الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
دفتر الشروط المالية والحقوقية
لتوريد مواد القرطاسية الالزمة لمديريات اإلدارة المركزية
ييا

تقديم العروض :تقدم العروض إلى الديوان العام في مبنى الوزارة بالحجااز مامم مفينايم يوماعان مامم مفيا كالاع يهتا
اسم العارض و نوان بالتنصيل ورقم الهات وموموع المناقصة.

المفي األول :ويحتوي يى الوكائق التالية:

 -1طي اشتراك بالمناقصة ييصق يي طابع مالي بقيمة /1011/ل.س أل وخمسمائة ليرة سورية.

 -2تصاريم ماام العااارض يتهاامم أنا اطيااع يااى دفتاار الشااروط العامااة وال ا ااة بااالمواد المطيوبااة وأنا يقباال بجميااع مااا ورد فااي ا
الوكائق مم شروط وأحهام.

 -3ورة م البطاقة الش صية.

 -4ورة مصدقة م السجل التجاري.

 -0ورة مصدقة م وكيقة تسجيي في غرفة التجارة أو الصنا ة أو الزار ة في الجمهورية العربية السورية.
 -6ورة مصدقة م سجي العدلي تثبت أن ليس محهوماً بجناية أو جرم شائم.

 -7تص اريم ماام العااارض يتهاامم بمن ا لاايس ماام العااامييم لاادم إحاادم الجهااات العامااة ولاايس هااواً فااي المهات ا التنني يااة ل ا دارة

المحيية ممم محافظت تحديداً أو محجوزاً يى أموال حجزاً احتياطياً لصالم الجهات العامة أو حجازاً تننيا ياً وأنا غيار محاروم
مم الدخول في المناقصات التي تجريها إحدم الجهات العامة في القطر العربي السوري وأن ال يتعامل مع إسرائيل.

 -8تصريم يتهمم موطن الم تار في سورية مومحاً في المنطقة والشارع والحي ورقم البناء والطابق.

 -9التممينااات المتقتااة المطيوبااة بموج ا شااي موكااق أو إيص اال إيااداع بال زينااة المركزيااة أو كنالااة مصاارفية ااادرة اام أحااد المصااار
المعتمدة مم الدولة يى أن تصل الوزارة ممم فترة تقديم العروض وأن تهون الحيتها مساوية لمدة ارتباط العارض بعرم .

-11وكيقة اشتراك بنشرة اإل النات الرسمية.

المفي الثاني :ويحتوي يى العرض المالي ويج أن يتهمم األسعار النهائية اإلفرادياة والقيماة اإلجمالياة ليماواد المعروماة ياى
أساس التوريد في مستودع الوزارة المركزي بدمشق وتهت األسعار رقماً وكتابة دون أي شط أو ح أو تحنظ ويهت
مفي خال ة محتويات واسم العارض و نوان ورقم الهات .

يى كل

الحية العرض :يرتبط العارض بعرم لمدة  /61/يوماً مم التاريخ النهائي المحدد لتقديم العروض.
مدة التوريد /31/ :كالكيم يوماً تقويمياً ا تباراً مم تاريخ أمر المباشرة.
التممينات المتقتة :تحدد التممينات المتقتة بمبيغ /911111/ل.س تسعمائة أل ليرة سورية.
التممينات النهائية :تحدد التممينات النهائية بنسبة  %11مم القيمة اإلجمالية ليعقد ويج

يى المتعهد المرشم تقديمها خاالل

مدة  /7/أيام مم تاريخ تبيف خطياً بإحالة التعهد يي وقبل توقيع العقد وفي حال دم حهور أو امتنا
التممينات المقدمة ويحق ليوزارة مطالبت بتعويض م العطل والهرر ند االقتهاء.

م توقيع العقد تصادر

وتقدم التممينات النهائية بإحدم الطرق التالية:

أ -بموج كنالة مصرفية نهائية ادرة م أحد فروع المصار المعتمدة مم الدولة.

