الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

جامعة دمشق

Damascus University

مستشفى األسد الجامعي

Al Assad university Hospital

هـ-5056222:فاكس–5052862:ص.ب02769 :

الرقم:
التاريخ:

-FAX:2125860 –P.o.Box:10769TEL:2126500

/ص.خ

إعالن طلب عروض – داخلي –
 /بالسرعة الكلية /
تعلن مستشفى األسد الجامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتوريد جهاز قطع وتخثير لزوم التنظير
الهضمي في المستشفى .
وفقا ً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقا ً لما يلي:
 التأمينــــــات األوليـــــــة  :بمبلغ /000000/ل.س فقط أربعمائة ألف ليرة سورية ال غير . التأمينـــــات النهائيــــــة  % 01 :من قيمة العقد. مدة تنفيذ التعهد  :حددت مدة التنفيذ بـ  01 /يوما ً  /اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطيصادر عن اإلدارة .
 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  /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 ثالثة آالف ليرة .
تقدم العروض إلى ديوان مستشفى األسد الجامعي بدمشق خالل مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد
الواقع في . 8102/9/00

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 قطع وتخثٌر لزوم التنظٌر الهضمً فً المستشفى
المطلوب :جهاز قطع وتخثٌر كهربائً أحادي وثنائً القطب مزود بأنماط العمل الخاصة بعملٌات التنظٌر الهضمً
ٌجب أن تتم اإلجابة على دفتر الشروط الفنٌة والهندسٌة والعامة بندا بندا بالترتٌب بشكل واضح ودقٌق مع توثٌق المعلومات الفنٌة
من خالل البروشورات والوثائق المعتمدة
) أنماط العملٌ :جب أن ٌتضمن جمٌع األنماط التالٌة على األقل وٌذكر العارض األنماط األخرى المتوفرة كما ٌحدد العارض
خطوات التحكم باستطاعة الخرج لكل نمط كما ٌحدد العارض مستوٌات التأثٌر التً ٌمكن التحكم بها لكل نمط
 أنماط القطع أحادي القطب :باستطاعة تصل حتى  022واط على األقل:
 القطع أحادي القطب .
 نمط قطع البولٌبات .Polypectomy
 نمط خاص بعملٌات  ERCPعملٌة  Papillatomyوعملٌات استئصال الغشاء المخاطً.
 دمج القطع مع التخثٌر.
 نمط القطع ضمن السوائل.
 أنماط التخثٌر أحادي القطب :باستطاعة تصل حتى  02واط على األقل :
 خفٌف وعمٌق .
 قوي وسرٌع .
 أنماط القطع والتخثٌر ثنائٌة القطب :باستطاعة تصل حتى  02واط على األقل :
 )0أن ٌكون الجهاز مزود بمٌزة تنظٌم استطاعة الخرج المطبق تلقائٌا بحٌث ٌقوم بتعدٌل استطاعة الخرج المطبق فعلٌا حسب
ممانعة النسٌج المقاسة للحماٌة من الحروق .
 )3الجهاز مزود بشاشة إظهار  LCDقٌاس  5أنش على األقل ٌحدد العارض مواصفاتها وكٌفٌة التعامل معها وٌحدد العارض
المعلومات والبارامترات التً تظهر علٌها .
 )4إصدار إنذار صوتً وضوئً عند حدوث فصل كامل أو جزئً (تماس غٌر جٌد ) لصفٌحة المرٌض وٌفضل إظهار القٌمة
الفعلٌة للمقاومة بٌن الصفٌحة والمرٌض على شاشة الجهاز .
ٌ )5شرح العارض بالتفصٌل عوامل األمان والحماٌات الموجودة ضمن الجهاز لمنع حدوث الحروق والتفحم وكذلك مراقبة تٌار
التسرٌب .
 )6إشارة الخرج جٌبٌة الشكل بتردد عالً ٌحدده العارض .
ٌ )7فضل وجود مٌزة التعرف اآللً على األداة المستخدمة.
ٌ )8حدد العارض عدد مخارج العمل فً الجهاز وٌفضل عدد المخارج األكثر على أن ٌتضمن مخرجٌن ألحادي القطب ومخرج
لثنائً القطب على األقل .
 )9أن ٌكون الجهاز مزود بمٌزة إٌقاف التخثٌر تلقائٌا . Autostop
 ) 2توفر تنبٌهات صوتٌة مختلفة لتمٌٌز وظائف الجهاز .
) ٌذكر العارض مواصفات دعسة القدم وٌحدد عدد أزرار دعسة القدم وٌشرح وظائفها .
ٌ ) 0جب أن ٌكون الجهاز محمول على عربة أصلٌة مقدمة من الشركة الصانعة للجهاز مجهزة بأربع دوالٌب مضادة للشحنات
الساكنة اثنان منها قابلة للفرملة على األقل ومجهزة بمكان مخصص لإلكسسوارات .
 ) 3إمكانٌة إضافة وظٌفة التخثٌر باألرغون بالزما مستقبال عند الحاجة بحٌث ٌؤمن نمط الجرٌان المستمر ونمط الجرٌان المتقطع
النبضً على األقل .
ٌ ) 4ذكر العارض المواصفات اإلضافٌة التً ٌحققها الجهاز المقدم .
ٌ ) 5ذكر العارض أماكن توفر الجهاز المقدم فً القطر .
 ) 6الملحقات المطلوبة مع الجهاز( :على األقل)
 صفٌحة مرٌض سلكونٌة دائمة االستخدام عدد ./0/
 صفٌحة مرٌض استخدام مرة واحدة عدد ./ 22/
 دعسة القدم عدد ./ /

