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 تدوير نفايات األبنية ألعمال إزالة ودفتر الشروط المالية والحقوقية 

 

 الغاية من المشروع: -1-المادة 

استناداً  تحددها الجهة العامة /التي  /في المنطقة الناتجة عنهانفايات إزالة األبنية و تدوير ال

 للشروط الفنية العامة ألعمال إزالة وتدوير النفايات في األبنية .

 

ودفتر  2004لعام  /51يخضع العقد ألحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم / -2-المادة 

ل مالم يرد عليه نص في هذا في ك 2004لعام  /450ر بالمرسوم /الشروط العامة الصاد

 الدفتر .

 

 يتم التعاقد بموجب طلب عروض أسعار داخلي. -3-المادة 

 

عن الكميات االجمالية القيمة االجمالية للعقد بالليرات السورية وهي ناجمة تحدد -4-المادة 

لكل من صنفي الركام المحددين في دفتر المنتجة مضروبة بالسعر االفرادي للمتر المكعب 

 .( ( TYPE IIالثاني )( , الصنف  TYPE I) الصنف األول ) الشروط الفنية

 

 : األولية التأمينات -5-المادة 

 
 المغلف في وتوضع فقط س.ل) ............ (  قدارهمقطوع م بمبلغ األولية التأمينات تحدد

 في المعتمدة المصـارف أحد عن صادرة مصرفية كفالة بموجب وتقدم للعرض األول

 المصـارف أحد من صادر مصرفي وإشعار مصدقأ شيـك أو السورية العربية الجمهورية

 اإلدارة حساب في األولية التأمينات مبلغ بإيداع يشعر السورية العربية الجمهورية في المعتمدة

 . المذكورة التأمينات به مرفق غير عرض كل ويرفـض

 

 

 

 
 

 التأمينات النهائية : -6-المادة 
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اإلجمالية وتقدم من قبل المتعهد المرشح تحدد التأمينات النهائية بنسبة ......... من قيمة العقد 
خالل الفترة المحددة بكتاب تبليغه رسو العطاء عليه وقبل توقيع العقد معه وذلك بنفس 

آخر  صدورتحرر التأمينات النهائية بعد و ,من هذا الدفتر/5الطرق المشار إليها في المادة/

ميات المتعاقد عليها إذالم للك) المعتبر محضر استالم مؤقت ونهائي (استالم جزئيمحضر 
 .  تستوجب حجز هذه التأمينات تكن قد تحققت على المتعهد التزامات 

 

بحيث يتم تحديد الكميات  تحدد من قبل االدارة لمواد النفايات الكمية التقديرية -7-المادة 

 .بشكل تقريبي وعن عمليات إعادة التدوير الناجمة عن عمليات الهدم 

 

 االدخال المؤقت : -8-المادة 

حق اإلدخال المؤقت طيلة فترة انجاز المشروع لجميع احتياجاته من يستفيد المتعهدمن 

الالزمة لتنفيذ التعهد شريطة استخدامها اآلالت واآلليات واألجهزة والمعدات وسيارات العمل 

 اية مدة العقد. زم بإخراجها في نهحصراً ألغراض التعهد ووفقاً للقوانين واألنظمة النافذة ويلت

 

يتم التأمين على المشروع وجميع مستلزماته أثناء فترة التنفيذ وتركيب  التأمين: -9-المادة

 المؤسسة السورية العامة للتأمين أو شركات التأمين الخاصةلدى  المعدات والتجهيزات 

 التكافلية بعد موافقة المؤسسة السورية العامة للتأمين .أو

 

 مدة التنفيذ  -10-المادة 

 رية بين العروضك بنظر االعتبار في المقارنة السعؤخذ ذليمدة التنفيذ أقصر مدة ممكنة و

 .   24/10/1982تاريخ  5433/15-ب/113وفق أحكام البالغ رقم 

 

 البرنامج الزمني: -11-المادة 

 الفني برنامجاً للتنفيذ يبين فيه :العارض مع العرض  يرفق

 والمعدات .مدة تركيب التجهيزات  -1

 المدة الالزمة ألعمال إزالة الركام. -2



3 

 

 . (تدوير  – إزالة ) تاريخ البدء باإلنتاج  -3

 كمية اإلنتاج اليومي والشهري منصنفي الركام  الموضحين في دفتر الشروط الفنية . -4

 أية أعمال أخرى يقتضيها تنفيذ التعهد . -5

 

