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 إجراءات تقديم العروض

 

 : الغاية من طلب العروض -1 –مادة ال

 لربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئةا مع اكسسوارات 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

 /.سل 300/ربيجهود حطابع م +الشتراك لى طلب المقطول عل.س / لقاء رسـم الطابع ا 1500ع بقيمة /طواب

 طابع الهالل اأحمر.+  ل.س/ 200/ طابع الشهيد+ 

 خرة ثماانون ماادتقااديم لالخاصااة الفناي والمااالي والحقاوقي دفتاار الشاروط ل.س / لقااء  35 000/ إيصاال بقيمااة

 . هيئةلربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الا مع اكسسوارات  12V-200AHكهربائية بسعة

  أو صناعي سجل تجاري. 

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

  . وثيقة غير محكوم 

 2022رسمية لعام /وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات ال/. 

 . صورة عن البطاقة الشـخصية 

 . التأمينات المؤقتة كاملة 

 لاى عأو محجاوزاً  ةد ماع الجهاات العاماو التعاقناقصات أفي الم العارض غير محروم من الدخول تصريح بأن

 أمواله حجزاً إحتياطياً أو حجزاً تنفيذياً .

 تنفيذياة ون عضاواً فاي المكاتاب الهات العاماة وأال يكايكون العارض من العاملين في إحدى الج تصريح بأن ال

 اً. فظته تحديدلإلدارة المحلية ضمن محا

 اسرائيل. ة أو مكتب فرعي فيأو مؤسس أي مصنع رض يملكيكون العا تصريح بأن ال 

 لياة ويوضاع الطلاب ياة والماية والفناصة الحقوقعارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخصريح من الت

تقاديم بوتياة لمغلاف اأوراق الث /يكتاب علاى ظااهر  وبخااتم العاارض   يخاتم خاامغلاق مرفقاته في مغلاف  عم

 ./ لربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئةامع اكسسوارات  12V-200AHائية بسعة ثمانون مدخرة كهرب

 

 .اقة الشـخصيةعن البطريح خطي وعلى صورة لى كل تصل.س / ع 30يمة / بقإلصاق طابع مالي  مالحظة :
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 : العرض الفني –ب 

أي تحفظات أن يتضمن  زوال يجوت والمعلومات الفنية المعروضة واصفاملجميع ا متضمنا  يقدم العرض الفني 

بخاتم يختم ص اخمغلق في مغلف ويوضع  أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في حال ورودها

مع  12V-200AHثمانون مدخرة كهربائية بسعة تقديم لالفني العرض / يكتب على ظاهرهورض العا

 ./ لربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئةااكسسوارات 

 

 : العرض المالي -ج 

في كما هو وارد  األسعار االفرادية واإلجمالية للمواد المطلوبة  متضمنا  بالليرات السورية دم العرض المالي قي

تقديم ل الماليالعرض  /يكتب على ظاهره وبخاتم العارض يختم خاص ق مغلمغلف  نضمني العرض الف

 ./ لربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئةارات مع اكسسوا 12V-200AHثمانون مدخرة كهربائية بسعة 

 

 ؤقتة : نات المالتأمي –د 

بخاتم العارض يختم ص اخمغلق ف لغضمن مذا الدفترن ه( م6مؤقتة الواردة في المادة )نات الالتأميتقدم 

وارات مع اكسس 12V-200AHثمانون مدخرة كهربائية بسعة تقديم ل أمينات المؤقتةلتا /يكتب على ظاهره و

 ./ لربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئةا

  

 : ةألربعتوحيد المغلفات ا - هـ

 المؤقتةالتأمينات مغلف الفني وض عرلامغلف ولي الما العرضمغلف ومغلف األوراق الثبوتية يوضع 

 : ويكتب على ظاهره مايليبخاتم العارض يختم مغلف واحد ضمن 

 . مشترك في طلب العروضال اسم -

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

 .لربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئةا

 

 : هرض بعرضاط العاتبارة مد -4 –مادة ال

 عدروضلايم لمحددد ألخدر موعدد لتقدداليوم التالي ااعتبارا من  /رشهأثالثة  /لمدة يبقى العارض مرتبطا بعرضه  

 .حالة عليه من تاريخ اإل /رشهثالثة أ /لمدة لمتعهد المرشح مرتبطا  بعرضه بقى اكما ي
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 : فيها العروض ترفضلتي الحاالت ا - 5 -مادة ال

