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إعالن طلب عروض – داخلي –
تعلن مستشفى األسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتوريد جهاز تخدير متطور لزوم عمليات
الجراحة الصدرية.في المستشفى .
وفقا ً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقا ً لما يلي:
 التأمينــــــات األوليـــــــة  :مبلغ /1000000/ل.س فقط مليون 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/4111/ل.س خمسة آالف ليرة .
تقدم العروض إلى ديوان مستشفى األسد الجامعي بدمشق خالل مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد
الواقع في . 7101/9/01

المدير العام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتور جابر إبراهيم

SH-M

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعي
دفتر الشروط الفنية الخاص بتأمين جهاز تخدير متطور لزوم عمليات الجراحة الصدرية.في المستشفى
يحتاج مستشفى األسد الجامعي بدمشق إلى تأمين جهاز تخدير متطور لزوم عمليات الجراحة الصدرية.في المستشفى
عدد واحد وفق المواصفات الفنية التالية :
مواصفات جهاز التخدير:
 -1أن ٌكون الجهاز المقدم حدٌث متطور مع إنتاج شركة عالمٌة مشهورة فً مجال التخدٌر .
 -2مصمم للعمل مع البالغٌن و األطفال اعتباراً من وزن  3كغ .
 -3أن ٌكون مصمم للعمل وفق األنماط التالٌة ٌ :دوي – آلً مع تحدٌد دارات العمل اآللً المتوفرة.
 -4أن تكون عربة الجهاز :
 .Iمتٌنة غٌر قابلة للصدأ
 .IIمتحركة على أربع عجالت مضاءة للكهرباء الساكنة مع إمكانٌة فرملة دوالبٌن على األقل .
 .IIIأن تكون مجهزة بدرجٌن و رف على األقل .
 .IVأن تكون مجهزة بسكك جانبٌة لحمل تجهٌزات اضافٌة و مجهزة بحامل لدارة المرٌض .
 -5مزود بمآخذ الوصل مع شبكة الغازات الطبٌة وذلك لغازات  N2O,O2, Airألمانٌة طراز ()Hayer
 -6مزود بمآخذ وصل اسطوانات احتٌاطٌة لغازي  N2O,O2مع منظمات الضغط الالزمة لذلك مع تقدٌم اسطوانة
 ,O2و اسطوانة  N2Oاحتٌاطٌتان تتوضعان ضمن عربة الجهاز .
 -7أن تكون مقاٌٌس جرٌان الغازات الكترونٌة  digital flow meterوذلك لغازاتN2O,O2, Air
 .Iذات دقة عالٌة ٌحددها العارض مع تحدٌد مجال القٌاس مع امكانٌة تطبٌق الجرٌان المنخفض low flow
anesthesia
 .IIوأن ٌكون الجهاز مزود بمقاس جرٌان مٌكانٌكً احتٌاطً لغاز  O2على األقل فً حال تعطل المقٌاس االلكترونً.
 -8الجهاز مزود بمفتاح األكسجٌن المباشر ٌإمن جرٌان ال ٌقل عن L/min 33
 -9العربة مجهزة لحمل مبخرٌن بآن معا ً مع تقدٌم ثالث مبخرات نوع اٌزوفلوران و سٌفوفلوران و هالوتان بحٌث تكون
المبخرات من إنتاج الشركة الصانعة لجهاز التخدٌر .
مع وجود آلٌة أمان لقفل المبخر غٌر المستخدم و استخدام أحد المبخرٌن دون اللجوء للفك و التركٌب .
 -13وجود وظٌفة أمان عند انقطاع األكسجٌن أو انخفاض ضغطه بحٌث ال ٌسمح بتمرٌر غاز N2O
فً هذه الحالة وضمان تركٌز أصغري لألكسجٌن ال ٌقل %25
