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/ص.خ

إعالن طلب عروض – داخلي –
 /للمرة الثالثة /

تعلن مستشفى األسد اجلامعي بدمشق للمرة الثانية عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتوريد مواد استهالكية مشرتكة لكافة
أقسام املستشفى لزوم مستودع املواد الطبية .
وفقاً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط املالية واحلقوقية املنظمني هلذه الغاية وفقاً ملا يلي:
 التأمينـ ـ ــات األولي ـ ـ ــة  :حمددة وفقاً ملا ىو منصوص عليو يف دفرت الشروط احلقوقية . التأمين ـ ــات النهائيـ ـ ــة  % 01 :من قيمة العقد . مدة تنفيذ التعهد  :حددت مدة التنفيذ بـ  /عام ميالدي  /اعتباراً من تاريخ إعطاء املتعهد أمر املباشرة بكتاب خطي صادرعن اإلدارة ويتم تسليم املواد على دفعة واحدة أو دفعات وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ طلبها مبوجب كتاب رمسي من
قبل اإلدارة .
جيوز تقدمي العرض بالقطع األجنيب على أن يتم التسديد باللرية السورية حصراً بتاريخ االستحقاق ( اليوم التايل لتاريخ صدورحمضر االستالم املؤقت ) شرط أن تكون املواد مستوردة خالل مدة تنفيذ العقد .
 مدة ارتباط العارض بعرضو :يبقى العارض مرتبطاً بعرضو مدة  /ثالثة أشهر  /يوماً من اليوم التايل النتهاء موعد تقدميالعروض .
ميكن االطالع واحلصول على دفرت الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى األسد اجلامعي بدمشق بعد تسديد قيمتو
البالغة /0111/ل.س أربعة آالف لرية .
تقدم العروض إىل ديوان مستشفى األسد اجلامعي بدمشق خالل مدة أقصاىا هناية الدوام الرمسي من يوم األربعاء
الواقع يف . 0101/8/5

المدير العام

لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتـور حسين المحمد
SH-M

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق

مستشفى األسد الجامعي

دفتر الشروط الفنية الخاصة بتأمين مواد استهالكية مشتركة لكافة أقسام المستشفى لزوم مستودع المواد الطبية

يحتاج مستشفى األسد الجامعي بدمشق لتأمين مواد استهالكية مشتركة لكافة أقسام المستشفى لزوم مستودع المواد الطبية وفق الشروط الفنية التالية :
الرقـم
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اسـم المــادة
أقنعة أوكسجني للكبار مع وصلة وحيد االستعمال
قناع األكسجني Oxygen Musk
-مصنوعة من مواد غري سامة وعالية النقاوة.

القياس

الكميـة

الوحدة
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قناع

القناع مزود مبلقط أنفي يناسب كل الوجوهالقناع مزود حبواف ناعمة تؤمن راحة ادلريض وختفف من آ ثار االحتكاك.القناع مزود مبطاطة ذات طول ومساكة كافية تسمح بتثبيتو على وجو ادلريض.القناع متوفر مبقاسات سلتلفة حسب الطلب.القناع شفاف ومزود بفتحات جانبية مالئمة ومعقم.
األنبوب مقاوم بشكل كايف يسمح بتدفق األوكسجني بانسيابية كاملة.األنبوب متوفر بأطوال حسب الرغبة.هناية األنبوب قابلة للًتكيب على مصدر األكسجني ادلتاح ( اسطوانة األكسجني – منبع جدارياللون متوفر حسب الرغبةذات رائحة مقبولةيقوم العارض بتقدمي كمية مناسبة من مناذج ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتريبها من قبل اللجنة الدارسةتقوم اللجنة باالحتفاظ بكمية مناسبة من ىذه ادلواد لتسلم إىل جلنة استالم ادلواد دلقارنتها مع ادلواد
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ادلسلمة الحقاً
يقدم العارض شهادات اجلودة ادلتعارف عليها عادلياً وما يثبت استخدام ادلواد ادلقدمة يف مشايف سوريةأو بلد ادلنشأ
أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً وىي ثالث سنوات
أكياس مجع بول عايل اجلودة مع تغليف منفصل لكل كيس على حدة – مصنوع من مواد عالية اجلودة

كيس مجع البول Disposaple urine Bag
مصنوع من مواد عالية اجلودة مطابقة للمعايري الطبيةشفاف ومدرج للداللة على الكميةمعقم وكل قطعة مغلفة ضمن غالف واحدمزود بأنبوب غري قابل للثين وبنهايتو وصلة متوافقة للًتكيب على القثاطر البولية – كذلكوأجهزة نقل السريوم حبيث ال تسمح بأي تسريب مهما كان
مزودة بصمام دفع جذب عايل اجلودة وغري قابل للعطب باالستخدام ادلتكرر أو التسريبسعة الكيس حسب ما ىو متعارف عليو عادلياً 0ليًتأن يكون اسم الشركة مدون على الغالف اخلارجي أو الكيس أو االثنني معاً حسب الرغبة1
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كيس

الكيس مزود بصمام عدم رجوعيقوم العارض بتقدمي كمية مناسبة من مناذج ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتريبها من قبل اللجنة الدارسةتقوم اللجنة باالحتفاظ بكمية مناسبة من ىذه ادلواد لتسلم إىل جلنة استالم ادلواد دلقارنتها مع ادلواد
ادلسلمة الحقاً

