المؤسسة العامة للتجارة الخارجية
اإلدارة العــامـة

GENERAL FOREIGN TRADE
ORGANIZATION

الرقـــم1122/12 :
التاريخ1122 /8/6 :

إعالن طلب عروض بالسرعة الكلية للمرة األولى لتوريد آليات مختلفة من مصانع تجميع اآلليات المحلية والمناطق الحرة السورية
تعلن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "  " G.F.T.Oعن طلب عروض بالسرعة الكلية للمرة األولى لتوريد آليات مختلفة

(رافعة سلة تعمل على ارتفاع ( )61-61م عدد  -/6/سيارة إسعاف عدد  -/6/سيارة شاحنة ( )1x4حمولة  61طن عدد  -/3/سيارة

إنارة ليلية عدد  -/6/تركس دوالب سعة  3م 3عدد  -/3/صهريج إسمنت نصف مقطورة (صومعة /سيلو إسمنت) عدد  )/6/حسب دفتر
الشروط الخاصة (الحقوقي -المالي -الفني) المعد لهذه الغاية.

ووفقا لما يلي:

 نظ ــام عقود المؤسسات والشركات والمنشآت العامة الصادر بالقانون رقم  15لعام .4002 -دفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم رقم  210لعام .4002

 األسعار :بالليرات السورية أو بالدوالر االمريكي لآللية الواحدة بشكل إفرادي مع تحديد القيمة اإلجمالية للعرض المقدم على أن يتم التسديدبالليرة السورية حص اًر بتاريخ االستحقاق وذلك سنداً لبالغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /51/42ب تاريخ .4051/50/45

 يتم الدفع بموجب حوالة مصرفية أو شيك ألمر البائع بعد استالم البضاعة من الجهة الطالبة ومطابقتها للمواصفات والشروط التعاقدية وبموجبضبط استالم اولي صادر عنها وذلك بالليرات السورية حص ًار بتاريخ االستحقاق وذلك سندًا لبالغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /51/42ب تاريخ

 ،4051/50/45على أن يتم الدفع خالل مدة  /51/يوم من تاريخ ورود محضر االستالم األولي إلى ديوان المؤسسة أصوالً.

 مدة ارتباط العارض بعرضه لمدة  540يوماً حد أدنى من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض ،ويبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه مدة 20يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه التثبيت خطياً.

 مدة التوريد :على العارض أن يلتزم بمدة التوريد المحددة بدفتر الشروط الفني ،وسيتم األخذ بمدة التوريد عند تقييم العروض ،علمًا أنه سيتماعتماد آخر مدة توريد عند الدراسة في حال تجزئة مدة التوريد في العرض المقدم.

 التأمينات األولية :حسب المبلغ الوارد بجانب كل بند في دفتر الشروط وتسلم أصوال إلى "  " G.F.T.Oدمشق  /اإلدارة العامة قبل الساعة( 51.00بتوقيت دمشق) من يوم االثنين الواقع في .4059/9/9

 -التأمينات النهائية %50 :من القيمة اإلجمالية للعقد.

 غرامة التأخير في التوريد :يغرم المتعهد بغرامة تأخير بنسبة واحد باأللف عن كل يوم تأخير بعد فترة التوريد المتفق عليها من القيمة االجماليةعلى أن ال تزيد عن  %40من قيمة االجمالية للعقد.

 تقدم العروض إلى دائرة سجل المناقصات بالمؤسسة ،ميسات ،ساحة حطين بناء و ازرة األوقاف ،خالل مدة أقصاها الساعة الثالثة ظه ار من يوماالثنين الواقع في  ، 4059/9/9وتفض العروض بجلسة سرية بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء الواقع في  ( 4059/9/50اإلدارة
العامة).

 يتم شراء اإلضبارة الخاصة بهذا التعهد من دائرة سجل المناقصات بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتسديد قيمتها البالغة  / 1000/ل0سفقط.

 -لمزيد من المعلومات يمكنكم االطالع على دفتر الشروط في موقع المؤسسة على االنترنيتwww.gfto.gov.sy.:

المدير العام

شــادي جوهـــرة
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إعالن طلب عروض بالسرعة الكلية للمرة األولى لتوريد آليات مختلفة من مصانع تجميع اآلليات المحلية
والمناطق الحرة السورية.
تعلن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "  "G.F.T.Oعن طلب عروض بالسرعة الكلية للمرة األولى لتوريد آليات مختلفة حسب
دفتر الشروط الخاصة (الحقوقي-المالي-الفني) المرفق ربطا وفق الكميات التالية:
 -6رافعة سلة تعمل على ارتفاع ( )61-61م عدد ./6/
 -2سيارة إسعاف عدد ./6/
 -3سيارة شاحنة ( )1x4حمولة  61طن عدد ./3/
 -4سيارة إنارة ليلية عدد ./6/
 -1تركس دوالب سعة  3م 3عدد ./3/
 -1صهريج إسمنت نصف مقطورة (صومعة /سيلو إسمنت) عدد ./6/
مالحظة( :يتم منح المنتج السوري االفضليات التالية):
 خصم  % 61من عالمات التثقيل (على السعر االقتصادي) عند دراسة العروض المقدمة من الشركات الصانعة لآلليات
والتي تمتلكها الحكومة السورية كليا أو جزئيا.
 خصم  % 1من عالمات التثقيل (على السعر االقتصادي) عند دراسة العروض المقدمة من الشركات السورية التي تقوم
بتجميع اآلليات محليا.

 -6دفتر الشروط الفنية:
-2الشروط والمواصفات الفنية لرافعة سلة تعمل على ارتفاع ( )28 – 26م عدد ./ 2 /
 رافعة سلة مركبة على شاسيه شاحنة بارتفاع عمل ال يقل عن  11مرت ( االرتفاع ال يقل عن  11مرت من سطح األرض حىت أسفل السلة ) .
 اآللية جديدة وغري جمددة سنة الصنع ال تقل عن 2019
مواصفات الشاسيه الشاحن:
 المحرك  :ديزل  -رباعي الشوط – تربيد ماء – حقن الكرتوين – توربو و انرتكولر مبعايري ) EURO (2-3استطاعة ال تقل عن 150
حصان .
 علبة السرعة  :ميكانيكية ال تقل عن (  ) 6 + 1مع .P.T.O
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 المقود  :هيدروليكي يساري ( POWER STEERING ) .


