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إعالن طلب عروض – داخلي –
 /للمرة الثالثة /
تعلن مستشفى األسد الجامعً بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتأمٌن الحاجة لمدة ثالثة أشهر من األدوٌة
المصنعة محلٌا ً فً المستشفى .
وفقا ً للمواصفات الفنٌة ودفاتر الشروط المالٌة والحقوقٌة المنظمٌن لهذه الغاٌة وفقا ً لما ٌلً:
 التأمٌنــــــات األولٌـــــــة  :محددة وفقا ً لما هو منصوص علٌه فً دفتر الشروط الحقوقٌة . التأمٌنـــــات النهائٌــــــة  % 01 :من قٌمة اإلحالة . مدة العقد  :عام مٌالدي تبدأ من الٌوم التالً لتبلغ المتعهد أمر المباشرة بالتنفٌذ.ً
 مدة ارتباط العارض بعرضه ٌ :بقى العارض مرتبطا ً بعرضه مدة ٌ /54/وما من الٌوم التالً النتهاء موعد تقدٌمالعروض .
ٌمكن االطالع والحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى األسد الجامعً بدمشق بعد تسدٌد قٌمته
البالغة/0111/ل.س ألفا لٌرة سورٌة .
 تقدم العروض إلى دٌوان مستشفى األسد الجامعً بدمشق خالل مدة أقصاها نهاٌة الدوام الرسمً من ٌوم األربعاءالواقع فً . 0102/9/6

المدير العام
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األستاذ الدكتور جابر إبراهيم
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دفتر الشروط الفنية الخاص بتأمين الحاجة لمدة ثالثة أشهر من األدوية المصنعة محليا ً في
المستشفى

يحتاج مستشفى األسد الجامعي بدمشق لتأمين الحاجة لمدة ثالثة أشهر من األدوية المصنعة محليا ً في المستشفى وفق
ما يلي :
الكمية
النوع
المادة
الرقم
077
أمبول
 1كلورفنرامٌن
1777
فالكون
 2مانٌتول 177مل
1277
أمبول
 3امٌكاسٌن  577ملػ
3777
فالكون
 4كلوكساسللٌن 1غ
17777
فالكون
 5دٌكسامٌتازون  8ملػ
2777
أمبول
 6مٌتوكلوبرامٌد 17ملػ
27777
فالكون
 0سٌفترٌاكسون 1غ
3777
أمبول
 8مٌدازوالم  5ملػ
0777
فالكون
 9سٌفازولٌن  1غ
15777
أمبول
 17ترامادول 177ملػ 2 /مل
2777
فالكون
 11لٌنٌزولٌد  2ملػ 1 /مل
377
أمبول
 12كلوربرومازٌن  25ملػ
5777
فالكون
 13سٌفتازٌدٌم  1غ
5777
أمبول
 14بودٌزوتاٌد  1ملػ
35777
أمبول
 15فروسوماٌد  27ملػ
5777
أمبول
 16نٌوستؽمٌن  7,5ملػ
2777
فالكون
 10سٌفٌبٌم  1غ
1277
أمبول
 18امٌودارون  157ملػ
1577
أمبول
 19هٌوسٌن بوتٌل بروماٌد  17ملػ
15777
أمبول
 27تراكورٌوم 17ملػ  1 /مل
3777
أمبول
 21نتروؼلٌسٌرٌن  5ملػ
17777
فالكون
 22مٌروبٌنم  1غ
3777
فالكون
 23اموكسٌسللٌن  +كالفولنٌك اسٌد 1277ملػ
577
أمبول
 24دٌازٌبام  17ملػ
17777
حب
 25اٌزو اومبرازول 27ملػ
1777
حب
 26كاردٌفٌلول  3,125ملػ
1777
حب
 20فروسوماٌد  47ملػ
2777
حب
 28مٌتوبرولول 177ملػ
5777
حب
 29كلوبٌدوؼرٌل  05ملػ
15777
حب
 37باراسٌتامول  577ملػ  +كودائٌن  8ملػ
1777
حب
 31وارفارٌن  5ملػ
1777
حب
 32امٌودارون  277ملػ
577
حب
 33دٌجوكسٌن
1777
حب
 34سبٌرونوالكتون  25ملػ
2777
حقنة
 35سوفت اٌنما 177مل
377
شراب
 36كاربوسٌستٌن 177/257مل
377
شراب
 30الكتولوز 177مل
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ظرؾ
عبوة
عبوة

