اجلمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

وزارة األشغال العامة واإلسكان

Ministry of Puplic Work
and Housing

مديرية العقود

دفتر الشروط الحقوقية والمالية
لمشروع توريد :
 كسارة متنقلة العادة تدوير نفايات وأنقاض االبنية عدد /2/ باكر جنزير لهدم المباني مزود بتجهيزة قضم البيتون عدد/2/يطبق على طلب العروض ما يلي :

 )1القانون رقم ( )51لعام  2004المتضمن نظام العقود الموحد للجهات العامة في سورية

 )2المرسوم رقم ( )450لعام  2004المتضمن دفتر الشروط العامة للجهات العامة في سورية.
 )3قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /36م.و تاريخ .2015/10/21

 )4بالغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /15/26ب تاريخ .2015/10/21
1ـ التعاريــف :

يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها:

 .1الوزيـر :وزير األشغال العامة واإلسكان

 .2آمر الصرف  :وزير األشغال العامة واإلسكان

 .3الجهة العامة أو اإلدارة  :و ازرة األشغال العامة واإلسكان

 .4التعهــد :هو االلتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه اإلدارة .

 .5العارض :هو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تقدم إلى االدارة بعرض وفقا للشروط و قبل عرضه.

 .6المتعهد المرشـح :هو من ترسو عليه المناقصة او طلب العروض او يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل اسباب
تصديقه ولم يبلغ امر المباشرة .

 .7المتعهد :من يرتبط مع الجهة العامة بعقد لتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ األشغال.

 .8العقــد  :مجموعة األحكام التي يرتبط بها المتعهد مع اإلدارة بما في ذلك دفاتر الشروط العامة والخاصة
والمواصفات والوثائق المتعلقة بالتعهد.

 .9المهندس :جهاز اإلشراف سواء كان شركة أو مهندسين أو لجنة مشكلة من االدارة أو غير ذلك و المكلفين من
قبل اإلدارة وفقا للصالحيات الممنوحة لهم بمتابعة تنفيذ األعمال .

 .10التوريدات :تعني كافة التجهيزات والبرامج الالزمة لتشغيلها و أية متممات أخرى لتنفيذ المشروع .
2ـ

موضوع التعهـد  :تقديم كسارة متنقلة إلعادة تدوير النفايات وأنقاض األبنية – وباكر جنزير لهدم المباني

مزود بتجهيزة قضم البيتون وفقاً للمواصفات المحددة في دفتر الشروط الفنية الخاصة .
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 تقبل العروض مجزئة .3ـ التأمينات المؤقتـة :

التأمينــات المؤقتــة المطلوبــة (  )30,000,000ل.س فق ـ

ثالثــون مليــون ليــرة ســورية

يــر  5/،مليــون ليــرة

سورية لكل باكر  10 -مليون ليرة سـورية لكـل كسـارة  /ويكوون أدائهوا (بوالليرة السوورية حصو ار) بكفالوة مصورفية صوادرة و
مقبولة من أحد المصارف السورية المعتمدة لصالح و ازرة األشغال العاموة واإلسوكان وتبقوى سوارية المفعوول طيلوة مودة

االرتباط بالعرض (أو بموجب شيك مصدق من أحود المصوارف المعتمودة فوي الجمهوريوة العرليوة السوورية أو بموجوب
ايصوال يوودفع فووي مديريوة الخزينووة المركزيووة لصوالح و ازرة األشووغال العامووة واإلسوكان باسووم العووارض حصو ار) وفووي حووال

تقووديم العوورض موون شووركاء تقوودم التلمينووات األوليووة باسووم الشووركاء مجتمعووين أو(منفووردين) و تقبــل التأمينــات المجيــرة

تحت طائلة رفض العرض.

4ـ كيفية تقديم العروض :

تقوودم العووروض إمووا مباش ورة إلووى الجهووة المحووددة فووي اإلعووالن أو ترسوول إليهووا بالبريوود المضوومون علووى أن تصوول إليهووا
وتسجل في ديوانها في كال الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد النتهاء تقديم العروض.

