المؤسسة العامة للتجارة الخارجية
اإلدارة العــامـة
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الرقـــم2020/ 67 :
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إعالن طلب عروض بالسرعة الكلية للمرة األولى لتوريد آلية ضخ حمض عدد  /1/من مصانع تجميع اآلليات المحلية
والمناطق الحرة السورية بدل نكول للعقد الذي لم ينفذ رقم /169ك 2تاريخ .2019/9/5

تعلن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "  "G.F.T.Oعن طلب عروض بالسرعة الكلية للمرة األولى لتوريد آلية ضخ حمض
عدد  /1/حسب دفتر الشروط الخاصة (الحقوقي-المالي-الفني) المرفق ربطا.

مالحظة( :يتم منح المنتج السوري االفضليات التالية):

 خصم  % 15من عالمات التثقيل (على السعر االقتصادي) عند دراسة العروض المقدمة من الشركات الصانعة لآلليات
والتي تمتلكها الحكومة السورية كليا أو جزئيا.
 خصم  % 5من عالمات التثقيل (على السعر االقتصادي) عند دراسة العروض المقدمة من الشركات السورية التي تقوم
بتجميع اآلليات محليا.

-1دفتر الشروط الفني لتوريد وحدة ضخ حمض
وحدة ضخ وحقن الحمض (ترك  +تريال) عدد / 1 /

تعمل هذه الوحدة كوحدة متكاملة لضخ وحقن الحموض في الطبقات المنتجة للنفط وتتوضع المضخات عدد  /2/على التريال
المقطورة.
أوال :مواصفات راس القطر (الترك):

 -1أداء عالي في كافة الظروف (الطرق الوعرة والصحراوية) وبدرجات ح اررة للوسط المحيط (15-إلى ْ 50 +م )
 -2أبعاد الترك متناسبة مع أبعاد التريال
 -3قياس الكبين مناسب بحيث يتسع إلى شخصين على األقل مع وجود سرير منامة للسائق.
 -4ثالثية المحاور ( )6X4على األقل بقوة جر ال تقل عن  80طن.
 -5محرك ديزل مناسب تبريد بالماء استطاعة (مناسبة تعود للشركة الصانعة بما يتناسب مع الحمولة التي تقوم اآللية بسحبها)
والمحرك مزود بكافة األجهزة الضرورية (عداد سرعة الدوران – عداد ساعات العمل – مؤشر ضغط الزيت المنخفض
والح اررة المرتفعة).
 -6توجيه هيدروليكي للمقود والمقود على اليسار.
 -7معدل السرعة ال تقل عن  60كم بالساعة.
 -8ناقل حركة أوتوماتيكي.
 -9االرتفاع عن األرض  300مم على األقل من أخفض نقطة بالمحاور.

 -10اإلطارات مطابقة للمواصفات العالمية.
 -11مزود بزوج من اإلطارات االحتياطية.
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 -12مزود بكريكو هيدروليكي ومجموعة إصالح (عدة).
 -13مزود بساحب قطر أمامي وخلفي.
ثانيا :مواصفات التريال:

 -1مزود بمحور عدد  2على األقل مالئمة للحمولة القصوى لوحدة ضخ الحموض.
 -2االرتفاع  300مم على األقل عن أخفض نقطة بالمحاور مع أرجل استناد ميكانيكية نوع جيد.
 -3اإلطارات مطابقة للمواصفات العالمية.
 -4مزود بزوج من اإلطارات االحتياطية.
 -5أبعاد المقطورة يجب أن تكون مطابقة للمقاييس العالمية (طول  14م – عرض  2.8م – االرتفاع  4.5م كحد أقصى)
ويجب أن تكون مصممة لتنقل بقاطرة عن طريق ساحب  3.5إنش ومحمول عليها المضخات وكافة المعدات.
 -6المقطورة مزودة بدارات كهرباء وهواء وفرامل مناسبة .
 -7المقطورة مزودة بحوامل على الجوانب للوصالت والخراطيم والبواري على طول التريال .
 -8المقطورة مزودة بمماشي جانبية للمساعدة في أعمال الصيانة أثناء األعطال .
 -9المقطورة مزودة بسلم جانبي عدد  2قابل للطي.