 -11الجهاز مزود بماص مفرزات مدمج ٌعمل على مبدأ الضغط االٌجابً ( فٌنتوري ) ٌإمن ضغط ال ٌقل
عن  3.7بار وجرٌان ال ٌقل عن  25لتر /دقٌقة مع تقدٌم الملحقات الالزمة لعمله .
ٌ -12تم قٌاس و إظهار ضغوط شبكة الغازات المركزٌة وضغط االسطوانات االحتٌاطٌة بشكل واضح مع تحدٌد
طرٌقة اإلظهار و إصدار اإلنذارات الالزمة فً حال اضطراب هذه الضغوط .
 -13أن ٌكون الجهاز مزود بآلٌات لمنع التكاثف و تشكل الرطوبة داخل دارات المرٌض ٌحدد العارض مبدأها و آلٌة
عملها و ٌفضل مبدأ دارات التسخٌن .
 -14مجال التحكم بالضغط فً حالة العمل الٌدوي ٌ APLحدده العارض
 -15أن ٌكون وعاء الكلس الصودي شفاف – دائم االستعمال – قابل للتعقٌم مع تقدٌم وعاء إضافً عدد /1/غٌر األساسً .
 -16أن ٌكون الجهاز مزود بمقٌاس جرٌان مساعد لغاز األكسجٌن  Auxilary O2 flow meterو ٌفضل أن ٌكون
مدمج بالجهاز لتؤمٌن جرٌان أوكسجٌن مباشر نقً ( بمعزل عن مخرج المزٌج الغازي األساسً )
بهدف تهوٌة الرئة المعزولة بجرٌان منخفض مستمر .
مواصفات جهاز التهوية الصناعية ( المنفسة ) المدمجة بجهاز التخدير :
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ٌ -1حدد العارض مبدأ عمل المنفسة .
 -2مصممة للعمل مع البالغٌن و األطفال اعتباراً من وزن  3كغ .
 -3تعمل على مبدأ الضغط و الحجم بحٌث تحقق النظم التنفسٌة التالٌة على األقل :
VC- PC - SIMV- Manual / spont
 -4أن تكون شاشة المنفسة ملونة  LCDقٌاسها  12إنش على األقل ٌحدد العارض دقتها و إمكانٌات اإلظهار علٌها
مع امكانٌة إظهار المعطٌات التالٌة على الشاشة على األقل :
 .Iمنحنٌات :الضغط – الحجم – تركٌز  Co2مع الزمن
 .IIبارامترات المستخدم  -البارامترات المقاسة
 .IIIتركٌز غازات التخدٌر االنشاقٌة و تركٌز Co2
 .IVالضغوط فً الطرق الهوائٌة Vt – MV- RR- Ppeak- PEEP- P plateau -
 .Vمطاوعة الرئة
 -5المنفسة مزودة بآلٌات مراقبة تركٌز غازات التخدٌر اإلنشاقٌة ( اٌزوفلوران ,سٌفوفلوران ,هالوتان وقٌاس تركٌز
 CO2باإلضافة لقٌاس غازات  N2O,O2, Airو ذلك فً طوري الشهٌق و الزفٌر لكل الغازات المذكورة
 -6البارامترات المتحكم بها مع مجال التحكم التالٌة على األقل :
 .Iحجم الدفقة  1433 – 23 : TV :مٌلً لتر
 .IIعدد مرات التنفس  83 – 5 :مرة  /دقٌقة
 .IIIضغط نهاٌة الزفٌر  23 – 3 :سم ماء
 .IVنسبة زمن الشهٌق إلى الزفٌر  3:1 :و حتى 1:3
 .Vضغط الشهٌق  73 – 5 :سم ماء
 -7الجهاز ٌصدر إنذارات صوتٌة وضوئٌة واضحة تتناسب مع درجة خطورة االنذار و ٌفضل وجود ذاكرة لحفظ رسائل
االنذار .
ٌ -8حدد العارض أنواع و مبادئ عمل حساسات األكسجٌن و الجرٌان المستخدمة فً الجهاز وفترات صالحٌاتها و
تفضل األنواع دائمة االستعمال .
الشروط الهندسية و العامة :
 -1أن ٌكون الجهاز حدٌث التصمٌم جدٌد غٌر مجدد .
 -2أن ٌكون الجهاز محقق لمعاٌٌر السالمة العالمٌة و ٌقدم العارض الوثائق الالزمة .
