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 إجراءات تقديم العروض

 

 : لعروضاالغاية من طلب  -1 –المادة 

االتصال الالسلكي  ( وفق نظامUHF)جهاز السلكي محمول باليد تعمل على المجال  /770/ تقديم

جهاز السلكي  /570محمول باليد مزود بشاشة و/جهاز السلكي  /200/تتضمنالتقليدي التماثلي 

مع الوصالت البرمجية  محمول باليد بدون شاشة يعمل بتقنية االتصال الالسلكي التقليدي التماثلي

من قيمة التجهيزات وتدريب عدد من  %5والبرمجيات والقطع التبديلية الالزمة بما ال يتجاوز 

ً على التشغيل والبرمجة جدول المواصفة الفنية ووفق للمواد وذلك والصيانة  عناصر الهيئة مجانا

 .ةالمرفقالكميات 

 

 : 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 
 يقدم طلب اإلشـتراك مبيناً فيه صاحبه عنن رببتنه فني اإلشنـتراك فني إعنالن طلنب عنروض  سنعار

راق محلنني وقبولننه مننا جننا  فنني  ننذا النندفتر ومتمماتننه متضننمناً اسننـم وعنننوان العننارض مرفقنناً بننا و

هر على / و ن اليكون قد مضى ثالثة  شـ 2004لعام /  /51الثبوتية المنصوص عنها بالقانون رقم /

 و ي :سـتخراجها ا

 / و ل.س / لقا  رسـم الطابع المقطوع لطلب االشتراك  في طلب العروض   1500إيصال بقيمة

ل.س / لقننا  رسننـم الطننابع المقطننوع علننى طلننب االشننتراك   طننابع  1500إلصنناق طوابننع بقيمننة /

 ل.س/   طابع الهالل ا حمر. 200ل.س/   طابع الشهيد / 300مجهود حربي/

  770تقديم /ل.س / لقا  دفتر الشروط الخاصة الفني والمالي والحقوقي ل 50 000/إيصال بقيمة/ 

 .( وفق نظام االتصال الالسلكي التقليدي UHFجهاز السلكي محمول باليد تعمل على المجال )

 . سجل تجاري  و صناعي 

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

  . وثيقة بير محكوم 

 / 2022وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمية لعام/. 

 . صورة عن البطاقة الشـخصية 

 . التأمينات المؤقتة كاملة 

 تصريح بأن العارض بير محنروم منن الندخول فني المناقصنات  و التعاقند منع الجهنات العامنة  و 

 ً   .محجوزاً على  مواله حجزاً إحتياطياً  و حجزاً تنفيذيا

  تصننريح بننأن ال يكننون العننارض مننن العنناملين فنني إحنندى الجهننات العامننة و ال يكننون عضننواً فنني

 المكاتب التنفيذية لإلدارة المحلية ضمن محافظته تحديداً. 

 .تصريح بأن ال يكون العارض يملك  ي مصنع  و مؤسسة  و مكتب فرعي في اسرائيل 
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 صريح من العنارض بأننه اطلنع علنى دفناتر الشنروط العامنة والخاصنة الحقوقينة والفنينة والمالينة ت

 ويوضع الطلب مع مرفقاته في مغلف مغلق خاص يختم بخاتم العارض ويكتب على ظا ره / مغلف

( وفنق نظنام UHFجهاز السلكي محمول باليند تعمنل علنى المجنال ) /770/ا وراق الثبوتية لتقديم 

 ./االتصال الالسلكي التقليدي 

ل.س / على كل تصريح خطي وعلى صورة عنن البطاقنة  30إلصاق طابع مالي بقيمة /  مالحظة :

 الشـخصية.

 

 العرض الفني : –ب 

يقدم العرض الفني متضمناً جميع المواصفات والمعلومات الفنية المعروضة وال يجوز  ن يتضمن 

 ي تحفظات  و شروط حقوقية  و مالية وال يعتد بأي منها في حال ورود ا ويوضع في مغلف 

جهاز السلكي  /770/لتقديم مغلق خاص يختم بخاتم العارض ويكتب على ظا ره /العرض الفني 

 ./( وفق نظام االتصال الالسلكي التقليدي التماثلي UHFد تعمل على المجال )محمول بالي

 العرض المالي : -ج 

يقدم العرض المالي بالليرات السورية متضمناً ا سعار االفرادية واإلجمالية للمواد المطلوبة  كما 

ويكتب على ظا ره      مغلف مغلق خاص يختم بخاتم العارض  و وارد في العرض الفني ضمن 

( وفق نظام UHFجهاز السلكي محمول باليد تعمل على المجال ) /770/لتقديم العرض المالي  /

 ./االتصال الالسلكي التقليدي التماثلي 

 التأمينات المؤقتة :  –د 

 ا وراق الثبوتية ( من  ذا الدفترضمن مغلف 6تقدم التأمينات المؤقتة الواردة في المادة )

 : الثالثةتوحيد المغلفات  -هـ 

ضمن مغلف العرض الفني مغلف ويوضع مغلف ا وراق الثبوتية ومغلف العرض المالي 

 ويكتب على ظا ره مايلي :يختم بخاتم العارض واحد 

 . اسم المشترك في طلب العروض -

 جهاز السلكي محمول باليد تعمل على المجال  /770/لتقديم طلب عروض  سعار محلي   -

   (UHFوفق نظام االتصال الالسلكي التقليدي التماثلي ) . 