 38كولوكلٌن
 39لٌدوكائٌن  %2جل
 47فولتراز
مالحظة :الكمٌات المطلوبة باال مبولة أو الحبة ولٌست بالعلبة .
الشروط الفنية:
 – 1أن ٌتم التسلٌم على دفعة.
ٌ – 2جب أن ال تقل فعالٌة المواد الموردة عن ثالث أرباع مدة فعالٌتها الكاملة تبدأ من تارٌخ وصولها إلى
مستودعات المستشفى أصوالً .
 -3المواد المطلوبة قابلة للتجزئة .
ٌ-4جوز تبدٌل بند ببند شرط وروده بالعقد.
 1438 /هـ و  2710 / /م
/
دمشق فً :
أمينة مستودع األدوية
منى عكور

5777
1777
577

رئيسة الصيدلية الصيدالنية
مٌادة األسدي

المدير العام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتور جابر إبراهيم
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الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

مستشفى األسد الجامعي

الرقم:

دفتر الشروط الخاصة المالية والحقوقية
إلعالن طلب عروض لتقديم الحاجة لمدة ثالثة أشهر من األدوية المصنعة محلياً في المستشفى
مادة  – 1موضوع التعيد :

إن الغاية من التعيد ىي تقديم الحاجة لمدة ثالثة أشير من األدوية المصنعة محمياً في المستشفى ،وفقاً لدفتر الشروط الفنية الخاصة المعد

ليذه الغاية والصادر عن مستشفى األسد الجامعي بدمشق ووفقاً لألحكام الواردة بيذا الدفتر ووفقاً لدفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد
الصادر بالمرسوم رقم  /674/لعام . 4446

مادة  – 4موعد ومكان وطريقة تقديم العروض :

تقدم العروض المطموبة أو ترسل إلى ديوان مستشفى األسد الجامعي بدمشق خالل مدة أقصاىا ( الساعة الخامسة عشرة بعد

الظير ) لميوم المحدد باإلعالن الخاص بيذا التعيد ضمن مغمف كبير مختوم ومدوناً عميو موطنو المختار في سوريا موضحاً فيو
اسم الحي والشارع ورقم البناء ورقم الشقة والياتف وموقعاً من العارض ومكتوباً عميو موضوع اإلعالن والتاريخ المحدد لفض

العروض وممصقاً عميو إيصال شراء اإلضبارة ويجب أن يحتوي ىذا المغمف الكبير عمى ثالثة مغمفات مختومة كما يمي:

أوالً  :المغمف األول ويحتوي عمى :

آ – كافة األوراق الثبوتية المبينة في المادة ( )11من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم  /71/لعام  4446وتتضمن:

 -1طمب اشتراك ممصق عميو الطوابع القانونية بقيمة /1744/ل.س ،وطابع البحث العممي بقيمة/47/ل.س،وطابع رسم مجيود
حربي بقيمة /75/ل.س .

 -4تصريح من العارض بأنو اطمع عمى دفاتر الشروط العامة والخاصة الفنية والمالية والحقوقية وجداول بنود التوريدات ليذا
التعيد واإلعالن الخاص بو وأنو قبل بجميع ما ورد في ىذه المستندات من شروط وأحكام دون أية مخالفة أو تحفظ

 -5اسم العارض وشيرتو وفقاً ليويتو الشخصية وعنوانو وموطنو المختار في سوريا ( مع توضيح اسم الحي والشارع ورقم البناء
بشكل مفصل ورقم الفاكس إن وجد ) ليكون صالحاً إلبالغو جميع المراسالت والتبميغات اإلدارية والقضائية وغيرىا ويعتبر

موطنو المختار المذكور بعرضو ممزماً لو ولو انتقل إلى غيره ما لم يبمغ إدارة المستشفى خطياً بموطنو الجديد واال تعتبر كافة
التبميغات المرسمة إلى موطنو المختار األول صحيحة حكماً .

 -6صورة عن اليوية الشخصية لمعارض واسم وكيمو إن وجد وموطنو المختار وصورة مصدقة عن صك الوكالة الذي يخول
الوكيل ممارسة كافة الصالحيات إلجراء التعاقد مع مستشفى األسد الجامعي بدمشق .أما إذا كان العارض شركة فيجب أن
يقدم موقع العرض ما يثبت صفتو عنيا وأنو مفوض من قبميا وحائز عمى جميع الصالحيات القانونية إلجراء التعاقد .

 -7وثيقة تثبت أن العارض مسجالً في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية ( حسب الحال ) في
الجميورية العربية السورية بالنسبة لمعارضين السوريين ومن في حكميم ووثيقة تثبت أنو مسجالً في السجل التجاري بالنسبة
لمعارضين السوريين ومن في حكميم .

 -8صورة مصدقة عن السجل العدلي لمعارض تثبت أنو ليس محكوماً بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليو اعتباره .

-1-

 -9تصريح من العارض يتضمن أنو ليس من العاممين لدى إحدى الجيات العامة وأال يكون عضواً في المكتب التنفيذي
لمحافظة دمشق .

