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 القسم األول
 إجراءات تقديم العروض

 

 : الغاية من طلب العروض -1 –مادة ال

 . وفق المواصفة الفنٌة وجدول الكمٌات المرفقم مشبريع الهيئة وزل معدنية معزولة شالترعشرة تقدٌم 

 
 : موعد ومكان تقديم العروض -2 –مادة ال

 روض.تقدم العروض فً الزمان والمكان المحددٌن فً إعالن طلب الع

 
 : كيفية تقديم وتنظيم العروض -3 –مادة ال

 طلب االشـتراك : -آ 

محلً وقبوله ما أسعار  إعالن طلب عروضٌقدم طلب اإلشـتراك مبٌناً فٌه صاحبه عن رغبته فً اإلشـتراك فً 

القاانون جاء فً هذا الدفتر ومتمماته متضمناً اسـم وعنوان العارض مرفقااً بااروراق الوبوتٌاة المنصاوه عن اا ب

 وهً :/ وأن الٌكون قد مضى والوة أشـ ر على اسـتخراج ا  4002/ لعام / 15رقم /

 / ل.س / لقااء رساـم الطاابل المقطاول لطلاب االشاتراك  فاً طلاب العاروض أو إلصااق  5100إٌصال بقٌمة

  ل.س/ 000/طابل مج ود حربً+ ل.س / لقاء رسـم الطابل المقطول على طلب االشتراك  5100طوابل بقٌمة /

 طابل ال الل ارحمر.+  ل.س/ 400/ طابل الش ٌد+ 

 معدنية  شالترعشرة تقدٌم لالخاصة الفنً والمالً والحقوقً دفتر الشروط ل.س / لقاء  51 000/ إٌصال بقٌمة

 . م مشبريع الهيئةوزل معزولة

  أو صناعً سجل تجاري. 

 ب الحال . ووٌقة تسـجٌل صادرة عن إحدى الغرف التجارٌة أو الصناعٌة حسـ 

  . ووٌقة غٌر محكوم 

 / 0202وثٌقة اشـتراك بنشـرة اإلعالنات الرسمٌة لعام./ 

 . صورة عن البطاقة الشـخصٌة 

 . التأمٌنات المؤقتة كاملة 

  تصرٌح بأن العارض غٌر محروم من الدخول فً المناقصات أو التعاقد مال الج اات العاماة أو محجاوعاً علاى

 عاً تنفٌذٌاً .أمواله حجعاً إحتٌاطٌاً أو حج

 ٌكون العارض من العاملٌن فً إحدى الج ات العاماة وأال ٌكاون عضاواً فاً المكاتاب التنفٌذٌاة  تصرٌح بأن ال

 لإلدارة المحلٌة ضمن محافظته تحدٌداً. 

 ٌكون العارض ٌملك أي مصنل أو مؤسسة أو مكتب فرعً فً اسرائٌل. تصرٌح بأن ال 

 الشروط العامة والخاصة الحقوقٌة والفنٌاة والمالٌاة وٌوضال الطلاب  صرٌح من العارض بأنه اطلل على دفاترت

تقادٌم مغلاف اروراق الوبوتٌاة ل /وٌكتاب علاى ظااهر  بخااتم العاارض خااه ٌخاتم مغلاق مل مرفقاته فً مغلاف 

 ./م مشبريع الهيئة وزل معدنية معزولة شالترعشرة 

 

 خطً وعلى صورة عن البطاقة الشـخصٌة. ل.س / على كل تصرٌح 00إلصاق طابل مالً بقٌمة /  مالحظة :
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 : العرض الفني –ب 

أن ٌتضمن أي تحفظات  زوال ٌجوجمٌع المواصفات والمعلومات الفنٌة المعروضة  ٌقدم العرض الفنً متضمنا  

بخاتم ٌختم خاص مغلق وٌوضع فً مغلف  أو شروط حقوقٌة أو مالٌة وال ٌعتد بأي منها فً حال ورودها

 /. م مشبريع الهيئةوزل معدنية معزولة شالترعشرة تقدٌم /العرض الفنً ل لى ظاهرهوٌكتب عالعارض 

 

 : العرض المالي -ج 

كما هو وارد فً  األسعار االفرادٌة واإلجمالٌة للمواد المطلوبة  متضمنا  باللٌرات السورٌة ٌقدم العرض المالً 

عشرة تقدٌم ل المالً/ العرض ى ظاهره وٌكتب علبخاتم العارض ٌختم خاص مغلق مغلف ضمن العرض الفنً 

 /.م مشبريع الهيئة وزل معدنية معزولة شالتر

 

 التأمينات المؤقتة :  –د 

 األوراق الثبوتٌة ضمن مغلف ( من هذا الدفتر6التأمٌنات المؤقتة الواردة فً المادة )تقدم 

  

 : الثالثةتوحيد المغلفات  - هـ

ٌختم مغلف واحد ضمن العرض الفنً مغلف ورض المالً العمغلف ومغلف األوراق الثبوتٌة ٌوضع 

 : وٌكتب على ظاهره ماٌلًبخاتم العارض 

 . اسم المشترك فً طلب العروض -

 .م مشبريع الهيئةوزل معدنية معزولة شالترعشرة لتقدٌم محلً  أسعار طلب عروض  -

 

 : مدة ارتباط العارض بعرضه -4 –مادة ال

كمرا / اعتبارا من الٌوم التالً المحدد ألخر موعد لتقدٌم العرروض شهرٌن  /لمدة ٌبقى العارض مرتبطا بعرضه  

 .من تارٌخ اإلحالة علٌه  /شهرٌن / لمدة ٌبقى المتعهد المرشح مرتبطا  بعرضه 

 

