الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
دفتر الشروط المالية والحقوقية
لمعالجة أسباب الرشوحات الحاصلة في سقف مركز التدريب الزراعي في الصبورة
لصالح مديرية التدريب والتعليم الزراعي
تقديم العروض :تقدم العروض إلى الديوان العام في مبنى الوزارة بالحجااز مامم مفلنايم يوماعان مامم مفلاف كالاع يهتاب عليا
اسم العارض وعنوان بالتنصيل ورقم الهاتف وموموع المناقصة.

المفلف األول :ويحتوي على الوكائق التالية:

 -1طلب اشتراك بالمناقصة يلصق علي طابع مالي بقيمة /1011/ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية.

 -2تصاريح ماام العااارض يتضاامم أنا اطلااع علااى دفتاار الشااروط العامااة والواصااة بالمشااروع وكااالت المو ااات والهشااف التقااديري
وأن يقبل بجميع ما ورد في هاه الوكائق مم شروط وأحهام.

 -3صورة عم الب اقة الشوصية.

 -4صورة مصدقة عم السجل التجاري.

 -0صورة مصدقة عم وكيقة تسجيل في غرفة التجارة أو الصناعة أو الزارعة في الجمهورية العربية السورية.
 -6صورة مصدقة عم سجل العدلي تثبت أن ليس محهوماً بجناية أو جرم شائم.

 -7تص اريح ماام العااارض يتضاامم بمن ا لاايس ماام العااامليم لاادم إحاادم الجهااات العامااة ولاايس عضااواً فااي المهاتااب التننيايااة ل ا دارة
المحلية ممم محافظت تحديداً أو محجوزاً على أموال حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجازاً تننيااياً وأنا غيار محاروم
مم الدخول في المناقصات التي تجريها إحدم الجهات العامة في الق ر العربي السوري وأن ال يتعامل مع إسرائيل.

 -8تصريح يتضمم موطن الموتار في سورية مومحاً في المن قة والشارع والحي ورقم البناء وال ابق.

 -9التممينااات المتقتااة الم لوبااة بموجااب شاايت موكااق أو إيصااال إيااداع بالوزينااة المركزيااة أو كنالااة مصاارفية صااادرة عاام أحااد المصااار
المعتمدة مم الدولة على أن تصل الوزارة ممم فترة تقديم العروض وأن تهون صالحيتها مساوية لمدة ارتباط العارض بعرم .

-11وكيقة اشتراك بنشرة اإلعالنات الرسمية.

المفلااف الثاااني :ويحتااوي علااى العاارض المااالي ويجااب أن يتضاامم نساابة الضاام أو التنزياال المقدمااة علااى مجماال الهشااف التقااديري
ويهتاب الساعر ونساابة الضام أو التنزياال رقمااً وكتابااة دون أي شا ب أو حات أو تحنا ويهتاب علااى كال مفلااف خالصاة محتوياتا

واسم العارض وعنوان ورقم الهاتف.

صالحية العرض :يرتبط العارض بعرم لمدة  /61/يوماً مم التاريخ النهائي المحدد لتقديم العروض.
مدة التننيا /21/ :عشريم يوماً تقويمياً اعتباراً مم تاريخ أمر المباشرة.
التممينات المتقتة :تحدد التممينات المتقتة بمبلغ /111111/ل.س مائة وعشرة آال ليرة سورية.

التممينات النهائية :تحدد التممينات النهائية بنسبة  %11مم القيمة اإلجمالية للعقد ويجب على المتعهد المرشح تقديمها خاالل

مدة  /7/أيام مم تاريخ تبلف خ ياً بإحالة التعهد علي وقبل توقيع العقد وفي حال عدم حضوره أو امتناع عم توقيع العقد تصادر
التممينات المقدمة ويحق للوزارة م البت بتعويض عم الع ل والضرر عند االقتضاء.

وتقدم التممينات النهائية بإحدم ال رق التالية:

أ -بموجب كنالة مصرفية نهائية صادرة عم أحد فروع المصار المعتمدة مم الدولة.

ب -بموجب شيت موكق مم المصر المسحوب علي ويهتب ألمر الوزارة.
ج -نقداً إلى صندوق الوزينة المركزية لقاء إيصال رسمي.

وتعاد التممينات النهائية إلى المتعهد بعد االستالم المتقت.

