الجمهورية العربية السورية
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
دفتر الشروط المالية والحقوقية
لتوريد تجهيزات تقنية
لصالح مديرية تقانة المعلومات
تقددي العدرو
يكتب عليه اس العار وعنوانه ثالتفصيل ورق الهات ومواوع طلب العرو .
المغل األول ويحتوي علي الوعائق التالية
 - 1طلب اشتراك ثعرو األسعار يلصق عليه طاث مالو ثقيمة /1011/ل.س أل وخمسمائة ليرن سورية.
 - 2تصريح مو العار يتضمو أنه اطل علي دفتر الشروط العامة والخاصدة ثال توريددات المللوثدة وأنده يقردل ثجميد مدا ورد
فو هذه الوعائق مو شروط وأحكاا.
 - 3صورن مصدقة عو السجل التجاري.
 - 4صورن عو وعيقة تسجيله فو غرفة التجارن أو الصناعة أو الزارعة فو الجمهورية العرثية السورية.
 - 0صورن مصدقة عو سجله العدلو تثرت أنه ليس محكوماً ثجناية أو جرا شائو.
 - 6تصريح مو العار يتضمو ثأنه ليس مو العامليو لدى حدى الجهات العامة وليس عضواً فو المكاتب التنفيذية لإلدارن
المحلية امو محافظته تحديداً وأنه غير محروا مو الدخول فو المناقصات التو تجريها حدى الجهات العامة أو محجو اً
علي أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً وأنه ال يتعامل م سرائيل.
 - 7تصريح يتضمو موطنه المختار فو سورية مواحاً فيه المنلقة والشارع والحو ورق الرناء واللاثق.
 - 8التأمينات المؤقتة المللوثة ثموجب شيك موعق أو يصال يداع ثالخزينة المركزية أو كفالة مصرفية علي أم تصل الدو ارن
امو فترن تقدي العرو وأم تكوم ص حيتها مساوية لمدن ارتراط العار ثعراه.
 - 9صورن الهوية الشخصية ووعيقة اشتراك ثنشرن اإلع نات الرسمية.
المغل الثانو
ويحتوي علي العر الفنو ويجب أم يتضمو وصفاًكام ً للتجهيزات المعرواة اافة لي الكتالوكات والنشرات الفنية المللوثة امو
دفتر الشروط الفنية وال يجو أم يتضمو أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد ثأي منها فو حال ورودها.
المغل الثالث
ويحتوي علي العر المالو ويجب أم يتضمو األسعار النهائية اإلفرادية والقيمة اإلجمالية للتجهيزات المعرواة علي أساس
التوريد فو مستودع مديرية تقانة المعلومات ثدمشق وتكتب األسعار اإلفرادية والقيمة اإلجمالية ثشكل وااح دوم أي شلب
أو حك أو تحفظ أو شروط حقوقية أو فنية وال يعتد ثأي منها فو حال ورودها.
ويكتب علي كل مغل اس العار وعنوانه ورق الهات وخ صة محتويات المغل .
ص حية العر يرترط العار ثعراه لمدن  /61/يوماً مو التاريخ النهائو المحدد لتقدي العرو .
تقدددا العدرو

لددي الدديوام العدداا فدو مرنددي الدو ارن ثالحجدا اددمو ع عدة مغلفددات تواد اددمو مغلد راث د

مدن التسلي  /40/خمس وأرثعوم يوماً تقويمياً اعتراراً مو تاريخ أمر المراشرن.
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التأمينات النهائية تحدد التأمينات النهائية ثنسرة  %11مو قيمة العقد ويجب علي المتعهد المرشح تقديمها خ ل مدن  /7/أياا

مو تاريخ ترلغه خلياً ثإحال ة التعهد عليه وقرل توقي العقد وفو حال عدا حضوره أو امتناعه عو توقي العقد تصادر التأمينات
المقدمة ويحق للو ارن ملالرته ثتعويض عو العلل والضرر عند االقتضاء.
وتقدا التأمينات النهائية ثإحدى اللرق التالية

أ  -ثموجب كفالة مصرفية صادرن عو أحد فروع المصارف المعتمدن مو الدولة.
ب  -ثموجب شيك موعق مو المصرف المسحوب عليه ويكتب ألمر الو ارن.

ج  -نقداً لي صندوق الخزينة المركزية لقاء يصال رسمو.
وتعاد التأمينات النهائية ثعد انتهاء مدن الضمام وصدور محضر االست ا النهائو.

