
 الجمهورية العربية السورية
 لخدمات االتصاالت الالسلكية الهيئة العامة

 قسم العقود –إدارة الشؤون المالية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 

 

 القسم األول 
 إجراءات تقديم العروض

 

 : الغاية من طلب العروض -1 –مادة ال

اةوصددد   + ش شددد  + ةوحددد  ب+ددد تٌ+ + بددد و  +  caseبدددا ي بدددز بسدددت  ب ت     6حواسدددك بيت ٌددد   دددـتقددد ٌ  

 . وفق اةبواص+  اة+نٌ  وج وز اةيبٌ   اةبرفقوااليسسوارا  اة  ب (

 
 : موعد ومكان تقديم العروض -2 –مادة ال

 تق   اةعروض فً اة ب ن واةبي ن اةبح  ٌن فً إ  ن ط ك اةعروض.

 
 : كيفية تقديم وتنظيم العروض -3 –مادة ال

 طلب االشـتراك : -آ 

محلً وقبوله ما أسعار  إ  ن ط ك  روضٌقدم طلب اإلشـتراك مبٌناً فٌه صاحبه عن رغبته فً اإلشـتراك فً 

اسـم وعنوان العارض مرفقااً بااروراا الوبوتٌال المنصاوه عنااا بالقاانون جاء فً هذا الدفتر ومتمماته متضمناً 

 وهً :/ وأن الٌكون قد مضى والول أشـار على اسـتخراجاا  4002/ لعام / 15رقم /

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

  ل.س/ 000/طابل مجاود حربً+ رسـم الطابل المقطول على طلب االشتراك ل.س / لقاء  5100طوابل بقٌمل /

 طابل الاالل ارحمر.+  ل.س/ 400/ طابل الشاٌد+ 

 حواساب مكتبٌال تقادٌم لالخاصل الفناً والماالً والحقاوقً دفتر الشروط ل.س / لقاء  10 000/ إٌصال بقٌمل

 الوصالت واالكسسوارات الالزمل(اوس + م+ شاشل + لوحل مفاتٌح +  case)مل كامل مستلزماتاا  6عـ

  أو صناعً سجل تجاري. 

  . ووٌقل تسـجٌل صادرة عن إحدى الغرف التجارٌل أو الصناعٌل حسـب الحال 

  . ووٌقل غٌر محكوم 

 /   2222وثٌق  اشـتراك  نشـرة اإل  ن   اةرسبٌ  ةع./ 

 . صورة عن البطاقل الشـخصٌل 

 . التأمٌنات المؤقتل كاملل 

 أن العارض غٌر محروم من الدخول فً المناقصات أو التعاقد مال الجااات العامال أو محجاوزاً علاى تصرٌح ب

 أمواله حجزاً إحتٌاطٌاً أو حجزاً تنفٌذٌاً .

 ٌكون العارض من العاملٌن فً إحدى الجاات العامال وأال ٌكاون عضاواً فاً المكاتاب التنفٌذٌال  تصرٌح بأن ال

 ٌداً. لإلدارة المحلٌل ضمن محافظته تحد

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

 صرٌح من العارض بأنه اطلل على دفاتر الشروط العامل والخاصل الحقوقٌل والفنٌال والمالٌال وٌوضال الطلاب ت

تقادٌم وتٌال لمغلاف اروراا الوب /وٌكتاب علاى ظااهر  بخااتم العاارض خااه ٌخاتم مغلاا مل مرفقاته فً مغلاف 

الوصااااالت + شاشاااال + لوحاااال مفاااااتٌح + ماااااوس +  case)ماااال كاماااال مسااااتلزماتاا  6حواسااااب مكتبٌاااال عااااـ

 ./واالكسسوارات الالزمل(

 ل.س / على كل تصرٌح خطً وعلى صورة عن البطاقل الشـخصٌل. 00إلصاا طابل مالً بقٌمل /  مالحظة :
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 : العرض الفني –ب 

أن ٌتضبن أي تح+ظ     وال ٌجوةبواص+   واةبع وب   اة+نٌ  اةبعروض  جبٌا ا ٌق   اةعرض اة+نً بتضبن   

