املؤسسة العامة للتجارة اخلارجية

GENERAL FOREIGN TRADE
ORGANIZATION

اإلدارة العــامـة

 مساد/72 / 2 ك: الرقم

NO. K2 / 72 / Fertilizer
Date: 19 / 11 /2020

2020 / 11 /19 : التاريخ

G.F.T.O
 خارجية لتوريد مادة السماد-مناقصة داخلية

An External /Internal Tender for Fertilizers
for third time
Special conditions book
(Technical – Financial – Legal)

للمرة الثالثة

) دفرت الشروط اخلاصة (الفنية واملالية واحلقوقية

Due to top urgency, G.F.T.O. announces its need to
purchase the following quantities of fertilizers for
2020-2021 :
1- 15000 M.T Urea 46% min.
Article 1- Subject of the contract
The aim of the contract is to supply fertilizer as per
the following conditions:

نظـرا للســراة الةليـة علـ املؤسســة العامـة للتجــارة اخلارجيــة اـ ااجتهــا لشـرا
2021- 2020 الةميات التالية م السماد لزوم

 اد أدىن% 46  ط مساد يوراي15000  كمية-1
:  موضوع العقد- 1 مادة

: إن الغاية م التعهد قدمي مادة السماد وفقا للشروط التالية

 الشروط الفنية-1

1-Technical Conditions
a- Urea 46%:
1- Nitrogen Content: 46 Pct Min.
2- White prills: 1-4 mm 90 Pct Min.
3- Moisture: 0.5 Pct Max.
4- Biuret: 1 Pct Max
b- Quality & specifications will be final at Syrian
discharging port according to analyses issued by
the competent local laboratories.
c- Goods should be of new production not more than
two months prior date of shipment
d-Contracted quantity will be ± 5 % at sellers option.

: % 46  مادة اليوراي-أ

 اد أدنـى%46 نسبة االزوت-1

 اد أدنــى%90  مم4-1 ابيبات بيضا-2
 اد أقصى%0.5 الرطوبة-3
 اد أقصى%1 بيوريت-4

النواية واملواصفات هنائية يف مرفأ التفريغ السوري مبوجب حتاليل صادرة-ب
.ا املخابر احمللية املختصة

البضااة جيب أن ةون م إنتاج جديد ال يزيد ا شهري قبل اتريخ-ج
. الشح

 خليار البائع% 5 ±  الةمية املتعاقد اليها ةون-د
d- Packing :
-In 50 kg. net weight ± 0.5 kg double new bags of
polyethylene + polypropylene in addition to one pct
empty bags F.O.C .
-Goods can be accepted either bagged at country of
origin or bulk for local packing at Syrian ports of
discharge provided seller will be fully responsible for
packing operations & all consequent charges I.E seller
is responsible for ensuring :
-Packing units , empty bags , packing workers.
-All what is mentioned above and all other fees,
expenses, costs and charges incurred on packing until
the bags are loaded on trucks will on seller's charge as
we will receive goods bagged free on truck.
-Discharging port to be nominated by buyer.
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: ال ـت ـع ـب ـئ ــة-د
 كغ صايف50  البويل بروبيلني وزن+  تم يف أكياس جديدة مزدوجة م البويل ايتيلني-

0  كغ بــاإلض ــافــة إلـ ــى وااــد بــالـمـائـة أكـيـاس فــارغ ـ ــة بــدون ق ـيـ ـمــة0,5 ±

 مية قبول البضااة إما معبأة يف بلد املنشأ أو دوكمة للتعبئة احمللية يف مرافئ التفريغالسورية بشرط أن يةون البائع مسؤول ابلةامل ا امليات التعبئة و كل املصاريف

:  أي أن البائع مسؤول ا اتمني، النامجة انها

.  امال التعبئة،  األكياس الفارغة،  وادات التعبئة-

 كل ماذكر اااله وكل الرسوم و املصاريف والتةاليف واألجور األخرى املرت بة الى-

التعبئة إىل أن يتم حتميل األكياس الى الشاانات قع الى اساب البائع ايث أننا

. سنستلم البضااة معبأة الى ظهر السيارة
0  مرفأ التفريغ يسمى م قبل الشاري-

:  االمات التمريك- ه ـ

e: Marking:
-Name of product & percentage of active ingredient.
-Importer : G F T O – Damascus
-Seller : …………
-Origin of goods ………
-Net weight of bag
-Import licence No …../ year
-Name of Producing factory……….

0  اسم املادة والنسبة املئوية للمادة الفعالة-

 جيفتو – دمشق:  املستورد.............:  البائع:  منشأ البضااة-

 الوزن الصايف للةيس-

 السنة/..........  رقم إجازة اإلسترياد...............  اسم املعمل املنتج-

f- Proforma Invoice :
-Seller has to submit to the buyer during /15/ days as
latest from the date of order confirmation with a
proforma invoice stating the full name & address of
seller & buyer, origin of goods, port of shipment, and
clearly indicating whole commitment of the seller
with all tender conditions, General Conditions book
issued by decree No. 450 dated 9 / 12 / 2004 , and
rules of law No . 51 of 9/ 12/ 2004.
-Proforma Invoice must also indicate name of
producing factory under the headline :
Producer : ……… …………etc
-Any insertion by seller in the proforma invoice or in
other executive matters of terms / conditions or
requirements not stipulated in the contract and its
annexes will be considered as null / void and nonapplicable since the contract has already determined
all matters.

:  الفا ورة األولية- و

 أايم اد أقصى م اتريخ ثبيت/ 15 / الى البائع أن يزود الشاري خاللالطلبية ابلفا ورة األولية واليت جيب أن ذكر االسم والعنوان الةامل للبائع
و نص بوضوح الى اإللتزام الةامل

 مينا الشح،  منشأ البضااة، والشاري

450 للبائع بةافة شروط املناقصة وكتاب الشروط العامة الصادر ابملرسوم رقم

2004/12/9  اتريخ51  وأاةام القانون رقم2004/12/9 اتريخ

:  املنتج:  الفا ورة األولية جيب أن ذكر أيضا اسم املعمل املنتج حتت انواناخل..... ...................

 أية إضافات م قبل البائع الى الفا ورة األولية أو الى أمور نفيذية أخرىلشروط أو طلبات غري منصوصة يف العقد وملحقا ه عترب الغية وغري قابلة

. للتطبيق مادام العقد قد ادد مسبقا كافة األمور

الشروط التجارية و احلقوقية-2

2-Commercial & Legal Conditions
Article 2- Bidding Place , Date & Mode :

The required bids should be submited to G.F.T.O
tenders register department: Al Meisat, Huteen Square
–Al Awkaf Bldg, or sent by the registered express
airmail all within the fixed period before 15.20 Hrs
(Damascus time) on 21/ 12 / 2020 in a big sealed
envelope addressed to GFTO / Head office and
bearing clearly the tender subject & No., closing date
and the name and address of the bidder .
-The offer submitted by the agent or the bidder's
authorized person by an official letter from the
supplier is accepted.
This big envelope should contain two sealed ones as
follows:
First envelope containing :
The evidential documents pointed out in article /11/ of
the uniformed contract system issued by the law no.
51 /2004
1- written declaration by the bidder attesting that he is
fully aware of the General Conditions Book issued by
the decree No.450/2004, the special conditions (legal ,
financial and technical) and the lists of the supply
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:  مواد ومةان وطريقة العرض- 2 مادة

