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  إجراءات تقديم العروض 
  

  

  : الغاية من طلب العروض -1 –مادة ال
باستطاعة  تقديم   كهربائية  توليد  سبعة    20KVAمجموعات  التبديعدد  القطع  الالزمة  مع  تجاوز  ت  أالعلى  لية 

الق الكهربائية  %  7التبديلية    طعقيمة  التوليد  لمجموعات  االجمالية  القيمة  وجدول من  الفنية  المواصفة  وفق 
  .المرفقت ايالكم

  

  : موعد ومكان تقديم العروض -2 –مادة ال
  تقدم العروض في الزمان والمكان المحددين في إعالن طلب العروض.

  

  : كيفية تقديم وتنظيم العروض -3 –دة امال
  طلب االشـتراك :مغلف  –آ 

ي محلـر عاعـروض أسـطلـب  إعـالن  يقدم طلب اإلشـتراك مبيناً فيه صاحبه عن رغبته فـي اإلشــتراك فـي  
مرفقـاً بـاألوراق وأرقـام الهـاتف ض ـم وعنـوان العـارالـدفتر ومتمماتـه متضـمناً اسـ وقبوله ما جاء في هـذا

/ وأن اليكـون قـد مضـى ثالثـة أشــهر علـى  2004/ لعـام / 51لقـانون رقـم /الثبوتية المنصـوص عنهـا با
  وهي :اسـتخراجها 

 / طلب العروض أو إلصـاق  االشتراك فيب طلل ل.س / لقاء رسـم الطابع المقطوع  1500إيصال بقيمة
 طـابع مجهـود ة إلـى إضـاف  االشـتراك،وع علـى طلـب  ـم الطابع المقطل.س / لقاء رس  1500ع بقيمة /طواب

 الشهيد وطابع الهالل األحمر. عحربي وطاب
  الشروط.دفتر إيصال بقيمة 
  أو صناعي سجل تجاري. 
  الحال .  ة حسـب صناعيأو الوثيقة تسـجيل صادرة عن إحدى الغرف التجارية 
  . وثيقة غير محكوم 
 حجـوزاً و التعاقد مـع الجهـات العامـة أو ملمناقصات أم من الدخول في االعارض غير محرو  تصريح بأن

 أمواله حجزاً إحتياطياً أو حجزاً تنفيذياً .على 
 مكاتـب فـي اليكون العارض مـن العـاملين فـي إحـدى الجهـات العامـة وأال يكـون عضـواً    تصريح بأن ال 

 اً. يذية لإلدارة المحلية ضمن محافظته تحديد التنف
 يل.ي اسرائأو مؤسسة أو مكتب فرعي ف يكون العارض يملك أي مصنع تصريح بأن ال 
 / 2021وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام/. 
 . صورة عن البطاقة الشـخصية 
 كاملة . التأمينات المؤقتة 
 اليـة ويوضـع عامـة والخاصـة الحقوقيـة والفنيـة والمدفاتر الشروط ال  على  اطلع  عارض بأنهصريح من الت

تقـديم األوراق الثبوتيـة المطلوبـة ل  مغلـف(ره  يكتـب علـى ظـاهوقاته في مغلـف خـاص يخـتم  الطلب مع مرف
قيمـة تجـاوز  ت  أالعلـى  لية الالزمة  مع القطع التبديعدد سبعة    20KVAمجموعات توليد كهربائية باستطاعة  

 . )من القيمة االجمالية لمجموعات التوليد الكهربائية% 7يلية تبد ال طعالق
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ل.س / علــى كــل تصــريح خطــي وعلــى صــورة عــن البطاقــة  25يمــة / إلصــاق طــابع مــالي بق مالحظــة :
 .الشـخصية

  : العرض الفني –ب 
الفني   العرض  ً يقدم  الف  متضمنا والمعلومات  المواصفات  المعروضة  جميع  يجونية  أي  يتضمن  ن  أ  ز وال 

في مغلف خاص مختوم  ويوضع    شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في حال ورودها  ظات أوتحف
عدد سبعة    20KVAمجموعات توليد كهربائية باستطاعة  تقديم  لالعرض الفني    مغلف(ره  يكتب على ظاهو

جموعات التوليد جمالية لمالقيمة اال  ن م%  7التبديلية    طعقيمة القتجاوز  ت   أالعلى  لية الالزمة  مع القطع التبدي
  . )الكهربائية

  :  العرض المالي  –ج 
المالي   العرض  السورية يقدم  و  بالليرات  مختوم  مغلف  ظاهضمن  على  المالي  العرض    (مغلفره  يكتب 

تجاوز ت   أالعلى  لية الالزمة  مع القطع التبديعدد سبعة    20KVAمجموعات توليد كهربائية باستطاعة    لتقديم 
التوليد  %  7ية  التبديل   طعالق  مةقي لمجموعات  االجمالية  القيمة  ً   )الكهربائيةمن  االفرادية    متضمنا األسعار 

  . الفنيكما هو وارد في العرض الية للمواد المطلوبة  واإلجم
  التأمينات المؤقتة :  مغلف   –د 

( تقدم   المادة  في  الواردة  المؤقتة  الدفتر6التأمينات  هذا  من  مغلقمض  )  مغلف  على    ن  ظاهره  ويكتب 
  .  أمينات المؤقتةلتا
  :  ةألربع توحيد المغلفات ا  - هـ

المالي   والعرض  االشتراك  طلب  والتأمينات  يوضع  الفني  ويكتب والعرض  يختم  واحد  مغلف  على    في 
 :   ظاهره مايلي 