الضمدام
 - 1يضمو المتعهد جمي المواد المتعاقد عليها مو كل علل أو ارر أو خلل فنو يظهر ثما فو ذلك رداءن الصن والتصمي
وذلك لمدن سنة كاملة مو تاريخ االست ا المؤقت ويكوم ملزماً خ ل هذه الفترن ثترديل أية قلعة أو مادن يثرت عللها أو
سوء صنعها وال يسأل عو العلل الذي تسرره اإلدارن.
 - 2تخض المواد واألعمال واآلالت أو القل المردلة لي فترن امام جديدن مساوية لفترن الضمام األصلية.
 - 3ذا ظهر ثعد انتهاء فترن الضمام المشار ليها عيب متعمد خفاؤه يرقي الضمام سارياً لمدن سنة اعتراراً مدو تداريخ ظهدور
العيب أو العل ثه.
▪ يرقي المتعهد المرشح مرترلاً ثعراه لمدن  /61/يوماً مو اليوا التالو لترلغه خلياً حالة طلب العرو عليه ثعد ذلك يحق له
خ ل سرعة أياا تلو انتهاء المدن المذكورن أم يتخلي عو عراه ثكتاب خلو مسجل فو ديوام الو ارن و ال يتجدد حكماً
ارتراطه ثعراه مدن أخرى تسري ثدءاً مو اليوا ال ذي يلو تاريخ انتهاء المهلة المعلان للمتعهد المرشح وهكذا فو كل مرن
علي أال تتجاو مدن ارتراط المتعهد المرشح ثعراه مدن ستة أشهر.
▪ فددو ح ددال وجددود اخ ددت ف ثدديو األس ددعار اإلفراديددة والقيم ددة اإلجماليددة يؤخ ددذ ثاألسددعار اإلفرادي ددة وفددو ح ددال وجددود اخ ددت ف
ثيو األسعار الرقمية واألس عار المكتوثة يؤخذ ثاألسعار المكتوثة.
▪ تعترر األسعار المقدمة مو العار أسعار نهائية وال تقرل اإلدارن أي تنزيل فو األسعار.
▪ يتحمل المتعهد الذي يرسو عليه طلب العرو جمي النفقات والرسوا ثما فيها رس طاث العقد علي نسختو العقد وأجور اإلع م.
▪ تت المقارنة ثيو العرو علي أساس السعر االقتصادي ثعد األخذ ثعيو االعترار درجة الجودن للمواد المعرواة وفق المعادلة التالية
القيمة اإلجمالية للرند
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▪ يرفض العر فو حال تنظيمه ثصورن مخالفة لهذه الشروط وفو حال تقديمه ثعد الموعد المحدد لتقدي العرو .
▪ يت الدف ثموجب أمر صرف ثعد است ا مواد العقد وصدور محضر االست ا المؤقت المصدق المنظ مو قرل المديرية
المختصة م مذكرن است ا مستودعية.

▪ ذا تأخر المتعهد ثتنفيذ االلتزامات المترتردة عليده عدو المددد والمواعيدد المحدددن فتفدر عليده غرامدة تدأخير يوميدة قددرها
 10111واحد ثاألل مو القيمة اإلجمالية للتعهد عو كل يوا تأخير علي أم ال يتجاو مجموع هذه الغرامات نسرة %21
عشريو ثالمائة مو القيمة اإلجمالية للتعهد ولو ل يلحق ثاإلدارن أي ارر.

ويحق للو ارن أم تحسب غرامات التأخير اليومية علي أساس الجزء المتأخر ف و است مه ذا تحقق الشرطام المت مام التاليام
 - 1أم يت است ا المواد األخرى امو المواعيد المحددن.

 - 2أم يكوم الجزء المتأخر فو است مه مستق ً فو االستعمال العادي عو ثاقو المواد األخرى المسلمة.
▪ يحق لإلدارن اافدة ثعض كميات األعمدال المتعاقدد عليهدا أو نقاصد ها خد ل مددن تنفيدذ العقدد ثنسدرة ال تتجداو )%31

مو القيمة اإلجمالية لكل ثند أو مادن مو التعهد علي حدده وذلك ثنفس الشروط واألسعار الواردن فو العقدد دوم حاجدة

لي تنظي عقد جديد علي أال تتجاو الزيادن أو النقص نسرة  %20مو القيمة اإلجمالية للعقد وال يحق للمتعهد الملالرة
ثأي تعويض لقاء ذلك.

▪ يمكو للعار التقدا لتوريد ثند واحد أو أكثر وال يجو تجزئة الرند الواحد.
▪ يخض طلب العرو لنظاا عقود الجهات العامة الصادر ثالقانوم رق  /01/لعاا  2114ودفتر الشروط العامة الصادر
ثالمرسوا رق  /401/لعاا  2114فو كل ما ل يرد عليه نص فو هذه الشروط.
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