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إعالن طلب عروض – داخلي –
للمرة الثانية
تعلن مستشفى األسد الجامعً بدمشق للمرة الثانٌة عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتورٌد الحاجة السنوٌة لزوم
شعبة جراحة المفاصل ( مفاصل ركبة ) 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 العقد. مدة تنفٌذ التعهد  :حددت مدة التنفٌذ بـ  /عام مٌالدي  /اعتباراً من تارٌخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطًصادر عن اإلدارة وٌتم تسلٌم المواد المطلوبة على دفعات وذلك خالل ثالثون ٌوما ً من تارٌخ طلب كل دفعة
بموجب كتاب رسمً من قبل اإلدارة .
 ٌجوز تقدٌم العرض بالقطع األجنبً على أن ٌتم التسدٌد باللٌرة السورٌة حصراً بتارٌخ االستحقاق ( الٌوم التالًلتارٌخ صدور محضر االستالم المؤقت ) شرط أن تكون المواد مستوردة .
ً
 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 ستة آالف لٌرة .
تقدم العروض إلى دٌوان مستشفى األسد الجامعً بدمشق خالل مدة أقصاها نهاٌة الدوام الرسمً من ٌوم األحد
الواقع فً . 8102/00/5
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الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعي

دفتر الشروط الفنية الخاص بتأمين الحاجة السنوية لزوم شعبة
جراحة المفاصل ( مفصل الركبة ) في المستشفى
 /للمرة الثانية /

يحتاج مشفى االسد الجامعي بدمشق إلى تأمين الحاجة السنوية لزوم شعبة جراحة المفاصل (مفصل الركبة) في
المستشفى وفق الشروط الفنية التالية :
 مفصل الركبة عدد  /53/ضمن المواصفات التالية :أن يكون متوفراً بشكلني  :ثابت  fixed BeaRingعدد  - /02/ودوراين  mobile bearingعدد/15/
وكل من ىذين الشكلني يتوفر خبيارين لنفس ادلركب الفخذي :
 -1زلافظ على الرباط ادلتصالب cruciate retaining

 -0معاوض للرباط ادلتصالب اخللفي  cruciate substitutingواالدوات تسمح بًتكيب اخليارين
أجزاء المفصل :
ادلركب الفخذي :وىو نفسو للمفصل الثابت والدوراين ومصنوع من الكوبالت كروم وىو تشرحيي أمين وأيسر ومزود يف حال
التضحية بادلتصالب اخللفي بصندوق معاوض للرباط ادلتصالب اخللفي دلنع اخللع ولزيادة الثباتية اجلانبية على أن يتوفر خبمسة
قياسات ويتم تثبيتو باالمسنت ويسمح حبركة طبيعية للداغصة على ادلركب الفخذي وميكن تركيبو للشكل الثابت والدوراين.
 -1ادلفصل الثابت والدوراين يسمح بإضافة  STEMللمركب الفخذي بثالث اطوال على االقل
 -0ادلفصل الثابت ادلعاوض للرباط اخللفي يسمح بوضع  STEMللمركب الفخذي والظنبويب بثالث أطوال على األقل
إضافة إىل قطع تعويضية wedg
المركب الظنبوبي  :ويتوافر بشكلني
 - 1مركب ظنبويب مصنوع من التيتانيوم ومزود حبافة على شكل إطار لضمان ثبات الطبق الظنبويب ويتم تثبيتو باالمسنت
على أن يتوافر خبمس قياسات وسلصص للمفصل الثابت .
 -0مركب ظنبويب مصنوع من الكوبالت كروم على أن يتوافر خبمس قياسات وىو سلصص للمفصل الدوراين حيث يسمح
بدوران حىت  /8/درجات للخارج والداخل والعطف حىت 102
 -3الطبق الظنبويب مصنوع من البويل ايتلني ومعقم باخلالء ومعاجل دلنع التأكسد  high cross linkedعلى أن يتوافر
خبمس قياسات ولكل قياس  /6/مساكات للمفصل الثابت و /4/مساكات للمفصل الدوراين ويتوفر بشكلني cruciate

.sucrificing- cruciate retaining

ويف حال التضحية بالرباط ادلتصالب اخللفي يكون الطبق الظنبويب بنتوء  SPINEليدخل ضمن صندوق ادلركب الفخذي
لضمان الثبات ومنع اخللع
 -4على أن يكون النظام يسمح باستخدام قياس واحد اكرب أو اصغر دلركب الفخذ بالنسبة لقياس ادلركب الظنبويب.
1