يقدم العارض شهادات اجلودة ادلتعارف عليها عادلياً وما يثبت استخدام ادلواد ادلقدمة يف مشايفسورية أو بلد ادلنشأ
أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً .
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موازين حرارة زئبقية
مصنوع من الزجاجشفافمرقمسهل القراءة-حيتوي مادة الزئبق
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جيل ختطيط قلب ECG
كرمي منحل بادلاء يستعمل يف اجملال الطيبلالستعمال اخلارجي ( على اجللد ) فقطلو قدرة عالية على نقل موجات التخطيط الكهربائي للقلب من ادلريض إىل جهاز التخطيطال حيوي على ادللحال حيدث حتسس أو ختريش للجلديوافق معايري السالمة واالختبارات اجللدية العادليةجودة عالية جداًمعبأ بعبوة بالستيكية قابلة للضغط بأحجام صغرية – يكتب على العبوة اسم ومواصفات ووزنادلادة وتاريخ انتهاء الصالحية
حيدد العارض نوع ادلادة ومواصفاهتا وجودهتا مدعوماً بوثائق وشهادات اجلودة ادلناسبة ( باللغةالعربية أو االنكليزية حصراً ) يف عرضو الفين ادلقدم
حيدد العارض أي ميزات أضافية متوفرة يف عرضويشًتط أن يكون للمادة تاريخ صالحية فعال دلدة سنتني على األقل ابتداءً من تاريخ تسليمادلواد للمستودعات يف ادلشفى
يشًتط تقدمي مناذج أصلية كافية من ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتربتها (بشكلها األصلي معالتغليف ) بشكل عملي من قبل اللجنة الفنية الدارسة للعروض وسيتم االحتفاظ جبزء من
النماذج ليتم تسليمها الحقاً إىل جلنة استالم ادلواد للمقارنة
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جيل كيواي
مادة مزلقة مصنوعة خصيصاً لالستعمال يف اجملال الطيبيستعمل لتسهيل إدخال بعض القثاطر مثل القثطرة البولية-منحل بادلاء
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ال يًتك تصبغاتال حيدث ختريشاً للجلد أو األغشية ادلخاطية أو األنسجة احليةال يؤذي أو يكشط األدوات اجلراحية أو ادلطاط أو البالستيكمعبأة بعبوة قابلة للضغط أو احلقن ومكتوب عليها اسم ادلادة وصفاهتا ووزهنا وتاريخ انتهاءالصالحية
حيدد العارض أي ميزات أضافية متوفرة يف عرضويشًتط أن يكون للمادة تاريخ صالحية فعال دلدة سنتني على األقل ابتداءً من تاريخ تسليمادلواد للمستودعات يف ادلشفى
يشًتط تقدمي مناذج أصلية كافية من ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتربتها (بشكلها األصلي مع
التغليف ) بشكل عملي من قبل اللجنة الفنية الدارسة للعروض وسيتم االحتفاظ جبزء من
النماذج ليتم تسليمها الحقاً إىل جلنة استالم ادلواد للمقارنة

حنفية ثالثية 3 Wyag Stop Cuck
جسم احلنفية مصنوع من مواد عالية اجلودة وشفاف لرؤية التدفقجسم احلنفية متناسق يسمح بتدفق أعظمي دون تشكل دوامات أو فقاعات ىوائيةمجيع الفتحات تعمل بالبم لزيادة التثبيت على األجهزة األخرىمجيع الفتحات مزودة بغطاء زلكمأن يكون أسم الشركة مدون على الغالف اخلارجيدرجة العقامة%122يقوم العارض بتقدمي كمية مناسبة من مناذج ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتريبها من قبل اللجنةالدارسة تقوم اللجنة باالحتفاظ بكمية مناسبة من ىذه ادلواد لتسلم إىل جلنة استالم ادلواد
دلقارنتها مع ادلواد ادلسلمة الحقاً
يقدم العارض شهادات اجلودة ادلتعارف عليها عادلياً وما يثبت استخدام ادلواد ادلقدمة يف مشايفسورية أو بلد ادلنشأ
أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً .

