعد لتقد العروض  :تىت هناية الدوام الرمسي من اتريخ .2018/6/19
-6موع ــد جلس ــة فـ ـ الع ــروض :الس دداعة العاش ددرة ص ددباتا" م ددن اتري ددخ  2018 /6 /20يف مق ددر الش ددرلة امل ددذلور أع دداله ويس ددم
للعارضني حب ور جلسة فض العروض.
 -7قابلية الطلبية للتجزةة  :غريقابلة للتجزئة 0

صفحة  1من 4

ومغلق معنون ابسم الشرلة السورية للغاز
املادة الثالثة  :تمقدم العروض ضمن ممغلفني ممغلقني خمتومني يوضعان يف ممغلف اثلث خمتوم م

ويدون عليه:
 -2موضو امللف.
 -1رقم امللف.
 -3آخر موعد لتقدمي العروض -4 .اسم الشرلة العارضة أو اسم العارض والعنوان ابلتفصيل.
 -1املغلف األول :حيوي على الواثةق والتعهدات الواجب تقدميها من العارض وهي:
 -1-1لف اشرتاك ابملناقصة مملصقا عليه ابع مايل بقيمة/1500/ل س فقط ألف ومخسمائة لرية سورية الغري و ابع رسوم
رلية (ليس طابع مايل) بقيمة/75/ل فقط مخس وسبعون لرية سورية الغري و ابع جمهود تريب بقيمة  /50/ل .س فقط مخسون لرية
سورية الغري,و ابع الشهيد بقيمة/25/ل.س فقط مخس وعشرون لرية سورية ال غري.
* ويف حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك جيب أن يتضمن طلب االشرتاك أبن كافة الشركاء متكافلني ومتضامنني.
 -2-1تصدري خطدي أبنده ا لددع علدى دفداتر الشدروط العامددة واخلاصدة ابمللدف ( احلقوقيدة واملاليددة والفنيدة وجدداول التوريددا و األعمددال
واألشغال اخلاصة ابملناقصة وأنه يقبل جبميع ماورد هبا من شروط وأتكام 0
 – 3-1تص دري خطددي أبن ده غددري رددروم مددن الدددخول يف املناقصددا أو التعاقددد مددع جهددا القطددا العددام أو رجددوزا علددى أموالدده تج دزا
اتتيا يا لصاحل ااها العامة أو تجزا تنفيذي0
 -4-1شدهادة تسدجيل اتجدر أو شددهادة تسدجيل شدرلة أو صددورة عنهدا ممصددقة أصددوال ض ميدض علدى اسددتخراجها أو تصدديقها ألثدر مددن
ثالثة أشهر .
 -5-1شددهادة تسددجيل يف إتدددف الغددري التجاريددة أو الصددناعية أو صددورة عنهددا ممصدددقة أصددوال ض ميددض علددى اسددتخراجها أو تصددديقها
ألثر من ثالثة أشهر0
 -6-1وثيقة اشرتاك بنشرة اإلعالان الرمسية هلذا العام ممصدقة أصوال.
 -7-1سجل عديل تديث ض ميض على استخراجه ألثر من ثالثة أشهر .
 -8-1صورة عن اهلوية الشخصية.
 -9-1حتديد مدو ن خمتدار للعدارض يف اامهوريدة العربيدة السدورية بشدكل ممفصدل ( اسدم املديندة -احلدي -الشدار – البنداء – الطدابق –
رقدم الشدقة -اسدم قدا ن الشدقة ويمعتدر هدذا املدو ن مملزمدا للعدارض ولدو انتقدل منده إىل غدريه مدا ض يمبلدغ الشدرلة السدورية للغداز خطيدا عدن
مو نه املختار ااديد يف البلدة نفسها وإال تمعتر ةيع التبليغا املرسلة إىل مو نه املختار األول صحيحة تكما.
 -10-1تصري خطي أبنه ال ميلك أر مصنع أو مؤسسدة أو م
مكتدف فرعدي يف إسدرائيل وأال يكدون مسدتخدما يف أر مؤسسدة أو هيةدة
فيهددا وأال يكددون رفددا يف أر عقددد للصددنع أو للتجميددع أو الرتخددير أو املسدداعدة الفنيددة مددع أر مؤسسددة أو هيةددة أو شددخر يف إس درائيل
وأال يد دزاول مث ددل ه ددذا النش دداط يف إسد درائيل سد دواء بشخص دده أم ع ددن ري ددق وس دديط وأال يمس دداهم بش ددكل م ددن األش ددكال يف دع ددم إسد درائيل
أو جمهودها احلريب0
 -11-1تص دري خطددي أبندده لدديس مددن العدداملني يف إتدددف ااهددا العامددة وأندده لدديس ع دوا يف أتددد املكاتددف التنفيذيددة لددودارة ا ليددة
ضمن رافظته حتديدا .
 -12-1تعهد خطي أبن املواد والقطع اليت ستورد وترلف ابملشرو جديدة وغري جمددة .
 -13-1تعهد خطي أبن املواد موجودة يف مستودعاته أو متوفرة ابألسواق ا لية وعلى مسؤوليته .
 -14-1نسخة عن اإليصال الذر يمثبت شراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف0
 -15-1تمعفى ااها العامة من تقدمي الواثئق املذلورة أعاله 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 األشخاص الطبيعني0
 - 2املغلف الثاين:
حيور على العرض املايل والتجارر مع جدول األسعار (اإلفرادية واإلةالية (وفقا ملا هو وارد بدفرت الشروط الفين ,الثابتة خدالل فدرتة
صالتية العرض على أن يمنظم من قبدل العدارض بصدورة واضدحة جليدة دون تدك أو شدطف أو تشدو وال جيدوز أن يت دمن العدرض املدايل
أر حتفظا أو شروط تقوقية أو فنية واليعتد أبر منها يف تال ورودها0
صفحة  2من 4