ب -بموج شي موكق مم المصر المسحوب يي ويهت ألمر الوزارة.
ج -نقداً إلى ندوق ال زينة المركزية لقاء إيصال رسمي.

وال تعاد التممينات النهائية إلى المتعهد إال بعد دور محهر االستالم النهائي وتقديم المتعهد براءة ذمة ام العقاد مام المتسساة
العامة ليتممينات االجتما ية.

الهمان:

يهمم المتعهد جميع المواد المتعاقاد ييهاا مام كال طال أو مارر أو م الناة تظهار فيهاا بماا فاي ذلا رداءة الصانع حتاى تااريخ

اادور محهاار االسااتالم النهااائي ويهااون ميزمااً خااالل ا النتاارة بتبااديل أيااة قطعااة أو مااادة يثباات م النتهااا وال يساامل اام العطاال
ال ي تسبب اإلدارة.
* يبقى المتعهد المرشم مرتبطاً بعرم لمدة  /61/يوماً مم اليوم التالي لتبيف خطياً إحالة المناقصة يي بعد ذل يحق ل خالل
سبعة أياام تياي انتهااء المادة الما كورة أن يت ياى ام رما بهتااب خطاي مساجل فاي دياوان الاوزارة وإال يتجادد حهمااً ارتباطا

بعرم مدة أخرم تسري بدءاً مم اليوم ال ي ييي تاريخ انتهاء المهية و ه ا في كل مرة يى أال تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشم
بعرم مدة ستة أشهر.

* غرامة التمخير :إذا تمخر المتعهد بتنني االلتزامات المترتبة يي بموجا أحهاام ا ا العقاد ام المادد والموا ياد المحاددة فيا

تنرض يي غرامة تمخير يومية قدر ا  10111واحد باألل مام القيماة اإلجمالياة ليتعهاد ام كال ياوم تامخير ياى أن ال يتجااوز

مجموع

الفرامات نسبة  %21شريم بالمائة مم القيمة اإلجمالية ليتعهد ولو لم ييحق باإلدارة أي مرر.

ويحق ليوزارة أن تحس غرامات التمخير اليومية يى أساس الجزء المتمخر في استالم إذا تحقق الشرطان المتالزمان التاليان:
 -1أن يتم استالم المواد األخرم ممم الموا يد المحددة.

 -2أن يهون الجزء المتمخر في استالم مستقالً في االستعمال العادي م باقي المواد األخرم المسيمة.

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

* يحااق ليااوزارة زيااادة الهميااات المتعاقااد ييهااا أو إنقا ااها خااالل ماادة تننيا العقااد بنساابة ال تتجاااوز  )%31لهاال بنااد أو مااادة
مم التعهد يى حاد وذل بننس الشروط واألسعار الواردة في العقد دون حاجة إلى تنظيم قد جديد يى أال تتجااوز الزياادة

أو النقص نسبة  %20مم القيمة اإلجمالية ليعقد.

* يتحمل المتعهد جميع الننقات والرسوم بما فيها رسم طابع العقد يى نس تي العقد وأجور اإل الن.

* يتم اإلرساء يى العارض المتقدم بمقل األسعار.

* يتم الدفع بموج أوامر ر باالستناد إلى محهر االستالم المصدق وم كرات االستالم المستود ية.

* يرفض العرض في حال تنظيم بصورة م النة له الشروط وفي حال تقديم بعد المو د المحدد لتقديم العروض.

* يى العارض التقدم لتوريد كافة البنود المطيوبة وال يجوز التقدم لتوريد جزء منها.

* يحق ليوزارة تجزئة المواد بيم العارميم حسبما تارا مناساباً لمصايحتها بحياع ياتم إحالاة كال بناد ياى العاارض المتقادم بمفهال
األسعار وال يحق ألي ارض اال تراض يى ذل .

* ت هع المناقصة لنظام قود الجهات العامة في الدولة والصادر بالقانون رقم  /01/لعام  2114ودفتر الشروط العامة الصادر
بالمرسوم رقم  /401/لعام  2114في كل ما لم يرد يي نص في
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