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إعالن طلب عروض – داخلي –
للمرة الثانية

تعلن مستشفى األسد اجلامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض لتوريد ادلواد االستهالكية الطبية الالزمة لتمويل ادلستودع العام
لزوم كافة الشعب الطبية يف ادلستشفى ( احلاجة السنوية ) للمرة الثانية .
وفقاً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط ادلالية واحلقوقية ادلنظمني ذلذه الغاية وفقاً دلا يلي:
 التأمينـ ـ ــات األولي ـ ـ ــة  :حمددة وفقاً دلا ىو منصوص عليو يف دفرت الشروط احلقوقية . التأمين ـ ــات النهائيـ ـ ــة  % 01 :من قيمة العقد. مدة تنفيذ التعهد  :حددت مدة التنفيذ بـ  /سنة ميالدية  /اعتباراً من تاريخ إعطاء ادلتعهد أمر ادلباشرة بكتاب خطي صادرعن اإلدارة ويتم تسليم ادلواد 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 ادلؤقت ) شرط أن تكون ادلواد مستوردة خالل مدة تنفيذ العقد .
 مدة ارتباط العارض بعرضو  :يبقى العارض مرتبطاً بعرضو مدة  /ثالثة أشهر  /من اليوم التايل النتهاء موعد تقدمي العروض .ميكن االطالع واحلصول على دفرت الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى األسد اجلامعي بدمشق بعد تسديد قيمتو
البالغة/0111/ل.س مخسة آالف لرية .
تقدم العروض إىل ديوان مستشفى األسد اجلامعي بدمشق خالل مدة أقصاىا هناية الدوام الرمسي من يوم اخلميس
الواقع يف . 0101/8/01

المدير العام

لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتـور حسين المحمد
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الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق

مستشفى األسد الجامعي

دفتر الشروط الفنية الخاصة بتوريد المواد االستهالكية الطبية الالزمة

لتمويل المستودع العام لزوم كافة الشعب الطبية في المستشفى ( الحاجة السنوية )
يحتاج مستشفى األسد بدمشق لتوريد المواد االستهالكية الطبية الالزمة لتمويل المستودع العام لزوم كافة الشعب الطبية وفق الشروط الفنية التالية:

الرقـم
1

الكميـة

اسـم المــادة

الوحدة

زحافة للرباز بالستيكية استعمال مرة ذكور+إناث نظيفة احلواف غري سلرشة بالستيك ذو نوعية جيدة – مصنوعة من
حبيبات متينة ,ذات قبضة

1511

زحافة

2

كيفيت بالستيك ،ذات حواف غري سلرشة ذو ملمس ناعم

1211

كيفيت

3

مبولة مدرجة بالستيكية استعمال مرة ( مع غطاء للذكور ) بالستيك ذو حواف غري سلرشة مزودة بغطاء مدرجة

1511

مبولة

4

زلارم معطرة حتوي على مستخلصات نباتية ومادة ( األوليفريا ) مع صالحية طويلة األمد

1111

قطعة

5

نسيج غري منسوج مصنوع من مادة غري زلسسة للجلد حتتوي على جيل معقم ومنظف للمريض ( ذات مساكة جيدة )
وشهادة اجلودة  +مادة األوليفريا

5111

6

ماسك وجو أنفي فموي – وحيد االستعمال خاص إلعطاء هتوية إجيابية يف الطرق اذلوائية ) (CPAPمع قطعة حتديد
قيمة الـ ) ( (CPAPمرقمة بلون واضح ) مع وسادة من السيلكون قابلة للنفخ – مثبت رأس متني – مع كافة
اإلكسسوارات ( وصالت أنابيب التوصيل )

151

7

حقيبة حفظ جثة ال يقل طوذلا عن 211سم وعرض 111سم متينة غري قابلة للتمزق أثناء احلمل مع سحابات جيدة,
نوعية جيدة وغري نفوذه للماء أو الدم مع شهادة اجلودة

411

8

38

9

فلرت بريزمافلكس يعمل على جهاز بريز ما فلكس ذو سطح فعال ،ال يقل عن  1,5مرت مربع ,وغشاء مصنوع من مادة
 AN69وموصول مسبقاً باألنابيب اخلاصة بو

جهاز آمبو أن يكون مزود بصمام مع وصلة وقناع لألوكسجني مصنوع من مادة السيليكون عالية اجلودة ،مع تاريخ
صالحية ال يقل عن سنتني مع شهادة اجلودة

11

مفرش حتت ادلريض قياس كبري مانع لتسريب السوائل حيتوي على مادة ملطفة ومانعة للحساسية

11

فلرت فصل بالزما ،يعمل على جهاز بريزمافلكس ،ذو سطح فعال ال يقل عن  1,35مرت مربع ،وغشاء مصنوع من مادة

