المؤسسة العامة للتجارة الخارجية

GENERAL FOREIGN TRADE
No : k4/69/2020

ORGANIZATION

اإلدارة العــامـة

2020/69 /4 ك: الرقـــم

Date:4 /11/2020

2020/11/4 : التاريخ

Call for quation External / Internal for Pesticide

خارجي لعام/ طلب عروض مبيدات الزراعية داخلي

For 2020-2021

Due to top urgency, G.F.T.O announces an External /
Internal call for quation external internal to submit
pesticides as follows:

2021-2020

نظر للسرعة الكلية تعلن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية
ا
 خارجي لتقديم مبيدات- عن طلب عروض داخليG.F.T.O "
: زراعية وفق التالي

Technical & Special Conditions

الشروط والمواصفات الفنية

Questionnaire :

استمارة األسئلة الفنية

Please reply to the following questionnaire and send it

: يرجى اإلجابة على األسئلة التالية وإرسالها مع العرض الفني

with the technical offer:

:  المعلومات األساسية-1

1-1. Item number

. االسم التجاري: 2-1

.  رقم البند: 1-1

1.- Essential Information:
1-2. Commercial name.

. االسم الشائع: 3-1

1-3. Common name

.) الخ.....  نوع التركيب (سائل – بودرة – محبحب: 4-1

1-4.Formulation type (EC,WP,F,WSC,SP,D,G,ULV, etc)

. اسم ونسبة المادة الفعالة: 5-1

1-5. Name and percentage of active ingredients

.  أو ليتر للهكتار/  معدل االستخدام مبينا بالكغ:6-1

1-6. Application rate expressed as KG or L/HA.

1-7. Authorized to be used on crops and pests. Cases of

السماح باالستعمال على المحاصيل والحشرات يجب بيان: 7-1

1-8. Oral toxicity of the active ingredients and the commercial

ط الفم للمواد الفعالة والمنتج التجاري على إناث/التسمم ع: 8-1

. حاالت السمية أو الحساسية

toxicity or sensitivity should be indicated.

product on the female rat indicated as (LD 50).

. الجرذ مبينا على أساس الجرعة القاتلة النصفية

1-9.Toxicity and side effects of the offered product on bees,

السمية والتأثيرات الجانبية للمنتج على النحل والطيور: 9-1

birds and fish.

. واألسماك

1-10. Negative effects on color, taste and odor of food crops.

التأثيرات السلبية على اللون والطعم والرائحة للمحاصيل:10-1

1-11. Safety period expressed in days between last application
and harvest or grazing for each crop.

1-12.Precautions, first aid procedures and instructions to

. الغذائية

 فترة األمان مبينة باأليام بين آخر استعمال والحصاد أو الرعي:11-1

physician in case of poisoning or incidents.

1-13. Antidote if any in case of poisoning or accidents.

1-14. Storage period under different temperatures from 0-40
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. لكل محصول

االحتياطات وإجراءات اإلسعافات األولية والتعليمات للطبيب: 12-1

. في حال التسمم أو الحوادث

Cº with no loss in effectiveness.

1-15. Container size & type (plastic, polyethylene, aluminum-

. مضاد التسمم إن وجد في حال التسمم أو الحوادث: 13-1

cardboard…etc). Glass or unreinforced paper containers are

 درجة40 – فترة التخزين بدرجات ح اررة مختلفة من صفر: 14-1

not acceptable.

. مئوية بدون نقص في الفعالية

1-16. Name & percentage of carriers contained in the

حجم العبوة ونوعها (بالستيك – بولي ايتلين – ألمنيوم – ورق: 15-1

product.

.مقوى ) وترفض العبوات الزجاجية والورق غير المقوى

1-17. Product Physical properties, flammability, combustibility,
solubility, emulsion, stability, flash point, color, odor,

. اسم ونسبة المواد الحاملة التي يحتويها المنتج: 16-1

– الخصائص الفيزيائية للمنتج – قابلية االشتعال – االنفجار: 17-1

suspensibility…etc)

1-18. Mode of action (systemic, contact, stomach, fumigant,

– االنحالل – المستحلب – الثبات – نقطة الوميض – اللون – الرائحة

1-19.Maximum tolerance residues in main food materials and

– ط المعدة – بالتعقيم/ طريقة التأثير (جهازي – مالمسة – ع:18 -1

evaporation. Penetration… etc).
water.

.  الخ...... قابلية التعليق

.  الخ......بالتبخير – بالنفاذ

1-20.Period required to be decomposed in plant and soil.

الحد األعلى للمتبقيات المسموح بها في المواد الغذائية: 19-1

1-21. Effects on eyes, skin and respiratory system.

األساسية والماء

1-22. Effects on predators and parasites existing on plant

.  الفترة المطلوبة لتحلل المبيد في التربة والنبات: 20-1

during application.

.  التأثيرات على العين والجلد والجهاز التنفسي: 21-1

1-23. Compatibility with other pesticides

 التأثيرات على المفترسات والطفيليات الموجودة على النبات: 22-1

1-24.Eventual supplementary effects on other pests, insect

. خالل االستعمال

fungi, nematodes, bacteria, weeds....etc.

.  النسجام ( قابلية الخلط )مع المبيدات األخرى: 23-1

1-25. Country of origin and address.

 التأثيرات الثانوية المحتملة على الحشرات األخرى والفطور: 24-1

1-26. Country of shipment.

. والديدان الخيطية والبكتريا واألعشاب الضارة

1-27.Name and address of the manufacturer of the active

.  بلد المنشأ والعنوان:25-1

ingredient.

1-28. Material safety data sheet (M.S.D.S) in the country of

.  بلد الشحن: 26-1

registration.

.  اسم وعنوان المعمل الصانع للمادة الفعالة: 27-1

.  ورقة بيانات األمان للمادة في بلد التسجيل: 28-1

Technical Conditions Booklet

دفتر الشروط الفنية الحتياج القطر من المبيدات الزراعية

for the Syrian Requirements of Pesticides for the

/2021- 2020 / لموسم

Season 2020-2021

A/

Insecticides and Rodenticides

A-1/

Chitin synthesis inhibitor insecticide for ULV or

: مبيدات الحشرات والقوارض-آ

fogging application to control Thaumatopea pityocampa and

 أو ضبابيULV  مبيد حشرات مانع لالنسالخ على شكل/1-آ
.لمكافحة حشرات جاذوب السنديان وجاذوب الصنوبر في الغابات

Thaumatopea processionea in forests.
Quantity:
Packing:
A-2/

 هكتار9700 :المساحة

for 9700 ha

 لتر5-1 : العبوة

1-5 L

/Wp  أوEC/مبيد حشرات مانع لالنسالخ للرش العادي/2-آ
.لمكافحة حشرات جاذوب السنديان وجاذوب الصنوبر في الغابات

Chitin synthesis inhibitor insecticide /EC-WP/ to

control Thaumatopea pityocampa and Thaumatopea
processionea in forests.

 هكتار2550 :المساحة

Packing: 1-5 L/Kg

كغ/ لتر5-1

Quantity: for 2550 ha
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: العبوة

A-3/

ULV insecticide to control Suni bug Eurygaster

integriceps on wheat and barley, approved by FAO to control
desert locust and grasshopper, with low toxicity to bees.
Quantity: for 16800 ha
Packing:

 لمكافحة حشرة السونة علىULV  مبيد حشرات على شكل/3-آ
القمح والشعير معتمد لمكافحة الجراد الصحراوي والجنادب من قبل
) على أن يكون ضعيف السميةFAO( منظمة األغذية والزراعة
.للنحل
 هكتار16800 : المساحة

5-20 L

 لتر20-5
A-4/

EC insecticide to control Suni bug Eurygaster

integriceps on wheat and barley, approved by FAO to control
desert locust and grasshopper, with low toxicity to bees.
Quantity: for 49850 ha

 لمكافحة حشرة السونة علىEC  مبيد حشرات على شكل/4-آ
القمح والشعير معتمد لمكافحة الجراد الصحراوي والجنادب من قبل
) على أن يكون ضعيف السميةFAO( منظمة األغذية والزراعة
.للنحل
 هكتار49850 : المساحة

Packing: 1-5 L
A-5/

 لتر5 – 1 : العبوة

ULV insecticide approved by FAO to control desert

 لمكافحة الجراد والجنادبULV مبيد حشرات على شكل
) وأن يكافحFAO( معتمد من قبل منظمة األغذية والزراعة
: حشرة السونة أيضا

locust and grasshopper, and control Suni bug too.
Quantity: for 6400 ha

 لتر20-5
EC insecticide approved by FAO to control desert

locust and grasshopper, and control Suni bug too.

 لتر1

Foggy insecticide for spraying empty grain silos, and

Quantity: 500 L
Packing: 1 L

:الكمية

 ليتر1

: العبوة
/8-آ

 لتر5300 : الكمية

Quantity: 5300 L

 لتر25-20

Packing: 20-25 L
Ammonium Biphosphate as attractant for Olive fruit fly

Quantity: 6650 Kg

 ليتر500

.مادة جاذبة هيدروليزات البروتين

Attractant Protein Hydrolysate.

Bactrocera (Dacus) oleae, in tight bags .

: العبوة

 مبيد حشرات ضبابي لرش الصوامع والمستودعات واألكياس/7-آ
.الفارغة لحمايتها من حشرات المخازن

empty sucks and infected areas, against storage insects.

A-9/

/6-آ

 هكتار6800 :المساحة

Packing: 1 L

A-8/

: العبوة

 لمكافحة الجراد والجنادبEC مبيد حشرات على شكل
) وأن يكافحFAO( معتمد من قبل منظمة األغذية والزراعة
: حشرة السونة أيضا

Quantity: for 6800 ha

A-7/

/5-آ

 هكتار6400 :المساحة

Packing: 5-20 L

A-6/

: العبوة

: العبوة

Ammonium biphosphate ثنائي فوسفات األمونيوم
Bactrocera (Dacus) مادة جاذبة لذبابة ثمار الزيتون
:ضمن أكياس متينةoleae
 كغ6650 : الكمية

Packing: 20-25 Kg
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/9-آ

 كغ25-20 : العبوة

A-10/ TML for Monitoring Ceratitis capitata.
Quantity:

40 L

Packing:

1 L

TML  مادة جاذبة لذبابة الفاكهة/10-آ
 لتر40 : الكمية

A-11/ Attractant Methyl Uginol for Bactrocera zonata
Quantity:

10 L

Packing:

1 L

 لتر1

: العبوة

 ميثيلBactrocera zonata مادة جاذبة لذبابة ثمار الدراق/11-آ
يوجينول
 لتر10 : الكمية

Traps and sex pheromones for the following insects:
-12/

 لتر1

Olive moth Prays oleae (Delta traps).

Quantity: A

:مصائد وفرمونات جنسية للحشرات التالية

550 Traps + 3850 Pheromones +3850

:)(مصيدة دلتاPrays oleae عتة الزيتون/12-آ

stickers

 الصق3850 + فرمون3850 +  مصيدة550 : الكمية

A-13/ Olive fruit fly Bactrocera (Dacus) oleae (vertical
traps).
Quantity:

4282 Sticky Traps + 4282 Pheromones

(مصيدةBactrocera (Dacus) oleae ذبابة ثمار الزيتون/13-آ
:)عمودية
 فرمون4282 +  مصيدة الصقة4282 : الكمية

A-14/ Citrus flower moth Prays citri (Delta traps).

:) (مصيدة دلتاPrays citri فراشة أزهار الليمون/14-آ

Quantity: 145 Traps + 290 Pheromones + 290 stickers

 الصق290 + فرمون290 +  مصيدة145 : الكمية

A-15/ Codling moth Cydia pomonella (Delta traps).
Quantity: 8325 Traps + 3300 Pheromones + 3300 stickers
A-16/ Potato tuber moth Phthorimaea operculella (Fuunel

: ) (مصيدة دلتاCydia pomonella فراشة ثمار التفاح/15-آ
 الصق3300 + فرمون3300 +  مصيدة8325 : الكمية
Phthorimaea operculella فراشة درنات البطاطا/16-آ
:)(مصيدة قمعية

traps).
Quantity: 180 Traps + 1080 Pheromones

 فرمون1080 +  مصيدة180 : الكمية

A-17/ Grape fruit moth Lobesia botrana (Delta traps).
Quantity: 405 Traps + 1620 Pheromones + 1620 stickers
A-18/ Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Delta traps).
Quantity: 415 Traps + 2930 Pheromones + 2930 stickers
A-19/ Cotton bollworm Heliocoverpa= (Heliothis) armigera

:)(مصيدة دلتاLobesia botrana فراشة ثمار العنب/17-آ
 الصق1620 + فرمون1620 +  مصيدة405 :الكمية
:)(مصيدة دلتاCeratitis capitata ذبابة ثمار الفاكهة/18-آ
 الصق2930 + فرمون2930 +  مصيدة415 : الكمية
Helicoverpa (Heliothis) دودة اللوز األمريكية/19-آ
:)(مصيدة قمعيةarmigera

(Fuunel traps).
Quantity: 715 Traps + 2960 Pheromones
A-20/ Cotton pink bollworm Pectinophora gossypiella

: العبوة

 فرمون2960 +  مصيدة715 : الكمية
 (مصيدةPectinophora gossypiella دودة اللوز القرنفلية/20-آ
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:)قمعية

(Funnel traps).

