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إجراءات تقديم العروض
المادة  -1-الغاية من طلب العروض :
القيام بأعمال تنظيف مباني اإلدارة المركزية للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية  /الديماس – برزة /
وذلك حسب المواصفات المرفقة وبنود االعمال الموضحة فيها.
المادة –  -2موعد ومكان تقديم العروض :
تقدم العروض في الزمان والمكان المحددين في إعالن المناقصة .
المادة –  -3كيفية تنظيم وتقديم العروض :
آ  -طلب االشـتراك :
يقدم طلب اإلشـتراك مبينا فيه صاحبه عن رغبته في اإلشـتراك في طلب عروض أسعارمحلي وقبوله ما جاء
في هذا الدفتر ومتمماته متضمنا اسـم وعنوان العارض مرفقا باألوراق الثبوتية المنصوص عنها بالقانون رقم
 /51/لعام  / 2004 /وأن اليكون قد مضى ثالثة أشـهر على اسـتخراجها وهي :
 إيصال بقيمة  1500/ل.س  /لقاء رسـم الطابع المقطوو لطلوب االشوتراك فوي طلوب العوروض أو إلصواق
طوابع بقيمة  1500/ل.س  /لقاء رسوـم الطوابع المقطوو علوى طلوب االشوتراك  +طوابع مجهوود حربوي +
طابع الشهيد  +طابع الهالل األحمر.
 سجل تجاري .
 وثيقة تسـجيل صادرة عن إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية أوالسـياحية حسـب الحال.
 وثيقة غير محكوم .
 تصريح بأن العارض غير محروم من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزا
 على أمواله حجزا إحتياطيا أو حجزا تنفيذيا .
 تصريح بأن اليكون العارض من العاملين في إحدى الجهات العامة وأال يكون عضوا في المكاتب التنفيذية
لإلدارة المحلية ضمن محافظته تحديدا.
 تصريح بان اليكون العارض يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل أو أي عالقة معها
 تصريح بتوفر المواد المطلوب تقديمها والمواد المراد استخدامها لديه .
 وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام ./2020/
 صورة عن البطاقة الشـخصية .
 التأمينات المؤقتة كاملة .
 تصريح من العارض بأنه اطلوع علوى دفواتر الشوروط العاموة والخاصوة الحقوقيوة والفنيوة والماليوة ويوضوع
الطلب مع مرفقاته في مغلف خاص يخوتم ويكتوب عليوه ( طلوب االشوـتراك فوي طلوب عوروض أسوعارمحلي
ألعمال تنظيف مباني اإلدارة المركزية للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية /الديماس – برزة . )/
مالحظةةة  :إلصوواق طووابع مووالي بقيمووة  25 /ل.س  /علووى كوول تصووريح خطووي وعلووى صووورة عوون البطاقووة
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 ( طلب عروض أسعارمحلي ألعمال تنظيف مباني اإلدارة المركزية للهيئة العامة لخدمات
االتصاالت الالسـلكية  /الديماس – برزة )/
ج – العرض المالي :
يقدم العرض الموالي ضومن مغلوف مختووم ويكتوب علوى ظواهر العورض الموالي (طلوب عوروض أسوعارمحلي
ألعمال تنظيف مباني اإلدارة المركزية للهيئوة العاموة لخودمات االتصواالت الالسوـلكية  /الوديماس – بورزة ) /
متضمنا األسـعار األفرادية واإلجمالية لألعمال المطلوبة ويجب ان ينظم بصوورة واضوحة جليوة دون حوك أو
شووـطب أو حشووـو واليجوووز أن يتضوومن أي تحفظووات أو شووـروط حقوقيووة أو فنيووة واليعتوود بووأي منهووا فووي حووال
ورودها.