خوافض لسان خشبية ( العلبة حتوي على 122قطعة )
قطعة خشبية مصنوعة لالستعمال يف اجملال الطيب على شكل مستطيل رقيق السماكة بطول 10سم وعرض من  1.0 -1سم وذو حواف بيضوية كليلة وغري جارحة
تستعمل خلفض اللسان عند فحص الفمملساء جداً وناعمة وليس هبا أي نتوءاتال حتدث أي ختريش أو جرح أو مسية للفم أو اللسانذات قوام وصالبة جيدة وال تكسر بسهولةنظيفة وليس هبا شوائب – وحيدة االستعمالجودة عالية جداًمعلبة ضمن علبة كرتونية – حبيث حتوي العلبة على  122- 02خافض لسان ويكتب علىالعلبة اسم ادلادة وعددىا وموصفاهتا
3
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حيدد العارض أي ميزات أضافية متوفرة يف عرضويشًتط أن يكون للمادة تاريخ صالحية فعال دلدة سنتني على األقل ابتداءً من تاريخ تسليمادلواد للمستودعات يف ادلشفى
يشًتط تقدمي مناذج أصلية كافية من ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتربتها (بشكلها األصلي معالتغليف ) بشكل عملي من قبل اللجنة الفنية الدارسة للعروض وسيتم االحتفاظ جبزء من
النماذج ليتم تسليمها الحقاً إىل جلنة استالم ادلواد للمقارنة
سرينغ األنسولني Insulin Syringe
اإلبرة متحركة ومزودة بغطاءاإلبرة دقيقة جداً وناعمة ادللمس وخالية من النتوءات أو الزوائد اجملهريةدرجة ميالن رأس اإلبرة مالئمة لتأمني وخز لطيفالسرينغ مدرج بشكل واضح وغري قابل لإلزالةالسرينغ عايل الشفافية مزود بقبضة لسهولة اإلمساكادلكبس ذو سطح منبسط يسمح مبعرفة الكمية ادلعطاة بدقةادلكبس من البالستيك احلراري ادلرن يسمح بأقل درجة شلكنة من االحتكاك أثناء احلركةهناية ادلكبس مثبتة عليو بشكل جيد وغري قابلة لالنفكاك حىت مع االستخدام ادلتكررهناية ادلكبس ال تسمح بالتسريب أو التدفق العكسي-السرينغ متوفر بالسعات ادلتعارف عليها

 1مل

102222

سرينغ

-أن يكون اسم الشركة مدون على السرينغ أو الغالف أو االثنني معاً.الشكل واضح حسب الطلب
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درجة العقامة  %122وكل سرينغ مغلف على حدايقوم العارض بتقدمي كمية مناسبة من مناذج ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتريبها من قبل اللجنةالدارسة تقوم اللجنة باالحتفاظ بكمية مناسبة من ىذه ادلواد لتسلم إىل جلنة استالم ادلواد
دلقارنتها مع ادلواد ادلسلمة الحقاً
يقدم العارض شهادات اجلودة ادلتعارف عليها عادلياً وما يثبت استخدام ادلواد ادلقدمة يف مشايفسورية أو بلد ادلنشأ.
أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً .
سرينغ مع إبرة استخدام وحيد :
كل سرينغ مزود بإبرة تثبت بطريقة الشك أو البم حسب الطلب واإلبرة مزودة بغطاءاإلبرة ناعمة ادللمس وخالية من النتواءات أو الزوائد اجملهرية-درجة ميالن رأس اإلبرة مالئمة لتأمني وخز لطيف
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سرينغ

السرينغ مدرج بشكل واضح وغري قابل لإلزالةالسرينغ عايل الشفافية ومزود بقبضة لسهولة اإلمساكادلكبس من البالستيك احلراري ادلرن يسمح بأقل درجة شلكنة من االحتكاك أثناء احلركةهناية ادلكبس مثبتة عليو بشكل جيد وغري قابلة لالنفكاك حىت مع االستخدام ادلتكررهناية ادلكبس ال تسمح بالتسريب أو التدفق العكسي وتضمن توفر ضغط اجيايب كايف حلقن ادلوادالسائلة.
أن يكون اسم الشركة مدون على السرينغ أو الغالف أو االثنني معاً بشكل واضح حسب الطلبالسرينغ بكامل أجزائو مصنوع من مواد عالية اجلودة وال تتفاعل مع ادلواد الدوائية مبختلف تركيبهاويقدم العارض ما يثبت فعالية وسالمة الطرق ادلتبعة بالتعقيم وعدم تأثريىا على سلتلف أجزاء السرينغ.
هناية السرينغ مزودة حبافة بالستيكية بنهايتو من الداخل دتنع خروج ادلدحم خالل سحبو للنهايةأن تكون ىذه احملاقن معقمة بطريقة مناسبة مثبتة عادلياً تضمن التعقيم التام ويقدم العارض مايثبت فعالية وسالمة الطرق ادلتبعة بالتعقيم يغلف احملقن والرأس ضمن غالف مناسب من البالستيك
أو من الورق ادلبطن بالبالستيك والذي مينع من تأثر عقامة احملقن بالرطوبة أو السوائل ويدون على
الغالف قياس احملقن وطول اإلبرة إضافة لتاريخ الصنع واالنتهاء والصالحية.
يقوم العارض بتقدمي كمية مناسبة من مناذج ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتريبها من قبل اللجنة الدارسةتقوم اللجنة باالحتفاظ بكمية مناسبة من ىذه ادلواد لتسلم إىل جلنة استالم ادلواد دلقارنتها مع ادلواد
ادلسلمة الحقاً
يقدم العارض شهادات اجلودة ادلتعارف عليها عادلياً وما يثبت استخدام ادلواد ادلقدمة يف مشايفسورية أو بلد ادلنشأ
أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً
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سرينغ التغذية
السرينغ عايل الشفافية ومزود بقبضة لسهولة اإلمساكالسرينغ مزود بتدرجيات سهلة القراءة وغري قابلة لإلزالةادلكبس مصنوع من مواد تسمح بأقل درجة شلكنة من االحتكاكهناية ادلكبس مثبتة عليو بشكل جيد وغري قابلة لالنفكاك حىت مع االستخدام ادلتكررهناية ادلكبس و تسمح بالتسريب أو التدفق العكسيرأس السرينغ بطول كاف ومتوافق مع األنابيب األنفية ادلعدية وغريىاالسرينغ يتحمل حرارة سوائل التغذيةيقوم العارض بتقدمي كمية مناسبة من مناذج ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتريبها من قبل اللجنة الدارسةتقوم اللجنة باالحتفاظ بكمية مناسبة من ىذه ادلواد لتسلم إىل جلنة استالم ادلواد دلقارنتها مع ادلواد
ادلسلمة الحقاً
يقدم العارض شهادات اجلودة ادلتعارف عليها عادلياً وما يثبت استخدام ادلواد ادلقدمة يف مشايفسورية أو بلد ادلنشأ
أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً .
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 02مل