يقدم العرض وفقاً لما يلي :
المغلــــف األول  :يحتو وووي علو ووى طلو ووب االشو ووتراك ملصو ووقا عليو ووه الطوابو ووع القانونيو ووة بمبلو ووغ /1500/ل.س فقو ووط ال و و
وخمسمائة ليرة سورية ،وفقا للنموذج المرفق رقم  /1/والتأمينات المؤقتة والوثائق المشعرة بتوافر الشروط التاليوة:

 -1إقرار العارض بلنه أطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة الفنية والمالية وجداول بنود التوريدات أو األشوغال

المطلوبة الخاصة بهذا المشروع وبلنه يقبول بجميوع موا ورد فوي هوذه المسوتندات مون شوروط وأحكوام وفقوا للنمووذج

المرفق رقم ./2/

 -2إقورار موون العووارض يتضوومن أن ال يكووون محروموا موون الودخول فووي المناقصووات أو التعاقوود مووع الجهووات العامووة أو
محجو از على أمواله حج از احتياطيا أو تنفيذيا لصالح إحدى الجهات العامة وفقا للنموذج المرفق رقم ./3/

 -3إقرار بمقاطعة إسرائيل وفقا للنموذج المرفق رقم. /4/

 -4أن ال يكوون مون العوواملين فوي إحوودى الجهوات العامووة وأال يكوون عضووا فوي المكاتووب التنفيذيوة لو دارة المحليوة ضوومن
محافظته تحديدا( بموجب إقرار خطي من العارض بالنسبة لألشخاص الطبيعيين) وفقا للنموذج المرفق رقم /5/

 -5سجل مدني بالنسبة لألشخاص الطبيعيين ،

 -6أال يكون محكوما بجرم شائن مالم يرد إليه اعتباره( بالنسبة لألشخاص الطبيعيين ) (وثيقة ال حكم عليه)
 -7أن يكون مسجال في السجل التجاري.

 -8وثيقة اشتراك بنشرة اإلعالنات الرسمية لعام . 2016

 -9وثيقة شراء االضبارة باسم العارض  /الشركة العارضة .

 -10اذا ك ووان للع ووارض ش ووركاء فيج ووب تق ووديم وثيق ووة قانوني ووة تثب ووت عالق ووة الشو وراكة ويج ووب ان تق وودم وث ووائق االش ووتراك
بالمناقصة لجميع الشركاء .

 -11تعفى الجهات العامة في سورية من تقديم جميع الوثائق المذكورة في البنود(.)2-3-4-5-6-7-8
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 -12يشترط أال يكون قد مضى ثالثة أشهر على استخراج الوثائق المحددة في البنود ()4-5-6

 -13يمكن االستعاضة عن الوثائق المحوددة فوي هوذه الموادة بشوهادة صوادرة عون جهوة عاموة تفيود بتووفر هوذه الوثوائق
لديها وأنها مستوفية لشروطها القانونية لدى هذه الجهة شريطة تقديم هذه الوثائق عند اإلحالة.

 -14تلصووق الطوابووع القانونيووة (طووابع مووالي بقيمووة 10ل.س  +ط وابع المجهووود الحرلووي  +طووابع الشووهيد) علووى كوول
تصريح مقدم من العارض.

المغلــف الثــاني :يحتوووي علووى العوورض الفنووي والمواصووفات والكاتالوكووات ومعلومووات عامووة عوون( :العووارض /الشووركة
العارضة) للتلهيل ،وال يجوز أن يتضمن أي أسوعار أو تحفظوات أو شوروط حقوقيووة أو ماليووة وال يعتود بولي منهوا فوي
حال ورودهوا وتصريح يفيد بلن التجهيزات المطلوبة موجودة في مستودعاته .

المغلف الثالث :يحتوي على العرض المالي مع جدول األسعار ا فراديــة لكل بند على حدى واإلجمالية ،على أن
يحدد بلد الصنع والماركة والطراز وأن يكون مطبوعا وواضحا رقما وكتابة دون حك أو شطب أو حشو بخط اليد وال
يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية وال يعتد بلي منها في حال ورودهوا ،وتحت طائلة رفض

العرض في حال المخالفة.

