
 

 

 

 العــامـة  اإلدارة-الخارجيةالمؤسسة العامة للتجارة 

   6/2020   /  3     التاريخ :        2020/   26  الرقـــم: 
GENERAL FOREIGN TRADE ORGANIZATION 

No.   :   26      /2020        Date :   3      / 6/2020 

 خارجية-إعـالن ملراسلة داخلية
 دوائيةتأمني مستحضرات إلجراء عقد ابلرتاضي ل

رغبتها ابإلعالن عن حاجتها نظرًا للسرعة الكلية تعلن املؤسسة العامة للتجارة اخلارجية، عن 
ووفقا للشروط الفنية ودفرت الشروط لتوريد املستحضرات الدوائية التالية مبوجب عقد ابلرتاضي 

 .املالية واحلقوقية املتضمنة هلذه الغاية
  Heparin 25000 IU/5 mlن / فيال م20000كمية /-
 Atracurium Besylate 50 mg / 5ml/ أمبول من 50000كمية /  -
  Atracurium Besylate 25 mg/ أمبول من 100000كمية /  -
 مل. 20العبوة  Propofol 10 mg/ml/ أمبول من 50000كمية /  -

An Internal –External correspondence Announcement  
To conclude a contract by mutual Agreement to supply 
medical products  
Due to Top Urgency, General Foreign Trade Organization 
(GFTO) announces a correspondence to conclude contract 
by mutual agreement for supply the following medical 
products according to the relative technical, financial and 
legal conditions book. 

- /20000/ vial of Heparin 25000 IU/5 ml 

-/50000/ Amp. of Atracurium Besylate 50 mg/ 5ml 

-/100000/Amp. of Atracurium Besylate 25 mg 

-/50000/Amp. of Propofol 10 mg/ml, pack of 20ml 

ــام عقود املؤسسات والشركات واملنشآت العامة الصادر ابلقانون رقم - لعام  51نظـ
2004. 

( اتريخ 450دفرت الشروط العامة لنظام العقود املوحد الصادر ابملرسوم رقم )-
9/12/2004. 
  :األوليةالتأمينات  -
 ( يورو1000) بقيمة  Heparin 25000 IU/5 ml مستحضر -
 يورو   /1200بقيمة /Atracurium Besylate 50 mg / 5ml مستحضر -
 يورو /1200بقيمة / Atracurium Besylate 25 mg مستحضر -
 / يورو3000مل. بقيمة / 20العبوة  Propofol 10 mg/mlمستحضر  -

قبل العارض أو املفوض إما نقدًا يف حساب املؤسسة املصريف أو مبوجب  وتقدم من
ملؤسسة العامة للتجارة اخلارجية أو مبوجب كفالة حوالة مصرفية أو شيك مصدق ألمر ا

 ووفق النصصادرة عن املصارف العامة أو اخلاصة املرخصة أصواًل يف سوراي مصرفية 
الرمسي السوري وتسلم أصوال إىل جفتو دمشق / اإلدارة العامة قبل الساعة 

العرض(. )وإال سريفض 15/6/2020يف  االثننيمن يوم  )بتوقيت دمشق(15.20
 0والكمية واملادة عليها رقم املناقصة  دونم
ال حترر قيمة التأمينات النهائية أال  من قيمة العقد. ٪ 10حتدد التأمينات النهائية بـ -

الطالبة آلخر دفعة من املستحضرات أو  استالم اجلهاتبعد مرور ستة أشهر من 
 أقرب.الكمية أيهما  استهالك كامل

وما تبدأ من اليوم الذي يلي اتريخ انتهاء موعد تقدمي ي 90مدة ارتباط العارض بعرضه -
 العروض.

