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  المناقصة العموميةالنصوص القانونية التي ترعى : المادة األولى
 نصوصالتطبق على الفريقين  ،وط المنصوص عنها في المواد أدناهلى الشرإ باإلضافة

العارض مراجعته  على ، لذلك يقتضيأوجيروهيئة ل والعائددفتر الشروط العامة الواردة في 
  حكامه والتقيد بها.أالطالع على وا

  غاية التلزيم: المادة الثانية
 :هيه المناقصة العمومية من هذغاية الإن 

الواردة في  واألطوال بحسب األنواع) Single Mode( مختلفة ألياف ضوئية تابالك توريد 
 Technical Specifications – Single Mode Optical Cableللوائح والمواصفات الفنية (ا

G.652D والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ منه بدفتر الشروط هذا) المرفقة.  

 موعة واحدة.تتألف هذه المناقصة من مج

  مهلة التنفيذ : لمادة الثالثةا
  .كحد اقصى تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ الملتزم توقيع العقدأربعة أشهر ان فترة االلتزام هي 

  وضع العروض وتقديمها: المادة الرابعة
ت عليه المادة الخامسة من دفتر الشروط العامة يطلب من العارض تقديم ما لى ما نصّ إضافة إ

  يلي:

  اإلداريةالمستندات  (١قم ر مغلفالضمن( 
ذي العرض على ع يوقّ  هلالشخص ال ع، دي ة للتوقي فة القانوني ذلك  الص ّوالً ب ون مخ ى أن يك عل

دل إلذاعة التجاريةوفقاً ل ب ع ن كات ويو .أو توكيل رسمي مصدّق م روض يجب أن تحت  الع
  على المستندات التالية تحت طائلة الرفض:

  .١عنوان العارض بحسب المستند رقم  .١

  .٢بحسب المستند رقم العمومية بالمناقصة طلب إشـتراك  .٢

 .٣بحسب المستند رقم  تـوقـيـع العــارض .٣

 سجل تجاري. .٤

  إذاعة تجارية. .٥

  .لدى وزارة الماليةالعارض تسجيل  بيان رقم .٦

  .في الضريبة على القيمة المضافةالعارض شهادة تسجيل  .٧

  غرفة التجارة والصناعة والزراعة. إلىنتساب إشهادة  .٨

 للشركة الصانعة. معتمد في لبنان أو مفّوض شريك أو العارض هو وكيل نّ أ إثباتهادة ش .٩

ً  التأمين .١٠   .السابعة أدناهألحكام المادة  المؤقت المنظم وفقا

 براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. .١١

وكمية  تاريخالمماثلة مع وضع توريد كابالت الئحة الزبائن الذين تّم معهم صفقات  .١٢
  .الكامل واألرقام الهاتفية والبريد اإللكتروني لهؤالء الزبائن اإللتزام والعنوان

 تعهد من العارض بااللتزام بالمواصفات الفنية والتصاميم الذين تحددهم الهيئة. .١٣
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تعهد من العارض أن جميع الكابالت مكفولة لمدة عشرين سنة على األقل من تاريخ  .١٤
 التسليم النهائي.

 من العارض برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل تعّهد  .١٥
إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة اإلدارة في كل عقد، من أي نوع كان، يتناول 

 .١٢/٥/٢٠٢٠تاريخ  ١٧إنفاقاً للمال العام؛ وذلك باالستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 

 واصفات الفنيةالم (٢رقم  ضمن مغلف( 
 الفنية المطلوبة نطباق المواصفاتا الئحة(Compliance List) . 
  مع المطلوبة الموادتطابق  ي يمكن من خاللها التأكد من صحةالمستندات الفنية التكافة 

 .المواصفات الفنية المرفقة
 ات وتراخيص جودة النوعية للمصنع الذي يجب أن يكون حائزاً على عن شهاد نسخ

في حال عدم  G652Dلتصنيع األلياف الضوئية  ULأو  Telcordiaمن شركة ترخيص 
 ISO 9001توفر الترخيص من هاتين الشركتين، يتقدّم العارض بتراخيص الجودة مثل 

 احدى المستندات التالية: ويتعهد بتقديم
بالكابالت الموردة لمطابقة المواصفات الفنية  Test Reportsتعّهد بوجوب تسليم  .١

 Telcordiaبة من مختبر متخصص لفحص األلياف الضوئية مرّخص من شركة المطلو
  .ULأو 

بالكابالت الموردة لمطابقة المواصفات الفنية  Test Reportsتعّهد بوجوب تسليم  .٢
  إحدى مكاتب المراقبة والتفتيش الواردة أدناه: المطلوبة من

 Telcordia.  
 UL.  
 Bureau Veritas.  