 فرمون1460 +  مصيدة340 : الكمية

Quantity: 340 Traps + 1460 Pheromones

:)(مصيدة قمعيةEarias insulana دودة اللوز الشوكية/21-آ

A-21/ Cotton spiny bollworm Earias insulana (Funnel traps).
Quantity: 740 Traps + 3060 Pheromones

 فرمون3060 +  مصيدة740 : الكمية

A-22/ Cotton leaf worm Spodoptera littoralis (Funnel traps).

:)(مصيدة قمعيةSpodoptera littoralis دودة ورق القطن/22-آ

Quantity: 170 Traps + 680 Pheromones

 فرمون680 +  مصيدة170 : الكمية

A-23/ Cutworms Agrotis ipsilon and Agrotis segetum

Agrotis segteum, Agrotis الدودة القارضة/23-آ
:)(مصيدة قمعيةipsilon

(Funnel traps).

 فرمون300 +  مصيدة50 : الكمية

Quantity: 50 Traps + 300 Pheromones

 (مصيدةAonidiella aurantii الحشرة القشرية الحمراء/24-آ
:)دلتا

A-24/ Red scale insect Aonidiella aurantii (Delta trap).
Quantity : 70 Traps + 420 Pheromones + 420 stickers
A-25/ Pine processionary Thaumatopea pityocampa (Delta
traps).

 الصق420 +  فرمون420 +  مصيدة70 : الكمية
 (مصيدةThaumatopea pityocampa جادوب الصنوبر/25-آ
:)دلتا

Quantity: 145 Traps + 580 Pheromones + 580 stickers

 الصق580 + فرمون580 +  مصيدة145 : الكمية

A-26/ Tomato leaf miner Tuta absulota (Water trap + Delta
traps)

 مصيدة+  (مصيدة دلتاTuta absulotaحافرة أوراق البندورة/26-آ
: )مائية
+  مصيدة دلتا605 +  مصيدة مائية590 : الكمية
 الصق5830 +  فرمون5830

Quantity: 590 Water traps + 5830 Pheromones+ 605 Delta
traps + 5830 stickers

(مصيدةKremania pistaciella حافرة أفرع الفستق الحلبي/27-آ
: )دلتا

A-27/ Pistacio shoot borer Kremania pistaciella ( Delta
trap).

 الصق685 + فرمون685 +  مصيدة685 : الكمية

Quantity: 685 Traps + 685 Pheromones + 685 stickers
A-28/Red palm weevil Phynphorus Ferrugineus (bucket

Phynchophorous Ferrugineus سوسة النخيل الحمراء/28-آ
: ) (مصيدة على شكل سطل
 فرمون1775 +  مصيدة355 : الكمية

trap).

Ceratitis  لذبابة ثمار الفاكهةFemi Lureالجاذب األنثوي/29-آ
:)(مصيدة ماكفيلcapitata

Quantity: 355 Traps + 1775 Pheromones
A-29/Femi Lure for Ceratitis capitata ( makafil trap).
Quantity:

 فرمون5360 +  مصيدة1340 : الكمية

1340 Traps + 5360 Pheromones

A-30/Apomyelois ceratoniae (Zeller)OnCitris( Delta trap).

Apomyelois ceratoniae  دودة السرة على الحمضيات/30-آ
:)( (مصيدة دلتاzeller)

Quantity: 325 Traps + 700 Pheromones +700 stickers

 الصق700 +  فرمون700 +  مصيدة325 : الكمية
)spodoptera frugiperda)  دودة الحشد الخريفية/31-آ
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:)(مصيدة قمعية

A-31/ Fall armyworm (spodoptera frugiperda) (Funnel traps).

 فرمون200 +  مصيدة50 : الكمية

Quantity: 50 Traps + 200 Pheromones

 ( مصيدةIps dublicatus خنفساء قلف الصنوبر االبيسية/32-آ
:) متعددة األقماع

A-32/ Bark Weevil for Ips dublicatus (Multi Funnels).
Quantity: 36 Traps + 490 Pheromones
A-33/ Bark Weevil for Orthotomicus erosus (Multi Funnels).
Quantity: 46 Traps + 490 Pheromones

 فرمون490 +  مصيدة36 : الكمية
Orthotomicus erosus خنفساء قلف الصنوبر المتوسطية/33-آ
:) ( مصيدة متعددة األقماع

A-34/ Delta trap + Yellow stickers

 فرمون490 +  مصيدة46 : الكمية

Quantity: 500 Traps + 1000 stickers

: لواصق صفراء+  مصيدة دلتا/34-آ

A-35/ Zinc phosphide for rodent baits preparation.

 الصق أصفر1000 +  مصيدة500 :الكمية

Quantity: 13.300 ton

: فوسفيد الزنك لتجهيز طعوم القوارض/35-آ

Packing: 1 kg

 طن13.300 :الكمية

A-36/ Aluminum phosphide (a. i. 50-60 %) in tight packing,

كغ1

and expiry period 3 years at least.

 ضمن% 60 - 50 فوسفيد األلمنيوم نسبة المادة الفعالة/36-آ
عبوات محكمة اإلغالق تضمن عدم تسرب الغاز وال تقل
:  سنوات3 صالحيتها عن

Packing and Quantity:
- 0.6 g pellets in 1 kg packages : 4.455 tons

كغ1 غ ضمن عبوات0,6 كرات وزن
 طن4.455 :الكمية
كغ1  غ ضمن عبوات3 أقراص وزن
طن4.5 :الكمية
غ34 مغلفات مرتبطة بسالسل وزن المغلف
 طن25.5 :الكمية

-3 g tablets in 1 kg packages: 4.5 tons
-34 g sachets in strings : 25.5 tons
A-37/ Anti-coagulant Rodenticide (mono dose), ready to
use bait.
Quantity:

9.3 tons

Packing:

0.5 – 1 kg

Packing:

14.04 kg

-

 طن9.3 :الكمية

packed in drums
5000 Kg

-

مبيد قوارض مانع لتخثر الدم وحيد الجرعة بشكل طعم جاهز/37-آ
:لمكافحة القوارض

A-38/ Magnezium phosphide strip (2340 g strip weight )

Quantity:

:العبوة

كغ1-0‚5

:العبوة

 غ معبأة2340 فوسفيد المغنزيوم بشكل شرائط وزن الشريط/38-آ
:ضمن براميل
 كغ5000 :الكمية
 كغ14.04

B/

Fungicides :

B-1/

Liquid fungicide for wheat and barley seed treatment,

to control smut diseases.

:العبوة

: المبيدات الفطرية

/ب

مبيد فطري سائل لمعاملة بذار القمح والشعير ضد أمراض/1-ب
:التفحم

Quantity: for 100000 tons wheat seeds and 10000 tons
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barely seeds
Packing:
B-2/

10 +  ألف طن بذار قمح100  تكفي لمعاملة: الكمية
ألف طن بذار شعير

20 L.

Systemic liquid fungicide for chickpea seed treatment,

to control seed-born and seedling diseases especially
Ascochyta blight
Quantity:
Packing:

 لتر20 : العبوة
مبيد فطري جهازي سائل لمعاملة بذار الحمص ضد األمراض/2-ب
:المنقولة بالبذار وأمراض البادرات وخاصة لفحة االسكوكيتا

for 300 tons seeds
20 L.

C/

Herbicides:

C-1/

Herbicide to control Solanum elaeagnifolium on

 طن بذار300  تكفي لمعاملة: الكمية
 ليتر20 : العبوة

roadside and non-cultivated areas.
Quantity:
Packing:
C-2/

for 16576 ha.
1-5 L

Non-selective Herbicide to control annual and

Packing:

1-5 L

 ليتر4138 : الكمية

The Information in label must be complied with the

 ليتر5 -1

Agriculture and Agrarian Reform (attached).

For all the offered items: Results of analysis of

Syrian Standard Specifications, in case of its absence
FAO / Specifications must be adopted.

:العبوة
:مالحظات هامة

arrived dispatches must prove compliance with the



/1-ج

 مبيد أعشاب عام لمكافحة األعشاب الرفيعة والعريضة/2-ج
:األوراق الحولية والمعمرة

technical information approved by Syrian Ministry of


Solanum مبيد أعشاب لمكافحة الباذنجان البري
 على حواف الطرق والمناطق غيرelaeagnifolium
:المزروعة

 ليتر5-1 :العبوة

4138 L

IMPORTANT NOTICE :


/ج

 هكتار16576 :المساحة

perennial broad leaves weeds and grasses.
Quantity:

: مبيدات األعشاب

يشترط في المعلومات الواردة في اللصاقة الفنية أن تكون



مطابقة للمعلومات الفنية المعتمدة من قبل و ازرة الزراعة

The containers must be solid , sealed , do not react

.)(المرفقة ربطا

with chemicals and non-breakable.

يشترط أن تتطابق نتائج تحليل اإلرساليات الواصلة مع



 وفي حال عدم وجودها تعتمد,المواصفة القياسية السورية
. FAO مواصفة الـ
يشترط أن تكون العبوات المستخدمة في تعبئة المبيدات



الزراعية متينة ومحكمة اإلغالق وال تتفاعل مع المواد
. الكيميائية وغير قابلة للكسر

2- Special Conditions:

:  شروط خاصة-2

A. Packing:

2-1.In new tight containers suitable for sea / air worthy
export.

2-2.Packing or re-packing should be effected in the
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:  التعبئة- أ

.  جوا/ بحر
 في عبوات جديدة ومتينة ومناسبة للتصدير ا1-2
 يجب أن تتم التعبئة أو إعادة التعبئة في بلد المنشأ أو بلد2-2

country of origin or country of shipment

. الشحن

b. The special instructions of the technical label related

التعليمات الخاصة باللصاقة الفنية للمواد والمستحضرات-ب

to the chemical & biological materials and products used for

:الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية النبات

Plant protection:

The information to be indicated in the label:

:المعلومات الواجب توفرها في اللصاقة

A-Formulation (Products) :

1-Common name of active material and commercial name
of the product in clear and bold writing.

2-Concentration of active material /materials in case there
is more than one material and if it is calculated as weight
/weight or weight/ volume.

3-Formulation type EC, WP, Dust, ULV
equivalent in Arabic language.

etc.

and its

)Formulation(  للمستحضرات التجارية-آ

االسـم العــام للمــادة الفعالــة واالسـم التجــاري للمستحضــر بخــط كبيــر-1
.وواضح
تركيز المادة الفعالة أو المواد الفعالة في حال وجود أكثر من مـادة-2

.حجم/وزن أو وزن/واحدة وفيما إذا كانت محسوبة وزن

 ومقابلهـاEC, WP, Dust, ULV… )شـكل المـادة (المستحضـر-3

.باللغة العربية

4-Chemical composition of the active material, chemical  المجموعـ ــة الكيميائيـ ــة واالسـ ــم,التركيـ ــب الكيميـ ــائي للمـ ــادة الفعالـ ــة-4

.)IUPAC( الكيميائي للمادة حسب

group and chemical name of the material acc. (IUPAC).

.) كمية المستحضر الصافي (حجما أو وزنا-5

5-Net quantity of the product (volume or weight).

6-Oral and skin semi-toxic dosage of the product on the ) عــن طريــق الفــمLD50( الجرعــة النصــفية المميتــة ألنثــى الجــرذ-6
female rat (LD50) with adding toxic classification acc.

.WHO والجلد (للمستحضر) مع إضـافة التصنيف السمي حسب

WHO.

. مجال استخدام المادة ومعدالت االستخدام-7

7-Extent of using material and application rates.

8-The period before harvest in days (safety period) which

فتـرة مـا قبــل الجنـي التـي يتعــين انقضـاخها بـين آخــر معاملـة وجنــي-8

.المحصول

should pass between the last treatment and start of crops
harvest.

9-Safety period which should pass between the last

application and entering the field after application (if it is

فت ـرة األم ـان التــي يتعــين انقضــاخها بــين آخــر رشــة ودخــول الحقــل-9
.)بعد الرش (إذا تطلب األمر ذكرها

necessary).

بيان مدى قابلية الخلط أو المـزج بـالمواد والمستحضـرات األخـرى-10

products stating terms and precautions of same.

بيــان االحتياطــات الواجــب إتباعهــا عنــد اســتخدام المــادة وتحديــد-11

10-Indicate the possibility of mixture with other materials or
11-Indicate precautions which should be applied upon
using the material & to state the methods and ways of first
aid procedures in case of toxicity and kind of used
treatment (remedy) with writing the wording (in case of
toxicity contact the nearest national center for toxicity
information).
12-Name and address of Producer of the active materials
and product stating country of origin and name / address of
importer.
13-Date of manufacture and validity of material.
14-The side effects of the materials on the treated plants
(toxicity of the plant).
15-Clarify the detrimental effects of the materials on
environment especially (fish-bees and birds).