17222

سرينغ

14

سدادة قثطرة وريدية مع جلدة للحقن
على العارض تقدمي كتالوجات و مناذج مدون عليها كافة ادلواصفات و القياسات وادلعلوماتاخلاصة ببلد ادلنشأ و لشركة الصانعة وتسليم ادلواد وفق الكتالوكات والنماذج ادلرفقة
أن تكون ادلواد ادلقدمة زلققة ألحد ادلعايري العادلية و حاصلة على شهادات جودة عادليةالـ ـ  FDAأو  TUVو أن يقدم العارض ىذه الوثائق مفصلة بأرقام الكودات و سلتومة من
وزارة الصحة ببلد ادلنشأ و اليت تثبت بأن ادلواد ادلعروضة تستخدم ببلد ادلنشأ.
حيق للمنتجات الوطنية أن تقدم شهادات جودة  ISOأو ما يعادذلا.أن تكون ادلواد ادلقدمة معقمة و مذكور عليها طريقة التعقيم.أن تكون ادلواد ادلقدمة مغلفة بشكل جيد و مذكور على الغالف و بشكل صريح اسم ادلنتجو الشركة الصانعة وتاريخ انتهاء الصالحية.
أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً .

10

قثطرة وريدية زليطية مع فتحة جانبيةالقسم البالستيكي مزود حيتاج للتثبيت وفتحة جانبية للحقن ادلباشرة مع سدادةالقسم البالستيكي شفاف .القسم البالستيكي مرن وغري قابل للكسر .حواف القسم البالستيكي تتناسب مع اإلبرة ادلعدنية .طول القسم البالستيكي حسب ما ىو متعارف عليو عادلياً .مصنوعة من مواد عالية اجلودة غري زلسسة وال تتفاعل مع ادلواد الدوائية .-القسم ادلعدين قاطع ومشطوف لسهولة الدخول .

10

17
18

عدادات سريوم
أداة بالستيكية صغرية ( عدادة ) يدوية لتحديد سرعة مرور السوائل عب جهاز نقل السريومخالل زمن معني
تبمج العدادة يدوياً وال حتتاج إىل كهرباءسهلة التحريك والبرلة وال تكسر بسهولةذات دقة عاليةيًتاوح رلال انتقاء كمية السوائل ادلسربة من  0مل  /سا إىل  022مل  /ساميكن أن تعمل بنظام مفتوح كامل حسب الرغبةأنابيب الوصل اخلاصة هبا ذات نوعية جيدة جداًجودة عالية جداًوحيدة االستعمالحيدد العارض أي ميزة إضافية متوفرة يف عرضو يشًتط أن يكون للمادة تاريخ صالحية فعالدلدة سنتني على األقل ابتداءً من تاريخ تسليم ادلواد للمستودعات يف ادلشفى
يشًتط تقدمي مناذج أصلية كافية من ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتربتها (بشكلها األصلي معالتغليف ) بشكل عملي من قبل اللجنة الفنية الدارسة للعروض وسيتم االحتفاظ جبزء من
النماذج ليتم تسليمها الحقاً إىل جلنة استالم ادلواد للمقارنة

6
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سدادة
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عدادة

02زىر

02222

قثطرة

00أزرق

40222

قثطرة

10

0222

قثطرة

 -كل رلموعة مغلقة على حدا ومعقمة ومدون عليها تاريخ الصنع والصالحية وبلد ادلنشأ واسم الشركة

يقوم العارض بتقدمي كمية مناسبة من مناذج ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتريبها من قبل اللجنةالدارسة تقوم اللجنة باالحتفاظ بكمية مناسبة من ىذه ادلواد لتسلم إىل جلنة استالم ادلواد
دلقارنتها مع ادلواد ادلسلمة الحقاً
يقدم العارض شهادات اجلودة ادلتعارف عليها عادلياً وما يثبت استخدام ادلواد ادلقدمة يف مشايفسورية أو بلد ادلنشأ.
أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً .

19

ضماد قثطرة وريدية العلبة حتوي  02قثطرة
ذات جودة عالية – ذو لصوقية وقدرة تثبيت عالية – مقاوم للماء  -غري سلرش للجلد -
ال يسبب التحسس – ذو فتحة خاصة ومناسبة للقثطرة الوريدية – معقمة ومغلفة كل واحدة
على حدا .

02

كارونة مطاط  :متينة ومرنة – ذو سطح أملس ناعم.