ثالثا :المعدات الموجودة على التريال:

 -1مضخات ثالثية المكابس (دفاشات) عدد  2مقاومة للحموض – واحدة منها احتياط:
 تستخدم لضخ السوائل (حموض – مواد كيماوية – كبريتية )...محمولة على التريال وتأخذ حركتها عن طريق محركوعلبة سرعة لكل مضخة.
 ضغط الحقن  psi 10000على األقل للمضخة الواحدة. الغ ازرة  60م / 3ساعة على األقل بضغط  psi 2000يتم التحكم بها عن طريق ناقل الحركة أوتوماتيكي. مزودة بكافة الصمامات الالزمة للعمل وصمامات األمان والعدادات الضرورية. -2محركات عدد  - 2لكل دفاش محرك من نفس الشركة الصانعة بالمواصفات التالية:
 محرك ديزل مع علبة سرعة أوتوماتيكي  ,استطاعة المحرك ( 400حصان على األقل) مناسب لتشغيل الدفاش  .إقالعمن دون شرار  .رباعي الشوط  .تبريد مائي  .عدادات ساعات عمل  .ضاغط هوائي  .مرش  .دينامو  .اقشطه
مناسبة ( ) antistaticعادم (اشكمان) مزود بكاتم صوت  .مزود بكل أجهزة األمان وكافة التجهيزات اإلضافية
الضرورية مجمع الهواء وخطوط العادم من الستانلس استيل .
 مزود بإنذار النخفاض ضغط الزيت والح اررة المرتفعة والدوران العالي ونظام توقيف عند الحاالت الطارئة.2
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 إضافة عناصر األمان الضرورية للمحرك. كافة المؤشرات يجب أن يكون لها عدادات أو ساعات في تابلو التحكم. -3غرفة التشغيل والتحكم  :يجب أن تكون مزودة بكافة المعدات الضرورية والمؤشرات الالزمة لتنفيذ العمل المطلوب من الوحدة
– عداد تدفق رقمي وكلي
– صمام أمان عند زيادة الضغط للمضخات ثالثية األشواط.
– إغالق كامل في حالة الطوارئ
– تحكم بالمضخات.
– تشغيل و إطفاء المحرك
– عداد ( مؤشر ) دوران المحرك – مؤشر لضغط الزيت – مؤشر لح اررة الزيت – مؤشر ضغط زيت المحرك – مؤشر
ح اررة زيت المحرك .
– طفاية للمحرك
– نقل حركة ( فوتيس )
– مؤشر الكتروني للنظام – مؤشر لضغط الهواء – مسجل ضغط للمضخات – مؤشر ضغط زيت الهيدروليك – تحكم
هيدروليكي
– مفاتيح إنارة وأي معدات أخرى ضرورية للتحكم الكامل .
 -4مضخات طرد مركزية عدد  2واحدة لكل دفاش :
 مضخات مالئمة ومقاومة للحموض مزودة بخط سحب و تقاد هيدروليكيا و ارتفاع السحب يجب أن يكون موجب ويمكن استخدامها لنقل السوائل إذا لزم األمر
 -5مانيفولد مناسب لضخ السوائل من الدفاشين و مقاوم للحموض بحيث يتم استعمال الدفاشين على نفس المانيفولد
 -6خزان ماء سعة  6م 3مصنوع من صاج مزيبق سماكة ال تقل عن  3مم و مزود بجميع التوصيالت و مقاييس المستوى
الضرورية و يجب ان يكون حسب ASME
 -7معدات ووصالت و بواري و خراطيم مساعدة بطول  60م تركب على حوامل على جوانب التريال على الشكل التالي :
- Five (5) only 2 inch X3 meter X 15000 psi pipe joint with integral fig 1502 union ends.
- Five (5) only 2 inch X2 meter X 15000 psi pipe joint with integral fig 1502 union ends.
- Five (5) only 2 inch X1 meter X 15000 psi pipe joint with integral fig 1502 union ends.
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- Five (5) only 2 inch style10 X meter X 15000 psi long sweep swivel joint with integral fig
1502 (male x female) union ends.

