الجمهورية العربية السورية
الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية
إدارة الشؤون المالية – قسم العقود
إجراءات تقديم العروض
المادة –  -1الغاية من المناقصة :
تقديم شاحن محمول للجهاز الالسلكي المحمول باليد عـ  + 5000شاحن سيارة للجهاز المحمول باليد تيترا عـ
 1500وفق المواصفة الفنية وجدول الكميات المرفق .
المادة –  -2موعد ومكان تقديم العروض :
تقدم العروض في الزمان والمكان المحددين في إعالن المناقصة المحلية .
المادة –  -3كيفية تقديم وتنظيم العروض :
آ  -طلب االشـتراك :
ً
يقدم طلب اإلشـتراك مبينا فيه صاحبه عن رغبته في اإلشــتراك فـي إعالالن مناقصالة محليـة بالسـرعة الكليـة
وقبوله ما جاء في هذا الدفتر ومتمماته متضمنا ً اسـم وعنوان العـارض مرفقـا ً بـاروراا الوبوتيـة المنصـو
عنها بالقانون رقم  /51/لعام  / 2004 /وأن اليكون قد مضى والوة أشـهر على اسـتخراجها وهي :
 إيصال بقيمة  1500/ل.س  /لقاء رسـم الطابع المقطوع لطلب االشتراك في طلب العروض أو إلصاا
طوابع بقيمة  1500/ل.س  /لقاء رســم الطـابع المقطـوع علـى طلـب االشـتراك  ،إضـافة إلـى طـابع مجهـود
حربي وطابع الشهيد وطابع الهالل ارحمر.
 إيصال بقيمة دفتر الشروط .
 سجل تجاري أو صناعي .
 وويقة تسـجيل صادرة عن إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسـب الحال .
 وويقة غير محكوم .
 تصريح بأن العارض غير محروم من الدخول فـي المناقصـا أو التعاقـد مـع الجهـا العامـة أو محجـوزا ً
على أمواله حجزا ً إحتياطيا ً أو حجزا ً تنفيذيا ً .
 تصــريح بــأن ال يكــون العــارض مــن العــاملين فــي إحــدى الجهــا العامــة وأال يكــون عضــوا ً فــي المكاتــب
التنفيذية لإلدارة المحلية ضمن محافظته تحديداً.
 تصريح بأن ال يكون العارض يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل.
 تصريح بتوفر البضاعة لديه ( في مستودعاته ) .
 وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام ./2020/
 صورة عن البطاقة الشـخصية .
 التأمينا المؤقتة كاملة .
 تصريح من العارض بأنه اطلـع علـى دفـاتر الشـروط العامـة والخاصـة الحقوقيـة والفنيـة والماليـة ويوضـع
الطلب مع مرفقاته في مغلف خا يختم ويكتب عليه ( تقديم شاحن محمول للجهاز الالسلكي المحمول باليد
عـ  + 5000شاحن سيارة للجهاز المحمول باليد تيترا عـ ) 1500
مالحظةة : :إلصــاا طــابع مــالي بقيمــة  25 /ل.س  /علــى كــل تصــريح خط ـي وعلــى صــورة عــن البطاقــة
الشـخصية.
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ب – العرض الفني :
يقدم العرض الفني متضمنا جميع المواصفات والمعلومات الفنية المعروضة وال يجوز أن يتضمن أي
تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في حال ورودها ويوضع في مغلف خاص مختوم
ويكتب عليه ( تقديم شاحن محمول للجهاز الالسلكي المحمول باليد عـ  + 5000شاحن سيارة للجهاز
المحمول باليد تيترا عـ . ) 1500
ج  -العرض المالي :
يقدم العرض المالي ضمن مغلف مختوم ويكتب على ظاهره العرض المالي ( تقديم شاحن محمـول للجهـاز
الالســلكي المحمــول باليــد عـــ  + 5000شــاحن ســيارة للجهــاز المحم ـول باليــد تيتــرا عـــ  ) 1500متضالالمنا
األسعار االفرادية واإلجمالية للمواد المطلوبة بالليرات السورية كما هو وارد في العرض الفني .
د – التأمينات المؤقتة :
تقالالدم التأمينالالات المتقتالالة الالالواردة فالالي المالالادة ( )6مالالن هالاللا الدفترضالالمن مغلالالف مغلالالب ويكتالالب علالالى ظالالاهره
التأمينات المتقتة .