 يجوز تقديم العرض بالليرة السورية أو بالقطع ا جنبي :
وفي حال تقدم العارض بعرضه بالقطع ا جنبي سيتم تسديد المستحقات بالليرة السورية حص اًر بتاريخ ا ستحقاق

وفق سعر صرف وسطي المصارف الصادر عـن مصـرف سـورية المركـزر ،شـريطة تقـديم شـهادة جمركيـة أو أيـة
وثيقة صادرة عن الجمارك خالل مدة التنفيذ تفيد صراح ًة بأن المتعهد قـد أدخـل المسـتوردات موضـوع التعهـد مـن
الخارج ودخلت في ا ستهالك المحلي ،ويكون تاريخ ا ستحقاق ( :اليـوم التـالي لتـاريخ صـدور محضـر ا سـتالم
المؤقــت) ،وذلووك اسووتنادا الووى ق ورار رئاسووة مجلووس الوووزراء رقووم /36م.و توواريخ  2015/10/21وبووالغ رئاسووة مجلووس
الوزراء رقم /15/26ب تاريخ . 2015/10/21
المغلف الرابع  :توضع المغلفات الثالثة في مغل

رابع مختوم ومعنون باسم و ازرة األشغال العامة واإلسكان ،يكتب

عليه اسم اإلعالن وأخر موعد لتقديم العروض واسم العارض وعنوانه المفصل ورقم الفاكس والهات

البريد.

وصندوق

5ـ مدة العقــد :
 .1مدة التنفيذ  :أقصر مدة ممكنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المتعهد أمر المباشرة.
 .2مدة الضمان  :سنة كاملة تبدأ بعد تاريخ صدور محضر االستالم المؤقت .
6ـ حا ت رفض العروض :

ترفض العروض في إحدى الحا ت التالية:

.I
.II
.III

في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة ألحكام هذا النظام.

في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض وفي هذه الحالة يعاد العرض إلى صاحبه دون فضه.
اذا اورد العارض تحفظات مخالفة لدفتر الشروط العامة ولم يوافق على ازالتها .
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.IV

فووي حووال وجووود أي نقووص فووي الوث وائق أو المواصووفات الفنيووة المطلوووب موون العووارض تقووديمها وفقووا ألحكووام دفوواتر

الشروط المرجعية ،إال أنه يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين الستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم
باستثناء التلمينات المؤقتة واألسعار .
7ـ ا رتباط بالعــرض :
 -يبقى العارض مرتبطا بعرضه لم ودة ( )30يوما تقويميا اعتبا ار من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض.

 يبقووى المتعهوود المرشووح مرتبطووا بعرضووه لموودة ( )180يومووا تقويميووا اعتبووا ار موون اليوووم التووالي لتوواريخ تبلغووه كتوواباإلحالة.

 -8بدء التنفيذ وأمر المباشرة  :يحدد بدء التنفيذ وأمر المباشرة اعتبا ار من اليوم التوالي لتواريخ تبليوغ المتعهود كتواب
أمر المباشرة بصورة خطية الى عنوانه المختار .
 9ـ النفقات الناجمة عن التعاقد :
يتحمل المتعهد:

* قيمة رسم الطابع على نسختي العقد بنسبة /14 /باألل
* نفقات اإلعالن في الصح

من اجمالي قيمة العقد .

والنشرة الرسمية .

* كافة النفقات والضرائب والرسوم الناجمة عن تنفيذ العقد بما فيها الرسوم البلدية والمالية والمحلية وأية نفقات

اخرى ورسم الطابع المترتب على تقديم الكفاالت المصرفية وتمديدها .
 -10طريقة الدفــع :يتم دفع قيمة التوريدات وفق اآلتي :

أو ً بالنسبة للعارض المتقدم لتنفيذ المشروع بالليرة السورية :
آ %50 -من قيمة التجهيزات (بعد توقيف رامات التأخير "ان وجدت") عند تسليمها لإلدارة بموجب كتاب
مطالبة مقدم من المتعهد مرفق به :

 .1فاتورة مطالبة بالقيمة تبين أوصاف البضاعة والكمية والسعر االفرادي واإلجمالي .
 .2كتاب من المديرية الفنية المختصة يفيد بوصول التجهيزات الى االدارة ومطابقتها لما ورد بعرض المتعهد
 .3مذكرة ادخال من المستودع تفيد باستالم كامل مواد العقد حسب األصول .
ب  %50 -الباقية تدفع بعد صدور محاضر (ا ستالم المؤقت– دراسة مدة التأخير) وبموجب كتاب مطالبة من
المتعهد مرفقاً به محضر ا ستالم المؤقت ومحضر دراسة مدة التأخير .
ثانياً  :بالنسبة للعارض المتقدم لتنفيذ المشروع بالقطع األجنبي :

تدفع كاملة ( )100%بعد صدور محاضر( :االستالم المؤقت – دراسة مدة التلخير)  ،ويوتم تسوديد القيموة المعادلوة

لعرض المتعهد بالليرة السورية حص ار بتاريخ االسوتحقاق وفوق سوعر صورف وسوطي المصوارف الصوادر عون مصورف

سورية المركزي  ،ويكون تاريخ االستحقاق ( :اليوم التالي لتاريخ صدور محضر االستالم المؤقت).
وذلك بموجب كتاب مطالبة من المتعهد مرفقاً به :

 .1شهادة جمركية أو أية وثيقة صادرة عن الجمارك تفيد صراحة بلن المتعهد قد أدخل المستوردات موضوع التعهد
من الخارج ودخلت في االستهالك المحلي.

