
 
  
  
 
  
  
  

  دفتر الشروط الخاصة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وجيروأ/٢٠١٩إ.م/- ٠٧٣مناقصة عمومية رقم 

  

  (إعادة) زوم هيئة أوجيروأعمدة خشبية للتوريد 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  
  ٢/١٤صفحة  -(إعادة)  هيئة اوجيرولـزوم  ، لتوريد أعمدة خشبية/اوجيرو٢٠١٩/إ.م -٠٧٣: مناقصة عمومية رقم

  النصوص القانونية التي ترعى المناقصة العمومية: المادة األولى

الواردة  نصوصالتطبق على الفريقين  باإلضافة الى الشروط المنصوص عنها في المواد أدناه ،

الطالع واالعارض مراجعته  على ، لذلك يقتضيأوجيروهيئة ل والعائددفتر الشروط العامة في 

  حكامه والتقيد بها.أعلى 

  غاية التلزيم:  المادة الثانية
  على الشكل التالي: /٣٠٠٠عدد / شراء أعمدة خشبيةي ه إن الغاية من هذه المناقصة العمومية

   LIGHTأمتار  ٨ طول ألفي عامود خشبي /٢٠٠٠/عدد  -

   MEDIUMأمتار  ٨ طولخشبي  / ألف عامود١٠٠٠/عدد  -

 دفتر.هذا البالمرفقة الفنية وفقاً للمواصفات وذلك 

 .ة واحدةتتألف هذه المناقصة من مجموع

   نفيذمهلة الت:  المادة الثالثة

ستة يجب أن ال تتعدى الوتسليم كامل الكميات المطلوبة في مستودعات االدارة،  مهلة توريد إن

 على أن تسلم على دفعات. ،أشهر اعتباراً من تاريخ ابالغ الملتزم تصديق التلزيم

  وضع العروض وتقديمها:  المادة الرابعة

  :يلي العارض تقديم ما، على العامةلى ما نصت عليه المادة الخامسة من دفتر الشروط إافة ضإ

  : ضمن مغلف المستندات االدارية

 ) ١عنوان العارض بحسب المستند رقم.(  

  ٢العمومية بحسب المستند رقم (طلب إشتراك بالمناقصة.(  

 ٣بحسب المستند رقم ( توقيع العارض.( 

 .بيان رقم التسجيل لدى وزارة المالية  

  المضافة. تسجيل في الضريبة على القيمةالشهادة  

  ّجتماعي.درة عن الصندوق الوطني للضمان اإلة صابراءة ذم 

  غرفة التجارة والصناعة والزراعة. إلىنتساب إشهادة  

  للشركة المصنّعة / الموّردة معتمد في لبنان شريك أو العارض هو وكيل نّ أ إثباتشهادة. 



  
  ٣/١٤صفحة  -(إعادة)  هيئة اوجيرولـزوم  ، لتوريد أعمدة خشبية/اوجيرو٢٠١٩/إ.م -٠٧٣: مناقصة عمومية رقم

 ت المطلوب.قّ وكفالة مصرفية بقيمة التأمين الم 

  العنوان الكامل ومعهم صفقات مماثلة مع وضع تاريخ وكمية اإللتزام  تن تمّ الذيالزبائن الئحة

 ية والبريد اإللكتروني لهؤالء الزبائن.رقام الهاتفاألو

 بحسب الدفعات مهل التسليم. 

  البلد ً مستند يبين بموجبه البلد المصنّع وبلد المنشأ، ويتعّهد فيه بتقديم المستندات التي تظهر فيه الحقا

 .المحدّد

  تعّهد من العارض بمسؤوليته عن كافة الحوادث التي يمكن أن تحصل للعاملين معه أو التي يسببها

 للغير، وكذلك عن األضرار التي قد يتسبب بها خالل عملية التسليم.

  غ ه أي مبل تعّهد من العارض برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إلي

ك من المال العا ام؛ وذل ال الع اً للم اول إنفاق ان، يتن وع ك م، وذلك لمصلحة اإلدارة في كل عقد، من أي ن

 .١٢/٥/٢٠٢٠تاريخ  ١٧باالستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 

  أدناه مع ذكر العنوان  الواردة المراقبة والتفتيش مكاتبكتاب من العارض يشير فيه الى اختيار احدى

 الكامل لهذا المكتب.

