
  
  
  
  
  
  
  

  دفتر الشروط الخاصة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /اوجيرو٢٠٢٠إ.م/- ٠٩٥رقم  مناقصة عمومية
    

 لتوريد أجهزة وقطع لزوم شبكة األلياف الضوئية
  

  لزوم هيئة أوجيرو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

  



  
  ٢/٩صفحة  - الضوئية لزوم هيئة أوجيرو هزة وقطع لزوم شبكة األليافأجلتوريد ، وجيروأ/٢٠٢٠إ.م/-٠٩٥رقم  مناقصة عمومية

  المناقصة العموميةالنصوص القانونية التي ترعى : المادة األولى

 نصوصالتطبق على الفريقين  ،وط المنصوص عنها في المواد أدناهلى الشرباإلضافة إ

العارض مراجعته  على يقتضي ، لذلكأوجيروهيئة ل والعائددفتر الشروط العامة الواردة في 

  حكامه والتقيد بها.أالطالع على وا

  غاية التلزيم: المادة الثانية

 :هيه المناقصة العمومية من هذغاية الإن 

وذلك فقاً ؛ FTTCو FTTHتوريد أجهزة وقطع لشبكة األلياف الضوئية لتنفيذ مشاريع  توريد

 Technical Specifications for the purchase“بدفتر الشروط هذا  لمواصفات الفنية المرفقةل

of ODN Products & FO Testing equipment” والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ منه.  

  تتألف هذه المناقصة من مجموعة واحدة.

  مهلة التنفيذ : المادة الثالثة

  .العقدكحد اقصى تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ الملتزم توقيع أشهر  ستةان 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  (١رقم  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 التجاريةل وفقا 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

  ة.إذاعة تجاري .٥



  
  ٣/٩صفحة  - الضوئية لزوم هيئة أوجيرو هزة وقطع لزوم شبكة األليافأجلتوريد ، وجيروأ/٢٠٢٠إ.م/-٠٩٥رقم  مناقصة عمومية

  .تسجيل لدى وزارة الماليةال بيان رقم .٦

  .تسجيل في الضريبة على القيمة المضافةالشهادة  .٧

  غرفة التجارة والصناعة والزراعة. إلىنتساب إشهادة  .٨

الشركة المصنّعة لألجهزة أو تقديم إفادة صادرة عن عة من فادة بالوكالة أو الشراكة موقّ إ .٩

ه المناقصة وتسليم القطع المطلوبة كما وتقديم الشركة المصنّعة بإمكانية المشاركة في هذ

 .المساندة الفنية الالزمة

ً  التأمين .١٠   .السابعة أدناهألحكام المادة  المؤقت المنظم وفقا

 براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. .١١

امل الزبائن التي تم بيعها أجهزة وكابالت مشابهة مع تاريخ التنفيذ والعنوان الكالئحة  .١٢

زبون  ١٢بحد أدنى  واألرقام الهاتفية لهؤالء الزبائن خالل الخمس سنوات السابقة

Telecom Operator  دولة ١٢في.  

 .مستند يبين بلد المنشأ .١٣

االستالم النهائي على األقل من تاريخ  سنةمكفولة لمدة  أن التجهيزاتالعارض من تعّهد  .١٤

 .صنيعالناتجة عن سوء في الت األعطالوتشمل الكفالة 

 تعّهد من العارض برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل  .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 

 المواصفات الفنية (٢رقم  فضمن مغل( 

مع ذكر رقم الصفحة  ، (Compliance List)الفنية المطلوبة نطباق المواصفاتا الئحة .١

على أن يتم تحديد المرجع (الصفحة والفقرة) في  Data Sheetوالمرجع لكل بند مطلوب في 

  المستندات الفنية المرفقة.