.وشروط ومحاذير الخلط
طـ ــرق وأسـ ــاليب اإلسـ ــعافات األوليـ ــة فـ ــي ح ـ ـال التسـ ــمم ونـ ــوع العـ ــالج
المس ــتعمل وكتاب ــة عب ــارة (ف ــي ح ــال التس ــمم االتص ــال ب ــأقرب مرك ــز

.)وطني لمعلومات السمية
اســم كــل مــن الشــركة المنتجــة للمــادة الفعالــة والمستحضــر وذكــر-12
.بلد المنشأ واسم الجهة المستـوردة للمادة وعنوانها
.تاريخ الصنع وفترة صالحية المادة-13
.)التأثيرات الجانبية للمادة على النبات المعالج (السمية للنبات-14
توضــيح آثــار المــادة الضــارة عل ــى البيئــة وخاصــة التــأثير عل ــى-15
.) الطيور, النحل,(األسماك

وضـع عالمـات التحـذير وســائر العبـارات والرمـوز األخـرى الدالــة-16
على خطورة المادة وطبيعتها السـامة حسـب البيانـات المرفقـة المعتمـدة
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16-Put precaution remarks, all other clauses and symbols
. ) (شريط السميةWHO من قبل منظمة الصحة العالمية
indicating danger and its toxic nature of the material as per
.بيان شروط تخزين المادة وطرق التخلص من العبوات الفارغة-17
the attached date accredited by WHO (toxicity tape).
. رقم تسجيل المستحضر وتاريخه-18
17-Indicate storing conditions of the material and the
. رقم موافقة اللصاقة وتاريخها-19
method of getting rid of the empty packs.
18-Number & date of the product registration.
.) رقم التصنيع (رقم الدفعة-20
19-Label approval No. & date.
 يجــب أن تنطبــق كافــة المعلومــات الفنيــة األنفــة الــذكر مــع:مالحظــة
20-Manufacturing No. (Lot No).
.النشرة الفنية األصلية التي تم على أساسها تسجيل المادة
Remark: All above mentioned technical information should
conform the original technical brochure, on basis of which
the material was registered.
B- Technical grade for the active materials:

:)Technical grade(  للمواد الفعالة-ب

1-Name & concentration of the material (purity rate) in ) ب ـ ــاللغتين العربي ـ ــةPurity اس ـ ــم الم ـ ــادة وتركيزه ـ ــا (نس ـ ــبة النق ـ ــاوة-1
Arabic & English language (FAO specifications for the active
.) للمواد الفعالةFAO واإلنكليزية (وتعتمد مواصفة الـ
material to be adopted.)
2-Indicate material kind (the chemical group related to:
herbal. Diseases. Insects etc...)View it is prepared to be
formalized.
3-Indicate the safety precautions during transporting and
storing.
4-Indicate first aid in case of being exposed to the material.
5-Put caution marks, all wording and other signs referring
to the material risks and poisonous nature acc. to the
statement of WHO.
6-Indicate manufacturing No. /date and validity of the
material.
7-Registration No. of the active material for the producers
and Ministry approval No. to be indicated on the label.
8-Name of the producing company and country of origin.
9-Importers name.

C- General Instructions:
1-All above mentioned technical data should be stated on
the label in Arabic with mentioning the commercial and
active material name in English. Chemical name, group,
manufacture and expiry date, approval and registration No.
/date
are acceptable if stated in Arabic or English
language.
2-Add all internationally well known signs, cautions and
poisonous marks on the label according to the enclosed
form (from date of granting the new approvals of import and
manufacturing after issuance of these instructions) .
3-Check well the label and ascertain of being in conformity

 كـون المـادة هـي,ذكر نوع المادة (المجموعة الكيميائية التابعة لها-2
.) أنها معدة للتشكيل, الخ... حشرات, أمراض,عشبي

.ذكر احتياطات األمان في النقل والتخزين-3

.اإلسعافات األولية في حال التعرض للمادة-4

وضــع عالمــات التحــذير وســائر العبــارات والرمــوز األخــرى الدالــة-5

علــى خطــورة المــادة وطبيعتهــا الســامة حســب بيانــات منظمــة الصــحة

.العالمية
. تاريخ صنع المادة وفترة صالحيتها ورقم التصنيع-6
رقم تسجيل المادة الفعالة للشركة المنتجة ورقم موافقـة الـو ازرة علـى-7
.اللصاقة

.اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ-8
اسم المستورد-9
: تعليمات عامة-ج

يجب ذكر كافـة المعلومـات الفنيـة األنفـة الـذكر مـن هـذل التعليمـات-1
علــى اللصــاقة باللغــة العربي ــة إضــافة إلــى ذكــر االســم التجــاري واســم

 الزم ـ ـ ـرة,الم ـ ــادة الفعالـ ـ ــة باللغ ـ ــة اإلنكليزيـ ـ ــة ويقب ـ ــل االسـ ـ ــم الكيمي ـ ــائي
 إذا, رقـم وتـاريخ الموافقـة والتسـجيل, تاريخ الصنع واالنتهاء,الكيميائية

.ذكرت بإحدى اللغتيـن اإلنكليزية أو العربية

إضــافة كافــة الرمــوز وعالمــات التحــذير والســمية المتعــارف عليهــا-2
عالميــا علــى اللصــاقة وفقــا للنمــوذج المرفــق (وذلــك اعتبــا ار مــن تــاريخ
.)منح موافقات االستيراد والتصنيع الجديدة بعد صدور هذل التعليمات
تدقيق اللصاقة بشكل جيد والتأكد من مطابقتها للمعلومـات الموافـق-3
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with the information previously approved by the Ministry and عليهـ ــا مسـ ــبقا مـ ــن قبـ ــل الـ ــو ازرة وتالفـ ــي األخطـ ــاء إن وجـ ــدت بإعـ ــادة
avoid the mistakes, if any, by re-printing the label before
.طباعتها قبل إلصاقها على العبوات
being stuck on the packs.
4-In case there are small packs within larger ones and it is

difficult to state all technical requested information on its

فــي حــال وجــود عب ـوات صــغيرة ضــمن عب ـوات أكبــر يصــعب ذكــر-4
كافـ ــة المعلومـ ــات الفنيـ ــة علـ ــى لصـ ــاقتها الفنيـ ــة والمطلوبـ ــة مـ ــن هـ ــذل

technical label, it is sufficient to mention only the material التعليم ــات يكتفـ ــي بـ ــذكر اسـ ــم المـ ــادة وتركيزه ــا وت ــاريخ الص ــنع وفت ـ ـرة
name, concentration and manufacturing date / validity on الصــالحية علــى العبــوة الداخليــة ورقــم الدفعــة مــع ذكــر أهــم اإلســعافات

the internal package, as well as lot No. stating the most األوليــة فــي حــال كانــت المــادة ســامة أو يــذكر غيــر ســامة للم ـواد غيــر
important first aids if the material is toxic or to state non-  وت ــذكر كاف ــة المعلوم ــات... المـ ـواد الجاذب ــة,الس ــامة مث ــل الفرمون ــات
toxic such as traps + lures, attractants. All information

. على العبوة الخارجية-الواردة في الفقرة –آ

stated in the para./ A/ should be mentioned on the external
pack.

5-In case packs are divided, the party who made the
partition should be stated on the divided packs, with stating

ف ــي ح ــال ك ــون العبـ ـوات للتجزئ ــة يج ــب أن يض ــاف إل ــى العبـ ـوات-5
المجزأة الجهـة التـي قامـت بالتجزئـة مـع تثبيـت كافـة المعلومـات الـواردة
.في اللصاقة األصلية الواردة في بلد المنشأ والموافق عليها

all the agreed upon information on the original label in the
country of origin.

6-In case of any additional dates or numbers on the packs

فــي ح ــال وج ــود أي تـ ـواريخ أو أرق ــام إض ــافية عل ــى العبـ ـوات غي ــر-6

not stated in the label agreed upon previously by the  يج ـ ــب,واردة ف ـ ــي اللص ـ ــاقة المواف ـ ــق عليه ـ ــا مس ـ ــبقا م ـ ــن قب ـ ــل ال ـ ــو ازرة
Ministry, they should be clarified by the producing company.

.توضيحها من قبل الشركة المنتجة

manufacturing as they should be free of any phrase that

خالية من أي عبارة قد يكـون لهـا تـأثير علـى المـادة التـي سـتعبأ بهـا أو

7-Pay attention to the packs during purchasing or االنتبال إلى العبوات أثناء شـرائها أو تصـنيعها حيـج يجـب أن تكـون-7
may affect the material which will be filled in, or has a  علــى ســبيل المثــال عبــارة (صــالح,لهــا عالقــة مباش ـرة بالبيئــة واإلنســان
direct influence on environment and human beings such as
...للمواد الغذائية) أو غيرها
(suitable for food stuff ) or others.

D-The consignment is rejected in following cases:

1-Missing of essential requested technical information.

2-Non-conformity between the information stated on

consignments label with the technical label agreed upon
previously by the Ministry.

3-Stating additional information on the label contrary to the

information stated in the technical leaflet of the company

: ترفض اإلرسالية في الحاالت التالية-د

وجــود نقــص ف ــي المعلومــات الفنيــة األساســية والمطلوبــة مــن هــذل-1
.التعليمات

عــدم مطابقــة المعلومــات الـواردة فــي لصــاقة اإلرســالية مــع اللصــاقة-2
.الفنية الموافق عليها مسبقا من قبل الو ازرة
ذكر معلومات إضافية على اللصاقة مخالفة للمعلومات الواردة في-3

that has a direct relation with activity and influence of the

.النشرة الفنية للشركة والتي لها عالقة مباشرة بفعالية وتأثير المادة

material.

.عدم ذكر تاريخ الصنع وفترة الصالحية-4
4-Non-stating manufacturing date and validity period.
5-There is more than one label on the pack including وجود أكثر من لصاقة على العبوة تتضمن معلومـات متناقضـة مـع-5
contradicting information either from technical or
.بعضها سواء مـن الناحيـة الفنيـة أو اإلدارية
administrative aspect.
وج ــود تص ــحيح عل ــى اللص ــاقة بالح ــك أو الش ــطب أو ب ــأي طريق ــة-6
6-There is a rectification on the label either by scraping,
.كانت دون علم الو ازرة
erasing or by any other method without the knowledge of
the Ministry.
F- Other contradictions or simple printing mistakes and  أما المخالفات األخرى واألخطاء المطبعية البسيطة واألخطاء- هـ
mistakes in administrative information or forget to mention في المعلومات اإلدارية أو إغفال ذكر بعضها التي ال تمس جوهر
Page 10 of 25

some of them which do not affect materials activity,

 فتدرس كل,فعالية المادة وتأثيرها واألغراض التي أنتجت من أجلها

influence and the purposes they are produced for. Each  مديرية وقاية- حالة لوحدها من قبل و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي
case to be studied separately by the competent directorate النبات (المديرية المختصة) ويمكن التغاضي عن هذل المخالفات إذا
(directorate of plants protection) in the Ministry of

.لم يكن لها تأثير على استخدام المادة

agriculture. These contradictions can be over looked if they
do not affect materials usage.

3-2.Each external container shows:

: كل كرتونة خارجية تبين ما يلي.2-3

1-Gross & Net Weight

.  الوزن القائم والصافي-1

2-Import License No

.  رقم إجازة االستيراد-2

3- Name of Product

.  اسم المادة المنتجة-3

4- Producer Name

.  اسم الشركة المنتجة-4

5-Serial No. from 1/Up.

.  فما فوق/1  الرقم المتسلسل من-5

6-Origin of Goods

.  منشأ البضاعة-6

C- Precaution:

: تحذير- ج

Any discrepancy in labels in Arabic of shipped goods at

أي مخالفــة فــي اللصــاقات باللغــة العربيــة فــي مرفــأ التفريــغ

discharging port, all consequences and incurred expenses

ف ـ ـإن كاف ـ ــة النت ـ ــائج والمصـ ــاريف المترتب ـ ــة س ـ ــتكون عل ـ ــى

and charges will be on sellers account and responsibility.

. حساب ومسؤولية البائع

D- General Rules:
-Article 1: All new companies which desire to enter the
Syrian market will be subject to an evaluation by a

: أحكام عامة-د
 تخضع الشركات الجديدة التي ترغب بإدخال منتجاتها-1 – مادة

إلى الجمهورية العربية السورية إلى تقييم من قبل لجنة علمية

specialized scientific committee.

-Article 2: All offered pesticides and offered company
must be applied to decisions of the Ministry of Agriculture &
Agrarian Reform especially decision 116/T of 7/10/2015

متخصصة
 كافة المبيدات المعروضة والشركات العارضة يجب أن- 2 - مادة

ينطبق عليها ق اررات و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي السيما الق ارر
.  الخاص بتسجيل المبيدات2015/10/7 ت تاريخ/116

concerning registration pesticides.

-Article 3: The offered pesticides should be registered in
the Ministry of Agriculture & Agrarian Reform before closing

 المبيدات المعروضة يجب أن تكون مسجلة لدى و ازرة-3-مادة

 وفترة التسجيل تسمح,الزراعة واإلصالح الزراعي قبل تاريخ اإلغالق

date. Period of registration should allow importing them and

. بتوريدها وتسليمها للجهات الطالبة

-Article 4: Products which might be harmful to public

 ستهمل المنتجات التي قد تكون ضارة بالصحة العامة-4- مادة

delivering to the applicant.
health will be neglected.