 .2فاتورة مطالبة بالقيمة تبين أوصاف البضاعة والكمية والسعر االفرادي واإلجمالي.
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 .3محضر االستالم المؤقت.

 .4محضر دراسة مدة التلخير الحاصل في تنفيذ المشروع.

 -11التأمينـات النهائيـة :
على المتعهد المرشح تقديم التلمينات النهائية ( بالليرة السورية حص ار) خالل المدة التي ستحدد في كتاب اإلحالة

الموجه له ،و يجب أن تكون التلمينات النهائية على شكل كفالة مصرفية صادرة ومقبولة من احد المصارف

المعتمدة في الجمهورية العرلية السورية لصالح و ازرة األشغال العامة واإلسكان أو شيك مصدق وصادر ألمر و ازرة

األشغال العامة واإلسكان باسم المتعهد وتكون بقيمة ( )10%من قيمة العقد ويتم اإلفراج عن التأمينات النهائية
بعد صدور محضر ا ستالم النهائي ومحضر دراسة مدد التأخير "ان وجدت" وانتهاء فترة الضمان وبعد الحصول

على براءة ذمة من الدوائر المختصة.

حصر على ان
وفي حال كان المتعهد قد تقدم بعرضه بالقطع االجنبي يتم أداء التلمينات النهائية بالليرة السورية
اً
يجري احتساب المعادل لها وفق النسبة المحددة من قبل االدارة بناء على معادل عرض المتعهد المرشح بالليرة
السورية وفق نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية

المركزي النافذة بتاريخ مصادقة آمر الصرف على إحالة طلب العروض  ،على ان يتم تسويتها عند كل استحقاق
للمتعهد  ،وذلك من خالل االقتطاع المباشر من االستحقاقات المترتبة للمتعهد أو بتعديل صك التلمينات النهائية أو
بالتسديد نقدا.

 -12رامـة التأخيــر:
تفرض غرامة تلخير يومية مقدارها واحد باألل

عن كل يوم تلخير عن المدد والمواعيد المحددة في العقد على ان

ال تتجاوز  %20من القيمة االجمالية للعقد ويجوز تجزئة الغرامة وفقا ألحكام المادة  /50/من قانون العقود رقم
 /51/لعام . 2004

 -13العدول عن تنفيذ العقد :
يحق ل دارة العدول عن تنفيذ العقد قبل اعطاء امر المباشرة للمتعهد وال يحق للمتعهد المطالبة بلي تعويض لقاء

االضرار التي يكون قد تكبدها من أجل تنفيذ االعمال قبل اصدار امر المباشرة الخطي .

 -14ا ستالم:

إن الغاية من االستالم هي التحقق من المطابقة للكمية و النوعية بين المواد المتعاقد عليها و المواد المقدمة من
المتعهد ،و كذلك مطاب قة مواصفات هذه المواد مع المواصفات و الخصائص الالزمة لها أو المحددة في العقد
ودفاتر الشروط المرجعية التحقق من حسن تنفيذ المتعهد لاللتزامات المترتبة عليه و يتم االستالم على مرحلتين:
 .1ا ستالم المؤقت :
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يتم استالم مواد العقد استالما مؤقتا بحضور المتعهد ومن قبل لجنة استالم تؤل

لهذه الغاية بقرار من آمر

الصرف على أن يكون من بين أعضائها عضو فني مختص على األقل  ،وتنظم اللجنة المكلفة باالستالم محض ار
أصوليا يتضمن وقائع عملية استالم مواد العقد والكش

المقدمة او رفضها .

عليها ونتائج عملها وتوصيات اللجنة معللة بقبول المواد

 .2ا سـتالم النهائي:
يتم االستالم النهائي للتجهيزات بعد انتهاء سنة واحدة من تاريخ صدور محضر االستالم المؤقت ونهاية مدة

الضمان وذلك للتلكد من سالمة عمل التجهيزات ومطابقتها للمواصفات الفنية بموجب كتاب من المديرية الفنية

المختصة وبعد مراسلة كافة الجهات المعنية لبيان فيما اذا كانت التجهيزات تعمل وفقا لما هو ملحوظ لها .

