الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي
مستشفى األسد الجامعي
الرقم:
التاريخ

/ص.خ

إعالن طلب عروض – داخلي –
 /للمرة الثانية /
تعلن مستشفى األسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتأمين جهاز إيكو اندوسكوبي لزوم شعبة
الهضمية في المستشفى .
وفقا ً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقا ً لما يلي:
 التأمينــــــات األوليـــــــة /0044444/ :ل.س فقط أربعة ماليين وخمسمائة ألف ليرة سورية ال غير . التأمينـــــات النهائيــــــة  % 04 :من قيمة اإلحالة .مدة التنفيذ :شهرين تبدأ من تاريخ إعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ. يجوز تقديم العرض بالقطع األجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ االستحقاق ( اليوم التاليلتاريخ صدور محضر االستالم المؤقت ) شرط أن تكون المواد مستوردة .
مدة ارتباط العارض بعرضه  :يبقى العارض مرتبطا ً بعرضه مدة  /00/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/0444/ل.س خمسة آالف ليرة .
 تقدم العروض إلى ديوان مستشفى األسد الجامعي بدمشق خالل مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميسالواقع في . 7407/9/7

المدير العام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتور جابر إبراهيم

SH-M

الجمهورٌة العربٌة السورٌة
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعً
دفتر الشروط الفنٌة الخاص بتأمٌن جهاز اٌكو اندوسكوبً لزوم الشعبة الهضمٌة فً المستشفى
ٌحتاج مستشفى األسد الجامعً بدمشق إلى تأمٌن جهاز اٌكو اندوسكوبً لزوم الشعبة الهضمٌة فً المستشفى
وفق المواصفات الفنٌة التالٌة :
أوالً :وحدة األمواج فوق الصوتٌة والمنبع الضوئً:
ٌ .1عمل على تغذٌة كهربائٌة  222فولت –  52هرتز .
ٌ .2ذكر العارض المخارج والمداخل كافة .
ٌ .3حوي مٌزة معاٌرة وضبط األلوان .
ٌ .4عمل بآلٌة المسح االلكترونً .
 .5متوافق مع مناظٌر اٌكو اندوسكزبً الدائري والخطً .
ً
ٌ .6ذكر العارض الخصائص اإلضافٌة لوحدة األمواج فوق الصوتٌة (مثال إمكانٌة إجراء اٌالستو غرافً)
ٌ .7عمل بتوترات بٌن  / 12-5 /مٌغا هرتز .
 .8متوافق مع المنظارٌن المقدمٌن .
 .9إمكانٌة وصلة بطابعة ملونة أو مسجل . DVD
ٌ .12وضح العارض إمكانٌة التسجٌل على وسط رقمً داخلً أو خارجً .
ثانٌاً :المنظار ذو المسح الخطً:
 .1أن ٌكون المنظار فٌدٌوي جدٌد غٌر مجدد وٌذكر العارض سنة الصنع .
ٌ .2ذكر العارض اتجاه الرإٌة ومجال الرإٌة وحقل الرإٌة.
 .3قطر خارجً ال ٌزٌد على 14 /ملم ./
ٌ .4ذكر العارض زواٌا االنحناء (علوي سفلً ,وٌمٌن ٌسار) .
ٌ .5ذكر العارض طول المنظار .
 .6مزود بقناة عمل للخزعات بقطر ال ٌقل عن  3,8 /ملم . /
 .7مزود بإمكانٌة دوبلر ملون و دوبلر طاقة .
ٌ .8عمل بتوترات بٌن  / 12-5 /مٌغا هٌرتز
ٌ .9ذكر العارض زواٌا مسح األمواج فوق الصوتٌة .
 .12متوافق مع المعالج والمنبع الضوئً والشاشة الطبٌة المقدمة .
ثالثاً :المنظار ذو المسح الدائري:
 .1أن ٌكون المنظار الفٌدٌوي جدٌد غٌر مجدد وٌذكر العارض سنة الصنع .
ٌ .2ذكر العارض اتجاه الرإٌة وحقل الرإٌة .
 .3قطر خارجً ال ٌزٌد على 14 /ملم ./
ٌ .4ذكر العارض زواٌا االنحناء ( علوي سفلً ٌ ,مٌن ٌسار ) .
ٌ .5ذكر العارض طول المنظار .
 .6مزود بقناة عمل للخزعات بقطر ال ٌقل عن  2,8 /ملم . /
 .7مزود بإمكانٌة دوبلر ملون و دوبلر طاقة .
ٌ .8عمل بتوترات بٌن  / 12-5 /مٌغا هٌرتز.
 .9متوافق مع المعالج والمنبع الضوئً والشاشة الطبٌة المقدمة.
 .12زواٌا مسح أمواج فوق صوتٌة  362درجة .
رابعاً:شاشة طبٌة:
 ذات دقة عالٌة متوافقة مع المعالج والمنبع والمناظٌر المقدمة ال تقل عن  /24/بوصة مقدمة من شركةمتخصصة.
الشروط اإلضافٌة:
ٌ .1جب أن ٌكون المناظٌر والمعالج والمنبع ووحدة األمواج فوق الصوتٌة من شركة واحدة .
ٌ .2ذكر العارض بلد المنشؤ وبلد الصنع لألجهزة المذكورة .
ٌ .3ذكر العارض الصفات اإلضافٌة التً تتمتع بها األجهزة .
 .4طابعة طبٌة ملونة من شركة متخصصة فً هذا المجال مع علبة ورق واحدة .
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 .5طابعة طبٌة أبٌض واسود من شركة متخصصة فً هذا المجال مع علبة ورق واحدة .
ٌ .6قدم العارض  122بالونا ً متوافقا ً مع المناظٌر المقدمة( 52لكل منظار) .
 .7عربة خاصة من أجل توضع تجهٌزات الوحدة .
ٌ .8قدم العارض وثائق التشغٌل والصٌانة واإلصالح على ثالث نسخ إحداها على األقل ورقٌة وإحداها على األقل
أصلٌة.
 .9على العارض ذكر اإلكسسوارات األساسٌة المجانٌة التً ترد مع األجهزة .
ٌ .12وضح العارض شهادات الجودة لألجهزة المقدمة .
ٌ .11فضل أن ٌقدم العارض قائمة مسعرة مع العرض المالً ونسخة غٌر مسعرة مع العرض الفنً لجمٌع القطع
التبدٌلٌة الخاصة باألجهزة .
ٌ .12لتزم العارض بفترة ضمان مجانٌة لمدة سنة على األقل من تارٌخ التشغٌل الفعلً لألجهزة .
ٌ .13لتزم العارض بتدرٌب الكادر الطبً والهندسً لفترة كافٌة على أعمال الصٌانة الٌومٌة واألعطال والصٌانات
الطارئة
ً
ٌ .14قدم العارض عرضه الفنً مرتب بنفس تسلسل دفتر الشروط موضحا كل بند على الكتالوكات المرفقة.
 .15العرض غٌر قابل للتجزئة .
 2216/م
/
 1436 /هـ و
دمشق فً/ :