الشروط المالية والحقوقية

FINANCIAL AND LEGAL CONDITIONS
1-1- Subject of call for quation :

The purpose of this call for quation is to submit pesticides
according to the technical conditions book set for this
purpose,

1-2- Bidding Place , Date & Mode:

: موضوع طلب العروض1-1

إن الغاية من طلب العروض تقديم مبيدات زراعية وفقا لدفتر
.الشروط الفنية المعد لهذل الغاية
: مكان وموعد طريقة تقديم العروض-2-1

The required offers should be handed to GFTO (General – تقدم العروض إلى دائرة المناقصات في مديرية مكتـب المـدير العـام
Secretariat) Hotin Square –Maissat –Al Awkaf Bldg P.O.Box
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/15/ Damascus, Syria before (15.20 hrs.) of 8/12 /2020 .

Offers should be put in large sealed envelope, signed by

/15/ . ب. ساحة حطين بناء و ازرة األوقاف – ص- ساحة الميسات
.2020/12 /8  من يوم15.20 قبل السـ ـ ـاعة

the bidder indicating subject &No. of announcement - وعل ــى أن تقـ ــدم ضـ ــمن مغل ــف رئيس ــي مخت ــوم وموقع ــا مـ ــن الع ــارض
closing date -material /quantity - name /address of bidder
and name/address of G.F.T.O, sticking on the purchase

receipt of this book of conditions at Syrian pounds
/10000/.The big envelope should contain three sealed

-  تـاريخ اإلغـالق- ومكتوبا عليه موضوع اإلعالن – رقم اإلعالن
 اس ــم الع ــارض وعنوان ــه – اس ــم وعنـ ـوان المؤسس ــة- الكمي ــة والم ــادة
العامــة للتج ــارة الخارجيــة– دمشــق وملصــقا عليــه إيصــال ش ـراء دفتــر
.  ليرة سورية/ 10000/ الشروط بقيمة

separate envelops as following:

: ويجب أن يحتوي على ثالث مغلفات منفصلة مختومة كما يلي
:  المغلف األول للوثائق ويحتوي على-

First Envelope (The Documents) contains:

1-An application for participation, sticking on a fiscal stamp س وطابع. ل1500  طلب اشتراك ملصق عليه طابع مالي بمبلغ-1
in the value of (SP 1500) martyr stamp (25 SP) and war
. ل س50  ل س وطابع مجهود حربي بمبلغ25 شهيد بمبلغ
chest stamp (50 SP) .
2-A written declaration by the bidder attesting that he is
fully aware of the general and special (legal , financial and

technical) conditions booklet and the lists of the supply

 تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة-2
والخاصة ( الحقوقية والفنية و المالية ) وجدول بنود التوريدات وأنه
قبل بجميع ما ورد في هذل المستندات من شروط وأحكام دون أية

. مخالفة أو تحفظ

items, also attesting that he accepts all conditions and provisions
stated therein without any non-compliance nor reservations.

3-The evidential documents stated in article /11/ of the  من نظام العقود الموحد/11/ األوراق الثبوتيه المبينه بالمادة-3

.2004/51 الصادر بالقانون

unified contract system issued under law No. 51/2004.

4-The bidder’s name and surname (as per his own identity

card), and his chosen domicile exclusively in Damascus city
(clearly indicating in detail the street and the area name &

building no.), as this domicile is valid for allcorrespondence,

administrative and legal notifications and others. Thechosen
domicile stated in his offer will be considered fully binding
to (even if the bidder has moved to another one), unless

اسم العارض وشهرته وفقا لهويته الشخصية وعنوانه وموطنه-4
المختار ضمن مدينة دمشق حص ار ( مع توضيح اسم الحي والشارع

ورقم البناء بشكل مفصل) ليكون صالحا إلبالغه جميع المراسالت

والتبليغات اإلدارية والقضائية وغيرها ويعتبر موطنه المختار المذكور
بعرضه ملزما له ولو انتقل إلى غيرل ما لم يبلغ اإلدارة خطيا بموطنة
الجديد ضمن مدينة دمشق حص ار وإال تعتبر كافة التبليغات المرسلة

0 إلى موطنه المختار األول صحيحة حكما

the bidder notifies G.F.T.O by writing of his new domicile
exclusively in Damascus, otherwise all notifications

addressed to his first chosen domicile will definitely be
considered imperatively correct .

 صورة عن الهوية الشخصية للعارض واسم وكيله إن وجد-5

agent (if any), his chosen domicile and a legalized copy of

 أما إذا كان0 ممارسة كافة الصالحيات إلجراء التعاقد مع اإلدارة

5-Photocopy of the bidder’s identity card, the name of his وموطنه المختار وصورة مصدقة عن صك الوكالة الذي يخول الوكيل

the agency document entitling the agent to practice all العارض شركة فيجب أن يقدم موقع العرض ما يثبت صفته عنها
authorities enabling him to conclude the contract with
GFTO. In case the bidder is a company, then the person

وأنه مفوض من قبلها وحائز على جميع الصالحيات القانونية إلجراء

0 التعاقد مع المؤسسة

who signs the offer should submit a document proving his

position and that he is duly authorized by the company and
has all legal powers to conclude the contract with GFTO.

6- A declaration from the bidder stating that he is not

تصريح من العارض أنه غير محروم من الدخول في المناقصات-6

ا
محجوز على أمواله
ا
التي تجريها إحدى الجهات العامة أو
barred from entering the tenders made by the public parties حجز
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and there is no precautional or executive attachment on his
properties in favor of public parties.

7-A declaration from the bidder that he has no factory,

company or branch office in Israel and that he is not a
shareholder in any company or foundation in Israel. He
should not be a part in a contract of manufacturing,

assembly, license or technical assistance with any
establishment, body or person in Israel and he shall not

0 حجز تنفيذيا
ا
احتياطيا لصالح الجهات العامة أو
تصريح من العارض يتضمن أنه ال يملك أي مصنع أو مؤسسة-7
أو مكتب فرعي في إسرائيل وأن ال يكون مشتركا في أي مؤسسة أو

هيئة فيها وأن ال يكون طرفا في أي عقد للصنع أو التجميع 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

0 مجهودها الحربي

practice such activity in Israel nor by himself neither by a

mediator and will not in any way support Israel or its
military activities.

8-A document confirming that bidder is registered in one of  وثيقة تثبت أن العارض مسجال في إحدى الغرف التجارية أو-8
the chamber of commerce or industry or agriculture or

الصناعية أو الزراعية أو السياحية ( حسب الحال في الجمهورية

document attesting the bidder is duly registered in the commercial

. )ومن في حكمهم

touristic (as may be the case in the Syrian Arab Republic العربية السورية بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم ووثيقة
for the Syrian bidders or those in their capacity), also a تثبت أنه مسجال في السجل التجاري بالنسبة للعارضين السوريين
register for the Syrian bidders or those in their capacity

9-A legalized copy of the local bidder's own judicial register

 صورة مصدقة عن السجل العدلي للعارض المحلي يثبت أنه-9
. ليس محكوما بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليه اعتبارل

attesting he is not convicted for a crime or a dishonorable

 جميع الوثائق التي لها صلة بالتفويضات والصالحيات-10

felony, unless he is rehabilitated.

10-All documents relevant to the authorizations and
authorities.

. التأمينات األولية كما هي مذكورة في بند التأمينات-11

11-The bid bond as they mentioned in the b/b item.

8 – 7 ( تعفى الجهات العامة من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات-

-The public bodies will be exempted from submitting the  ) وتعفى الشركات األجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل10 – 9 –
documents stipulated in the items (7-8-9-10) stated
herein. The foreign companies having no branch or

يقيم في الجمهورية العربية السورية من تقديم الوثائق المحددة في

.  من هذل المادة/10-9/ الفقرات

representative in S.A.R. will be exempted from submitting

the documents stipulated in the items (9 - 10) stated
herein.

على العارض الداخلي (الذي يتوجب أن يعرض منتجات سورية-

-For the Internal Bidder (who should offer Syrian made الصنع ) أن يقدم في هذا المغلف الوثائق المنصوص عنها بقرار

products) has to submit in this envelope all the duly  مصدقة أصوال2008/1/15  تاريخ/162/ رئاسة مجلس الوزراء رقم
legalized documents stipulated in the Prime Minister
Decision No.162 dd.15/1/2008 .

.

– ال يقبل من العارض الواحد إال عرض واحد ويعتبر العرض

-Only one offer is accepted from the bidder, and the offer األسبق في التسجيل في دائرة المناقصات بالمؤسسة العامة للتجارة
registered first at G.F.T.O. General Secretariat office will be

accredited. Offer cannot be taken back, completed or
amended after being registered at general secretariat office.

الخارجية هو المعتمد وال يجوز استعادة
0 العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد التسجيل لدى دائرة المناقصات
: فض العروض-

- Offer unfloding:
-Latest date for receiving the envelopes is till end of the

 آخر مهلة الستالم المغلفات حتى نهاية الدوام الرسمي الساعة-

official working hours 15.20 HRs Damascus Time on
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. 2020/12/8 ظهر بتوقيت دمشق من تاريخ
ا
15.20

8/12/2020 .

-The offers will be submitted as per the uniform contracts
system issued by Law /51/ for 2004.

-The offers will be unfloded to be held in the head office

 تقدم العروض وفق ما نص عليه نظام العقود الموحد الصادر-

.2004  لعام/51/ بالقانون رقم

 تفــض العــروض فــي مقــر اإلدارة العامــة للمؤسســة الســاعة العاش ـرة-

.2020/12/9 صباحا من يوم

of GFTO/Damascus at 10:00 Hrs a.m.(Damascus time)
on 9/12/2020 .

f-In case a new company is awarded for the first time,

GFTO has the right to fix the quantity which could be
concluded with it in the light of

decisions of Ministry of

 عن ــد ف ــوز الش ــركة الجدي ــدة للمـ ـرة األول ــى فيح ــق للمؤسس ــة تحدي ــد-و
الكميــة التــي يمكــن التعاقــد عليهــا معهــا وذلــك فــي ضــوء ق ـ اررات و ازرة
الز ارع ــة واإلص ــالح الز ارع ــي به ــذا الش ــأن وف ــي ض ــوء الم ــالءة المالي ــة

. والسمعة التجارية وتنفيذ االلتزامات

Agriculture & Agrarian reform in this concern and in light of

its financial solvency, commercial reputation and the extent
of adherence to fulfill its obligations.

B- Second Envelope For Technical Offer:
-Should not contain any prices, reserves or legal/ financial
conditions but should contain:
1-Technical information– reply of the attached
questionnaire form in addition to:
-Country of origin- port of shipment - name and address
of producers-source of active ingredient for local companies
-Physical and chemical tests of product (if any) according
to which it has been registered in the country of origin or
any developed country, in case the crop or the infection
does not exist in the country of origin .
-Technical leaflets, labels, and method of analysis for each
material in Arabic and English.
C- Third Envelope For Financial Offer:

:  للعرض الفني: المغلف الثاني-ب

ال يجوز أن يتضمن أية أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو: مالية ويجب أن يتضمن
 المعلومات الفنية – واستمارة اإلجابة على األسئلة الفنية المرفقة-1
:– باإلضافة إلى
بلد المنشأ – مرفأ الشحن – اسم وعنوان الجهة المنتجة – مصدر
. المادة الفعالة للشركات المحلية
 االختبارات الفيزيائية والكيميائية على المادة المنتجة إن وجدتوالتي سجلت بموجبها في بلد المنشأ أو أي بلد متقدم في حال عدم
. وجود المحصول أو اإلصابة في بلد المنشأ
 اللصاقات والنشرات الفنية وطريقة التحليل لكل مادة باللغة-2
. العربية واألجنبية
:  للعرض المالي:  المغلف الثالث-ج

1-The financial conditions , clearly quoting unit & total الش ــروط المالي ــة واألس ــعار اإلفرادي ــة واإلجمالي ــة بص ــورة واض ــحة-1
prices, country of origin – port of shipment – and producers وجلي ــة – منشـ ــأ البضـ ــاعة – مرفـ ــأ الشـ ــحن – اسـ ــم الشـ ــركة الصـ ــانعة
name and address - and should not contain any legal or
technical reservations.

2-The local bidder has to submit duly with his offer the
documents stated in decision No. 1040 of 15/3/2004 in

order to obtain the 15% advantage, otherwise, if bidder do

 وال يجــوز أن يتضــمن أي تحفظــات أو شــروط حقوقيــة أو- وعنوانهــا
.فنية
للمن ـ ـ ـ ـ ـ ــتج المحل ـ ـ ـ ـ ـ ــي أن يتق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم بالوث ـ ـ ـ ـ ـ ــائق المطلوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال-2

 علمـ ـا%15  للحصــول عل ــى ميــزة2004/3/15 ت ــاريخ1040ب ــالقرار

not duly submit these required documents conforming to بأن ــه ف ــي ح ــال ع ــدم تق ــديم ه ــذل الوث ــائق م ــع الع ــرض مطابق ــة للقـ ـرار

. المذكور لن يتم منحه هذل الميزة

above decision, he will not be granted the said advantage.

3-Define the country of origin – shipping port - name and –  تحديد بلد المنشأ – مرفأ الشحن – اسم وعنـوان الجهـة المنتجـة-3
address of producers- source of active ingredient for local

. مصدر المادة الفعالة للشركات المحلية

4-Nominate the company agent in Syria for the external

.  تسمية وكيل في سوريا للعروض للشركات الخارجية-4

companies.
company.

