الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
دفتر الشروط المالية والحقوقية
لتوريد تجهيزات تقنية
لصالح مديرية التدريب والتعليم الزراعي
تقددديم العددرو

تقدددل العددرو

دل د الددديواب العددال فددي مزن د الددولارت تالحجددال لددمب

ددة م ل ددات تول د لددمب م ل د رات د

يكتب عليه اسم العار وعنوانه تالت صيل ورقم الهات ومولوع طلب العرو .
الم ل األول ويحتوي عل الو ائق التالية

 -1طلب اشتراك تعرو

األسعار يلصق عليه طات مالي تقيمة /1011/ل.س أل وخمسمائة ليرت سورية.

 -2تصددريح مددب العددار يتهددمب أندده اطل د عل د دفتددر الشددروط العامددة والخاصددة تالتوريدددات المةلوتددة وأندده يقزددل تجمي د مددا ورد
في هذه الو ائق مب شروط وأحكال.

 -3صورت مصدقة عب السجل التجاري.

 -4صورت عب و يقة تسجيله في غرفة التجارت أو الصناعة أو الزارعة في الجمهورية العرتية السورية.
 -0صورت مصدقة عب سجله العدلي تثزت أنه ليس محكوماً تجناية أو جرل شائب.

 -6تصريح مب العار يتهمب تأنه ليس مب العامليب لدى دحدى الجهات العامة وأال يكوب عهواً في المكاتب التن يذية لإلدارت

المحلية لمب محافظته تحديداً وأنه غير محرول مب الدخول في المناقصات التي تجريها دحددى الجهدات العامدة أو محجدولاً
عل أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تن يذياً وأنه ال يتعامل م دسرائيل.

 -7تصريح يتهمب موطنه المختار في سورية مولحاً فيه المنةقة والشارع والحي ورقم الزناء والةاتق.

 -8التأمينددات المتقتددة المةلوتددة تموجددب شدديإ مو ددق أو ديصددال ديددداع تالخزينددة المر زيددة أو الددة مصددرفية علد أب تصددل الددولارت
لمب فترت تقديم العرو

وأب تكوب ص حيتها مساوية لمدت ارتزاط العار تعرله.

 -9و يقة اشتراك تنشرت اإلع نات الرسمية.
الم ل الثاني

ويحتوي عل العر ال ني ويجب أب يتهمب وص اً ام ً للتجهيزات المعرولة دلافة دل الكتالو ات والنشدرات ال نيدة المةلوتدة لدمب
دفتر الشروط ال نية وال يجول أب يتهمب أي أسعار أو تح ظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد تأي منها في حال ورودها.
الم ل الثالث

ويحتددوي علد العددر المددالي ويجددب أب يتهددمب األسددعار النهائيددة اإلفراديددة والقيمددة اإلجماليددة للتجهيدزات المعرولددة علد أسداس

التوريد في مستودع المديرية تدمشق وتكتب األسعار اإلفرادية والقيمة اإلجمالية تشكل والح دوب أي شةب أو حإ أو تح ظ
أو شروط حقوقية أو فنية وال يعتد تأي منها في حال ورودها.
ويكتب عل

ص حية العر

ل م ل اسم العار وعنوانه ورقم الهات وخ صة محتويات الم ل .
يرتزط العار تعرله لمدت  /61/يوماً مب التاريخ النهائي المحدد لتقديم العرو .

مدت التسليم  /40/خمس وأرتعوب يوماً تقويمياً اعتزاراً مب تاريخ أمر المزاشرت.

التأمينات المتقتة تحدد التأمينات المتقتة حسب الجدول التالي
التجهيزات

العدد
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التأمينات النهائية تحدد التأمينات النهائية تنسزة  %11مب قيمة العقد ويجب عل المتعهد المرشح تقديمها خ ل مددت  /7/أيدال

مب تاريخ تزل ه خةياً تإحالة التعهد عليه وقزدل توقيد العقدد وفدي حدال عددل حهدوره أو امتناعده عدب توقيد العقدد تصدادر التأميندات
المقدمة ويحق للولارت مةالزته تتعويض عب العةل والهرر عند االقتهاء.

وتقدل التأمينات النهائية تإحدى الةرق التالية

أ -تموجب الة مصرفية صادرت عب أحد فروع المصارف المعتمدت مب الدولة.

ب -تموجب شيإ مو ق مب المصرف المسحوب عليه ويكتب ألمر الولارت.
ج -نقداً دل صندوق الخزينة المر زية لقاء ديصال رسمي.

وتعاد التأمينات النهائية تعد انتهاء مدت الهماب وصدور محهر االست ل النهائي.

الهمداب

 -1يهمب المتعهد جمي األعمال والمواد المتعاقد عليهدا مدب دل عةدل أو لدرر أو خلدل فندي يظهدر تمدا فدي الدإ رداءت الصدن

والتصميم والإ لمدت سنة املة مب تاريخ االست ل المتقت ويكدوب ملزمداً خد ل هدذه ال تدرت تتزدديل أيدة قةعدة أو مدادت يثزدت
عةلها أو سوء صنعها وال يسأل عب العةل الذي تسززه اإلدارت.