 -:تصريح من العارض أنو غير محروم من الدخول في المناقصات التي تجرييا إحدى الجيات العامة أو محجو اًز عمى أموالو
حج اًز احتياطياً لصالح الجيات العامة أو حج اًز تنفيذياً .

; -تصريح بتوفر المواد أو األجيزة المعمن عنيا بأنيا لديو وجاىزة في مستودعاتو تطبيقاً لقرار رئاسة مجمس الوزراء رقم /16ب
 /لعام . 1;:4

 -14تصريح من العارض يتضمن أنو ال يممك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وأن ال يكون مشتركاً في أي

مؤسسة أو ىيئة فييا وأن ال يكون طرفاً في أي عقد لمصنع أو التجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو ىيئة

أو شخص في إسرائيل وأال يزاول مثل ىذا النشاط في إسرائيل سواء بشخصو أو عن طريق وسيط وأال يساىم بشكل من األشكال

في دعم إسرائيل أو مجيودىا الحربي ،وأن تكون التصاريح مستوفية الطوابع القانونية.

 -11تقديم وثيقة اشتراكو بنشرة اإلعالنات الرسمية ليذا العام .
 -14جميع الوثائق التي ليا صمة بالتفويضات والصالحيات .
 -15التأمينات المؤقتة المحددة قيمتيا بيذا الدفتر .

 -16يفضل وجود وثيقة تسجيل الشركة وتسجيل منتجاتيا في و ازرة الصحة /مديرية التجييزات والمستمزمات الطبية/

ب – تعفى الجيات العامة من تقديم الوثائق المبينة في الفقرات ( 6و  7و  8و  9و  :و  )11من البند /آ /من ىذه المادة .

ج – يشترط أن ال يكون قد مضى ثالثة أشير عمى استخراج الوثائق المبينة بالفقرات ( 6و  7و  )8من البند /آ /من ىذه المادة
عند تقديميا .

و – ال يقبل من العارض الواحد إال عرض واحد ويعتبر العرض األسبق في التسجيل في ديوان مستشفى األسد الجامعي بدمشق
ىو المعتمد وال يجوز استعادة العروض أو إكماليا أو تعديميا بعد تسجيميا في ديوان مستشفى األسد الجامعي بدمشق.

ز – يجوز أن يتضمن العرض الواحد أكثر من خيار .

ثانياً  :المغمف الثاني ويحتوي عمى :

 العرض الفني والمواصفات الفنية والبرشورات والنشرات والكتالوكات وأي ميزات فنية إضافية أخرى وال يجوز أن يتضمن أيأسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية وال يعتد بأي منيا في حال ورودىا .

ثالثاً  :المغمف الثالث ويحتوي عمى :

 العرض المالي مع جدول األسعار االفرادية واإلجمالية الذي يجب أن ينظم من قبل العارض بصورة واضحة جمية دون حك أوشطب أو حشو وال يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية وال يعتد بأي منيا في حال ورودىا .

مادة  – 5التأمينات :

آ – التأمينات األولية (المؤقتة) :

حددت التأمينات المؤقتة لمبنود حسب ترتيب البنود كما يمي:

1417(/1/ل.س)14444(/4/-ل.س):194(/5/-ل.س) – 17844(/6/ل.س)–4:744(/7/ل.س)4:44(/8/-ل.س)–

458444(/9/ل.س)68:4(/:/-ل.س)68::7(/;/-ل.س)47744(/14/-ل.س)17444(/11/-ل.س) 449(/14/ل.س)
;597445644(/15/ل.س)9174(/16/-ل.س)68;44(/17/-ل.س);444(/18/-ل.س) 59744(/19/ -ل.س) –
4598(/1:/ل.س) )44:4(/1;/-ل.س):6674(/44/-ل.س)86:4(/41/-ل.س)8;;444(/44/-ل.س)

48;57(/45/ل.س) 947(/46/ -ل.س)8147(/47/-ل.س)–1:4(/48/ل.س)4:7(/49/-ل.س)717(/4:/-ل.س) –
11674(/4;/ل.س)6467(/54/-ل.س) 114(/51/ -ل.س) – 764(/54/ل.س):7(/55/-ل.س) 6;7(/56/ -ل.س)

64444(/57/ل.س) – 44:4(/58/ل.س) 4577(/59/ -ل.س) :8474(/5:/ -ل.س) 7474(/5;/ -ل.س)

-2-

تدفع بموجب شيك مصدق ألمر مستشفى األسد الجامعي بدمشق أو مجير ألمر مستشفى األسد الجامعي بدمشق أو كفالة
مصرفية صادرة عن المصارف المعتمدة في الجميورية العربية السورية وفق النماذج المعتمدة لدييا وعمى أن ال تقل مدتيا عن

مدة االرتباط الواردة في ىذا الدفتر أو نقداً بموجب إيصال صادر عن أمانة صندوق مستشفى األسد الجامعي بدمشق.