01

بالسًت حرير
 شريط الصق طيب مصنوع من احلرير . ال يسبب حتسس أو ختريش أو مسية للجلد . سهل القطع واللصق حيث احلافة احملززة تتيح القطع بسهولة حسب الطول ادلطلوب وميكنالقطع من احلافتني
 متني وذو جودة عالية للصق يلتصق جيداً على اجللد احلاف ومقاوم للماء . ال يؤدي إىل بقاء أية سللفات أو آثار على اجللد بعد إزالتها . يوجد يف العلبة ورقة فوق وحتت الكرات وذلك دلنع نفوذ الرطوبة داخل العلبة . مناسب لالستعمال للكبار والصغار .مغلف بعلبة خاصة مكتوب عليها اسم ادلادة ومواصفاهتا والقياس والعدد .
يشًتط تقدمي مناذج أصلية كافية من ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتربتها بشكل عملي من قبل اللجنة
الفنية الدارسة للعروض وسيتم االحتفاظ جبزء من النماذج ليتم تسليمها الحقاً إىل جلنة استالم
ادلواد للمقارنة
 -مكتوب اسم الشركة داخل األنبوب ادللصق عليو البالسًت ( الكركر )

00

قناع أوكسجني مع اإلرذاذ للكبار Nebulizer Mask
مصنوعة من مواد غري سامة وعالية النقاوةالقناع مزود مبلقط أنفي يناسب كل الوجوهالقناع مزود حبواف ناعمة تؤمن راحة ادلريض وختفف من آثار االحتكاك.القناع مزود مبطاطة ذات طول ومساكة كافية تسمح بتثبيتو على وجو ادلريضالقناع متوفر مبقاسات سلتلفة حسب الطولالقناع شفاف ومزود بفتحات جانبية مالئمة ومعقماألنبوب مقاوم بشكل كايف يسمح بتدفق األكسجني بانسيابية كاملة-األنبوب متوفر بأطوال حسب الرغبة

00

7
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مًت

 0سم عرض
12م طول
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كركر

 7سم عرض
12م طول
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كركر
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قناع
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00

حجرة األرذاذ مصنوعة من مواد عالية النقاوة وال تتفاعل مع ادلواد الدوائيةحجرة األرذاذ ذات سعة كافية وشفافة – مدرجة بشكل واضحالقناع قابل لالستخدام ومتوافق مع أجهزة األرذاذ ادلتوفرةهناية األنبوب قابلة للًتكيب على مصدر األكسجني ( اسطوانة منبع جداري) أو اذلواء ( منبعجداري)
يقوم العارض بتقدمي كمية مناسبة من مناذج ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتريبها من قبل اللجنةالدارسة تقوم اللجنة باالحتفاظ بكمية مناسبة من ىذه ادلواد لتسلم إىل جلنة استالم ادلواد
دلقارنتها مع ادلواد ادلسلمة الحقاً
يقدم العارض شهادات اجلودة ادلتعارف عليها عادلياً وما يثبت استخدام ادلواد ادلقدمة يف مشايفسورية أو بلد ادلنشأ
أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً .وىي ثالث سنوات
ضماد جاىز مزود بنًتات الفضة أو ما يعادلو .
 على العارض تقدمي كتالوجات و مناذج مدون عليها كافة ادلواصفات و القياسات وادلعلوماتاخلاصة ببلد ادلنشأ و الشركة الصانعة و تسليم ادلواد وفق الكتالوكات و النماذج ادلرفقة.
 أن تكون ادلواد ادلقدمة زلققة ألحد ادلعايري العادلية و حاصلة على شهادات جودة عادليةالـ ـ  FDAأو  TUVو أن يقدم العارض ىذه الوثائق مفصلة بأرقام الكودات و سلتومة من
وزارة الصحة ببلد ادلنشأ و اليت تثبت بأن ادلواد ادلعروضة تستخدم ببلد ادلنشأ.
 حيق للمنتجات الوطنية أن تقدم شهادات جودة  ISOأو ما يعادذلا. أن تكون ادلواد ادلقدمة معقمة و مذكور عليها طريقة التعقيم. أن تكون ادلواد ادلقدمة مغلفة بشكل جيد وكل قطعة على حدا و مذكور على الغالف وبشكل صريح اسم ادلنتج و الشركة الصانعة وتاريخ انتهاء الصالحية.
 أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً
ضماد جاىز
 على العارض تقدمي كتالوجات و مناذج مدون عليها كافة ادلواصفات و القياسات وادلعلوماتاخلاصة ببلد ادلنشأ و الشركة الصانعة و تسليم ادلواد وفق الكتالوكات و النماذج ادلرفقة.
 أن تكون ادلواد ادلقدمة زلققة ألحد ادلعايري العادلية و حاصلة على شهادات جودة عادليةالـ ـ  FDAأو  TUVو أن يقدم العارض ىذه الوثائق مفصلة بأرقام الكودات و سلتومة من
وزارة الصحة ببلد ادلنشأ و اليت تثبت بأن ادلواد ادلعروضة تستخدم ببلد ادلنشأ.
 حيق للمنتجات الوطنية أن تقدم شهادات جودة  ISOأو ما يعادذلا. أن تكون ادلواد ادلقدمة معقمة و مذكور عليها طريقة التعقيم. أن تكون ادلواد ادلقدمة مغلفة بشكل جيد وكل قطعة على حدا و مذكور على الغالف وبشكل صريح اسم ادلنتج و الشركة الصانعة وتاريخ انتهاء الصالحية.
 أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىلمستودعات ادلستشفى أصوالً .
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مالحظة :
 يقوم العارض بتقدمي كمية مناسبة من مناذج ادلواد ادلقدمة ليصار إىل جتريبها من قبل اللجنة الدارسة تقوم اللجنة باالحتفاظ بكمية مناسبة من ىذهادلواد لتسلم إىل جلنة استالم ادلواد دلقارنتها مع ادلواد ادلسلمة الحقاً ( وال حيق للعارضني ادلطالبة بالنماذج هبا الحقاً ) .
يقدم العارض شهادات اجلودة ادلتعارف عليها عادلياً وما يثبت استخدام ادلواد ادلقدمة يف مشايف سورية أو بلد ادلنشأأن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىل مستودعات ادلستشفى أصوالً .وىي ثالث سنواتدمشق يف  1441 / / :ىـ و  0202 / /م
أمين المستودع
السيد أمين ادلصري