- two (2) joint (male x male) union ends 1502.
- two (2) joint (female x female) union ends

- Two (2) sub size 2 1/16" one end two connect with pipes and other end to well head with 2
inch pin thread.
مالحظات:

 -1يجب أن يتضمن العرض الفني تقديم نسخ أصلية لكافة المخططات والكتالوكات والصور التوضيحية لكل بند (ورقية
والكترونية).
 -2تقديم  4نسخ أصلية من كتالوكات التشغيل و الصيانة وقطع الغيار موضحا فيها رقم القطع وفق استاندر عالمي عند التوريد
و باللغة اإلنكليزية.
 -3يجب ان تكون المعدات الموردة جديدة و ليست مجددة و مصنعة وفق  APIوذلك للمعدات النفطية فقط .
 -4تحديد بلد المنشأ المعدات و النوع و الموديل و المصنع لكل جزء من الوحدة و المعدات
 -5تقديم بيان جمركي و شهادة منشأ عند التوريد.
 -6العدادات يجب ان تكون بالوحدة المترية.
 -7يجب ان يتضمن العرض الفني شهادة اإليزو.
 -8فترة الضمان لمدة عام من تاريخ االستالم األولي للمواد.
 -9على العارض تقديم قائمة بالقطع التبديلية للمحركات و المضخات التي ينصح بها الصانع و تكفي لمدة عام واحد .
 -10تحديد بلد المنشأ – الشركة الصانعة – الطراز – سنة الصنع ( لآللية و كافة أجزاءها ).
 -11مدة التوريد :ال تزيد عن  /10/أشهر.

-2الشروط المالية والحقوقية
مادة-1موضوع التعهد:

إن الغاية من التعهد هي توريد آليات مختلفة لصالح عدة جهاات عاماة مان مصاانع تجمياع اآللياات المحلياة والمنااطق الحارة الساورية

وفق ااا للش ااروط الفني ااة المرفق ااة ودفت اار الش ااروط العام ااة لنظ ااام العق ااود الموح ااد الص ااادر بالمرس ااوم رق اام  /450/لع ااام  , 2004والق ااانون
 2004/51وكتاااب رئاسااة مجلااس الااوزراء رقاام  1/13102تاااريخ  2017/10/18بشااأن اآلليااة الجدياادة إلدراج وشاراء اآلليااات بكافااة

أنواعها اعتبا ار من بداية عام  2018والكتاب رقام  1/465تااريخ  2018/1/11ورقام  1/2195تااريخ  2018/2/15بشاأن الموافقاة
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علااى اآلليااة الجدياادة المقترحااة ماان و ازرة االقتصاااد والتجااارة الخارجيااة لش اراء اآلليااات الحكوميااة بكافااة أنواعهااا المدرجااة ضاامن الخطااط
االستثمارية للو ازرات والجهات التابعة لها لعام  2018واستنادا إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /37م/و تاريخ .2019/5/9

مادة  – 2موعد ومكان وطريقة تقديم العروض:

تقاادم العااروض المطلوبااة بااالظرف المختااوم إلااى دائارة سااجل المناقصااات لاادى المؤسسااة العامااة للتجااارة الخارجيااة الكااائن فااي دمشااق –

ميسااات – ساااحة حطااين بناااء األوقاااف ,خااالل الفتارة المحااددة السااتالم العااروض حتااى نهايااة الاادوام الرساامي الساااعة  15:20بتوقياات
دمشق من يوم االثنين الواقع فاي  2020/12/7صاالحة لمادة  120يوماا حاد أدناى مان تااريخ آخار موعاد لتقاديم العاروض ,علاى أن
تقدم ضمن مغلف رئيسي مختوم وموقعا من العارض ومكتوبا علياه موضاوع اإلعاالن – رقام الم ارسالة  -تااريخ اإلغاالق  -الكمياة
والمادة  -اسم العارض وعنوانه  -اسم وعنوان المؤسسة ويوجه إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
ويجب أن يحتوي هذا المغلف الرئيســـي على ثالثة مغلفات منفصلة مختومة كما يلي:

أوال :المغلف األول ويحتوي على:

األوراق الثبوتية المبينة في المادة  /11/من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/لعام :2004

 –1طلب اشتراك ملصق عليه طابع مالي بمبلغ  /2000/ليرة سورية0

-2تصريح من العارض بأنه قد اطلع على دفتر الشروط الخاصة (الحقوقي-المالي-الفني) وعلى القانون  51لعام 2004
والمرسوم  450لعام  2004وأنه قبل بجميع ما ورد فيها من شروط وأحكام دون أية مخالفة أو تحفظ ,وعلى أحكام القانون /51/

لعام  2004والمرسوم  /450/لعام .2004

محجوز على أمواله حج از
ا
-3تصريح من العارض بأنه غير محروم من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو
احتياطيا لصالح الجهات العامة أو حج از تنفيذيا.

