الجمهورية العربية السورية
الهيئة العامة لخدمات اﻻتصاﻻت الﻼسلكية
إدارة الشؤون المالية – قسم العقود
إجراءات تقديم العروض
المادة –  -١الغاية من طلب العروض :
تقديم مقومات كهربائية استطاعة  / ٦٥٠٠-٦٠٠٠ /واط مخصصة للعمل مع أجهزة اﻻتصاﻻت مع القطع
التبديلية الﻼزمة لها بما يعادل  %١٠من قيمة المقومات وفق المواصفة الفنية وجدول الكميات المرفق.
المادة –  -٢موعد ومكان تقديم العروض :
تقدم العروض في الزمان والمكان المحددين في إعﻼن طلب العروض.
المادة –  -٣كيفية تقديم وتنظيم العروض :
آ  -طلب اﻻشـتراك :
يقدم طلب اﻹشـتراك مبينا ً فيه صاحبه عن رغبته ف ي اﻹش ـتراك ف ي إع ﻼن طل ب الع روض المحل ي وقبول ه م ا
جاء في هذا الدفتر ومتمماته متضمنا ً اسـم وعنوان العارض مرفقا ً باﻷوراق الثبوتي ة المنص وص عنه ا بالق انون
رقم  /٥١/لعام  / ٢٠٠٤ /وأن ﻻيكون قد مضى ثﻼثة أشـهر على اسـتخراجها وهي :
 إيصال بقيم ة  ١٥٠٠/ل.س  /لق اء رس ـم الط ابع المقط وع لطل ب اﻻش تراك ف ي طل ب الع روض أو إلص اق
طواب ع بقيم ة  ١٥٠٠/ل.س  /لق اء رس ـم الط ابع المقط وع عل ى طل ب اﻻش تراك وط ابع مجه ود حرب ي وط ابع
الشهيد وطابع الهﻼل اﻷحمر.
 إيصال بقيمة دفتر الشروط.
 سجل تجاري أو صناعي .
 وثيقة تسـجيل صادرة عن إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسـب الحال .
 وثيقة غير محكوم .
 تصريح بأن العارض غير محروم من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العام ة أو محج وزا ً عل ى
أمواله حجزا ً إحتياطيا ً أو حجزا ً تنفيذيا ً .
 تصريح بأن ﻻ يكون العارض من العاملين في إحدى الجهات العامة وأﻻ يك ون عض وا ً ف ي المكات ب التنفيذي ة
لﻺدارة المحلية ضمن محافظته تحديداً.
 تصريح بأن ﻻ يكون العارض يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل.
 تص ريح ب أن الع ارض من تج للم واد أو تق ديم م ا يثب ت أن ه م وزع معتم د م ن المن تج بموج ب وثيق ة تف ويض
ب التوزيع مص دقة أص وﻻً أو وكي ل تج اري بموج ب وكال ة مس جلة ل دى ال دوائر المختص ة ومص دقة أص وﻻً أو
تصريح بتوفر المواد المطلوب تقديمها لديه في مستودعاته في الجمهورية العربية السورية.
 وثيقة اشـتراك بنشـرة اﻹعﻼنات الرسمية لعام ./٢٠١٩/
 صورة عن البطاقة الشـخصية .
 التأمينات المؤقتة كاملة .
 تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة الحقوقية والفنية والمالية ويوض ع الطل ب
م ع مرفقات ه ف ي مغل ف خ اص يخ تم ويكت ب علي ه )تق ديم مقوم ات كهربائي ة اس تطاعة  / ٦٥٠٠-٦٠٠٠ /واط
مخصصة للعمل مع أجهزة اﻻتصاﻻت مع القطع التبديلية الﻼزمة لها بما يعادل  %١٠من قيمة المقومات(
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مﻼحظ ة  :إلص اق ط ابع م الي بقيم ة  ٢٥ /ل.س  /عل ى ك ل تص ريح خط ي وعل ى ص ورة ع ن البطاق ة
الشـخصية.
ب – العرض الفني :
يقدم العرض الفني متضمنا ً جميع المواصفات والمعلومات الفنية المعروضة وﻻ يجوز أن يتضمن أي تحفظات
أو شروط حقوقية أو مالية وﻻ يعتد بأي منها في حال ورودها ويوضع في مغلف خاص مختوم ويكتب عليه
)تقديم مقومات كهربائية استطاعة  / ٦٥٠٠-٦٠٠٠ /واط مخصصة للعمل مع أجهزة اﻻتصاﻻت مع القطع
التبديلية الﻼزمة لها بما يعادل  %١٠من قيمة المقومات(
ج  -العرض المالي :
يقدم العرض المالي ضمن مغلف مختوم ويكتب على ظاهره العرض المالي متضمنا ً اﻷسعار اﻻفرادية
واﻹجمالية للمواد المطلوبة )باليورو( كما هو وارد في العرض الفني.
د – التأمينات المؤقتة :
تقدم التأمينات المؤقتة الواردة في المادة ) (٦من هذا الدفترضمن مغلف مغلق ويكتب على ظاهره التأمينات
المؤقتة .
