اجلمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
دفتر الشروط المالية والحقوقية
لتوريد القطع التبديلية لآلليات الثقيلة العاملة ضمن نطاق ورشتي الالذقية وحمص التابعتين
لمديرية مشاريع استصالح األراضي وتطوير التشجير المثمر
تقددديا العددرو

تقدددم العددرو

ل د ى الددديوان العددام فددي مباددى الددوزارة بالحجدداز ضددمن ضالضددة م لاددات توضددع ضددمن م ل د رابددع

يكتب عليه اسا العار وعاوانه بالتاصيل ورقا الهات وموضوع طلب العرو .

الم ل األول ويحتوي على الوضائق التالية

 -1طلب اشتراك بعرو
 -2تصددريم مددن العددار

األسعار يلصق عليه طابع مالي بقيمة /1511/ل.س أل وخمسمائة ليرة سورية.

يتهددمن أندده اطلددع علددى دفتددر الشددروط العامددة واللابددة بالتوريدددات المطلوبددة وأندده يقبددل بجميددع مددا ورد

في هذه الوضائق من شروط وأحكام.

 -3بورة مصدقة عن السجل التجاري.

 -4بورة عن وضيقة تسجيله في غرفة التجارة أو الصااعة أو الزارعة في الجمهورية العربية السورية.
 -5بورة مصدقة عن سجله العدلي تثبت أنه ليس محكوماً بجااية أو جرم شائن.
 -6تصريم من العار

يتهمن بأنده لديس مدن العداملين لددى حددى الجهدات العامدة ولديس عهدواً فدي المكاتدب التاايذيدة لد دارة

المحلية ضمن محافظته تحديداً وأنه غير محروم من الدخول في المااقصات التي تجريها حددى الجهدات العامدة أو محجدوزاً
على أمواله حجزاً احتياطياً لصالم الجهات العامة أو حجزاً تاايذياً وأنه ال يتعامل مع سرائيل.

 -7تصريم يتهمن موطاه الملتار في سورية موضحاً فيه الماطقة والشارع والحي ورقا البااء والطابق.

 -8التأمياددات المؤقتددة المطلوبددة بموجددب شدديو موضددق أو يصددال يددداع باللزياددة المررزيددة أو راالددة مصددرفية علددى أن تصددل الددوزارة
ضمن فترة تقديا العرو

وأن تكون بالحيتها مساوية لمدة ارتباط العار

 -9بورة الهوية الشلصية ووضيقة اشتراك باشرة اإلعالنات الرسمية.

بعرضه.

الم ل الثاني

ويحتوي على العر الااي ويجب أن يتهمن وبااًرامالً للقطع المعروضة ضافة لى الكتالورات والاشرات الااية المطلوبة ضدمن دفتدر
الشروط الااية وال يجوز أن يتهمن أي أسعار أو تحاظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي ماها في حال ورودها.
الم ل الثالث

ويحتوي على العر

المالي ويجب أن يتهمن األسعار الاهائية اإلفراديدة والقيمدة اإلجماليدة للقطدع المعروضدة علدى أسداس التوريدد

في مستودعات المديرية بمحافظتي حمدص والالذقيدة وتكتدب األسدعار اإلفراديدة والقيمدة اإلجماليدة بشدكل واضدم دون أي شدطب
أو حو أو تحاظ أو شروط حقوقية أو فاية وال يعتد بأي ماها في حال ورودها.

ويكتب على رل م ل اسا العار وعاوانه ورقا الهات وخالبة محتويات الم ل .

بالحية العر

يرتبط العار

بعرضه لمدة  /61/يوماً من التاريخ الاهائي المحدد لتقديا العرو .

مدة التسليا  /121/مائة وعشرون يوماً تقويمياً اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة.

التأمياات المؤقتة تحدد التأمياات المؤقتة حسب الجداول التالية

التأمياات الاهائية تحدد التأمياات الاهائية باسبة  %11من قيمة العقد ويجب على المتعهد المرشم تقديمها خالل مددة  /7/أيدام

من تاريخ تبل ه خطياً بإحالة التعهد عليه وقبدل توقيدع العقدد وفدي حدال عددم حهدوره أو امتااعده عدن توقيدع العقدد تصدادر التأميادات
المقدمة ويحق للوزارة مطالبته بتعويض عن العطل والهرر عاد االقتهاء.

وتقدم التأمياات الاهائية بإحدى الطرق التالية

أ -بموجب راالة مصرفية بادرة عن أحد فروع المصارف المعتمدة من الدولة.

ب -بموجب شيو موضق من المصرف المسحوب عليه ويكتب ألمر الوزارة.

ج -نقداً لى بادوق اللزياة المررزية لقاء يصال رسمي.
وتعاد التأمياات الاهائية بعد انتهاء مدة الهمان وبدور محهر االستالم الاهائي.

الهمدان

 -1يهمن المتعهد جميع األعمال والمواد المتعاقد عليهدا مدن ردل عطدل أو ضدرر أو خلدل فادي يظهدر بمدا فدي ذلدو رداءة الصداع
والتصميا وذلو لمدة ساة راملة من تاريخ االستالم المؤقت ويكدون ملزمداً خدالل هدذه الاتدرة بتبدديل أيدة قطعدة أو مدادة يثبدت
عطلها أو سوء باعها وال يسأل عن العطل الذي تسببه اإلدارة.