اإلطارات  ) 6 +1 ( :بقياس".17.5



المحاور 4 x 2 :

 الوزن القائم  :للشاسيه الشاحن ال يقل عن. TON / 9 /
 الفرامل ( :ديسك أو طنبور ) يفضل الديسك املهواة للمحور األمامي – يفضل دارة هوائية مزدوجة – فرام وقوف  -فرام حمرك  -مزود بنظام
مانع انغالق ABS
 التعليق  :يوضح العارض بشكل مفصل مواصفات ومكونات التعليق األمامي واخللفي .
 الكبين  :معدين – مفرد  -قابل للقلب لألمام  -حيتوي على مجيع املؤشرات والعدادات الالزمة إضافة إىل وجود مكيف هواء (ساخن – بارد
)راديو و mp3أو  – CDمرايا داخلية وخارجية – كاشفات ضباب – انارة أمامية و خلفية للسري و التوقف و العمل ليال" -مساحات
زجاج -تاكوغراف  ----اخل .
المواصفات الفنية لتجهيزات الرفع:
 بوم تلسكويب – قابل للدوران  360درجة مستمر
 السلة مصنوعة من الفيرب كالس عازلة للكهرباء – معدة حلمل شخصني باإلضافة لعدة اإلصالح بوزن ال يقل عن . 250 kg
 السلة قابلة للدوران بتحكم من السلة . ROTATING BASKET
 عازلية السلة 5 K.V :
 االمتداد األفقي األعظمي  :ال يقل عن 8 m
 يتم التحكم حبركة السلة من لوحة تشغيل مركبة على الشاسيه و من السلة نفسها .
 جيب توفر عوامل األمان الالزمة لالمتداد اهليدروليكي و امليكانيكي LIMITING DEVICE
 يتوفر مقياس زئبقي حيدد أفقية الرافعة .
 أرجل استناد هيدروليكية مناسبة للحمل عدد . / 4 /
 تقدمي كتالوكات للشاسيه الشاحن و الرافعة بالضافة للمخططات اليت تبني عمل الرافعة و أبعادها – أقصى ارتفاع – االمتداد األفقي األعظمي
– احلمل األعظمي – سرعة رفع و تنزيل احلمل – مجيع املواصفات الفنية األخرى .
 جمهزة مبضخة هيدروليكية باستطاعة مناسبة لعمل الرافعة ,و إن التجهيزات اهليدروليكية تستمد حركتها من علبة السرعة لآللية احلاملة عن طريق
 P.T.Oمناسبة .
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مواصفات عامة :
 حتديد بلد املنشأ – الشركة الصانعة – الطراز – سنة الصنع لكافة األجزاء الرئيسية و لكامل اآللية ( شاسية  +رافعة ) .
 تقدمي نسخة عدد /3/عن الكتالوكات والنشرات الفنية لآللية و التجهيزات املعروضة .
 تقدمي التزام بتوفر وتأمني القطع التبديلية لآللية املعروضة وملدة ال تقل عن  /5/سنوات وحتديد مراكز الصيانة الالزمة .
 فرتة الضمان من سوء الصنع ملدة عام أو  20000KMأيهما أقرب من تاريخ حمضر االستالم األويل .
 عالمة القبول الفين ال تقل عن ( 80

).%

 اآللية جمهزة مبرفاع (كريكو) والعدة الالزمة لفك و تركيب دوالب االحتياط .
 االلتزام بتقدمي كتالوكات التشغيل الالزمة .


جيب أن تكون اآللية متوافقة مع أنظمة السري و الطرق يف سورية .

 يلتزم العارض بالتدريب على تشغيل اآللية .
 مدة التوريد ال تزيد عن  /1/اشهر .
-2دفتر الشروط والمواصفات الفنية لسيارات إسعاف عدد ./ 2 /
 -جديدة غري جمددة – سنة الصنع ال تقل عن 2019

المواصفات الفنية:

 احملرك يعمل على البنزين سعته ال تقل عن فئة  2.4ليرت -نظام احلقن ألكرتوين
 علبة سرعة عادية ال تقل عن 5 + 1
 نظام الدفع .4x2
 نظام املكابح .ABS
 مقود هيدروليك يساري.
 حزام أمان لكافة املقاعد.
 نظام تدفئة و تربيد شامل حلجرة السائق و املريض.
 أكياس هواء ( )Air Bagعلى كال اجلانبني (محاية للسائق و معاونه).

المواصفات الداخلية:

 لوحة حتكم ومراقبة تتضمن كافة العدادات واملؤشرات وفق النورم العاملي مبا فيها ساعة توقيت زمنية.
 لوحة حتكم حبجرة املريض موجودة باحلجرة و تضمن التحكم باإلضاءة الداخلية و تدفق اهلواء ومأخذ الكهرباء
 أبعاد حجرة املريض الداخلية حبيث أن الطول ال يقل عن  290 cmوعرض احلجرة ال يقل عن 150 cm
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واالرتفاع ال يقل عن .150 cm
 صفارة إنذار +راديو يعمل على املوجات  AM/FMمبواصفات الشرق األوسط مع مسجلة  CDأو  mp3مع مكربات صوت
مناسبة مع إذاعة خارجية – تنبيه ضوئي .
 خزن داخلية مناسبة داخل حجرة املريض بلون أبيض أو تدرجاته و قابلة للتنظيف .
 تنجيد داخلي حيقق العزل احلراري و قابل للتنظيف و كذلك لألرض و اجلوانب و سقف السيارة .
 زجاج احلجرة الداخلية مطابق للمواصفات العاملية للسالمة.
 كرسي للمسعف جبوار املريض يفضل أن يكون قابل للثين .
 مشجب لتعليق السريوم  I.V Holderقابل للطي.
 خزانة أدوية مناسبة قابلة للقفل.
 مماسك سقفية و جانبية.
 طفاية حريق عدد  2واحدة يف حجرة السائق وواحدة يف حجرة املريض حبجم ال يقل عن  2ليرت.
 مأخذ خارجي لتزويد السيارة مبصدر كهرباء  220فولت  50هرتز.
 ضوء إنارة خلفي كاشف خلارج السيارة.
 مأخذ كهرباء  12فولت داخل حجرة املريض عدد  2على األقل .
 ضوء ذو شدة عالية لالستعمال اخلارجي يشحن من السيارة و من مأخذ  220فولت بقاعدة داخل السيارة.
 أنوار جيدة داخل حجرة املريض غري بارزة و موزعة و تعطي إضاءة منتظمة.
 مأخذ للهوائيات عدد  2خارج السيارة موصولة مبأخذ يف حجرة السائق.
 رافع جهد انفريتر ال يقل عن  1000وات حقيقي موجة اخلرج جيبية نقية وذات مواصفات فنية جيدة.
المواصفات من الخارج:
 اللون اخلارجي أبيض و تكتب كلمة اسعاف باللغة العربية على مقدم وجانيب السيارة بشكل مقروء من خالل مرآة السيارة اليت تسبقها
(معكوسة) و رسم اهلالل باللون األمحر مع شعار وزارة الصحة على اجلانبني.
 قضيب إنارة أمامي علوي يف مقدمة السيارة.
 أضواء خلفية بلون أمحر وأبيض.

