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إعالن طلب عروض – داخلي –
تعلن مستشفى األسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتوريد عشرة محاقن آلية كهربائية لزوم
الشعب الطبية في المستشفى .
وفقا ً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقا ً لما يلي:
 التأمينــــــات األوليـــــــة  :مبلغ /000000/ل.س فقط مائتا ألف ليرة سورية ال غير . التأمينـــــات النهائيــــــة  % 01 :من قيمة العقد. مدة تنفيذ التعهد  :حددت مدة التنفيذ بـ  01/يوم  /اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة كتاب خطيصادر عن 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  /54/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/0111/ل.س ألفا ليرة .
تقدم العروض إلى ديوان مستشفى األسد الجامعي بدمشق خالل مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد
الواقع في . 0101/9/01

المدير العام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتور جابر إبراهيم
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الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعي
دفتر الشروط الفنية الخاص بتأمين عشرة محاقن آلية كهربائية لزوم الشعب الطبية في
المستشفى
ٌحتاج مستشفى األسد الجامعً بدمشق إلى تأمٌن عشرة محاقن آلٌة كهربائٌة لزوم الشعب الطبٌة فً المستشفى
ووفق المواصفات التالٌة :
 – 1أن تكون المحقنة متٌنة وسهلة االستعمال ومصنوعة من مواد مقاومة لمحالٌل ومواد التعقٌم مع حماٌة من
دخول
السوائل إلى داخلها .
 – 2قابلة للتعلٌق على حامل .
 – 3أن تقبل جمٌع أنواع السٌرنكات من الماركات العالمٌة حتى قٌاس ( 65 / 55مل ) ولٌس فقط نوع معٌن من
السٌرنكات ,كما ٌمكن برمجتها عند الضرورة لقبول نوع من السٌرنكات غٌر متضمن فً برنامجها األصلً.
 – 4تعرف آلً على السٌرنك المركب .
 – 5حاوٌة على شاشة رقمٌة واضحة إلظهار محددات العمل ورسائل األعطال واإلنذارات وأي رسائل
للمساعدة فً
التشغٌل .
 – 6اإلنذارات فً المحقنة مرئٌة ومسموعة حٌث تتوفر اإلنذارات :انتهاء محتوى السٌرنك – قرب انتهاء
محتوى السٌرنك ،ضعف البطارٌة – وجود انسداد فً السٌرنك أو الوصالت ( ضغط زائد ) – عدم توضع
السٌرنك بشكل صحٌح وغٌرها من اإلنذارات ...
 – 7تعمل على الكهرباء  225فولت 55 /هرتز وكذلك على بطارٌة قابلة للشحن متوضعة داخل المحقنة مع
سهولة
الوصول إلٌها لتبدٌلها عند الحاجة ومن النوع المتوفر بالسوق المحلٌة .
ٌ -8ذكر العارض مواصفات البطارٌة القابلة للشحن ( القٌاس والجهد وزمن الشحن ومدة تشغٌلها للمحقنة
وغٌرها ) ...
 – 9إمكانٌة التحكم بمعدل الحقن بمجال حتى  1000 ml / hrتقرٌبا وٌبٌن العارض خطوات التحكم .
 – 15إمكانٌة العمل فً النمط  Bolusمع بٌان مجال التحكم بالجرٌان .
 – 11وجود الخاصٌة ) KVO ( KEEP VEIN OPEN
 – 12إمكانٌة تحدٌد عتبة إنذار ضغط االنسداد Occlusion pressure alarm
 – 13إمكانٌة اختٌار عدة واحدات للحجم (  ml / hr.وغٌرها ٌ ....ذكرها العارض فً عرضه )
ٌ – 14بٌن العارض المواصفات اإلضافٌة التً تتوفر بالمحقنة والتً ٌمكن أن تؤخذ باالعتبار عند الدراسة الفنٌة
 – 15الشركة العارضة والجهاز المعروض حائزة على شهادات جودة عالمٌة ٌ ,ذكرها العارض وٌرفق عنها
نسخ سارٌة المفعول فً العرض الفنً .
 – 16الجهاز متوافق مع أنظمة السالمة العالمٌة .
ٌ – 17لتزم العارض بفترة ضمان مجانٌة لمدة عام اعتبارا من تارٌخ التشغٌل الفعلً للمحاقن .
ٌ – 18حدد العارض فً عرضه الفنً جمٌع االكسسوارات والملحقات الضرورٌة لعملٌات إعادة البرمجة
والمعاٌرات
والصٌانة وٌلتزم بتقدٌم مجموعة واحدة مع كامل العقد من هذه الملحقات عند رسو العرض علٌه ,مع
إمكانٌة وصل المحقنة على الحاسب من أجل عملٌات التطوٌر والبرمجة .
ٌ – 19فضل أن ٌقدم العارض نموذج عن المحقنة المقدمة بالعرض من أجل تجرٌبها فً المشفى لمدة  15أٌام
على األقل.
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ٌ – 25قدم العارض قائمة واضحة وتفصٌلٌة لقطع الغٌار الضرورٌة للمحقنة فً العرض الفنً وٌلتزم العارض
بتأمٌن أي قطعة تبدٌل عند الحاجة وذلك بحسب األسعار الرائجة فً حٌنه .
 – 21تقدٌم كتالوكات التشغٌل والصٌانة األصلٌة كما ترد من الشركة الصانعة باللغة اإلنكلٌزٌة لكل المحاقن
بشكل  ،CDsكما ٌقدم مع كامل العقد خمس نسخ ورقٌة لكل من كتالوكات التشغٌل والصٌانة .
ٌ – 22لتزم العارض بتدرٌب الكادر الطبً على جمٌع أعمال وإجراءات التشغٌل والعناٌة بالمحقنة .
ٌ – 23لتزم العارض بتدرٌب الكادر الهندسً على جمٌع أعمال التشغٌل والصٌانة والمعاٌرة للمحقنة .
 2517/م
/
 1438 /هـ َو
دمشق فً/ :
عضوا
م .مازن بشارة

عضوا
السٌدة نجالء نجال

عضوا
د .هناء تركمانً

رئيسا
د .سنان ابراهٌم

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

لتورٌد عشرة محاقن آلٌة كهربائٌة لزوم الشعب الطبٌة فً المستشفى
ترغب اإلدارة طلب تورٌد عشرة محاقن آلٌة كهربائٌة لزوم الشعب الطبٌة فً 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 تورٌد عشرة محاقن آلٌة كهربائٌة لزوم الشعب الطبٌة 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 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 بالمرسوم رقم  /054/لعام
 4440وأنه ٌقبل بما ورد فٌها من شروط وأحكام .
-4التأمٌنات األولٌة .
 المغلف الثانًٌ :حوي العرض الفنً والمواصفات الفنٌة والكتالوكات التً تشٌر إلى أن – األجهزة المعلن عنها-جدٌدةوغٌر مجددة 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 .
 ٌجوز أن ٌتضمن العرض الواحد أكثر من خٌار .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 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:
-1-

 التأمٌنات األولٌة تدفع من قبل العارض بواقع /200000/ل.س فقط مائتا ألف لٌرة سورٌة ال غٌر وتقدم مع العرضبموجب 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 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 المتعهد 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 للتعهد 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 فٌ ما 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
سنة 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 /
 4412 /م
/
 1001 /هـ و
دمشق فً/ :
محاسب اإلدارة
االستشاري القانونً
رئٌسة دائرة العقود
معن صالح
أ .هاٌل الناصر
رام سلٌمان

المدٌـــر العـــام
لمستشفى األسد الجامعً بدمشق
األستاذ الدكتـور جابر إبراهٌم
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