 -2تخه المواد واألعمال واآلالت أو القة المزدلة دل فترت لماب جديدت مساوية ل ترت الهماب األصلية.

 -3داا ظهددر تعددد انتهدداء فتددرت الهددماب المشددار دليهددا عيددب متعمددد دخ دداًه يزقد الهددماب سددارياً لمدددت سددنة اعتزدداراً مددب تدداريخ ظهددور
العيب أو العلم ته.

▪ يزق المتعهد المرشح مرتزةاً تعرله لمدت  /61/يوماً مب اليول التالي لتزل ه خةياً دحالة طلب العرو

عليه تعد الإ يحق له

خ ل سزعة أيال تلي انتهداء المددت المدذ ورت أب يتخلد عدب عرلده تكتداب خةدي مسدجل فدي ديدواب الدولارت ودال يتجددد حكمداً
ارتزاطه تعرله مدت أخرى تسري تددءاً مدب اليدول الدذي يلدي تداريخ انتهداء المهلدة المعةدات للمتعهدد المرشدح وهكدذا فدي دل مدرت
عل أال تتجاول مدت ارتزاط المتعهد المرشح تعرله مدت ستة أشهر.

▪ ف ددي ح ددال وج ددود اخ ددت ف ت دديب األس ددعار اإلفرادي ددة والقيم ددة اإلجمالي ددة يتخ ددذ تاألس ددعار اإلفرادي ددة وف ددي ح ددال وج ددود اخ ددت ف
تيب األسعار الرقمية واألسعار المكتوتة يتخذ تاألسعار المكتوتة.

▪ تعتزر األسعار المقدمة مب العار أسعار نهائية وال تقزل اإلدارت أي تنزيل في األسعار.

▪ يتحمل المتعهد الذي يرسو عليه طلب العرو جمي الن قات والرسول تما فيها رسم طات العقد عل نسختي العقد وأجور اإلع ب.
▪ تتم المقارنة تيب العرو عل أساس السعر االقتصادي تعد األخذ تعيب االعتزار درجة الجودت للمواد المعرولة وفق المعادلة التالية
السعر االقتصادي=

القيمة اإلجمالية للزند
الع مة ال نية للزند

×111

▪ يرفض العر في حال تنظيمه تصورت مخال ة لهذه الشروط وفي حال تقديمه تعد الموعد المحدد لتقديم العرو .

▪ يددتم الدددف تموجددب أمددر صددرف تعددد اسددت ل مددواد العقددد وصدددور محهددر االسددت ل المتقددت المصدددق المددنظم مددب قزددل المديريددة
المختصة م مذ رت است ل مستودعية.

▪ داا تددأخر المتعهددد تتن يددذ االلتزامددات المترتزددة عليدده عددب المدددد والمواعيددد المحددددت فت ددر عليدده غرامددة تددأخير يوميددة قدددرها
 10111واحد تاألل مب القيمة اإلجمالية للتعهد عب ل يول تأخير عل أب ال يتجداول مجمدوع هدذه ال رامدات نسدزة %21
عشريب تالمائة مب القيمة اإلجمالية للتعهد ولو لم يلحق تاإلدارت أي لرر.

ويحق للولارت أب تحسب غرامات التأخير اليومية عل أساس الجزء المتأخر في است مه داا تحقق الشرطاب المت لماب التالياب
 -1أب يتم است ل المواد األخرى لمب المواعيد المحددت.

 -2أب يكوب الجزء المتأخر في است مه مستق ً في االستعمال العادي عب تاقي المواد األخرى المسلمة.

▪ يحددق لددإلدارت دلاف ددة تعددض ميددات األعمددال المتعاقددد عليهددا أو دنقاصددها خ د ل مدددت تن يددذ العقددد تنسددزة ال تتجدداول )%31

مددب القي مددة اإلجماليددة لكددل تنددد أو مددادت مددب التعهددد علد حددده والددإ تددن س الشددروط واألسددعار الددواردت فددي العقددد دوب حاجددة
دل تنظيم عقد جديد عل أال تتجاول الزيدادت أو الدنقن نسدزة  %20مدب القيمدة اإلجماليدة للعقدد وال يحدق للمتعهدد المةالزدة

تأي تعويض لقاء الإ.

▪ يمكب للعار التقدل لتوريد تند واحد أو أ ثر وال يجول تجزئة الزند الواحد.
▪ يخهد طلددب العددرو

لنظددال عقددود الجهددات العامددة الصددادر تالقددانوب رقددم  /01/لعددال  2114ودفتددر الشددروط العامددة الصددادر

تالمرسول رقم  /401/لعال  2114في ل ما لم يرد عليه نن في هذه الشروط.
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المهندس أحمد فاتح القادري

