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إجراءات تقديم العروض
المادة –  -1الغاية من طلب العروض:
تقديم ألف متر طولي من فيدرات قياس  8/7أنش وخمسمائة متر طولي من فيدرات قياس  2/1أنش
لزوم أعمال تركيب محطات الشبكة الوطنية الموحدة (تيترا) وفق المواصفة الفنية وجداول الكميات
المرفقة.
المادة –  -2موعد ومكان تقديم العروض:
تقدم العروض في الزمان والمكان المحددين في إعالن طلب العروض.
المادة –  -3كيفية تقديم وتنظيم العروض:
آ  -طلب االشـتراك :
يقدم طلب اإلشـتراك مبينا ً فيه صاحبه عن رغبته في اإلشـتراك في إعالالن طلالب العالروض المحلالي
وقبولاله مالا جالاي فالي االدا الالدفتر ومتمماتاله متسالمنا ً اسالـم وعنالوان العالارض مرفقالا ً بالا ورا الثبوتيالالة
المنصالالون عنبالالا بالقالالانون رقالالم  /51/لعالالام  /2004/وأن اليكالالون قالالد مسالالـ ثالثالالة أشالالـبر علالالـ
اسـتخراجبا واي :
 إيصال بقيمة  1500/ل.س  /لقاي رسـم الطابع المقطوع لطلب االشتراك في طلالب العالروض أو
إلصا طوابع مالية بقيمة  1500/ل.س  /لقاي رسـم الطابع المقطوع علـ طلب االشالتراك  +طالابع
مجبود حربي 300/ل.س + /طابع الشبيد  200/ل.س + /طابع البالل ا حمر.
 إيصال بقيمة  30 000/ل.س /لقاي دفتالر الشالروط الخاصالة الحقوقيالة والفنيالة والماليالة لتقالديم ألالف
متر طولي من فيدرات قيالاس  8/7أنالش وخمسالمائة متالر طالولي مالن فيالدرات قيالاس  2/1أنالش لالزوم
أعمال تركيب محطات الشبكة الوطنية الموحدة (تيترا).
 سجل تجاري أو صناعي .
 وثيقة تسـجيل صادرة عن إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حسـب الحال .
 وثيقة غير محكوم .
 وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام ./2022/
 صورة عن البطاقة الشـخصية .
 التأمينات المؤقتة كاملة .
 تصريح بأن العارض غير محالروم مالن الالدخول فالي المناقصالات أو التعاقالد مالع الجبالات العامالة أو
محجوزا ً علـ أمواله حجزا ً إحتياطيا ً أو حجزا ً تنفيديا ً .
 تصريح بأن اليكون العارض من العاملين في إحدى الجبات العامة وأال يكون عسوا ً في المكاتب
التنفيدية لإلدارة المحلية سمن محافظته تحديداً.
 تصريح بأن اليكون العارض يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل.
 ت صريح من العالارض بأناله اطلالع علالـ دفالاتر الشالروط العامالة والخاصالة الحقوقيالة والفنيالة والماليالة
ويوسع الطلب مع مرفقاته في مغلف مغلق خان يختم بخاتم العارض ويكتب علـ ظااره  /مغلف
ا ورا الثبوتيالالة لتقالالديم ألالالف متالالر طالالولي مالالن فيالالدرات قيالالاس  8/7أنالالش وخمسالالمائة متالالر طالالولي مالالن
فيدرات قياس  2/1أنش لزوم أعمال تركيب محطات الشبكة الوطنية الموحدة (تيترا)./
مالحظة  :إلصا طابع مالي بقيمة  30 /ل.س  /علـ كل تصريح خطي وعلـ صورة عالن البطاقالة
الشـخصية.
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ب – العرض الفني :
يقدم العرض الفني متسمنا ً جميع المواصفات والمعلومات الفنية المعروسة وال يجوز أن يتسمن
أي تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منبا في حال وروداا ويوسع في مغلف
مغلق خاص يختم بخاتم العارض ويكتب على ظاهره /العرض الفني لتقديم ألف متر طولي من
فيدرات قياس  8/7أنش وخمسمائة متر طولي من فيدرات قياس  2/1أنش لزوم أعمال تركيب
محطات الشبكة الوطنية الموحدة (تيترا). /
ج  -العرض المالي :
يقدم العرض المالي بالليرات السورية متضمنا األسعار االفرادية واإلجماليةة للمةواد المولوبةة كمةا
هو وارد في العرض الفنةي ضةم مغلةف مغلةق خةاص يخةتم بخةاتم العةارض ويكتةب علةى ظةاهره
/العالالرض المالالالي لتقةةديم ألالالف متالالر طالالولي مالالن فيالالدرات قيالالاس  8/7أنالالش وخمسالالمائة متالالر طالالولي مالالن
فيدرات قياس  2/1أنش لزوم أعمال تركيب محطات الشبكة الوطنية الموحدة (تيترا)./
د – التأمينات المؤقتة :
تقدم التأمينات المؤقتة الواردة في المادة ( )6من االدا الدفترسالمن مغلةف مغلةق خةاص يخةتم بخةاتم
العارض ويكتب على ظاهره  /التأمينات المؤقتة لتقديم ألف متر طولي من فيدرات قياس  8/7أنش
وخمسمائة متر طولي من فيالدرات قيالاس  2/1أنالش لالزوم أعمالال تركيالب محطالات الشالبكة الوطنيالة
الموحدة (تيترا).