أما التوقينات التي تقت ع مم استحقاق بنسبة  %0فتعاد بعد انتهاء فترة الضمان وتنظيم محضر االستالم النهائي وتقديم براءات
الامة مم التممينات االجتماعية والتمميم الهندسي ونقابتي المقاوليم والمهندسيم.

الضمان:

 -1يضمم المتعهد جميع األعمال والمواد المتعاقد عليها مم كل ع ل أو مرر أو خلل فني يظهر بها يهاون سابب رداءة التننياا
وسوء التصاميم وللات لمادة سانة كاملاة اعتبااراً مام تااريخ االساتالم المتقات ويهاون ملزمااً خاالل هااه النتارة بتباديل أياة ق عاة
أو مادة يثبت ع لها وال يسمل عم الع ل الاي تسبب اإلدارة.

 -2توضع المواد واألعمال واآلالت أو الق ع المبدلة إلى فترة ممان جديدة مساوية لنترة الضمان األصلية.

 -3إلا ظهاار بعااد انتهاااء فتاارة الضامان المشااار إليهااا عيااب متعمااد إخناااضه يبقااى الضاامان سااارياً لماادة ساانة اعتباااراً ماام تاااريخ ظهااور
العيب أو العلم ب .

* يبقى المتعهد المرشح مرتب اً بعرم لمدة  /61/يوماً مم اليوم التالي لتبلف خ ياً إحالة المناقصة علي بعد للت يحق ل خالل
سبعة أياام تلاي انتهااء المادة المااكورة أن يتولاى عام عرما بهتااب خ اي مساجل فاي دياوان الاوزارة وإال يتجادد حهمااً ارتباطا

بعرم مدة أخرم تسري بدءاً مم اليوم الاي يلي تاريخ انتهاء المهلة وههاا في كل مرة على أال تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح
بعرم مدة ستة أشهر.

* غرامة التمخير :إلا تمخر المتعهد ب تننيا االلتزامات المترتبة علي بموجاب أحهاام هااا العقاد عام المادد والمواعياد المحاددة فيا

تنرض علي غرامة تمخير يومية قدرها  10111واحد باأللف مام القيماة اإلجمالياة للتعهاد عام كال ياوم تامخير علاى أن ال يتجااوز

مجموع هاه الفرامات نسبة  %21عشريم بالمائة مم القيمة اإلجمالية للتعهد ولو لم يلحق باإلدارة أي مرر.

* في حال وجود اختال بيم األسعار اإلفرادية والقيمة اإلجمالية يتخا باألسعار اإلفرادية وفي حاال وجاود اخاتال بايم األساعار
الرقمية واألسعار المهتوبة يتخا باألسعار المهتوبة.

* يحااق للااوزارة زيااادة الهميااات المتعاقااد عليهااا أو إنقاصاها خااالل ماادة تننيااا العقااد بنساابة ال تتجاااوز  )%31لهاال بنااد أو مااادة
مم التعهد على حاده وللت بننس الشروط واألسعار الواردة في العقد دون حاجة إلى تنظيم عقد جديد على أال تتجااوز الزياادة

أو النقص نسبة  %20مم القيمة اإلجمالية للعقد.

* يتحمل المتعهد جميع الننقات والرسوم بما فيها رسم طابع العقد على نسوتي العقد وأجور اإلعالن.
* يتم اإلرساء على العارض المتقدم بمقل األسعار.

* يتم الدفع بموجب كشو شهرية لقااء األعماال المننااة ويقت اع مام كال كشاف نسابة  %0توقيناات تعااد للمتعهاد بعاد صادور
محضر االستالم النهائي للمشروع.

* على المتعهد أن يتقدم بعد تبلف أمر المباشرة بعقد تمميم هندسي صادر عم المتسسة العامة للتمميم وساري المنعول طوال فترة
تننيا المشروع متضمناً فترات التمخير.

* يرفض العرض في حال تنظيم بصورة موالنة لهاه الشروط وفي حال تقديم بعد الموعد المحدد لتقديم العروض.

* توضع المناقصة لنظام عقود الجهات العامة في الدولة والصادر بالقانون رقم  /01/لعام  2114ودفتر الشروط العامة الصادر
بالمرسوم رقم  /401/لعام  2114في كل ما لم يرد علي نص في هاه الشروط.
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