قدم العروض املطلوبة إىل دائرة سجل املناقصات ابملؤسسة العامة للتجارة

 أو رسل ابلربيد املضمون، سااة اطني بنا وزارة األوقاف، امليسات،اخلارجية
 (بتوقيت دمشق) م يوم15.20 العاجل وضم املدة احملددة قبل السااة

 ضم مغلف كبري خمتوم و معنون ابسم املؤسسة العامة2020 / 12 /21
 ومةتوب اليه بشةل واضح موضوع/ اإلدارة العامة/ للتجارة اخلارجية

.املناقصة – رقم املناقصة– اتريخ اإلغالق – اسم العارض وانوانه

و يقبل العرض يف اال قدميه م قبل الوكيل أو املفوض م قبل العارض

مبوجب كتاب رمسي م الشركة املوردة

: وجيب أن حيتوي هذا املغلف الةبري الى مغلفني خمتومني كما يلي
: املغلف األول وحيتوي الى
 م نظام العقود املواد الصادر ابلقانون/11/ األوراق الثبو ية املبينة يف املادة

: 2004 لعام/51/ رقم

 – صريح خطي م العارض يثبت أبنه اطلع ابلةامل الى دفرت الشروط1
 الشروط اخلاصة ( القانونية و، 2004/450 العامة الصادر ابملرسوم رقم
املالية و الفنية ) وجدول بنود التوريدات وأنه يقبل جبميع ما ورد يف هذه

items and also attesting that he accepts all conditions
and provisions stated therein without any noncompliance nor reserves .
2-The participation application sticked on a fiscal
stamp 1500 S.P, War chest fund 50 S.P and martyr
stamp 25 S.P .
3–The chosen domicile in Syria (clearly indicating in
detail the building no.,the street , the area , and the
phone number) .
4- In case Bidder is a company, it is necessary to
mention in the offer the person who is authorized by
them and all the legal authorities he enjoys to attend
the tender session and conclude the contract with
specifying name of the agent and his detailed chosen
domicile enclosing a duly legalized copy of the agency
entitling him to practice all authorities to conclude the
contract with GFTO-if he is so entitled .
5- written declaration by the bidder stating that he is
neither barred from contracting with the public bodies
nor he is under any precautional or executive
attachment on his property in favour of the public
bodies .
6- declaration by the bidder stating that he does not
own any factory, establishment or a branch office in
Israel. He also does not participate in any
establishment or institution therein and not taking
share in any contract for production, assembling,
patency or a technical aid to any establishment,
identity or person in Israel; nor does he practice such
activities in Israel-neither in person nor through any
intermediary; nor does he contribute to Israelsupporting or to the Israeli war activity .
7- duly legalized document attesting the bidder is duly
registered in one of the chambers of commerce ,
industry or agriculture .
8- All documents relevant to the authorizations and
authorities .
9-The technical offer and technical specifications
required, which should not include any prices.
10-A document from the bidder confirm that he
submitted the bid bonds as stated in the bid bonds
article.
11- A copy of agent agency .
12-Any offer contradicting the above items (either sent
by fax or after the fixed date and time for receiving the
offers) will be neglected .
13-From each and every bidder , only one offer will be
acceptable –namely the offer earliest in registration in
the Tender registration department in GFTO/ Head
office will be reliable.
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0 املستندات م شروط وأاةام دون أية خمالفة أو حتفظ
 – طلب اشرتاك ابملناقصة ملصق اليه طابع مايل مببلغ ألف ومخسمائة لرية2

. س. ل50 س وجمهود اريب. ل25 سورية وطابع شهيد

 حتديد موط خمتار يف سوراي مع وضيح اسم احلي و الشارع و رقم البنا و-3
0 رقم الشقة و اهلا ف
 – إذا كان العارض شركة فيجب أن شري بعرضها إىل الشخص املفوض م4
قبلها و مجيع صالايا ه القانونية حبضور جلسة املناقصة وإجرا التعاقد مع

ضرورة حتديد اسم الوكيل و موطنه املختار و صورة مصدقة ا الوكالة اليت

ختول الوكيل ممارسة كافة الصالايات إلجرا التعاقد مع اإلدارة إذا كان مفوضا

0بذلك

 صريح م العارض أنه غري حمروم م التعاقد مع اجلهات العامة أو-5

0 حمجوزا الى أمواله اجزا ااتياطيا لصاحل اجلهات العامة أو اجزا نفيذاي
 – صريح م العارض يتضم أنه الميلك أي مصنع أو مؤسسة أو مةتب6

فراي يف إسرائيل و أال يةون مشرتكا يف أي مؤسسة أو هيئة فيها و أال يةون
طرفا يف أي اقد للصنع أو التجميع أو الرتخيص أو املساادة الفنية مع أي

مؤسسة أو هيئة أو شخص يف إسرائيل وأال يزاول مثل هذا النشاط يف إسرائيل

سوا بشخصه أو ا طريق وسيط وأال يساهم بشةل م األشةال يف دام

. إسرائيل أو جمهودها احلريب

وثيقة مصدقة أصوال ثبت أن العارض مسجال لدى إادى الغرف التجارية- 7
0 أو الصنااية أو الزرااية

.  مجيع الواثئق اليت هلا صلة ابلتفويضات والصالايات- 8

. وال جيوز ان تضم اية اسعار،  املواصفات الفنية املطلوبة-9
 وثيقة م العارض ثبت انه قام بتقدمي التامينات االولية كما هو وارد يف-10
. بند التامينات االوليه

.  ارفاق صورة ا وكالة الوكيل-11

كل ارض يرد خمالفا لذلك ( سوا الى جهاز الفاكس أو خارج املهلة-12
. احملددة الستالم العروض) يهمل

 ال يقبل م العارض الوااد إال ارض وااد ويعترب العرض األسبق يف-13

التسجيل يف دائرة سجل املناقصات ابملؤسسة العامة التجارة اخلارجية هو

. املعتمد

Second envelope:
The financial & commercial offer to contain the
financial conditions and clearly quoting unit prices
and total value- country of origin– port of shipment–
producers name & address and should not contain any
legal / technical reservations. As well, it is necessary
to mention the word “offer” at the top of your offer.
-The offers should be submitted in a complete
accordance to the uniformed contract system issued
per the law No. 51/2004
Article 3-Agent In Syrian Arab Republic :
-The foreign bidder companies should indicate their
commercial agent duly registered in Syrian Arab
Republic, and should submit a copy of the agent
agency document within the first envelope of
documents.
-The commercial agent should not be the same agent
for two companies offering in the tender. The awarded
bidder ( the company and the agent) should jointly and
collectively settle the due amounts incurred to GFTO
(if any) in a convenient way decided by GFTO
Article 4- Offer unfolding :
-The committee formed to study the offers will hold a
meeting at the time & date both fixed in the relevant
announcement in an open session which can be
attended by all bidders .
-The committee unfolds the first envelope for each
bidder, examines its contents, decides to accept the
offers complying with the required conditions to
participate in the tender and excludes the noncomplying ones, declaring that to the attendants.
-The offers will be opened in an open session held
in the head office of GFTO/ Damascus at 10:00
HRS ( Damascus Time) on 22 / 12 /2020.
Article 5- Offer Rejection :
Offer will be rejected in case of :
a-Being submitted in a way contrary to this booklet
content .
b-Being submitted after the fixed time and date for
receiving offers.
c-Any shortage in the required documents or in the
technical specification required to be submitted by
bidder according to the provision of this system and
booklets conditions. However the committee has the
right to give the bidders a time limit to complete the
documents in their offers, except the bid bond and
prices.
e- In case of non attaching a copy of agent agency as per
law no. 34/2008
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:املغلف الثاين

