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إعالن طلب عروض – داخلي –
تعلن مستشفى األسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتأمين الغرفة رقم  /10/بغرفة للتصوير
البسيط بالديجتال ( رقمي ) لزوم المستشفى .
وفقا ً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقا ً لما يلي:
 التأمينــــــات األوليـــــــة  :مبلغ /0077777/ل.س فقط سبعة ماليين وخمسمائة ألف ليرة سورية ال غير . التأمينـــــات النهائيــــــة  % 07 :من قيمة العقد. مدة تنفيذ التعهد :حددت مدة التنفيذ ثالثة أشهر اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطي صادرعن اإلدارة.
ً
 يجوز تقديم العرض بالقطع األجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصرا بتاريخ االستحقاق ( اليوم التاليلتاريخ صدور محضر االستالم المؤقت ) شرط أن تكون المواد مستوردة .
ً
 مدة ارتباط العارض بعرضه  :يبقى العارض مرتبطا ً بعرضه مدة  /50/يوما من اليوم التالي النتهاء موعد تقديمالعروض .
يمكن االطالع والحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى األسد الجامعي بدمشق بعد تسديد قيمته
البالغة/0777/ل.س سبعة آالف ليرة .
تقدم العروض إلى ديوان مستشفى األسد الجامعي بدمشق خالل مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم األربعاء
الواقع في . 7700/0/0

المدير العام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتور جابر إبراهيم

SH-M

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشـق
مستشفى األســد الجامعي
دفتر الشروط الفنية الخاص بتأمين الغرفة رقم  /01/بغرفة للتصوير البسيط بالديجتال ( رقمي ) لزوم
المستشفى
ٌحتاج مستشفى األسد الجامعً بدمشق لتأممٌ الغرفأ رمأ /10/ /بغرفأ لتتوأرٌر البسأٌا بالأدٌجتال ( رممأً لأمر/
المستشفى متاررة حدٌث الونع رالمردٌل رٌذكر العارض سن المردٌل رالونع ربتد المنشم رالونع مع تقدٌ /رثأاقق
ثبرتٌ لذلك ررفق المراوفات التالٌ :
 -0مواصفات الطاولة و حامل األنبوب ومحدد الساحة :
 حرك ساح الاارل الارالنٌ رالعرضانٌ ٌدرٌ ٌ 4-Wayذكر مداها العارض. التحك /بمكابح حركات ساح الاارل ع ارٌق دعاس مد Foot Switch /م أما /الاارل . حرك رفع الاارل الشامرلٌ ٌذكر مداها العارض. أ تتحمل الاارل رم مرٌض ال ٌقل ع  150 Kgدر إكسسرارات. ساح الاارل مونرع م مراد نفرذة لألشع . الاارلأ مأمردة برحأدة اسأتقبال أشأع رممٌأ  X- Ray Digital Detector Unitمأع تحدٌأد نرعٌت أا رمراوأفات ابشكل مفول بدم ال تقل ع  2k*2k \ 12 Bitمع إظ ار الوررة مباشرة  On -Lineعتى شاش المرامب مأع ذكأر
مراوفات الـ  Gridالمرافق له .Grid Ratio – Lines Per m.m
 الاارل ممرد بكاف اإلكسسرارات الالمم لتثبٌت المرٌض . حامل األنبرب ذر تثبٌأت سأقفً أر أرضأً بحركأات اأرال نٌأ رعرضأا نٌأ رشأامرلٌ ٌ 3-Dحأدد مأداها العأارض مأع نظأا /كأبحالحركات.