 Lloyd Register of shipping - London 

 Preece , Cardew and Rider - London  

 Inspectorate, International Inspection Office - Dusseldorf 

 SGS –Switzerland 

عن التجارب والفحوصات مفصلة عداد تقارير عليها أن تقوم وعلى نفقة الملتزم الخاصة بإالتي 

  للمصنع في بلد المنشأ قبل البدء بتوريد أي كمية. لألعمدة عند زيارتها المطلوبة

 : ضمن مغلف المواصفات الفنية

 الفنية المطلوبة نطباق المواصفاتا الئحة(Compliance List)  والتي يجب أن تظهر بوضوح كافة ،
التفاصيل الفنية والفروقات عن تلك المطلوبة في حال وجدت، والتي يعود للجنة فض العروض بقبولها 

 رفضها على هذا األساس.أو 

 معالمطلوبة  األعمدة تطابق كافة الكتالوجات والمستندات الفنية التي يمكن من خاللها التأكد من صحة 
 .المواصفات الفنية المرفقة

  وإال اعتبر العرض  من مواصفاته،خالل مهلة تقديم العروض بهدف التأكد  األعمدةتقديم عينة عن
 غير مقبول فنياً.

 شهادةISO 9001  .الخاصة بالمصنع الذي يتم معالجة األعمدة فيه 

  



  
  ٤/١٤صفحة  -(إعادة)  هيئة اوجيرولـزوم  ، لتوريد أعمدة خشبية/اوجيرو٢٠١٩/إ.م -٠٧٣: مناقصة عمومية رقم

 :األسعارضمن مغلف 

  بند كما يلي:لكل عرض اسعار مفصل  يضع العارض

  الكمية المطلوبة  LIGHT  Xنوع المطلوب للعامود السعر االفرادي  -

 الكمية المطلوبة  MEDIUM  Xنوع المطلوب السعر االفرادي للعامود  -

 مضافةالضريبة على القيمة ال  -

  السعر االجمالي  -

  .(DDP)إن السعر المعروض يجب أن يتضّمن كافة الضرائب والرسوم وتكاليف الشحن والتأمين 

  تأكيدات حول العرض

المرفقة للمستندات قة من المراجع المختصة مصدّ  األصل"طبق "م العارض صور يجب أن يقدّ  -

، أو من هذا الدفتر مة والمادة الرابعةالمحددة في المادة الخامسة من دفتر الشروط العاوبالملف 

غير المصدقة طبق األصل أثناء جلسة فّض العروض عند المستندات األصلية للنسخ إبراز 

  طلبها من اللجنة المكلفة بذلك. 

  تكون كافة المستندات المقدّمة صالحة بتاريخ جلسة فّض العروض.يجب أن  -

  ه.عالأعرض ال ينطبق على الشروط المذكورة  كلفض ير

  طريقة الدفع :الخامسةالمادة 

  المطلوبة على النحو التالي: التجهيزات قيمةتدفع الهيئة 

بناًء على محضر االستالم المؤقت الخاص بها والصادر عن  األعمدة المسلّمة% من قيمة ٩٠ -

  اللجنة المشّكلة لهذه الغاية.

الصادر  االستالم النهائي بناًء على محضر تسليم كافة االعمدة المطلوبةالمتبقية بعد %  ١٠ -

 عن اللجنة المشّكلة لهذه الغاية.

  ستـــالماإل: السادسةالمادة 

بتبليغ االدارة يقوم الملتزم  ،نصت عليه المادة العاشرة من دفتر الشروط العامة ما إضافة إلى

نفقته  علىالهيئة في مستودعات خطياً عن موعد التسليم قبل مهلة أسبوع على األقل، ويتم التسليم 

  ومسؤوليته.