Important notice:

1-In case of concluding a contract, L/C will not be opened

: مالحظة هامة جدا-

 فــي حــال التعاقــد ال يــتم فــتح االعتمــاد أو اعطــاء أمــر المباشـرة إال-1
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or the commencement order will not be granted unless

receiving all above mentioned legalized documents required

بع ــد اس ــتالم الوث ــائق الم ــذكورة أع ــالل المص ــدقة أص ــوال ض ــمن مغل ــف
0 الوثائق المطلوبة من الشركات الجديدة للمرة األولى

for new companies in first envelope.

2-Offers will be accepted from the foreign producers only

according to decision No. 116/T dated 7/10/2015 related
to registration of the pesticides issued by Ministry of
Agriculture & Agrarian Reform. In additions to a.m decision,

تقبــل العــروض مــن الشــركات الخارجيــة المنتجــة فقــط وفــق الق ـرار-2
 الخ ـ ـ ــاص بتس ـ ـ ــجيل المبي ـ ـ ــدات2015/10/7  ت ت ـ ـ ــاريخ/116 رق ـ ـ ــم
والصــادر عــن و ازرة الز ارعــة واإلصــالح الز ارعــي باإلضــافة إلــى الق ـرار

أعــالل فــان كافــة المبيــدات المعروضــة والشــركات العارضــة يجــب أن
.ينطبق عليها ق اررات و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي

all the other decisions of Ministry of Agriculture should be
applied on all offered pesticides and bidders

Offer will be rejected in the following cases:

:  يرفض العرض في الحاالت التالية-

1-Any offer submitted after closing date.

.  أي عرض يرد بعد المهلة المحددة الستالم العروض-1

2-Any offer do not conform to the conditions of the call for

.  ال يلتزم بشروط طلب العروض-2

offers.

3-Any offer is not registered in the Ministry of Agriculture &

 غير مسجل لدى و ازرة الزراعة واإلصالح الزراعي وفق القرار-3

Agrarian Reform according to decision No. 116/T for 2015

.  قبل تاريخ اإلغالق2015 ت لعام/116

before closing date.

. العروض الواردة من الشركات المصدرة والمشكلة-4

4-Offers from exporting or formulating companies.

.  العرض المقدم بالفاكس أو التلكس أو برقيا-5

5-Any offer submitted by fax, telex or cable.

6-If there is any missing in the documents or in the

في حال وجود نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوبة-6

right to give a period for bidders to complete the missing,

الستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات

required technical specifications, the committee has the

 إال انه يحق للجنة إعطاء مهلة للعارضين, من العارض تقديمها

except for the prices and Bid Bonds and price details list (if

األولية واألسعار وجداول تحليل األسعار إذا كان من المشترط

required).

7- In case of non-attaching a copy of the agency text as
per the Law 34 for 2008

. تقديمها

 في حال عدم إرفاق صورة عن وكالة الوكيل وفق أحكام القانون-7
2008  لعام34

2– Contractor Awareness:

The bidder, as soon as he submits his offer, will be

:  اطالع المتعهد-2

يعتبر العارض بمجرد تقديم عرضه قد استوعب وتفهم وقبل بجميع مـا

considered as having comprehended, understood and ورد بدفتر الشروط المالية والحقوقية هذا ودفتر الشروط الفنية الخاص
accepted all what is stated in this financial and legal book
and the technical conditions book related to this contract
without any non-compliance nor reserves. He will also be

بهذا التعهد دون أي تحفظ أو مخالفة ويعتبر أيضـا انـه قـد اطلـع وقبـل
بجميــع مــا ورد بالكشــف التقــديري وجــدول األســعار والكميــات الخاصــة
. بهذا التعهد وكذلك ما ورد بدفتر الشروط العام

considered as having aware of and accepted all what is

stated in the estimate checkup, the price list, the quantities
relevant to this contract and the general conditions book.
3- Prices:

: األسعار-3

3-1-1 :In Euro For Foreign Offers:

:العروض الخارجية باليورو1-1-3

-C & F Lattakia or Tartous at buyer's option full liner terms  سي أند اف الالذقية طرطوس حسب خيار الشاري فل الينر تيرمزin containers.
3-1-2: In Syrian Pounds or in Euro For Local Offers:

. بالحاويات

 العــروض المحليــة بــالليرات الســورية أو بــاليورو علــى أن2-1-3
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provided the settlement at maturity date will be in Syrian
Pound restrictively according the

notification of Minister

presidency No. 26/15/B dated 21/10/2015:

-arrived to the applicant warehouses in the safe areas and

ي ـتم التســديد بــالليرة الســورية حص ـ ار مــن تــاريخ االســتحقاق وذلــك ســندا
:2015/10/21 ب تاريخ/15/26 لبالغ رئاسة مجلس الوزراء رقم

 واصـ ــل مسـ ــتودعات الجهـ ــات الطالبـ ــة فـ ــي المنـ ــاطق اآمنـ ــة وذات-

.الطرق اآمنة

those of safe roads.

. ويتم التثبيت بأحد الشرطين حسب خيار الشاري-

-Confirmation of either term will be at buyers option

-Sellers will be responsible for goods until final destination.
3-2. After confirmation of order, prices will be final and not
subject to any increase whatsoever especially for freight

. تستمر مسؤولية المورد على البضاعة حتى المقصد النهائي بع ــد تثبي ــت الطلبي ــة ستص ــبح األس ــعار نهائي ــة وال تخض ــع ألي ــة2-3

زيــادة مهمــا كانــت خاصــة بالنســبة لتب ــدالت أجــور الشــحن والعــالوات

.) الخ......... وأسعار الوقود والمواد الخام

fluctuations, surcharge, fuel and raw materials prices

:  يتحمل البائع-4-3

etc....)

.  أجور شركة المراقبة-

3-4- Seller Should Bear The Following:
- Inspection company charges

.2018 لعام2  رسوم التصديق القنصلي حسب المرسوم-

- Legalization fees according to decree 2 of 2018.

 ب ــاأللف م ــن قيم ــة البض ــاعة وعل ــى نس ــختي8  رس ــم الط ــابع بنس ــبة-

-Stamp duty of eight per thousand of goods value  تــدفع إلــى2005/5/6  تــاريخ44 العقــد وفــق المرســوم التش ـريعي رقــم
according to decree 44 of 6/5/2005 to be paid to the
Ministry of Finance account No. 23/3541 within one month

from date of L/C opening or giving the commencement
order, otherwise sellers will pay the due penalty equal
double of stamp duty.

-Local administration fees 5% of stamp duty value+ 10%
rebuild fees and any other fees incurred on the supplier.

 خالل شهر من تاريخ فـتح23/3541 و ازرة المالية على الحساب رقم

االعتم ــاد أو إعط ــاء أم ــر المباشـ ـرة و إال س ــيتم دف ــع الغ ارم ــة المتوجب ــة
. وتعادل مثلي رسم الطابع

 رسم اعادة%10 من قيمة رسم الطابع و%5  رسوم اإلدارة المحلية-

. االعمار وأية رسوم اخرى قد تترتب على المورد

 أجــور اإلعــالن وأي ضـرائب ورســوم ومصــاريف أخــرى تترتــب علــى-

. العقد

-Advertisement fees and any other charges and fees and
expenses incurred on the contract

4-Shipment:

: الشحن-4

4-1.Sellers will ship the contracted goods exclusively يقــوم البــائع بتنفيــذ شــحن البضــاعة المتعاقــد عليهــا عــن طري ــق-1-4
through Syrian General Organization for Maritime Transport المؤسسة العامة السـورية للنقـل البحـري حصـ ار أو بموافقتهـا وبالتنسـيق
(Syriamar) or by their approval and in coordination with, as
per a certificate issued by Syriamar confirming that the
shipment has been performed through them or by their

معها وبموجب شهادة صادرة عنها تثبت أن الشـحن تـم عـن طريقهـا أو

عن طريـق وكالئهـا وهـذل الشـهادة تعتبـر أحـدى وثـائق االعتمـاد لقـبض

agents. Such certificate will be considered as one of
required L/C documents for the value cashing.

. القيمة

:  التنفيذ يجب ان ينفذ وفق التالي2-4

4-2. executing should be effected as follows:

:  العروض الخارجية-  آ-2- 4

4-2-a–For Foreign Offers :

Shipment within /45/ forty five days as maximum from date ) يومــا حــد أقصــى مــن اســتالم االعتمــاد أو تــاريخ أمــر45(  الشــحن-

of receiving the L/C or date of the commencement order المباشـرة بمــا فيهــا الشــركات األلمانيــة حيــج يــتم اعطــائهم أمـر المباشـرة
including the German companies as they will be granted the بعــد الحصــول علــى الموافقــة النهائيــة مــن الســلطات األلمانيــة (بمــا ال
commencement order after getting the final approval from

the German authorities ( not exceeding 4-6 weeks)from the
date of confirmation.

.  أسابيع ) من تاريخ التثبيت6-4 يتجاوز
: المصانع المحلية-ب-2-4

4-2-b- For Local Factories:
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Production within /45/ days from date of commencement

.  يوم من تاريخ أمر المباشرة45 التصنيع خالل

order.

4-2-c-For Local Suppliers:

delivery will be in the final warehouses within 120 days

from date of commencement order.

4-3. Buyers have the right to cancel the contract and block

the performance bond in case of non arrival of the goods

:  الشركات الموردة المحلية-ج-2-4

ي ــوم م ــن ت ــاريخ أم ــر120 التســـليم ف ــي المس ــتودعات النهائي ــة خ ــالل

.المباشرة

 يحق للشاري إلغاء العقد وحجز كفالـة حسـن التنفيـذ إذا لـم تصـل3-4

in due time to be used, with maintaining the right of the البض ــاعة ف ــي الوق ــت المطل ــوب الس ــتخدامها م ــع بق ــاء ح ــق المؤسس ــة

.بالتعويض عن أي إضرار

organization of compensation for any damages .

: شروط عامة

General conditions :

1.Seller has to provide buyers immediately after the  يجــب علــى البــائع تزويــد الشــاري فــو ار بعــد الشــحن بكافــة معلومــات-1
shipment with all the shipping details urgently with two الشــحن بشــكل عاجــل مــع نســختين مــن مســتندات الشــحن ونســخة عــن
copies of the shipping documents and a copy of the
. إيصال الرسوم القنصلية
consular fees receipt.

يجب أن يتم الشحن من بلد المنشأ أو من بلد مصنع-2

2.Shipment should be effected from the country of origin or

. الشركة العارضة

from the country of bidders factory.

. التثبيت الجزئي مسموح-3

3. Partial confirmation is allowed.

4.The confirmed quantity is G.F.T.O option. G.F.T.O has  الكمية المثبتة هي لخيارنا وللمؤسسة الحق في توزيع الكمية-4

. المثبتة على العارضين

the right to divide the confirmed quantity on bidders.
5.Partial offer is acceptable.

6.Partial shipment is allowed within the L/C validity or the

validity of supply period after giving the commencement

.  العرض الجزئي مقبول-5

 الشحن الجزئي مسموح ضمن صالحية االعتماد أو ضمن- 6
. صالحية فترة التوريد بعد أمر المباشرة

order.

5– Delivery Delay Penalty:
-The contractor will be fined with a delay penalty at rate of
one per thousand of the delivered quantities' total value per
each day of delay after the contractual shipment period, but
not to exceed 20% (twenty percent) out of the total
contract value even if no damage caused to G.F.T.O,
provided these two correlative conditions should be
realized:
a- The other items should be delivered within the stipulated
period(s).

: غرامة تأخير الشحن-5

 تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجـات الجهـة العامـةعن المـدة المحـددة غ ارمـات التـأخير المنصـوص عليهـا فـي العقـد وفـي
 بـاأللف1 دفتر الشروط ولو لم يلحـق بالجهـة العامـة أي ضـرر بنسـبة

%20 عن كل يوم تـأخير من القيمة اإلجماليـة علـى أن ال تزيـد عـن

مــن القيمــة اإلجماليــة للتعهــد ويجــوز أن يــتم حســاب غ ارمــات الت ـأخير
اليوميــة علــى اســاس قيمــة الجــزء المت ـأخر فــي تســليمه ش ـريطة تحقيــق

: الشرطين المتالزمين التاليين

.  أن يتم تسليم المواد األخرى ضمن المواعيد المحددة-آ

b- The late delivered part should be independent in the

ordinary usage from the other delivered parts, with taking  أن يكــون الجــزء المتــأخر تســليمه مســتقال فــي االســتعمال العــادي-ب
into consideration the regulation of Decree No. 450/200

450 عن باقي المواد األخرى ومـع م ارعـاة مـا تضـمنه إحكـام المرسـوم

.2004 لعام
6- Quality Inspection & Analysis of Goods:

6-1. GFTO has the full right to appoint any persons and

:  مراقبة النوعية وتحليل البضاعة-6

 يح ــق ل ــأدارة أن تن ــدب م ــن تش ــاء م ــن األش ــخاص وم ــن بي ــوت1-6

local or international expert houses to supervise and control الخبـ ـرة المحلي ــة أو الدولي ــة لتفت ــيم ومراقب ــة المـ ـواد واألعم ــال المتعاق ــد
the contractual materials and works during the stages of

عليه ــا ف ــي أدوار ص ــنعها وتحض ــيرها وتجمي ــع أجزائه ــا ويح ــق لهـ ـؤالء
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production, preparation and assembling. They have the المندوبين الدخول في أوقات العمل إلى األمـاكن التـي تجـري فيهـا هـذل
right to access freely to the work sites inquiring the

األعم ـ ــال وأن يستوض ـ ــحوا م ـ ــن المتعه ـ ــد والع ـ ــاملين لدي ـ ــه عنه ـ ــا وأن

contractor and his workers about those materials and works يستحصــلوا علــى المعلومــات الصــحيحة شــفهيا أو خطيــا حســب طلــبهم
in order to get the correct verbal or written information (they
would like) and also to carry out all analysis and laboratory

trials necessary for each and every work, in the laboratory
they opt to develop a full conviction! All analysis, tests, trial
fees, expenses and costs will be on the contractor account.

