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 إجراءات تقديم العروض

 

 لعروض:االغاية من طلب  -1 –المادة 

وفق  الوصالت الميكرويةأعمال تركيب لزوم IF   (RG 214  )ألف متر طولي من كبل  تقديم

 .ةالمرفقالكميات ول اجدالمواصفة الفنية و

 

 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 العالروضيقدم طلب اإلشـتراك مبيناً فيه صاحبه عن رغبته في اإلشـتراك في 

لثبوتيالالة وقبولاله مالا جالاي فالي االدا الالدفتر ومتمماتاله متسالمناً ااالـم وعنالوان العالارض مرفقالاً بالا ورا  ا
وأن اليكالالالون قالالالد مسالالالـ ثالثالالالة أشالالالـبر علالالالـ   2004لعالالالام    51المنصالالالون عنبالالالا بالقالالالانون رقالالالم  

 واي :ااـتخراجبا 
   طلالب العالروض أو ل.س   لقاي راـم الطابع المقطوع لطلب االشتراك  في 1500إيصال بقيمة 

بع طالا+ لطابع المقطوع علـ طلب االشالتراك ل.س   لقاي راـم ا 1500بقيمة  مالية إلصا  طوابع 

 طابع البالل ا حمر.+ ل.س   200طابع الشبيد   ل.س  + 300مجبود حربي 

   ألالف  قالديملت دفتالر الشالروط الخاصالة الحقوقيالة والفنيالة والماليالة ل.س  لقاي 40 000إيصال بقيمة

  الوصالت الميكرويةأعمال تركيب لزوم IF   (RG 214  )متر طولي من كبل 

  . وثيقة تاـجيل صادرة عن إحدى الغرف التجارية أو الصناعية حاـب الحال 

  . وثيقة غير محكوم 

   2022وثيقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرامية لعام . 

 . صورة عن البطاقة الشـخصية 

  كاملة .التأمينات المؤقتة 

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

 محجوزاً علـ أمواله حجزاً إحتياطياً أو حجزاً تنفيدياً .

 كاتب تصريح بأن اليكون العارض من العاملين في إحدى الجبات العامة وأال يكون عسواً في الم

 من محافظته تحديداً. التنفيدية لإلدارة المحلية س

  اليكون العارض يملك أي مصنع أو مؤااة أو مكتب فرعي في اارائيل.بأن تصريح 

 صريح من العالارض بأناله اطلالع علالـ دفالاتر الشالروط العامالة والخاصالة الحقوقيالة والفنيالة والماليالة ت

مغلف   ويكتب علـ ظااره بخاتم العارض خان يختم مغلق في مغلف ويوسع الطلب مع مرفقاته 

الوصالالت أعمال تركيالب لزوم IF   (RG 214  )ألف متر طولي من كبل  قديملتا ورا  الثبوتية 

 .  الميكروية

 
ل.س   علـ كل تصريح خطي وعلـ صورة عالن البطاقالة  30إلصا  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

في مغلف أي تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منبا في حال وروداا ويوسع 

ألف متر طولي من  قديملت العرض الفني ويكتب على ظاهره بخاتم العارض يختم خاص مغلق 

   .   الوصالت الميكرويةأعمال تركيب لزوم IF   (RG 214  )كبل 

 

 : العرض المالي -ج 

كمةا  األسعار االفرادية واإلجماليةة للمةواد المولوبةة  متضمنا  بالليرات الاورية يقدم العرض المالي 

ويكتةب علةى ظةاهره بخةاتم العةارض يخةتم خةاص مغلةق مغلةف ضةم  هو وارد في العرض الفنةي 

الوصالالت أعمال تركيب لزوم IF   (RG 214  )ألف متر طولي من كبل  قديملتالعرض المالي  

 .  الميكروية

 

 التأمينات المؤقتة :  –د 

 األوراق الثبوتية مغلف سمن ( من ادا الدفتر6التأمينات المؤقتة الواردة في المادة )تقدم 

 

 :الثالثة توحيد المغلفات  -هـ 

ضم  العرض الفني مغلف والعرض المالي مغلف ومغلف األوراق الثبوتية يوضع  -

 : ويكتب على ظاهره مايليبخاتم العارض يختم مغلف واحد 

 .اام المشترك في طلب العروض -

أعمال لزوم IF   (RG 214  )ألف متر طولي من كبل  قديملتمحلي  عروضااتدراج طلب  -

 . الوصالت الميكرويةتركيب 

 

 العروض:الحاالت التي ترفض فيها  -4 -مادة ال

 ترفض العروض في الحاالت التالية:

 0ذا لم يقدم العارض التأمينات المؤقتة كاملة إ -

 0الكبل نموذج عينة م م العارض ذا لم يقدإ -

 .ذا قدم العرض بعد الموعد المحدد لتقديم العروض إ -

 .ذا قررت اإلدارة رفض العرض فنيا  إ -

 العامة والخاصة.روو ـلدفتر الش كا  العرض مخالفا  ذا إ -

 .باب الرفضـسأغير ملزمة بتقديم أي تعليل ع  الهيئة   إ

 

