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إجراءات تقديم العروض
المادة –  -1الغاية من طلب العروض:
تقديم مكررات إشارة وأجهزة السلكية محمولة باليد خاصة بشبكة اتصال السلكي المحدودة تعمل
ضمن المجالين (  Small Radio Network ) UHF-VHFمع تقديم القطع التبديلية الالزمة
بحيث ال تتجاوز  %5من قيمة التجهيزات وفق المواصفة الفنية وجداول الكميات المرفقة.
المادة –  -2موعد ومكان تقديم العروض :
تقدم العروض في الزمان والمكان المحددين في إعالن طلب العروض.
المادة –  -3كيفية تقديم وتنظيم العروض:
آ  -طلب االشـتراك :
ً
يقدم طلب اإلشـتراك مبينا فيه صاحبه عن رغبته في اإلشـتراك في إعالالن طلالب العالروض المحلالي
وقبولاله مالا جالاي فالي االدا الالدفتر ومتمماتاله متضالمنا ً اسالـم وعنالوان العالارض مرفقالا ً بالا ورا الثبوتيالالة
المنصالالوع عنهالالا بالقالالانون رقالالم  51لعالالام  2004وأن ال يك الون قالالد مضالالث ثالثالالة أشالالـهر علالالث
اسـتخراجها واي :
 إيصال بقيمة  1500ل.س لقاي رسـم الطابع المقطوع لطلب االشتراك في طلب العروض أو
إلصا طوابع مالية بقيمة  1500ل.س لقاي رسـم الطابع المقطالوع علالث طلالب االشالتراك وطالابع
مجهود حربي وطابع الشهيد وطابع الهالل ا حمر.
 إيصال بقيمة دفتر الشروط الخاصة الحقوقية والفنية والمالية .
 سجل تجاري أو صناعي .
 وثيقة تسـجيل صادرة عن إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسـب الحال .
 وثيقة غير محكوم .
 تصريح بأن العارض غير محالروم مالن الالدخول فالي المناقصالات أو التعاقالد مالع الجهالات العامالة أو
محجوزا ً علث أمواله حجزا ً إحتياطيا ً أو حجزا ً تنفيديا ً .
 تصريح بأن اليكون العارض من العاملين في إحدى الجهات العامة وأال يكون عضوا ً في المكاتب
التنفيدية لإلدارة المحلية ضمن محافظته تحديداً.
 تصريح بأن اليكون العارض يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل.
 تصري ح بأن العارض منتج للمواد أو تقالديم مالا يثبالت أناله مالوزع معتمالد مالن المنالتج بموجالب وثيقالة
تفويض بالتوزيع أو وكيل تجاري بموجب وكالة مسجلة لدى الدوائر المختصة و مصدقة أصالوالً أو
تصريح بتوفر المواد المطلوب تقديمها لديه في مستودعاته في الجمهورية العربية السورية .
 وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام . 2019
 صورة عن البطاقة الشـخصية .
 التأمينات المؤقتة كاملة .
 ت صريح من العالارض بأناله اطلالع علالث دفالاتر الشالروط العامالة والخاصالة الحقوقيالة والفنيالة والماليالة
ويوضع الطلب مع مرفقاته في مغلف خاع يختم ويكتب عليه (طلب االشالتراك فالي طلالب عالروض
محلي لتقديم مكررات إشارة وأجهزة السلكية محمولة باليد خاصة بشالبكة اتصالال الساللكي المحالدودة
تعمالل ضالمن المجالالين (  Small Radio Network ) UHF-VHFمالع تقالديم القطالع التبديليالة
الالزمة بحيث ال تتجاوز  %5من قيمة التجهيزات ) .
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مالحظةةة  :إلصالالا طالالابع مالالالي بقيمالالة  25ل.س علالالث كالالل تصالالريح خطالالي وعلالالث صالالورة عالالن
البطاقة الشـخصية.
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 وروداا ويوضع في مغلف
خاع مختوم ويكتب عليه ( العرض الفني لتقديم مكررات إشارة وأجهزة السلكية محمولة باليد
خاصة بشبكة اتصال السلكي المحدودة تعمل ضمن المجالين ( Small Radio ) UHF-VHF
 Networkمع تقديم القطع التبديلية الالزمة بحيث ال تتجاوز  %5من قيمة التجهيزات) .
ج  -العرض المالي :
يقالالدم العالالرض المالالالي بالالاليورو ضالالمن مغلالالف مختالالوم ويكتالالب علالالث ظالالاار ( العالالرض المالالالي لتقالالديم
مكررات إشارة وأجهزة السلكية محمولة باليد خاصة بشبكة اتصال السلكي المحدودة تعمالل ضالمن
المجالالين (  Small Radio Network ) UHF-VHFمتضالمنا ً ا سالعار االفراديالة واإلجماليالة
للتجهيالالزات المطلوبالالة مالالع تقالالديم قيمالالة القطالالع التبديليالالة الالزمالالة بحيالالث ال تتجالالاوز  %5مالالن قيمالالة
التجهيالالزات ويجالالب أ ن يالالنظم بصالالورة واضالالحة جليالالة دون حالالك أو شالالـطب أو حشالالـو وال يجالالوز أن
يتضمن أي تحفظات أو شـروط حقوقية أو فنية وال يعتد بأي منها في حال وروداا  ،كما االو وارد
في العرض الفني .