وأن يجروا التحاليل والتجارب المخبرية الالزمة لكل عمل وفي المخبـر
الــذي تحــددل إذا لــزم األمــر والفحــوص التــي يرونهــا ضــرورية لتكــوين

قناعتهم بحسب ممارستهم الفحص وتقع نفقات هذل التحاليل والتجـارب
والفحــوص علــى عــاتق المتعهــد ويجــب عليــه تقــديم جميــع التســهيالت

The contractor should extend the necessary facilities to the الالزمـ ـ ــة له ـ ـ ـؤالء المنـ ـ ــدوبين ال ـ ـ ــذين تق ـ ـ ــع نفقـ ـ ــات سـ ـ ــفرهم و إق ـ ـ ــامتهم
delegates

whose

travel

or

stay

expenses,

wages, وتعويض ــاتهم وأج ــورهم عل ــى ع ــاتق اإلدارة ه ــذا وأن حض ــور من ــدوبي

compensations and fares will be on the account of GFTO, اإلدارة لمراقبــة صــنع وتحضــير الم ـواد ال يعفــى المتعهــد مــن مســؤوليته
provided GFTO delegate(s) attendance does not release at

all the contractor from his own responsibility stipulated in

المنصــوص عليهــا فــي العقــد الــذي ســينظم معــه والتــي قــد تــنجم عــن

0النقص والعيب وسوء الصنع

the relevant contract concluded with him –namely those
resulting from any shortage, defect and bad manufacture.

6-2.Goods should be of new production, not exceeding two
months before date of shipment.

6-3.Quality is final at port of destination by means of
analysis certificate issued by the competent laboratories in
Syrian Arab Republic.

 يجــب أن تكــون البضــاعة مــن إنتــاج جديــد ال يزيــد عــن شــهرين2-6
قبل تاريخ الشحن
 النوعي ــة نهائي ــة ف ــي مرف ــأ الوص ــول ع ــن طري ــق ش ــهادة تحلي ــل3-6
. صادرة عن المخابر المختصة في الجمهورية العربية السورية

 اإلنتـاج والشـحن مــن فـروع الشــركات المنتجـة للمبيــدات فـي غيــر4-6
.2015 ت لعام/116بلد المنشأ مسموح حسب القرار

6-4.Production and shipment from branches of the

pesticides producing companies in a country other than the
country of origin are allowed according to the decision
116/T for 2015.

 ثبــات المنتجــات يجــب أال يقــل عــن عــامين مــن تــاريخ وصــول5-6
. البضاعة إلى سورية

6-5. Stability of products should not be less than two years
from date of arrival of goods into Syria.

 تعبئــة ومواصـفات فــي- وزن-كميـة-  يجـب تقـديم شـهادة نوعيـة6-6

6-6.A certificate of quality, quantity, weight, packing and مرفــأ التحميــل صــادرة مــن شــركة مراقبــة عالميــة يعينهــا الشــاري علــى
specifications at loading port issued by international
inspection company nominated by buyers at sellers account
must be submitted with shipping documents. But this will

not release sellers/ suppliers from further claim by buyers
and sellers will remain responsible for the quality and
packing of goods after arrival to destination.

/ حساب البائع وذلك مع مستندات الشحن إال أن ذلك لن يعفي البائع

 وسـيبقى البـائع مسـؤوال عـن, المورد من المطالبة الالحقـة مـن الشـاري
. نوعية البضاعة وتعبئتها بعد الوصول إلى جهة الوصول

 يح ــق للش ــاري وبع ــد وص ــول البض ــاعة إل ــى جه ــة الوص ــول أن7-6

يســحب عينــات لتحليلهــا وإذا لــم تكــن النتــائج مرضــية ســيطالب الشــاري

6-7.Buyer has the full right, after goods arrival at الب ــائع بكاف ــة األضـ ـرار والعم ــل عل ــى إع ــادة البض ــاعة المرفوض ــة إل ــى

.مصدرها

destination to draw samples to be analyzed. If the results

are not satisfied, buyers will claim the sellers with all
damages and will return the rejected goods to its country of
origin.

 إذا كانــت البضــاعة غيــر مطابقــة ولــم يــتم التوصــل لحــل ودي8 -6

6-8. If goods are not in conformity and it is not possible to للبائع كامل الحـق بسـحب عينـات جديـدة مـن البضـاعة الواصـلة سـوية
reach an amicable solution, sellers will have full right to
draw new samples from the arrived goods together with

مــع الشــاري وشــركة المراقبــة ليــتم إعــادة فحصــها واختبارهــا فــي مخــابر
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. محلية أو مخابر عالمية خيار الشاري

buyers and inspection company to be rechecked and tested

at local laboratories or international laboratories at buyer's
option.

6-9-In case of rejecting goods, sellers must be notified in

order to take the necessary procedures for re-export
rejected consignment on his full responsibility and account

and to settle all charges and expenses due or paid in Syria

 فــي حــال رفــض البضــاعة يــتم إبــالغ البــائع بــذلك التخــاذ كافــة9-6
اإلجـ ـراءات الالزم ــة إلع ــادة تص ــدير الحمول ــة المرفوض ــة عل ــى نفقت ــه
ومس ـ ــؤوليته الخاص ـ ــة بالكام ـ ــل وتس ـ ــوية كاف ـ ــة النفق ـ ــات والمص ـ ــاريف
المســتحقة أو المدفوعــة فــي ســوريا علــى الحمولــة قبــل وبعــد رفضــها و

.2004لعام450  من المرسوم16 إضافة إلى ما ورد في المادة

on said consignment before and after its rejection, in
addition to what is stated in Article No. 16 of decree 450
of 2004.

6-10. Suppliers are requested to state whether they are

 يطلـب مـن الجهـة المــوردة أن تبـين إذا كانـت ترغـب باســترجاع10-6
الكميات الباقية من منتجاتها المشحونة بعـد فتـرة التخـزين المكفولـة فـي

. حال فقدت الكميات الباقية فعاليتها

willing to take back remaining quantities of their shipped
product after guaranteed period of storage, in case
remaining products have lost their validities.

7- Carrying Vessels:
7-1.Vessels, which are not more than 15 years old are not
subject to overage insurance premium.
7-2.Regular vessels, which are not more than 25 years old
are not subject to overage insurance premium
7-3. All other vessels which are more than (25) years old,
are subject to overage insurance premium according to the
rates applied by the Syrian General Organization For
Insurance.
-Transshipment is allowed only for one time, and provided:
- Not to change the shipping line.
-Shippers will continue to be responsible from loading port
to Syrian ports.
- Non- opening of the containers until they arrive Syrian
ports.
7-4.Containers should have (30) days demurrage free from
their arrival date to Syrian ports.
7-5. Supplier shall be responsible for delivery delay and
other expenses in case of non receipt of documents before
goods arrival or in case of any discrepancies /mistakes in
documents received.

:  البواخر الناقلة-7

 عام ـا ال يترتــب عليهــا بــدل15  الب ـواخر التــي عمرهــا أقــل مــن-1-7
.قدم
.  عاما ال يترتب عليها بدل قدم25  البواخر النظامية حتى-2-7
 عاما يترتب عليها بدل قدم25  البواخر التي يتجاوز عمرها-3-7
. وفق المعدالت المطبقة من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين

:  يسمح بتبديل البواخر ( االقطرمة ) ولمرة واحدة بشرط. عدم تغيير الخط المالحي-

.االستمرار بمسؤولية الشاحن من مرفأ التحميل إلى المرافئ السورية. عدم فتح الحاويات حتى وصولها إلى المرافئ السورية الحاويات معفاة من الغرامة لمدة ثالثون يوما من تاريخ-4-7
. وصولها إلى المرافئ السورية
 يكــون المــورد مســؤوال عــن تــأخير التســليم والمصــاريف األخــرى-5-7

فــي حــال عــدم وصــول المســتندات قبــل وصــول البضــاعة أو فــي حــال

. أية أخطاء توجد في المستندات الواصلة

7-6.Shipment should not be effected on any lines that do

not allow delivery before presentation of original B/Ls under  ع ـدم الش ــحن عل ــى أي ــة خط ــوط ال تس ــمح بالتس ــليم قب ــل تق ــديم-6-7

pains of responsibility for any delay in delivery and all ب ـوالص الشــحن األصــلية وتحــت طائلــة المســؤولية عــن أي تــأخير فــي

.التسليم وكافة النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك

charges / costs resulted from.
8- BANK GUARANTEE:

: الضمانات المصرفية-8

B/B:

1-1 in euro for external offer or in s.p. for local offer as
follows :

: :  التأمينات األولية-1-

 باليورو للعروض الخارجية أو بالليرات السورية-1-1-

:للعروض المحلية كما يلي
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1.st: for all items: euro 275.900 or s.p 413.850.000

2-nd: for all items of insecticides and traps and lures and
rodenticid

س. ل413.850.000  يورو أو275.900 :  لكامل البنود: "أوال

: بالنسبة لكامل بنود المبيدات الحشرية و المصائد والقوارض-:ثانيا
. ليرة سورية185.100.000 يورو أو123.400 -

-euro 123.400 or s.p 185.100.000

:  بالنسبة لكامل بنود المبيدات الفطرية-

- For all items of fungicideS :

.  ليرة سورية150.750.000 يورو أو100.500-

-Euro 100.500 or s.p. 150.750.000

: بالنسبة لكامل بنود مبيدات األعشاب-

- For all items of Herbicides :

.  ليرة سورية78.000.000 يورو أو52.000-

-Euro 52.000 or Sp. 78.000.000

:  أو كفالة جزئية حسب البند الواحد كما يلي-ثالثا

3rd : Or partial bid bond according to each item:

23  أ:س للبند. ل150.000  يورو أو100-

- Euro 100 or SP. 150.000 for each item of : A23 .

- Euro 200 or S.P.300.000 For each Item Of :A11-A24 –

-24  أ-11 أ:س لكل بند من البنود. ل300.000  يورو أو200. 34 أ-28 أ-25 أ

A25-A28-A34 .

- Euro 300 or SP450.000 for each item of : A27.

. 27 آ:س للبند. ل450.000  يورو أو300-

-Euro 500 or SP. 750.000 for each item of: A7-A14 –

A16 -A19- A20-A21-A22- A29-A30-A31-A32-A33-B2

- Euro 1.000 or S.P.1.500.000 For each Item Of: A10A12-A17-A18-A26.

-Euro 2.000 or SP. 3.000.000 for each item: A1-A2-A5A13-A37- C2 .

-Euro 3.000 or SP. 4.500.000 for each item: A36(pellets
0.6 g ) -A36(tablets) .

-Euro 5.000 or SP. 7.500.000 for each item:A3-A6-A8A9-A15-A38.

-16  آ-14  آ-7  آ:س للبنود. ل750.000 يورو أو500.2 ب-33آ-32 أ-31آ-30آ-29 آ-22آ-21 آ-20 آ-19آ
12  أ-10  أ:س لكل بند من البنود. ل1.500.000  يورو1000.26 أ-18أ-17 أ-13آ-5  أ-2  أ-1 أ:س للبنود. ل3.000.000  يورو أو2000. 2 ج-37آ

 (بشكل كرات وزن36 أ: س للبند. ل4.500.000  يورو او3000.)غ3  (بشكل أقراص وزن36 أ-)غ0.6

-9آ-8آ-6آ-3  أ: س للبنود. ل7.500.000  يورو أو5000. 38آ-15آ

- Euro 10.000 or S.P.15.000.000 For Item Of : A35 .

.35  أ: س للبند. ل15.000.000  يورو أو10000-

- Euro 25.000 or S.P.37.500.000 For Item Of: A4 .

