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 إجراءات تقديم العروض

 

 : الغاية من طلب العروض -1 –المادة 

الكميات ول اجدالمواصفة الفنية ووفق ،  / مدخرة للجهاز الالسلكي المحمول باليد 5000 /تقديم 

 .  ةالمرفق

 موعد ومكان تقديم العروض: -2 –مادة ال

 تقدم العروض في الزمان والمكان المحددين في إعالن طلب العروض.

 كيفية تقديم وتنظيم العروض: -3 –مادة ال

 طلب االشـتراك : -آ 

لالي المح إعالالن طلالب العالروضمبيناً فيه صاحبه عن رغبته في اإلشـتراك في يقدم طلب اإلشـتراك 

لثبوتيالالة وقبولاله مالا جالاي فالي االدا الالدفتر ومتمماتاله متسالمناً اسالـم وعنالوان العالارض مرفقالاً بالا ورا  ا

/ وأن اليكالالون قالالد مسالال  ثالثالالة أشالالـهر علالال   2004لعالالام /  /51المنصالالوع عنهالالا بالقالالانون رقالالم /

 واي :اسـتخراجها 

 / في طلالب العالروض أول.س / لقاي رسـم الطابع المقطوع لطلب االشتراك   1500إيصال بقيمة 

ع وطالابلطابع المقطالوع علال  طلالب االشالتراك ل.س / لقاي رسـم ا 1500بقيمة /مالية إلصا  طوابع 

 مجهود حربي وطابع الشهيد وطابع الهالل ا حمر.

 . إيصال تسديد قيمة دفتر الشروط 

  أو صناعي سجل تجاري. 

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

  . وثيقة غير محكوم 

 تصريح بأن العارض غير محالروم مالن الالدخول فالي المناقصالات أو التعاقالد مالع الجهالات العامالة أو 

 محجوزاً عل  أمواله حجزاً إحتياطياً أو حجزاً تنفيدياً .

 كاتب ين في إحدى الجهات العامة وأال يكون عسواً في المتصريح بأن اليكون العارض من العامل

 التنفيدية لإلدارة المحلية سمن محافظته تحديداً. 

  اليكون العارض يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل.بأن تصريح 

 / 2021وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام/. 

 . صورة عن البطاقة الشـخصية 

 نات المؤقتة كاملة .التأمي 

 لية صريح من العارض بأنه اطلع عل  دفاتر الشروط العامة والخاصة الحقوقية والفنية والمات 

طلالب )طلالب االشالتراك فالي  ويكتالب علال  ظالاار ويوسع الطلب مع مرفقاته في مغلف خالاع يخالتم 

 . (/ مدخرة للجهاز الالسلكي المحمول باليد 5000 / قديملتمحلي  عروض

ل.س / عل  كل تصريح خطي وعل  صورة عالن البطاقالة  25إلصا  طابع مالي بقيمة /  مالحظة :

 الشـخصية.
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 : العرض الفني –ب 

 ً من يتس أن وال يجوزجميع المواصفات والمعلومات الفنية المعروسة  يقدم العرض الفني متسمنا

لف أي تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في حال وروداا ويوسع في مغ

 / مدخرة للجهاز الالسلكي 5000 /لتقديم  العرض الفني ) ويكتب على ظاهرهمختوم  خاع

 .( المحمول باليد

 : العرض المالي -ج 

 يمالالعرض ال ) ويكتب على ظاهرهضمن مغلف مختوم بالليرات السورية يقدم العرض المالي 

األسعار االفرادية واإلجمالية  متضمنا  ( / مدخرة للجهاز الالسلكي المحمول باليد 5000 /لتقديم 

 . كما هو وارد في العرض الفنيللمواد المطلوبة 

 التأمينات المؤقتة :  –د 

ل  ظالاار  مغلف مغلق ويكتب عسمن  ( من ادا الدفتر6التأمينات المؤقتة الواردة في المادة )تقدم 

 .    التأمينات المؤقتة

 : توحيد المغلفات األربعة -هـ 

لف في مغالمؤقتة والعرض الفني والتأمينات طلب االشتراك والعرض المالي مغلفات وسع ت

 : واحد يختم ويكتب عل  ظاار  مايلي

 وعنوانه اسم المشترك  -

 . / مدخرة للجهاز الالسلكي المحمول باليد 5000 /لتقديم محلي أسعار  طلب عروض -

 