التجهيزات الطبية:

 معاطف إسعاف لطاقم العمل عدد  3مزودة بشريط عاكس.
 نقالة إسعاف أساسية على عجالت قابلة للطي عند دخوهلا السيارة مزودة بأحزمة لتثبيت املريض على النقالة ضمن السيارة و مزودة
بقفل لتثبيت النقالة بأرض السيارة مع وجود حامل للسريوم على النقالة ووجود مقمط ألسطوانة األوكسجني على النقالة بطول ال يقل
عن  180 cmو عرض ال يقل عن  55 cmوقادرة على حتمل وزن ال يقل ال ال يقل عن150 kg
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 نقالة سكوب مع أحزمة تثبيت املريض مصنوعة من مادة متينة و خفيفة الوزن .
 لوح ظهري لزوم اإلنعاش الرئوي عدد ( 2لوح للصغار و لوح للكبار).
 نظام تزويد باألوكسجني حبيث تكون متديدات أنابيب الغازات خمفية و يتألف من:
 -1أسطوانة أوكسجني قياس  10ليرت مع منظمها عدد . 2
 -2أسطوانة أوكسجني قياس وسط مع منظم.
 -3مقياس تدفق (فلوميرت)و مرطبة و خمرج لكل أسطوانة أوكسجني مثبت بالسيارة.
 -4مأخذ ذكر عدد  2ميكن وصلهما على مأخذ األوكسجني املوجود ضمن السيارة.
 -5قواعد لتثبيت االسطوانات ضمن السيارة لضمان عدم حركتها.
 -6أقنعة و جهية أنفية إلعطاء األوكسجني للصغار و الكبار بقياسات خمتلفة.
 -7جهاز إرذاذ ميكن وصله على مأخذ األوكسجني.
 نقالة قابلة للطي ميكن أن تصبح بشكل كرسي ذو عجالت مع أحزمة التثبيت اخلاصة هبا و قواعدها اليت
تسمح بتثبيتها ضمن السيارة.
 حقيبة خاصة لإلنعاش و التنبيب الرغامي حتوي:
 -1منظار للحنجرة مع شفرات للكبار و الصغار.
 -2أنابيب رغامية  6قياسات كبار و صغار +وصالت  Airwayقياسات خمتلفة
 -3دليل للتنبيب  + Styletteبنس ماجيل+مقص.
 -4قناع حنجري للطريق اهلوائي (مقاسات خمتلفة).
 -5جهاز أمبو يدوي عدد  2واحد للكبار و أخر للصغار مع أقنعة وجهية مطاطية مناسبة للصغار و الكبار.
 جمموعات قبات فيالديلفيا مخس قياسات للصغار و الكبار ضمن حقيبة خاصة هبا.
 حقيبة مناسبة حلفظ األدوية مع أدوات التشخيص (مساعة  -ميزان ضغط  -منظارأذن -ضوء-مطرقة عصبية-ان ميزان ميزان حرارة).
 اسطوانة أوكسجني صغرية حممولة مع منظم ضغط والوصالت واألقنعة اخلاصة هبا ضمن حقيبتها.
 حقيبة إسعاف أويل (ضمادات-مقص-أربطة-مطهر-الصق طيب– عدة جراحة صغرى  11قطع).
 جبائر تثبيت بالستيكية لألطراف العلوية و السفلية.
 جهاز ماص مفرزات يدوي أو قدمي مع احلوجلة و املتممات.
 جهاز ماص مفرزات كهربائي حممول قابل للشحن من مدخرة السيارة و التيار العادي مع مؤشر ضغط
و مفتاح حتكم و حوجلة بسعة ال تقل عن  1ليرت .
 مقياس األكسجة و النبض مزود بشاشة لعرض نسبة األكسجة و عدد النبضات مع احلساس اإلصبعي اخلاص به.
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الشروط العامة:

 -1يلتزم العارض بتقدمي كاف ة النشرات الفنية الالزمة للتشغيل والصيانة لاللية والتجهيزات مع املخططات األصلية غري منقوصة عند رسو العرض
عليه.
 -2على العارض تقدمي عرضه الفين باللغة العربية و أن يرفق ضمن عرضه الفين كتالوكات أصلية أو نشرات فنية توضح كافة املعلومات الفنية للسيارة
واألجهزة امللحقة.
 -3جيب أن تكون السيارة و األجهزة حديثة التصميم و يذكر العارض تاريخ أول إنتاج للموديل املعروض لالجهزة الطبية.
 -4حيدد العارض بلد املنشأ للسيارة واألجهزة الطبية األساسية وامللحقات.
 -5يذكر العارض املواصفات اإلضافية اليت تتمتع هبا السيارة و األجهزة الطبية والشركة اجملمعة.
 -6يلتزم العارض بتأمني كافة القطع التبديلية حني طلبها وملدة مخس سنوات بعد فرتة الضمان اجملانية.
 -7يلتزم العارض برتكيب االجهزة الطبية يف االماكن املخصصة هلا بكافة أجزائها ومتمماهتا وتشغيل السيارات يف مكان واحد حتدده ااجلهة
املستفيدة الحقا مع تقدمي كافة املستلزمات لذلك.
 -8فرتة الضمان اجملانية سنتان على األقل تشمل السيارة و األجهزة ضمنها لالعطال الناجتة عن سوء الصنع .
 -9جيب أن يتوفر لدى العارض ورشة صيانة أو أن يعتمد ورشة متخصصة بصيانة السيارة واألجهزة املوردة

 -11يلتزم العارض باجراء تدريب الكادر الفين الالزم لتشغيل السيارة مع جتهيزاهتا
 -11يعترب العارض حكما" ملتزما" بالشروط العامة وبالكميات.
-12

مدة التوريد ال تزيد عن  /6/اشهر .