 مجأال دررا األنبأرب  Tube Rotationال ٌقأل عأ  ±º90حأرل كأالم مأ المحأررٌ الشأامرلً Vertical Axisراألفقً . Horizontal Axis
م
 محدد الساح آلً رٌدري مربعً مأع فالتأر تيفٌأ امتوأا األشأع تحأدد آلٌأا بالتناسأب مأع العضأر المأراد توأرٌرباإلضاف إلى التحك /اآللً بمم اإلنارة مع مؤشر SID
  Bucky Standممرد برحدة استقبال أشع رممٌأ ثانٌأ  X-Ray Digital Detector Unitبأنف مراوأفاتاألرلى ,رٌحدد العارض مراوفاته رمدى حركته الشامرلٌ . Vertical Movement
 - 2مواصفات المولد واألنبوب:
 مرلد أشع عالً االستااع ال ٌقل ع  80Kwعند  100Kvتردد عالً H.F ذكر مجاالت محددات التورٌر . Kv - mA - ms - mAs ) Rates األنبرب ثناقً المحارق األنبرب ذر موعد درار راامته ال تقل ع  80Kwر الج د األعظمأً ال ٌقأل عأ 150Kv.
 سع تيمٌ حرارٌ عالٌ لتموعد ال تقل  300K / H.Uمع ذكر سرع تبرٌد . ذكر سع التيمٌ الحرارٌ لألنبرب رسرع التبرٌد بالتفوٌل. -3نمط العمل ومواصفات النظام الرقمي : Digital System
 تورٌر رممً  digital Radiographyمع إمكانٌ التحك /بالتورٌر اآللً Automatic Exposure Controller محا عمل تربا بٌ رحدتً االستقبال الرممٌتٌ مع الحاسب. شاش المرامبأ ال تقأل عأ  11فأً غرفأ المرامبأ ذات دمأ عالٌأ ال تقأل عأ  1024يأا  ,ر عدٌمأ الرجفأا ذاتمراوفات ابٌ عالٌ ٌذكر العارض مراوفات ا بالتفوٌل .
 إمكانٌ إديال معترمات المرض مباشرة ع ارق  Keyboardرع ارٌق نظا.H.I.S \ R.I.S / إمكانٌ إجراء . Quality Control Assurance / Q.C.A -سع الذاكرة كبٌرة ال تقل ع  500وررة بدم ال تقل ع 1024*1024 /10bit
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 ٌحتأري عتأى ميأرج  + Dicomروأته مأع شأبك الأـ  Dicomفأً المشأفى راباعأ األفأال /عتأى أي ج أام Laser printerضم الشبك .
الج ام ممرد ببررتركرالت  FULL DICMرٌتتم /العارض بتروٌل الج ام مع شبك . PACS تسجٌل الورر عتى  CDرمراءته م أي جـ ام كرمبٌرتر در الحاج لبرامج ياو . - 4معالجة الصورة :
 تقنٌ معالج الوررة  Post Processingرتشمل عتى األمل :Real-time edge enhancement \ Gray scale \ Rooming & Zooming
Vertical & Horizontal image reversal \ Positive & negative image display
 امكانٌ إديال المالحظات عتى الوررة . إمكانٌ معالج ورر الودر برضعٌات الش ٌق رالمفٌر رالنرافذ المتعددة ( منوفٌ  -رقرٌ  -عظمٌ - 5التغذية الكهربائية لألجهزة :
تعمل األج مة عتى ترتر ( أحادي الارر  220فرلت  , % 10±رتردد 50هرتم %1±
أرعتى ترتر ( ثالثً الارر  380فرلت  , % 10+رتردد 50هرتم %1 +
رفأأً حأأال عأأد /تحقٌأأق ذلأأك فعتٌأأه تقأأدٌ /تج ٌأأمات تغذٌأ ك رباقٌأ إضأأافٌ تأأتالء /مأأع ظأأرر عمأأل راسأأتااع األج أأمة فأأً هأأذ
الشررا .
ٌتتم /العارض بتقدٌ /رتركٌب رحدة عد /انقااع (  TRUE ON LINEربمرجأ جٌبٌأ يالٌأ مأ الرشأقات رباسأتااع
كافٌ لرحدة الكرمبٌرتر رلمدة ال تقل ع يمس عشر دمٌق .
رتقع مسؤرلٌ تحدٌد المراوفات عتى عاتق مررد الج ام ركل عرض ال ٌتضم هذ الشررا ٌرفض .
 –6الملحقات:
 -1لرح مراءة شعاعٌ  44× 145 cmمع إمكانٌ تعدٌل اإلضاءة.
 -2مكٌ هراء ٌتناسب مع التبدٌد الحراري لتج ام رحج /مرمع العمل .
 -3رامٌ رواوٌ لتعامتٌ لتجس ( /عدد اثنا مع الحرامل الياو ب ا.