 : التزامات االدارة 21-المادة 

 للتخزين .تحديد الساحات الالزمة  -

ً للنتائج المخبرية -     لكال الصنفين الموضحين بدفتر الشروط الفنية استالم المواد المنتجة وفقا

 (.  ( TYPE II( , الصنف الثاني ) TYPE I) الصنف األول )

        غير محقق لمواصفات الصنفين المذكورينالترحيل الركام المستخلص من عدة نواتج -

 . من ساحات التخزين ( ( TYPE II( , الصنف الثاني ) TYPE I) الصنف األول )

 

 :العارض التزامات -13-المادة 

 .والفنية  الحقوقيةوااللتزام بمضمون دفتري الشروط المالية  -1

ويعتبببر العببارض بمجببرد توقيعببه علببى  العمببليجببب علببى العببارض االطببالع علببى موقببع  -2

 . والمالية والحقوقية  عرضه أنه اطلع على كافة الشروط الفنية
 

 المتعهد:   التزامات -41-مادةال

 

والعرض الفني المقدم من قبلبه والمعتمبد  ة والفنيةوالحقوقي ةالشروط الماليتري بدف االلتزام -1

 .من قبل االدارة 

 االلتزام بالبرنامج الزمني المرفق مع عرضه الفني . -2

على المتعهد المرشح توقيع العقد خالل المدة المحددة فبي دفتبر الشبروط الخاصبة علبى أال  -3

تتجاوز ثالثين يومباً مبن تباريخ تبليغبه اإلحالبة عليبه وفبي حبال عبدم حضبوره أو امتناعبه عبن 
توقيع العقد وفقباً ألحكبام دفتبر الشبروط الخاصبة وعرضبه المقببول تصبادر التأمينبات المقدمبة 

 مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند االقتضاء. ويحق لإلدارة 

والزجببا   واأللمنيببوم ) االسبسببتوس ح حطببام الحديببد  لببإلدارةتسببليم كافببة نببواتج المخلفببات  -4

  المنازل ومعدات المصانع ....الخ (  وأثاث
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 الضرائب والرسوم:  -15-المادة 

 
عن تنفيذ العقد موضوع هذا التعهد يتحمل المتعهد الضرائب والرسوم بكافة أنواعها الناجمة 

     .وكافة الطوابع والرسوم واالضافات عليها  نا فيها رسم طابع العقد على نسختيبم

 

 مدة ارتباط العارض بعرضه: -61-مادة

 

/  يومبباً تبببدأ مببن اليببوم التببالي النتهبباء موعببد تقببديم    يبقببى العببارض مرتبطبباً بعرضببه مببدة /  

العببروض وإذا لببم يبلببل اإلحالببة عليببه خطيبباً خببالل هببذه المببدة يحببق لببه أن يتخلببى عببن عرضببه 

خبالل سببعة أيبام تلبي انتهباء مبدة االرتبباط  لجهة العامةبموجب كتاب خطي يسجل في ديوان ا

رى تسبري ببدءاً مبن اليبوم البذي يلبي تباريخ المذكورة آنفاً وإال يتجدد ارتباطه بعرضه مبدة أخب

انتهاء المهلة المعطاة للعبارض وهكبذا فبي كبل مبرة علبى أن ال تتجباوز مبدة ارتبباط العبارض 

 بعرضه ستة أشهر .

ويبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه مدة /     /   يومباً تببدأ مبن اليبوم التبالي لتباريخ تبليغبه 

تلبي  أيباميبلبل أمبر المباشبرة خبالل ذلبك حبق لبه خبالل سببعة  خطياً إحالة التعهبد عليبه وإذا لبم

التبي لجهبة العامبة ايتخلى عن عرضه بكتاب خطي يسجل في ديبوان  أنانتهاء المدة المذكورة 

تسبري مبن اليبوم البذي  أخبرىيتجبدد حكمباً ارتباطبه بعرضبه مبدة  وإالطلب العروض  أجرت

تتجباوز  ال أنيلي تاريخ انتهاء مدة االرتباط المعطاة للمتعهد المرشح وهكذا في كل مرة علبى 

 . أشهرمدة ارتباط العارض بعرضه ستة 

 

 

 إعداد العرض: -17-المادة 

 العارض بعرضه المتضمن ثالث مغلفات: يتقدم

  والتأمينات  المحددة في دفتر الشروط الخاصةاألول: يتضمن األوراق الثبوتية  المغلف -أ  

 األولية .