تدفع بموجب شيك مصدق ألمر مستشفى األسد الجامعي بدمشق أو مجير ألمر مستشفى األسد الجامعي بدمشق أو كفالة

مصرفية صادرة عن المصارف المعتمدة في الجميورية العربية السورية وفق النماذج المعتمدة لدييا وعمى أن ال تقل مدتيا عن

مدة االرتباط الواردة في ىذا الدفتر أو نقداً بموجب إيصال صادر عن أمانة صندوق مستشفى األسد الجامعي بدمشق.
ب – التأمينات النيائية :

حددت التأمينات النيائية بنسبة  % 14من قيمة العقد ويجري تقديميا وتوقيع العقد خالل مدة أقصاىا ثالثون يوماً اعتبا اًر من

تاريخ تبميغ ا لمتعيد المرشح إحالة التعيد عميو من قبل لجنة المناقصات وطمب العروض تحت طائمة مصادرة التأمينات األولية
إيراد لحساب موازنة مستشفى األسد الجامعي بدمشق وتغريم العارض بنفقات اإلعالن وكافة الرسوم والمصاريف والغرامات

األخرى دون حاجة إلى أي أعذار أو إنذار من قبل إدارة المستشفى.

تحتفظ اإلدارة بالتأمينات النيائية المقدمة من المتعيد لضمان حسن تنفيذ تعيده حتى صدور محضر االستالم النيائي .
مادة  – 6مدة ارتباط العارض بعرضو :

يبقى العارض مرتبطاً بعرضو مدة  /67/يوماً من اليوم التالي النتياء موعد تقديم العروض ويبقى التعيد المرشح مرتبطاً بعرضو

مدة  /67/يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبميغ المتعيد المرشح خطياً إحالة طمب العروض عميو .
مادة  – 7غرامة التأخير :

يغرم المتعيد بغرامة تأخير يومية بنسبة  % 4,441واحد باأللف من قيمة التعيد عن كل يوم يتأخر فيو بتسميم المواد المطموبة

وعمى أن ال تزيد مجموع الغرامات عن  % 44بالمائة من القيمة اإلجمالية لمتعيد ولو لم يمحق باإلدارة أي ضرر ودون الحاجة
إلى أي إنذار .

مادة  – 8مدة العقد :

مدة العقد عام ميالدي تبدأ من اليوم التالي لتبمغ المتعيد أمر المباشرة بالتنفيذ.

مادة  -9مدة التسميم :

يتم تسميم المواد عمى دفعة واحدة خالل ثالثون يوم من تاريخ طمبيا بموجب كتاب رسمي من قبل اإلدارة.

مادة  – :طريقة دفع قيمة التعيد :

يتم دفع قيمة كل دفعة بعد تنظيم واصدار ضبط ومذكرة استالم أصولية إلى المتعيد بالميرة السورية .

في حال تقديم العرض بالقطع األجنبي :يتم التسديد وفق نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية الخاصة بالمصارف

الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ اليوم التالي لتاريخ تنظيم واصدار محضر االستالم المؤقت لكل دفعة .
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مادة ; – اطالع المتعيد :

يعتبر العارض بمجرد تقديم عرضو قد استوعب وتفيم وقبل جميع ما ورد بدفتر الشروط المالية والحقوقية ىذا ودفتر الشروط

الفنية دون أي تحفظ أو مخالفة ويعتبر أيضاً أنو قد اطمع وقبل بجميع ما ورد بدفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد الصادر

بالمرسوم رقم  /674/لعام . 4446

مادة  – 14الضرائب والرسوم والنفقات الناجمة عن التعاقد :

إن جميع الضرائب والرسوم المالية والبمدية والمحمية وأجور اإلعالنات والنشر والنقل والتحميل والتنزيل والتفريغ ونفقات االستالم
المؤقت والنيائي وكافة النفقات والتكاليف الناجمة عن ىذا التعيد تقع عمى عاتق المتعيد وحده بما فييا طابع العقد وعمى

نسختين والنفقات المصرفية المترتبة عمى تقديم كفالة التأمينات بما فييا رسم الطابع عمييا .
مادة  – 11فعالية المواد الموردة :

يجب أن ال تقل فعالية المواد الموردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتيا الكاممة تبدأ من تاريخ وصوليا إلى

مستودعات المستشفى أصوالً .

مادة  – 14المواد المطموبة قابمة لمتجزئة:
مادة  – 15شراء اإلضبارة :

عمى العارض شراء اإلضبارة الخاصة بيذا التعيد من مستشفى األسد الجامعي بدمشق وتسديد قيمتيا.

العضو القانوني في دائرة العقود

دمشق في:

/

 165: /ىـ و

رئيسة دائرة العقود

/

محاسبة اإلدارة

 4419 /م

مصدق

المدير العام لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتـور جابر إبراهيم
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