-3الشروط والمواصفات الفنية لسيارة شاحنة  6x4حمولة (  21طن ) عدد . /3 /
 اآللية جديدة وغري جمددة – سنة الصنع ال تقل عن .2112
أوال  :مواصفات الشاسيه الشاحن :
 المحرك  :ديزل رباعي الشوط مزود بتوربو وانرتكولر– تربيد ماء – حقن الكرتوين  -استطاعة ال تقل عن  / 380 /حصانا مبواصفات
( EURO ) 3 – 2
 علبة السرعة  :ميكانيكية ال تقل عن (  )10+1سرعة
 الدبرياج  :مفرد وجاف يعمل باهليدروليك ويساعد باهلواء
7
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 المقود  :هيدروليكي يساري ) ( POWER STEERING
 المحاور 6X4 :
 اإلطارات  )10+1 ( :قياس اجلنط  22.5انش


الوزن اإلجمالي  : GVWال يقل عن  /28/طن

 -الفرامل:

 دارة هوائية مزدوجة مع جمفف هواء -فرامل حمرك +فرام وقوف ABS+

 الكبين :مفرد معدين – مزود بسرير منامة -قابل للقلب لألمام بواسطة دارة هيدروليكية ,مزود مبخمدات هيدروليكية -مكيف (بارد – ساخن)– تاكوغراف -جمهز بكافة عدادات العمل واملؤشرات الالزمة (ساعة ضغط زيت -حرارة-وقود-ضغط اهلواء – عداد السرعة – مؤشر البطارية )....
 إضاءة أمامية وخلفية مع أضواء للضباب.ثانيا  :صندوق الشاحنة معدني . ST37.2
 أبعاد الصندوق  ( :الطول – العرض – االرتفاع ) ال تقل عن ( 7 x 2.4 x 0.8 )m
-1األرضية :مصنوعة من الصاج األسود مساكة ال تقل عن  4 m.mمقوى بعوارض عرضية على شكل حرف  Uنظامي مساكة m.m 5
وعوارض طولية ( شاسيه) بسماكة ال تقل عن 5 m.m
-2اجلوانب :قابلة للفتح و مؤلفة من درفتني أو ثالثة  -مصنوع من الصاج األسود بسماكة ال تقل عن  3 m.mمقوى بعوارض جانبية بسماكة
ال تقل عن  3 m.mملحومة على اجلنب بطريقة منحنية
 -3الواجهة األمامية  :مصنوعة من صاج مساكة ال تقل عن  4 m.mمقوى بعوارض .

 - 4الباب الخلفي  :مصنوع من الصاج بسماكة  3 m.mمقوى بعوارض طولية وعرضية يفتح من الوسط اىل اجلانبني مع قفل ميكانيكي
لتسهيل عملية التفريغ .

 ملحقات الصندوق: صدام خلفي واقيات طني مطاطية ومعدنية خزان ماء  +صنبور  +حافظة طعام صندوق عدة الدهان :يضرب الصندوق بالرمل مث يطلى مبادة مانعة للصدأ ( ايبوكسي) مث يطلى باللون النهائي .1
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 حامل دوالب احتياط عدد  + / 1 /هوك قطر . يف حال وجود مواصفات فنية إضافية على العارض توضحيها .مواصفات عامة :

 حتديد بلد املنشأ – الشركة الصانعة – الطراز – سنة الصنع .
 تقدمي نسخة عدد /3/عن الكتالوكات واملخططات والنشرات الفنية لآللية و التجهيزات املعروضة .
 تقدمي التزام بتوفر وتأمني القطع التبديلية لآللية املعروضة وملدة ال تقل عن  /5/سنوات وحتديد مراكز الصيانة الالزمة .
 فرتة الضمان من سوء الصنع ملدة عام من تاريخ حمضر االستالم األويل .
 عالمة القبول الفين ال تقل عن (

. % ) 75

 اآللية جمهزة مبرفاع (كريكو) مناسب لرفع محولة تناسب السيارة والعدة الالزمة لفك و تركيب دوالب االحتياط .
 االلتزام بتقدمي كتالوكات التشغيل الالزمة .
 مدة التوريد ال تزيد عن  /6/اشهر .
-4الشروط والمواصفات الفنية لتقديم سيارة إنارة ليلية /6/
المواصفات الفنية للسيارة الحاملة:
 اآللية جديدة وغري جمددة – سنة الصنع ال تقل عن .2119 المحرك  :ديزيل – رباعي الشوط – تربيد ماء – نظام احلقن ألكرتوين – توربو و انرتكولر مبعايري )  – EURO ( 2 – 3استطاعة التقل عن  130حصان.
 علبة السرعة  :ميكانيكية عدد سرعاهتا ال يقل عن (.)1+5 المقود  :هيدروليكي يساري ) .( POWER STEERING المحاور 4 X 2 : اإلطارات . )6+1( :-

المكابح  :يفضل الفرامل اهلوائية – مزودة بنظام مانع انغالق املكابح ABS

 الكبين : جمهزة حبجرة قيادة متسعة تؤمن القيادة املرحية وحتوي العدادات واملؤشرات الالذمة لتشغيل ومراقبة اآللية وتسمح بالوصول السهل واملريعجلميع أدوات القيادة وتؤمن الرؤية اجليدة من مجيع اجلهات – مصدم أمامي وخلفي – مرآة خارجية عدد  - 2مرآة داخلية – واقية
2
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مشسية عدد  – 2راديو و CDأو  – MP3أحزمة أمان _ مكيف ( ساخن _ بارد ) _ النوافذ اجلانبية كهربائية _ توفر أضواء امامية
للضباب ( حمددات اإلشارة كاملة غمازات و أضواء أمامية و خلفية )
 الصندوق  :معدين مفتوح مصنع من احلديد املناسب بطول خلفي  / 5 – 4 /مرت تقريبا" مع تصفيح األرضية باإلضافة إىل بوابة خلفية .المواصفات الفنية لمجموعة توليد الكهرباء مع أجهزة االنارة:
 االستطاعة مناسبة لعمل جمموعة االنارة الليلة املعروضة و مبا حيقق أفضل الشروط الفنية . مدارة مبحرك ديزل رباعي الشوط تربيد ماء حقن مباشر باستطاعة مناسبة مزودة بلوحة إقالع مع العدادات و املؤشرات الالزمة للمحرك و املنوية  /ساعات العمل – ضغط الزيت – مؤشر الفولت – االمبري –مقياس اهلرتز /
 مزودة بدارات احلماية الالزمة للمحرك مزودة بدارات احلماية الالزمة للمنوية .أجهزة االنارة:
 إنارة ليلية تلسكوبية ( يفضل  361درجة ) بارتفاع ال يقل عن  / 2/م عن سطح اآللية . -مؤلفة من ستة أو مثانية برجكتورات باستطاعة إمجالية  /12111/واط مقسمة على جهتني