 -7الشروط الخاصة بالضمان والقطع التبديلية والتدريب:
الضمان وتقديم القطع التبديلية :
الضما لمدة سنتٌ لتج ام مع بٌا ضما األنبرب ٌحددها العارض .
مع التع د بإجراء التارٌر فً برامج الج ام فً حال ودرر أي نسخ جدٌدة لبرامج تشغٌل الج ـأـام ( Softwareمأ مبأل
الشرك الوانع .
 ٌقد /العارض ماقم مفوت ر مسعرة لمعظ /القاع التبدٌتٌأ المرجأردة فأً الج أام رأيأرى غٌأر مسأعرة ترفأق مأع العأرضالفنً رٌتتم /بتممٌ هذ القاأع عنأد اتب أا رٌحأدد مأدة تممٌن أا رٌبأٌ فتأرة التمامأه باألسأعار عتأى أال تقأل هأذ الفتأرة عأ 5
سنرات أر بنسب مٌادة ٌتتم /فٌ ا بعرضه .
م
ٌتتم /العارض بإجراء الوٌانات الدررٌ يالل فترة الضما مبٌنا تفاوٌل هذ الوٌانات.
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الوثائق الفنية :
ٌتتم /العارض بتقدٌ /ثالث نسخ أصلية م كاف الرثاقق الفنٌ ركتب الوٌان باإلضاف إلى برامج الوٌان رالتشغٌل راالستثمار
رتشأأيٌ األعاأأال رجمٌأأع الميااأأات التفوأأٌتٌ ألجأأماء األج أأمة المٌكانٌكٌأ رداراتأأه الك رباقٌ أ  ,بمأأا فأأً ذلأأك الميااأأات
التفوٌتٌ لكاف الكررت رالدارات اإللكتررنٌ المرجأردة فأً التج ٌأمات المقدمأ  ,رالتأً تمكأ عناوأر الوأٌان راإلوأال مأ
إجراء كاف اإلوالحات رٌجب أ تقتر هذ الرثاقق بمرافقأ القسأ /ال ندسأً لتفرٌأق األرل مبأل إعااقأه أمأر المباشأرة رٌتع ــأـد
العارض بمسؤرلٌته فً تاابق هذ الميااات رالنسخ مع األج مة المرردة
التدريب الطبي :
ٌتتم /العارض بتدرٌب مجانً عتى التشغٌل لألاباء رالفنٌٌ بعد تركٌب الج أام رتشأغٌته لمأدة كافٌأ مأ مبأل معتمأد مأ الركٌأل
رٌتقد /العارض بجدرل تفوٌتً ع البرنامج التدرٌبً المقد./التدريب الهندسي :
أج أمة ابٌأ تأدرٌبا م فنٌأا م كأامالم عتأى كافأ أعمأال الوأأٌان
ٌتتأم /العأارض بتأدرٌب مجأانً ركامأل ( لم نأد رمسأاعد م نأد
راإلوال لتتج ٌمات المرردة رمتحقات ا م مبل معتمد م الشرك الوانع لمدة أسبرعٌ عتى األمل .
التطوير والتوسع لألجهزة :
ٌقع عتى عاتق الشرك المرردة تدرٌب العناور فً حال إجراء تعدٌالت أر تارٌر عتى التج ٌمات المقدم أر أجماق أا مأ مبأل
معتمد م الركٌل بعد إجراء كاف عمتٌات التارٌر رعمتٌات الترسأع فأً رظأاق األج أمة الميتتفأ راألعمأال التابعأ ل أا رتتتأم/
الشرك ب ذا الشرا لمدة عشر سأنرات عتأى األمأل بعأد رضأع الج أام فأً اليدمأ لضأما عمأل روأٌان رإوأال هأذ األج أمة
رتمرٌد القاع التبدٌتٌ الالمم ل ا أارل مدة ممنٌ ممكن مع التما /المشفى بتسدٌد كاف النفقات المترتب عتى ذلك.
 – 8واجبات العارض :
 سعر الج ام متضمنا م تكالٌ الفك رالترحٌل ركاف األضرار الناجم ع ذلك . تقد /العررض الفنٌ رالمالٌ متكامت مع تممٌ الج ام رترفض العررض غٌر المتكامت . تقأأد /العأأررض مترجمأ إلأأى التغأ العربٌأ رمرتبأ رفقأا م لأأدفتر الشأأررا  ,مرفقأ بكافأ الكتالركأأات األوأأتٌ رهأأً متممألتعارض رتدع /المعترمات التقنٌ برثاقق م الشرك الوانع رش ادات الجردة.
 االلتما /بكاف األعمال التحضٌرٌ رالتكٌٌ المناسب مع تبدٌل األرضٌات بنف الجردة الحالٌ  +لرح التغذٌ الك رباقٌأالمناسب رالالمم لعمل الج ام  +إوالحات رأعمال غٌر منظررة( تستٌ /عتى المفتا .