ماسك
حقيبة
فلرت

851

جهاز

51111

مفرش

311

فلرت

12

رلموعة تشغيل جهاز غازات شوارد الدم (كار ترج) متوافقة مع األجهزة ادلوجودة يف ادلستشفى

111

علبة

13

أكياس بريزمافلكس تعمل على جهاز بريز ما فلكس ذو سطح فعال ،ال يقل عن  1.5مرت مربع ,وغشاء مصنوع من
مادة  AN69وموصول مسبقاً باألنابيب اخلاصة بو

456

كيس

11111

شفرة

14

البويل بروبولني وموصول مسبقاً باألنابيب اخلاصة بو

منسوجة

شفرات حالقة استعمال مرة واحدة

دمشق يف :
عضـواً
خليل مسلط

/

 1441 /ىـ و
عضواً
جنال جنال

2121 / /
عضواً
د .طارق طاليع

رئيس اللجنة
د .زلمد السحلي

المديــر العــام

لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتور حسين المحمد
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الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعي
دفتر الشروط الخاصة الحقوقية والمالية
لتوريد المواد االستهالكية الطبية الالزمة لتمويل المستودع العام لزوم كافة الشعب الطبية في المستشفى ( الحاجة السنوية )
يحتاج مسشفى األسد الجامعي بدمشق إلى توريد المواد االستهالكية الطبية الالزمة لتمويل المستودع العام لزوم كافة الشعب الطبية في
المستشفى ( الحاجة السنوية ) 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 ادلواد االستهالكية الطبية الالزمة لتمويل ادلستودع العام لزوم كافة الشعب الطبية يفادلستشفى ( احلاجة السنوية )  ،وفقاً لدفرت الشروط الفنية اخلاصة ادلعد ذلذه الغاية والصادر عن مستشفى األسد اجلامعي بدمشق ووفقاً
لألحكام الواردة هبذا الدفرت ووفقاً لدفرت الشروط العامة الصادر بادلرسوم رقم  /674/لعام .4446

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  /71/لعام . 4446
 -2طلب موقع من العارض أو وكيلو لالشرتاك يف طلب العروض لتوريد ادلواد والتجهيزات ادلطلوبة وادلنوه عنها يف دفرت الشروط الفنية وملصق
عليو طابع مايل بقيمة /1744/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  /674/لعام  4446وأنو 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 اليوم 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 ذلك 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  /سنة ميالدية  /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 .
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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  /674/لعام . 4446

مادة-7 :التأمينات:
 التأمينات األولية :تدفع من قبل العارض حبسب احلال ( من السوريٌن أو من يف حكمهم ) حسب ترتيب البنود يف دفرت الشروط الفنية كما يلي:85974(/1/ل.س)41444(/4/-ل.س)49974(/5/-ل.س)144444(/6/-ل.س)514744(/7/-ل.س)1;4744(/8/-ل.س)
98444(/9/ل.س)59:144(/:/-ل.س)94;974(/;/-ل.س)494744(/14/-ل.س)4;:7444(/11/-ل.س)
5744444(/14/ل.س)19744(/16/-/864;84(/15/-ل.س).
تقدم مع العرض من حسابو ادلصريف ادلفتوح لدى أحد ادلصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ,وذلك حصراً عن طريق تقدمي كفالة
مصرفية أو شيك مصدق أو عن طريق حوالة مصرفية من حسابو إىل حساب مستشفى األسد اجلامعي يف مصرف سورية ادلركزي رقم
; 45/717وحتفظ يف ادلغلف األول .
 التأمينات النهائية :تقدم من قبل ادلتعهد بواقع  %14عشرة بادلائة من قيمة العقد مبوجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق أصوالً أو عن طريقحوالة مصرفية من حسابو إىل حساب مستشفى األسد اجلامعي يف مصرف سورية ادلركزي رقم ; 45/717وتعاد إىل ادلتعهد بعد انتهاء فرتة
الضمان .
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  /4,441/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 مل 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 وأن حصول ادلتعهد على مثل ىذه ادلوافقة ال يعين بأي حال من األحوال إلزام اإلدارة بان تدخل يف
أي عالقة من أي نوع كانت مع ادلتعهدين الثانويٌن كما ال يعفى ادلتعهد من التزاماتو ومسؤولياتو الفنية واإلدارية واحلقوقية واجلزائية ادلفروضة عليو جتاه
اإلدارة مبوجب أحكام ىذا العقد.
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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 ( ) %54لكل 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 (  ) %47من 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 ثالثة أشهر 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
 4444 /م
دمشق يف 1661 / / :ىـ و /
رئيسة دائرة العقود
رام سليمان

االستشاري القانوني

محاسب اإلدارة

أ .ىايل الناصر

جورج عيسى

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