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 إجراءات تقديم العروض

 

 : الغاية من طلب العروض -1 –مادة ال

 مع اكسسوارات للربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة 12V-200AHثمانون مدخرة كهربائية بسعة تقديم 

 . وفق المواصفة الفنية وجدول الكميات المرفق

 
 : موعد ومكان تقديم العروض -2 –مادة ال

 عالن طلب العروض.ن والمكان المحددين في إماض في الزتقدم العرو

 
 : كيفية تقديم وتنظيم العروض -3 –مادة ال

 طلب االشـتراك : -آ 

له ما محلي وقبوأسعار  عروضإعالن طلب يقدم طلب اإلشـتراك مبيناً فيه صاحبه عن رغبته في اإلشـتراك في 

 بالقاانون عنهاا منصاو وراق الثبوتياة الفقااً بااألعارض مرالدفتر ومتمماته متضمناً اسـم وعنوان ا جاء في هذا

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

 / ل.س / لقااء رساـم الطاابع المقطاول لطلاب االشاتراك  فاي طلاب العاروض أو إلصااق  1500إيصال بقيمة

 طاابع+ رباي جهاود حطاابع م+  الشاتراك لى طلاب المقطول عل.س / لقاء رسـم الطابع ا 1500ع بقيمة /طواب

 طابع الهالل اأحمر.+ الشهيد 

  دفتر الشروط .إيصال بقيمة 

  أو صناعي سجل تجاري. 

  . وثيقة تسـجيل صادرة عن إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسـب الحال 

  . وثيقة غير محكوم 

 لاى عأو محجاوزاً  ةد ماع الجهاات العاماو التعاقناقصات أالعارض غير محروم من الدخول في الم تصريح بأن

 أمواله حجزاً إحتياطياً أو حجزاً تنفيذياً .

 تنفيذياة يكون العارض من العاملين في إحدى الجهات العاماة وأال يكاون عضاواً فاي المكاتاب ال تصريح بأن ال

 اً. لإلدارة المحلية ضمن محافظته تحديد

 اسرائيل. ة أو مكتب فرعي فيأو مؤسس أي مصنع يكون العارض يملك تصريح بأن ال 

 ( .في مستودعاته لديه ) بضاعة تصريح بتوفر ال 

 / 2021وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام/. 

 . صورة عن البطاقة الشـخصية 

 . التأمينات المؤقتة كاملة 

 لطلاب الياة ويوضاع ياة والماية والفنعارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة الحقوقصريح من الت

مااع  12V-200AHثمااانون ماادخرة كهربائيااة بسااعة تقااديم  /  يخااتم ويكتااب عليااه ع مرفقاتااه فااي مغلااف خاااماا

 / اكسسوارات للربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة

 .اقة الشـخصيةل.س / على كل تصريح خطي وعلى صورة عن البط 25يمة / إلصاق طابع مالي بق مالحظة :
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 : العرض الفني –ب 

فظات أي تحأن يتضمن  زوال يجوت والمعلومات الفنية المعروضة واصفاملجميع ا متضمنا  يقدم العرض الفني 

    ه في مغلف خاص مختوم ويكتب عليويوضع  أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في حال ورودها

ريع وارات للربط بين المدخرات الالزمة لمشااكسسمع  12V-200AHثمانون مدخرة كهربائية بسعة تقديم  /

 ./ الهيئة

 : العرض المالي -ج 

األس  عار االفرادي  ة  يكت  ب عل  ه ظ  اهرض الع  رض الم  الي متض  منا  دم الع  رض الم  الي ض  من مغل  ف مخت  وم وق  ي

 . كما هو وارد في العرض الفني  واإلجمالية للمواد المطلوبة 

 ؤقتة : نات المالتأمي –د 

أمين ات لتض ااهرضمن مغل ف مغل و ويكت ب عل ه ظ ( من هذا الدفتر6مؤقتة الواردة في المادة )نات الالتأميتقدم 

 .  المؤقتة

 : ةألربعتوحيد المغلفات ا - هـ

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

 : ظاهرض مايلي

 .مشترك في طلب العروضال اسم -

مع اكسسوارات  12V-200AHثمانون مدخرة كهربائية بسعة لتقديم  محلي أسعار عروضب طل  -

 للربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة

 : مدة ارتباط العارض بعرضه -4 –مادة ال

كم ا لع روض لمحدد ألخر موعد لتقديم االيوم التالي ا/ اعتبارا من  ينشهر /لمدة يبقه العارض مرتبطا بعرضه  

 .حالة عليه من تاريخ اإل /ينشهر /لمدة لمتعهد المرشح مرتبطا  بعرضه بقه اي

 

