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/ص.خ

إعالن طلب عروض – داخلي –

 /التنفيذ على حساب متعهد ناكل /
 /للمرة الثانية /

تعلن مستشفى األسد اجلامعي بدمشق عن رغبتها بطلب عروض لتوريد احلاجة السنوية لقسم اجلراثيم لزوم قسم املخرب يف
املستشفى .
وفقاً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط املالية واحلقوقية املنظمني هلذه الغاية وفقاً ملا يلي:
 التأمينـ ـ ــات األولي ـ ـ ــة  :مببلغ /05755/ل.س فقط مخسون ألف وسبعمائة لرية سورية ال غري . التأمين ـ ــات النهائيـ ـ ــة  % 05 :من قيمة العقد. مدة تنفيذ التعهد  :حددت مدة التنفيذ بـ  42 /شهر  /اعتباراً من تاريخ إعطاء املتعهد أمر املباشرة بكتاب خطي صادرعن اإلدارة وتطلب املواد على عدة دفعات وذلك بعد املوافقة على تواريخ فعاليتها من قبل املخرب وتسلم خالل ثالثون يوماً
من تاريخ طلبها مبوجب كتاب رمسي من قبل اإلدارة متضمنة املوافقة على صالحية املواد املطلوبة .
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  /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/4555/ل.س ألفا لرية .
تقدم العروض إىل ديوان مستشفى األسد اجلامعي بدمشق خالل مدة أقصاىا هناية الدوام الرمسي من يوم األحد
الواقع يف . 4545/8/42

المدير العام

لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتـور حسين المحمد
SH-M

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعي
دفتر الشروط الفنية الخاصة بتوريد الحاجة السنوية لقسم الجراثيم لزوم قسم المخبر في المستشفى
يحتاج مستشفى األسد الجامعي بدمشق إلى توريد الحاجة السنوية لقسم الجراثيم في المستشفى وفق الشروط الفنية التالية:
أولا :أوساط الزرع

المادة

الكمي ــة

الوحدة

البند
1

Blood Agar Base Medium

7

عبوة ( عبوة =  555غرام )

2

EMB Medium

7

عبوة ( عبوة =  555غرام )

3

Muller- Hinton Medium

6

عبوة ( عبوة =  555غرام )

 -1أوساط الزرع اليت بشكل بودرة تكون موضوعة يف عبوات بالستيكية مقواة غري قابلة للكسر  ,حتافظ على الوسط من التلوث والضياع والرطوبة ,وأن
تكون هذه البودرة قابلة للذوبان بشكل جيد يف ادلاء ادلقطر والتعكره .
 -2وسط الزرع يسمح بنمو مستعمرات جرثومية معزولة دميزة من حيث الشكل واللون والبنية ضمن الفرتات الزمنية ادلعروفة .
 -3أوساط الزرع اليت بشكل جل تكون موجودة ضمن أنابيب زجاجية حمكمة اإلغالق ومصبوبة بشكل مائل وشفافة ..
 -4البنود غري قابلة للتجزئة.
 -5جيوز تبديل بند ببند آخر شرط وروده بالعقد.
ثانيا :ملونات

المادة

الكمي ــة

الوحدة

البند
1

Gram –Stain

2

كيت

2

Ziehl –Nelson Stain

كيت

2

-1ادللون ال يرتسب يف اخلاليا اجلرثومية وإمنا يلون اخللية  ,ويعطي ألوان واضحة وصحيحة حسب ادلعايري ,موزعة بعبوات خمتومة ومعقمة حسب
الطلب وال يرتسب يف هذه العبوات. .
 -2البنود غري قابلة للتجزئة.
 -3جيوز تبديل بند ببند آخر شرط وروده بالعقد.
ثالث ا :الصادات الحيوية:

الصاد الحيوي

الكمية

الوحدة

البند
1

oxacillin

10 tubes

Tube =50 disc

2

Erythromycin

10 tubes

Tube =50 disc

3

Teicoplanin

10 tubes

Tube =50 disc

4

Clarithromycin

10 tubes

Tube =50 disc

5

Vancomycin

10 tubes

Tube =50 disc

6

Rifamycin

10 tubes

Tube =50 disc

7

Clindamycin

10 tubes

Tube =50 disc

8

Linezolid

10 tubes

Tube =50 disc

9

Penicillin G

10 tubes

Tube =50 disc

15

Gentamicin

15 tubes

Tube =50 disc

1

Tube =50 disc

15 tubes

Azithromycin

11

Tube =50 disc

25 tubes

Tobramycin

12

Tube =50 disc

15 tubes

Amikacin

13

Tube =50 disc

5 tubes

Colistin

14

Tube =50 disc

19 tubes

Levofloxacin

15

Tube =50 disc

19 tubes

Trimethoprime/sulfamethoxazole

16

Tube =50 disc

19 tubes

Ampicillin/sulbactam

17

Tube =50 disc

19 tubes

Ceftazidime

18

Tube =50 disc

19 tubes

Imipenem

19

Tube =50 disc

19 tubes

Cefazolin

25

Tube =50 disc

19 tubes

Pipracillin/tazobactam

21

Tube =50 disc

19 tubes

Tetracycline

22

Tube =50 disc

19 tubes

Nitrofurantoin

23

Tube =50 disc

20 tubes

Amoxicillin/clavulanate

24

Tube =50 disc

19 tubes

Meropenem

25

Tube =50 disc

19 tubes

Ceftriaxone

26

Tube =50 disc

19 tubes

Aztreonam

27

Tube =50 disc

19 tubes

Ciprofloxacin

28

Tube =50 disc

19 tubes

Cefepime

29

Tube =50 disc

19 tubes

Cefotaxime

35

Tube =50 disc

5

Tigecycline

31

Tube = 50 disc

19 tubes

Cefoxitin

32

 ومتاسك الطبقات الورقية ادلطبقة فوق بعضها،يشرتط يف البند الرابع أن تكون األقراص ذات جودة عالية من حيث جتانس حواف القرص-1
 باإلضافة إىل انتشار الصاد احليوي من القرص على،  وضوح االختصار الذي يشري إىل اسم الصاد احليوي وادلكتوب على القرص، لتشغيل القرص
. سطح الطبق بشكل جيد جداً وسهولة سحب األقراص من عبواهتا
. البنود غري قابلة للتجزئة-2
. جيوز تبديل بند ببند آخر شرط وروده بالعقد-3
 م2525 / /  هـ و1441 / / : دمشق يف

رئيس اللجنة
 سامر حممود.د

عضو
 ربيعة النحاس. د

عضو
 أكثم اسكندر. د

المديــر العــام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتور حسين المحمد

2

عضو
وفاء احلبال. د

أمين المستودع
منري رجب

الجمهورية العربية السورية
جامعة دمشق
مستشفى األسد الجامعي
دفتر الشروط الخاصة الحقوقية والمالية
لتوريد الحاجة السنوية لقسم الجراثيم لزوم قسم المخبر في المستشفى
ترغب اإلدارة طلب توريد الحاجة السنوية لقسم الجراثيم لزوم قسم المخبر في المستشفى 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 احلاجة السنوية لقسم اجلراثيم لزوم ادلخرب يف ادلستشفى ،وفقاً لدفرت الشروطالفنية اخلاصة ادلعد ذلذه الغاية والصادر عن مستشفى األسد اجلامعي بدمشق ووفقاً لألحكام الواردة هبذا الدفرت ووفقاً لدفرت الشروط العامة
لنظام العقود ادلوحد 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 لالشرتاك 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 .
-5وثيقة تثبت أن ادلواد مسجلة لدى وزارة الصحة .