عضو
م .مازن بشارة

رئٌس اللجنة
أ.د مازن مصري زادة

عضو
د .جالل ٌونس

المدٌــر العــام
لمستشفى األسد الجامعً بدمشق
األستاذ الدكتور جابر إبراهٌم
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الجمهورٌة العربٌة السورٌة
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعً

دفتر الشروط الخاصة الحقوقٌة والمالٌة
لتورٌد جهاز إٌكو اندوسكوبً لزوم شعبة الهضمٌة فً المستشفى
ترغب اإلدارة بتورٌد جهاز إٌكو اندوسكوبً لزوم شعبة الهضمٌة فً المستشفى وفق دفتر الشروط التالٌة:
مادة-1 :التعارٌف:
 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 تورٌد جهاز إٌكو اندوسكوبً لزوم شعبة الهضمٌة فً المستشفى،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 .
 المغلف األولٌ :حوي األوراق الثبوتٌة المنصوص علٌها فً المادة  /11/من نظام العقود الصادر بالقانون رقم  /51/لعام 4440إضافة إلى التأمٌنات األولٌة .
 المغلف لثانًٌ :حوي العرض الفنً والكتالوكات التً تشٌر إلى أن – الجهاز المعلن عنه -جدٌد وغٌر مجدد وٌذكر بلدالصنع .
ً
 المغلف الثالثٌ :حوي العرض المالً مفصال فٌه قٌمة األجهزة المطلوبة وقٌمة قطع التبدٌل وقٌمة التركٌب والتجرٌبوتجرٌب التشغٌل.
مادة-3 :مدة التنفٌذ:
حددت مدة التنفٌذ بـ ٌ 04 /وم /اعتباراً من تارٌخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة كتاب 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 األجهزة المتعاقد علٌها بموجب أوامر صرف أو شٌكات لصالح المتعهد بعد تسلٌم األجهزة إلى مستودعات
المستشفى وإصدار 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 أربعة مالٌٌن وخمسمائة ألف لٌرة سورٌة ال غٌرلٌرة سورٌة ال غٌر 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 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.
 التأمٌنات النهائٌة :تقدم من قبل المتعهد بواقع  %10عشرة بالمائة من قٌمة العقد وتعاد إلى المتعهد بعد انتهاء فترةالضمان 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 األجهزة وتركٌبها وتشغٌلها وتجرٌبها 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
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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 ال تعهد 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 جمٌع المواد المتعاقد علٌها من كل عطل أو عٌب فنً ٌظهر بها ٌكون سببه سوء الصنع وذلك طٌلة مدة
عام كامل 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:
ً
ٌعتبر المتعهد مسؤوال 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 /
محاسب اإلدارة
االستشاري القانونً
رئٌسة دائرة العقود
معن صالح
أ.د هاٌل الناصر
رام سلٌمان
 4417 /م
/
 1008 /هـ و
/
دمشق في:

المدٌـــر العـــام
لمستشفى األسد الجامعً بدمشق
األستاذ الدكتـور جابر إبراهٌم
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