- Euro 30000 or S.P.45.000.000 For Item Of : A36

. 4 آ: س للبند. ل37.500.000  يورو أو25000-

(sachets in strings 34 g )

" مغلفات36س للبند أ. ل45.000.000  يورو او30000-

- Euro 50000 or S.P.75.000.000 For Item Of: C1

.  غ34 مرتبطة بسالسل وزن المغلف

-Euro 100000 or S.P.150.000.000 For item Of : B1

. 1 ج:س للبند. ل75.000.000  يورو أو50000-

8-1-2-Bid bond duly issued as per the the official text by
CBS Damascus or one of the licensed private banks in

. 1 ب:س للبند. ل150.000.000 يورو أو100000 -

 التأمينات األولية صادرة وفق النص الرسمي من قبل2-1-8

ي
ي
Syria has to reach G.F.T.O latest 15.20 hrs Damascus المصرف التجار السور أو أحد المصارف الخاصة المرخصة في

local time of 8/12/2020 and to remain valid up to  بتوقيت15.20 سوريا ويجب أن تصل إلى المؤسسة قبل الساعة

. 2021/3/8 وتبقى صالحة لغاية2020/12/8 دمشق من تاريخ

8/3/2021 .

8-1-3- Bid bonds to be submitted either By a bank

 يكون أداء التأمينات األولية إما كفالة مصرفية أو شيك-3-1-8

banks accredited by the competent public parties in Syria,

المختصة في سوريا أو حوالة في حسابنا الجاري رقم

guarantee or a certified cheque issued by the residing
or

by

bank

transfer

to

G.F.T.O

current

account

No.106313/001 for s.p and 106313/006 for euro at

مصدق صادر عن المصارف المقيمة المعتمدة في الجهات العامة

 لليورو لدى المصرف006/106313  للسوري و001/106313

Commercial Bank of Syria branch 1 Damascus.
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. بدمشق1التجاري السوري

 -4-1-8فـــي حـــال عـــدم مكانيـــة تق ــديم التأمين ــات األولي ــة باس ــم 8-1-4- If it is not possible to submit bid bond in the name

العارض الخارجي باليورو  ,يجوز تقديمها عن طريـق الوكيـل بـالليرات of the foreign bidder in Euro, then bid bond may be
السورية وباسمه نيابة عن العارض الخارجي بدال عن العملة األجنبية submitted by the agent and in his name in favor of the
external bidder in Syrian pounds instead of foreign

 يجب أن تذكر الكفالة األولية رقم اإلعالن – المادة – رقم البند . -5-1-8يجب أن يرفق مـع العـرض التأمينـات األوليـة أو مـا يثبـت

of

the

number

the

mention

currency.

bond

should

-Bid

announcement- material and item Number.

8-1-5-Bid bonds to be attached with the offers or an

ق
تقديمها بأحد الطر أعـالل وتوضـع فـي المغلـف األول مـع األخـذ بعـين evidence of their provision through one of above stated
االعتبار أن أي عرض بدون تأمينات أولية سوف يرفض .

methods and to be put in the first envelope taking into

 -6-1-8في حال فوز العـرض لـن تحـرر التأمينـات األوليـة إال إذا

consideration that any offer without bid bonds will be
rejected.

اســتلم الشــاري تأمينــات حســن التنفيــذ التــي تغطــي الطلبيــة والتــي يجــب 8-1-6- In case the offer is awarded, bid bond will not be
أن تكـ ــون بنسـ ــبة  %10مـ ــن قيمـ ــة العقـ ــد خـ ــالل  15يـ ــوم مـ ــن تـ ــاريخ released until buyer receives the performance bond
covering the order at 10% of total contract value within 15
التثبيت .
days from confirmation date.
8-2 Performance Bond:

 -2-8التأمينات النهائية :

 -1-2-8فــي حــال فــوز العــرض يقــدم البــائع للشــاري تأمينــات حســن 8-2-1-In case of awarding, seller has to submit a P/B
التنفيــذ الت ــي تغط ــي الطلبي ــة والتــي يج ــب أن تك ــون بنس ــبة  %10م ــن covering the order at rate 10% of contract value within 15
days from date of confirmation.

قيمة العقد خالل  15يوم من تاريخ التثبيت .
 -2-2-8التأمينات النهائيـة مطلوبـة مـن كافـة الشـركات سـواء كانـت
خاصة أو عامة .

 -3-2-8يج ــب أن تص ــدر تأمين ــات حس ــن التنفي ــذ م ــن المص ــرف

8-2-2-The performance bonds are required from all
companies whether private or public.

8-2-3-The performance bond should be issued by

Commercial Bank of Syria – branch /1/ or one of the

ي
ي
التجار السور فرع – -1أو مـن احـد المصـارف الخاصـة المرخصـة private banks licensed in Syria, and to be notified to buyers
في سوريا وتبلغ إلى الشاري قبل فتح االعتماد وخالل  15يومـا علـى before opening L/C within /15/ days as max. from order

ابعــد حــد مــن تثبيــت الطلبيــة ويجــب أن تبقــى صــالحة لمــدة ( )3أشــهر

confirmation, valid for at least /3/ months after arrival of

حد أدنى بعد وصـول البضـاعة إلـى جهـة الوصـول واسـتالمها اسـتالما goods to the destination and final receipt of same by the
applicants..

نهائيا من قبل الجهة الطالبة .

 -4-2-8يح ــق للمؤسس ــة العام ــة للتج ــارة الخارجي ــة الحص ــول عل ــى 8-2-4-G.F.T.O has the right to get compensation for all
تع ــويض لكاف ــة األضـ ـرار واخ ــتالف األس ــعار ف ــي ح ــال امتن ــاع الجه ــة damages and prices differnce in case the contracting party
refrained from executing its obligation with approving that.

المتعاقدة عن تنفيذ التزاماتها وثبوت ذلك.

 -5-2-8يجـ ــب علـ ــى البـ ــائع تزويـ ــد الش ـ ـاري خـ ــالل  15يـ ــوم كحـ ــد
أقصـى مـن تــاريخ تثبيـت الطلبيــة بفـاتورة أوليـة تبــين منشـأ البضــاعة ,

مرفــأ الشــحن ,الكميــة  ,الســعر ,القيمــة اإلجماليــة  ,التعبئــة ,المصــرف

8-2-5 Sellers have to supply the buyers during 15 days

latest from confirmation of order with the covering proforma
invoice which should indicate origin of goods, port of
value,

الم ارس ــل  ,الش ــركة المص ــنعة وعنوانه ــا  ,والمواص ــفات الفني ــة  ,والبن ــد ,

الجمركي وفق تعرفة نظام بروكسل.

total

specifications

packing,

technical

price,

quantity,

bank,

shipment,

correspondence

manufacture name and address, and customs code
according Brussels system tariff.
9 - Payment:

-9الدفع :

A-For External Offer:

أ -بالنسبة للعروض الخارجية :
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9-1. By an irrevocable,

non transferable, confirmed  ي ــتم ال ــدفع باعتم ــاد مس ــتندي قطع ــي ومع ــزز غي ــر قاب ــل لل ــنقض1-9

documentary L/C and to be opened through first class

وغي ــر قاب ــل للتحوي ــل يف ــتح ل ــدى مص ــرف أجنب ــي م ارس ــل م ــن الدرج ــة

foreign correspondent bank, nominated by Commercial األولـى ويسـمى مــن قبـل المصــرف التجـاري الســوري حسـب التســهيالت
Bank of Syria according to his available banking facilities at
buyers option, after confirmation of order and receiving the

المص ــرفية المت ــوفرة لدي ــه حس ــب اختي ــار الش ــاري بع ــد تثبي ــت الطلبي ــة

: واستالم الشاري كفالة حسن التنفيذ كما يلي

covering performance bond by the buyers as follows:
9-1- An irrevocable confirmed L/C to be paid after the  اعتماد قطعي ومعزز يدفع بعد وصول البضـاعة إلـى الم ارفـئ-1-9
arrival of goods to Syrian ports and being analyzed and
. السورية وبعد تحليلها وقبولها
accepted.
يتم التفويض بإجراء الدفع بكتاب خطي من المؤسسـة العامـة للتجـارة-Payment authorization will be arranged by means of
a written letter sent by G.F.T.O to CBS/1/ Damascus.

9-2- L/C will be opened exclusively in name of the bidder
who submits the offer.

9-3- or by a banking transfer to be paid after arrival of the

. دمشق-1– الخارجية إلى المصرف التجاري السوري

. حصر باسم العارض الذي يقدم العرض
ا
 يفتح االعتماد-2-9

أو بموجــب حوالــة مصــرفية تــدفع بعــد وصــول البضــاعة للقطــر-3-9
. ومطابقتها للمواصفات

goods to our country, being in conformity with the
contractual specifications
B- For Local Offer:

:  بالنسبة للعروض المحلية- ب

-Payment to be made by means of a bank transfer or يــتم الــدفع بموجــب حوالــة مصــرفية أو شــيك ألمــر البــائع بعــد اســتالمcheque to the order of sellers after receipt of goods by البضاعة من الجهة الطالبة ومطابقتهـا للمواصـفات والشـروط التعاقديـة
applicants and making sure of its conformity with contracted

. وبموجب ضبط استالم وتسليم أصولية

specifications and conditions as per duly delivery and
receipt reports.

Provided in the two cases, the offered companies
should submit the following undertaking:

: بشرط أن تقدم الشركات العارضة في كال الحالتين التعهد ما يلي-

 تعهـ ــد باسـ ــترجاع البضـ ــاعة ودفـ ــع قيمتهـ ــا مـ ــع كافـ ــة المصـ ــاريف- آ

A- " We undertake to take back the goods and pay back its

المترتبة في حال لم يسمح لهـا بالـدخول إلـى سـورية بسـبب أيـة مخالفـة

allowed to be entered into Syria because of any

اســتبدال الكميــة المرفوضــة بكميــة بديلــة معادلــة لهــا خــالل شــهر واحــد

the contracted specifications, Or to replace the rejected

وتحديد موطن مختار في سوريا-

value with all consequent charges in case same is not مهمــا كــان نوعهــا إذا لــم تكــن مطابقــة تمامــا للمواصــفات التعاقديــة أو
discrepancy whatsoever if same is not fully complying with

.  حسب اختيار المؤسسة العامة للتجارة الخارجية,من تاريخ الرفض

quantity with a substitute equal quantity within one month
from date of rejection at G.F.T.O option."
-Define chosen domicile in Syria

:  مستندات الشحن والعموالت-10

10- Shipping Documents and commissions :

10-1. L/C commissions inside Syria will be at G.F.T.O.  عم ـ ـوالت فـ ــتح االعتمـ ــاد داخـ ــل سـ ــوريا سـ ــتكون علـ ــى حسـ ــاب1-10
account and outside Syria on beneficiary's account, except المؤسسة العامة للتجـارة الخارجيـة وخـارج سـوريا علـى حسـاب المسـتفيد
for L/C confirmation expenses are at buyers account only
for one foreign correspondent bank.

10-2. L/C opening is subject to the approval of Syrian

authorities and to the availability of the foreign currency.
We can open a partial letter of credit.

10-3.Date of opening L/C for total or partial quantity of

م ــا ع ــدا نفق ــات تعزي ــز االعتمـــاد س ــتكون عل ــى حس ــاب الشـــاري فق ــط
. لمصرف مراسل أجنبي واحد

 ف ــتح االعتم ــاد يخض ــع لموافق ــة الس ــلطات الس ــورية المختصـ ـة2-10
. وتوفر القطع األجنبي ويمكننا فتح اعتماد جزئي

 تــاريخ فــتح االعتمــاد لكامــل كميــة العقــد أو لجــزء منــه لخيــار3-10

contract is for G.F.T.O option.
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. المؤسسة

 4-10تــاريخ أمــر المباش ـرة لكامــل كميــة العقــد او لج ـزء
منه لخيار المؤسسة.

10-4. Date of the commencement order for total or partial
quantity of contract is for G.F.T.O option.

 -5-10يجـ ــب عل ـ ــى البـ ــائع تق ـ ــديم كافـ ــة المسـ ــتندات المطلوبـ ــة ف ـ ــي 10-5. Seller must submit all documents required in the L/C
or the commencement order as to reach G.F.T.O through
االعتم ــاد او أم ــر المباشـ ـرة وأن تصـ ـل إل ــى المؤسس ــة العام ــة للتج ــارة
the bank within /15/days from shipping date especially the
الخارجيــة عــن طريــق المصــرف خــالل (  )15يوم ـا مــن تــاريخ شــحن
following:

الباخرة خاصة ما يلي :

10-5-1-Full set 3/3 of clean on board original bills of
 -1-5-10مجموعة كاملة من بوالص الشحن األصلية النظيفة 3/3
lading issued or endorsed to order of Commercial Bank of
على سطح الباخرة صـادرة أو مجيـرة ألمـر المصـرف التجـاري السـوري
Syria Br.1- Damascus marked freight prepaid.

فرع – -1دمشق وعليها عبارة أجور الشحن مدفوعة سلفا .
 -2-5-10ف ـ ـ ـاتورة تجاريـ ـ ــة موقعـ ـ ــة (  ) 15نسـ ـ ــخة  ,واحـ ـ ــدة منهـ ـ ــا
مصــدقة مــن غرفــة التجــارة ومصــدقة مــن قنصــلية الجمهوريــة العربيــة
السورية في مكان المستفيد .
 -3-5-10شــهادة المنشــأ ف ــي  6نســخ  ,احــدها مصــدقة مــن غرفــة
التج ــارة تش ــهد عل ــى منش ــأ البض ــاعة ونف ــس النس ــخة يج ــب أن تك ــون
مصدقة من قنصلية الجمهوريـة العربيـة السـورية أن وجـدت وتبـين اسـم
الجهة المنتجة متضمنة الوزن – الكمية – العدد دون ذكر القيمة .