د  -توحيد المغلفات :
توضع المغلفات (مغلف طلب االشـتراك والوثائق المطلوبة والتأمينات المؤقتة ومغلف العرض الفني ومغلوف
العرض المالي ) في مغلف واحد يختم ويكتب على ظاهر مايلي :
 اسـم المشـترك في طلب عروض أسعارمحلي وعنوانه بالتفصيل . طلووب االشووـتراك فووي طلووب عووروض أسووعارمحلي ألعمووال تنظيووف مبواني اإلدارة المركزيووة للهيئووة العامووةلخدمات االتصاالت الالسـلكية  /الديماس – برزة . /
 الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية – إدارة الشـؤون المالية -قسـم العقود .المادة –  -4مدة ارتباط العارض بعرضه :
يبقووى العووارض مرتبطووا بعرض وه م ودة  /ثالثووة أشووهر  /اعتبووارا موون اليوووم التووالي المحوودد آخوور موعوود لتقووديم
العروض كما يبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه لمدة  /ثالثة أشهر . /
المادة –  -5الحاالت التي ترفض فيها العروض:
ترفض العروض في الحاالت التالية :
 اذا لم يوافق العارض على أحكام هذا الدفتر ومتمماته. في حال تقديمه أو تنظيمه بصورة مخالفة ألحكام القانون رقم  /51/لعام ./2004/ اذا قدم العارض العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض. في حال عدم تقديمه التأمينات المؤقتة كاملة . ان الهيئة غير ملزمة بتقديم أي تعليل عن أسـباب الرفض.المادة  -6-التأمينات المؤقتة والنهائية :
/6آ -التأمينات المؤقتة :
 تحدد التأمينات المؤقتة بـ  587 500 /ل.س  /فقط خمسمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ليرة سـورية
ال غير وتعاد هذه التأمينات المؤقتة لمن لم يقبل عرضه من قبل لجنة المناقصات فورا  ،أما الذين لم ترس
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عليهم المناقصة أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤقتة بعد مصادقة أمرر الصررف علر محضرر
لجنة المناقصات .
 تقدم التأمينات المؤقتة مع طلب االشـتراك في المناقصرة تردفع إلر حسرـاب الهيئرة الموترود لرد المصررف
المركرر بدمشررـت تحررت رقررم  23 / 2164بموجررب شررـيك مصررد ألمررر الهيئررة موثررت ومقبررول مررن أحررد
المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهوريرة العربيرة السرـورية أو كوالرة أو حوالرة
مصرفية من أحد المصارف المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهوريرة العربيرة السرـورية شرـريطة
أن تصل إل اإلدارة حت آخر موعد لتقديم العروض وال تقبل الكواالت أو الشـيكات التي تصدر أو تصل بعد
التواريخ المذكورة سابقا أو الحوالت التي تصدر بعد التواريخ المذكورة سابقا.
/6ب -التأمينات النهائية :
 عل من يحال عليه العطاء إحالة نهائية تقديم التأمينات النهائية بواقع  %10مرن قيمرة العقرد قبرل التوقيرع
عل العقد وذلك خالل عشـرة أيام عل أن ال تتجاو هذه المردة ثالثرين يومرا مرن تراريخ تبل ره خطيرا القررار
بإحالة العطاء عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة تأمينات نهائية ( شيك أو الحولة ) إذا قام المتعهرد خرالل
المدة آنوة الذكر بتسـديد الور بين التأمينين في حال وجوده أما إذا كانت التأمينات المؤقتة مقدمة عل شـكل
كوالة مصرفية فيجب اسـتبدالها بكوالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية .
 تقرردم التأمينررات النهائيررة بموجررب شرـيك مصررد ألمررر الهيئررة موثررت ومقبررول مررن أحررد المصررارف المقيمرة
والمعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية أو كوالة أو حوالة مصرفية مرن أحرد
المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السـورية إل حسراب الهيئرة
لد المصرف المرك بدمشـت تحت رقم  23/2164يشـعر بإيداع التأمينات لديه.
 تحتوظ اإلدارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسرـن تنويرذ المتعهرد لاللت امرات المترتبرة عليره بموجرب العقرد
المبرم معه والقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشرـئة عرن العطرل والضررر الرذ يصريبها مرن
جراء إخالل المتعهد بالت اماته .
 ترررد التأمينررات النهائيرة بعررد صرردور محضررر االسررتالم النهررائي وتقررديم بررراءة ذمررة مررن مؤسسررة التأمينررات
االجتما عية ونقابة المهندسرن أو نقابرة المقراولين حسرب الحرال وتقرديم برراءة ذمرة مرن الجهرة المعنيرة برو ارة
المالية  ،مالم تقم عل المتعهد الت امات تستوجب حج هذه التأمينات .

مالحظة :
يعتبر مشـروع العقد المرفت ج ء اليتج ء من دفتر الشـروط الوني والمالي والحقوقي.
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