هـ  -توحيد المغلفات األربعة :
يوضع طلب االشتراك والعرض المالي والعرض الفني والتأمينات في مغلف واحد يختم ويكتب
على ظاهره مايلي :
 اسم المشترك في المناقصة المحلية. مناقصة محلية لتقديم شاحن محمول للجهاز الالسلكي المحمول باليد عـ  + 5000شاحن سيارةللجهاز المحمول باليد تيترا عـ .1500
المادة –  -4مدة ارتباط العارض بعرضه :
يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة  /شهرين  /اعتبارا من اليوم التالي المحدد ألخر موعد لتقالديم العالروض
كما يبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه لمدة  /شهرين  /من تاريخ اإلحالة عليه .
المادة  - 5 -الحاالت التي ترفض فيها العروض:
ترفض العروض في الحاالت التالية:
 إلا لم يقدم العارض التأمينات المتقتة كاملة 0 إلا قدم العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض . إلا قررت اإلدارة رفض العرض فنيا. إلا كان العرض مخالفا لدفتر الشـروط العامة والخاصة.إن الهيئة غير ملزمة بتقديم أي تعليل عن أسـباب الرفض
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المادة  - 6 -التأمينات المؤقتة والنهائية :
/6آ -التأمينات المؤقت: :
 تحدد التأمينات المتقتة بمبلغ وقدره  3 900 000 /ل.س  /فقط ثالثالة ماليالين وتسالعمائة ألالف ليالرة
سورية الغير .وتـعاد هله التأمينات المتقتة لمن لم يقبل عرضه من قبل لجنة المناقصات فورا  ،أما
اللين ل م ترس عليهم المناقصة أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المتقتة بعد مصالادقة أمالر
الصرف على محضر لجنة المناقصات .
 تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية  :تدفع فالي حسالـاب الهيئالة المفتالو لالدى المصالرف المركالزي
بدمشالالـب تحالالت رقالالم  23 / 2164إمالالا بموجالالب شالـيك مصالالد ألمالالر الهيئالالة وموثالالب ومقبالالول مالالن أحالالد
المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السـورية أو كفالة أو
حوالة مصرفية مالن أحالد المصالارف المعتمالدة مالن الجهالات العامالة المختصالة فالي الجمهوريالة العربيالة
السالالـورية ش الـريطة أن تصالالل إلالالى اإلدارة حتالالى خ الر موعالالد لتقالالديم العالالروض وال تقبالالل الكفالالاالت أو
الشـيكات أو الحوالة المصرفية التي تصدر أوتصل بعد التاريخ الملكور أعاله .
/6ب -التأمينات النهائي: :
 على من يحال علياله العطالاإ إحالالة نهائيالة تقالديم التأمينالات النهائيالة بواقالع  %10مالن قيمالة العقالد وقبالل
التوقيع على العقد وللالك خالالل عشالـرة أيالام علالى أن ال تتجالاوز ثالثالين يومالا مالن تالاريخ تبلغاله خطيالا
القرار بإحالة العطاإ عليه ويمكن اعتبار التأمينات المتقتة تأمينات نهائية إلا قام المتعهد خالل المالدة
نفة اللكر بتسـديد الفر بين التأمينين فالي حالال وجالوده أمالا إلا كانالت التأمينالات المتقتالة مقدمالة علالى
شـكل كفالة مصرفية فيجب اسـتبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية .
 تقدم التأمينات النهائيةة بةالليرة السةورية تالدفع فالي حسالـاب الهيئالة المفتالو لالدى المصالرف المركالزي
بدمشالالـب تحالالت رقالالم  23/2164إمالالا بموجالالب شالالـيك مصالالد ألمالالر الهيئالالة موثالالب ومقبالالول مالالن أحالالد
المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية أو كفالالة أو
حوالة مصرفية مالن أحالد المصالارف المقيمالة المعتمالدة مالن الجهالات العامالة المختصالة فالي الجمهوريالة
العربية السـورية .
 تحتفظ اإلدارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسـن تنفيل المتعهد لاللتزامات المترتبة عليه بموجب العقد
المبرم معه والقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشـئة عن العطل والضرر اللي يصيبها
من جراإ إخالل المتعهد بالتزاماته .
 ترد التأمينات النهائية بعد صدور محضالر االسالتالم الفنالي النهالائي بقبالول جميالع المالواد المتعاقالد عليهالا
وانتهاإ فترة الضمان  ،مالم تقم على المتعهد التزامات تستوجب حجز هله التأمينات .
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المادة  –7-مدة التنفيذ :
يلتزم المتعهد بتسليم المواد المطلوبة في مستودع الهيئة بالديماس وللك خالل مدة خمسة أشـهرمن تاريخ أمر
المباشرة .
مالحظة :

يعتبر مشـروع العقد المرفب جزإ اليتجزإ من دفتر الشـروط الفني والمالي والحقوقي .
مصدق
المدير العام
للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية
المهندس جالل خضر
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