 المغلف الثاني : يتضمن العرض الفني وااللتزام بالمواصفات والشروط الفنية المطلوبة    -ب  

 أصوالً.  موثقة بيانات بموجبه قبل من المنفذة المشابهة واألعمال العارض خبرة - ويتضمن:

 . التعهد تنفيذ في العارض قبل من المعتمدة الطريقة -

 التعهد.    لتنفيذ العارض يستخدمها سوف التي واألدوات والعدد والمعدات التجهيزات -
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 . )النشرات الفنية ( التجهيزات هذه كتالوكات -

 من هذا الدفتر .      -11-البرنامج الزمني المطلوب بالمادة  - 

 المغلف الثالث : يتضمن العرض المالي ويحتوي على ما يلي : -   

 كمية المنتج المقدر من قبل العارض لكل صنف من منتجات اعادة التدوير. -

 لكل صنف وقيمة اجمالي الصنف . كعب سعر المتر الم -

 القيمة االجمالية للعرض . -

 

 العروض: تقديم -18–مادة ال

على العارض أن يضبع المغلفبات الثالثبة المبذكورة فبي المبادة السبابقة بعبد أن يبدون علبى كبل 
منهببا مضببمون محتوياتهببا ضببمن مغلببف رابببع متببين يخببتم ويلصببق بشببكل جيببد ويمهببر بخبباتم 

ويببدون عليببه موضببوع طلببب العبببروض ورقببم اإلعببالن وتاريخببه واسببم وعنبببوان  العببارض
 العارض بالتفصيل. 

 
 

 ومكان تقديم العروض :موعد  -19-مادة

 
-----------------------الكائن فبي -----------------------تقدم العروض إلى ديوان اإلدارة 

 وفي الزمان والمكان المحددين في اإلعالن. ----

 
 

 االستالم: -20-المادة 

 الفنية  والمواصفات الشروط دفتر المتعهد بفرز المنتج حسب االصناف المبينة في يقوم-أ

 المستخلص بشكل رئيسي من أنقاض البلوك .الركام  TYPE I) )ف األول الصن-

 . ستخلص بشكل رئيسي من أنقاض الخرسانةالم(   TYPE II) ف الثانيالصن -

 الركام المستخلص من عدة نواتج غير محقق لمواصفات الصنفين األول والثاني . -

لبيان المواصفات للمنتج والمبينة في يجري االختبار يومياً على الصنفين األول والثاني  -ب

 .)وتحدد التجارب الالزمة في دفتر الشروط الفنية الخاصة(دفتر الشروط الفنية 
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وترقم محاضر  يتم استالم المنتج الذي حقق المواصفات بموجب محضر استالم جزئي - 

 . سل بالتسل ةاالستالم الجزئي

 تعتبر وثائق االختبار وثيقة من وثائق الصرف . -د

يتم استالم كميات الركام المستخلص من عدة نواتج غير محققة لمواصفات الصنفين  -هــ

 بموجب محضر استالم خاص بها .  (TYPE II) والثاني (TYPE I) األول

 يعتبر آخر محضر استالم جزئي بمثابة محضر استالم مؤقت ونهائي . -و

دفتر الشروط الخاصة كيفية الهدم فقط فيحدد  بأعمالإذا كان موضوع التعهد القيام  -ز

 االستالم.

 

 : طريقة الدفع -21-المادة 

أو نصبف شبهرية وتعتببر محاضبر االسبتالم تبدفع اسبتحقاقات المتعهبد بموجبب كشبوف شبهرية 
 . الجزئية وثيقة للكشف المالي

 
 

 غرامات التأخير:  -22-المادة 

 .عن كل يوم تأخير أللف من القيمة اإلجمالية للعقدواحد با عنالتقل  -
واحد باأللف عن كل يوم تأخير عن البرنامج الزمني تحسب مبن القيمبة اإلجماليبة ال تقل عن  -

يبتم احتسبابها فبي نهايبة كبل مرحلبة مبن مراحبل تنفيبذ للعقد ولو لم يتجاوز المدة االجمالية للعقد 
 .أخير ناتج عن أسباب مبررة من االدارة أصوالً التالعمل ما لم يكون 

 % من قيمة العقد .20يجب أن ال تتجاوز مجموع غرامة التأخير -

 
 