مالحظة :
عند التعاقد يحق للهيئة تحديد كمية أي بنود من بنود القطع التبديلية الالزمة ( معع الحفعا علعق قيمعة
القطع التبديلية الواردة في العرض المالي ) .
د – التأمينات المؤقتة :
تقدم التأمينات المؤقتة الواردة في المادة ( )6من ادا الدفترضمن مغلف مغلق ويكتالب علالث ظالاار
التأمينات المؤقتة.
هـ  -توحيد المغلفات األربعة:
توضع مغلفات طلب االشتراك والعرض المالي والعرض الفني والتأمينات المؤقتة في مغلف
واحد يختم ويكتب علث ظاار مايلي:
 اسم المشترك في طلب العروض. طلب عروض محلي لتقديم مكررات إشارة وأجهزة السلكية محمولة باليد خاصة بشبكة اتصالالسلكي المحدودة تعمل ضمن المجالين (  Small Radio Network ) UHF-VHFمع تقديم
القطع التبديلية الالزمة بحيث ال تتجاوز  %5من قيمة التجهيزات.
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المادة  -4 -الحاالت التي ترفض فيها العروض :
ترفض العروض في الحاالت التالية:
 إذا لم يقدم العارض التأمينات المؤقتة كاملة 0 إذا قدم العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض . إذا قررت اإلدارة رفض العرض فنيا . إذا كان العرض مخالفا لدفتر الشـروط العامة والخاصة.إن الهيئة غير ملزمة بتقديم أي تعليل عن أسـباب الرفض.
المادة –  -5مدة ارتباط العارض بعرضه :
يبقق العارض مرتبطا بعرضه لمدة  /شهرين  /اعتبارا من اليعوم التعالي المحعدد خعر موععد لتقعديم
العروض كما يبقق المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه لمدة  /شهرين  /من تاريخ اإلحالة عليه .
المادة  - 6 -التأمينات المؤقتة والنهائية:
/6آ -التأمينات المؤقتة :
 تحدد التأمينات المؤقتة بمبلغ وقدره  2.870.000 /ل.س  /فقط مليونان وثمانمائة وسبعون ألع
ليرة سورية ال غير وتـعاد هذه التأمينات لمن لم يقبل عرضه من قبعل لننعة المناقصعات فعورا  ،أمعا
الذين لم ترس عليهم المناقصة أو لم ينر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤقتة بعد مصعادقة أمعر
الصر علق محضر لننة المناقصات .
 تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية إما نقدا يدفع فعي حسعـاب الهيئعة المفتعوح لعد المصعر
المركزي بدمشـق تحت رقم  23 / 2164أو بمونب شـيك مصعد معر الهيئعة موثعق ومقبعول معن
أحد المصار المقيمعة المعتمعدة معن النهعات العامعة المختصعة فعي النمهوريعة العربيعة السعـورية أو
كفالة أو حوالة مصرفية من أحعد المصعار المعتمعدة معن النهعات العامعة المختصعة فعي النمهوريعة
العربية السـورية شـريطة أن تصل إلق اإلدارة حتق آخر موععد لتقعديم الععروض وال تقبعل الكفعاالت
أو الشـيكات التي تصدر أوتصل بعد التاريخ المذكور أعاله .
/6ب -التأمينات النهائية :
 علق من يحال عليه العطاء إحالة نهائية تقديم التأمينات النهائية بواقع  %10من قيمة العقعد وقبعل
التوقيع علق العقد وذلعك خعالل عشعـرة أيعام علعق أن ال تتنعاوز ثالثعين يومعا معن تعاريخ تبلغعه خطيعا
القرار بإحالة العطاء عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خالل المعدة
آنفة الذكر بتسـديد الفر بين التأمينين فعي حعال ونعوده أمعا إذا كانعت التأمينعات المؤقتعة مقدمعة علعق
شـكل كفالة مصرفية فينب اسـتبدالها بكفالة نديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية .
 تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية بمونب شـيك مصد مر الهيئة موثق ومقبول من أحد
المصار المقيمة المعتمدة من النهات العامة المختصة في النمهورية العربية السورية أو كفالعة أو
حوالة مصرفية معن أحعد المصعار المقيمعة المعتمعدة معن النهعات العامعة المختصعة فعي النمهوريعة
العربية السـورية أو بمونب إشـعار مصرفي من المصر المركزي بدمشـق تحت رقم 23/2164
يشـعر بإيداع التأمينات نقدا ً لديه .ودلك حسب نشرة وسالطي أسالعار صالرف العمالالت ا جنييالة مقابالل
الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ اإليداع .
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 تحتف اإلدارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسـن تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبعة عليعه بمونعب
العقد المبرم معه والقتطاع غرامات التأخير ونميع التعويضات الناشعـئة ععن العطعل والضعرر العذي
يصيبها من نراء إخالل المتعهد بالتزاماته .
 ترد التأمينات النهائية بعد صدور محضر االستالم الفني النهائي بقبول نميع المواد المتعاقد عليها
وانتهاء فترة الضمان ،مالم تقم علق المتعهد التزامات تستونب حنز هذه التأمينات .
المادة  –7-مدة التنفيذ :
يلتزم المتعهد بتسليم المواد المطلوبة في ا ماكن المحددة لها وفق المواصعفة الفنيعة وذلعك خعالل معدة
تسعون يوما من تاريخ أمر المباشرة .
مالحظة  :يعتبر مشـروع العقد المرفق نزء ال يتنزأ من دفتر الشـروط الفني والمالي والحقوقي .
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