عضو
السيد سام شو حكر

رئيس اللجنة
د .سنان إبراىيم

عضو
د .حيدر أبو تراب

المديــر العــام

المستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتـور حسين المحمد

9

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعي
دفتر الشروط الخاصة الحقوقية والمالية
لتوريد مواد استهالكية مشتركة لكافة أقسام المستشفى لزوم مستودع المواد الطبية
يحتاج مسشفى األسد الجامعي بدمشق إلى توريد مواد استهالكية مشتركة لكافة أقسام المستشفى لزوم مستودع المواد الطبية وفق دفتر
الشروط التالية:
مادة-1 :التعاريف :يقصد بالعبارات التالية ادلعىن الوارد جانب كل منها:
 -اإلدارة :مستشفى األسد اجلامعي بدمشق .

 العارض :ىو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يتقدم بعرض إىل اإلدارة وفقاً ألحكام ىذا الدفرت ودفرت الشروط الفنية . -المتعهد المرشح :ىو من يرسو عليو طلب العروض بعد ادلقارنة الفنية وادلالية واحلقوقية ومل يبلغ أمر ادلباشرة.

 الغاية من طلب العروض :إن الغاية من التعهد ىي توريد مواد استهالكية مشرتكة لكافة أقسام ادلستشفى لزوم مستودع ادلواد الطبية  ،وفقاًلدفرت الشروط الفنية اخلاصة ادلعد ذلذه الغاية والصادر عن مستشفى األسد اجلامعي بدمشق ووفقاً لألحكام الواردة هبذا الدفرت ووفقاً لدفرت
الشروط العامة الصادر بادلرسوم رقم  /054/لعام .4440
مادة -2:تقديم العروض:
تقدم العروض من قبل العارض ضمن ثالث مغلفات مغلقة وحتفظ يف مغلف رابع مغلق وسلتوم من قبل العارض مكتوب عليو موضوع طلب العروض
واسم العارض وفقاً دلا يلي :

 -المغلف األول :حيوي:

 -1األوراق الثبوتية ادلنصوص عليها يف ادلادة  /11/من نظام العقود الصادر بالقانون رقم  /51/لعام . 4440
 -2طلب موقع من العارض أو وكيلو لالشرتا ك يف طلب العروض لتوريد ادلواد والتجهيزات ادلطلوبة وادلنوه عنها يف دفرت الشروط الفنية وملصق
عليو طابع مايل بقيمة /1544/ل.س  +طابع إعادة إعمار  +طابع حبث علمي  +طابع شهيد .
 -3تصريح من العارض بأنو اطلع على دفاتر الشروط اخلاصة ودفرت الشروط العامة الصادر بادلرسوم رقم  /054/لعام  4440وأنو يقبل مبا ورد
فيها من شروط وأحكام ملصق عليو طابع بـ ( )144ل.س .
 -4التأمينات األولية .
 -5وجود وثيقة تسجيل ادلواد ادلقدمة يف وزارة الصحة  /مديرية التجهيزات وادلستلزمات الطبية . /

 المغلف الثاني :حيوي العرض الفين وادلواصفات الفنية والكتالوكات ويذكر بلد الصنع وال جيوز أن يتضمن أية أسعار أو حتفظات أو شروطحقوقية أو مالية .

 المغلف الثالث :حيوي العرض ادلايل مفصالً فيو قيمة السعر لكل مادة ،وجيوز تقدمي العرض بالقطع األجنيب على أن يتم التسديد باللًنةالسورية حصراً بتاريخ االستحقاق ا ليوم التايل لتاريخ صدور زلضر االستالم ادلؤقت وفق نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية اخلاصة
بادلصارف الصادرة عن مصرف سورية ادلركزي استناداً إىل التعاميم الصادرة عن رئاسة رللس الوزراء هبذا اخلصوص على أن تكون التوريدات
ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة ويثبت ذل ك بوثائق رمسية ( شهادة مجركية أو أية وثيقة صادرة عن اجلمارك خالل مدة التنفيذ تفيد صراحة
بان ادلستوردات موضوع التعهد من اخلارج ودخلت يف االستهالك احمللي وال جيوز أن يتضمن أي حتفظات أو شروط حقوقية أو فنية .
 جيوز أن يتضمن العرض الواحد أكثر من خيار .مادة-3 :مدة التنفيذ:
حددت مدة التنفيذ بـ  /عام ميالدي  /اعتباراً من تاريخ إعطاء ادلتعهد أمر ادلباشرة بكتاب خطي صادر عن اإلدارة ويتم تسليم ادلواد على دفعة
واحدة أو دفعات وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ طلبها مبوجب كتاب رمسي من قبل اإلدارة .
-1-