(  3+3أو  ) 4+4قابلة للحركة حنو

األعلى و األسفل .
 الذراع مهيأة للرتكيب على اآللية. الذراع قابلة للثين و التوضع بشكل أفقي على مستوى سطح اآللية . ميكن التحكم بآلية اإلنارة عن بعد بواسطة جهاز حتكم سلكي أو ال سلكي .الشروط العامة:
 حتديد بلد املنشأ – الشركة الصانعة – الطراز – سنة الصنع تقدمي نسخة عدد  /3/عن الكتالوكات و النشرات الفنية لآللية املعروضة . تقدمي التزام بتوفري و تأمني القطع التبديلية لآللية املعروضة و ملدة ال تقل عن  /5/سنوات و حتديد مراكز الصيانة الالزمة . عالمة القبول الفين ال تقل عن ( ) % 75 فرتة الضمان من سوء الصنع ملدة عام من تاريخ حمضر االستالم االويل اآللية جمهزة مبرفاع ( كريكو ) و العدة الالزمة لفك و تركيب دوالب االحتياط .11
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 االلتزام بتقدمي كتالوكات التشغيل الالزمة . مدة التوريد ال تزيد عن  /6/اشهر .-1المواصفات و شروط الفنية لشراء تركس دوالب متمفصل سعة السطل / 3 / m3عدد . /3/
 االلية جديدة و غري جمددة و من ماركة عاملية و مشهورة و ذو تصميم يتحمل الظروف الشاقة و أن تكون كافة املكونات األساسية منالصنف األول من املواد و أن تكون قابلة للعمل يف أراضي اجلمهورية العربية السورية و بكفاءة عالية ضمن ظروف التشغيل التالية :
 االرتفاع عن سطح البحر / 1000 / M
 درجة حرارة اجلو ما بني )  ( 50+ , 5-درجة مئوية
 رطوبة نسبية تصل اىل 90%
 وزن التشغيل  :ال يقل عن . 16500 KG -المحرك  :ديزل – رباعي الشوط – تربيد ماء  -حقن مباشر – مزود بتوربو تشارجر  -استطاعة ال تقل عن

/ 200 /حصان –

يعمل وفق نظام . EURO 3 - 2
 نظام العمل و القيادة  :هيدروليكي ( هيدروديناميك ) أو هيدروستاتيك  -جمهز بعلبة سرعة هيدروليكية و حمول عزم و جمموعة نقلحركة  POWER SHAFTمناسبة لألعمال الشاقة .
 علبة السرعة  :ذات حتكم كهربائي )  ( ELECTRIC CONTROL GEARBOXبعدد سرعات ال تقل عن 4أمامية و  3خلفية .
 السطل  :متعدد االستعماالت )  ( GENERAL PURPOSEبسعة  HEAPED / 3 M3 /مكدس – مزود بأسنانقابلة للفك و الرتكيب .
 حيتوي على فلرت هواء للمناطق ذات الغبار الكثيف مع وجود صمام تفريغ . المحاور و نظام الفرملة  :المحاور  4X4رطبة مع فرامل هيدروليكية)  ( WET TYPE AXLE WITH HYDRAULIC BRAKESو مزود بنظام للطوارئ و جمهز مبؤشرات مستوى الزيت .
 اإلطارات  :عدد  / 4 /خمصصة للعمل الشاق ( الصخري – الرتايب ( و ال تقل عن  L 3حديثة الصنع على أن يكون تاريخ صنعاالطار ال يزيد عن ستة أشهر من تاريخ الصنع .
 االرتفاع االعظمي للسطل يف حالة التفريغ بزاوية  / 45 /درجة ال يقل عن  / 3 M /من اسفل السطل . نظام الفرملة  :هيدروليكي و مزود بنظام للطوارئ و جمهز مبؤشرات مستوى الزيت .11
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 الكبين  :معدين مغلق )  - ( ROPS & FOPSعازل للصوت و احلرارة – مزود بتدفئة و تكييف – مرايا داخلية و خارجية –زمور تنبيه الرجوع للخلف – أقفال لألبواب – كرسي السائق قابل للعيار و مزود مبساند – كافة عدادات العمل و املراقبة و املتابعة :
 مقياس حرارة احملرك
 ضغط زيت احملرك
 حرارة علبة السرعة و حمول العزم
 ضغط زيت علبة السرعة
 ساعة حرارة زيت اهليدروليك
 عداد سرعة و عداد ساعات العمل
 ساعة أمبري
 مؤشر مقياس الوقود
 مؤشر لوضع فلرت اهلواء
 في حال وجود مواصفات فنية أخرى على العارض توضيحها .الشروط العامة:
 على العارض أن يكون وكيل للشركة املصنعة لآللية أو مفوض أصوال" من الشركة املصنعة لتوريد املواد املطلوبة و ملتابعة أعمال الصيانة و الضمان
و تأمني القطع التبديلية .
 حتديد بلد املنشأ – الشركة الصانعة – الطراز – سنة الصنع .
 سنة الصنع وفق القوانني واألنظمة النافذة يف اجلمهورية العربية السورية .
 تقدمي نسخة عدد /3/عن الكتالوكات واملخططات والنشرات الفنية لآللية املعروضة .
 تقدمي التزام بتوفر وتأمني القطع التبديلية لآللية املعروضة وملدة ال تقل عن  /5/سنوات وحتديد مراكز الصيانة الالزمة .
 فرتة الضمان من سوء الصنع ملدة عام أو  / 2000 /ساعة عمل أيهما أقرب من تاريخ حمضر االستالم األويل و تشمل األعطال و االهرتاء
الناتج عن سوء الصنع .
 عالمة القبول الفين ال تقل عن (

. % ) 75

 االلتزام بتقدمي كتالوكات التشغيل الالزمة .
 مدة التوريد ال تزيد عن  /1/اشهر .
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-6الشروط والمواصفات الفنية لصهريج اسمنت غير معبأ نصف مقطورة ( صومعة  /سيلو اسمنت ) حمولة 40 ton
عدد . / 1 /