دمشق يف:

/

عضو
./عمرا المغربً

 3418 /هـ َو

/

عضو
د.ربٌع الحجار

 1037/م
عضو
د.نبٌه الورا

رئيس اللجنة
د أٌ  /أدٌب

المديــر العــام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتور جابر إبراهيم
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الجمهورٌة العربٌة السورٌة
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعً
دفتر الشروط الخاصة الحقوقٌة والمالٌة
لتامٌن الغرفة رقم  /01/بغرفة للتصوٌر البسٌط بالدٌجتال ( رقمً ) لزوم المستشفى
ترغب اإلدارة بتامٌن الغرفة رقم  /10/بغرفة للتصوٌر البسٌط بالدٌجتال ( رقمً ) لزوم المستشفى وفق دفتر الشروط
التالٌة:
مادة-1 :التعارٌفٌ :قصد بالعبارات التالٌة المعنى الوارد جانب كل منها:
 اإلدارة :مستشفى األسد الجامعً بدمشق .ً
 العارض :هو الشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي ٌتقدم بعرض إلى اإلدارة وفقا ألحكام هذا الدفتر ودفتر الشروط الفنٌة.
 المتعهد المرشح :هو من ٌرسو علٌه طلب العروض بعد المقارنة الفنٌة والمالٌة والحقوقٌة ولم ٌبلغ أمر المباشرة. الغاٌة من طلب العروض  :إن الغاٌة من التعهد هً استبدال الغرفة رقم  /10/بغرفة تصوٌر شعاعً رقمً لزومالمستشفى ،وفقا ً لدفتر الشروط الفنٌة الخاصة المعد لهذه الغاٌة والصادر عن مستشفى األسد الجامعً بدمشق ووفقا ً
لألحكام الواردة بهذا الدفتر ووفقا ً لدفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم رقم  /054/لعام . 4440
مادة -2:تقدٌم العروض:
تقدم العروض من قبل العارض ضمن ثالث مغلفات مغلقة وتحفظ فً مغلف رابع مغلق ومختوم من قبل العارض مكتوب
علٌه موضوع طلب العروض واسم العارض وفقا ً لما ٌلً :
 المغلف األولٌ :حوي :-1األوراق الثبوتٌة المنصوص علٌها فً المادة  /11/من نظام العقود الصادر بالقانون رقم  /51/لعام 4440
-2طلب موقع من العارض أو وكٌله لالشتراك فً طلب العروض لتورٌد المواد والتجهٌزات المطلوبة والمنوه عنها فً
دفتر الشروط الفنٌة وملصق علٌه طابع مالً بقٌمة /1544/ل.س .
-3تصرٌح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط العامة الصادر بالموسوم رقم  /054/لعام
 4440وأنه ٌقبل بما ورد فٌها من شروط وأحكام .
-4التأمٌنات األولٌة .
 المغلف لثانًٌ :حوي العرض الفنً والكتالوكات والمواصفات الفنٌة التً تشٌر إلى أن – الجهاز المعلن عنه -جدٌد وغٌرمجدد وٌذكر بلد الصنع وال ٌجوز أن ٌتضمن أٌة أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقٌة أو مالٌة .