 -4 -5-10بيــان بــان البــائع يتعه ـد ويضــمن ثبــات وفعاليــة منتجاتــه
خالل فترة التخزين المذكورة في عرضه .
 -6-10فــي حــال عــدم تصــديق الفــاتورة أص ـوال فســيتم تصــديقها فــي
سوريا على حساب البائع مع غرامة  %50مـن قيمـة الرسـم القنصـلي
 50+دوالر لتصديق شهادة المنشأ.
 7-10ف ــي ح ــال ورود أي تحف ــظ مهم ــا ك ــان عل ــى المس ــتندات عل ــى
الب ــائع أن ي ــوعز للمص ــرف التج ــاري الس ــوري ع/ط مص ــرفه لتس ــليمنا
المستندات بدون دفع لنتمكن من سـحب عينـات مـن البضـاعة الـواردة
وتحليلهـ ــا وذلـ ــك لـ ــرفض الشـ ــاحن فـ ــتح الحاويـ ــات وتسـ ــليمنا العينـ ــات
المـ ــذكورة للتحليـ ــل بـ ــدون تقـ ــديم بوليصـ ــة شـ ــحن أصـ ــلية ممـ ــا يعـ ــرض
البضاعة للضرر بسبب طبيعة المادة ولتجنب ترتب مزيد من غرامات
تأخير تفريغ حاويات وستقوم المؤسسة بـدفع قيمـة البضـاعة المشـحونة
في حال كانت مطابقة للشروط والمواصفات التعاقدية .

10-5-2-Signed commercial invoice /15/ copies, one of
which certified by the chamber of commerce and legalized
by the Syrian Arab Republic consulate at beneficiary
location.
10-5-3- Certificate of origin 6 copies, one of which
certified by the chamber of commerce and legalized by
Syrian consulate (if any) at beneficiaries location showed
producer name – weight –quantity- number without mention
the goods value.
10-5-4-A Statement that seller undertakes and
guarantees stability and effectiveness of his products during
storage period which was stated in their offer.
10-6. In case of non duly legalization, the commercial
invoice will be legalized in Syria on seller account plus
penalty 50%
of
consular fees value + 50usd for
legalization of certificate of origin.
10-7.In case of any reservation whatsoever on documents,
seller should instruct Commercial Bank of Syria through his
bank to deliver us the documents without payment in order
to be able to draw and analyze samples of received goods
as shippers refuse to open containers and hand us samples
for analysis without submitting original B/L, which may
expose the goods to damage due to nature of the material,
and in order to avoid further demurrage for discharging
containers, then G.F.T.O. will pay value of shipped goods
in case the goods are in full conformity with contractual
specifications.

11- Offer Binding Period:
 -11مدة ارتباط العارض بعرضه :
يبقــى العــارض مرتبطـا بعرضــه لمــدة ثالثــة أشــهر حــد أدنــى مــن تــاريخ The bidder should keep committed to his offer for three
;months days at least from the day following closing date
آخر موعد لتقديم العروض

-12االستالم:
يجــب علــى المتعهــد تقــديم الم ـواد وتنفيــذ جميــع األعمــال المطلوبــة فــي
ه ــذا التعه ــد بش ــكل ينطب ــق م ــع ك ــل م ــا تس ــتوجبه المواص ــفات الفني ــة
وتعليم ــات اإلدارة م ــن دق ــة وإتق ــان بم ــا يتف ــق م ــع األص ــول المتع ــارف
عليها لتنفيذ مثل هذل األعمال ومطابقة مواصفات المواد المطلوبـة مـع
المواصــفات والخصــائص الالزمــة لهــا ومطابقــة الكميــة والنوعيــة حســب

12– Receipt :
-The Contractor should provide the materials and execute
all works required in this contract in full conformity with the
relevant technical specifications and the instructions of
GFTO accurately and carefully, complying with the
procedures applied for the execution of such works .And
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the required materials should completely comply with the
necessary specifications and proprieties. As well, both the
quantity and quality should conform to the relevant
Contractor's offer.

13–Mistaken & Contradictory Instructions
1-The contractor, before commencing execution of any
contractual part, has to check and make sure of the
correctness of the technical booklet, the price list, the
quantities list and other provisions. He should request
G.F.T.O to correct any contradictions, difference, shortage
or mistake he finds out in the technical specifications,
inventories or instructions given to him (whether they are
written, drawn, attached to the contract or given to him later
on during the execution). In such cases the contractor
should keep fully restricted to the final written instructions
G.F.T.O requests him to follow during the execution.
2-If the contractor not reverting in writing to G.F.T.O for
any differential or contradictory technical specifications, and
after having the works partly or entirely executed, any
unacceptable or irretrievable default appears in one of the
works indicated as a whole or in detail in the contract; He
will be fully responsible for all the results of correcting this
default. The contractor has to remove the results of the
default on his own expense whatever the costs may be.
14- Concession of Contract & Subcontracts :
-The contractor has no right to concede any work or partial
works under the contract; nor can he refer them all or in
part to other people as subcontractors unless he obtains a
written consent from GFTO, provided such consent never
obliges GFTO whatever it may be the case to take part into
any relation with subcontractors and never releases the
contractor from his obligations and responsibilities
(technical, legal administrative and penal) towards GFTO as
per the provisions of the contract concluded with him. The
public companies will be prevented from concluding any
annexed contracts or subcontracts with someone other than
the public sector to execute the contractual works, no
matter what the subcontracts percentage may be out of the
original contract value, under pains of penalty !.

. ما جاء بعرض المتعهد

:  التباين واألخطاء في التعليمات-13
 علــى المتعهــد قبــل المباش ـرة فــي تنفيــذ أي جــزء مــن العقــد أن-1-13
ي ــدقق ويتثب ــت م ــن ص ــحة م ــا يقتض ــيه دفت ــر الش ــروط الفني ــة وج ــدول
األســعار وقائمــة الكميــات وغيرهــا م ــن األحك ــام وعليــه أن يطلــب م ــن
اإلدارة تصحيح أي تبـاين أو تنـاقض أو نقـص أو خطـا قـد يلحظـه فـي
ه ــذل الش ــروط الفني ــة أو الكش ــوف أو التعليم ــات المعط ــاة إلي ــه ( سـ ـواء
أكان ــت التعليم ــات مكتوب ــة أو مرس ــومة وسـ ـواء كان ــت مرافق ــة للعق ــد أو
أعطيــت إلــى المتعهــد فيمــا بعــد أثنــاء التنفيــذ ) وعلــى المتعهــد فــي هــذل
الحاالت العمل بموجـب التعليمـات النهائيـة الخطيـة التـي تطلـب اإلدارة
منه إتباعها أثناء التنفيذ في هذا الموضوع
 إذا ل ـ ــم ي ارجـ ـ ــع المتعهـ ـ ــد اإلدارة خطي ـ ـ ـا بشـ ـ ــان أي تبـ ـ ــاين أو-2-13
تنــاقض فــي الشــروط الفنيــة وظهــر بعــد تنفيــذ األشــغال كلهــا أو بعضــها
أي خطــا ال يمكــن قبولــه أو تالفيــه ف ــي أي مــن األعمــال ال ـواردة ف ــي
العقــد إجمــاال أو تفصــيال تقــع علــى المتعهــد مســؤولية مــا يترتــب علــى
تصحيح الخطأ الواقع وعليه إزالة نتائج هذا الخطأ على نفقته الخاصة
. مهما بلغت التكاليف
:الثانوية

التنازل عن العقد والعقود-14
ال يحــق للمتعهــد أن يتنــازل عــن أي عمــل أو جــزء مــن األعمــال التــي
س ــينظم العق ــد م ــن أج ــل تحقيقه ــا وال أن يعه ــد به ــا أو يلزمه ــا كله ــا أو
بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهـدين ثـانويين إال بموافقـة خطيـة مـن
اإلدارة وأن حصول المتعهد على مثل هذل الموافقة ال يعني بأي حال
مـن األحـوال إلـزام اإلدارة بــان تـدخل فـي أي عالقــة مـن أي نـوع كانــت
مـ ـ ــع المتعهـ ـ ــدين الثـ ـ ــانويين كمـ ـ ــا ال يعفـ ـ ــي المتعهـ ـ ــد مـ ـ ــن التزامات ـ ـ ــه
ومســؤولياته الفنيــة واإلداريــة والحقوقيــة والجزائيــة المفروضــة عليــة تجــال
اإلدارة بموجــب أحكــام العقــد الــذي ســينظم معــه ويمتنــع علــى الشــركات
العامـة إجـراء أيــة عقـود ملحقــة أو ثانويــة مــع غيـر القطــاع العــام لتنفيــذ
األعمــال المتعاقــد عليهــا مهمــا كانــت نســبة هــذل العقــود مــن قيمــة العقــد
.األصلي وذلك تحت طائلة المسؤولية

15-Agent In Syrian Arab Republic:
: – الوكيل في سورية15
-Foreign bidder companies should nominate their agent  علــى الشــركات األجنبيــة العارضــة تعيــين وكــيال تجاريــا لهــا مســجلduly registered in Syrian Arab Republic.
. أصوال في الجمهورية العربية السورية
-The commercial agent should not be the same agent for
 أال يك ــون الوكي ــل التج ــاري وك ــيال لش ــركتين عارض ــتين عل ــى طل ــبtwo companies offering on the same item in this call for
)العروض على البند الواحد و يلتـزم العـارض الفـائز (الشـركة و الوكيـل
quation to conclude a contract by mutual agreement. The

بالتضامن و التكافل بتسديد الذمة الماليـة المترتبـة عليـه تجـال المؤسسـة
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awarded bidder (the company & agent) should jointly and
collectively commit to settle the due amounts incurred on
him towards GFTO (if any) in a suitable way specified by
GFTO.

16- Breaching in Contract execution
- The contractor will be held fully liable for all his
commitments and delay penalties due as soon as the
agreed on dates start as per the contract concluded with
him, needless of any notice or procedure by GFTO.
-In case the company contracted with breaches contract,
buyer has the full right to claim compensation for all losses,
damages
and
due
price
differences.
- In case of any dispute arising from the contract , both
parties will try to solve it amicably , otherwise it will be
referred to Syrian administrative court and our organization
has the option to refer the subject to arbitration before the
state council in Syrian Arab Republic.

.إن وجدت بطريقة مناسبة تحددها المؤسسة

:  النكول عن تنفيذ العقد-16
 يعتبر المتعهد مسؤوال عن جميع التزاماته وغرامات التـأخير المترتبـةعليــه فــور حلــول اآجــال المحــددة لهــا بموجــب العقــد الــذي يــنظم معــه
. دونما حاجة ألي إنذار أو إجراء من قبل اإلدارة
 ف ـ ـي حـ ــال نكلـ ــت الشـ ــركة المتعاقـ ــد معهـ ــا يكـ ــون لنـ ــا كامـ ــل الحـ ــقبمطالبته ــا ب ــالتعويض ع ــن كام ــل األضـ ـرار والخس ــائر وف ــروق الس ــعر
. المترتبة
 فــي حــال حصــول أي خــالف مــن ج ـراء التعاقــد ســيتم حلــه بــالطرق, الوديــة مــن قبــل الط ـرفين وإال ســيحال إلــى القضــاء اإلداري الســوري
للمؤسســة الحــق فــي إحالــة الموضــوع إلــى التحكــيم أمــام مجلــس الدولــة
.في الجمهورية العربية السورية

17-File - Purchasing:

: شراء االضبارة- 17 مادة

The bidder should purchase this call for quation to conclude علـ ـ ــى العـ ـ ــارض ش ـ ـ ـراء اإلضـ ـ ــبارة الخاصـ ـ ــة بهـ ـ ــذا التعهـ ـ ــد مـ ـ ــن دائ ـ ـ ـرة
a contract from GFTO (general secretariat) and duly settle المناقصــات بالمؤسســة العامــة للتجــارة الخارجيــة وتســديد قيمتهــا البالغــة
its value amounting only / 10000 / S.P.

.س فقط0 ل/ 10000/

18-Contract–Governing Regulations & Laws:

: – األنظمة والقوانين الناظمة لهذا التعهد18 مادة

Whatever not herein plainly stipulated will be subject to the فـي كـل مـا لـم يـنص عليـه صـراحة فـي هـذا الـدفتر يطبـق عليـه نظــام
uniformed contract system issued per the law no.51/2004,  ودفتـر الشـروط2004  لعـام/51/ العقود الموحد الصادر بالقانون رقـم
the general booklet of the uniformed contract system issued

per the decree no.450/2004 and all other operative laws
and regulations.

For the further information, you may check the booklet of
conditions

on

the

organization

internet

2004  لع ــام/450/ العام ــة لنظ ــام العق ــود الموح ــد الص ــادر بالمرس ــوم
وكافة القوانين واألنظمة النافذة
لمزيــد مــن المعلومــات يمكــنكم االطــالع علــى دفتــر الشــروط فــي موقــع

website:

WWW.GFTO.GOV.SY:المؤسسة على االنترنيت

www.gfto.gov.sy.

GENERAL DIRECTOR

المـدير العـــام

SHADI JAWHARA

شادي جوهرة
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