 االلية جديدة و غري جمددة . الخزان  :يتكون من خمروطني و أسطوانات ملحومة مع بعضها البعض مصنوع من صفائح الستانلس ستيل أو( . ) ST 52 – 3
 المحاور  :مزود بثالث حماور أوروبية الصنع محولة ال تقل عن  12 TONمع نظام تعليق هوائي لألعمال الشاقة اإلطارات  ( 12 + 2 ) :قياس اجلنط " 22.5ذات منشأ ياباين أو أورويب . أرجل االستناد  :عدد  / 2 /ماركة  JOSTقادرة على محل قدره  50 TONقابلة للرفع و التنزيل . مسمار القطر  :تزود نصف املقطورة مبسمار قطر  JOSTأملاين قياس ) ". ( 3.5 الفرامل  :دارة هوائية مزدوجة متضمنة صباب تعديل قوة الفرملة حسب احلمل يف االلية يدويا" أو اليا" مع نظام .ABS تزود نصف املقطورة بدارة كهرباء تعمل على ) . ) 24 V تزود نصف املقطورة بكافة حمددات االشارة و اإلضاءة و التوقف . تزود نصف املقطورة بكامل التوصيالت الكهربائية واهلوائية الالزمة . نظام التحميل  :يتم التحميل عن طريق فتحات سحب علوية قطرها ال يقل عن  450 m.mيف قمة اخلزان نظام التفريغ  :يتم التفريغ عن طريق صمام كروي بقطر مناسب ( جيب حتديد ضغط هواء التفريغ – زمن التفريغ ) . االلية مزودة بكافة صمامات األمان و العدادات الالزمة للعمل باإلضافة اىل صمام تنفيس يتم تشغيله يدويا" يف اجلزء العلوي لأللية. -األلية مزودة بضاغط هواء مناسب يتم تشغيله عن طريق حمرك ديزل مستقل و مناسب يركب على اخلزان

( على العارض تحديد

المواصفات الفنية للضاغط و المحرك و يجب أن يكون من ماركة عالمية و معروفة و يفضل المنشأ األوروبي – الياباني ).
 مزود بسلم صعود يقع يف اجلزء اخللفي من الصهريج مع ممر علوي . مصدم خلفي . حامل لالطار االحتياط . مرفاع ( كريكو ) مناسب حلمولة اخلزان . -الدهان  :يتم طالء كامل الناقلة بطبقيت أساس و بطبقيت دهان من أي لون حسب طلب الزبون .
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مواصفات عامة :
 حتديد بلد املنشأ – الشركة الصانعة – الطراز لكافة أجزاء االلية.
 سنة الصنع وفق القوانني واألنظمة النافذة يف اجلمهورية العربية السورية .
 تقدمي نسخة عدد /3/عن الكتالوكات والنشرات الفنية واملخططات لآللية املعروضة و أجزاءها.
 تقدمي التزام بتوفر وتأمني القطع التبديلية لآللية املعروضة وملدة ال تقل عن  /5/سنوات وحتديد مراكز الصيانة الالزمة
 فرتة الضمان من سوء الصنع ملدة عام من تاريخ حمضر االستالم األويل.
 عالمة القبول الفين ال تقل عن ) . % ) 75
 اآللية جمهزة مبرفاع (كريكو) مناسب لرفع محولة االلية والعدة الالزمة لفك و تركيب دوالب االحتياط.
 االلتزام بتقدمي كتالوكات التشغيل الالزمة .


جيب أن تكون اآللية متوافقة مع أنظمة السري و الطرق يف سورية .

 يشرتط باألبعاد أن تكون ضمن األبعاد املسموح هبا للرتسيم يف أنظمة وزارة النقل .
 كافة القطع املركبة جديدة و غري جمددة و من انتاج شركات عاملية معروفة
 االلتزام بتقدمي لوائح قطع تبديلية مقرتحة لكامل اآللية عند التعاقد .
 مدة التوريد ال تزيد عن  /1/اشهر .

-2الشروط المالية والحقوقية
مادة-6موضوع التعهد:

إن الغاية من التعهد هي توريد آليات مختلفة لصالح عدة جهـات عامـة مـن مصـانع تجميـع ا ليـات المحليـة والمنـاطق الحـرة السـورية

وفقـ ـاً للش ــروط الفني ــة المرفق ــة ودفت ــر الش ــروط العام ــة لنظ ــام العق ــود الموح ــد الص ــادر بالمرس ــوم رق ــم  /210/لع ــام  ، 4002والق ــانون

 4002/15وكتــاب رئاســة مجلــس الــوزراء رقــم  5/50504تــاريخ  4052/50/51بشــأن ا ليــة الجديــدة إلدراء وشـراء ا ليــات بكافــة
أنواعها اعتبا اًر من بداية عام  4051والكتاب رقم  5/221تاريخ  4051/5/55ورقـم  5/4591تـاريخ  4051/4/51بشـأن الموافقـة
علــى ا ليــة الجديــدة المقترحــة مــن و ازرة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة لش ـراء ا ليــات الحكوميــة بكافــة أنواعهــا المدرجــة ضــمن الخطــط

االسـ ــتثمارية لل ـ ــو ازرات والجه ـ ــات التابع ـ ــة له ـ ــا لع ـ ــام  4051واس ـ ــتناداً إل ـ ــى ب ـ ــالغ رئاس ـ ــة مجل ـ ــس ال ـ ــوزراء رق ـ ــم /51/0ب ت ـ ــاريخ

.4059/4/45
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مادة  – 2موعد ومكان وطريقة تقديم العروض:

تقــدم العــروض المطلوبــة بــالظرف المختــوم إلــى دائـرة ســجل المناقصــات لــدا المؤسســة العامــة للتجــارة الخارجيــة الكــائن فــي دمشــق –

ميسات – ساحة حطين بناء األوقاف ،خالل الفترة المحددة الستالم العروض قبل الساعة الخامسة عشـرة بعـد الظهـر بتوقيـت دمشـق
مــن يــوم االثنــين الواقــع فــي  4059/9/9صــالحة لمــدة  540يوم ـاً حــد أدنــى مــن تــاريخ آخــر موعــد لتقــديم العــروض ،علــى أن تقــدم

ضــمن مغلــف رئيســي مختــوم وموقع ـاً مــن العــارض ومكتوب ـاً عليــه موضــوع اإلعــالن – رقــم الم ارســلة  -تــاريخ اإلغــالق  -الكميــة
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  /55/من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /15/لعام :4002

 –5طلب اشتراك ملصق عليه طابع مالي بمبلغ  /4000/ليرة سورية0

-4تصريح من العارض بأنه قد اطلع على دفتر الشروط الخاصة (الحقوقي-المالي-الفني) وعلى القانون  15لعام 4002
والمرسوم  210لعام  4002وأنه قبل بجميع ما ورد فيها من شروط وأحكام دون أية مخالفة أو تحفظ ،وعلى أحكام القانون /15/

لعام  4002والمرسوم /210/لعام.4002

-0تصريح من العارض بأنه غير محروم من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجو اًز على أمواله حج اًز

احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حج اًز تنفيذياً.