 المغلف الثالثٌ :حوي العرض المالً مفصالً فٌه قٌمة األجهزة المطلوبة وقٌمة قطع التبدٌل وقٌمة التركٌب والتجرٌبوتجرٌب التشغٌل ،وٌجوز تقدٌم العرض بالقطع األجنبً على أن ٌتم التسدٌد باللٌرة السورٌة حصراً بتارٌخ االستحقاق
الٌوم التالً لتارٌخ صدور محضر االستالم المؤقت وفق نشرة وسطً أسعار صرف العمالت األجنبٌة الخاصة
بالمصارف الصادرة عن مصرف سورٌة المركزي استناداً إلى التعامٌم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا
الخصوص على أن تكون التورٌدات ومستلزمات تنفٌذ العقد مستوردة وٌثبت ذلك بوثائق رسمٌة ( شهادة جمركٌة أو أٌة
وثٌقة صادرة عن الجمارك خالل مدة التنفٌذ تفٌد صراحة بان المستوردات موضوع التعهد من الخارج ودخلت فً
االستهالك المحلً وال ٌجوز أن ٌتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقٌة أو فنٌة .
مادة-3 :مدة التنفٌذ:
حددت مدة التنفٌذ ثالثة أشهر اعتباراً من تارٌخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطً صادر عن اإلدارة.
مادة-4 :إتقان الصنع ودقة التنفٌذ:
ٌجب تنفٌذ جمٌع األعمال بشكل ٌنطبق على كل ما تستوجبه الشروط والمواصفات الفنٌة وتعلٌمات اإلدارة من دقة فنٌة وإتقان
فً العمل وبما ٌتفق مع األصول الفنٌة المتعارف علٌها فً مثل هذه األعمال.
مادة-5 :طرٌقة الدفع:
ٌتم دفع قٌمة الجهاز المتعاقد علٌه بموجب أوامر صرف أو شٌكات لصالح المتعهد بعد تسلٌم الجهاز إلى مستودعات
المستشفى وصدور محضر استالم مؤقت موقع من اإلدارة.
مادة – 6 :اطالع المتعهد :
ٌعتبر العارض بمجرد تقدٌم عرضه قد استوعب وتفهم وقبل جمٌع ما ورد بدفتر الشروط المالٌة والحقوقٌة هذا ودفتر الشروط
الفنٌة دون أي تحفظ أو مخالفة وٌعتبر أٌضا ً أنه قد اطلع وقبل بجمٌع ما ورد بدفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم
 /054/لعام . 4440
مادة-7 :التأمٌنات:
 التأمٌنات األولٌة تدفع من قبل العارض بواقع /0544444/ل.س فقط سبعة مالٌٌن وخمسمائة ألف لٌرة سورٌة الغٌر،وتقدم مع العرض بموجب شٌك مصدق ألمر مستشفى األسد الجامعً بدمشق أو مجٌر ألمر مستشفى األسد
الجامعً بدمشق أو كفالة مصرفٌة صادرة عن المصارف المعتمدة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة وفق النماذج المعتمدة
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لدٌها وعلى أن ال تقل مدتها عن مدة االرتباط الواردة فً هذا الدفتر أو نقداً بموجب إٌصال صادر عن أمانة صندوق
مستشفى األسد الجامعً بدمشق وتحفظ فً المغلف األول .
