اجلمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
دفتر الشروط المالية والحقوقية
لتوريد جهاز راديومتر محمول
لصالح مديرية األراضي والمياه
تقددديا الوددرو

تقدددم الوددرو

للددا الددديوان الوددام فددي ملحددا الددوزارة لالح دداز ضددمغ ف فددة م ددات توض د ضددمغ م د رال د

يكتب ع يه اسا الوار وعحوانه لالت صيل ورقا الهات وموضوع ط ب الورو .
الم

األول ويحتوي ع ا الوفائق التالية

 -1ط ب اشتراك لورو
 -2تصددريح مددغ الوددار

األسوار ي صق ع يه طال مالي لقيمة /1511/ل.س أل وخمسمائة ليرة سورية.

يتهددمغ أندده اط د ع ددا دفتددر الشددروط الوامددة وال اصددة لالتوريدددات المة ولددة وأندده يقلددل ل مي د مددا ورد

في هذه الوفائق مغ شروط وأحكام.

 -3صورة مصدقة عغ الس ل الت اري.

 -4صورة عغ وفيقة تس ي ه في غرفة الت ارة أو الصحاعة أو الزارعة في ال مهورية الورلية السورية.
 -5صورة مصدقة عغ س ه الودلي تثلت أنه ليس محكوماً ل حاية أو جرم شائغ.
 -6تصريح مغ الوار

يتهمغ لأنده لديس مدغ الودام يغ لددى لحددى ال هدات الوامدة ولديس عهدواً فدي المكاتدب التح يذيدة لد دارة

المح ية ضمغ محافظته تحديداً وأنه غير محروم مغ الدخول في المحاقصات التي ت ريها لحددى ال هدات الوامدة أو مح دوزاً
ع ا أمواله ح زاً احتياطياً لصالح ال هات الوامة أو ح زاً تح يذياً وأنه ال يتوامل م لسرائيل.

 -7تصريح يتهمغ موطحه الم تار في سورية موضحاً فيه المحةقة والشارع والحي ورقا اللحاء والةالق.

 -8التأميحددات المتقتددة المة ولددة لموجددب شدديإ موفددق أو ليصددال ليددداع لال زيحددة المريزيددة أو ي الددة مصددرفية ع ددا أن تصددل الددوزارة
ضمغ فترة تقديا الورو

وأن تكون ص حيتها مساوية لمدة ارتلاط الوار

 -9صورة الهوية الش صية ووفيقة اشتراك لحشرة اإلع نات الرسمية.
الم

الثاني

الم

الثالث

لورضه.

ويحتوي ع ا الور ال حي وي ب أن يتهمغ وص اًيام ً ل هاز المورو لضافة للدا الكتالويدات والحشدرات ال حيدة المة ولدة وال ي دوز
أن يتهمغ أي أسوار أو تح ظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يوتد لأي محها في حال ورودها.
ويحتوي ع ا الور

المالي وي ب أن يتهمغ األسوار الحهائية اإلفرادية والقيمة اإلجمالية ل هداز المودرو

ع دا أسداس التوريدد

في مستودع مديرية األراضي والمياه لدمشق وتكتب األسوار اإلفرادية والقيمة اإلجمالية لشكل واضح دون أي شةب أو حإ أو
تح ظ أو شروط حقوقية أو فحية وال يوتد لأي محها في حال ورودها.
ويكتب ع ا يل م

ص حية الور

اسا الوار وعحوانه ورقا الهات وخ صة محتويات الم

يرتلط الوار

.

لورضه لمدة  /61/يوماً مغ التاريخ الحهائي المحدد لتقديا الورو .

مدة التوريد  /45/خمس وأرلوون يوماً تقويمياً اعتلاراً مغ تاريخ أمر الملاشرة.

التأميحات المتقتة تحدد التأميحات المتقتة لمل غ /611111/ل.س ستمائة أل ليرة سورية.

التأميحات الحهائية تحدد التأميحات الحهائية لحسلة  %11مغ قيمة الوقد وي ب ع ا المتوهد المرشح تقديمها خ ل مددة  /7/أيدام

مغ تاريخ تل ه خةياً لإحالة التوهد ع يه وقلدل توقيد الوقدد وفدي حدال عددم حهدوره أو امتحاعده عدغ توقيد الوقدد تصدادر التأميحدات
المقدمة ويحق ل وزارة مةاللته لتوويض عغ الوةل والهرر عحد االقتهاء.

وتقدم التأميحات الحهائية لإحدى الةرق التالية

أ -لموجب ي الة مصرفية صادرة عغ أحد فروع المصارف الموتمدة مغ الدولة.

ب -لموجب شيإ موفق مغ المصرف المسحوب ع يه ويكتب ألمر الوزارة.
ج -نقداً للا صحدوق ال زيحة المريزية لقاء ليصال رسمي.

وتواد التأميحات الحهائية لود انتهاء مدة الهمان وصدور محهر االست م الحهائي.

