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إعالن اسـتدراج عروض داخلي

سنداً ألحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم  12لعام  3112تعمن المؤسسة العامة لمطيران المدني عن إجراء
استدراج عروض داخمي بالظرف المختـوم لتنفيذ مشـروع تقديم وتركيب منظومة كيروشمسية في مطار دمشق الدولي ,وفق
دفتر الشـروط الخاصة الفني والحقوقي والمالي المعد ليذه الغاية وفق ما يمي:
التأمينات المؤقتة

 /223111/ل س اربعمائة واثنا عشرة الف وخمسمائة ليرة سورية ال غير.

التأمينات النيائية

 %21عشـرة بالمائــة مــن قيمــة األعمــال المتعاقــد عمييــا خــتل عشـرة أيــام مــن تــاريخ تبميـ المرشـ خطيـاً

مدة العقد

 21يوم من تاريخ تسمم المتعيد موقع العمل خالياً من العوائق .

إحالة التعيد عميو .

غرامات التأخير

واحد باأللف من قيمة العقد اإلجمالية لمتعيد عن كل يوم تأخير عمى أن ال تتجاوز %31من قيمة العقد

مدة ارتباط العارض بعرضو تسعين يوماً من تاريخ تقديم العروض.
مدة ارتباط المرش المتعاقد

طريقة الدفع

تسعين يوماً من تاريخ إحالة العرض عميو.

كما ىي واردة بدفتر الشروط المالي والحقوقي1

 آخر موعد لتقديم العروض حتى نياية الدوام الرسمي من يوم االثنين الواقع بـ .3129/2/9
تقدم األوراق ضمن ثتثة مغمفات وتوضع ىذه المغمفات ضمن مغلف رابع باسم المؤسسـة العامـة لمطيـران المـدني يكتـب عميـو
موضوع اإلعتن وتاريخو ومسجل لدى ديوان المؤسسة العامة لمطيران المدني :دمشق ـ ساحة النجمـة ,يحتـوي المغلـف اوو

الوثــائق المطموب ــة والتأمين ــات األولي ــة م ــع لص ــق ط ــابع  11ل.س عم ــى ك ــل م ــن التص ــاري التزم ــة ,م ــع طم ــب اش ــتراك ف ــي

اس ــتدراج الع ــروض ممص ــقاً عمي ــو ط ــابع  2111ل.س وط ــابع مجي ــود حرب ــي بقيم ــة  11ل س) وط ــابع  11ل س الع ــادة

االعمار ,ويحتوي المغلف الثاني العرض الفني مبيناً فيو المواصفات الفنية مـع تحميـل مفصـل غيـر مسـعسر لمسـتمزمات التنفيـذ
لكل بند من البنود الـواردة فـي دفتـر الشــروط الفنيـة ,يحتـوي المغلـف الثالـ العـرض المـالي مـع جـداول تحميـل األســعار لتنفيـذ
كل بند من البنود الواردة في دفتر الشروط الفنية.

* عمى مـن يرغـب االشـتراك فـي اسـتدراج العـروض مراجعـة المؤسسـة العامـة لمطيـران المـدني بدمشـق ـ ـ ـ سـاحة النجمـة مديريـة

العقود والمشتريات لمحصول عمى دفتر الشروط الخاصـة والفنيـة لقـاء مبمـ وقـدره  ]31111ل.س فقـط خمسـو وعشـرون ألـف

ليرة سورية ُيسدد لصندوق اإلدارة بموجب إيصال رسمي.

المدير العام للطيـران المدني
المهندس محمد إياد زيدان

