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 إجراءات تقديم العروض 

 
 : طلب العروضالغاية من  -1-مادة ال

  ة /برز –لديماس / ا العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية اإلدارة المركزية للهيئة انيمب تنظيفالقيام بأعمال 

 . فيهاوبنود االعمال الموضحة المرفقة وذلك حسب المواصفات 

 
 : موعد ومكان تقديم العروض -2 –مادة ال

 .المناقصة عالن إتقدم العروض في الزمان والمكان المحددين في 

 
 : كيفية تنظيم وتقديم العروض -3 –مادة ال
 : تراكـطلب االش -آ 

 ءا جاموقبوله  محليأسعار عروضطلب تراك في ـشاإل فيفيه صاحبه عن رغبته  ا  بينتراك مـشطلب اإل يقدم

م بالقانون رق المنصوص عنها الثبوتيةاألوراق ب مرفقا  ان العارض م وعنوـاس هذا الدفتر ومتمماته متضمنا   في

 : وأن اليكون قد مضى ثالثة أشـهر على اسـتخراجها وهي/  2004 /لعام  /51/

 / ل.س / لقاء رسـم الطابع المقطوو  لطلوب االشوتراك فوي طلوب العوروض أو إلصواق  1500إيصال بقيمة

+ طوابع مجهوود حربوي  +ع المقطوو  علوى طلوب االشوتراك ل.س / لقاء رسوـم الطواب 1500طوابع بقيمة /

 طابع الهالل األحمر.+ طابع الشهيد 

 سجل تجاري  . 

  الالزراعية أوالسـياحية حسـب الحوثيقة تسـجيل صادرة عن إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو . 

  . وثيقة غير محكوم 

 ا  تعاقد مع الجهات العامة أو محجوزال تصريح بأن العارض غير محروم من الدخول في المناقصات أو 

 .  على أمواله حجزا  إحتياطيا  أو حجزا  تنفيذيا 

 لتنفيذية تصريح بأن اليكون العارض من العاملين في إحدى الجهات العامة وأال يكون عضوا  في المكاتب ا

 لإلدارة المحلية ضمن محافظته تحديدا . 

 أو أي عالقة معها ؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيلو متصريح بان اليكون العارض يملك أي مصنع أ  

 . تصريح بتوفر المواد المطلوب تقديمها والمواد المراد استخدامها لديه 

 / 2020وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام/. 

 . صورة عن البطاقة الشـخصية 

 . التأمينات المؤقتة كاملة 

 ضوع يولشوروط العاموة والخاصوة الحقوقيوة والفنيوة والماليوة ور اصريح من العارض بأنه اطلوع علوى دفواتت

 محليأسوعار عوروضطلوب  تراك فويـطلوب االشو ) في مغلف خاص يخوتم ويكتوب عليوه مرفقاتهمع  الطلب

 .  (برزة / –الديماس /اإلدارة المركزية للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية  ينامبألعمال تنظيف 

ل.س / علووى كوول تصووريح خطووي وعلووى صووورة عوون البطاقووة  25مووالي بقيمووة / بع إلصوواق طووا مالحظةةة :

 الشـخصية. 
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 : العرض الفني –ب 

أي من أن يتض زوال يجوجميع المواصفات والمعلومات الفنية المعروضة  يقدم العرض الفني متضمنا  

ختوم اص مف خويوضع في مغل تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في حال ورودها

لخدمات  اإلدارة المركزية للهيئة العامة يناتنظيف مبعمال أل محليأسعار عروضطلب  ويكتب عليه )

 (برزة / –الديماس  /االتصاالت الالسـلكية 

 
 العرض المالي : – ج

 محليأسوعار عوروضطلوب )يقدم العرض الموالي ضومن مغلوف مختووم ويكتوب علوى ظواهر  العورض الموالي 

 ( بورزة / – الوديماس /اإلدارة المركزية للهيئوة العاموة لخودمات االتصواالت الالسوـلكية  ينامب تنظيفعمال أل

حوك أو  ألعمال المطلوبة ويجب ان ينظم بصوورة واضوحة جليوة دونلمتضمنا األسـعار األفرادية واإلجمالية 

هووا فووي حووال من بووأي شووـطب أو حشووـو واليجوووز أن يتضوومن أي تحفظووات أو شووـروط حقوقيووة أو فنيووة واليعتوود

  ورودها.