ٌ -3قوم الجهاز بإجراء اختبار ذاتً عند بدء التشغٌل لفحص مكونات الجهاز بما فً ذلك اختبار التسرٌب .
 -4أن ٌعمل الجهاز على التغذٌة الكهربائٌة  220 V – 50 HZوأن ٌعمل على بطارٌة داخلٌة قابل للشحن تشغله لمدة
ساعة على األقل .
ٌ -5حدد العارض بشكل واضح و دقٌق بلد المنشؤ و بلد الصنع للجهاز المقدم .
ٌ -6قدم العارض شهادات الجودة الحائز علٌها الجهاز المقدم تفصٌالً .
ٌ -7ذكر العارض المواصفات اإلضافٌة التً ٌحققها الجهاز المقدم .
ٌ -8قدم العارض نسخة غٌر مسعرة عن العرض المالً ضمن عرضه الفنً .
ٌ -9قدم العارض قائمة مسعرة بالقطع التبدٌلٌة للجهاز ( و المحددة من الشركة الصانعة )
و ٌقدمها باللغتٌن العربٌة و االنكلٌزٌة و ٌلزم بها لمدة عام على األقل بعد فترة الضمان المجانً و ٌقدم نسخة غٌر مسعرة
عنها ضمن عرضه الفنً.
ٌ -13فضل امكانٌة معاٌنة الجهاز المقدم من قبل اللجنة الدارسة.
وفي حال رسو العرض على المتعهد يجب أن يلزم بما يلي :
أ – تقدٌم شهادة منشؤ أصلٌة مصدقة للجهاز المقدم .
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ب -تقدٌم كتب التشغٌل و كتب الصٌانة الوقائٌة و اإلصالح مع المخططات المٌكانٌكٌة و االلكترونٌة على نسختٌن
ورقٌتٌن أحداها أصلٌة على األقل وكذلك ٌقدمها على نسخ الكترونٌة عدد . /2/
جـ ٌ -لتزم بالضمان المجانً للجهاز لمدة عام كامل اعتبارا من تارٌخ االستالم األولً و ٌقوم خالل فترة الضمان
المجانً بإجراء أعمال الصٌانة الدورٌة وفق توصٌات الشركة الصانعة و ٌقدم تقارٌر الصٌانة التً تم إجراإها .
د -تدرٌب الكادر الطبً على االستثمار األمثل و تدرٌب الكادر الهندسً على الصٌانة و اإلصالح لفترات كافٌة .
 1436 /هـ و  2316 / /م
/
دمشق فً :
عضواً
م .ناصر الدٌن الحاجً

عضواً
د .باسم ٌوسف

رئيسا ً
أ.د .نجوى رقمانً

المديـر العـام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتـور جابر إبراهيم
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الجمهورٌة العربٌة السورٌة
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعً
دفتر الشروط الخاصة الحقوقٌة والمالٌة
لتورٌد جهاز تخدٌر متطور لزوم عملٌات الجراحة الصدرٌة.فً المستشفى
ترغب اإلدارة بطلب تورٌد جهاز تخدٌر متطور لزوم عملٌات الجراحة الصدرٌة.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 جهاز تخدٌر متطور لزوم عملٌات الجراحة الصدرٌة.فًالمستشفى ،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 لثانًٌ :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 /1000000/ل.س فقط ملٌون 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
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:
-4-

ٌ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

المدٌرالعـــام
لمستشفى األسد الجامعً بدمشق
األستاذ الدكتـور جابر إبراهٌم
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