 : االت التاليةالعروض في الح ترفض

 0 ذا لم يقدم العارض التأمينات المؤقتة كاملةإ -

 .ديم العروض دم العرض بعد الموعد المحدد لتقذا قإ -

 رفض العرض فنيا . إذا قررت اإلدارة -

 إذا كان العرض مخالفا  لدفتر الشـروط العامة والخاصة. -

 باب الرفضـسأعن ل ة بتقديم أي تعليمزغير ملالهيئة ن إ

 

 : التأمينات المؤقتة والنهائية - 6 -مادة ال

 : ةتأمينات المؤقتال -آ/6

 رية لياارة سااو  ألااف تااامائن وياايمالساابعة فقااط  / ل.س  7 200 000 / ر بمبلااو وقاادد التأمينااات المؤقتااة تحااد

م تارس لا ذينأماا الا اً ،ورفالجناة المناقصاات  لن قبضه مقبل عرقتة لمن لم يوتـعاد هذ  التأمينات المؤ .الغير

ضار علاى مح تة بعاد مصاادقة أمار الصارفعليهم المناقصة أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤق

 قصات . لجنة المنا

 أدياة التأميناات يلتزم العارض ) من الساوريين أومان فاي حكمهام  بت:  تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية

وذلااك  وريةـفااي الجمهوريااة العربيااة الساا العاملااةمصااارف أحااد الفي المفتااول لاادى ماان حسااابه المصاارالمؤقتااة 

أو  العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكية الهيئةر أم دقمص كيـش أو يةمصرفكفالة حصراً عن طريق تقديم 

 ىالمفتاول لادحسابه إلاى حسااب الهيئاة العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكية  ية منحوالة مصرفعن طريق 

 يمموعاد لتقاد رخاحتاى  ة تصال إلاى اإلدار أنريطة ـشا 23/  2164ق تحات رقام دمشاـزي بالمصرف المركا

 .أعال  وتصل بعد التاريخ المذكورأر تصد التيمصرفية الحوالة الأو يكات ـو الشالعروض وال تقبل الكفاالت أ
 

 : التأمينات النهائية -ب/6

 قياع علاى ل التوة العقد وقبمن قيم %10واقع ة بالتأمينات النهائي لى من يحال عليه العطاء إحالة نهائية تقديمع

لياه ة العطااء عالوماً من تاريخ تبلغه خطياً القرار بإحن ال تتجاوز ثالثين يأ م علىياوذلك خالل عشـرة أد العق

ين الفاارق باا ديدقااام المتعهااد خااالل الماادة  نفااة الااذكر بتسااـويمكاان اعتبااار التأمينااات المؤقتااة تأمينااات نهائيااة إذا 

ـتبدالها فيجاب اسا ةمصارفية دماة علاى شاـكل كفالامقناات المؤقتاة ا إذا كانات التأميفي حال وجود  أماين التأمين

 . التأمينات النهائية لة جديدة تعادل قيمةبكفا

 أدياة التأميناات ) مان الساوريين أومان فاي حكمهام  بت المتعهاديلتزم  : تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية

وذلااك  وريةـفاي الجمهوريااة العربيااة الساا العاملااةالمصااارف أحااد ماان حسااابه المصاارفي المفتاول لاادى  النهائياة

أو  العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكية الهيئةر أم مصدق كيـش أو يةمصرفكفالة حصراً عن طريق تقديم 

ى المفتاول لادت الالسالكية حسابه إلاى حسااب الهيئاة العاماة لخادمات االتصااال ية منحوالة مصرفعن طريق 

 23/  2164شـق تحت رقم دمزي بالمصرف المرك
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 لمبارم ب العقاد اجامويذ المتعهد لاللتزامات المترتبة علياه بن لحسـن تنفينات النهائية كضماتحتفظ اإلدارة بالتأم

 لعطال والضارر الااذي يصايبها مان جااراءـئة عان اوالقتطاال غراماات التااأخير وجمياع التعويضاات الناشاا عاهم

 متعهد بالتزاماته .الإخالل 

 

 

 نتهااء فتارة يهاا واواد المتعاقاد علائي بقباول جمياع الماالنهااالساتالم محضار بعاد صادور نهائية ت الميناترد التأ

 مات تستوجب حجز هذ  التأمينات .زام على المتعهد الت، مالم تق الضمان

 

 : مدة التنفيذ –7- مادةال

أمر  ريخأشـهرمن تا ةستدة ل موذلك خالهيئة بالديماس ع المستودبة في لوالمطيلتزم المتعهد بتسليم المواد 

 .المباشرة 

 

 مالحظة :

 . والمالي والحقوقي ي الشـروط الفن زء اليتجزء من دفترر مشـروع العقد المرفق جيعتب
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