املادة الرابعة :حاالت رف العرض:
 -1يف تال تنظيمه أو تقدميه بصورة خمالفة ألتكام القانون رقم  /51 /لعام 2004
 -2يف تال عدم االلتزام بدفاتر الشروط العامة واخلاصة ابمللف (احلقوقي واملايل والفين 0
 -3يف تال تسجيله ابلديوان العام بعد آخر موعد لتقدمي العروض0
 -4يف تال تقدمي مبالغ نقدية لتأمينا مؤقتة ضمن مغلفا العروض .
 -5يف تال تقدمي أو تسجيل التأمينا املؤقتة يف ديوان الشرلة بعد آخر موعد لتقدمي العروض .
 -6يف تال عدم تقدمي مبلغ التأمينا املؤقتة لامال 0
 -7يف تال عدم شراء إضبارة دفرت الشروط اخلاص ابمللف .
 -8يف تال عدم تقدمي التأمينا املؤقتة ابسم لافة الشرلاء إذا لان العرض مقدم من شرلاء ابلتكافل والت امن0
املادة اخلامسة  :النفقات والضراةب و الرسوم :
يتحمل املتعهد النفقا و ال رائف و الرسوم التالية :
 –1ةيع ال رائف و الطوابدع و الرسدوم املاليدة و البلديدة و ا ليدة وغريهدا املرتتبدة يف اامهوريدة العربيدة السدورية و الناةدة عدن تنفيدذ العقدد
مبا فيها رسم ابع العقد على نسخيت العقد بنسدبة ( /0,008/مثانيدة ابأللمدف مدن القيمدة اإلةاليدة للعقدد ورسدوم وتكداليف رليدة علدى
رسم ابع العقد وفق القوانني واألنظمة النافذة.
 –2نفقا اإلعالن تسف ما تدفعه الشرلة السورية للغاز للمؤسسة العربية لوعالن .
 –3لافة النفقا والرسوم املرتتبة على إصدار و متديد لفالة التأمينا املؤقتة والنهائية .
املادة السادسة  :أحكام عامة :
 -1مدة ارتباط العارض بعرضه :يمعتر لل عرض سارر املفعول مدة  ( / 90/تسعون يومدا بعدد آخدر موعدد لتقددمي العدروض و بعدد
انتهدداء املدددة يمعتددر العددرض مجمدددا تكمددا ملدددة  ( / 90/تسددعون يومددا أخددرف مددا ض يتقدددم العددارض بطلددف خطددي بسددحف عرضدده خددالل
/السبعة أيم األوىل /من م ي الد ( / 90/تسعون يوما .
 -2القوة القاهرة واحلوادث املفاجئة :يف تال تدوث القوة القاهرة تطبق القوانني و األنظمة السورية  ,شريطة إعدالم الشدرلة السدورية
للغدداز حبدددوث القددوة القدداهرة بكتدداب خطددي أو بفددالس ممسددجل يف دي دوان الشددرلة خددالل /مخسددة عشددر يومددا  /مددن اتريددخ تدددوث القددوة
القاهرة وتقدمي الواثئق اليت تمثبت ذلك حتت ائلة سقوط احلق بتمديد مدة العقد واإلعفاء من غرامة التأخري0
 -3غرامة التأخري  :إذا أتخر املتعهد يف تسليم املواد وتنفيذ األشغال واألعمال عن املدد واملواعيد املحددة يف هذا الددفرت ,تمفدرض حبقده
غرامة أتخري بنسبة( /0‚001/وماتد ابأللف من القيمة اإلةالية للتعهد عن لل ي م
دوم أتخدري  ,علدىم أن ال تتجداوز ( /%20/عشدرون
ابملائددة مددن القيمددة اإلةاليددة للتعهددد و ميكددن أن محتسددف غرامددا التددأخري علددى أسدداس قيمددة ااددزء املتددأخر يف تسددليمه ش دريطة حتقيددق
م
الشر ني املتالزمني التاليني :
أ -أن يتم تسليم املواد وتنفيذ األشغال واألعمال األخرف من التعهد ضمن املواعيد ا ددة.
ب -أن يكون اازء املتأخر تسليمه ممستقال يف االستعمال العادر عن ابقي املواد واألشغال واألعمال األخرف املسلمة.
 -4طريقــة الــدفع  :يددتم الدددفع مبوجددف شدديك أو توالددة مصددرفية بعددد صدددور لشددوي شددهرية تسددف تقدددم األشد م
دغال واألعمددال املنفددذة
فعددال" معتمدددة مددن اإلدارة أصددوال" وتقدددمي املسددتندا والواثئددق الالزمددة للصددري ويددتم تسددم نسددبة (/ %5مخسددة ابملةددة /مددن قيمددة لددل
لشددف توقيفددا تسددن تنفيددذ وضددمان  ,تعدداد بعددد انتهدداء فددرتة ال ددمان وصدددور ر ددر االسددتالم النهددائي وتقدددمي ب دراءة ذمددة مددن الدددوائر
املالية املختصة ومؤسسة التأمينا االجتماعية (إذا ض تكن قد حتققت على املتعهد التزاما تستوجف تجزها 0
 -5مدة الضمان / :سنة ميالدية لاملة  /اعتبارا من اتريخ صدور ر ر االستالم املؤقت املعتمد أصوال.
م
إنقاصها خالل مددة تنفيدذ العقدد بنسدبة التتجداوز
 -6تعديل العقد  :حيق لودارة زيدة الكميا واألشغال واألعمال املتعاقد عليها أو
( / %30 /ثالثددون ابملائ دة لكددل بنددد أو مددادة مددن التعهددد علددى تدددهم وذلددك بددنفس الشددروط واألسددعار الدواردة يف العقددد ودون احلاجددة
لعقد جديد ,على أال تتجاوز قيمة جممو الزيدة أو الدنقر ( / %25/مخدس وعشدرون مدن القيمدة اإلةاليدة للعقدد وال ميكدن للمتعهدد
املطالبة أبر تعويض لقاء ذلك.
يمعطى املتعهد يف تال الزيدة مدة إضافية تتناسف مع بيعة ومقدار هذه الزيدة وذلك من أجل هذه الزيدة فقط.
صفحة  3من 4