هـ  -توحيد المغلفات اﻷربعة :
يوضع طلب اﻻشتراك والعرض المالي والعرض الفني والتأمينات في مغلف واحد يختم ويكتب على
ظاهره مايلي :
 اسم المشترك في طلب العروض. طلب عروض أسعار لتقديم مقومات كهربائية استطاعة  / ٦٥٠٠-٦٠٠٠ /واط مخصصةللعمل مع أجهزة اﻻتصاﻻت مع القطع التبديلية الﻼزمة لها بما يعادل  %١٠من قيمة المقومات
المادة  - ٤ -الحاﻻت التي ترفض فيها العروض:
ترفض العروض في الحاﻻت التالية:
 إذا لم يقدم العارض التأمينات المؤقتة كاملة ٠ إذا قدم العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض . إذا قررت اﻹدارة رفض العرض فنياً. إذا كان العرض مخالفا ً لدفتر الشـروط العامة والخاصة.إن الهيئة غير ملزمة بتقديم أي تعليل عن أسـباب الرفض
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المادة –  -٥مدة ارتباط العارض بعرضه:
يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة  /ثﻼثة أشهر  /اعتبارا من اليوم التالي المحدد ﻷخ ر موع د لتق ديم الع روض
كما يبقى المتعهد المرشح مرتبطا ً بعرضه لمدة  /ثﻼثة أشهر  /من تاريخ اﻹحالة عليه .
المادة  - ٦ -التأمينات المؤقتة والنهائية :
/٦آ -التأمينات المؤقتة :
 تحدد التأمينات المؤقتة بمبلغ وقدره  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ /ل .س  /فقط ثﻼثة مﻼيين ليرة سورية ﻻغير وتـعاد هذه
التأمينات المؤقتة لمن لم يقبل عرضه من قبل لجنة المناقصات فورا ً  ،أما الذين لم ترس عل يهم المناقص ة أو
لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤقتة بعد مصادقة أمر الصرف على محضر لجنة المناقصات .
 تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة الس ورية إم ا نق دا ً ي دفع ف ي حس ـاب الهيئ ة المفت وح ل دى المص رف المرك زي
بدمشـق تحت رقم  ٢٣ / ٢١٦٤أو بموجب شـيك مص دق ﻷم ر الهيئ ة وموث ق ومقب ول م ن أح د المص ارف
المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة ف ي الجمهوري ة العربي ة الس ـورية أو كفال ة أو حوال ة مص رفية
من أحد المصارف المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السـورية شـريطة أن تص ل
إلى اﻹدارة حتى آخر موعد لتقديم العروض وﻻ تقبل الكفاﻻت أو الشـيكات التي تصدر أوتصل بع د الت اريخ
المذكور أعﻼه .
/٦ب -التأمينات النهائية :
 على من يحال عليه العطاء إحالة نهائية تقديم التأمينات النهائية بواقع  %١٠من قيمة العقد وقبل التوقيع على
العقد وذلك خﻼل عشـرة أيام على أن ﻻ تتجاوز ثﻼثين يوما ً من تاريخ تبلغه خطيا ً القرار بإحالة العطاء عليه
ويمكن اعتب ار التأمين ات المؤقت ة تأمين ات نهائي ة إذا ق ام المتعه د خ ﻼل الم دة آنف ة ال ذكر بتس ـديد الف رق ب ين
التأمينين في حال وجوده أما إذا كانت التأمينات المؤقت ة مقدم ة عل ى ش ـكل كفال ة مص رفية فيج ب اس ـتبدالها
بكفالة جديدة تعادل قيمةالتأمينات النهائية .
 تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية بموجب شـيك مصدق ﻷمر الهيئة موثق ومقبول من أح د المص ارف
المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية أو كفالة أو حوالة مصرفية من
أحد المصارف المقيمة المعتمدة من الجه ات العام ة المختص ة ف ي الجمهوري ة العربي ة الس ـورية أو بموج ب
إشـعار مصرفي من المصرف المركزي بدمش ـق تح ت رق م  ٢٣/٢١٦٤يش ـعر بإي داع التأمين ات نق دا ً لدي ه.
وذل ك حس ب نش رة وس طي أس عار ص رف العم ﻼت اﻷجنيي ة مقاب ل اللي رة الس ورية الخاص ة بالمص ارف
الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ اﻹيداع .
 تحتفظ اﻹدارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسـن تنفيذ المتعهد لﻼلتزامات المترتبة عليه بموجب العق د المب رم
معه وﻻقتطاع غرامات التأخير وجمي ع التعويض ات الناش ـئة ع ن العط ل والض رر ال ذي يص يبها م ن ج راء
إخﻼل المتعهد بالتزاماته .
 ترد التأمينات النهائية بعد صدور محضر اﻻستﻼم الفن ي النه ائي بقب ول جمي ع الم واد المتعاق د عليه ا وانته اء
فترة الضمان  ،مالم تقم على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات .
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المادة  –٧-مدة التنفيذ :
يلت زم المتعه د بتس ليم الم واد المطلوب ة ف ي اﻷم اكن المح ددة له ا وف ق المواص فة الفني ة وذل ك خ ﻼل م دة أربع ة
أشـهرمن تاريخ أمر المباشرة .
مﻼحظة :
يعتبر مشـروع العقد المرفق جزء ﻻيتجزء من دفتر الشـروط الفني والمالي والحقوقي .

المدير العام
للهيئة العامة لخدمات اﻻتصاﻻت الﻼسـلكية
المهندس جﻼل خضر
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