 –4سجل تجاري مصدق أصوال بالنسبة لمصانع تجميع اآلليات المحلية.
 –5وثيقة مصدقة أصوال تثبت أن العارض مسجال في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو من
المناطق الحرة السورية حسب الحال.

 –6صورة مصدقة عن السجل العدلي للعارض المحلي تثبت بأنه غير محكوم بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره.

 –7تصريح من العارض بأنه ليس من العاملين في إحدى الجهات العامة وأال يكون عضوا في المكاتب التنفيذية لإلدارة المحلية
ضمن محافظته تحديدا.

 –8تصريح من العارض بمقاطعة إسرائيل وبأنه ال يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وأال يكون مشتركا في
أي مؤسسة أو هيئة فيها وأال يكون طرفا في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة

أو شخص في إسرائيل وأال يزاول مثل هذا النشاط في إسرائيل سواء بشخصه أو عن طريق وسيط وأال يساهم بشكل من األشكال

في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي.

-9جميع الوثائق التي لها صلة بالتفويضات والصالحيات.
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-10صورة عن الهوية الشخصية للعارض واسم وكيله إن وجد وموطنه المختار وصورة مصدقة عن صك الوكالة الذي يخول
الوكيل ممارسة كافة الصالحيات إلجراء التعاقد مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أما إذا كان العارض شركة فيجب أن يقدم

موّقع العرض ما يثبت صفته عنها وأنه مفوض من قبلها وحائز على جميع الصالحيات القانونية إلجراء التعاقد.
-11تصريح من العارض بأن اآلليات المعروضة جديدة وغير مجددة.
أ-يقتصر تطبيق الشروط الواردة في الفقرتين (6و )7من هذه المادة على األشخاص الطبيعيين.
ب-تعفى الجهات العامة من تقديم جميع الوثائق المحددة أعاله من هذه المادة.

ج-يشترط أال يكون قد مضى ثالثة أشهر على استخراج الوثائق المحددة في الفقرات (4و5و6و )7من المادة أعاله.

د-يمكن االستعاضة عن الوث ائق المحددة في هذه المادة بشهادة صادرة عن جهة عامة تفيد توفر هذه الوثائق لديها وأنها مستوفية
لشروطها القانونية لدى هذه الجهة شريطة تقديم هذه الوثائق عند اإلحالة.

-12ال يقبل من العارض إال عرض واحد ويعتبر العرض األسبق في التسجيل لدى دائرة سجل المناقصات في المؤسسة هو
المعتمد وال يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها لدى دائرة سجل المناقصات في المؤسسة.
 –13كل عرض يرد مخالف لذلك (سواء على جهاز الفاكس أو خارج المهلة المحددة الستالم العروض) يهمل.
-14وثيقة تثبت أن مصنع تجميع اآلليات المحلية مرخص من و ازرة الصناعة أصوال.

ثانيا :المغلف الثاني ويحتوي على:

العرض الفني ويجب أن يحتوي علاى جاداول مان العاارض تتضامن أناواع الماواد المعروضاة وأساماء صاانعيها وأرقامهاا فاي كتالوكاات
الصنع مع تصريح بمطابقتها لكامل المواصفات الفنية في دفتر الشروط وإرفاق صورة عن العرض الماالي بادون أساعار وفاق تسلسال

دفتر الشروط الفنية.

ثالثا :المغلف الثالث العرض المالي ويحتوي على:

األسااعار االفراديااة واإلجماليااة ويجااب أن يقاادم ماان قباال العااارض بصااورة واضااحة جليااة دون حااك أو شااطب أو حشااو وال يجااوز أن

يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية وال يعتد بأي منها في حال ورودها0
 -تحديد بلد المنشأ – اسم الشركة الصانعة وعنوانها.

مادة -3األسعار:

 -بالليرات السورية أو بالدوالر األمريكي لآللية الواحدة بشكل إفرادي مع تحديد القيمة اإلجمالية للعرض المقدم على أن يتم التسديد

بالليرة السورية حص ار بتاريخ االستحقاق وذلك سندا لبالغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /15/26ب تاريخ .2015/10/21
 -تستمر مسؤولية المورد على البضاعة حتى صدور محضر االستالم النهائي أصوال.

