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  إجراءات تقديم العروض 

  
  

  : الغاية من طلب العروض -1 –مادة ال
الالزمة لمشاريع   48V-400AHباستطاعة   ات عدد عشر مجموع  Deep Cycleمدخرات كهربائية  تقديم 
  المرفق. وفق المواصفة الفنية وجدول الكميات  ،الهيئة

  
  : موعد ومكان تقديم العروض -2 –مادة ال

  عالن طلب العروض.كان المحددين في إملان وماض في الزتقدم العرو
  
  : كيفية تقديم وتنظيم العروض -3 –مادة ال
  طلب االشـتراك : -آ 

محلي وقبوله ما أسعار  عروض إعالن طلب يقدم طلب اإلشـتراك مبيناً فيه صاحبه عن رغبته في اإلشـتراك في 
 منصـوص وراق الثبوتيـة الباألفقاً  مرهاتف  لاوأرقام  لعارض  الدفتر ومتمماته متضمناً اسـم وعنوان ا  جاء في هذا

  وهي :/ وأن اليكون قد مضى ثالثة أشـهر على اسـتخراجها  2004/ لعام / 51عنها بالقانون رقم /
 / طلـب العـروض أو إلصـاق   االشـتراك فـيل.س / لقاء رسـم الطابع المقطـوع لطلـب    1500إيصال بقيمة

طـابع + ربـي جهـود حم + طـابعالشـتراك ب الى طلقطوع عملال.س / لقاء رسـم الطابع  1500ع بقيمة /طواب
 طابع الهالل األحمر.+ الشهيد 

  الشروط.دفتر إيصال بقيمة 
  أو صناعي سجل تجاري. 
  . وثيقة تسـجيل صادرة عن إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسـب الحال 
  . وثيقة غير محكوم 
 أو محجـوزاً علـى  ةد مع الجهات العامـعاقو التأ صات ناقمالعارض غير محروم من الدخول في ال  تصريح بأن

 أمواله حجزاً إحتياطياً أو حجزاً تنفيذياً .
 يكون العارض من العاملين في إحدى الجهات العامة وأال يكون عضـواً فـي المكاتـب التنفيذيـة   تصريح بأن ال

 اً. لإلدارة المحلية ضمن محافظته تحديد 
 اسرائيل. ة أو مكتب فرعي فيؤسسأو م نعمص أي كيكون العارض يمل تصريح بأن ال 
 / 2021وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام/. 
 . صورة عن البطاقة الشـخصية 
 . التأمينات المؤقتة كاملة 
 لية ويوضـع الطلـب لماية واية والفنقعارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة الحقوصريح من الت
مـدخرات تقـديم  مغلـف األوراق الثبوتيـة المطلوبـة ل  /يكتـب علـى ظـاهره  وص يخـتم  خـاغلـف  في مع مرفقاته  م

 / الالزمة لمشاريع الهيئة 48V-400AHباستطاعة  ات عدد عشر مجموع Deep Cycleكهربائية 
 

 اقة الشـخصية.يح خطي وعلى صورة عن البطل.س / على كل تصر 25يمة /  إلصاق طابع مالي بق  مالحظة :
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  : فنيض الالعر –ب 

ً يقدم العرض الفني   أي تحفظات  أن يتضمن    زوال يجوت والمعلومات الفنية المعروضة  واصفاملجميع ا  متضمنا
يكتب على  و في مغلف خاص مختوم  ويوضع    أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في حال ورودها 

ا  /ظاهره   امغلف  للعرض  كهربائية  تقديم  لفني  ععد   Deep Cycleمدخرات  مجموعد  باستطاعة   ات شر 
48V-400AH الالزمة لمشاريع الهيئة  / .  

  :  العرض المالي  - ج 
تقـديم لالعـرض المـالي مغلـف يكتـب علـى ظـاهره ضمن مغلف مختوم وبالليرات السورية دم العرض المالي  قي

 ةالالزمـة لمشـاريع الهيئـ 48V-400AHباستطاعة  ات عدد عشر مجموع Deep Cycleمدخرات كهربائية 
  الفني.هو وارد في العرض  المطلوبة كمااألسعار االفرادية واإلجمالية للمواد  ناً ضممت

  ؤقتة : نات المالتأمي –د 
أمينـات لته ااهرضمن مغلف مغلق ويكتب على ظـ  ) من هذا الدفتر6في المادة (  مؤقتة الواردةنات الالتأميتقدم  

  .  المؤقتة
  : ةألربعفات اد المغلتوحي - هـ

في مغلف واحد يختم ويكتب على ظاهره  والعرض الفني والتأمينات  راك والعرض المالي  شتالطلب ايوضع  
 :  مايلي 

 . العروض مشترك في طلب ال اسم -
باستطاعة    ات عدد عشر مجموع   Deep Cycleمدخرات كهربائية  قديم  تل  محلي   أسعار  عروض ب  طل -

48V-400AH  الهيئة الالزمة لمشاريع . 
 