العرض املايل و التجاري ويتضم الشروط املالية واألسعار االفرادية واإلمجالية
بصورة واضحة وجلية – منشأ البضااة–مرفأ الشح –اسم الشركة الصانعة

 وال جيوز أن يتضم أي حتفظات اقوقية أو فنية كما يرجى ذكر- وانواهنا

0 كلمة ارض يف أالى ارضةم

 قدم العروض وفق ما نص اليه نظام العقود املواد الصادر ابلقانون رقم-

. 2004  لعام/51/

:  – الوكيل يف سورية3 مادة

 الى الشركات األجنبية العارضة عيني وكيال جتاراي هلا مسجل اصوال يف.اجلمهورية العربية السورية وجيب قدمي صورة ا وكالة الوكيل ابملغلف االول

 أال يةون الوكيل التجاري وكيال لشركتني اارضتني الى املناقصة و يلتزمالعارض الفائز (الشركة و الوكيل) ابلتضام و التةافل بتسديد الذمة املالية
املرت بة اليه جتاه املؤسسة ان وجدت بطريقة مناسبة حتددها املؤسسة
:  فض العروض- 4 مادة

 جتتمع اللجنة املشةلة لفض العروض ابلتاريخ والوقت احملددي ابإلاالن.الصادر هلذا التعهد جبلسة النية يسمح حبضورها جلميع العارضني

 و قوم بفض املغلف األول لةل اارض و دقق يف حمتواي ه و قرر قبول اروضم توافر فيهم الشروط املطلوبة لالشرتاك يف املناقصة واستبعاد م ال توفر فيه

0 هذه الشروط و عل ذلك الى احلضور

 ستفض العروض يف مقر اإلدارة العامة للمؤسسة جبلسة النية السااة العاشرة-

2020 / 12 /22 صبااا بتوقيت دمشق م يوم

:  رفض العرض- 5 مادة

:يرفض العرض يف احلاالت التالية

0  يف اال قدميه بصورة خمالفة ملا ورد هبذا الدفرت-أ

0  يف اال قدميه بعد الوقت احملدد لتقدمي العروض- ب

 يف اال وجود أي نقص يف الواثئق أو املواصفات الفنية املطلوب م- ج

 إال أنه حيـق للجنة.العارض قدميها وفقا" ألاـةام هذا النظام ودفا ـر الشـروط
إاطا مهلة للعارضني الستةمال النواقص احلاصلة يف اروضهم ابستثنا

. التامينات االوليه واالسعار

 لعام34  يف اال ادم ارفاق صورة ا وكالة الوكيل وفق ااةام القانون-د
.2008

:  التأمينات-6 مادة

Article 6- Guarantees:

a-Bid Bond:
:  التأمينات األولية- آ
1-Urea 46 %
% 46  مادة اليورايa-External Offer: /Euro 8 / for each offered Net
metric ton or 120,000 Euro / for the whole required  لةل ط مرتي صايف معروض أو/ يورو8/  بقيمة: العرض اخلارجي-أ
quantity / 15000 / Net MT.
 ط مرتي/ 15000 /  لةامل الةمية املطلوبة والبالغة/ يورو120,000/
.صايف

b- Internal Offer: / 10,000 S.P/ for each offered Net س لةل ط مرتي صايف معروض. ل/ 10,000 / بقيمة: العرض الداخلي-ب
metric ton or / 150,000,000 S.P/ for the whole
س لةامل الةمية املطلوبة والبالغة. ل/ 150,000,000/ أو بقيمة
required quantity / 15000 / Net MT.
.  ط مرتي صايف/ 15000 /
-To be submitted to G.F.T.O by a banking bid bond
issued by CBS-Damascus or any licensed bank in
Syria. Or a duly legalized cheque to GFTO order or
by bank transfer before 15:20 Hrs (Damascus time) on
21 / 12 /2020 to be valid for three months as from the
closing date and (otherwise offer will be rejected)
*The bid bond has to mention No. and date of the
tender , quantity and the material.
-It is not allowed to extend validity of any bid bond
presented for a specific tender as to cover further
tender. Every tender should have its own separate bid
bond presented by every participant; otherwise, the
bid bond and respectively the offer will be rejected.
- If it is not possible to submit bid bond in the name of
the foreign bidder in Euro, then bid bond may be
submitted by the agent and in his name in favor of the
external bidder in Syrian pounds instead of foreign
currency.
B- Performance Bond :
-The performance bond at 10% of the total contract
value should be issued according to the Syrian formal
text applied by commercial bank of Syria, to reach
our organization latest within 15 days as maximum
from the date on which the bidder is notified of
referring the contracting to him and certainly before
L/C opening , otherwise the contract will be fulfilled
at his own expense and the bidder will be charged
with the announcement expenses and all other fees,
costs and penalties – needless of any excuses or notice
by GFTO .
- GFTO will retain the performance bond submitted
by the contractor to secure his good contract execution
till the final receipt period is over and after submitting
an acquittance from the concerned financial
department.
-Performance bonds should be issued by CBS or any
licensed bank in Syria.
-Performance bonds must remain valid for three
months as min. after arrival of total quantity of
contract and after final receipt of goods.
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 قدم التأمينات األولية للمؤسسة مبوجب كفالة مصرفية صادرة ا املصرف أو شيك مصدق، التجاري السوري او ااد املصارف اخلاصة املعتمدة يف سوراي
 أو اوالة مصرفية وذلك قبل السااة،ألمر املؤسسة العامة للتجارة اخلارجية

 صاحلة ملدة ثالثة2020 / 12 / 21  بتوقيت دمشق م يوم/15.20/
)أشهر م اتريخ األغالق (وإال سريفض العرض

. الةمية واملادة، جيب أن ذكر الةفالة رقم واتريخ املناقصة ال يسمح بتمديد صالاية أي كفالة أولية مقدمة إلاالن أو ملناقصة حمددة-

 جيب أن يةون لةل إاالن أو مناقصة كفالة،لتغطية إاالن أو مناقصة الاقة

أولية خاصة هبا مقدمة م قبل كل مشارك وإال سيتم رفض الةفالة األولية
.وابلتايل رفض العرض

 يف اال ادم إمةانية قدمي التأمينات األوليـة ابسـم العـارض اخلـارجي ابليـورو جيــوز قــدميها ا ـ طريــق الوكيــل ابللــريات الســورية وابمســه نياب ــة ا ـ العــارض,