 بعد تثبيت الطلبية ستصبح األسعار نهائية وال تخضع ألية زيادة مهما كانت خاصة بالنسبة لتبدالت أجور الشحن والعالواتوأسعار الوقود والمواد الخام .........الخ
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 -العرض الجزئي غير مسموح وعلى العارض تقديم عرضه متكامال" للبند الواحد ويحق للعارض تقديم بند أو أكثر من بنود

األعالن.

 التثبيت هو لخيار المؤسسة بالنسبة للبند الواحد أو لعدة بنود.مادة -4التأمينات:

آ -التأمينات األولية:

 -1مبلغ /52.200.000/ليرة سورية أو  /41.600/دوالر أمريكي آلية ضخ حمض عدد ./1/

تقدم من قبل العارض أو المفوض إما نقدا في حساب المؤسسة المصرفي أو بموجب حوالة مصرفية أو شيك مصدق ألمر
المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أو بموجب كفالة مصرفية صادرة عن المصارف العامة أو الخاصة المرخصة أصوال في سوريا

ووفق النص الرسمي السوري وتسلم أصوال إلى جفتو دمشق  /اإلدارة العامة حتى نهاية الدوام الرسمي الساعة ( 15:20بتوقيت
دمشق) من يوم االثنين الواقع في ( 2020/12/7وإال سيرفض العرض).
 -يجب أن تذكر الكفالة رقم إعالن طلب العروض ,الكمية والمادة.

 صالحية الكفالة األولية ال تقل عن مدة ثالثة أشهر بعد تاريخ اإلغالق.ي لتزم العارض أو المتعهد أو المرشح أو المتعهد بحسب الحال (من السوريين أو من في حكمهم) بتأدية التأمينات المؤقتة أوالنهائية أو كفالة السلف من حس ابه المصرفي المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية ,وذلك حص ار عن
طريق تقديم كفالة مصرفية أو شيك مصدق أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب الجهة العامة إن وجد وذلك

استنادا إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /15/2ب تاريخ .2020/1/22
ب-التأمينات النهائية:

-1في حال فوز العرض يقدم المتعهد للمؤسسة التأمينات النهائية التي تغطي الطلبية والتي يجب أن تكون بنسبة  %10من قيمة

العقد خالل سبعة أيام عمل من تاريخ احالة التعهد (تبليغ كتاب التثبيت).

 -2تدفع من قبل المتعهد أو المفوض إما نقدا في حساب المؤسسة المصرفي أو بموجب حوالة مصرفية أو شيك مصدق ألمر
المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أو بموجب كفالة مصرفية صادرة عن المصارف العامة أو الخاصة المرخصة أصوال في سوريا و

وفق النص الرسمي السوري ويجب أن تبقى صالحة لمدة سنة واحدة حد أدنى بعد استالم البضاعة استالما أوليا.

 -3يحق للمؤسسة بأن ت حتفظ بالتأمينات النهائية المقدمة من المتعهد لضمان حسن تنفيذ تعهده لحين انتهاء فترة الضمان وتنظيم
محضر االستالم النهائي وتقديم براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة أصوال.
مادة - 5رفض العرض:
يرفض العرض في الحاالت التالية:
أ -في حال تقديمه بصورة مخالفة لما ورد بهذا الدفتر 0

ب-في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض 0
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ج-في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوبة من العارض تقديمها وفقا" ألحاكام هذا النظام ودفاتار

الشاروط .إال أنه يحاق للجنة إعطاء مهلة للعارضين الستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم ولمرة واحدة باستثناء التأمينات

األولية واألسعار.

د-في حال عدم تقديم التأمينات األولية المطلوبة.
ه-في حال تقديم العرض بالفاكس أو التلكس أو برقيا.
مادة - 6مدة ارتباط العارض بعرضه:

يبقااى العااارض مرتبطااا بعرضااه لماادة  120يومااا حااد أدنااى ماان تاااريخ آخاار موعااد لتقااديم العااروض ,ويبقااى المتعهااد المرشااح مرتبطااا

بعرضه مدة  60يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه التثبيت خطيا.

مادة  –7آخر مهلة الستالم العروض:

حتى نهاية الدوام الرسمي الساعة  15:20بتوقيات دمشاق مان ياوم االثناين الواقاع فاي  2020/12/7وتفاض العاروض بجلساة سارية
بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء الواقع في ( 2020/12/8اإلدارة العامة).