 تكون فرتة التوريد لكامل الكمية املتعاقد عليها للبند الواحد:-1
أايم كحد أقصى من اتريخ تبليغ أمر املباشرة يف مستودعات  10العرض الداخلي: -أ

 .اجلهات الطالبة
واصل يغ أمر املباشرة يوم كحد أقصى من اتريخ تبل 15العرض اخلارجي: -ب

 مستودعات املعرب احلدودي.
غرامة التأخري يف التوريد واحد ابأللف عن كل يوم أتخري من قيمة الكميات املتأخر يف --

 شحنها.
احلق ابختيار العرض  للتجزئة بني العارضني، وللمؤسسة الكمية املطلوبة قابلة-

 األنسب للتثبيت.
ملؤسسة العامة للتجارة اخلارجية دمشق، ساحة ا يف صاتسجل املناق دائرة تقدم العروض إىل-

ــحطني )امليسات( خالل مدة تنتهي عند الس ــ ــالواق االثنني ظهرا من يوم 15.20اعة ــ ــ ـــ ــ ــ  15يف  عـ
/6 /2020 

من يفوضونه مبوجب كتاب رمسي عند   أوجبلسة علنية حيضرها كافة العارضني تفض العروض-
ــالس  املؤسسة.إدارة  مببىن 2020/  16/6يف  الثالاثءيوم احا من اعة العاشرة صبـ
سة العامة ابملؤساصة ذهذا التعهد من دائرة سجل املناقصات يتم شراء اإلضبارة اخل  --

فقط. ملزيد من املعلومات  س0ل /  10000د قيمتها البالغة /للتجارة اخلارجية وتسد
 ميكنكم االطالع على دفرت الشروط يف موقع املؤسسة على االنرتنيت:

wwwwww..ggffttoo..ggoovv..ssyy             املدير العام 
 شادي جوهرة 
 

-Contracts system of the state organizations, companies and 
institutions issued by law No. /51/ for 2004 . 
-General Conditions Book of the Unified Contract system 
issued by the decree No. /450/d.d 9/12/2004. 
Bid Bonds :  
- Heparin 25000 IU/5 ml at value of (1000) Euro  
-Atracurium Besylate 50 mg/ 5ml at value of (1200) Euro  

-Atracurium Besylate 25 mg at value of (1200) Euro , 

- Propofol 10 mg/ml, pack of 20ml at value of (3000) Euro  
to be submitted by the bidder or the authorized party either 
in cash at GFTO Bank account or by a bank transfer or a 
certified cheque to order of G.F.T.O or by a bank guarantee 
issued by the public banks or private banks accredited duly 
in Syria and according to the Syrian formal text, to be duly 
submitted to G.F.T.O – Damascus head office before 15.20 
hrs Damascus time) on Monday 15/6/2020 (otherwise, 
offer will be rejected), bearing correspondence No., 
quantity and material. 
-The performance Bond is at rate of 10% of the Contract 
value and to be released only after passing six months after 
the receiving the last lot of the products by the applicants or 
using the whole quantity, whatever is the nearest.  
-The bidder should keep bound to his own offer for /90 
days/ from the day following the latest date for submitting 
offers.  

-Supply period for the whole contractual quantity for 

one item 
a -Internal offer: 10 days as max. from date of notifying the 

commencement order in warehouses of the applicant. 

b-External offer: 15 days as max. from date of 

commencement order arrival warehouses of the border exit. 
-Delay delivery penalty is one per thousand of the delivered 
quantities value per each day of delay. 
-The required quantity is divisible among the bidders. The 
organization has the right to choose the more suitable offer 
for confirmation. 
-Offers to be submitted to G.F.T.O- General Secretariat– 
Damascus – Al Meisat Square –before 15.20 Hrs Damascus 
time, Monday  on 15/6/2020.    . 
-The offers will be disclosed in an open filmed session 
attended by all the bidders or their official authorized 
representatives at GFTO head office at 10.00 Hrs on 
Tuesday 16/6 /2020. 
-The relative file can be purchased from G.F.T.O secretariat 
after paying its fee /10000/ S.P. 
-For more information, You can you may check the booklet 
of conditions on our website www.gfto.gov.sy 

General Director 
Shadi Jawhara 

http://www.gfto.gov.sy/