 مع المطلوبة الموادتطابق  د من صحةي يمكن من خاللها التأكالمستندات الفنية التكافة  .٢

 .المواصفات الفنية المرفقة

 .الئحة العرض مفّصل مع أرقام القطع والعدد (دون األسعار) .٣

 

 



  
  ٤/٩صفحة  - الضوئية لزوم هيئة أوجيرو هزة وقطع لزوم شبكة األليافأجلتوريد ، وجيروأ/٢٠٢٠إ.م/-٠٩٥رقم  مناقصة عمومية

 

  األسعار( ٣رقم مغلف الضمن( 

وعليه أن يشير إلى ، يضع العارض ضمن المغلّف المستلم من قبل الهيئة عرض أسعار

 جمالية كالتالي:القيمة اإل

 بند.لكّل ادي فراإل السعر  - أ

 الكمية  xفرادياإل السعر = لكل بندمجموع ال  - ب

 كافة البنود مجموع  - ت

 الضريبة على القيمة المضافة  - ث

  ث + ت =  القيمة اإلجمالية

وفي حال وجود إختالف بين السعرين المدونين باألرقام ، باألحرف واألرقام تدون األسعار

  .يؤخذ بالسعر المدون باألحرفواألحرف، 

  العرض تأكيدات حول

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

لهذه الغاية ويدون  ضمن الغالف الموحد المعدّ  ةالمذكور توضع الغالفاتواسم العارض. ثم 

صاحب  لهويةفقط دون ذكر أي شيء آخر مميز  هوتاريخالتلزيم على هذا الغالف موضوع 

  العرض.

  ّأمانة السر في مركز هيئة اوجيرو الرئيسي الكائن في بئر  عروض باليد مباشرة إلىم التقد

على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة من آخر ، ٢١٩الغرفة رقم  -حسن في الطابق الثاني

، وكل عرض ال يقدم ضمن الغالف الموحد، التلزيميوم عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء 

ً وبإحدى الطريقتين المذكور  .تين أعاله أو يصل بعد التاريخ المحدد يعتبر مرفوضا

 ة  األصلمصدقة 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

ر المالمستندات األصلية للنسخ إبراز  د غي روض عن اء جلسة فض الع ل أثن ق االص صدقة طب

  طلبها من اللجنة المكلفة بذلك. 

  تكون كافة المستندات المقدّمة صالحة بتاريخ جلسة فض العروض.يجب أن 

  وال العماأل ثابتة طيلة مدة التنفيذ وحتى إنجاز كامللهذه المناقصة تكون األسعار المقدمة ،

  كانت األسباب. ق للملتزم طلب أي تعديل لها مهمايح



  
  ٥/٩صفحة  - الضوئية لزوم هيئة أوجيرو هزة وقطع لزوم شبكة األليافأجلتوريد ، وجيروأ/٢٠٢٠إ.م/-٠٩٥رقم  مناقصة عمومية

  يجب تقديم عينة عن القطع واألجهزة المعروضة خالل مهلة تقديم العروض بهدف التجربة

  والتأكد، وذلك من ضمن العرض وإال اعتبر العرض غير مقبول فنياً.

  عاله.أيرفض كل عرض ال ينطبق على الشروط المذكورة  

  المحاسبة والدفع :الخامسةالمادة 

  على النحو التالي:لتزم يتم تسديد مستحقات الم

% من األجهزة والقطع المسلّمة، بناء على محضر استالم مؤقت صادر عن لجنة ٩٠  -

  االستالم المشكلة لهذه الغاية.

 % المتبقية عند تسليم كامل الكميات المطلوبة بناًء على محضر االستالم النهائي.١٠  -

  :ستـــالماإل: ةسادسالالمادة 

 على نفقتهيقوم الملتزم  ،يه المادة العاشرة من دفتر الشروط العامةت علنصّ  ما إضافة إلى

 بعد إشعار اإلدارةالهيئة في مستودعات لكل دفعة  األجهزة والقطعبتسليم  ومسؤوليته

؛ كما عليه تسليم كافة موعد التسليم قبل يومين على األقل من بموجب كتاب خطي

  .(.Serial no. / Part no)طع المسلّمة الخاصة باألجهزة والق (Soft Copy)المعلومات 

  ت:قّ ؤستالم الماإل

المشّكلة لهذه  تقوم لجنة االستالموتسليم أي كمية من األجهزة والقطع المطلوبة، توريد بعد 

 استالم محضر إصدار الغاية بتجربتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة ويتم

  .مؤقت خاص بها

  :ستالم النهائياإل

ع زة والقط ة األجه ليم كاف د تس ة،  بع تالم المطلوب ة االس وم لجن ر  اردبإصتق تالممحض  باالس

  النهائي.