مادة -8غرامة التأخير:

يغرم المتعهد بغرامة تأخير بنسبة واحد باأللف عن كل يوم تأخير بعد فترة التوريد المتفق عليها من القيمة االجمالية على أن ال

تزيد عن  %20من قيمة االجمالية للتعهد ولو لم يلحق باإلدارة أي ضرر ويجوز أن يتم حساب غرامات التأخير اليومية على
أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه شريطة تحقيق الشرطين التاليين :
أ.أن يتم تسليم المواد األخرى ضمن المواعيد المحددة .
ب .أن يكااون الجاازء المتااأخر تسااليمه مسااتقال فااي االسااتعمال العااادي عاان باااقي الماواد األخاارى المساالمة مااع م ارعاااة مااا تضاامنه أحكااام
المرسوم  450لعام .2004
مادة -9االستالم:

 يجب على المتعهد تقديم المواد وتنفيذ جميع األعمال المطلوبة في هذا التعهد بشكل ينطبق مع كل ما تستوجبه المواصفاتالفنية وتعليمات اإلدارة من دقة وإتقان بما يتفق مع األصول المتعارف عليها لتنفيذ مثل هذه األعمال ومطابقة مواصفات المواد
المطلوبة مع المواصفات والخصائص الالزمة لها ومطابقة الكمية والنوعية حسب ما جاء بعرض المتعهد.

 يتم االستالم األولي للمواد المتعاقد عليها من قبل لجنة تؤلف لهذه الغاية من الجهة الطالبة ومندوبين فنيين عن المؤسسةوالمتعهد أو من ينوب عنه.

 يتم التسليم بالنسبة للعروض المقدمة من المناطق الحرة (على أرض المنطقة الحرة). يتم التسليم بالنسبة للعروض المقدمة من مصانع تجميع اآلليات المحلية (على أرض المصنع). -التثبيت الجزئي واالستالم الجزئي والدفع الجزئي مسموح.
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مادة  – 10طريقة الدفع:

يتم الدفع بموجب حوالة مصرفية أو شيك ألمر البائع بعد استالم البضاعة من الجهة الطالبة ومطابقتها للمواصفات والشروط

التعاقدية وبموجب ضبط استالم أولي صادر عنها وذلك بالليرات السورية حص ار بتاريخ االستحقاق وذلك سندا لبالغ رئاسة مجلس
الوزراء رقم /15/26ب تاريخ  ,2015/10/21على أن يتم الدفع خالل مدة  /15/يوم من تاريخ ورود محضر االستالم األولي
إلى ديوان المؤسسة أصوال.
مادة  – 11الضرائب والرسوم والنفقات الناجمة عن التعاقد:

-1رسوم التصديق القنصلي والغرامات في حال ترتبها ورسوم الخزن والتنازل وبدل التصدير.

-2رساام طابااع العقااد بنساابة ثمانيااة باااأللف ماان القيمااة اإلجماليااة للعقااد وعلااى نسااختي العقااد وفقااا للمرسااوم التشاريعي رقاام ( )44تاااريخ
 2005/5/6إضاافة إلاى رسام اإلدارة المحلياة ورسام إعاادة األعماار تادفع إلااى مديرياة المالياة المختصاة خاالل ثالثاون يوماا مان اليااوم
الذي يلي تاريخ تبلغ أمر المباشرة وإال سيتم دفع الغرامة المتوجبة وتعادل مثلي رسم الطابع.

-3يتحمل العارض الذي يجري التعاقد معه جميع الضرائب والرسوم والنفقات المترتبة على تنفيذ العقد الجاري معه.
-4يتحمل العارض جميع النفقات المصرفية المترتبة على تقديمه التأمينات المؤقتة والنهائية.

-5يتحمل العارض الذي يرسو عليه طلب العروض نفقات اإلعالن وأية ضرائب ورسوم ومصاريف أخرى تترتب على العقد.
-6يقااع علااى عاااتق المتعهااد كافااة النفقااات المترتبااة علااى إج اراءات الحصااول علااى إجااازة االسااتيراد (ويسااتكمل منحهااا باس ام المؤسسااة
العامة للتجارة الخارجية من مديرية اقتصاد المختصة) وأجور ورسوم التخليص ونفقاته لآلليات المتعاقد عليها.