 : الحاالت التي ترفض فيها العروض - 5 -مادة ال

 : ترفض العروض فً الحاالت التالٌة

 2 تة كاملةذا لم ٌقدم العارض التأمٌنات المؤقإ -

 .ذا قدم العرض بعد الموعد المحدد لتقدٌم العروض إ -

 إذا قررت اإلدارة رفض العرض فنٌا . -

 إذا كان العرض مخالفا  لدفتر الشـروط العامة والخاصة. -

 باب الرفضـسأغٌر ملزمة بتقدٌم أي تعلٌل عن الهٌئة ن إ
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 التأمينات المؤقتة والنهائية : - 6 -المادة 

 : تأمينات المؤقتةال -/آ6

  /  ألاف  لٌارة  ةمائخمساوٌاون ملعشار ة ومانٌل.س / فقط   51 100 000تحدد التأمٌنات المؤقتة بمبلغ وقدر

سورٌة الغٌر. وتـعاد هذ  التأمٌنات المؤقتة لمن لم ٌقبل عرضه من قبل لجنة المناقصات فوراً ، أماا الاذٌن لام 

قاد مع ام فتعااد إلاٌ م تأمٌناات م المؤقتاة بعاد مصاادقة أمار الصارف علاى ترس علٌ م المناقصة أو لم ٌجر التعا

 محضر لجنة المناقصات . 

 مان الساورٌٌن أومان فاً حكم امد بتأدٌاة التأمٌناات ٌلتعم العاارض  :  تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية

وذلااك  لعربٌااة السااـورٌةفااً الجم ورٌااة ا العاملااةأحااد المصااارف المؤقتااة ماان حسااابه المصاارفً المفتااو  لاادى 

أو  العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكٌة رمر ال ٌئة شـٌك مصدق أو كفالة مصرفٌةحصراً عن طرٌق تقدٌم 

المفتاو  لادى حسابه إلاى حسااب ال ٌئاة العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكٌة  حوالة مصرفٌة منعن طرٌق 

ن تصال إلاى اإلدارة حتاى  خار موعاد لتقادٌم شاـرٌطة أ 40/  4512المصرف المركاعي بدمشاـق تحات رقام 

 العروض وال تقبل الكفاالت أو الشـٌكات أو الحوالة المصرفٌة التً تصدر أوتصل بعد التارٌخ المذكور أعال .
 

 التأمينات النهائية : -/ب6

  التوقٌال علاى % من قٌمة العقد وقبل 50على من ٌحال علٌه العطاء إحالة ن ائٌة تقدٌم التأمٌنات الن ائٌة بواقل

العقد وذلك خالل عشـرة أٌام على أن ال تتجاوع والوٌن ٌوماً من تارٌخ تبلغه خطٌاً القرار بإحالة العطااء علٌاه 

وٌمكاان اعتبااار التأمٌنااات المؤقتااة تأمٌنااات ن ائٌااة إذا قااام المتع ااد خااالل الماادة  نفااة الااذكر بتسااـدٌد الفاارق بااٌن 

تأمٌناات المؤقتاة مقدماة علاى شاـكل كفالاة مصارفٌة فٌجاب اساـتبدال ا التأمٌنٌن فً حال وجود  أماا إذا كانات ال

 بكفالة جدٌدة تعادل قٌمة التأمٌنات الن ائٌة .

 ٌلتعم المتع اد   مان الساورٌٌن أومان فاً حكم امد بتأدٌاة التأمٌناات  : تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية

وذلااك  فاً الجم ورٌااة العربٌااة السااـورٌة العاملااة أحااد المصااارفالن ائٌاة ماان حسااابه المصاارفً المفتاو  لاادى 

أو  العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكٌة رمر ال ٌئة شـٌك مصدق أو كفالة مصرفٌةحصراً عن طرٌق تقدٌم 

المفتاو  لادى حسابه إلاى حسااب ال ٌئاة العاماة لخادمات االتصااالت الالسالكٌة  حوالة مصرفٌة منعن طرٌق 

 40/  4512رقم  المصرف المركعي بدمشـق تحت

  تحتفظ اإلدارة بالتأمٌنات الن ائٌة كضمان لحسـن تنفٌذ المتع د لاللتعامات المترتبة علٌاه بموجاب العقاد المبارم

معاه والقتطاال غراماات التااأخٌر وجمٌال التعوٌضاات الناشااـئة عان العطال والضارر الااذي ٌصاٌب ا مان جااراء 

 إخالل المتع د بالتعاماته .

 ٌة بعاد صادور محضار االساتالم الن اائً بقباول جمٌال الماواد المتعاقاد علٌ اا وانت ااء فتارة ترد التأمٌنات الن ائ

 الضمان ، مالم تقم على المتع د التعامات تستوجب حجع هذ  التأمٌنات .
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 : مدة التنفيذ –7- مادةال

أمر  أشـهرمن تارٌخ ةثالثوذلك خالل مدة مستودع الهٌئة بالدٌماس ٌلتزم المتعهد بتسلٌم المواد المطلوبة فً 

 .المباشرة 

 

 مالحظة :

 ٌعتبر مشـروع العقد المرفق جزء الٌتجزء من دفتر الشـروط الفنً والمالً والحقوقً . 
 

 2223/   دمشق في    /
 
 

 مصدق
 المدير العام

 هيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكيةلل
 جالل خضر المهندس 
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 تر الشروط الخاص دف
 

 م مشاريع الهيئةوزل عشرة شالتر معدنية معزولةتقديم ل
 

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

 