 المغلف الثاني :حيوي العرض الفين وادلواصفات الفنية والكتالوكات ويذكر بلد الصنع وال جيوز أن يتضمن أية أسعار أو حتفظات أوشروط حقوقية أو مالية .
 المغلف الثالث :حيوي العرض ادلايل مفصالً فيو قيمة العرض 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 .
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مادة-3 :مدة التنفيذ:
حددت مدة التنفيذ بـ  40 /شهر  /اعتباراً من تاريخ إعطاء ادلتعهد أمر ادلباشرة بكتاب خطي صادر عن اإلدارة وتطلب ادلواد على عدة

دفعات وذلك بعد ادلوافقة على تواريخ فعاليتها من قبل ادلخرب وتسلم خالل ثالثون يوماً من تاريخ طلبها مبوجب كتاب رمسي من قبل اإلدارة
متضمنة ادلوافقة على صالحية ادلواد ادلطلوبة .

مادة-4 :إتقان الصنع ودقة التنفيذ:
جيب تنفيذ مجيع األعمال بشكل ينطبق على كل ما تستوج بو 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 مبوجب أوامر صرف أو شيكات لصاحل ادلتعهد:
 -بعد تسليم ادلواد يف مستودعات ادلستشفى وصدور زلضر استالم مؤقت موقعاً من اإلدارة.

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 بواقع /54744/ل.س فقط مخسون ألف وسبعمائة لًنة سورية ال غًن ،تقدم مع العرض منحسابو 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  42/5155وحتفظ
يف ادلغلف األول .
 التأمينات النهائية :تقدم من قبل ادلتعهد بواقع  %14عشرة بادلائة من قيمة العقد مبوجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق أصوالً أو عنطريق حوالة مصرفية من حسابو إىل حساب مستشفى األسد اجلامعي يف مصرف سورية ادلركزي رقم  42/5155وتعاد إىل ادلتعهد بعد
انتهاء فرتة الضمان وتقدمي براءات الذمة الالزمة .

مادة – 8 :مدة ارتباط العارض بعرضو :
يبقى العارض مرتبطاً بعرضو مدة  /05/يوماً من اليوم التايل النتهاء موعد تقدمي العروض ويبقى ادلتعهد ادلرشح مرتبطاً بعرضو مدة  /05/يوماً
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
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
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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.
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:
حق لإلدارة زيادة الكميات ادلتعاقد عليها أو إنقاصها خالل مدة تنفيذ العقد بنسبة ال تتجاوز ( ) %24لكل 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 ( ) %45
من القيمة اإلمجالية للعقد ويعطى ادلتعهد يف حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار ىذه الزيادة وذلك من أجل ىذه الزيادة فقط .
مادة-14 :الضمان:
-1يضمن ادلتعهد مجيع ادلواد ادلتعاقد عليها من كل عطل أو عيب يظهر هبا يكون سببو سوء ادلادة وذلك طيلة مدة ثالثة أشهر اعتباراً من
تاريخ صدور زلضر االستالم ادلؤقت ويكون ملزماً خالل ىذه الفرتة بتبديل أية مادة يثبت عطلها أو سوء صنعها وال يسال عن العطل الذي
تسببو اإلدارة.
-2ختضع ادلواد ادلبدلة إىل فرتة ضمان مساوية لفرتة الضمان األصلية.
-3إذا ظهر بعد انتهاء فرتة الضمان ادلشار إليها عيب تعمد ادلتعهد إخفاءه يبقى الضمان ساريا دلدة مساوية للمدة احملددة يف الفقرة  /1/من
ىذه ادلادة اعتباراً من ظهور العيب أو العلم بو .
مادة-15 :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-16 :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-17 :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-18 :المواد المطلوبة غير قابلة للتجزئة:
مادة-19 :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 1001 / / :ىـ و /
رئيسة دائرة العقود
رام سليمان

االستشاري القانوني
أ .ىايل الناصر

محاسب اإلدارة
جورج عيسى
المدي ــر الع ــام
لمستشفى األسد الجامعي بدمشق
األستاذ الدكتـور حسين المحمد
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