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إجراءات تقديم العروض
المادة –  -1الغاية من طلب العروض :
تقديم ثمانون مدخرة كهربائية بسعة  12V-200AHمع اكسسوارات الربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة
وفق المواصفة الفنية وجدول الكميات المرفق .
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 إعالن طلب عروض أسعار محلي وقبوله ما
جاء في هذا الدفتر ومتمماته متضمنا ً اسـم وعنوان العارض مرفقاا ً بااروراا الثبوتياة المنصاوه عنهاا بالقاانون
رقم  /51/لعام  / 2004 /وأن اليكون قد مضى ثالثة أشـهر على اسـتخراجها وهي :
 إيصال بقيمة  1500/ل.س  /لقااء رساـم الطاابع المقطاول لطلاب االشاتراك فاي طلاب العاروض أو إلصااا
طوابع بقيمة  1500/ل.س  /لقاء رسـم الطابع المقطول على طلب االشتراك  +طابع مجهود حربي 300/ل.س/
 +طابع الشهيد  200/ل.س + /طابع الهالل ارحمر.
 إيصاال بقيمااة  35 000/ل.س  /لقااء دفتاار الشاروط الخاصااة الفناي والمااالي والحقاوقي لتقااديم ثماانون ماادخرة
كهربائية بسعة  12V-200AHمع اكسسوارات الربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة .
 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 محروم من الدخول في المناقصات أو التعاقد ماع الجهاات العاماة أو محجاوزا ً علاى
أمواله حجزا ً إحتياطيا ً أو حجزا ً تنفيذيا ً .
 تصريح بأن ال يكون العارض من العاملين في إحدى الجهات العاماة وأال يكاون عضاوا ً فاي المكاتاب التنفيذياة
لإلدارة المحلية ضمن محافظته تحديداً.
 تصريح بأن ال يكون العارض يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل.
 ت صريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة الحقوقية والفنياة والمالياة ويوضاع الطلاب
مع مرفقاته في مغلاف مغلاق خااه يخاتم بخااتم العاارض ويكتاب علاى ظااهر  /مغلاف اروراا الثبوتياة لتقاديم
ثمانون مدخرة كهربائية بسعة  12V-200AHمع اكسسوارات الربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة ./
مالحظة  :إلصاا طابع مالي بقيمة  30 /ل.س  /على كل تصريح خطي وعلى صورة عن البطاقة الشـخصية.
1