. اخلارجي بدال ا العملة األجنبية
: ب – التأمينات النهائية

 م القيمة اإلمجالية للعقد جيب أن صدر% 10  التأمينات النهائية بنسبةوفق النص الرمسي السوري املعتمد م قبل املصرف التجاري السوري و صل اىل

 يوما ااتبارا م اتريخ بليغ املتعهد إاالة15 مؤسستنا خالل مدة أقصاها

 حتت طائلة نفيذ التعهد الى، التعهد اليه وابلتأكيد قبل فتح اإلاتماد

اسابه و غرمي العارض بنفقات اإلاالن وكافة الرسوم واملصاريف والغرامات
. األخرى دون ااجة إىل أي أاذار أو إنذار م قبل املؤسسة
 حتتفظ اإلدارة ابلتأمينات النهائية املقدمة م املتعهد لضمان اس نفيذ-

عهده اىت انتها مدة االستالم النهائي وبعد أن يتقدم بربا ة ذمة م الدوائر

0املالية املختصة

 صدر الةفاالت م قبل املصرف التجاري السوري أو أي مصرف مرخص-

0 يف سوراي

 الةفالة النهائية جيب أن بقى صاحلة ملدة ثالثة أشهر اد ادىن بعد وصول. كامل كمية العقد وبعد استالم البضااة إستالما هنائيا

Article 7– Delivery Delay Penalty :
-The contractor will be fined with a delay penalty at
one per thousand per each day of delay from the total
of the contract after the contractual period but
provided not to exceed 20 pct out of the total contract
value, in addition to the provisions of the decree
no.450/2004, even if no damage caused to GFTO. It is
permitted to calculate the daily delay penalties on
basis of value of the part delayed in receipt provided
these two correlative conditions should be realized :
1-The other items should be delivered within the
stipulated period(s) .
2-The late deliverd part should be independent in the
ordinary usage from the other delivered parts .
Article 8– Contract Value Payment Method :
a- For External Offer:
-Payment will be made by a deferred, confirmed,
irrevocable and non transferable L/C and will be
released after completing the discharge of the goods at
Syrian ports and ascertaining its full conformity with
the quality & specifications mentioned in the contract
as per duly delivery & receipt report.
-Payment will be effected according to the received
quantities only stated in the duly delivery and receipt
reports.
-Or by a banking transfer to be paid for the received
quantities only after arrival of the goods which has to
be in conformity with the contractual specifications
and received as per duly delivery and receipt reports
and to provide all the documents required in the L/C .
Payment Instructions :
1-L/C value will be payable after making the analyses
issued by the competent local laboratories at the
Syrian Discharge port which confirm the conformity
of the goods with the specifications and after
receiving it as per duly delivery and receipt reports
and against a notice submitted by GFTO to CBS.
2-The seller should undertake that the maritime line /
shipping company will allow us to receive the goods
directly and immediately upon the vessel arrival to the
Syrian ports against an undertaking by us to submit the
original B/L later.
3-In case the maritime line/shipping company refrains
from delivering the goods to us accordingly, the seller
will bear all charges, costs, penalties, damages and the
consequences arising out of delaying in discharging
and receiving the goods ….etc
4-L/C will be opened exclusively in the name of the
bidder .
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:  غرامة التأخري-7 مادة

يغرم املتعهد بغرامة أتخري بنسبة وااد ابأللف ا كل يوم أتخري م القيمة

االمجالية للعقد بعد الفرتة التعاقدية املطلوبة والى أن ال زيد جمموع الغرامات

 (اشري ابملائة) م القيمة اإلمجالية للتعهد إضافة اىل ما ضمنه%20 ا
 ولو مل يلحق ابإلدارة أي ضرر وجيوز أن يتم،2004/450 ااةام املرسوم
اساب غرامات التأخري اليومية الى أساس قيمة اجلز املتأخر يف سليمه

: شـريطة حتقيق الشـرطني املتالزمني اآل يني

0  – أن يتم سـليم املواد األخرى ضم املواايد احملددة1

 – أن يةون اجلز املتأخر سـليمه مسـتقال يف االستعمال العادي ا ابقي2
. املواد األخرى املسـلمة
:  طريقة دفع قيمة التعهد-8 مادة

:  للعرض اخلارجي-أ

 غــري قابــل للــنقض وغــري،  معــزز،  يــتم الــدفع مبوجــب ااتمــاد مســتندي مؤجــل-

قابل للتحويل و يتم اإلفـراج اـ االاتمـاد بعـد انتهـا فريـغ البضـااة يف املرافـئ
اليهــا يف العقــد

الســورية والتأكــد م ـ مطابقــة النوايــة واملواصــفات املنصــو
. ابلةامل و مبوجب حماضر سليم واستالم أصولية

يــتم ال ــدفع وفــق الةمي ــات املســتلمة فقـ ـط يف ضــبوط التس ــليم و االس ــتالم-

األصولية

 او مبوجــب اوالــة مصــرفية للةميــات املســتلمة فقــط بع ـد وصــول البضــااةومطابقته ــا للمواص ــفات التعاقدي ــة واس ــتالمها مبوج ــب ض ــبوط س ــليم واس ــتالم

.أصولية و قدمي كافة املستندات املطلوبة ابالاتماد

: ـعـلـيـمـات الـدف ــع

قيمة االاتماد صبح قابلة للدفع بعد اجرا التحاليل الصادرة ا املخابر-1
احمللية املختصة يف مرفأ التفريغ السوري واليت ؤكد مطابقة البضااة للمواصفات
 ومقابل اشعار م, وبعد استالمها مبوجب ضبوط استالم و سليم أصولية

. املؤسسة العامة للتجارة اخلارجية إىل املصرف التجاري السوري

 الشركة الشاانة ستسمح لنا/  الى البائع التعهد أبن اخلط املالاي-2

ابستالم البضااة مباشرة وفور وصول السفينة إىل املرافئ السورية وذلك مبوجب
0 عهد م قبلنا بتقدمي بوليصة الشح األصلية الاقا

 الشركة الشاانة امتنعت ا سليم البضااة/  يف اال أن اخلط املالاي-3
إلينا وفقا لذلك يتحمل البائع كامل املسؤولية ا مجيع الرسوم و املصاريف و

الغرامات و األضرار و النتائج النامجة ا التأخر يف فريغ و استالم البضااة

.  اخل000

. سيفتح االاتماد اصرا ابسم العارض-4

b- For Internal Offer:

-Payment will be made by a banking transfer or a
cheque in favor of the seller as soon as possible for
the quantities received by the applicant after
ascertaining the full conformity of quality&
specifications to those of the contract as per duly
delivery & receipt report .
Article 9– Contractor Awareness :
The bidder, as soon as he submits his offer, will be
considered as having comprehended, understood and
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 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.
Article 10– Taxes & Dues:
The contractor will be bear the following:
1. Consular legalization fees will be as per the decree
No.2 for 2018.
2. Contract stamp duty at rate of eight per thousand of
the total contract value for the two copies of the
contract will be as per the legislative decree No. 44
dated 6/5/2005 to be paid to Damascus finance
directorate, Account No. 3541/23 the Central bank of
Syria within thirty days from the day that follows the
date of advising the opened L/C or date of giving the
commencement order in case payment is by a banking
transfer, otherwise, the incurred fine equal to the
doubled stamp duty has to be paid.
3-The local administrative fees 5% of contract stamp
duty.
4- Fee of rebuilding 10% of total taxes and direct and
indirect fees incurred on the contract.
5-The awarded bidder will bear the announcement and
filming sessions charges.
6- The contractor will bear all taxes, fees and charges
incurred on the contract concluded with him.
7-The commissions of opening the L/C inside Syria
are on GFTO account and outside Syria are on the
beneficiary account, except for the L/C confirmation
fees which only for one foreign correspondent bank
are to be on the buyer account.
8-Internal bidder will bear the administrative expenses
at rate of 1% of the total value of the contract.
Article 11– 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. The required materials
should completely comply with the necessary
specifications and proprieties. The quantity and
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:  للعرض الداخلي-ب