 -1احلاجة إىل مخس وثالثني مفصل ركبة  .يتم االستجرار حسب القياسات اليت حنتاجها إىل أن يتم استهالك اخلمسني
مفصل .
 -0تقدمي إحدى شهادات اجلودة العادلية  FDAأو  TUVأو  CEوجيب أن تكون الشهادة للمنتج وليس للشركة .
 -3تقدمي شهادة منشأ وجيب أن تكون أوريب أو أمريكي والشهادة للمنتج وليس للشركة
 -4تقدمي وثيقة بأن ادلفصل من ادلفاصل احلديثة ويتم تركيبو يف مراكز أوربا الغربية (أدلانيا – فرنسا -انكلًتا – إيطاليا) أو
الواليات ادلتحدة األمريكية مع شهادات من تلك ادلراكز مع عناوينها .
 -5ادلفصل تصميم حديث وليس من األجيال القدمية .
 -6جيب أن يتوافق ادلفصل مع نظام إعادة التبديل مع نفس ادلفصل البدئي عند احلاجة لتغيري أجزاء من ادلفصل ،ويقدم
الكاتالوك اخلاص بإعادة التبديل مع تعهد الشركة بتأمني أدوات ومواد إعادة الًتكيب يف حال احلاجة ذلا.
 -7يتم وضع رلموعة متكاملة من كافة القياسات يف غرفة العمليات ويتم إستجرار الكمية ادلطلوبة على أساس تعويض أي
قطعة مستهلكة بشكل فوري .
 -8األدوات الالزمة للًتكيب جيب أن تكون جديدة وكاملة ومطابقة للكاتلوك األصلي للشركة األم  ،وأن توضع يف ادلشفى
حىت نفاذ الكمية من ادلفاصل .وتسلم مع تسليم ادلفاصل ،ويرفض العرض الذي الحيقق ىذه الشروط .
 - 9يف حال تقدمة مفصل غري معروف من قبل اعضاء اللجنة ومل يتم تركيبو مسبقا من قبلهم تلتزم الشركة بتقدمي مفصل رلاين
لتجربتو قبل إعطاء العالمة الفنية .
مالحظة :
 جيب أن يكون ادلفصلني االثنني ( مفصل ركبة ثابت ودوراين بشكليو احملافظ وادلعاوض للرباط اخللفي ) تسمح باالنتقالمن خيار آلخر أثناء العمل اجلراحي ومن شركة واحدة ( البندين ال يقبالن التجزئة )
 0218/م
دمشق يف 1439 / / :ىـ و /
عضو
د .ايهم رمضان

رئيس اللجنة
د .زلمد صقر
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الجمهورٌة العربٌة السورٌة
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعً
دفتر الشروط الخاصة الحقوقٌة والمالٌة
لتورٌد الحاجة السنوٌة لزوم شعبة جراحة المفاصل ( مفصل الركبة ) فً المستشفى
 /للمرة الثانٌة /
ترغب اإلدارة بتورٌد الحاجة السنوٌة لزوم شعبة جراحة المفاصل ( مفصل الركبة ) 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 الحاجة السنوٌة لزوم شعبة جراحة المفاصل ( مفصل الركبة ) 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 مغلفا ت 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 .
-5وجود وثٌقة تسجٌل المواد المقدمة فً وزارة الصحة  /مدٌرٌة التجهٌزات والمستلزمات الطبٌة . /
 المغلف الثانًٌ :حوي العرض الفنً وال مواصفات الفنٌة والكتالوكات وٌذكر بلد الصنع وال ٌجوز أن ٌتضمن أٌة أسعار أوتحفظات أو شروط حقوقٌة أو مالٌة .
ً
 المغلف الثالثٌ :حوي العرض المالً مفصال فٌه قٌمة العرض لكل مادة ،وٌجوز تقدٌم العرض بالقطع األجنبً على أن ٌتمالتسدٌد 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  /عام مٌالدي  /اعتباراً من تارٌخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطً صادر عن اإلدارة وٌتم تسلٌم
المواد المطلوبة على دفعات وذلك خالل ثالثون ٌوما ً من تارٌخ طلب كل دفعة بموجب كتاب رسمً من قبل 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 المواد المسلمة بموجب أوامر صرف أو شٌكات لصالح المتعهد:
 بعد تسلٌم المواد فً مستودعات المستشفى وصدور محضر استالم مؤقت موقعا ً من اإلدارة.مادة  – 6اطالع المتعهد :
-1-

ٌ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 /4451505/ل.س فقط ملٌونان وواحد وخمسون ألفا وتسعمائة وخمسةوثالثون لٌرة سورٌة ال غٌر ،تقدم 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 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 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 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 المواد 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 غرامات التأخٌر نسبة ( )%20عشرٌن بالمائة من
القٌمة اإلجمالٌة للتعهد ولو ٌلحق باإلدارة أي ضرر من جراء هذا التأخٌر وٌحق لإلدارة أن تحسب غرامات التأخٌر الجزئٌة على
أساس الجزء المتأخر فً تسلٌمه إذا تحقق الشرطان المتالزمان التالٌان:
أ -أن ٌكون الجزء المتأخر فً تسلٌمه مستقالً فً االستعمال العادي عن المواد األخرى المسلمة.
ب -أن ٌتم تسلٌم المواد األخرى ضمن المواعٌد المحددة.
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-12 :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 -13 :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-14 :الضمان:
ٌ-1ضمن المتعهد جمٌع المواد المتعاقد علٌها من كل عطل أو عٌب ٌظهر بها ٌكون سببه سوء المادة وذلك حتى انهاء تركٌب
كامل األدوات أو لمدة  /11/شهراً أٌهما أقرب من تارٌخ صدور محضر االستالم المؤقت وٌكون ملزما ً خالل هذه الفترة بتبدٌل
أٌة مادة ٌثبت عطلها أو سوء صنعها وال ٌسال عن العطل الذي تسببه اإلدارة.
-4تخضع المواد المبدلة إلى فترة ضمان مساوٌة لفترة الضمان األصلٌة.
-0إذا 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 .
مادة-15 :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-16 :الموطن المختار:
ٌ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.
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مادة-17 :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-18 :فعالٌة المواد الموردة :
ٌجب أن ال تقل فعالٌة المواد عن سنتٌن تارٌخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصوالً.
مادة-19 :شراء اضبارة طلب العروض:
ٌمكن للعارض شراء اضبارة طلب العروض – دفتر الشروط الخاص الحقوقً والمالً ودفتر الشروط والمواصفات الفنٌة من
/ل.س
دٌوان اإلدارة لقاء مبلغ /
 4411 /م
/
 1005 /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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