 SGS. 
 م كابالت األلياف الضوئية ارسال عينات عنها الى مختبر عالمي يحّق للهيئة عند استال

للتأكد من مطابقة المواصفات وذلك على نفقة الملتزم. وفي حال تبيّن عدم مطابقة 
المواصفات الفنية يحّق للهيئة اتخاذ كافة التدابير اإلدارية والمالية والقانونية المترتبة عن 

 غريم.ذلك ال سيما مصادرة الكفاالت والت

  األسعار( ٣رقم مغلف الضمن( 
وعليه أن يشير إلى ، يضع العارض ضمن المغلّف المستلم من قبل الهيئة عرض أسعار

 جمالية كالتالي:القيمة اإل
 .المطلوبة كابالتلكّل نوع من الفرادي اإل السعر  - أ

 الكمية  xفرادياإل = السعرمجموع ال  - ب
 األنواع كافةل العام مجموعال  - ت
 يمة المضافةالضريبة على الق  - ث

  ث + ت =  القيمة اإلجمالية

وفي حال وجود إختالف بين السعرين المدونين باألرقام ، باألحرف واألرقام تدون األسعار
  .واألحرف، يؤخذ بالسعر المدون باألحرف

  تأكيدات حول العرض
 هوالتاريخ المحدد إلجرائ التلزيميدون على ظاهر كل غالف موضوع محتوياته وموضوع  -

لهذه الغاية ويدون  ضمن الغالف الموحد المعدّ  ةالمذكور توضع الغالفاتلعارض. ثم واسم ا
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صاحب  لهويةفقط دون ذكر أي شيء آخر مميز  هوتاريخالتلزيم على هذا الغالف موضوع 
  العرض.

  ّأمانة السر في مركز هيئة اوجيرو الرئيسي الكائن في بئر  م العروض باليد مباشرة إلىتقد
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة من آخر ، ٢١٩الغرفة رقم  -الثانيحسن في الطابق 

، وكل عرض ال يقدم ضمن الغالف الموحد، التلزيميوم عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء 
 ً  .وبإحدى الطريقتين المذكورتين أعاله أو يصل بعد التاريخ المحدد يعتبر مرفوضا

 ة  صلاألمصدقة طبق  اً يجب أن يقدم العارض صور ع المختص تندات من المراج ة للمس المرفق
دفتر المحددة في المادة الخامسة من دفتر الشروط العامة والمادة الرابعةوبالملف  ، أو من هذا ال
د المستندات األصلية للنسخ إبراز  روض عن اء جلسة فض الع ل أثن ق االص ر المصدقة طب غي

  طلبها من اللجنة المكلفة بذلك. 

  لمستندات المقدّمة صالحة بتاريخ جلسة فض العروض.تكون كافة ايجب أن 

  وال العماأل ثابتة طيلة مدة التنفيذ وحتى إنجاز كامللهذه المناقصة تكون األسعار المقدمة ،
  ق للملتزم طلب أي تعديل لها مهما كانت األسباب.يح

ذه التقدّم لهال يحّق للعارض المصنّف على قائمة االقصاء ألي مشغل قطاع اتصاالت في العالم  -
 المناقصة.

  على العارض تقديم نماذج(Samples)  مجرّ الغير المعروضة و الكابالتعن ً لقبولها بة سابقا
 أو رفضها على ضوء نتيجة التجربة.