مادة-4 :إتقان الصنع ودقة التنفيذ:
جيب تنفيذ مجيع األعمال بشكل ينطبق على كل ما تستوجبو الشروط وادلواصفات الفنية وتعليمات اإلدارة من دقة فنية وإتقان يف العمل ومبا يتفق
مع األصول الفنية ادلتعارف عليها يف مثل ىذه األعمال.
مادة-5 :طريقة الدفع:
يتم دفع قيمة ادلواد ادلطلوبة بالعملة السورية مقابل :
أ-ضبط استالم أصويل أويل للمواد ادلسلمة من قبل جلنة تشكلها اإلدارة ،بناءً على إعالم ادلتعهد لإلدارة قبل موعد التسليم وجيري االستالم حبضور
ادلتعهد أو مندوبو ( يوقع عليو الطرفان اللجنة وادلتعهد ) .
ب-مذكرة استالم أصولية للمواد ادلسلمة وفقاً للضبط .

مادة  – 6اطالع المتعهد :

يعترب العارض مبجرد تقدمي عرضو قد استوعب وتفهم وقبل مجيع ما ورد بدفرت الشروط ادلالية واحلقوقية ىذا ودفرت الشروط الفنية دون أي حتفظ أو
سلالفة ويعترب أيضاً أنو قد اطلع وقبل جبميع ما ورد بدفرت الشروط العامة الصادر بادلرسوم رقم  /054/لعام . 4440

مادة-7 :التأمينات:

 التأمينات األولية :تدفع من قبل العارض حسب ترتيب البنود يف دفرت الشروط الفنية كما يلي:17744(/1/ل.س)471475(/4/-ل.س)404544(/3/-ل.س)05754(/0/-ل.س)30444(/5/-ل.س)04444(/0/-ل.س)
5455(/7/ل.س)137344(/5/-ل.س)191454(/9/-ل.س)470954(/14/-ل.س)40444(/11/-ل.س)15044(/14/-ل.س)
55444(/13/ل.س)31754(/10/-ل.س)440544(/15/-ل.س)110744(/10/-ل.س)57545(/17/-ل.س)
15944(/15/ل.س)15754(/19/-ل.س)19145(/44/-ل.س)545444(/41/-ل.س)343444(/44/-ل.س)-
437454(/43/ل.س)50444(/40/-ل.س)50444(/45/-ل.س) .
تقدم مع العرض مبوجب شيك مصدق ألمر مستشفى األسد اجلامعي بدمشق أو رلًن ألمر مستشفى األسد اجلامعي بدمشق أو كفالة مصرفية
صادرة عن ادلصارف ادلعتمدة يف اجلمهورية العربية السورية وفق النماذج ادلعتمدة لديها وعلى أن ال تقل مدهتا عن مدة االرتباط الواردة يف ىذا
الدفرت أو نقداً مبوجب إيصال صادر عن أمانة صندوق مستشفى األسد اجلامعي بدمشق وحتفظ يف ادلغلف األول .
 التأمينات النهائية :تقدم من قبل ادلتعهد بواقع  %14عشرة بادلائة من قيمة العقد مبوجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق أصوالً أو نقداً مبوجبإيصال صادر عن أمانة صندوق مستشفى األسد اجلامعي وتعاد إىل ادلتعهد بعد انتهاء فرتة الضمان وصدور زلضر استالم هنائي من اإلدارة .

