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من مصانع تجميع اآلليات  /١٠آلية دنبر عدد /لتوريد  الثالثةللمرة  بالسرعة الكلية طلب عروضإعالن 
  المحلية والمناطق الحرة السورية

حسب  /١٠/آلية دنبر عدد  لتوريد الثالثةبالسرعة الكلية للمرة  طلب عروضعن  " G.F.T.Oتعلن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "
  :لما يلي اً فقوو ، الغاية) المعد لهذه الفني-المالي- الحقوقيلخاصة (دفتر الشروط ا

  .٢٠٠٤لعام  ٥١نظـــام عقود المؤسسات والشركات والمنشآت العامة الصادر بالقانون رقم  -
 .٢٠٠٤لعام  ٤٥٠دفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم رقم  -
بشكل إفرادي مع تحديد القيمة اإلجمالية للعرض المقدم على أن يتم التسديد بالليرة  لآللية الواحدة االمريكي بالدوالربالليرات السورية أو  :األسعار -

 .٢١/١٠/٢٠١٥/ب تاريخ ٢٦/١٥السورية حصرًا بتاريخ االستحقاق وذلك سندًا لبالغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 
م البضاعة من الجهة الطالبة ومطابقتها للمواصفات والشروط التعاقدية وبموجب يتم الدفع بموجب حوالة مصرفية أو شيك ألمر البائع بعد استال -

/ب تاريخ ٢٦/١٥بالليرات السورية حصرًا بتاريخ االستحقاق وذلك سندًا لبالغ رئاسة مجلس الوزراء رقم عنها وذلك اولي صادر ضبط استالم 
  ود محضر االستالم األولي إلى ديوان المؤسسة أصوًال./ يوم من تاريخ ور ١٥، على أن يتم الدفع خالل مدة /٢١/١٠/٢٠١٥

يوم  ٦٠ويبقى المتعهد المرشح مرتبطا بعرضه مدة ، لتقديم العروض موعديومًا حد أدنى من تاريخ آخر  ١٢٠العارض بعرضه لمدة  مدة ارتباط -
  تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه التثبيت خطيًا.

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

(بتوقيت  ١٥,٢٠دمشق / اإلدارة العامة قبل الساعة "   G.F.T.O"وتسلم أصوال إلى  دفتر الشروطحسب المبلغ الوارد في التأمينات األولية:  -
  .٣/٦/٢٠٢٠ الواقع في األربعاءدمشق) من يوم 

  .من القيمة اإلجمالية للعقد %١٠التأمينات النهائية:  -
االجمالية قيمة المن  عن كل يوم تأخير بعد فترة التوريد المتفق عليها باأللف واحديغرم المتعهد بغرامة تأخير بنسبة  تأخير في التوريد:الغرامة  -

 .االجمالية للعقدمن قيمة  %٢٠على أن ال تزيد عن 
بتوقيت  ١٥:٢٠حتى نهاية الدوام الرسمي الساعة  المؤسسة، ميسات، ساحة حطين بناء وزارة األوقاف،دائرة سجل المناقصات بتقدم العروض إلى  -

الواقع في  الخميسية بتمام الساعة العاشرة من صباح يوم ، وتفض العروض بجلسة سر ٣/٦/٢٠٢٠ الواقع في األربعاء يومدمشق من 
 ( اإلدارة العامة). ٤/٦/٢٠٢٠

س ٠/ ل ١٠,٠٠٠بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتسديد قيمتها البالغة /دائرة سجل المناقصات يتم شراء اإلضبارة الخاصة بهذا التعهد من  -
 فقط.

  .www.gfto.gov.sy تر الشروط في موقع المؤسسة على االنترنيت:لمزيد من المعلومات يمكنكم االطالع على دف  -
  المدير العام        

     رةـــادي جوهــش                                          