بعد أن يقوم الملتزم بتسليم أي كمية من األعمدة المطلوبة، تجري لجنة االستالم  االستالم المؤقت:

في المادة  أعمال المعاينة لها ومطابقة تقارير الفحوصات الصادرة عن إحدى المكاتب المحددة

   .مؤقت خاص بها استالممحضر  إصداريتم بعد ذلك  أعاله، الرابعة



  
  ٥/١٤صفحة  -(إعادة)  هيئة اوجيرولـزوم  ، لتوريد أعمدة خشبية/اوجيرو٢٠١٩/إ.م -٠٧٣: مناقصة عمومية رقم

حق للجنة اإلستالم رفض استالم بعض أو جميع األعمدة المسلّمة في حال عدم مطابقتها ي

  تقارير الفحوصات الخاصة بها.عدم تقديم في حال للمواصفات الفنية المطلوبة و/أو 

  االستالم النهائي:

ستالم بتسليم كافة األعمدة المطلوبة وانقضاء ثالثة أشهر من تاريخ محضر االأن يقوم الملتزم  بعد

وبعد التأكد من خلو األعمدة من أية عيوب أو شوائب، تقوم لجنة االستالم بإصدار  ،المؤقت األخير

  محضر استالم نهائي.

  الكفاالت المصرفية: السابعةالمادة 

  :التأمين المؤقت

ال  ليرة لبنانيةيون مل نعشرو فقط( /ل.ل٢٠،٠٠٠،٠٠٠/بقيمة  يتقدم العارض بكفالة مصرفية

  :وتكون إما بموجب، مين مؤقت للمشاركة في هذه المناقصةكتأ غير)

 التلزيم.ساري المفعول بتاريخ إجراء  كتاب ضمان مصرفي 

  من الدولة اللبنانيةكفالته  ةصادرة عن مصرف مقبول كفالة مصرفية. 

  لقاء إيصال يضم الى مستندات العرض المركزي لهيئة اوجيرو صندوقلدفع المبلغ نقدا" ل. 

  يشيك مصرف. 

  هيئة أوجيرو.بالذات ولصالح  التلزيم اويجب أن يكون التأمين عائدا" لهذ

كما يعاد  يعاد التأمين المؤقت إلى العارضين الذين لم يرس عليهم االلتزام بعد إعالن نتيجة التلزيم،

  التأمين المؤقت إلى الملتزم عند تقديمه التأمين النهائي بعد إبالغه تصديق االلتزام.

     :لنهائيالتأمين ا

 يتقدّم العارض الرابح عند توقيع العقد بكفالة مصرفية نهائية (أو شيك مصرفي) لحسن األداء  - أ

وعلى الملتزم أن يقدمها خالل مهلة ، اإلجمالية%) عشرة بالمائة من قيمة االلتزام ١٠بنسبة (

  من تاريخ تبليغه تصديق االلتزام.ام يأ ةأقصاها عشر

بتصرف إدارة الهيئة ضماناً لقيام الملتزم بتعهداته   -أ-ذكور في الفقرة يبقى التأمين النهائي الم-ب

 ولتأدية ما ينشأ من أحكام عن هذا االلتزام من عطل أو ضرر.

اعتبر الملتزم ناكالً ووضعت إدارة  -أ-إذا لم يقدم التأمين النهائي ضمن المدة المحددة في الفقرة -ج

وإما إلى عقد اتفاق رضائي  التلزيموعمدت إما إلى إعادة  الهيئة يدها مؤقتا" على تأمينه المؤقت

أو االتفاق الرضائي عن وفر في األكالف  الجديد التلزيمعلى حساب ومسؤولية الملتزم، فإذا أسفر 

  على الملتزم الناكل بالزيادة. الهيئةعن زيادة في األكالف عادت  عاد الوفر إلى الخزينة وإذا أسفر



  
  ٦/١٤صفحة  -(إعادة)  هيئة اوجيرولـزوم  ، لتوريد أعمدة خشبية/اوجيرو٢٠١٩/إ.م -٠٧٣: مناقصة عمومية رقم

ائي إلى الملتزم وتعاد إليه بناء على محضر االستالم النهائي وإفادة حسن اداء يعاد التأمين النه -د

  .لدى الهيئة الشبكاتمديرية صادرة عن 

   الضمان: الثامنةالمادة 

تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور محضر االستالم ، واحدةيتعّهد الملتزم بضمان األعمدة لمدة سنة 

تحت طائلة ب، على الملتزم استبدالها بأسرع وقت ممكن وفي حال تبين وجود أية شوائالنهائي، 

  تطبيق أحكام غرامة التأخير الواردة في المادة التاسعة أدناه.

