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تق دددل الض ددرو

دل ددا ال ددديوان الض ددال ف ددج مبن ددا ال ددو ارة بالح ددا

ددم مغلف ددي يو ددضان ددم مغلد د ثالد د

يكتب عليه اسل الضار وعنوانه بالتفصيل ورقل الهات ومو وع المناقصة.

المغل األول ويحتوي علا الوثائق التالية

 -1طلب اشتراك بالمناقصة يلصق عليه طابع مالج بقيمة  /1011/ل.س أل وخمسمائة ليرة سورية.

 -2تصددريح م د الضددار يتهددم أندده اطلددع علددا دفتددر الشددروط الضامددة والخاصددة بالتوريدددات المةلوبددة وأندده يقبددل ب ميددع مددا ورد
فج هذه الوثائق م شروط وأحكال بدون أي تحفظ.

 -3صورة مصدقة ع الس ل الت اري.

 -4صورة مصدقة ع وثيقة تس يله فج غرفة الت ارة أو الصناعة أو الزارعة فج ال مهورية الضربية السورية.
 -0صورة مصدقة ع س له الضدلج تثبت أنه ليس محكوماً ب ناية أو جرل شائ .

 -6تصريح م الضار يتهم بأنه ليس م الضاملي لدى دحدى ال هات الضامة وأال يكون عهواً فج المكاتب التنفيذية لإلدارة

المحلية م محافظته تحديداً وأنه غير محرول م الدخول فج المناقصات التج ت ريها دحددى ال هدات الضامدة أو مح دو اً
علا أمواله ح زاً احتياطياً لصالح ال هات الضامة أو ح زاً تنفيذياً وأنه ال يتضامل مع دسرائيل.

 -7تصريح يتهم موطنه المختار فج سورية مو حاً فيه المنةقة والشارع والحج ورقل البناء والةابق.

 -8التأمينددات المتقتددة المةلوبددة بموجددب شدديإ موثددق أو ديصددال ديددداع بالخزينددة المركزيددة أو كفالددة مصددرفية علددا أن تصددل الددو ارة
م فترة تقديل الضرو

وأن تكون صالحيتها مساوية لمدة ارتباط الضار بضر ه.

 -9صورة ع الهوية الشخصية ووثيقة اشتراك بنشرة اإلعالنات الرسمية.
المغل الثانج

ويحتوي علا الضر المالج وي ب أن يتهم األسضار النهائية اإلفراديدة والقيمدة اإلجماليدة للمدواد المضرو دة علدا أسداس التوريدد

واصل مستودعات مديريات الزراعة بالمحافظات وتكتب األسضار اإلفراديدة والقيمدة اإلجماليدة رقمداً وكتابدةً بشدكل وا دح دون أي
شةب أو حإ أو تحفظ أو شروط حقوقية أو فنية وال يضتد بأي منها فج حال ورودها.

ويكتب علا كل مغل اسل الضار وعنوانه ورقل الهات وخالصة محتويات المغل .

صالحية الضر

يرتبط الضار بضر ه لمدة  /61/يوماً م التاريخ النهائج المحدد لتقديل الضرو .

مدة التسليل  /70/خمس وسبضي يوماً تقويمياً اعتباراً م تاريخ أمر المباشرة.
التأمينات المتقتة تحدد التأمينات المتقتة بمبلغ /33111111/ل.س ثالث وثالثي مليون ليرة سورية.

التأمينات النهائية تحدد التأمينات النهائية بنسبة  %11م قيمة الضقد وي ب علا المتضهد المرشح تقديمها خالل مددة  /7/أيدال

م تاريخ تبلغه خةياً بإحالة التضهد عليه وقبدل توقيدع الضقدد وفدج حدال عددل حهدوره أو امتناعده عد توقيدع الضقدد تصدادر التأميندات
المقدمة ويحق للو ارة مةالبته بتضويض ع الضةل والهرر عند االقتهاء.

وتقدل التأمينات النهائية بإحدى الةرق التالية

أ -بموجب كفالة مصرفية صادرة ع أحد فروع المصارف المضتمدة م الدولة.

ب -بموجب شيإ موثق م المصرف المسحوب عليه ويكتب ألمر الو ارة.
ج -نقداً دلا صندوق الخزينة المركزية لقاء ديصال رسمج.

وال تضاد التأمينات النهائية دال بضد انتهاء مدة الهمان وصددور محهدر االسدتالل النهدائج وتقدديل المتضهدد بدراءة مدة عد الضقدد مد
المتسسة الضامة للتأمينات االجتماعية.

الهمدان

 -1يهم المتضهد جميع المواد المتضاقد عليها م كل عةل أو درر أو مخالفدة أو خلدل فندج يظهدر بمدا فدج لدإ رداءة الصدنع
والتصميل و لإ لمدة سنة كاملة م تاريخ االستالل المتقت ويكدون ملزمداً خدالل هدذه الفتدرة بتبدديل أيدة قةضدة أو مدادة يثبدت
عةلها أو سوء صنضها وال يسأل ع الضةل الذي تسببه اإلدارة.