 يــتم الــدفع مبوجــب اوال ـة مصــرفية أو ش ـيك لصــاحل البــائع ابلســراة املمةنــة-

وذلك للةميات املستلمة م قبل اجلهة الطالبة و ذلك بعد ثبوت مطابقة نواية
ومواصــفات البضــااة ابلةامــل لتلــك املتعاقــد اليهــا و مبوجــب ضــبط اســتالم و
. سليم أصويل

:  اطالع املتعهد- 9 مادة
يعترب العارض مبجرد قدمي ارضه قد استواب و فهم وقبل مجيع ما ورد بدفرت
الشروط املالية واحلقوقية هذا ودفرت الشروط الفنية اخلا هبذا التعهد دون أي
حتفظ أو خمالفة ويعترب أيضا أنه قد أطلع وقبل جبميع ما ورد ابلةشف التقديري
وجدول األسعار والةميات اخلاصة هبذا التعهد وكذلك ما ورد بدفرت الشروط
0العام
:  الرسوم و الضرائب10 مادة
:يقع الى اا ق املتعهد ما يلي

.2018  لعام2  رسوم التصديق القنصلي اسب املرسوم.1
 ابأللف م قيمة العقد اإلمجالية الى نسخيت العقد8 رسم الطابع بنسبة.2
 دفع إىل مديرية مالية2005/5/6  اتريخ44 وفق املرسوم التشريعي رقم

 دفع لدى مصرف سوراي املركزي خالل23/3541 دمشق الى احلساب رقم
 يوم م اليوم الذي يلي اتريخ بلغ فتح االاتماد أو اتريخ منح أمر املباشرة30
يف اال الدفع حبوالة مصرفية وإال سيتم دفع الغرامة املتوجبة و عادل مثلي رسم

.الطابع

. م قيمة رسم الطابع٪5  رسوم اإلدارة احمللية.3
 م جمموع الضرائب والرسوم املباشرة وغري% 10 رسم إاادة األامار.4
.املباشرة املرت بة الى العقد

يتحمل العارض الذي رسو اليه املناقصة نفقات اإلاالن وجلسات.5
.التصوير

 يتحمل املتعهد مجيع الضرائب والرسوم والنفقات املرت بة الى نفيذ العقد.6
.اجلاري معه

اموالت فتح االاتماد داخل سوراي ستةون الى اساب املؤسسة العامة.7
للتجارة اخلارجية وخارج سوراي الى اساب املستفيد ما ادا نفقات عزيز

.االاتماد ستةون الى اساب الشاري فقط ملصرف مراسل أجنيب وااد

 م القيمة اإلمجالية%1 يتحمل العارض الداخلي النفقات اإلدارية بنسبة-8
للعقد
:  االستالم- 11 مادة
جيب الى املتعهد قدمي املواد و نفيذ مجيع األامال املطلوبة يف هذا التعهد
بشةل ينطبق مع كل ما ستوجبه املواصفات الفنية و عليمات اإلدارة م
دقة وإ قان مبا يتفق مع األصول املتعارف اليها لتنفيذ مثل هذه األامال
ومطابقة مواصفات املواد املطلوبة مع املواصفات واخلصائص الالزمة هلا
0 ومطابقة الةمية والنواية اسب ما جا بعرض املتعهد

quality should conform to the relevant contractor's
offer.
-Final receipt of fertilizers and payment of value will
be effected only after goods arrival to Syrian ports of
discharge, being analyzed at our approved laboratories
and accepted, completion of discharge and receipt of
the whole goods as per duly delivery and receipt
reports.
Article 12– Amendment of the contract:
General Foreign Trade Organization has the right to
increase or decrease the required quantity during
period of contract execution at a percentage not
exceeding (30%) per each item at the same terms and
prices stated in the contract without the necessity for a
new contract provided value of total increase or
decrease should not exceed 25% of total contract
value. Contractor will be granted an additional period
fit with the increase done on items and works of the
contract.
Article 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 costs may be.
Article 14- Giving Up 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,
administrative, legal 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 !.
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االستالم النهائي لألمسدة ودفع القيمة ينفذ فقط بعد وصول البضااة إىل قبوهلا وانتها، حتليلها لدى املخابر املعتمدة لدينا،مرافئ التفريغ السورية
. التفريغ واستالم كامل البضااة مبوجب حماضر سليم واستالم أصولية

: عديل العقد-12مادة
حيق لإلدارة خالل مدة التنفيذ زايدة الةميات املتعاقد اليها أو إنقاصها بنسبة
) لةل بند اومادة م التعهد الى اده وذلك بنفس الشروط% 30(
واالسعار الواردة ابلعقد ودون احلاجة اىل اقد جديد الى ان ال تجاوز جمموع
 م القيمة االمجالية للعقد ومينح املتعهد مدة إضافية%25 الزايدة او النقص
.تناسب مع طبيعة ومقدارالزايدات اليت طرأت الى بنود وأامال العقد

:  – التباي واألخطا يف التعليمات13 مادة
الى املتعهد قبل املباشرة يف نفيذ أي جز م العقد أن يدقق و يتأكد م-1
صحة ما يقتضيه دفرت الشروط الفنية وجدول األسعار وقائمة الةميات
 و أن يطلب م اإلدارة صحيح أي باي أو،وغريهام األاةام ويتثبت به
ناقض أو نقص أو خطأ قد يلحظه يف هذه الشروط الفنية أو الةشوف أو
التعليمات والتعليمات املعطاة إليه (سوا أكانت التعليمات مةتوبة أو مرسومة
وسوا كانت مرافقة للعقد أو أاطيت إىل املتعهد فيما بعد أثنا التنفيذ ) والى
املتعهد يف هذه احلاالت العمل مبوجب التعليمات النهائية اخلطية اليت طلب
0 اإلدارة منه إ بااها أثنا التنفيذ يف هذا املوضوع
 إذا مل يراجع املتعهد اإلدارة خطيا بشأن أي باي أو ناقض يف الشروط-2
الفنية وظهر بعد نفيذ األشغال كلها أو بعضها أي خطأ ال مية قبوله أو الفيه
يف أي م األامال الواردة يف العقد إمجاال أو فصيال قع الى املتعهد مسؤولية
ما يرت ب الى صحيح اخلطأ الواقع واليه إزالة نتائج هذا اخلطأ الى نفقته
.اخلاصة مهما بلغت التةاليف
:  – التنازل ا العقد والعقود الثانوية14 املادة
ال حيق للمتعهد أن يتنازل ا أي امل أو جز م األامال اليت سينظم العقد
م أجل حتقيقها وال أن يعهد هبا أو يلزمها كلها أو بعضها إىل أشخا آخري
كمتعهدي اثنويني إال مبوافقة خطية م اإلدارة وأن اصول املتعهد الى مثل
هذه املوافقة ال يعين أبي اال م األاوال إلزام اإلدارة ابن دخل يف أي االقة
م أي نوع كانت مع املتعهدي الثانويني كما ال يعفي املتعهد م التزاما ه
ومسؤوليا ه الفنية واإلدارية واحلقوقية واجلزائية املفروضة الية جتاه اإلدارة
مبوجب أاةام العقد الذي سينظم معه ومينع الى الشركات العامة إجرا أية
اقود ملحقة أو اثنوية مع غري القطاع العام لتنفيذ األامال املتعاقد اليها مهما
0 كانت نسبة هذه العقود م قيمة العقد األصلي وذلك حتت طائلة املسؤولية