 -2تلهع المواد واألعمال واآلالت أو القطع المبدلة لى فترة ضمان جديدة مساوية لاترة الهمان األبلية.

 -3ذا ظهدر بعددد انتهدداء فتددرة الهددمان المشددار ليهددا عيددب متعمددد خادايه يبقددى الهددمان سددارياً لمدددة سدداة اعتبدداراً مددن تدداريخ ظهددور
العيب أو العلا به.

عليه بعد ذلو يحق له

▪ يبقى المتعهد المرشم مرتبطاً بعرضه لمدة  /61/يوماً من اليوم التالي لتبل ه خطياً حالة طلب العرو
خالل سبعة أيام تلي انتهداء المددة المدذرورة أن يتللدى عدن عرضده بكتداب خطدي مسدجل فدي ديدوان الدوزارة و ال يتجددد حكمداً
ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بددءاً مدن اليدوم الدذي يلدي تداريخ انتهداء المهلدة المعطداة للمتعهدد المرشدم وهكدذا فدي ردل مدرة
على أال تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشم بعرضه مدة ستة أشهر.

▪ ف ددي ح ددال وج ددود اخ ددتالف ب ددين األس ددعار اإلفرادي ددة والقيم ددة اإلجمالي ددة يؤخ ددذ باألس ددعار اإلفرادي ددة وف ددي ح ددال وج ددود اخ ددتالف
بين األسعار الرقمية واألسعار المكتوبة يؤخذ باألسعار المكتوبة.

▪ تعتبر األسعار المقدمة من العار

أسعار نهائية وال تقبل اإلدارة أي تازيل في األسعار.

▪ يتحمل المتعهد الذي يرسو عليه طلب العرو جميع الااقات والرسوم بما فيها رسا طابع العقد على نسلتي العقد وأجور اإلعالن.
▪ تتا المقارنة بين العرو على أساس السعر االقتصادي بعد األخذ بعين االعتبار درجة الجودة للمواد المعروضة وفق المعادلة التالية
السعر االقتصادي=
▪ يرفض العر

القيمة اإلجمالية للباد
العالمة الااية للباد

×111

في حال تاظيمه بصورة ملالاة لهذه الشروط وفي حال تقديمه بعد الموعد المحدد لتقديا العرو .

▪ يددتا الدددفع بموجددب أمددر بددرف بعددد اسددتالم مددواد العقددد وبدددور محهددر االسددتالم المؤقددت المصدددق المدداظا مددن قبددل المديريددة
الملتصة مع مذررة استالم مستودعية.

▪ ذا تددأخر المتعهددد بتاايددذ االلتزامددات المترتبددة عليدده عددن المدددد والمواعيددد المحددددة فتاددر عليدده غرامددة تددأخير يوميددة قدددرها
 1.111واحد باألل من القيمة اإلجمالية للتعهد عن رل يوم تأخير على أن ال يتجاوز مجموع هدذه ال رامدات نسدبة %21
عشرين بالمائة من القيمة اإلجمالية للتعهد ولو لا يلحق باإلدارة أي ضرر.

ويحق للوزارة أن تحسب غرامات التأخير اليومية على أساس الجزء المتأخر في استالمه ذا تحقق الشرطان المتالزمان التاليان
 -1أن يتا استالم المواد األخرى ضمن المواعيد المحددة.

 -2أن يكون الجزء المتأخر في استالمه مستقالً في االستعمال العادي عن باقي المواد األخرى المسلمة.

▪ يحددق ل د دارة ضاف ددة بعددض رميددات األعمددال المتعاقددد عليهددا أو نقابددها خددالل مدددة تاايددذ العقددد باسددبة ال تتجدداوز )%31

مددن القيمددة اإلجماليددة لكددل باددد أو مددادة مددن التعهددد علددى حددده وذلددو بددااس الشددروط واألسددعار الددواردة فددي العقددد دون حاجددة
لى تاظيا عقد جديد على أال تتجاوز الزيدادة أو الداقص نسدبة  %25مدن القيمدة اإلجماليدة للعقدد وال يحدق للمتعهدد المطالبدة

بأي تعويض لقاء ذلو.

▪ يحدق للعدار

التقدددم لتوريدد بادود باسددبة ال تقدل عددن  %51مدن بادود األطددرزة المطلوبدة بالجدداول مددن  1/حتدى  /9وال يجددوز

تجزئة الباد الواحد أما القطع المطلوبة بالجداول  /11/و /11/فيجب على العار التقدم للباود بالكامل وال يجوز تجزئتها.

▪ يلهددع طلددب العددرو

لاظددام عقددود الجهددات العامددة الصددادر بالقددانون رقددا  /51/لعددام  2114ودفتددر الشددروط العامددة الصددادر

بالمرسوم رقا  /451/لعام  2114في رل ما لا يرد عليه نص في هذه الشروط.

عهو

عهو

عهو

رئيس اللجاة

نعام اليوس

فاتن درويش

أميمة حسون

سماعيل الزامل

شوهد

مدير العقود
محمد الحريري

مصدق
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