 . اسم المشترك في طلب العروض  -
ع  مع القط عدد سبعة    20KVAمجموعات توليد كهربائية باستطاعة  لتقديم  ي  محل  أسعار  طلب عروض   -

 . من القيمة االجمالية لمجموعات التوليد الكهربائية % 7التبديلية  طعقيمة القتجاوز ت  أالعلى لية الالزمة  يالتبد 
 

  :بعرضهمدة ارتباط العارض  -4 –مادة ال
/ اعتبـارا مـن اليـوم التـالي المحـدد ألخـر موعـد لتقـديم   أشـهر  ثالثـة  /لمدة  يبقى العارض مرتبطا بعرضه   

  .حالة عليه من تاريخ اإل / أشهر ثالثة /لمدة لمرشح مرتبطاً بعرضه كما يبقى المتعهد االعروض 
  

  الحاالت التي ترفض فيها العروض: - 5 -مادة ال
  ترفض العروض في الحاالت التالية:

  0 كاملةلم يقدم العارض التأمينات المؤقتة ذا إ -
  .ذا قدم العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض إ -
 إذا قررت اإلدارة رفض العرض فنياً.  -
  اصة. إذا كان العرض مخالفاً لدفتر الشـروط العامة والخ -
  باب الرفض ـسأغير ملزمة بتقديم أي تعليل عن الهيئة ن إ
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  : التأمينات المؤقتة والنهائية - 6 -مادة ال
  : ات المؤقتةتأمينال -آ/6

  مائــة تســعة عشــر مليــون وثمانفقــط  / ل.س 19 850 000 / بمبلــغ وقــدرهد التأمينــات المؤقتــة تحــد
ن قبـل لجنـة بل عرضـه مـققتة لمن لم يوتـعاد هذه التأمينات المؤ  .ليرة سورية الغير  وخمسون ألف

فتعـاد إلـيهم تأمينـاتهم  م ترس عليهم المناقصة أو لم يجر التعاقـد معهـمل  فوراً ، أما الذينالمناقصات  
  ضر لجنة المناقصات . ى محالمؤقتة بعد مصادقة أمر الصرف عل

 زي كـى المصـرف المردفع في حسـاب الهيئة المفتـوح لـد ت:    تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية
موثـق ومقبـول مـن أحـد الهيئـة وألمـر    مصـدقك  يـشـ  بموجـب إمـا    23/    2164بدمشـق تحت رقم  

أو كفالة أو ورية ـة السعربيفي الجمهورية المن الجهات العامة المختصة المعتمدة قيمة المالمصارف  
وريـة العربيـة حوالة مصرفية من أحد المصارف المعتمدة مـن الجهـات العامـة المختصـة فـي الجمه

العـروض وال تقبـل الكفـاالت أو موعـد لتقـديم  رخـحتـى آتصـل إلـى اإلدارة  أنريطة ـشـســورية ال
  .اله أع روتصل بعد التاريخ المذكوأتصدر  التيمصرفية الحوالة الأو يكات ـالش

  : التأمينات النهائية -ب/6

 ن قيمـة العقـد وقبـل % مـ10ة بواقـع على من يحال عليه العطاء إحالة نهائية تقـديم التأمينـات النهائيـ
يخ تبلغـه خطيـاً ن ال تتجـاوز ثالثـين يومـاً مـن تـارأ قيع على العقد وذلك خالل عشـرة أيام علـىالتو

مينات المؤقتة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خالل المـدة التأ القرار بإحالة العطاء عليه ويمكن اعتبار
نـات المؤقتـة مقدمـة علـى ده أمـا إذا كانـت التأميين في حال وجوآنفة الذكر بتسـديد الفرق بين التأمين

  التأمينات النهائية . ادل قيمةفيجب اسـتبدالها بكفالة جديدة تع ةشـكل كفالة مصرفي

 المصـرف المركـزي حســاب الهيئـة المفتـوح لـدى فـي دفع تيرة السورية بالل  تقدم التأمينات النهائية
موثــق ومقبــول مــن أحــد مــر الهيئــة شـــيك مصــدق أل بموجــب إمــا  2164/23بدمشـــق تحــت رقــم 

أو كفالـة أو ة السورية لعربيفي الجمهورية ات العامة المختصة من الجهاالمعتمدة المقيمة   المصارف
قيمة المعتمـدة مـن الجهـات العامـة المختصـة فـي الجمهوريـة ف المالمصارد  أحمن  حوالة مصرفية  
   .العربية السـورية

 كضمان لحسـن تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبة عليه بموجب العقد   ينات النهائيةتحتفظ اإلدارة بالتأم
صيبها لعطل والضرر الذي يتأخير وجميع التعويضات الناشـئة عن االمبرم معه والقتطاع غرامات ال

 متعهد بالتزاماته .المن جراء إخالل 

 ع المـواد المتعاقـد عليهـا ائي بقبـول جميـاالستالم الفني النهمحضر  بعد صدور  مينات النهائية  ترد التأ
 تأمينات .، مالم تقم على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه ال وانتهاء فترة الضمان

 

  : مدة التنفيذ –7- مادةال
 ثالثـةمواد المطلوبة في األماكن المحددة لها وفـق المواصـفة الفنيـة وذلـك خـالل مـدة  ليم اليلتزم المتعهد بتس

 .أمر المباشرة  أشـهرمن تاريخ
  مالحظة :

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

  



 الجمهورية العربية السورية 
لخدمات االتصاالت الالسلكية الهيئة العامة  

العقود  قسم  –ارة الشؤون المالية إد  
   

4 
 

    
  المدير العام

  لكيةهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلل
  جالل خضر  لمهندس ا

  
  


