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 إجراءات تقديم العروض

 

 : الغاية من طلب العروض -1 –مادة ال

 122*فولت 21) باستطاعةمشارٌع الهٌئة  لزوم ( عدد ستون مدخرة) Deep Cycle كهربائٌة  اتمدخرتقدٌم 

 . وفق المواصفة الفنٌة وجدول الكمٌات المرفق ساعً ( أمبٌر

 
 : موعد ومكان تقديم العروض -2 –مادة ال

 ن والمكان المحددين في إعالن طلب العروض.ض في الزماتقدم العرو

 
 : كيفية تقديم وتنظيم العروض -3 –مادة ال

 طلب االشـتراك : -آ 

محلً وقبوله ما أسعار  عروضإعالن طلب ٌقدم طلب اإلشـتراك مبٌناً فٌه صاحبه عن رغبته فً اإلشـتراك فً 

عنهاا بالقاانون  لعارض مرفقااً بااروراق الوبوتٌاة المنصاو الدفتر ومتمماته متضمناً اسـم وعنوان ا جاء فً هذا

 وهً :/ وأن الٌكون قد مضى والوة أشـهر على اسـتخراجها  1223/ لعام / 42رقم /

 / ل.س / لقااء رساـم الطاابع المقطاول لطلاب االشاتراك  فاً طلاب العاروض أو إلصااق  2422إٌصال بقٌمة

طاابع + طاابع مجهاود حرباً +  لمقطول على طلاب االشاتراك ل.س / لقاء رسـم الطابع ا 2422ع بقٌمة /طواب

 طابع الهالل ارحمر.+ الشهٌد 

  دفتر الشروط .إٌصال بقٌمة 

  أو صناعً سجل تجاري. 

  . ووٌقة تسـجٌل صادرة عن إحدى الغرف التجارٌة أو الصناعٌة حسـب الحال 

  . ووٌقة غٌر محكوم 

 أو محجاوزاً علاى  ناقصات أو التعاقد ماع الجهاات العاماةالعارض غٌر محروم من الدخول فً الم تصرٌح بأن

 أمواله حجزاً إحتٌاطٌاً أو حجزاً تنفٌذٌاً .

 ٌكون العارض من العاملٌن فً إحدى الجهات العاماة وأال ٌكاون عضاواً فاً المكاتاب التنفٌذٌاة  تصرٌح بأن ال

 اً. لإلدارة المحلٌة ضمن محافظته تحدٌد

 ة أو مكتب فرعً فً اسرائٌل.أي مصنع أو مؤسس ٌكون العارض ٌملك تصرٌح بأن ال 

 ( .فً مستودعاته لدٌه ) بضاعة تصرٌح بتوفر ال 

 / 0202وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام./ 

 . صورة عن البطاقة الشـخصٌة 

 . التأمٌنات المؤقتة كاملة 

 ٌة والفنٌاة والمالٌاة وٌوضاع الطلاب عارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة الحقوقصرٌح من الت

 عدد ساتون مادخرة) Deep Cycle كهربائٌة  اتمدخرتقدٌم  /  ٌختم وٌكتب علٌه مع مرفقاته فً مغلف خا

 /ساعً ( أمبٌر 122*فولت 21) باستطاعةمشارٌع الهٌئة  لزوم (

 اقة الشـخصٌة.ل.س / على كل تصرٌح خطً وعلى صورة عن البط 14ٌمة / إلصاق طابع مالً بق مالحظة :
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 : العرض الفني –ب 

أي تحفظات أن يتضمن  زوال يجوجميع المواصفات والمعلومات الفنية المعروضة  متضمنا  يقدم العرض الفني 

    في مغلف خاص مختوم ويكتب عليه ويوضع  أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في حال ورودها

 21) باستطاعةمشارٌع الهٌئة  لزوم ( عدد ستون مدخرة) Deep Cycle كهربائٌة  اتمدخرتقدٌم / 

 /. ساعً ( أمبٌر 122*فولت

 

 : العرض المالي -ج 

األسددعار االفراديددة  يكتددب علدده ظدداهرض العددرض المددالي متضددمنا  يقدددم العددرض المددالي ضددمن مغلددف مختددوم و

 . كما هو وارد في العرض الفني  واإلجمالية للمواد المطلوبة 

 

 ؤقتة : نات المالتأمي –د 

أميندات ضمن مغلدف مغلدو ويكتدب علده ظداهرض الت( من هذا الدفتر6التأمينات المؤقتة الواردة في المادة )تقدم 

 .  المؤقتة

 

 : ةألربعتوحيد المغلفات ا - هـ

في مغلف واحد يختم ويكتب عله والعرض الفني والتأمينات يوضع طلب االشتراك والعرض المالي 

 : ظاهرض مايلي

 .مشترك في طلب العروضال اسم -

  لزوم ( عدد ستون مدخرة) Deep Cycle كهربائٌة  اتمدخرلتقديم  محلي أسعار طلب عروض  -

 .  ساعً ( أمبٌر 122*فولت 21) باستطاعةمشارٌع الهٌئة     

 

 : مدة ارتباط العارض بعرضه -4 –مادة ال

لمحدد ألخر موعدد لتقدديم العدروض اليوم التالي ا/ اعتبارا من  ثالثة أشهر/ لمدة يبقه العارض مرتبطا بعرضه  