   عاله.أيرفض كل عرض ال ينطبق على الشروط المذكورة 

  المحاسبة والدفع :الخامسةالمادة 
  لتالي:على النحو ايتم تسديد مستحقات الملتزم 

بعد توقيع العقد مقابل كفالة مصرفية بنفس القيمة،  % من قيمة االلتزام كدفعة مسبقة٢٥ - 
  وتعاد اليه بعد تسليم كافة الكميات المطلوبة وصدور محضر االستالم المؤقت األخير.

 اإلستالم محضربناًء على لى مستودعات الهيئة إ لكل دفعة مسلّمة% من قيمة الكمية ٦٥ -
الخاص بها والصادر عن اللّجنة المشّكلة لهذه الغاية ويتم الدفع بعد شهر من تاريخ  تقّ ومال

  هذا المحضر.
وذلك بعد مرور سنة  ستالم النهائياإل محضرمن قيمة اإللتزام بناًء على  المتبقية%  ١٠  -

  على تسليم كامل الكمية المطلوبة.

  :ستـــالماإل: ةسادسالالمادة 
 على نفقتهيقوم الملتزم  ،يه المادة العاشرة من دفتر الشروط العامةت علنصّ  ما إضافة إلى
بعد التقدم من الهيئة بطلب وذلك ة اإلدارمستودعات  إلى الكابالتالخاصة بتسليم  ومسؤوليته
  موعد التسليم. أسبوع واحد من خطي قبل

  

  

  ت:قّ ؤستالم الماإل
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لى مستودعات إالمطلوبة  الكابالت ء منجز بتسليم ن يقوم الملتزمأبعد  تقّ الموستالم اإل يتمّ 
مع عن المختبر المعتمد  مرفقة بتقارير وشهادات التجارب والفحوصات الصادرة دارةاإل

عداد محضر إ ويتمّ  بمطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبةستالم اإلتقوم لجنة وأذونات التسليم، 
  .بها ت خاصّ قّ مو ستالمإ

  ستالم النهائي:اإل
مرور سنة على تسليم كامل الكمية المطلوبة وعندها تصدر لجنة بعد  هائيالنّ م ستالاإل يتمّ 

  االستالم محضر استالم نهائي.

  المصرفية الكفاالت: السابعةالمادة 
  :التأمين المؤقت

 ال ليرة لبنانية عشرون مليون فقط( /ل.ل٢٠،٠٠٠،٠٠٠/ :بقيمة حددت قيمة التأمين المؤقت 
  :وتكون إما بموجب غير)،
 التلزيم.ساري المفعول بتاريخ إجراء  تاب ضمان مصرفيك 
  من الدولة اللبنانيةكفالته  ةصادرة عن مصرف مقبول كفالة مصرفية. 
  لقاء إيصال يضم الى مستندات  المركزي لهيئة اوجيرو صندوقلدفع المبلغ نقدا" ل

 .العرض
  شيك مصرفي. 

  هيئة أوجيرو.صالح بالذات ول التلزيم اويجب أن يكون التأمين عائدا" لهذ
 يعاد التأمين المؤقت إلى العارضين الذين لم يرس عليهم االلتزام بعد إعالن نتيجة التلزيم،

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

مصرفية نهائية (أو شيك مصرفي) لحسن يتقدّم العارض الرابح عند توقيع العقد بكفالة   - أ
وعلى الملتزم أن يقدمها ، اإلجمالية%) عشرة بالمائة من قيمة االلتزام ١٠بنسبة ( األداء

  من تاريخ تبليغه تصديق االلتزام.ام يأ ةخالل مهلة أقصاها عشر

ً لقيام المل  -أ-يبقى التأمين النهائي المذكور في الفقرة   - ب تزم بتصرف إدارة الهيئة ضمانا
 بتعهداته ولتأدية ما ينشأ من أحكام عن هذا االلتزام من عطل أو ضرر.

