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التارٌخ

3122 / 23 /

إعالن اسـتدراج عروض داخلي
سنداً ألحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم  62لعام  3115تعلن المؤسسة العامة للطٌران المدنً عن
إجراء استدراج عروض داخلً بالظرف المختـوم لتنفٌذ مشـروع تقدٌم وتركٌب وتوصٌل مدخرات سعة 100
 Aتوتر  V 23الخاصة ألجهزة عدم انقطاع القدرة الكهربائٌة  UPSفً مطاري حلب الدولً والقامشلً الدولً
 ,وفق دفاتر الشـروط الخاصة الفنً والحقوقً والمالً المعد لهذه الغاٌة وفق ما ٌلً:
التأمٌنات المؤقتة

[ ]4061111ل.س فقط ثالث مالٌٌن وسبعمائة وخمسون الف لٌرة سورٌة ال غٌر.

التأمٌنات النهائٌة

 %21عشرة بالمائة من قٌمة األعمال المتعاقد علٌها خالل عشرة أٌام من تاارٌخ تبلٌا
المرشح خطٌا ً إحالة التعهد علٌه .

مدة التنفٌذ

ٌ 21وما ً (تسعون ٌوما ً مٌالدٌاً)

غرامات التأخٌر

واحد باأللف عن كل ٌوم تأخٌر على أن ال تتجاوز [ ]%31من قٌمة العقد اإلجمالٌة.

مااادة ارتبااااط العاااارض تسعٌن ٌوما ً من تارٌخ تقدٌم العروض.
بعرضه

مااادة ارتبااااط المرشاااح تسعٌن ٌوما ً من تارٌخ إحالة العرض علٌه.
المتعاقد

طرٌقة الدفع

بموجب محاضر استالم مؤقت بدون تحفظ مرفقة بمذكرات ادخال الى المستودع.

ٌ تحمل المتعاقد رسوم طوابع العقد ونفقات اإلعالن.
ٌ شترط فً العارض أن ٌكون مشتركا ً بالنشرة الرسمٌة.
 آخر موعد لتقدٌم العروض حتى نهاٌة الدوام الرسمً من ٌوم األربعاء تارٌخ .3122 /2/27
 تقدم األوراق ضامن ثالثاة مغلفاات وتوضاع ااذه المغلفاات ضامن مغلف رابف باسام المؤسساة العاماة للطٌاران
المدنً ٌكتاب علٌاه موضاوع اإلعاالن وتارٌخاه ومساجل لاد دٌاوان المؤسساة العاماة للطٌاران المادنً :دمشاق ـ
ساحة النجمةٌ ,حتوي المغل األول الوثائق المطلوبة والتأمٌنات األولٌة مع لصاق طاابع  61ل.س علاى كال مان
التصاارٌح الالزمااة ,مااع طلااب اشااترار فااً اسااتدراج العااروض ملصااقا ً علٌااه طااابع  2611ل.س وطااابع مجهاود
حربً بقٌمة ( 61ل س)  61ل س إلعادة اإلعمار ,وٌحتوي المغل الثاني العرض الفنً مبٌناا ً فٌاه المواصافات
الفنٌة مع تحلٌل مفصل غٌر مسعَّر لمستلزمات التنفٌذ لكل بند من البنود الواردة فً دفتر الشـروط الفنٌةٌ ,حتاوي
المغل الثالث العرض المالً مع جداول تحلٌل األسـعار لتنفٌذ كل بند من البنود الواردة فً دفتر الشروط الفنٌة.
 على من ٌرغب االشترار فً استدراج العروض مراجعة المؤسسة العاماة للطٌاران المادنً بدمشاق ـــاـ سااحة
النجمة مدٌرٌة العقود والمشترٌات للحصول على دفتر الشروط الخاصة والفنٌة لقاء مبل وقدره [ ]61111ل.س
فقط خمسٌن الف لٌرة سورٌة ٌُسدد لصندوق اإلدارة بموجب إٌصال رسمً.

المدير العام للطيـران المدني
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