 -2تخهع المواد واألعمال أو القةع المبدلة دلا فترة مان جديدة مساوية لفترة الهمان األصلية.

 -3د ا ظهددر بضددد انتهدداء فتددرة الهددمان المشددار دليهددا عيددب متضمددد دخفدداًه يبقددا الهددمان سددارياً لمدددة سددنة اعتبدداراً مد تدداريخ ظهددور
الضيب أو الضلل به.
▪ يبقا المتضهد المرشح مرتبةاً بضر ه لمدة  /61/يوماً م اليول التالج لتبلغه خةياً دحالة طلب الضرو

عليه بضد لإ يحق له

خالل سبضة أيال تلج انتهداء المددة المدذكورة أن يتخلدا عد عر ده بكتداب خةدج مسد ل فدج ديدوان الدو ارة ودال يت ددد حكمداً
ارتباطه بضر ه مدة أخرى تسري بددءاً مد اليدول الدذي يلدج تداريخ انتهداء المهلدة المضةداة للمتضهدد المرشدح وهكدذا فدج كدل مدرة

علا أال تت او مدة ارتباط المتضهد المرشح بضر ه مدة ستة أشهر.

▪ ف ددج ح ددال وج ددود اخ ددتالف ب ددي األس ددضار اإلفرادي ددة والقيم ددة اإلجمالي ددة يتخ ددذ باألس ددضار اإلفرادي ددة وف ددج ح ددال وج ددود اخ ددتالف
بي األسضار الرقمية واألسضار المكتوبة يتخذ باألسضار المكتوبة.

▪ تضتبر األسضار المقدمة م الضار أسضار نهائية وال تقبل اإلدارة تضديل األسضار بضد تقديل الضرو .

▪ يتحمل المتضهد الذي يرسو عليه طلب الضرو جميع النفقات والرسول بما فيها رسل طابع الضقد علا نسختج الضقد وأجور اإلعالن.
▪ يتل اإلرساء علا الضار المتقدل بأقل األسضار.

▪ يرفض الضر فج حال تنظيمه بصورة مخالفة لهذه الشروط وفج حال تقديمه بضد الموعد المحدد لتقديل الضرو .

▪ يدتل الدددفع بموجدب أوامدر صددرف بضدد اسددتالل مدواد الضقددد وصدددور محا در االسددتالل المتقتدة المصدددقة المنظمدة مد قبددل المديريددة
المختصة مع مذكرات استالل مستودعية.

▪ د ا تددأخر المتضهددد بتنفيددذ االلتزامددات المترتبددة ع ليدده ع د المدددد والمواعيددد المحددددة فتفددر عليدده غرامددة تددأخير يوميددة قدددرها
 10111واحد باألل م القيمة اإلجمالية للتضهد ع كل يول تأخير علا أن ال يت داو م مدوع هدذه الغرامدات نسدبة %21
عشري بالمائة م القيمة اإلجمالية للتضهد ولو لل يلحق باإلدارة أي رر.

ويحق للو ارة أن تحسب غرامات التأخير اليومية علا أساس ال زء المتأخر فج استالمه د ا تحقق الشرطان المتال مان التاليان
 -1أن يتل استالل المواد األخرى م المواعيد المحددة.

 -2أن يكون ال زء المتأخر فج استالمه مستقالً فج االستضمال الضادي ع باقج المواد األخرى المسلمة.

▪ يحددق ل د إلدارة د اف ددة بضددض كميددات األعمددال المتضاقددد عليهددا أو دنقاصددها خددالل مدددة تنفيددذ الضقددد بنسددبة ال تت دداو )%31

مد القيمددة اإلجماليددة لكددل بنددد أو مددادة مد التضهددد علددا حددده و لددإ بددنفس الشددروط واألسددضار الددواردة فددج الضقددد دون حاجددة

دلا تنظيل عقد جديد علا أال تت داو الزيدادة أو الدنق

بأي تضويض لقاء لإ.

نسدبة  %20مد القيمدة اإلجماليدة للضقدد وال يحدق للمتضهدد المةالبدة

▪ ال ي و للضار التقدل لتوريد نوع واحد أو أكثر م المواد المةلوبة وي ب عليه التقدل لتوريد كافة المواد كم موعة واحدة
غير قابلة للت زئة.

▪ تخهع المناقصة لنظال عقود ال هات الضامة الصادر بالقانون رقل  /01/لضال  2114ودفتر الشروط الضامة الصدادر بالمرسدول
رقل  /401/لضال  2114فج كل ما لل يرد عليه ن

عهو
دنضال اليوس

فج هذه الشروط.
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