  المصرفية الكفاالت: السابعةالمادة 

  :التأمين المؤقت

ال  ليرة لبنانية مليون ثالثون فقط( /ل.ل٣٠،٠٠٠،٠٠٠/ :بقيمة حددت قيمة التأمين المؤقت 

  :وتكون إما بموجب غير)،

 التلزيم.ساري المفعول بتاريخ إجراء  ن مصرفيكتاب ضما 



  
  ٦/٩صفحة  - الضوئية لزوم هيئة أوجيرو هزة وقطع لزوم شبكة األليافأجلتوريد ، وجيروأ/٢٠٢٠إ.م/-٠٩٥رقم  مناقصة عمومية

  من الدولة اللبنانيةكفالته  ةصادرة عن مصرف مقبول كفالة مصرفية. 

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

 .العرض

  شيك مصرفي. 

  ئة أوجيرو.هيبالذات ولصالح  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

نهائية (أو شيك مصرفي) لحسن يتقدّم العارض الرابح عند توقيع العقد بكفالة مصرفية   - 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 الملتزم   -أ-يبقى التأمين النهائي المذكور في الفقرة   - ب بتصرف إدارة الهيئة ضمانا

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

 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 التلزيمومسؤولية الملتزم، فإذا أسفر  اتفاق رضائي على حساب

عن زيادة في األكالف  الرضائي عن وفر في األكالف عاد الوفر إلى الخزينة وإذا أسفر

  على الملتزم الناكل بالزيادة. الهيئةعادت 

دة حسن فاوإ محضر االستالم النهائي ء علىبناى الملتزم وتعاد إليه يعاد التأمين النهائي إل -د

  .الشبكاتمديرية اداء صادرة عن 

  الضمانفترة : الثامنةالمادة 

يكفل خاللها الملتزم  ئي،ستالم النهااعتباراً من تاريخ محضر اإلتبدأ سنة بة الضمان مدّ  حددت

األجهزة والقطع المسّلمة ويقوم باستبدال األجهزة والقطع الشائبة والمعّطلة خالل مدة شهراً 

وعليه عدم االعتراض أو االدعاء تحت أي مبرر أو سبب، كما عليه  واحداً كحد أقصى،

  تأمين خبير للمساندة الفنية طيلة هذه المدة وعندما ترتئي اإلدارة.

  البند الجزائي: التاسعةالمادة 



  
  ٧/٩صفحة  - الضوئية لزوم هيئة أوجيرو هزة وقطع لزوم شبكة األليافأجلتوريد ، وجيروأ/٢٠٢٠إ.م/-٠٩٥رقم  مناقصة عمومية

 يحق لإلدارة تطبيق من دفتر الشروط العامة، الحادية عشرةضافة الى ما نصت عليه المادة 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  % من قيمة العقد١٠

  

   %٥٢بنسبة  تعديل الكميات: رةــالعاش المادة

 أقصاهابنسبة  نواع المطلوبةاألألي نوع من  ةالكميّ خالل مدّة اإللتزام زيادة للهيئة  يحقّ 

  التلزيم.وشروط بنفس أسعار قيمة اإللتزام   % من٢٥

  تجزئة االلتزام :عشرةالحادية  المادة

ً ألدنى األسعار المقدّمة في هذه يحق ل لهيئة تجزئة االلتزام ألكثر من عارض وفقا

  صة.المناق

  المرجع الصالح لحل الخالفات: عشرةالثانية   المادة

تعتبر المحاكم اللبنانية المرجع القضائي الوحيد للبت في كل خالف يمكن أن يحصل من 

  جراء تنفيذ هذا االلتزام.

  تصديق الصفقة : عشرة الثالثة المادة

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

ً إلى الملتزم وال يحق للملتزم أن يطالب بأي  المراجع المختصة عليه وإبالغه خطيا

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

  االلتزام.

  دفع الطوابع والرسوم: عشرة الرابعة المادة

وفقاً لألنظمة والقوانين المرعية االجراء الناتجة  إن كافة الطوابع والرسوم التي تتوّجب

  عن هذا االلتزام هي على عاتق الملتزم، بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.
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  التنازل عن االلتزام او قسم منه : عشر الخامسةلمادة ا

فقة ال يحق للملتزم ان يتنازل لغيره عن العقد أو عن أي جزء منه، إال في حال الموا

  المسبقة للهيئة.

  فسخ االلتزام :عشرةالسادسة  المادة 

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 -
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