 

 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 العرضإ -  .فنيا

-  ً  روط العامة والخاصة.ـلدفتر الش إذا كان العرض مخالفا

 .باب الرفضـس بير ملزمة بتقديم  ي تعليل عن الهيئة ن إ
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 : مدة ارتباط العارض بعرضه -5 –المادة 

  ً من اليوم التالي المحدد  خر موعد لتقديم  اعتباراً  /رشهثالثة  بعرضه لمدة /  يبقى العارض مرتبطا

 من تاريخ اإلحالة عليه . /ثالثة  شهرلمدة / كما يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه العروض 

 

 النهائية :التأمينات المؤقتة و - 6 -المادة 

 : تأمينات المؤقتةال -آ/6

  / ة مائسننتن ويوملاعشننراثنل.س / فقننط   12 653 000تحنندد التأمينننات المؤقتننة بمبلنن/ وقنندره

رضنه منن  لف  ليرة سورية البير. وتـعاد  ذه التأمينات المؤقتة لمن لم يقبل ع وثالثة وخمسون

ليهم إهم فتعاد قبل لجنة المناقصات فوراً ،  ما الذين لم ترس عليهم المناقصة  و لم يجر التعاقد مع

 محضر لجنة المناقصات . تأميناتهم المؤقتة بعد مصادقة  مر الصرف على 

 يلتزم العارض )من السوريين  ومن في حكمهم( بتأدية :  تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية

التأمينننات المؤقتننة مننن حسننابه المصننرفي المفتننوم لنندى  حنند المصننارف العاملننة فنني الجمهوريننة 

العربينة السنـورية وذلنك حصنراً عنن طرينق تقنديم كفالنة مصنرفية  و شنـيك مصندق  منر الهيئنة 

لة مصرفية من حسابه إلى حسناب الهيئنة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية  و عن طريق حوا

  العامننة لخنندمات االتصنناالت الالسننلكية المفتننوم لنندى المصننرف المركننزي بدمشننـق تحننت رقننم 

شـريطة  ن تصل إلى اإلدارة حتى آخر موعند لتقنديم العنروض وال تقبنل الكفناالت  23/  2164

 مذكور  عاله. و الشـيكات  و الحوالة المصرفية التي تصدر  وتصل بعد التاريخ ال

 

 التأمينات النهائية : -ب/6

  العقند وقبنل  من قيمة %10على من يحال عليه العطا  إحالة نهائية تقديم التأمينات النهائية بواقع

ً التوقيع على العقد وذلك خالل عشـرة  يام على  ن ال تتجاوز ثالثين يومناً منن تناريخ ت  بلغنه خطينا

الل خنالمتعهند  بار التأميننات المؤقتنة تأميننات نهائينة إذا قنامالقرار بإحالة العطا  عليه ويمكن اعت

مقدمنة  ت المؤقتةالمدة آنفة الذكر بتسـديد الفرق بين التأمينين في حال وجوده  ما إذا كانت التأمينا

 ة .على شـكل كفالة مصرفية فيجب اسـتبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائي

 يلتزم المتعهد )من السوريين  ومن فني حكمهنم( بتأدينة ئية بالليرة السورية : تقدم التأمينات النها

التأمينننات النهائيننة مننن حسننابه المصننرفي المفتننوم لنندى  حنند المصننارف العاملننة فنني الجمهوريننة 

العربيننة السننـورية وذلننك حصننراً عننن طريننق تقننديم كفالننة مصننرفية  و شننـيك مصنندق  مننر الهيئننة 

الالسلكية  و عن طريق حوالة مصرفية من حسابه إلنى حسناب الهيئنة العامة لخدمات االتصاالت 

   العامننة لخنندمات االتصنناالت الالسننلكية المفتننوم لنندى المصننرف المركننزي بدمشننـق تحننت رقننم

2164  /23 

 جنب علينه بمو تحتفظ اإلدارة بالتأمينات النهائية كضمان لحسـن تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبنة

رر القتطناع برامنات التنأخير وجمينع التعويضنات الناشنـئة عنن العطنل والضنالعقد المبرم معنه و

 الذي يصيبها من جرا  إخالل المتعهد بالتزاماته .

 د عليهننا تنرد التأميننات النهائيننة بعند صندور محضننر االسنتالم النهننائي بقبنول جمينع المننواد المتعاقن

 حجز  ذه التأمينات . وانتها  فترة الضمان ، مالم تقم على المتعهد التزامات تستوجب
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 مدة التنفيذ : –7-المادة 

من   يوماً / 180 /يلتزم المتعهد بتسليم المواد المطلوبة في مستودع الهيئة بالديماس وذلك خالل مدة 

 . مر المباشرة  تاريخ

 

 مالحظة :

 يعتبر مشـروع العقد المرفق جز  اليتجز  من دفتر الشـروط الفني والمالي والحقوقي . 

 

 . 2022دمشـق فـ     /     / 

 

  
 المدير العام

 للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكية
 خضر جاللالمهندس 
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 دفتر الشروط الخاص 
 

 ( UHFجهاز السلكي محمول باليد تعمل على المجال ) /770تقديم /ل
 وفق نظام االتصال الالسلكي التقليدي التماثلي 

 
 
 
 

 يتضمن : 
 الحقوقية ( : إجراءات تقديم العروض . الشروط القسم األول ) 
 المالية ( : مشروع العقد .الشروط القسم الثاني ) 
 الفنية ( : المواصفة الفنية .الشروط القسم الثالث ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