 
 توحيد المغلفات : - د

ومغلوف  العرض الفنيومغلف والتأمينات المؤقتة توضع المغلفات )مغلف طلب االشـتراك والوثائق المطلوبة 

 : على ظاهر  مايلييختم ويكتب ( في مغلف واحد  العرض المالي

 . وعنوانه بالتفصيل محليأسعار عروضطلب ترك في ـاسـم المش -

 اإلدارة المركزيووة للهيئووة العامووة ينامبووتنظيووف عمووال أل محليأسووعار وضعوورطلووب راك فووي الشووـتطلووب ا -

 برزة / .  – الديماس /لخدمات االتصاالت الالسـلكية 

 قسـم العقود . -إدارة الشـؤون المالية –الالسـلكية لخدمات االتصاالت العامة الهيئة  -

 
 : مدة ارتباط العارض بعرضه -4 –مادة ال

تقووديم خوور موعوود لموون اليوووم التووالي المحوودد آ اعتبووارا   /  ثالثووة أشووهر /دة ه مووض مرتبطووا بعرضووالعوواريبقووى 

 .  / ثالثة أشهر /بعرضه لمدة  كما يبقى المتعهد المرشح مرتبطا   العروض

 
 الحاالت التي ترفض فيها العروض: -5 –مادة ال

 : ترفض العروض في الحاالت التالية

 حكام هذا الدفتر ومتمماته. أاذا لم يوافق العارض على  -

 ./2004/لعام  /51في حال تقديمه أو تنظيمه بصورة مخالفة ألحكام القانون رقم / -

 اذا قدم العارض العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض. -

 في حال عدم تقديمه التأمينات المؤقتة كاملة . -

 فض.باب الرـسأقديم أي تعليل عن ة غير ملزمة بتهيئان ال -

 
 

 : التأمينات المؤقتة والنهائية -6-مادة ال
 : تأمينات المؤقتةال -آ/6

  ـورية ليرة سوخمسمائة ألف ة وثمانون عبسمائة وخمسفقط  /ل.س  587 500 /تحدد التأمينات المؤقتة بـ

 ن لم ترس لذي، أما ا فورا    تالمناقصابل عرضه من قبل لجنة التأمينات المؤقتة لمن لم يقوتعاد هذه  ال غير
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ف علر  محضرر لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤقتة بعد مصادقة أمرر الصررالمناقصة أو عليهم 

 لجنة المناقصات . 

 

 لمصررف احسرـاب الهيئرة الموترود لرد   إلر دفع تراالشـتراك في المناقصرة  تقدم التأمينات المؤقتة مع طلب

موثررت ومقبررول مررن أحررد الهيئررة ألمررر  مصررد يك ـشرر وجررببم 23/  2164بدمشررـت تحررت رقررم المركرر   

أو حوالرة  و كوالرةأورية ـفي الجمهوريرة العربيرة السرمن الجهات العامة المختصة المعتمدة المقيمة المصارف 

ريطة ـشرمصرفية من أحد المصارف المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهوريرة العربيرة السرـورية 

تصل بعد  وأتصدر  التي يكاتـالعروض وال تقبل الكواالت أو الشر موعد لتقديم ت  آخحتصل إل  اإلدارة  أن

  .بعد التواريخ المذكورة سابقا  تصدر  التيأو الحوالت  التواريخ المذكورة سابقا  

 

 : التأمينات النهائية -ب/6 

 التوقيرع قبرل قيمرة العقرد مرن %10مينات النهائية بواقع عل  من يحال عليه العطاء إحالة نهائية تقديم التأ 

القررار  طيرا  خمرن تراريخ تبل ره  الثرين يومرا  ثهذه المردة عل  أن ال تتجاو  عل  العقد وذلك خالل عشـرة أيام 

ل المتعهرد خرال امقإذا  (أو الحولة ) شيك العطاء عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة تأمينات نهائية  بإحالة

عل  شـكل ة مقدمة المؤقت التأمينات أمينين في حال وجوده أما إذا كانتالور  بين الت مدة آنوة الذكر بتسـديدال

 النهائية . التأمينات فيجب اسـتبدالها بكوالة جديدة تعادل قيمة كوالة مصرفية

 ة لمقيمررا موثررت ومقبررول مررن أحررد المصررارفيك مصررد  ألمررر الهيئررة ـتقرردم التأمينررات النهائيررة بموجررب شرر

مرن أحرد ية أو كوالة أو حوالة مصرففي الجمهورية العربية السورية مختصة من الجهات العامة الالمعتمدة و

ب الهيئرة حسرا إل المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السـورية 

 لديه. تأمينات يشـعر بإيداع ال 2164/23المصرف المرك   بدمشـت تحت رقم  لد 

 قرد بموجرب الع اللت امرات المترتبرة عليرهن تنويرذ المتعهرد لـات النهائية كضمان لحسرتحتوظ اإلدارة بالتأمين

ا مرن ئة عرن العطرل والضررر الرذ  يصريبهـالمبرم معه والقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشر

 .جراء إخالل المتعهد بالت اماته 

 مينررات يم بررراءة ذمررة مررن مؤسسررة التأصرردور محضررر االسررتالم النهررائي وتقرردبعررد ة ترررد التأمينررات النهائيرر

 نيرة برو ارةعية ونقابة المهندسرن أو نقابرة المقراولين حسرب الحرال وتقرديم برراءة ذمرة مرن الجهرة المعاالجتما

 ، مالم تقم عل  المتعهد الت امات تستوجب حج  هذه التأمينات . المالية

 

 

 مالحظة :

 .ـروط الوني والمالي والحقوقيالعقد المرفت ج ء اليتج ء من دفتر الش يعتبر مشـروع

 
 مصدق

 دير العامالم
 هيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكيةلل

 جالل خضرالمهندس 
 