 : مدة ارتباط العارض بعرضه -5 –مادة ال

مة  اليةوم التةالي المحةدد ألخةر موعةد لتقةديم  اعتبةارا   /ي شهر /لمدة بعرضه  يبقى العارض مرتبوا   

 .عليه م  تاريخ اإلحالة  /شهرأثالثة  /لمدة كما يبقى المتعهد المرشح مرتبوا  بعرضه العروض 
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 التأمينات المؤقتة والنهائية: - 6 -مادة ال

 : تأمينات المؤقتةال -آ/6

 ة مائة الةةف ليةةرخمسةة  ومليةةول.س / فقةةو  1 500 000 / مبلةةو وقةةدرهتحةةدد التأمينةةات المؤقتةةة ب

مةا الةذي  أ، م  قبل لجنة المناقصات  فةورا   لم  لم يقبل عرضهعاد هذه التأمينات ـوتسورية ال غير 

ادقة أمةةر لةةم تةةرس علةةيهم المناقصةةة أو لةةم يجةةر التعاقةةد معهةةم فتعةةاد إلةةيهم تأمينةةاتهم المؤقتةةة بعةةد مصةة

 الصرف على محضر لجنة المناقصات . 

 

 يلتزم العارض ) من الاوريين أومن في حكمبم( بتأدية :  تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية

فالي الجمبوريالة العربيالة  العاملالةأحالد المصالارف التأمينات المؤقتة من حاابه المصرفي المفتوح لدى 

العامالة لخالدمات   مر البيئالة شـيك مصد  أو كفالة مصرفيةودلك حصراً عن طريق تقديم  الاـورية

 حاالابه إلالـ حاالاب البيئالة العامالة لخالدمات حوالالة مصالرفية مالنأو عالن طريالق  االتصاالت الالالكية

شالـريطة أن  23   2164المفتوح لدى المصرف المركزي بدمشـق تحالت رقالم االتصاالت الالالكية 

تصالالل إلالالـ اإلدارة حتالالـ عخالالر موعالالد لتقالالديم العالالروض وال تقبالالل الكفالالاالت أو الشالالـيكات أو الحوالالالة 

 المصرفية التي تصدر أوتصل بعد التاريخ المدكور أعاله.
 

 التأمينات النهائية: -ب/6

 العقةد وقبةل  م  قيمة %10عليه العواء إحالة نهائية تقديم التأمينات النهائية بواقع  على م  يحال

 غةه خويةا  الثةي  يومةا  مة  تةاريخ تبلالتوقيع على العقد وذلة  خةالل عشةـرة أيةام علةى أ  ال تتجةاوز ث

ل المةدة د خاللمتعهالقرار بإحالة العواء عليه ويمك  اعتبار التأمينات المؤقتة تأمينات نهائية إذا قام ا

 مقدمةة علةى المؤقتةة الفرق بي  التأميني  فةي حةال وجةوده أمةا إذا كانةت التأمينةاتآنفة الذكر بتسـديد 

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

 

 تأديالة بي حكمبم( فيلتزم المتعبد ) من الاوريين أومن  : تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية

لعربيالة افالي الجمبوريالة  العاملالةأحالد المصالارف التأمينات النبائية من حاابه المصرفي المفتوح لدى 

مات العامالة لخالد  مر البيئالة شـيك مصد  أو كفالة مصرفيةودلك حصراً عن طريق تقديم  الاـورية

ت حاالابه إلالـ حاالاب البيئالة العامالة لخالدما حوالالة مصالرفية مالنأو عالن طريالق  االتصاالت الالالكية

 23   2164المفتوح لدى المصرف المركزي بدمشـق تحت رقم االتصاالت الالالكية 

 

 جةب عليةه بمو تحتفظ اإلدارة بالتأمينات النهائية كضما  لحسـ  تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبةة

الةذي  وجميع التعويضات الناشةـئة عة  العوةل والضةرر العقد المبرم معه والقتواع غرامات التأخير

 يصيبها م  جراء إخالل المتعهد بالتزاماته .

 

  د عليهةةا االسةتالم النهةةائي بقبةول جميةع المةةواد المتعاقةمحضةةر بعةد صةدور تةرد التأمينةات النهائيةةة

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

 

 :نفيذمدة الت –7- مادةال
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لة  خةالل مةدة وذوفق المواصةفة الفنيةة ماك  المحددة لها في األ المواد المولوبةيلتزم المتعهد بتسليم 

 .أمر المباشرة  م  تاريخشـهرأ أربعة
 

 مالحظة :

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

 2022/دمشق فـ   /  

 
  

 المدير العام
 هيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكيةلل

 جالل خضرالمهندس 
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 دفتر الشروط الخاص 
 

 IF   (RG 214  )ألف متر طولي من كبل تقديم ل
 أعمال تركيب الوصالت الميكرويةلزوم 

 
 
 

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

 