 الحاالت التي ترفض فيها العروض: -4 -مادة ال
 ترفض العروض في الحاالت التالية:

 0ذا لم يقدم العارض التأمينات المؤقتة كاملة إ -

 .ذا قدم العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض إ -

 .ذا قررت اإلدارة رفض العرض فنيا  إ -

 روط العامة والخاصة.ـلدفتر الش كان العرض مخالفا  ذا إ -

 .باب الرفضـسأغير ملزمة بتقديم أي تعليل عن الهيئة ن إ

 

 : مدة ارتباط العارض بعرضه -5 –مادة ال

عود لتقوديم من اليووم التوالي المحودد ألخور مو اعتبارا   /ين شهر /لمدة بعرضه  يبقى العارض مرتبطا   

 . من تاريخ اإلحالة عليه /ين شهر /لمدة كما يبقى المتعهد المرشح مرتبطا  بعرضه العروض 

 : التأمينات المؤقتة والنهائية - 6 -مادة ال

 : تأمينات المؤقتةال -آ/6

لوف ليورة أمائوة ثمانو نييمالثمانية فقط  / ل.س  8 800 000 / وقدرهبمبلغ تحدد التأمينات المؤقتة 

فوورا  ،   لمن لم يقبل عرضه من قبول لجنوة المناقصواته التأمينات المؤقتة هذوتـعاد ، سورية الغير 

صوادقة قتوة بعود مأما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأمينواتهم المؤ

 الصرف على محضر لجنة المناقصات . أمر 
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 رف وح لود  المصونقدا  يدفع فوي حسوـاب الهيئوة المفتوإما  تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية

موثوق ومقبوول مون الهيئوة ألمور  مصود يك ـش أو بموجب 23/  2164المركزي بدمشـق تحت رقم 

و أة وريـفوي الجمهوريوة العربيوة السومون الجهوات العاموة المختصوة المعتمودة المقيموة أحد المصارف 

يوة كفالة أو حوالة مصرفية من أحود المصوارف المعتمودة مون الجهوات العاموة المختصوة فوي الجمهور

كفواالت العوروض وال تقبول الحتى آخر موعود لتقوديم تصل إلى اإلدارة  أنريطة ـشالعربية السـورية 

 أعاله . وتصل بعد التاريخ المذكورأتصدر  يكات التيـأو الش

 

 : التأمينات النهائية -ب/6

  العقود وقبول  من قيمة %10على من يحال عليه العطاء إحالة نهائية تقديم التأمينات النهائية بواقع

 غوه خطيوا  الثوين يوموا  مون تواريخ تبلالتوقيع على العقد وذلوك خوالل عشوـرة أيوام علوى أن ال تتجواوز ث

ل المودة متعهد خالا قام الالقرار بإحالة العطاء عليه ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة تأمينات نهائية إذ

 مقدموة علوى المؤقتوة الفر  بين التأمينين فوي حوال وجووده أموا إذا كانوت التأمينواتآنفة الذكر بتسـديد 

 التأمينات النهائية . شـكل كفالة مصرفية فيجب اسـتبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة

 بول من أحدموثق ومقر الهيئة بموجب شـيك مصد  ألم تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية 

فالوة أو كأو في الجمهورية العربية السورية من الجهات العامة المختصة المعتمدة المقيمة  المصارف

ة المصوارف المقيموة المعتمودة مون الجهوات العاموة المختصوة فوي الجمهوريومون أحود حوالة مصرفية 

 2164/23العربية السـورية أو بموجب إشـعار مصرفي من المصرف المركزي بدمشـق تحت رقم 

 يشـعر بإيداع التأمينات نقداً لديه. 

 ب ليوه بموجوعبوة تحتفظ اإلدارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسـن تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترت

الوذي  العقد المبرم معه والقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشوـئة عون العطول والضورر

 يصيبها من جراء إخالل المتعهد بالتزاماته .

  ا لمتعاقد عليهاالستالم الفني النهائي بقبول جميع المواد امحضر بعد صدور ترد التأمينات النهائية

 مالم تقم على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات . ،وانتهاء فترة الضمان

 :نفيذمدة الت –7- مادةال

لوك خوالل مودة وذوفق المواصوفة الفنيوة ماكن المحددة لها في األ المواد المطلوبةيلتزم المتعهد بتسليم 

 .من تاريخ أمر المباشرة  شـهرأربعة أ

 مالحظة :

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

 مصدق
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