مادة – 8 :مدة ارتباط العارض بعرضو :
يبقى العارض مرتبطاً بعرضو مدة  /ثالثة أشهر  /من اليوم التايل النتهاء موعد تقدمي العروض ويبقى ادلتعهد ادلرشح مرتبطاً بعرضو مدة  /ثالثة أشهر
 /تبدأ من اليوم التايل لتاريخ تبليغ ادلتعهد ادلرشح خطياً إحالة طلب العروض عليو .
مادة-9 :غرامات التأخير:
إذا تأخر ادلتعهد بتقدمي ادلواد وفق أحكام العقد عن ادلدة احملددة فيو فتفرض عليو غرامة تأخًن يومية قدرىا  /40441/واحد باأللف من القيمة اإلمجالية
للعقد عن كل يوم تأخًن على أن ال يتجاوز رلموع غرامات التأخًن نسبة ( )%44عشرين بادلائة من القيمة اإلمجالية للتعهد ولو يلحق باإلدارة أي ضرر من
جراء ىذا التأخًن وحيق لإلدارة أن حتسب غرامات التأخًن اجلزئية على أساس اجلزء ادلتأخر يف تسليمو إذا حتقق الشرطان ادلتالزمان التاليان:
أ -أن يكون اجلزء ادلتأخر يف تسليمو مستقالً يف االستعمال العادي عن ادلواد األخرى ادلسلمة.
ب -أن يتم تسليم ادلواد األخرى ضمن ادلواعيد احملددة.
مادة-11 :النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم:
يتحمل ادلتعهد مجيع النفقات والضرائب والرسوم والطوابع النامجة عن التعاقد مبا فيها نفقات اإلعالن ورسم طابع العقد على نسخي العقد.
مادة-11 :التنازل عن العقد والعقود الثانوية:
ال حيق للمتعهد أن يتنازل عن رلموع األعمال موضوع التعهد أو عن أي جزء منها وال أن يعهد هبا أو يلزمها كلها أو بعضها إىل أشخاص آخرين
كمتعهدين ثانويٌن إال مبوافقة خطية من اإلدارة وأ ن حصول ادلتعهد على مثل ىذه ادلوافقة ال يعين بأي حال من األحوال إلزام اإلدارة بان تدخل يف
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أي عالقة من أي نوع كانت مع ادلتعهدين الثانويٌن كما ال يعفى ادلتعهد من التزاماتو ومسؤولياتو الفنية واإلدارية واحلقوقية واجلزائية ادلفروضة عليو اجاه
اإلدارة مبوجب أحكام ىذا العقد.
مادة-12 :المسؤولية تجاه الغير:
يتحمل ادلتعهد مسؤولية مجيع األضرار النامجة للغًن من جراء تنفيذ أعمال التعهد ويلتزم بالتعويض عن ىذه األضرار وفقاً للقوانٌن واألنظمة النافذة يف
اجلمهورية العربية السورية ولإلدارة حق الرجوع عليو يف كل ما يصيبها من التزامات من جراء ذلك بطريق التقاص أو بأي طريق آخر.
المادة -13 :تعديل العقد:
حي ق لإلدارة زيادة الكميات ادلتعاقد عليها أو إنقاصها خالل مدة تنفيذ العقد بنسبة ال تتجاوز ( ) %34لكل بند أو مادة من التعهد على حده
وذلك بنفس الشروط واألسعار الواردة يف العقد دون حاجة إىل عقد جديد على أن ال تتجاوز قيمة رلموع الزيادة أو النقص (  ) %45من القيمة
اإلمجالية للعقد ويعطى ادلتعهد يف حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار ىذه الزيادة وذلك من أجل ىذه الزيادة فقط .
مادة -14فعالية المواد الموردة :
جيب أن ال تقل فعالية ادلواد ادلوردة عن ثالث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصوذلا إىل مستودعات ادلستشفى أصوالً .

مادة-15 :الضمان:

آ-يضمن ادلتعهد مجيع ادلواد ادلتعاقد عليها دلدة عام أو انتهاء الكمية أيهما أقرب اعتباراً من تاريخ صدور زلضر االستالم ادلؤقت ويكون ملزم خالل
تلك الفرتة بتبديل أي مادة من ادلواد الي يثبت عدم صالحيتها أو سوء صنعها وفق ما ورد أعاله .
ب-ختضع ادلواد ادلبدلة لفرتة ضمان جديدة معادلة لفرتة الضمان األصلية.
ج-إذا ظهر بعد انتهاء فرتة الضمان ادلشار إليها يف الفقرة /آ /من ىذه ادلادة عيب تعمد ادلتعهد إخفاءه يبقى الضمان سارياً دلدة جديدة تساوي
ادلدة األصلية اعتباراً من تاريخ ظهور العيب أو العلم بو .
مادة-16 :حل الخالفات:

حتل مجيع اخلالفات الي تنشأ بٌن اإلدارة وادلتعهد بالطرق الودية وإذا مل يتوصل إىل اتفاق ودي حللها فيتم حلها عن طريق القضاء اإلداري يف رللس
الدولة وفقاً للقوانٌن واألنظمة النافذة يف اجلمهورية العربية السورية .

مادة-17 :الموطن المختار:

يلتزم ادلتعهد بتحديد موطناً سلتاراً لو يف مدينة دمشق ويعترب ادلوطن ادلذكور ملزماً للمتعهد ،ولو انتقل منو إىل غًنه ما مل يبلغ اإلدارة خطياً عن موطنو
ادلختار اجلديد يف البلدة نفسها.
مادة-18 :األعذار:
يعترب ادلتعهد مسؤوالً عن مجيع التزاماتو وغرامات التأخًن ادلرتتبة عليو فور حلول اآلجال احملددة ذلا دومنا حاجة ألي إنذار أو أعذار من قبل اإلدارة.

مادة-19 :المواد المطلوبة قابلة للتجزئة:
مادة-21 :شراء اضبارة طلب العروض:

ميكن للعارض شراء اضبارة طلب العروض – دفرت الشروط اخلاص احلقوقي وادلايل ودفرت الشروط وادلواصفات الفنية من ديوان اإلدارة لقاء مبلغ /
/ل.س

دمشق يف:

/

رئيسة دائرة العقود
رام سليمان

 1001 /ىـ و

/

 4444 /م

االستشاري القانوني

محاسب اإلدارة
جورج عيسى

أ .ىايل الناصر

المدي ــر الع ــام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتـور حسين المحمد
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