الشروط الهندسٌة والعامة:
 .أن ٌكون الجهاز حدٌث التصمٌم جدٌد غٌر مجدد .
 .0أن ٌكون الجهاز محقق لمعاٌٌر السالمة العالمٌة وٌقدم العارض الوثائق التً تثبت ذلك .
 .3الجهاز ٌعمل على التغذٌة الكهربائٌة . 002 V ± 2% 52 Hz
ٌ .4حدد العارض بشكل واضح ودقٌق بلد الصنع وبلد المنشأ للمودٌل المقدم .
ٌ .5ذكر العارض شهادات الجودة الحائز علٌها الجهاز المقدم تفصٌال مع تقدٌم الوثائق الالزمة .
ٌ .6قوم الجهاز باختبار ذاتً عند بدء التشغٌل مع إصدار رسائل الخطأ الالزمة فً حال حدوث أي خلل .
 .7أن ٌتضمن الجهاز حماٌات لمنع التداخل الكهرطٌسً والحماٌة من الترددات العالٌة بٌن الجهاز ومحٌطه .
ٌ .8جب أن ٌكون الجهاز محمً من قصر الخرج ومن أجهزة الصدمة الكهربائٌة .
ٌ .9قدم العارض نسخة غٌر مسعرة عن العرض المالً ضمن العرض الفنً .
وفً حال رسو العرض ٌجب أن ٌلتزم المتعهد بما ٌلً:
 .تقدٌم شهادة المنشأ األصلٌة للجهاز المورد مصدقة أصوال.ا
 .0تقدٌم كتب التشغٌل  Operation Manualوكتب الصٌانة  Service Manualمع المخططات االلكترونٌة
لبوردات الجهاز الداخلٌة وٌتم تقدٌم هذه الكتب على نسختٌن ورقٌتٌن أحداها أصلٌة على األقل وكذلك على نسخ
الكترونٌة عدد . /0/
ٌ .3لتزم بالضمان المجانً لمدة عام كامل اعتبار من تارٌخ االستالم األولً .
 .4تدرٌب الكادر الطبً على االستثمار األمثل والكادر الهندسً على الصٌانة واإلصالح والمعاٌرة لفترات كافٌة .
ٌ .5قدم العارض كلمات المرور الخاصة ببرامج الصٌانة والمعاٌرة.
دمشق فً:

/

 439 /هـ و

عضوا
م.ناصر الدٌن الحاجً

/

عضوا
م .خالد خطاب

 02 8 /م

عضوا
د .جالل ٌونس

رئٌس اللجنة
أد.مازن مصري زادة

المدٌـــر العـــام
لمستشفى األسد الجامعً بدمشق
األستاذ الدكتـور جابر إبراهٌم
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مستشفى األسد الجامعً

دفتر الشروط الخاصة الحقوقٌة والمالٌة
لتورٌد جهاز قطع وتخثٌر لزوم التنظٌر الهضمً فً المستشفى
ترغب اإلدارة طلب تورٌد جهاز قطع وتخثٌر لزوم التنظٌر الهضمً 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 قطع وتخثٌر لزوم التنظٌر الهضمً 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 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  +طابع إعادة إعمار  +طابع بحث علمً  +طابع
شهٌد .
-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 ملصق علٌه طابع بـ ( )144ل.س .
-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 الجمار ك 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 /وما  /اعتبارا 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 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
-1-

مادة-7 :التأمٌنات:
 التأمٌنات األولٌة تدفع من قبل العارض بواقع /000000/ل.س فقط أربعمائة ألف لٌرة سورٌة ال غٌر ،وتقدم معالعرض 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 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 للعقد 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 فٌم ا 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
التعهد على حده وذلك بنفس الشروط واألسعار الواردة فً العقد دون حاجة إلى عقد جدٌد على أن ال تتجاوز قٌمة مجموع
الزٌادة أو النقص (  ) %45من القٌمة اإلجمالٌة للعقد وٌعطى المتعهد فً حال الزٌادة مدة إضافٌة تتناسب مع طبٌعة ومقدار
هذه الزٌادة وذلك من أجل هذه الزٌادة فقط .
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 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:
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ٌلتزم المتعهد بتحدٌد موطنا ً مختاراً 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 /
 4412 /م
/
 1001 /هـ و
دمشق فً/ :
رئٌسة دائرة العقود
رام سلٌمان

محاسب اإلدارة
معن صالح

االستشاري القانونً
أ .هاٌل الناصر

المدٌـــر العـــام
لمستشفى األسد الجامعً بدمشق
األستاذ الدكتـور جابر إبراهٌم
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