Article 15 -Commercial Conditions :
:  – الشروط التجارية15 مادة
a-Prices:
: األسعار- أ
1- The External Offer:
: يف العرض اخلارجي-1
-Prices should be submitted in Euro per Net Mt on
basis of CFR liner out Syrian ports.
 الينــر أوتCFR  قــدم األســعار ابليــورو للط ـ املــرتي الصــايف الــى أســاساملرافئ السورية
-Shipment should be effected on basis (CFR) Liner
Out Syrian Ports, Lattakia or Tartous, at buyers’
 الالذقية أو،  الينر آوت املرافئ السوريةCFR  ينفذ الشح الى أساسoption.
. طرطوس خليار الشاري
-Terms of “liner out" should be stated on the shipping
documents (B/L, Cargo Manifest) and all other  جيـ ــب أن يـ ــتم ذكـ ــر شـ ــروط الشـ ــح " الينـ ــر اوت " يف مسـ ــتندات الشـ ــحdocuments of the carrying vessel. Otherwise, Seller  و, (بوليصــة الشــح – مانيفســت احلمولــة ) و كافــة مســتندات البــاخرة الناقلــة
will be responsible for all consequences and will hold
him any charges arising out for non-compliance with إال سيةون البائع مسؤوال ا كافـة النتـائج و سـيتم حتميلـه أيـة نفقـات قـد ـنجم
. ا ادم االلتزام ابلشروط املذكورة
said terms.
-Shipment should be effected exclusively through  يتم نفيذ الشح اصرا ا طريق مؤسسة النقل البحري أو مبوافقتها مبوجبSyriamar or by their approval by a mutual agreement
ا فاق بني البائع والنقل البحـري وهـذا اليعفـي البـائع مـ أي مـ مسـؤوليا ه جتـاه
between the seller & Syriamar and this will not
. املؤسسة
release seller from any of his responsibilities towards
GFTO.
 جيــب أن يقــدم البــائع شــهادة صــادرة ا ـ مؤسســة النقــل البحــري شــهد أن-Seller should submit a certificate issued by Syriamar
attesting that shipment was effected either by them or  هذه الشهادة عترب واادة م، الشح قد مت نفيذه إما م قبلهم أو مبوافقتهم
0 واثئق االاتماد
by their approval. This certificate will be considered
as one of the L/C documents.
 اســم املعمــل املنــتج وانوانــه، يتوجــب الــى العــارض أن حيــدد منشــأ البضــااة-The bidder should indicate the goods origin ,the
0 الةامل ومرفأ الشح
name and the full address of the producing mill and
:  يف العرض الداخلي-2
the shipping port.
2- The Internal Offer:
 قدم األسعار للطـ املـرتي الصـايف ابللـريات السـورية او ابليـورو الـى ان يـتم-Prices are to be submitted for Net Mt in Syrian
pounds or in Euro provided the settlement at maturity التســديد ابللــرية الســورية اص ـرا بتــاريخ االســتحقاق وذلــك ســندا ل ـبالغ رائســة
date will be in Syrian Pounds restrictively according  الى أساس التسـليم يف2015/10/21 ب اتريخ/15/26 جملس الوزرا رقم
the notification of Minister presidency No. 26/15/B
. أرض مستوداات اجلهة الطالبة
dated 21/10/2015, on basis delivery at lands of the
 كافــة الرســوم و النفقــات املرت بــة الــى الشــاانات الــى اســاب البــائع و- ب
applicant warehouses.
b- All fees and expenses incurred on the trucks will be دون أن يــؤدي ذلــك إىل اإلنقــا م ـ مســؤوليته جتــاه املؤسســة العامــة للتجــارة
on the seller account, without releasing him from any
0 اخلارجية مبوجب العقد
liability towards GFTO as per the contract .
 بعد ثبيت الطلبية ستصبح األسعار هنائية وال ختضع أليـة زايدة مهمـا كانـت-3
3-After confirmation of order, prices will be final and
not subject to any increase whatsoever especially for خاصــة ابلنســبة لتبــدالت أجــور الشــح والعــالوات وأســعار الوقــود واملــواد اخلــام
freight fluctuations, surcharge, fuel and raw materials
.) اخل.........وغريها
prices etc....)
Article 16-Partial offer, confirmation & shipment:
-Partial offer is allowed only but provided the offered
quantity to not be less than 5000 Mt.
- Partial confirmation is allowed
- Partial shipment is allowed .
-The confirmed quantity is GFTO option and it has
the right to divide the confirmed quantity on bidders .

:التثبيت اجلزئي و الشح اجلزئي,  –العرض اجلزئي16 مادة
 ط5000 العرض اجلزئي مسموح الى أن ال قل الةمية املعروضة ا.  التثبيت اجلزئي مسموح0  الشح اجلزئي مسموح الةمية املثبتة هي خليار املؤسسة و هلا احلق يف وزيع الةمية املثبتة الى.العارضني

Article 17 - Execution:
:  التنفيذ-17 مادة
-External bidder
:العارض اخلارجي-Shipment will be during one month as max. from date
 يتم الشح خالل شهر وااد كحد أقصى م اتريخ استالم االاتماد أو أمرof receiving of the L/C or the commencement order .
-Internal bidder:
. املباشرة
The quantities to be delivered at warehouses of the
: العارض الداخليapplicant during one month as max. from date of
يتم سليم الةميات يف مستوداات اجلهة الطالبة خالل شهر وااد كحد أقصى
receiving the commencement order
. م اتريخ استالم أمر املباشرة
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Art. 18. Weight, quantity, packing, marks, quality &
specifications:

-Weight , quantity , packing , marking and checking of
the vessel holds and hatches etc., are final at loading
port and under the seller’s responsibility.
-Quality and specifications are final at Syrian port of
discharge according analysis carried out in our
accredited laboratories.
-In case of rejecting the goods, seller will be notified
accordingly to take all necessary procedures to re-export
the rejected cargo at his own full expense and
responsibility and to settle all costs /expenses due or
paid in Syria on the cargo before and after rejection.
Seller should ship a replaced conforming cargo of same
quantity /weight to G.F.T.O. within one month as
maximum from the date of cargo rejection. Late
shipment penalty will remain valid according to the
contractual conditions until date of delivery of goods as
per the specifications agreed on according to the
contractual provisions .
Article 19 - Carrying Vessels:
-Vessels, which are not more than 15 years old are not
subject to overage insurance premium.
-Regular vessels, which are not more than 25 years
old are not subject to overage insurance premium,
provided these vessels have to be of regular maritime
lines approved by Syrian General Organization for
Insurance.
-All other vessels, which are more than 15 years old
and irregular including the chartered vessels are
subject to overage insurance premium according the
rates accredited by the Syrian General Organization
for Insurance. Overage insurance premium has to be
paid by the seller. These vessels have to be suitable
for shipment and sailing.
-Transshipment is allowed.
-Shipment on vessel board(deck) are not allowed.
-Vessel should be in a good condition and fit from all
aspects for loading and carrying the goods during the
maritime voyage safely.
-Vessel shouldn't be banned from entry to Syrian ports,
not of Israeli flag or belonging and not blacklisted.
-Every vessel's hatch should be provided with its own
fully workable crane. In case of non approval of the
port authorities to use it, the quay cranes will be used
on the seller’s account.
-Shipco (Syrian Shipping Agencies Co.) should be
appointed as the sole vessel’s agent at Syrian ports
and all fees /expenses including cargo handling should
be paid to SHIPCO by sellers.
-As delivery is final at Syrian port of discharge, cargo
should be discharged / delivered against an
undertaking from G.F.T.O.to vessel’s agent
(SHIPCO) to present original B/L later on .Seller has
to authorize /instruct carrier accordingly, Otherwise
seller shall be held fully responsible for all
10

: الوزن والةمية والتعبئة والعالمات والنواية واملواصفات-18 مادة
اخل هنائية يف... الوزن والةمية والتعبئة والعالمات والتأكد م انابر الباخرة.مينا التحميل مسؤولية البائع
 النواية واملواصفات ةون هنائية يف مينا التفريغ السوري وفقا للتحاليل0 اجلارية لدى املخابر املعتمدة يف القطر
 يف اال رفض البضااة يتم إبالغ البائع بذلك الختاذ كافة اإلجرا ات الالزمةإلاادة صدير احلمولة املرفوضة الى نفقته و مسؤوليته اخلاصة ابلةامل و سوية
كافة النفقات واملصاريف املستحقة أو املدفواة يف سوراي الى احلمولة قبل
وبعد رفضها ويتوجب الى البائع شح محولة بديلة مطابقة بذات الةمية
والوزن إىل مؤسسة التجارة اخلارجية خالل شهر وااد اد أقصى م اتريخ
 و بقى غرامات التأخري سارية وفق الشروط التعاقدية اىت، رفض احلمولة
0اتريخ سليم املادة وفق املواصفات املتفق اليها مبوجب األاةام التعاقدية

:  يشرتط يف السف الناقلة-19 مادة

. اام ال يرت ب اليها بدل قدم15  البواخر اليت ال يتجاوز امرها-

 اام ال يرت ب اليها بدل قدم و25  البواخر النظامية اليت مل يتجاوز امرهايشرتط أن ةون هذه البواخر اتبعة خلطوط مالاية نظامية معتمدة م قبل

0 املؤسسة العامة السورية للتأمني

 اام و غري نظامية مبا فيها15  كافة البواخر األخرى اليت يتجاوز امرها-

البواخر املستأجرة يرت ب اليها بدل قدم وفق النسب املعتمدة م قبل املؤسسة
 و يشرتط أن ةون0  بدل القدم يدفع م قبل البائع،العامة السورية للتأمني

0 هذه البواخر صاحلة للشح و اإلحبار
0  األقطرمة غري مسمواة-

0  الشح الى ظهر الباخرة غري مسموح-

 جيب أن ةون الباخرة الناقلة حبالة جيدة و مناسبة م كافة األوجه لتحميل-

.و نقل البضااة أثنا الرالة البحرية بسالم

 جيب أن ةون الباخرة غري ممنواة م دخول املرافئ السورية وليست. إسرائيلية العلم أو التبعية وغري مدرجة يف الالئحة السودا

 جيب أن ةون كل فتحة انرب يف الباخرة جمهزة برافعتها اخلاصة الشغالة-

ابلةامل ويف اال ادم موافقة السلطات املرفئية الى استخدامها يتم استخدام
.روافع الرصيف الى اساب البائع

 جي ب أن عني شركة التوكيالت املالاية ( شيبةو) كوكيلة وايدة للباخرة يفاملرافئ السورية وكافة الرسوم والنفقات مبا فيها ناول احلمولة دفع م قبل

.البائع إىل التوكيالت املالاية

 ا يث أن التسليم هنائي يف مرفأ التفريغ السوري فإنه جيب فريغ و سليم)البضااة مقابل عهد م مؤسسة التجارة اخلارجية إىل وكيلة الباخرة ( شيبةو

بتقدمي بوليصة الشح األصلية الاقا ويتوجب الى البائع فويض الناقل
واإليعاز له الى هذا األساس و إال يةون البائع مسؤول مسؤولية كاملة ا
مجيع النتائج النامجة ا أتخري التفريغ

consequences arising out of the delay in discharge.
-The ship’s master should duly send 72/48/24 hour
notices of Estimated Time of Arrival to reach
receivers in due time , especially Shipco & GFTO.
-Any damage, shortage, or loss… etc in the cargo will
be on the seller’s responsibility
-Seller must provide GFTO with all shipping data with
copies of B/ L & commercial invoice upon shipment.
-Upon concluding any contract with GFTO, the
suppliers should request carriers to give the delivery
order to GFTO against an undertaking to be settled
later on.
-In case of non approval of the carriers on such
request, the supplier will bear all charges including
the demurrage. GFTO will not be responsible for any
damage may arise from the delay in discharging the
goods.
Article 20- Chosen Domicile:

-Bidder should define his chosen domicile exclusively
in Syria (clearly indicating in details the builing No.,
the street, the area and the phone and fax Nos . ). Said
domicile will be binding for the contractor even if he
moved to another place unless the first party has been
notified in writing about his new chosen domicile,
otherwise all notifications sent to his first domicile
will be considered definitly correct, Noting the
commercial attachee in the bidder's embassy is
unacceptable as a chosen domicile .
Article 21- Final Confirmation And L/C Opening :

-Final confirmation & L/C opening are subject to the
approval of Syrian concerned authorities and to
availability of exchange. Buyer has the right to open a
partial letter of credit.
-The documentary L/C has to be opened through first
class foreign correspondent bank to be nominated by
Commercial Bank of Syria according to his available
banking facilities.
-Date of opening L/C for total or partial quantity of
contract is G.F.T.O. choice..
-Any extension and / or amendment on the L/C
causing of sellers will be on sellers account.
-Charter party bills of lading and stale documents are
acceptable provided B/L
should indicate that
SHIPCO is the vessel agent at discharging port.
Article 22- Seller’s infringement of contractual
obligations and arbitration :
-In case company contracted with breaches contract

and such breaching is substantiated, buyer has the full
right to claim compensation for all losses, damages
and due price differences.
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 ي توجب الى رابن الباخرة أن يرسل يف اينه إشعارات ا وقع الوصول قبل سااة حبيث صل إىل املستلمني يف الوقت الالزم وخاصة شركة24/48/72
.التوكيالت املالاية واملؤسسة العامة للتجارة اخلارجية