 -7لدددف إرس داء الطلبيددة علددى املتع دهد املرش د ف د ن عليدده أن محي داف علددى صددالتية عرض ده ملدددة  /سددتة أشددهر تقومييددة  /بدددءا مددن اتريددخ
اإلرسدداء وإذا ض يبلددغ أمددر املباشددرة خددالل م
للمتعهددد املرش د احلددق خددالل /سددبعة أيم  /مددن اتريددخ انق دداء هددذه املدددة أن
ن
د
ف
درتة
د
ف
ال
دذه
د
ه
م
م
م
يسددحف عرضدده دون أن يكددون لدده احلددق ابملطالبددة عددن أر عطددل أو ضددرر,و إال ممتددد صددالتيته تلقائيددا ملدددة  /سددتة أشددهر تقومييددة /أخددرف
وهكذا...
 -8علد ددى املتعد د دهد املرشد د د الد ددذر مت إبالغد دده اإلتالد ددة عليد دده أن يمسد ددلم اإلدارة خد ددالل مد دددة أقصد دداها  /مخسد ددة أيم  /التأميند ددا النهائيد ددة
و تتمتع اإلدارة حبال الرفض حبق ممصادرة التأمينا املؤقتة و اختاذ اإلجراءا القانونية حبقه .
 -9علددى املتعد دهد املرشد د توقيددع العقددد خددالل مدددة أقصدداها  /عشددرة أيم  /مددن اتريددخ تبليغدده اإلتالددة عليدده  ,ويف تددال عدددم ت ددوره
أو امتناعه عن توقيع العقد تمصادر التأمينا املقدمة من قبله وحيق لودارة مطالبته بتعويض عن العطل وال رر عند االقت اء0
مسؤول امللف

رةيس شعبة املشرتايت
والعقود اخلارجية

رةيس داةرة املشرتايت
والعقود

م.مسلم نصر

علي شحود

م.عبري مرعي

معاون مدير العقـود واملشرتايت

مديرالعقـود واملشرتايت

د.م .علي سليمان

يعتمـد/
املدير العام

املهندس علي دربويل

صفحة  4من 4

مــاهر عبـاس