  :بعرضه ضاط العارمدة ارتب -4 –مادة ال
لمحدد ألخر موعـد لتقـديم العـروض اليوم التالي ااعتبارا من    /شهرثالثة أ  /لمدة  يبقى العارض مرتبطا بعرضه   

  .حالة عليه من تاريخ اإل / شهرثالثة أ /لمدة مرتبطاً بعرضه لمتعهد المرشح بقى اكما ي
  

  : فيها العروض ترفضلتي الحاالت ا - 5 -مادة ال
  : ت التاليةترفض العروض في الحاال

  0 ذا لم يقدم العارض التأمينات المؤقتة كاملةإ -
  .دم العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض ذا قإ -
 رض فنياً. رفض الع إذا قررت اإلدارة -
  إذا كان العرض مخالفاً لدفتر الشـروط العامة والخاصة.  -
  باب الرفض ـ سأعن ة بتقديم أي تعليل  مزغير ملالهيئة ن إ

  

  : التأمينات المؤقتة والنهائية - 6 -ادة مال
  : ةتأمينات المؤقتال -آ/6
  ليـرة سـورية الغيـرن يـوملعشـر  ةسخمفقط  /  ل.س  15  000  000  /  بمبلغ وقدرهد التأمينات المؤقتة  تحد. 

 م ترس عليهم ل الذين فوراً ، أمامناقصات ل لجنة الن قبضه مقبل عرقتة لمن لم يوتـعاد هذه التأمينات المؤ
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تة بعد مصادقة أمـر الصـرف علـى محضـر لجنـة المناقصة أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤق

  قصات . المنا

 23/    2164دمشـق تحت رقم  زي بى المصرف المركدفع في حسـاب الهيئة المفتوح لد ت:    التأمينات المؤقتة 
مـة من الجهـات العاالمعتمدة  المقيمة  المصارف  موثق ومقبول من أحد  و  الهيئةألمر    مصدقك  يـش  بموجب إما  

من الجهات ية من أحد المصارف المعتمدة أو كفالة أو حوالة مصرفورية  ـفي الجمهورية العربية السالمختصة  
موعـد لتقـديم  رخـحتـى آة تصـل إلـى اإلدار  أنريطة  ـشـرية  ســووريـة العربيـة الالعامة المختصـة فـي الجمه

 .أعاله وتصل بعد التاريخ المذكورأر  تصد   التيمصرفية  الحوالة  الأو  يكات ـو الشض وال تقبل الكفاالت أالعرو
  

  : التأمينات النهائية -ب/6
 قيع علـى ة العقد وقبل التو% من قيم10ة بواقع ة نهائية تقديم التأمينات النهائيلى من يحال عليه العطاء إحالع

ة العطاء عليـه وماً من تاريخ تبلغه خطياً القرار بإحالن ال تتجاوز ثالثين يأ  الل عشـرة أيام علىد وذلك خالعق
الـذكر بتســديد الفـرق بـين  قـام المتعهـد خـالل المـدة آنفـةويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة تأمينـات نهائيـة إذا 

فيجـب اســتبدالها  ةى شــكل كفالـة مصـرفيمقدمـة علـنات المؤقتة  ا إذا كانت التأميين في حال وجوده أمالتأمين
  . التأمينات النهائية لة جديدة تعادل قيمةبكفا

   2164/23المركزي بدمشــق تحـت رقـم المصرف حسـاب الهيئة المفتوح لدى في  دفع  ت  :التأمينات النهائية 
ت العامـة امـن الجهـ  المعتمـدةالمقيمة    موثق ومقبول من أحد المصارفهيئة  شـيك مصدق ألمر ال  بموجب إما  

المصارف المقيمة المعتمدة مـن د أحمن حوالة مصرفية أو كفالة أو  لسورية  ة اي الجمهورية العربيفالمختصة  
  . العربية السـورية الجهات العامة المختصة في الجمهورية 

 قـد المبـرم موجب العن لحسـن تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبة عليه بينات النهائية كضماإلدارة بالتأمتحتفظ ا
لعطـل والضـرر الـذي يصـيبها مـن جـراء ـئة عـن اميع التعويضات الناشـطاع غرامات التأخير وجمعه والقت

 متعهد بالتزاماته .الإخالل 
 واد المتعاقد عليها وانتهاء فترة ائي بقبول جميع المم الفني النهاالستالمحضر  بعد صدور  نهائية  مينات الترد التأ

 .جب حجز هذه التأمينات متعهد التزامات تستوم على ال، مالم تق الضمان
  

  :  مدة التنفيذ  –7- مادةال
المواد المط أمر    من تاريخ  أشـهر   ةخمسدة  وذلك خالل مهيئة بالديماس  ع المستود بة في  لويلتزم المتعهد بتسليم 

  . المباشرة  
  

  مالحظة :
  ي والحقوقي . ي والمالالشـروط الفن ر مشـروع العقد المرفق جزء اليتجزء من دفتريعتب

  مصدق 
  المدير العام

  ت االتصاالت الالسـلكيةالعامة لخدما هيئةلل
  جالل خضر   سالمهند

  