 اعتبر الملتزم ناكالً ووضعت -أ-إذا لم يقدم التأمين النهائي ضمن المدة المحددة في الفقرة -ج
وإما إلى عقد  التلزيمإدارة الهيئة يدها مؤقتا" على تأمينه المؤقت وعمدت إما إلى إعادة 

أو االتفاق  الجديد التلزيملى حساب ومسؤولية الملتزم، فإذا أسفر اتفاق رضائي ع
عن زيادة في األكالف  الرضائي عن وفر في األكالف عاد الوفر إلى الخزينة وإذا أسفر

  على الملتزم الناكل بالزيادة. الهيئةعادت 
فادة حسن وإ ئيمحضر االستالم النها ء علىبناى الملتزم وتعاد إليه يعاد التأمين النهائي إل -د

  .الشبكاتمديرية اداء صادرة عن 

  الضمانفترة : الثامنةالمادة 

 ئي،ستالم النهااعتباراً من تاريخ محضر اإلتبدأ على األقل عشرين سنة بة الضمان مدّ  حددت
 تابالكاستبدال جميع ال وتشمل الكفالة األعطال الناتجة عن سوء في التصنيع وعلى الملتزم

دون الخمس سنوات األولى مهما تكن األسباب  مهلةخالل  ستعمالإللحة لصاالغير العائبة و
وتحت  الكلفة الفعلية أي تردد أو اعتراض أو حتى المطالبة بتعويضات مادية إضافية عن

   .طائلة االقصاء عن المشاركة بأي مناقصة الحقاً والمالحقة أمام القضاء اللبناني



  
  ٦/٦صفحة  -لزوم هيئة أوجيرو ألياف ضوئية تابالكلتوريد ، وجيروأ/٢٠٢٠إ.م/-٠٢٨رقم  مناقصة عمومية

  البند الجزائي: التاسعةالمادة 

 يحق لإلدارة تطبيق من دفتر الشروط العامة، الحادية عشرةالى ما نصت عليه المادة ضافة إ
في  عن كل يوم تأخيرمن قيمة الكمية غير المسلّمة  )واحد باأللف( ‰١قدرها  نقدية غرامة
الغرامة نسبة  ، على أن ال تتعدى هذهدة في المادة الثالثة أعالهة المحدّ ضمن المدّ  التسليم

  من دفتر الشروط العامة. ١١المادة ق حينها حيث تطبّ  العقد % من قيمة١٠

   %٢٥بنسبة  تعديل الكميات: العاشرة المادة

بنسبة  ألي نوع من أنواع الكابالت المطلوبة ةالكميّ خالل مدّة اإللتزام زيادة للهيئة  يحقّ 
  التلزيم.وشروط بنفس أسعار قيمة اإللتزام  من %٢٥ أقصاها

  المرجع الصالح لحل الخالفات: ةعشرالحادية   المادة
تعتبر المحاكم اللبنانية المرجع القضائي الوحيد للبت في كل خالف يمكن أن يحصل من 

  جراء تنفيذ هذا االلتزام.

  

  تصديق الصفقة : عشرةالثانية  المادة

ً الصفة القانونية النهائية وال يعمل به إال بعد اقترانه بتصديق  ال يعتبر التلزيم مكتسبا
ً إلى الملتزم وال يحق للملتزم أن يطالب بأي ال مراجع المختصة عليه وإبالغه خطيا

تعويض في حال عدم إبالغه تصديق االلتزام أو عدم السير الجزئي أو الكامل بهذا 
  االلتزام.

  دفع الطوابع والرسوم: عشرة الثالثة المادة

ين المرعية االجراء الناتجة إن كافة الطوابع والرسوم التي تتوّجب وفقاً لألنظمة والقوان
  عن هذا االلتزام هي على عاتق الملتزم، بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

  التنازل عن االلتزام او قسم منه : عشر الرابعةالمادة 

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

  فسخ االلتزام :عشرة الخامسةدة الما

في حال عجز الملتزم عن تنفيذ المشروع خالل المدة المشار إليها في المادة الثالثة 
أعاله، يحق للهيئة فسخ االلتزام على عاتقه وعليه تحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن 

  هذا الفسخ دون تسديد أية تعويضات مادية كانت.
  بيـروت في

  وجيروأهيئة لعام ال مديرالرئيس_ال

  

  عمـاد كريـديـه
  :  اتمرفقال
  . ندات الواجب على العارض تقديمهاالمست -
  .المواصفات المطلوبة -
  .الغالف المّوحد -


