اجلمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
دفتر الشروط المالية والحقوقية
لتوريد تجهيزات تقنية
لصالح مديرية تقانة المعلومات
تقددديا العددرو

تقدددم العددرو

للددا الددديوان العددام ف د ملنددا الددوثارة لالحجدداث ضددمغ ف فددة م ل ددات توض د ضددمغ م ل د رال د

يكتب عليو اسا العار وعنوانو لالت صيل ورقا الهات وموضوع طلب العرو .
الم ل األول ويحتوي علا الوفائق التالية

 -1طلب اشتراك لعرو
 -2تصددريح مددغ العددار

األسعار يلصق عليو طال مال لقيمة /1511/ل.س أل وخمسمائة ليرة سورية.

يتهددمغ أنددو اطل د علددا دفتددر الشددروط العامددة وال ا ددة لالتوريدددات المولولددة وأنددو يقلددل لجمي د مددا ورد

ف ىذه الوفائق مغ شروط وأحكام.

 -3ورة مصدقة عغ السجل التجاري.

 -4ورة عغ وفيقة تسجيلو ف غرفة التجارة أو الصناعة أو الزارعة ف الجمهورية العرلية السورية.
 -5ورة مصدقة عغ سجلو العدل تثلت أنو ليس محكوماً لجناية أو جرم شائغ.
 -6تصريح مغ العار

يتهمغ لأندو لديس مدغ العدامليغ لددى لحددى الجهدات العامدة ولديس عهدواً فد المكاتدب التن يذيدة لد دارة

المحلية ضمغ محافظتو تحديداً وأنو غير محروم مغ الدخول ف المناقصات الت تجريها لحددى الجهدات العامدة أو محجدوثاً
علا أموالو حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تن يذياً وأنو ال يتعامل م لسرائيل.

 -7تصريح يتهمغ موطنو الم تار ف سورية موضحاً فيو المنوقة والشارع والح ورقا اللناء والوالق.

 -8التأمينددات المتقتددة المولولددة لموجددب شدديإ موفددق أو ليصددال ليددداع لال زينددة المريزيددة أو ي الددة مصددرفية علددا أن تصددل الددوثارة
ضمغ فترة تقديا العرو

وأن تكون

حيتها مساوية لمدة ارتلاط العار

 -9ورة الهوية الش صية ووفيقة اشتراك لنشرة اإلع نات الرسمية.

لعرضو.

الم ل الثان

ويحتوي علا العر ال ن ويجب أن يتهمغ و اًيام ً للتجهيزات المعروضة لضافة للا الكتالويات والنشرات ال نيدة المولولدة ضدمغ
دفتر الشروط ال نية وال يجوث أن يتهمغ أي أسعار أو تح ظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد لأي منها ف حال ورودىا.
الم ل الثالث

ويحتددوي علددا العددر

المددال ويجددب أن يتهددمغ األسددعار النهائيددة اإلفراديددة والقيمددة اإلجماليددة للتجهيدزات المعروضددة علددا أسدداس

التوريد فد مسدتودع مديريدة اإلنتداح الحيدوان لدمشدق وتكتدب األسدعار اإلفراديدة والقيمدة اإلجماليدة لشدكل واضدح دون أي شدوب
أو حإ أو تح ظ أو شروط حقوقية أو فنية وال يعتد لأي منها ف حال ورودىا.

ويكتب علا يل م ل اسا العار وعنوانو ورقا الهات وخ

حية العر

يرتلط العار

ة محتويات الم ل .

لعرضو لمدة  /61/يوماً مغ التاريخ النهائ المحدد لتقديا العرو .

مدة التسليا  /45/خمس وأرلعون يوماً تقويمياً اعتلاراً مغ تاريخ أمر الملاشرة.
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التأمينات النهائية تحدد التأمينات النهائية لنسلة  %11مغ قيمة العقد ويجب علا المتعهد المرشح تقديمها خ ل مددة  /7/أيدام

مغ تاريخ تلل و خوياً لإحالة التعهد عليو وقلدل توقيد العقدد وفد حدال عددم حهدوره أو امتناعدو عدغ توقيد العقدد تصدادر التأميندات
المقدمة ويحق للوثارة مواللتو لتعويض عغ العول والهرر عند االقتهاء.

وتقدم التأمينات النهائية لإحدى الورق التالية

أ -لموجب ي الة مصرفية ادرة عغ أحد فروع المصارف المعتمدة مغ الدولة.

ب -لموجب شيإ موفق مغ المصرف المسحوب عليو ويكتب ألمر الوثارة.

ح -نقداً للا ندوق ال زينة المريزية لقاء ليصال رسم .
وتعاد التأمينات النهائية لعد انتهاء مدة الهمان و دور محهر االست م النهائ .

الهمدان

 -1يهمغ المتعهد جمي األعمال والمواد المتعاقد عليهدا مدغ يدل عودل أو ضدرر أو خلدل فند يظهدر لمدا فد الدإ رداءة الصدن

والتصميا والإ لمدة سنة ياملة مغ تاريخ االست م المتقت ويكدون ملزمداً خد ل ىدذه ال تدرة لتلدديل أيدة قوعدة أو مدادة يثلدت
عولها أو سوء نعها وال يسأل عغ العول الذي تسللو اإلدارة.