 خ ت  ٌخت  خ ص بغ ق وٌوضا فً بغ ف  أو شروط حقوقٌ  أو ب ةٌ  وال ٌعت   أي بن   فً ح ز ورو ه 

+ شاشل  case)مل كامل مستلزماتاا  6حواسب مكتبٌل عـ تق ٌ /اةعرض اة+نً ة وٌيتك   ى ظ هرهاةع رض 

 /.الوصالت واالكسسوارات الالزمل(تٌح + ماوس + مفا+ لوحل 

 

 : العرض المالي -ج 

يب  هو وار  فً  األسع ر االفرا ٌ  واإلجب ةٌ  ة بوا  اةبط و    بتضبن     ة ٌرا  اةسورٌ  ٌق   اةعرض اةب ةً 

تق ٌ  ة اةب ةً/ اةعرض وٌيتك   ى ظ هره  خ ت  اةع رض ٌخت  خ ص بغ ق بغ ف ضبن اةعرض اة+نً 

الوصالت + شاشل + لوحل مفاتٌح + ماوس +  case)مل كامل مستلزماتاا  6واسب مكتبٌل عـح

 /.واالكسسوارات الالزمل(

 

 التأمينات المؤقتة :  –د 

 األوراق اةث وتٌ  ضبن بغ ف ( بن هذا اة فتر6اةتأبٌن   اةبؤقت  اةوار ة فً اةب  ة  تق   

  

 : الثالثةتوحيد المغلفات  - هـ

ٌخت  بغ ف واح  ضبن اةعرض اة+نً بغ ف واةعرض اةب ةً بغ ف واألوراق اةث وتٌ  بغ ف ٌوضا 

 : وٌيتك   ى ظ هره ب ٌ ً خ ت  اةع رض 

 . اس  اةبشترك فً ط ك اةعروض -

+ شاشل +  case)مل كامل مستلزماتاا  6حواسب مكتبٌل عـةتق ٌ  بح ً  أسع ر ط ك  روض  -

 ات الالزمل(الوصالت واالكسسوارلوحل مفاتٌح + ماوس + 

 

 : مدة ارتباط العارض بعرضه -4 –مادة ال

يبد  / ا ت  را بن اةٌو  اةت ةً اةبح   ألخر بو   ةتق ٌ  اةعدروض  رٌنش / ةب ة ٌ قى اةع رض برت ط   عرضه  

 .بن ت رٌخ اإلح ة    ٌه  / رٌنش / ةب ة ٌ قى اةبتع   اةبرش+ برت ط    عرضه 

 

 : فيها العروضالحاالت التي ترفض  - 5 -مادة ال

 : ترفض اةعروض فً اةح ال  اةت ةٌ 

 2 ذا ة  ٌق   اةع رض اةتأبٌن   اةبؤقت  ي ب  إ -

 .ذا ق   اةعرض  ع  اةبو   اةبح   ةتق ٌ  اةعروض إ -

 إذا قرر  اإل ارة رفض اةعرض فنٌ  . -

 إذا ي ن اةعرض بخ ة+   ة فتر اةشـروط اةع ب  واةخ ص . -

   ك اةرفضـسأغٌر ب  ب   تق ٌ  أي تع ٌز  ن اة ٌئ  ن إ
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 التأمينات المؤقتة والنهائية : - 6 -المادة 

 : تأمينات المؤقتةال -/آ6

  /  ألف  لٌرة ساورٌل وخمسون  لمائستو ملٌونل.س / فقط   5 610 000تحدد التأمٌنات المؤقتل بمبلغ وقدر

عرضه من قبل لجنال المناقصاات فاوراً م أماا الاذٌن لام تارس الغٌر. وتـعاد هذ  التأمٌنات المؤقتل لمن لم ٌقبل 

علٌام المناقصل أو لم ٌجر التعاقد معام فتعاد إلٌام تأمٌناتام المؤقتل بعاد مصاادقل أمار الصارف علاى محضار 

 لجنل المناقصات . 