الهمدان

 -1يهمغ المتوهد جمي األعمال والمواد المتواقد ع يهدا مدغ يدل عةدل أو ضدرر أو خ دل فحدي يظهدر لمدا فدي الدإ رداءة الصدح

والتصميا والإ لمدة سحة يام ة مغ تاريخ االست م المتقت ويكدون م زمداً خد ل هدذه ال تدرة لتلدديل أيدة قةودة أو مدادة يثلدت

عة ها أو سوء صحوها وال يسأل عغ الوةل الذي تسلله اإلدارة.

 -2ت ه المواد واألعمال واآلالت أو القة الملدلة للا فترة ضمان جديدة مساوية ل ترة الهمان األص ية.

 -3لاا ظهدر لوددد انتهدداء فتددرة الهددمان المشددار لليهددا عيددب متومددد لخ دايه يلقددا الهددمان سددارياً لمدددة سددحة اعتلدداراً مددغ تدداريخ ظهددور
الويب أو الو ا له.

▪ يلقا المتوهد المرشح مرتلةاً لورضه لمدة  /61/يوماً مغ اليوم التالي لتل ه خةياً لحالة ط ب الورو

ع يه لود الإ يحق له

خ ل سلوة أيام ت ي انتهداء المددة المدذيورة أن يت دا عدغ عرضده لكتداب خةدي مسد ل فدي ديدوان الدوزارة ولال يت ددد حكمداً
ارتلاطه لورضه مدة أخرى تسري لددءاً مدغ اليدوم الدذي ي دي تداريخ انتهداء المه دة الموةداة ل متوهدد المرشدح وهكدذا فدي يدل مدرة
ع ا أال تت اوز مدة ارتلاط المتوهد المرشح لورضه مدة ستة أشهر.

▪ ف ددي ح ددال وج ددود اخ ددت ف ل دديغ األس ددوار اإلفرادي ددة والقيم ددة اإلجمالي ددة يتخ ددذ لاألس ددوار اإلفرادي ددة وف ددي ح ددال وج ددود اخ ددت ف
ليغ األسوار الرقمية واألسوار المكتولة يتخذ لاألسوار المكتولة.

▪ توتلر األسوار المقدمة مغ الوار

أسوار نهائية وال تقلل اإلدارة أي تحزيل في األسوار.

▪ يتحمل المتوهد الذي يرسو ع يه ط ب الورو جمي الح قات والرسوم لما فيها رسا طال الوقد ع ا نس تي الوقد وأجور اإلع ن.
▪ تتا المقارنة ليغ الورو ع ا أساس السور االقتصادي لود األخذ لويغ االعتلار درجة ال ودة ل مواد الموروضة وفق الموادلة التالية
السور االقتصادي=
▪ يرفض الور

القيمة اإلجمالية ل هاز
الو مة ال حية ل هاز

×111

في حال تحظيمه لصورة م ال ة لهذه الشروط وفي حال تقديمه لود الموعد المحدد لتقديا الورو .

▪ يددتا الدددف لموجددب أمددر صددرف لوددد اسددت م مددواد الوقددد وصدددور محهددر االسددت م المتقددت المصدددق المددحظا مددغ قلددل المديريددة
الم تصة م مذيرة است م مستودعية.

▪ لاا ت د أخر المتوهددد لتح يددذ االلتزامددات المترتلددة ع يدده عددغ المدددد والمواعيددد المحددددة فت ددر ع يدده غرامددة تددأخير يوميددة قدددرها
 1.111واحد لاألل مغ القيمة اإلجمالية ل توهد عغ يل يوم تأخير ع ا أن ال يت اوز م موع هدذه ال رامدات نسدلة %21
عشريغ لالمائة مغ القيمة اإلجمالية ل توهد ولو لا ي حق لاإلدارة أي ضرر.

▪ يحددق ل د دارة لضاف ددة لوددض يميددات األعمددال المتواقددد ع يهددا أو لنقاصددها خ د ل مدددة تح يددذ الوقددد لحسددلة ال تت دداوز )%31

مددغ القيمددة اإلجماليددة لكددل لحددد أو مددادة مددغ التوهددد ع ددا حددده والددإ لددح س الشددروط واألسددوار الددواردة فددي الوقددد دون حاجددة

للا تحظيا عقد جديد ع ا أال تت اوز الزيدادة أو الدحقن نسدلة  %25مدغ القيمدة اإلجماليدة ل وقدد وال يحدق ل متوهدد المةاللدة
لأي توويض لقاء الإ.

▪ ي هد ط ددب الوددرو

لحظددام عقددود ال هددات الوامددة الصددادر لالقددانون رقددا  /51/لوددام  2114ودفتددر الشددروط الوامددة الصددادر

لالمرسوم رقا  /451/لوام  2114في يل ما لا يرد ع يه نن في هذه الشروط.
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