 التأمٌنات النهائٌة :تقدم من قبل المتعهد بواقع  %10عشرة بالمائة من قٌمة العقد بموجب كفالة مصرفٌة أو شٌك مصدقأصوالً أو نقداً بموجب إٌصال صادر عن أمانة صندوق مستشفى األسد الجامعً بدمشق وتعاد إلى المتعهد بعد انتهاء
فترة الضمان وصدور محضر االستالم النهائً.
مادة-8 :مدة ارتباط العارض بعرضه :
ٌبقى العارض مرتبطا ً بعرضه مدة ٌ /05/وما ً من الٌوم التالً النتهاء موعد تقدٌم العروض وٌبقى التعهد المرشح مرتبطا ً
بعرضه مدة ٌ /05/وما ً تبدأ من الٌوم التالً لتارٌخ تبلٌغ المتعهد المرشح خطٌا ً إحالة طلب العروض علٌه .
مادة-9 :غرامات التأخٌر:
إذا تأخر المتعهد بتقدٌم الجهاز وتركٌبه وتشغٌله وتجرٌبه وفق أحكام العقد عن المدة المحددة فٌه فتفرض علٌه غرامة تأخٌر
ٌومٌة قدرها  / 00001/واحد باأللف من القٌمة اإلجمالٌة للمتعهد عن كل ٌوم تأخٌر على أن ال ٌتجاوز مجموع غرامات
التأخٌر نسبة ( ) %20عشرٌن بالمائة من القٌمة اإلجمالٌة للتعهد ولو ٌلحق باإلدارة أي ضرر من جراء هذا التأخٌر.
مادة-01 :النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم:
ٌتحمل المتعهد جمٌع النفقات والضرائب والرسوم والطوابع الناجمة عن التعاقد بما فٌها نفقات اإلعالن ورسم طابع العقد على
نسختً العقد.
مادة-00 :التنازل عن العقد والعقود الثانوٌة:
ال ٌحق للمتعهد أن ٌتنازل عن مجموع األعمال موضوع التعهد أو عن أي جزء منها وال أن ٌعهد بها أو ٌلزمها كلها أو
بعضها إلى أشخاص آخرٌن كمتعهدٌن ثانوٌٌن إال بموافقة خطٌة من اإلدارة وأن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة ال
ٌعنً بأي حال من األحوال إلزام اإلدارة بان تدخل فً أي عالقة من أي نوع كانت مع المتعهدٌن الثانوٌٌن كما ال ٌعفى
المتعهد من التزاماته ومسؤولٌاته الفنٌة واإلدارٌة والحقوقٌة والجزائٌة المفروضة علٌه تجاه اإلدارة بموجب أحكام هذا العقد.
مادة-01 :ضمان حقوق الملكٌة وبراءة االختراع:
ً
ٌلتزم المتعهد بأن ٌجعل اإلدارة أو من ٌؤول إلٌه التعهد بعد تنفٌذه فً مأمن وفً كل حٌن من أٌه مطالبة أو ادعاء أٌا كان بأي
حق من حقوق الملكٌة الصناعٌة أو األدبٌة أو التجارٌة أو الفنٌة أو حقوق االختراع ألي مرجع كان وٌكون مسؤوالً عما
ٌصٌب اإلدارة أو من ٌؤول إلٌه التعهد فٌما بعد من تبعات وأضرار مهما كان نوعها ومداها على أن تبلغ اإلدارة المتعهد
بجمٌع االدعاءات التً تقدم إلى اإلدارة لٌقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة بصددها وفقا ً لما تقدم.
مادة-13 :المسؤولٌة تجاه الغٌر:
ٌتحمل المتعهد مسؤولٌة جمٌع األضرار الناجمة للغٌر من جراء تنفٌذ أعمال التعهد وٌلتزم بالتعوٌض عن هذه األضرار وفقا ً