 ل التأمٌناات ٌلتزم العارض ) من الساورٌٌن أومان فاً حكماام( بتأدٌا:  تقدم التأمينات المؤقتة بالليرة السورية

وذلااك  فااً الجماورٌاال العربٌاال السااـورٌل العاملاالأحااد المصااارف المؤقتاال ماان حسااابه المصاارفً المفتااو  لاادى 

أو  العامال لخادمات االتصااالت الالسالكٌل رمر الاٌئل شـٌك مصدا أو كفالل مصرفٌلحصراً عن طرٌا تقدٌم 

المفتاو  لادى ات االتصااالت الالسالكٌل حسابه إلاى حسااب الاٌئال العامال لخادم حوالل مصرفٌل منعن طرٌا 

شاـرٌطل أن تصال إلاى اإلدارة حتاى مخار موعاد  40/  4562المركازي بدمشاـا تحات رقام ساورٌل مصرف 

لتقدٌم العروض وال تقبل الكفاالت أو الشـٌكات أو الحوالل المصرفٌل التً تصدر أوتصل بعد التارٌخ الماذكور 

 أعال .
 

 التأمينات النهائية : -/ب6

  من قٌمل العقد وقبل التوقٌال علاى 50من ٌحال علٌه العطاء إحالل ناائٌل تقدٌم التأمٌنات الناائٌل بواقل على %

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

المتعاااد خااالل الماادة منفاال الااذكر بتسااـدٌد الفاارا بااٌن  وٌمكاان اعتبااار التأمٌنااات المؤقتاال تأمٌنااات ناائٌاال إذا قااام

التأمٌنٌن فً حال وجود  أماا إذا كانات التأمٌناات المؤقتال مقدمال علاى شاـكل كفالال مصارفٌل فٌجاب اساـتبدالاا 

 بكفالل جدٌدة تعادل قٌمل التأمٌنات الناائٌل .

 ورٌٌن أومان فاً حكماام( بتأدٌال التأمٌناات ٌلتزم المتعااد ) مان السا : تقدم التأمينات النهائية بالليرة السورية

وذلااك  فاً الجماورٌاال العربٌاال السااـورٌل العاملاالأحااد المصااارف الناائٌال ماان حسااابه المصاارفً المفتاو  لاادى 

أو  العامال لخادمات االتصااالت الالسالكٌل رمر الاٌئل شـٌك مصدا أو كفالل مصرفٌلحصراً عن طرٌا تقدٌم 

المفتاو  لادى إلاى حسااب الاٌئال العامال لخادمات االتصااالت الالسالكٌل حسابه  حوالل مصرفٌل منعن طرٌا 

 40/  4562المركزي بدمشـا تحت رقم سورٌل مصرف 

  تحتفظ اإلدارة بالتأمٌنات الناائٌل كضمان لحسـن تنفٌذ المتعاد لاللتزامات المترتبل علٌاه بموجاب العقاد المبارم

ناشااـئل عان العطال والضارر الااذي ٌصاٌباا مان جااراء معاه والقتطاال غراماات التااأخٌر وجمٌال التعوٌضاات ال

 إخالل المتعاد بالتزاماته .

  ترد التأمٌنات الناائٌل بعاد صادور محضار االساتالم النااائً بقباول جمٌال الماواد المتعاقاد علٌااا وانتاااء فتارة

 الضمان م مالم تقم على المتعاد التزامات تستوجب حجز هذ  التأمٌنات .
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 : ة التنفيذمد –7- مادةال

أبر  شـ ربن ت رٌخث ث  أوذةك خ ز ب ة  بواقا اةعبزاةبوا  اةبط و   فً  وتركٌبتق ٌ   ٌ ت   اةبتع   

 .اةب  شرة 

 

 مالحظة :

 ٌعت ر بشـروع اةعق  اةبرفق ج ء الٌتج ء بن  فتر اةشـروط اة+نً واةب ةً واةحقوقً . 
 

 2223/   دمشق في    /
 
 

 مصدق
 المدير العام

 هيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسـلكيةلل
 جالل خضر المهندس 
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 دفتر الشروط الخاص 
 

 مع كامل مستلزماتها  6حواسب مكتبية عـ تقديمل
(case  + شاشة + لوحة مفاتيح + ماوس +)الوصالت واالكسسوارات الالزمة 

 
 
 

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

 