 -15ضمان التجهيزات :

أ -يضمن المتعهد جميع المواد المتعاقد عليها لمدة سنة من تاريخ صدور محضر االستالم المؤقت ويكون ملزما
خاللها بتبديل او اصالح اية تجهيزة او قطعة يثبت عطلها او سوء صنعها .

ب-تخضع المواد والتجهيزات والقطع المبدلة التي تم اصالحها لفترة ضمان جديدة مدتها سنة من تاريخ التبديل او
االصالح.

ت -اذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان المشار اليها اعاله عيب تعمد المتعهد اخفاءه او ناتج عن سوء الصنع او
التركيب تبقى مدة الضمان سارية لمدة عام اعتبا ار من تاريخ  -ظهور العيب  -أو العلم به – واصالحه.

 - 16رفض التوريـدات :

يحق ل دارة رفض كل أو بعض المواد المقدمة فيما إذا كانت مخالفة كليا أو جزئيا للمواصفات المتعاقد عليها أو
إذا كانت مشوبة بلي عيب أو نقص ،ول دارة في هذه الحالة حجز المواد المرفوضة واالحتفاظ بها على مسؤولية

المتعهد وعلى نفقته إلى أن يقوم باستبدالها أو إكمالها و خالل المدة التي تحددها له اإلدارة.

 17ـ

توقيـف العقــد :

إذا أخفق المتعهد بتنفيذ االعمال موضوع العقد خالل الفترة المحددة أو خالل أية فترة تمديد يتفق عليها أو إذا

أخفق في تنفيذ أي من الشروط األخرى المذكورة في العقد بحيث يعرض تنفيذ العقد لعدم التوافق مع الشروط الفنية،
تقوم الو ازرة بإشعاره خطيا بذلك طالبة تصحيح هذه اإلخفاقات وتالفيها خالل فترة محددة تحت طائلة حق اإلدارة
بعد ذلك بتوقي

أو إنهاء كل أو جزء من العقد حسبما تراه مناسبا والتنفيذ على حساب المتعهد.

 - 18سحب األعمال:

يحق آلمر الصرف أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحاالت التالية:
 إذا لم يباشر تنفيذ األعمال خالل المدة المحددة. -إذا أعلن عجزه عن االستمرار في تنفيذ التعهوود.

 إذا لم يقم بإصالح خطئه خالل الموودة التي تحددها االدارة لذلك . -إذا مارس أعمال الغش أو التالعب أو الرشوة.
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 إذا بلغت كمية األعمال المرفوضة ثلث الكميات أو رلع أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة علىدفعات متتاليو ووة.

 إذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى أال ينجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة فنية أوإدارية استثنائية إلنجازها في هذا الموعد .

 اذا تجاوزت غرامات التلخير نسبة  %20من قيمة االحالة ولم يكن باإلمكان انهاء االعمال . -19حـل الخـالفـات :

إن أي خالف ال يمكن تسويته رضائيا بين الو ازرة والمتعهد يحل عن طريق القض وواء اإلداري السوري في مجلس
الدولة  ،إن لجوء المتعهد إلى القضاء ال يبرر توقفه عن تنفيذ التعهد وفق شروط العقد وتعليمات الو ازرة .
 -20المراجع القانونية:

تطبق أحكام القانون  /51/لعام  2004وأحكام دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم  /450/لعام 2004
ودفاتر الشروط الخاصة بهذا التعهد  ،وفي حال عدم كفاية هذه النصوص يعتبر التشريع السوري بكافة مصادره

المرجع المختص في تفسير أحكام هذا العقد .
 - 21الموطـن المختــار :

على المتعهد أن يعين موطنا مختا ار له في سورية مفصال بحيث يبين اسم المدينة و الحي و الشارع و رقم البناء
والشقة يتلقى المراسالت عليه ويذكر ذلك في متن العقد الذي سيبرم معه  ،يعتب وور هذا الموطن ملزما له وتعتبر

الم ارسوالت الجارية على هذا العنوان صحيحة ما لم يبلغ اإلدارة خطيا عن موطنه الجديد.

معاون وزير ا شغال العامة وا سكان
محمد سيف الدين

وزير ا شغال العامة وا سكان
المهندس حسين عرنوس
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