-7مع مراعاة المدد المحددة لاللتزامات المذكورة أعاله وفقا للقاوانين واألنظماة النافاذة تادفع كافاة النفقاات المترتباة علاى عااتق المتعهاد
قبل إجراء االستالم األولي.
مالحظة :يقع على عاتق المؤسسة الرسوم الجمركية بالنسبة للعرض الخارجي.

مادة  – 12التنفيذ وأمر المباشرة:

 يجب على العارض أن يلتزم بمدة التوريد المحددة بادفتر الشاروط الفناي ,وسايتم األخاذ بمادة التورياد عناد تقيايم العاروض ,علماا أناهسيتم اعتماد آخر مدة توريد عند الدراسة في حال تجزئة مدة التوريد في العرض المقدم.

 ياتم تقاديم الفاااتورة األولياة والتأميناات النهائيااة التاي تغطااي الطلبياة والتاي يجااب أن تكاون بنساابة  %10مان قيماة العقااد خاالل ساابعةأيام عمل من تاريخ احالة التعهد (تبليغ كتاب التثبيت).

 يتم توقيع العقد خالل عشرون يوم عمل من تاريخ إحالة التعهد (تبليغ كتاب التثبيت). يتم البدء بتنفيذ التعهد من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المتعهد أمر المباشرة (توقيع العقد).مادة  –13زيادة الكميات أو إنقاصها:
يحق للمؤسسة خالل مدة تنفيذ العقد زياادة الكمياات المتعاقاد عليهاا أو إنقاصاها بنسابة ( )٪30لكال بناد أو ماادة مان التعهاد علاى حاده

وذلاك باانفس الشاروط والمواصاافات واألساعار الاواردة بالعقاد دون الحاجااة إلااى عقاد جديااد علاى أن ال يتجاااوز مجماوع الزيااادة أو الاانقص
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 ٪ 25من القيمة اإلجمالية للعقد و يمانح المتعهاد مادة إضاافية تتناساب ماع طبيعاة و مقادار الزياادات التاي طارأت علاى بناود و أعماال

العقد.

مادة  – 14الوكيل في سورية:

 -علااى الشااركة العارضااة والمتواجاادة بالمنطقااة الحارة أن يكااون لهااا فاارع أو وكياال تجاااري مسااجل أصاوال لاادى دائارة الوكاااالت فااي و ازرة

االقتصاااد والتجااارة الخارجيااة اسااتنادا إلااى كتاااب رئاسااة مجلااس الااوزراء رقاام  1/3664تاااريخ  2017/3/23المتضاامن الموافقااة علااى
توصية اللجنة االقتصادية بالجلسة رقم  13تاريخ .2017/3/20

 -أال يك ااون الوكي اال التج اااري وك اايال لش ااركتين عارض ااتين عل ااى إع ااالن طل ااب الع ااروض ويلت اازم الع ااارض الف ااائز (الش ااركة والوكي اال)

بالتضامن والتكافل بتسديد الذمة المالية المترتبة عليه تجاه المؤسسة إن وجدت بطريقة مناسبة تحددها المؤسسة.
مادة  – 15حل الخالفات:

تحل جميع الخالفات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقد الذي سيبرم مع العارض الفائز بالطرق الودية وإذا لم ياتم التوصال إلاى اتفااق ودي

لحلها فيتم حلها عن طريق القضاء اإلداري في الجمهورية العربية السورية.
مادة  – 16األنظمة والقوانين الناظمة لهذا التعهد:

في كل ما لام يانص علياه صاراحة فاي هاذا الادفتر يطباق علياه نظاام العقاود الموحاد الصاادر بالقاانون رقام  /51/لعاام  2004ودفتار

الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم  /450/لعام  2004وكافة القوانين واألنظمة النافذة وفي حال عادم كفاياة هاذه
األحكام يعتبر التشريع السوري هو المرجع المختص في تفسير نصوص التعهد.

مادة -17شراء اإلضبارة:

علاى العاارض شاراء اإلضابارة الخاصاة بهاذا اإلعاالن مان دائارة ساجل المناقصاات بالمؤسساة العاماة للتجاارة الخارجياة وتساديد قيمتهاا

 /10.000/ل.س فقط.

لمزيد من المعلومات يمكنكم االطالع على دفتر الشروط في موقع المؤسسة على االنترنت.

website:www.gfto.gov.sy

المدير العام

شــادي جوهـــرة
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