  غرامة تأخير: التاسعةالمادة 

في التنفيذ من قيمة  عن كل يوم تأخيرباأللف)  واحد( ‰١قدرها مالية يتم احتساب غرامة 

، على أن ال تتعدى هذه الغرامة في المادة الثالثة أعاله لمدة المحددةاألعمدة غير المسلّمة ضمن ا

من دفتر الشروط العامة، كما تطبّق هذه  ١١المادة % من قيمة العقد، حيث تطبّق حينها ١٠نسبة 

الغرامة (بعد إبالغ الملتزم) عن األعمدة المسلّمة لدى مستودعات الهيئة وغير المطابقة 

  للمواصفات الفنية المطلوبة.

  % ٢٥ بنسبة تعديل الكميات: العاشرة المادة

مدة العقد أن تطلب من الملتزم توريد أعمدة إضافية لتلك المحددة بالعقد، ضمن خالل  لهيئةليحق 

وبنفس الشروط ؛ أما بالنسبة للسعر  لعقدقيمة ا % (خمسة وعشرون بالمئة) من٢٥قصاها أنسبة 

دون ان الموقّع مع الشركة الرابحة، وذلك  فيكون حدّه األقصى هو ذلك المعتمد ضمن عقد التلزيم

  .يصار إلى إجراء ملحق عقد بهذا الخصوص ، وعندهااالعتراض لها يحق

 من دفتر الشروط العامة، الحادية عشرةضافة الى ما نصت عليه المادة إ البند الجزائي: عشرة الحاديةالمادة 

ن قيمة الكمية غير المسلّمة عن (واحد باأللف) م ‰١غرامة نقدية قدرها  يحق لإلدارة تطبيق

كل يوم تأخير في التسليم ضمن المدّة المحدّدة في المادة الثالثة أعاله، على أن ال تتعدى هذه 

 من دفتر الشروط العامة. ١١% من قيمة العقد حيث تطبّق حينها المادة ١٠الغرامة نسبة 

  المرجع الصالح لحل الخالفات: عشرة ثانيةال المادة

حاكم اللبنانية المرجع القضائي الوحيد للبت في كل خالف يمكن أن يحصل من جراء تعتبر الم

  تنفيذ هذا االلتزام.

  

  

  



  
  ٧/١٤صفحة  -(إعادة)  هيئة اوجيرولـزوم  ، لتوريد أعمدة خشبية/اوجيرو٢٠١٩/إ.م -٠٧٣: مناقصة عمومية رقم

  تصديق الصفقة : عشرة الثالثةالمادة 

ً الصفة القانونية النهائية وال يعمل به إال بعد اقترانه بتصديق المراجع  ال يعتبر التلزيم مكتسبا

ً إلى  الملتزم وال يحق للملتزم أن يطالب بأي تعويض في حال عدم المختصة عليه وإبالغه خطيا

  إبالغه تصديق االلتزام أو عدم السير الجزئي أو الكامل بهذا االلتزام.

  دفع الطوابع والرسوم: عشرة رابعةال المادة

ً لألنظمة والقوانين المرعية االجراء الناتجة عن هذا  إن كافة الطوابع والرسوم التي تتوّجب وفقا

  لتزام هي على عاتق الملتزم، بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.اال

  التنازل عن االلتزام او قسم منه : عشرة خامسةالالمادة 

  ال يحق للملتزم ان يتنازل لغيره عن العقد أو عن أي جزء منه، إال في حال الموافقة المسبقة للهيئة.

  فسخ االلتزام :عشرة دسةسااللمادة ا

عجز الملتزم عن تنفيذ المشروع خالل المدة المشار إليها في المادة الثالثة أعاله، يحق للهيئة  في حال

فسخ االلتزام على عاتقه وعليه تحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذا الفسخ دون تسديد أية 

  تعويضات مادية كانت.

  بيروت في

  هيئة أوجيرولعام المدير ال –رئيس ال

  

  عماد كريديه

 

 

 

  

  

 

 

ً  مرفق      : ربطا

  المستندات الواجب على العارض تقديمها .  -

  المواصفات المطلوبة . -

  الغالف المّوحد . -