 –2سجل تجاري مصدق أصوالً بالنسبة لمصانع تجميع ا ليات المحلية.

 –1وثيقة مصدقة أصوالً تثبت أن العارض مسجالً في إحدا الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو من

المناطق الحرة السورية حسب الحال.

 –2صورة مصدقة عن السجل العدلي للعارض المحلي تثبت بأنه غير محكوم بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره.
 –2تصريح من العارض بأنه ليس من العاملين في إحدا الجهات العامة وأال يكون عضواً في المكاتب التنفيذية لإلدارة المحلية

ضمن محافظته تحديداً.

 –1تصريح من العارض بمقاطعة إسرائيل وبأنه ال يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وأال يكون مشتركاً في
أي مؤسسة أو هيئة فيها وأال يكون طرفاً 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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-50صورة 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

موقّع العرض ما يثبت صفته عنها وأنه مفوض من قبلها وحائز على جميع الصالحيات القانونية إلجراء التعاقد.
-55تصريح من العارض بأن ا ليات المعروضة جديدة وغير مجددة.
أ-يقتصر تطبيق الشروط الواردة في الفقرتين (1و )7من هذه المادة على األشخاص الطبيعيين.
ب-تعفى الجهات العامة من تقديم جميع الوثائق المحددة أعاله من هذه المادة.

ء-يشترط أال يكون قد مضى ثالثة أشهر على استخراج الوثائق المحددة في الفقرات (4و1و1و )7من المادة أعاله.

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

-54ال يقبل من العارض إال عرض واحد ويعتبر العرض األسبق في التسجيل في ديوان المؤسسة هو المعتمد وال يجوز استعادة
العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها لدا ديوان المؤسسة.
 –50كل عرض يرد مخالف لذلك (سواء على جهاز الفاكس أو خارء المهلة المحددة الستالم العروض) يهمل.
-52وثيقة تثبت أن مصنع تجميع ا ليات المحلية مرخص من و ازرة الصناعة أصوالً.

ثانيا :المغلف الثاني ويحتوي على:

العرض الفني ويجب أن يحتوي على جداول مـن العـارض تتضـمن أنـواع المـواد المعروضـة وأسـماء صـانعيها وأرقامهـا فـي كتالوكـات

الصنع مع تصريح بمطابقتها لكامل المواصفات الفنية في دفتر الشروط وارفاق صورة عن العرض المـالي بـدون أسـعار وفـق تسلسـل
دفتر الشروط الفنية.
ثالثا :المغلف الثالث العرض المالي ويحتوي على:

األســعار االفراديــة واإلجماليــة ويجــب أن يقــدم مــن قبــل العــارض بصــورة واضــحة جليــة دون حــك أو شــطب أو حشــو وال يجــوز 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 اًر بتاريخ االستحقاق وذلك سنداً لبالغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /51/42ب تاريخ .4051/50/45
 -تستمر مسؤولية المورد على البضاعة حتى صدور محضر االستالم النهائي أصوالً.

 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:

 -6مبلغ / 5,400,000/ليرة سورية أو  /4,200/دوالر أمريكي رافعة سلة تعمل على ارتفاع ( )51-52م عدد ./5/
 -2مبلغ /210,000/ليرة سورية أو  /5,200/دوالر أمريكي سيارة إسعاف عدد ./5/

 -3مبلغ /0,200,000/ليرة سورية أو  /1,500/دوالر أمريكي سيارة شاحنة( )2x2حمولة  51طن عدد ./0/
 -4مبلغ /200,000/ليرة سورية أو  /5,400/دوالر أمريكي سيارة إنارة ليلية عدد ./5/

 -1مبلغ /0,510,000/ليرة سورية أو  /2,000/دوالر أمريكي تركس دوالب سعة 0م 0عدد ./0/

 -1مبلغ /5,000,000/ليرة سورية أو  /4,200/دوالر أمريكي صهريج إسمنت نصف مقطورة (صومعة/سيلو إسمنت) عدد ./5/

تقدم من قبل العارض أو المفوض إما نقدًا 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 أصوالً في سوريا

ووفق النص الرسمي السوري وتسلم أصوال إلى جفتو دمشق  /اإلدارة العامة قبل الساعة ( 51.00بتوقيت دمشق) من يوم االثنين

الواقع في ( 4059/9/9واال سيرفض العرض).

 -يجب أن تذكر الكفالة رقم إعالن طلب العروض ،الكمية والمادة.

 صالحية الكفالة األولية ال تقل عن مدة ثالثة أشهر بعد تاريخ اإلغالق.ب-التأمينات النهائية:

-5في حال فوز العرض يقدم المتعهد للمؤسسة التأمينات النهائية التي تغطي الطلبية والتي يجب أن تكون بنسبة  %50من قيمة
العقد خالل سبعة أيام عمل من تاريخ احالة التعهد (تبليغ كتاب التثبيت).
 -4تدفع من قبل المتعهد أو المفوض إما نقدًا 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 أصوالً في سوريا و

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

 -0يحق 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 أصوالً.

مادة  - 1رفض 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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ء -في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوبة من العارض تقديمها وفقا" ألحـكام هذا النظام ودفاتـر

الشـروط .إال أنه يحـق 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 برقياً.

مادة  - 1مدة ارتباط العارض بعرضه:

يبقــى العــارض مرتبطــا بعرضــه لمــدة  540يوم ـاً حــد أدنــى مــن تــاريخ آخــر موعــد لتقــديم العــروض ،ويبقــى المتعهــد المرشــح مرتبطــا

بعرضه مدة  20يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه التثبيت خطياً.