هـ  -توحيد المغلفات األربعة:
 يوضع مغلف األوراق الثبوتية ومغلف العرض المالي ومغلف العرض الفني ومغلفالتأمينات المؤقتة ضم مغلف واحد يختم بخاتم العارض ويكتب على ظاهره مايلي :
 اسم المشترك في طلب العروض. طلب استدراج عروض محلي لتقديم ألف متر طولي من فيدرات قياس  8/7أنش وخمسمائة مترطولي من فيدرات قياس  2/1أنش لزوم أعمال تركيب محطات الشبكة الوطنية الموحدة (تيترا).
المادة  -4 -الحاالت التي ترفض فيها العروض:
ترفض العروض في الحاالت التالية:
 إذا لم يقدم العارض التأمينات المؤقتة كاملة 0 إذا قدم العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض . إذا قررت اإلدارة رفض العرض فنيا. إذا كا العرض مخالفا لدفتر الشـروو العامة والخاصة.إ الهيئة غير ملزمة بتقديم أي تعليل ع أسـباب الرفض.
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المادة –  -5مدة ارتباط العارض بعرضه :
يبقى العارض مرتبوا بعرضه لمدة  /ثالثة أشهر /اعتبارا م اليوم التالي المحدد ألخر موعد لتقديم
العروض كما يبقى المتعهد المرشح مرتبوا بعرضه لمدة  /ثالثة أشهر /م تاريخ اإلحالة عليه .
المادة  - 6 -التأمينات المؤقتة والنهائية:
/6آ -التأمينات المؤقتة :
 تحةةدد التأمينةةات المؤقتةةة بمبلةةو وقةةدره  3 125 000 /ل.س  /فقةةو ثالثةةة ماليةةي ومائةةة وخمس ةة
وعشةةرو الةةف ليةةرة سةةورية ال غيةةر وت ةـعاد هةةذه التأمينةةات لم ة لةةم يقبةةل عرضةةه م ة قبةةل لجنةةة
المناقصات فورا  ،أما الذي لم ترس عليهم المناقصة أو لم يجةر التعاقةد معهةم فتعةاد إلةيهم تأمينةاتهم
المؤقتة بعد مصادقة أمر الصرف على محضر لجنة المناقصات .
 تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية  :يلتزم العارض ( من السوريين أومن في حكمبم) بتأدية
التأمينات المؤقتة من حسابه المصرفي المفتوح لدى أحالد المصالارف العاملالة فالي الجمبوريالة العربيالة
السـورية ودلك حصرا ً عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شـيك مصد مر البيئالة العامالة لخالدمات
االتصاالت الالسلكية أو عالن طريالق حوالالة مصالرفية مالن حسالابه إلالـ حسالاب البيئالة العامالة لخالدمات
االتصاالت الالسلكية المفتوح لدى المصرف المركزي بدمشـق تحالت رقالم  23 / 2164شالـريطة أن
تصالالل إلالالـ اإلدارة حتالالـ عخالالر موعالالد لتقالالديم العالالروض وال تقبالالل الكفالالاالت أو الشالالـيكات أو الحوالالالة
المصرفية التي تصدر أوتصل بعد التاريخ المدكور أعاله.
/6ب -التأمينات النهائية:
 على م يحال عليه العواء إحالة نهائية تقديم التأمينات النهائية بواقع  %10م قيمة العقةد وقبةل
التوقيع على العقد وذلة خةالل عشةـرة أيةام علةى أ ال تتجةاوز ثالثةي يومةا مة تةاريخ تبلغةه خويةا
القرار بإحالة العواء عليه ويمك اعتبار التأمينات المؤقتة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خالل المةدة
آنفة الذكر بتسـديد الفرق بي التأميني فةي حةال وجةوده أمةا إذا كانةت التأمينةات المؤقتةة مقدمةة علةى
شـكل كفالة مصرفية فيجب اسـتبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية .
 تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية  :يلتزم المتعبد ( من السوريين أومن في حكمبم) بتأديالة
التأمينات النبائية من حسابه المصرفي المفتوح لدى أحالد المصالارف العاملالة فالي الجمبوريالة العربيالة
السـورية ودلك حصرا ً عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شـيك مصد مر البيئالة العامالة لخالدمات
االتصاالت الالسلكية أو عالن طريالق حوالالة مصالرفية مالن حسالابه إلالـ حسالاب البيئالة العامالة لخالدمات
االتصاالت الالسلكية المفتوح لدى المصرف المركزي بدمشـق تحت رقم 23 / 2164
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 تحتفظ اإلدارة بالتأمينات النهائية كضما لحسـ تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبةة عليةه بموجةب
العقد المبرم معه والقتواع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشةـئة عة العوةل والضةرر الةذي
يصيبها م جراء إخالل المتعهد بالتزاماته .
 تةرد التأمينةات النهائيةةة بعةد صةدور محضةةر االسةتالم النهةةائي بقبةول جميةع المةةواد المتعاقةد عليهةةا
وانتهاء فترة الضما  ،مالم تقم على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات .
المادة  –7-مدة التنفيذ:
يلتزم المتعهد بتسليم المواد المولوبة في األماك المحددة لها وفق المواصةفة الفنيةة وذلة خةالل مةدة
خمسة أشـهرم تاريخ أمر المباشرة .
مالحظة :

يعتبر مشـروع العقد المرفق جزء اليتجزء م دفتر الشـروو الفني والمالي والحقوقي .

المدير العام
للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية
المهندس جالل خضر