 : فيها العروض ترفضلتي الحاالت ا - 5 -مادة ال

 : ترفض العروض في الحاالت التالية

 0 ذا لم يقدم العارض التأمينات المؤقتة كاملةإ -

 .دم العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض ذا قإ -

 رفض العرض فنيا . إذا قررت اإلدارة -

 إذا كان العرض مخالفا  لدفتر الشـروط العامة والخاصة. -

 باب الرفضـسأة بتقديم أي تعليل عن زمغير ملالهيئة ن إ

 

 : التأمينات المؤقتة والنهائية - 6 -مادة ال

 : ةتأمينات المؤقتال -آ/6

 لياارة سااورية   ألااف تااامائن وياايمالساابعة فقااط  / ل.س  7 200 000 / بمبلااو وقاادر د التأمينااات المؤقتااة تحااد

م تارس لا فاوراً   أماا الاذينل لجناة المناقصاات ن قبضه مقبل عرقتة لمن لم يوتـعاد هذ  التأمينات المؤ .الغير

تة بعاد مصاادقة أمار الصارف علاى محضار عليهم المناقصة أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤق

 قصات . لجنة المنا
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 23/  2164دمشـق تحات رقام زي بى المصرف المركدفع في حسـاب الهيئة المفتوح لدت:  التأمينات المؤقتة 

ماة مان الجهاات العاالمعتمادة المقيمة موثق ومقبول من أحد المصارف الهيئة وأمر  مصدقك يـش بموجبإما 

ية من أحد المصارف المعتمدة من الجهات أو كفالة أو حوالة مصرفورية ـفي الجمهورية العربية السالمختصة 

موعااد لتقااديم  رخااحتااى  ة تصاال إلااى اإلدار أنريطة ـشاارية سااـووريااة العربيااة الالعامااة المختصااة فااي الجمه

 .أعال  وتصل بعد التاريخ المذكورأر تصد التيمصرفية الحوالة الأو يكات ـالعروض وال تقبل الكفاالت أو الش
 

 : التأمينات النهائية -ب/6

 قياع علاى ل التوة العقد وقبمن قيم %10ة بواقع لى من يحال عليه العطاء إحالة نهائية تقديم التأمينات النهائيع

لياه عة العطااء الن ال تتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ تبلغه خطياً القرار بإحأ د وذلك خالل عشـرة أيام علىالعق

ين ديد الفاارق بااقااام المتعهااد خااالل الماادة  نفااة الااذكر بتسااـويمكاان اعتبااار التأمينااات المؤقتااة تأمينااات نهائيااة إذا 

ـتبدالها فيجاب اسا ةمقدماة علاى شاـكل كفالاة مصارفيناات المؤقتاة ا إذا كانات التأميين في حال وجود  أماالتأمين

 . التأمينات النهائية بكفالة جديدة تعادل قيمة

  2164/23المركازي بدمشاـق تحات رقام المصارف حسـاب الهيئة المفتوح لادى في دفع ت :التأمينات النهائية 

اماة ت العمان الجهاا المعتمادةالمقيماة  موثق ومقبول من أحاد المصاارفهيئة شـيك مصدق أمر ال بموجبإما 

عتمادة مان المصارف المقيمة المد أحمن حوالة مصرفية أو كفالة أو ة السورية في الجمهورية العربيالمختصة 

 . العربية السـورية الجهات العامة المختصة في الجمهورية 

 لمبارم ب العقاد اموجان لحسـن تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبة علياه بينات النهائية كضماتحتفظ اإلدارة بالتأم

 لعطال والضارر الااذي يصايبها مان جااراءـئة عان امعاه والقتطاال غراماات التااأخير وجمياع التعويضاات الناشاا

 متعهد بالتزاماته .الإخالل 

 فترة  ليها وانتهاءواد المتعاقد عائي بقبول جميع الماالستالم الفني النهمحضر بعد صدور نهائية مينات الترد التأ

 م على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذ  التأمينات .  مالم تق الضمان

 

 : مدة التنفيذ –7- مادةال

أمر  اريختأشـهرمن  ةأربعدة وذلك خالل مهيئة بالديماس ع المستودبة في لويلتزم المتعهد بتسليم المواد المط

 .المباشرة 

 

 مالحظة :

 ي والمالي والحقوقي . الشـروط الفن ر مشـروع العقد المرفو جزء اليتجزء من دفتريعتب
 

 مصدق
 المدير العام

 ت االتصاالت الالسـلكيةهيئة العامة لخدمالل
 جالل خضر  سالمهند

 

 