مادة  –7آخر مهلة الستالم العروض:

قبــل الســاعة الخامســة عش ـرة بتوقيــت دمشــق مــن يــوم االثنــين الواقــع فــي  4059/9/9وتفــض العــروض بجلســة س ـرية بتمــام الســاعة

العاشرة من صباح يوم الثالثاء الواقع في ( 4059/9/50اإلدارة العامة).
مادة  -1غرامة 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  %40من 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 األخرا ضمن المواعيد المحددة .
ب .أن يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقال في االستعمال العادي عن باقي المواد األخرا المسلمة مع مراعاة ما تضمنه أحكام
المرسوم  210لعام .4002

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 واتقان 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 ا ليات المحلية (على أرض المصنع). -التثبيت الجزئي واالستالم الجزئي والدفع الجزئي مسموح.
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مادة  – 61طريقة 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 اًر بتاريخ االستحقاق وذلك سنداً لبالغ رئاسة مجلس

الوزراء رقم /51/42ب تاريخ  ،4051/50/45على أن يتم الدفع خالل مدة  /51/يوم من تاريخ ورود محضر االستالم األولي
إلى ديوان المؤسسة أصوالً.

مادة  – 66الضرائب والرسوم والنفقات الناجمة عن التعاقد:
 -1رسوم التصديق القنصلي والغرامات في حال ترتبها ورسوم الخزن والتنازل وبدل التصدير.

 -4رسم طابـع العقد بنسبة ثمانيـة بـاأللف مـن القيمـة اإلجماليـة للعقـد وعلـى نسـختي العقـد وفقـاً للمرسـوم التشـريعي رقـم ( )22تـاريخ
 4001/1/2إضافة إلى رسم اإلدارة المحلية ورسم إعـادة األعمـار تـدفع إلـى مديريـة الماليـة المختصـة خـالل ثالثـون يومـاً مـن اليـوم

الذي يلي تاريخ تبلغ أمر المباشرة و إال سيتم دفع الغرامة المتوجبة وتعادل مثلي رسم الطابع.

 -0يتحمل العارض الذي يجري التعاقد معه جميع الضرائب والرسوم والنفقات المترتبة على تنفيذ العقد الجاري معه.
 -2يتحمل العارض جميع النفقات المصرفية المترتبة على تقديمه التأمينات المؤقتة والنهائية0

 -1يتحمل العارض الذي يرسو عليه طلب العروض نفقات اإلعالن وأية ضرائب ورسوم ومصاريف أخرا تترتب على العقد.
 -2يقــع علــى عــاتق المتعهــد كافــة النفقــات المترتبــة علــى إج ـراءات الحصــول علــى إجــازة االســتيراد (ويســتكمل منحهــا باســم المؤسســة
العامة للتجارة الخارجي ة من مديرية اقتصاد المختصة) وأجور ورسوم التخليص ونفقاته لآلليات المتعاقد عليها.

 -2مع مراعاة المدد المحددة لاللتزامات المذكورة أعاله وفقا للقوانين واألنظمة النافذة تدفع كافة النفقات المترتبة علـى عـاتق المتعهـد
قبل إجراء االستالم األولي.
مالحظة :يقع على عاتق المؤسسة الرسوم الجمركية بالنسبة للعرض الخارجي.
مادة  – 62التنفيذ وأمر المباشرة:

 يجب على العارض أن يلتزم بمدة التوريد المحددة بـدفتر الشـروط الفنـي ،وسـيتم األخـذ بمـدة التوريـد عنـد تقيـيم العـروض ،علمـاً أنـهسيتم اعتماد آخر مدة توريد عند الدراسة في حال تجزئة مدة التوريد في العرض المقدم.

 يـتم تقــديم الفــاتورة األوليـة والتأمينــات النهائيــة التـي تغطــي الطلبيــة والتـي يجــب أن تكــون بنسـبة  %50مــن قيمــة العقـد خــالل ســبعةأيام 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  –63زيادة الكميات أو إنقاصها:

يحق للمؤسسة خالل مدة تنفيذ العقد زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصـها بنسـبة ( ) ٪00لكـل بنـد أو مـادة مـن التعهـد علـى حـده
و ذلــك بــنفس الشــروط و المواصــفات و األســعار ال ـواردة بالعقــد دون الحاجــة إلــى عقــد جديــد علــى أن ال يتجــاوز مجمــوع الزيــادة أو
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النقص  ٪41من القيمة اإلجمالية للعقد و يمنح المتعهـد مـدة إضـافية تتناسـب مـع طبيعـة و مقـدار الزيـادات التـي طـرأت علـى بنـود و
أعمال العقد.

مادة  – 64الوكيل في سورية:

 على الشركة العارضة والمتواجدة بالمنطقة الحرة أن يكون لها فرع أو وكيل تجاري مسـجل أصـوال لـد دائـرة الوكـاالت فـي وزارةاالقتصاد والتجارة الخارجية استنادا إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم  6/3114تاريخ  2167/3/23المتضـمن الموافقـة علـى
توصية اللجنة االقتصادية بالجلسة رقم  63تاريخ .2167/3/21
 أال يك ــون الوكي ــل التج ــاري وك ــيال لش ــركتين عارض ــتين عل ــى إع ــالن طل ــب الع ــروض ويلت ــزم الع ــارض الف ــائز (الشــركة و الوكي ــل)بالتضامن و التكافل بتسديد الذمة المالية المترتبة عليه تجاه المؤسسة إن وجدت بطريقة مناسبة تحددها المؤسسة.
مادة  – 61حل الخالفات:
تحل جميع الخالفات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقد الذي سيبرم مع العارض الفائز بالطرق الودية واذا لم يـتم التوصـل إلـى اتفـاق ودي

لحلها فيتم حلها عن طريق القضاء اإلداري في الجمهورية العربية السورية0
مادة  – 61األنظمة والقوانين الناظمة لهذا التعهد:

في كل مـا لـم يـنص عليـه صـراحة فـي هـذا الـدفتر يطبـق عليـه نظـام العقـود الموحـد الصـادر بالقـانون رقـم  /15/لعـام  4002ودفتـر

الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم  /210/لعام  4002وكافة القوانين واألنظمة النافذة وفي حال عـدم كفايـة هـذه
األحكام يعتبر التشريع السوري هو المرجع المختص في تفسير نصوص التعهد.
مادة  -67شراء اإلضبارة:

علـى العـارض شـراء اإلضـبارة الخاصـة بهــذا اإلعـالن مـن دائـرة سـجل المناقصـات بالمؤسســة العامـة للتجـارة الخارجيـة وتسـديد قيمتهــا

/1000/ل0س 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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