 -2ت ه المواد واألعمال واآلالت أو القو الملدلة للا فترة ضمان جديدة مساوية ل ترة الهمان األ لية.

 -3لاا ظهدر لعددد انتهدداء فتددرة الهددمان المشددار لليهددا عيددب متعمددد لخ دايه يلقددا الهددمان سددارياً لمدددة سددنة اعتلدداراً مددغ تدداريخ ظهددور
العيب أو العلا لو.

▪ يلقا المتعهد المرشح مرتلواً لعرضو لمدة  /61/يوماً مغ اليوم التال لتلل و خوياً لحالة طلب العرو

عليو لعد الإ يحق لو

خ ل سلعة أيام تل انتهداء المددة المدذيورة أن يت لدا عدغ عرضدو لكتداب خود مسدجل فد ديدوان الدوثارة ولال يتجددد حكمداً
ارتلاطو لعرضو مدة أخرى تسري لددءاً مدغ اليدوم الدذي يلد تداريخ انتهداء المهلدة المعوداة للمتعهدد المرشدح وىكدذا فد يدل مدرة
علا أال تتجاوث مدة ارتلاط المتعهد المرشح لعرضو مدة ستة أشهر.

▪ فد د ح ددال وج ددود اخ ددت ف ل دديغ األس ددعار اإلفرادي ددة والقيم ددة اإلجمالي ددة يتخ ددذ لاألس ددعار اإلفرادي ددة وفد د ح ددال وج ددود اخ ددت ف
ليغ األسعار الرقمية واألسعار المكتولة يتخذ لاألسعار المكتولة.

▪ تعتلر األسعار المقدمة مغ العار

أسعار نهائية وال تقلل اإلدارة أي تنزيل ف األسعار.

▪ يتحمل المتعهد الذي يرسو عليو طلب العرو جمي الن قات والرسوم لما فيها رسا طال العقد علا نس ت العقد وأجور اإلع ن.
▪ تتا المقارنة ليغ العرو علا أساس السعر االقتصادي لعد األخذ لعيغ االعتلار درجة الجودة للمواد المعروضة وفق المعادلة التالية
السعر االقتصادي=
▪ يرفض العر

القيمة اإلجمالية لللند
الع مة ال نية لللند

×111

ف حال تنظيمو لصورة م ال ة لهذه الشروط وف حال تقديمو لعد الموعد المحدد لتقديا العرو .

▪ يددتا الدددف لموجددب أمددر ددرف لعددد اسددت م مددواد العقددد و دددور محهددر االسددت م المتقددت المصدددق المددنظا مددغ قلددل المديريددة
الم تصة م مذيرة است م مستودعية.

▪ لاا تددأخر المتعهددد لتن يددذ االلتزامددات المترتلددة عليددو عددغ المدددد والمواعيددد المحددددة فت ددر عليددو غرام دة تددأخير يوميددة قدددرىا
 1.111واحد لاألل مغ القيمة اإلجمالية للتعهد عغ يل يوم تأخير علا أن ال يتجاوث مجموع ىدذه ال رامدات نسدلة %21
عشريغ لالمائة مغ القيمة اإلجمالية للتعهد ولو لا يلحق لاإلدارة أي ضرر.

ويحق للوثارة أن تحسب غرامات التأخير اليومية علا أساس الجزء المتأخر ف است مو لاا تحقق الشرطان المت ثمان التاليان
 -1أن يتا است م المواد األخرى ضمغ المواعيد المحددة.

 -2أن يكون الجزء المتأخر ف است مو مستق ً ف االستعمال العادي عغ لاق المواد األخرى المسلمة.

▪ يحددق ل د دارة لضاف ددة لعددض يميددات األعمددال المتعاقددد عليهددا أو لنقا ددها خ د ل مدددة تن يددذ العقددد لنسددلة ال تتجدداوث )%31

مددغ القيمددة اإلجماليددة لكددل لنددد أو مددادة مددغ التعهددد علددا حددده والددإ لددن س الشددروط واألسددعار الددواردة فد العقددد دون حاجددة

للا تنظيا عقد جديد علا أال تتجاوث الزيدادة أو الدنقن نسدلة  %25مدغ القيمدة اإلجماليدة للعقدد وال يحدق للمتعهدد المواللدة

لأي تعويض لقاء الإ.

▪ يمكغ للعار

التقدم لتوريد لند واحد أو أيثر وال يجوث تجزئة اللند الواحد.

▪ ي هد طلددب العددرو

لنظددام عقددود الجهددات العامددة الصددادر لالقددانون رقددا  /51/لعددام  2114ودفتددر الشددروط العامددة الصددادر

لالمرسوم رقا  /451/لعام  2114ف يل ما لا يرد عليو نن ف ىذه الشروط.
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