 .حالة عليه من تاريخ اإل /ثالثة أشهر/ لمدة كما يبقه المتعهد المرشح مرتبطا  بعرضه 

 

 : الحاالت التي ترفض فيها العروض - 5 -مادة ال

 : ترفض العروض في الحاالت التالية

 2 ذا لم يقدم العارض التأمينات المؤقتة كاملةإ -

 .دم العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض ذا قإ -

 إذا قررت اإلدارة رفض العرض فنيا . -

 إذا كان العرض مخالفا  لدفتر الشـروط العامة والخاصة. -

 باب الرفضـسأغير ملزمة بتقديم أي تعليل عن الهيئة ن إ
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 : التأمينات المؤقتة والنهائية - 6 -مادة ال

 : ةتأمينات المؤقتال -/آ6

 لٌاارة سااورٌة الغٌاار  ألااف تااامائن وٌااوملفقااط  / ل.س  2 122 222/  بمبلااو وقاادر د التأمٌنااات المؤقتااة تحااد. 

م تارس علاٌهم لا فاوراً   أماا الاذٌنن قبال لجناة المناقصاات قبل عرضه ماقتة لمن لم ٌوتـعاد هذ  التأمٌنات المؤ

تاة بعاد مصاادقة أمار الصارف علاى محضار لجناة المناقصة أو لم ٌجر التعاقد معهم فتعاد إلٌهم تأمٌناتهم المؤق

 المناقصات . 

 زي بدمشاـق ى المصارف المركادفع فً حساـاب الهٌئاة المفتاود لادت:  تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية

المقٌماة موواق ومقباول مان أحاد المصاارف الهٌئاة ورمار  مصادقك ٌـشا بموجابإماا  12/  1253تحت رقام 

أو كفالاة أو حوالاة مصارفٌة مان أحاد ورٌة ـفاً الجمهورٌاة العربٌاة السامة المختصة من الجهات العاالمعتمدة 

تصاال إلااى  أنرٌطة ـشااسااـورٌة ورٌااة العربٌااة الالمصااارف المعتماادة ماان الجهااات العامااة المختصااة فااً الجمه

ر تصااد التااًمصاارفٌة الحوالااة الأو ٌكات ـالعااروض وال تقباال الكفااالت أو الشااموعااد لتقاادٌم  رخااحتاى  اإلدارة 

 .أعال   وتصل بعد التارٌخ المذكورأ
 

 : التأمينات النهائية -ب/6

 ٌقٌاع علاى % من قٌمة العقد وقبل التو22ة بواقع على من ٌحال علٌه العطاء إحالة نهائٌة تقدٌم التأمٌنات النهائ

ة العطااء علٌاه ن ال تتجاوز والوٌن ٌوماً من تارٌخ تبلغه خطٌاً القرار بإحالأ العقد وذلك خالل عشـرة أٌام على

وٌمكاان اعتبااار التأمٌنااات المؤقتااة تأمٌنااات نهائٌااة إذا قااام المتعهااد خااالل الماادة  نفااة الااذكر بتسااـدٌد الفاارق بااٌن 

فٌجاب اساـتبدالها  ةناات المؤقتاة مقدماة علاى شاـكل كفالاة مصارفٌٌن فً حال وجود  أماا إذا كانات التأمٌالتأمٌن

 . التأمٌنات النهائٌة بكفالة جدٌدة تعادل قٌمة

  المصارف المركازي بدمشاـق حساـاب الهٌئاة المفتاود لادى فاً دفع تاتقدم التأمينات النهائية باالليرة الساورية

المعتمدة المقٌمة  مووق ومقبول من أحد المصارفشـٌك مصدق رمر الهٌئة  بموجبإما  1253/12تحت رقم 

المصاارف د أحامان حوالاة مصارفٌة أو كفالة أو ة السورٌة فً الجمهورٌة العربٌت العامة المختصة من الجها

 . المقٌمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة فً الجمهورٌة العربٌة السـورٌة 

 ٌنات النهائٌة كضمان لحسـن تنفٌذ المتعهد لاللتزامات المترتبة علٌاه بموجاب العقاد المبارم تحتفظ اإلدارة بالتأم

لعطال والضارر الااذي ٌصاٌبها مان جااراء ـئة عان امعاه والقتطاال غراماات التااأخٌر وجمٌاع التعوٌضاات الناشاا

 متعهد بالتزاماته .الإخالل 

 ائً بقبول جمٌع المواد المتعاقد علٌها وانتهاء فترة االستالم الفنً النهمحضر بعد صدور مٌنات النهائٌة ترد التأ

   مالم تقم على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذ  التأمٌنات . الضمان
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 : مدة التنفيذ –7- مادةال

أمر  أشـهرمن تاريخ خمسةوذلك خالل مدة هيئة بالديماس ع المستودبة في لويلتزم المتعهد بتسليم المواد المط

 .المباشرة 

 

 مالحظة :

 الشـروط الفني والمالي والحقوقي .  يعتبر مشـروع العقد المرفو جزء اليتجزء من دفتر
 

 مصدق
 المدير العام

 ت االتصاالت الالسـلكيةهيئة العامة لخدمالل
 جالل خضر  سالمهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