.اخل يف احلمولة الى مسؤولية البائع... أي ضرر أو نقص أو خسارة جيب الى البائع زويد املؤسسة العامة للتجارة اخلارجية بةافة فاصيل0 الشح وبنسخ ا بوليصة الشح والفا ورة التجارية فور الشح

– لدى إجرا أي عاقد مع جيفتو الى الشركات املوردة الطلب م الشركات
0 الناقلة منح اذوانت التسليم ملؤسستنا مبوجب عهد يسدد الاقا

– يف اال ادم موافقة الشركات الناقلة الى هذا الطلب تحمل الشركة املوردة
كامل غرامات التأخري يف التفريغ مع ادم حتمل مؤسستنا أي مسؤولية ابلنسبة

0 للضرر الذي قد حيصل م جرا التأخري يف فريغ البضااة

: – املوط املختار20 مادة
يتوجب الى العارض حتديد موط خمتار يف سوراي مع وضيح اسم احلي والشارع
 ويعترب موطنه املختار،ورقم البنا ورقم الشقة بشةل مفصل واهلا ف والفاكس
ملزما للمتعهد اىت لو انتقل منه إىل غريه ما مل يبلغ الفريق األول خطيا ا
موطنه املختار اجلديد و إال عترب كافة التبليغات املرسلة إىل موطنه األول
 مع العلم أن امللحق التجاري لسفارة العارض يف سوراي غري،صحيحة اةما
.مقبول كموط خمتار

:  التثبيت النهائي وفتح االاتماد- 21 مادة
 ا لتثبيت النهائي وفتح االاتماد خاضعان ملوافقة السلطات السورية املختصة0  وحيق للشاري فتح ااتماد جزئي،و وفر القطع

 يفتح االاتماد املستندي لدى مصرف أجنيب مراسل م الدرجة األوىلويسمى م قبل املصرف التجاري السوري اسب التسهيالت املصرفية املتوفرة

. لديه

. اتريخ فتح االاتماد لةامل كمية العقد أو جلز منه هو خليار املؤسسة أو عديل الى االاتماد بسب البائع سيةون الى اساب/ أي متديد و-

.البائع

 بوالص شح اقد االستئجار والواثئق القدمية مقبولة بشرط أن شري بوالص0 الشح إىل شركة التوكيالت املالاية كوكيل للباخرة يف مرفأ التفريغ

:  إخالل البائع ابلتزاما ه العقدية و التحةيم- 22 مادة

 يف اال أن الشركة املتعاقد معها نةلت ابلعقد وهذا النةول مت وثيقه-

يةون للشاري كـامـل الـحـق بـمـطـالبـتـه ــا بـالـتعـويـض ا كـامـل األضـرار
، والـخـســائـر وفـروق الـسـعـر الـمـتـر ـبـة

-All disputes arising from the contract concluded with
the winning bidder will be solved amicably, otherwise
Syrian administrative court will be exclusively
entitled to solve the dispute and our organization has
the option to refer the subject to arbitration before the
state council in Syrian Arab Republic.

حتل مجيع اخلالفات اليت قد نشأ ا نفيذ العقد الذي يربم مع العارض-

Article 23-Boycott Of Israel:
-Israel boycott provisions in past and in future will be
applied on the supplier /seller/, carrying vessels.
G.F.T.O has full right to cancel contract in case of
incompliance with said condition.
-Seller will be responsible for cancellation of contract
and all consequent results.

: مقاطعة إسرائيل-23 مادة

الفائز ابلطرق الودية وإذا مل يتم التوصل إىل ا فاق ودي حللها يةون القضا

اإلداري يف اجلمهورية العربية السورية هو صااب اال فاق اصرا حلل هذا

اخلالف و خليار املؤسسة إاالة املوضوع إىل التحةيم أمام جملس الدولة يف

0 اجلمهورية العربية السورية

/ سوف طبق أاةام مقاطعة إسرائيل يف املاضي ويف املستقبل الى املورد-

 الباخرة وللمؤسسة كامل احلق إبلغا العقد يف اال ادم االلتزام هبذا/ البائع

.الشرط

.  سيةون البائع مسؤوال ا إلغا العقد ومجيع النتائج النامجة ا ذلك:  – مدة ار باط العارض بعرضه24 مادة

Article 24-Offer-Binding Period:
-The bidder should keep bound to his own offer for

 يبقى العارض مر بطا بعرضه ملدة ثالثة أشهر اد أدىن م اليوم التايل إلنتها-

.مواد قدمي العروض

three months as min. from the day following the
closing date for submitting the offers.

:  – األاذار25 مادة
The contractor will be held fully liable for all of his
يعترب املتعهد مسؤوال ا مجيع التزاما ه وغرامات التأخري املرت بة اليه فور الول
commitments and for the delay penalties due , the
moment the fixed relevant dates start as per the اآلجال احملددة هلا مبوجب العقد الذي ينظم معه دومنا ااجة ألي إنذار أو إجرا
contract concluded with him, needless of any notice or
0 م قبل اإلدارة
procedure by GFTO .
 يف اال أن الشركة املتعاقد معها نةلت ابلتعاقد للمؤسسة كامل احلق ابملطالبة-In case the company contracted with breaches the
contract, general foreign trade organization has the  إضافة لةامل احلقوق، ابلتعويض ألجل مجيع اخلسائر و فروقات السعر املرت بة
full right to lodge a compensation claim for all losses
. 2004/450  و املرسوم2004/51 اليت حيفظها القانون
and price differences due-in addition to all rights kept
by the law no.51/2004 and the decree no.450/2004 .
Article 26 -File Purchasing:
:  شرا االضبارة-26 مادة
-The bidder should purchase this tender call file from
 الى العارض شرا اإلضبارة اخلاصة هبذا التعهد م دائرة سجل املناقصاتGFTO (tender register department) and duly settle its
س فقط0ل/10000/ ابملؤسسة العامة للتجارة اخلارجية و سديد قيمتها
value amounting only / 10000 / S.P .
Article 27- Contract Governing Regulations&
:  – األنظمة والقوانني الناظمة هلذا التعهد27 مادة
Laws:
Article 25-Excuses :

Whatever not herein plainly stipulated will be subject
to the uniformed contract system issued per the law
No.51/2004, the general booklet of the uniformed
contract system issued per the decree No.450/2004
and all other operative laws and regulations.
For further information, you may check the booklet of
conditions on our internet website: www.gfto.gov.sy.

يف كل ما مل ينص اليه صرااة يف هذا الدفرت يطبق اليه نظام العقود املواد

 ودفرت الشروط العامة لنظام العقود2004  لعام/51/ الصادر ابلقانون رقم
. وكافة القوانني واألنظمة النافذة2004  لعام/450/املواد الصادر ابملرسوم
ملزيد م املعلومات ميةنةم االطالع الى دفرت الشروط يف موقع املؤسسة

website: www.gfto.gov.sy الى االنرتنت

املـدير الع ـ ــام

General Director
Shadi Jawhara

شادي جوهرة
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