الجمهورية العربية السورية
الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية
إدارة الشؤون المالية – قسم العقود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب – العرض الفني :
يقدم العرض الفني متضمنا جميع المواصفات والمعلومات الفنية المعروضة وال يجوز أن يتضمن أي تحفظات
أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منها في حال ورودها ويوضع في مغلف مغلق خاص يختم بخاتم
العارض ويكتب على ظاهره /العرض الفني لتقديم ثمانون مدخرة كهربائية بسعة  12V-200AHمع
اكسسوارات الربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة ./
ج  -العرض المالي :
يقدم العرض المالي بالليرات السورية متضمنا األسعار االفرادية واإلجمالية للمواد المطلوبة كما هو وارد في
العرض الفني ضمن مغلف مغلق خاص يختم بخاتم العارض ويكتب على ظاهره  /العرض المالي لتقديم
ثمانون مدخرة كهربائية بسعة  12V-200AHمع اكسسوارات الربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة ./
د – التأمينات المؤقتة :
تقدم التأمينات المؤقتة الواردة في المادة ( )6من هذا الدفترضمن مغلف األوراق الثبوتية
هـ  -توحيد المغلفات الثالثة :
يوضع مغلف األوراق الثبوتية ومغلف العرض المالي ومغلف العرض الفني ضمن مغلف واحد يختم
بخاتم العارض ويكتب على ظاهره مايلي :
 اسم المشترك في طلب العروض . طلب عروض أسعار محلي لتقديم ثمانون مدخرة كهربائية بسعة  12V-200AHمع اكسسواراتالربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة.
المادة –  -4مدة ارتباط العارض بعرضه :
يبقى العارض مرتبطا بعرضه لمدة  /ثالثة أشهر /اعتبارا من اليوم التالي المحددد ألخدر موعدد لتقدديم العدروض
كما يبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه لمدة  /ثالثة أشهر /من تاريخ اإلحالة عليه .
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المادة  - 5 -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 كان العرض مخالفا لدفتر الشـروط العامة والخاصة.إن الهيئة غير ملزمة بتقديم أي تعليل عن أسـباب الرفض
المادة  - 6 -التأمينات المؤقتة والنهائية :
/6آ -التأمينات المؤقتة :
 تحاادد التأمينااات المؤقتااة بمبلاا /وقاادر  7 200 000 /ل.س  /فقااط ساابعة ماليااين ومائتااا ألااف لياارة س اورية
الغير .وتـعاد هذ التأمينات المؤقتة لمن لم يقبل عرضه من قبل لجناة المناقصاات فاورا ً م أماا الاذين لام تارس
عليهم ال مناقصة أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم تأميناتهم المؤقتة بعاد مصاادقة أمار الصارف علاى محضار
لجنة المناقصات .
 تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية  :يلتزم العارض ( من الساوريين أومان فاي حكمهامأ بتأدياة التأميناات
المؤقتااة ماان حسااابه المصاارفي المفتااو لاادى أحااد المصااارف العاملااة فااي الجمهوريااة العربيااة السااـورية وذلااك
حصرا ً عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شـيك مصدا رمر الهيئة العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكية أو
عن طريق حوالة مصرفية من حسابه إلاى حسااب الهيئاة العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكية المفتاو لادى
المصرف المركازي بدمشاـق تحات رقام  23 / 2164شاـريطة أن تصال إلاى اإلدارة حتاى مخار موعاد لتقاديم
العروض وال تقبل الكفاالت أو الشـيكات أو الحوالة المصرفية التي تصدر أوتصل بعد التاريخ المذكور أعال .
/6ب -التأمينات النهائية :
 على من يحال عليه العطاء إحالة نهائية تقديم التأمينات النهائية بواقع  %10من قيمة العقد وقبل التوقياع علاى
العقد وذلك خالل عشـرة أيام على أن ال تتجاوز ثالثين يوما ً من تاريخ تبلغه خطيا ً القرار بإحالة العطااء علياه
ويمكاان اعتبااار التأمينااات المؤقتااة تأمينااات نهائيااة إذا قااام المتعهااد خااالل الماادة منفااة الااذكر بتسااـديد الفاارا باين
التأمينين في حا ل وجود أماا إذا كانات التأميناات المؤقتاة مقدماة علاى شاـكل كفالاة مصارفية فيجاب اساـتبدالها
بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية .
 تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية  :يلتزم المتعهاد ( مان الساوريين أومان فاي حكمهامأ بتأدياة التأميناات
النهائياة ماان حسااابه المصاارفي المفتاو لاادى أحااد المصااارف العاملااة فاي الجمهوريااة العربيااة السااـورية وذلااك
حصرا ً عن طريق تقديم كفالة مصرفية أو شـيك مصدا رمر الهيئة العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكية أو
عن طريق حوالة مصرفية من حسابه إلاى حسااب الهيئاة العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكية المفتاو لادى
المصرف المركزي بدمشـق تحت رقم 23 / 2164
 تحتفظ اإلدارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسـن تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبة علياه بموجاب العقاد المبارم
معاه والقتطاال غراماات التااأخير وجمياع التعويضاات الناشااـئة عان العطال والضارر الااذي يصايبها مان جااراء
إخالل المتعهد بالتزاماته .
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 ترد التأمينات النهائية بعاد صادور محضار االساتالم النهاائي بقباول جمياع الماواد المتعاقاد عليهاا وانتهااء فتارة
الضمان م مالم تقم على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذ التأمينات .
المادة  –7-مدة التنفيذ :
يلتزم المتعهد بتسليم المواد المطلوبة في مستودع الهيئة بالديماس وذلك خالل مدة ستة أشـهرمن تاريخ أمر
المباشرة .
مالحظة :

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

مصدق
المدير العام
للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية
المهندس جالل خضر
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دفتر الشروط الخاص
لتقديم ثمانون مدخرة كهربائية بسعة 12V-200AH
مع اكسسوارات الربط بين المدخرات الالزمة لمشاريع الهيئة
يتضمن :
القسم األول ( الشروط الحقوقية )  :إجراءات تقديم العروض .
القسم الثاني ( الشروط المالية )  :مشروع العقد .
القسم الثالث ( الشروط الفنية )  :المواصفة الفنية .
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