للقوانٌن واألنظمة النافذة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة ولإلدارة حق الرجوع علٌه فً كل ما ٌصٌبها من التزامات من جراء
ذلك بطرٌق التقاص أو بأي طرٌق آخر.
المادة -14 :تعدٌل العقد:
ٌحق لإلدارة زٌادة الكمٌات المتعاقد علٌها أو إنقاصها خالل مدة تنفٌذ العقد بنسبة ال تتجاوز ( ) %04لكل بند أو مادة من
المواد المتعاقد علٌها وذلك بنفس الشروط واألسعار الواردة فً العقد دون حاجة إلى عقد جدٌد على أن ال تتجاوز قٌمة الزٌادة
أو النقص عن (  ) %45من القٌمة اإلجمالٌة للعقد.
مادة-15 :الضمان:
ٌ-1ضمن المتعهد الجهاز المتعاقد علٌه من كل عطل أو عٌب فنً ٌظهر بها ٌكون سببه سوء الصنع وذلك طٌلة مدة سنتٌن
اعتباراً من تارٌخ صدور محضر االستالم المؤقت وٌكون ملزما ً خالل هذه الفترة بتبدٌل أٌة قطعة أو مادة ٌثبت عطلها أو
سوء صنعها وال ٌسال عن العطل الذي تسببه اإلدارة.
-2تخضع المواد والقطع المبدلة إلى فترة ضمان مساوٌة لفترة الضمان األصلٌة.
-3إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان المشار إلٌها عٌب تعمد المتعهد إخفاءه ٌبقى الضمان سارٌا لمدة مساوٌة للمدة المحددة فً
الفقرة  /1/من هذه المادة اعتباراً من ظهور العٌب أو العلم به وإصالحه.
مادة-16 :حل الخالفات:
تحل جمٌع الخالفات التً تنشأ بٌن اإلدارة والمتعهد بالطرق الودٌة وإذا لم ٌتوصل إلى اتفاق ودي لحلها فٌتم حلها عن طرٌق
القضاء اإلداري فً مجلس الدولة وفقا ً للقوانٌن واألنظمة النافذة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة .
مادة-17 :الموطن المختار:
ً
ً
ٌلتزم المتعهد بتحدٌد موطنا ً مختارا له فً مدٌنة دمشق وٌعتبر الموطن المذكور ملزما للمتعهد ،ولو انتقل منه إلى غٌره ما لم
ٌبلغ اإلدارة خطٌا ً عن موطنه المختار الجدٌد فً البلدة نفسها.
مادة-18 :األعذار:
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ٌعتبر المتعهد مسؤوالً عن جمٌع التزاماته وغرامات التأخٌر المترتبة علٌه فور حلول اآلجال المحددة لها دونما حاجة ألي
إنذار أو أعذار من قبل اإلدارة.
مادة-19 :شراء اضبارة طلب العروض:
ٌمكن للعارض شراء اضبارة طلب العروض – دفتر الشروط الخاص الحقوقً والمالً ودفتر الشروط والمواصفات الفنٌة
/ل.س
من دٌوان اإلدارة لقاء مبلغ /
 4410 /م
/
 1001 /هـ و
دمشق فً/ :
رئٌسة دائرة العقود
رام سلٌمان

االستشاري القانونً
أ .هاٌل الناصر

محاسب اإلدارة
معن صالح

المدٌـــر العـــام
لمستشفى األسد الجامعً بدمشق
األستاذ الدكتـور جابر إبراهٌم
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