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إعالن مزايدة علنية

سنداً ألحكام نظام العقود الصاادر االقاانون رقام  10لعاام  9112تعمان الؤسسسا العاؤا لميياران الؤادنن إان ء اراي ؤ ازيادة إمنيا الساتاؤار
خدؤ إراات نقل حقائب الؤسافرين فن ؤيار القاؤشمن الدولن  ،وذلك وفق دفتر الشروي الفنن والؤالن والحقوقن الؤعد ليذه الغاي :
التأؤينات األولي
التأؤينات النيائي

[ ]0111111ل.س فقي ؤميون ليرة سوري ال غير .
 %01إشرة االؤائ ؤن قيؤ العقد .

ؤدة العقد

سنتين ؤيالدي قاام لمتؤديد سن واحدة فقي كحد اقصى ااتفاق اليرفين .

غراؤات التأخير

[ ]1.111خؤس ااأللف ؤن ادل االستاؤار السنوي إان كال ياوم تاأخير ااادي االساتاؤار اعاد تامغاو ؤار
الؤااشرة اتنفيذ العقد .

ؤدة ارتااي الؤستاؤر الؤرشح

تسعون يوؤاً اإتاا اًر ؤن تاريخ تامغ ءحال الؤزاد إميو اكتاب خين .

 الشروي الؤيموا فن الؤستاؤر ىن ؤيع الشروي الؤحددة فن الفقرة [ ] ؤن الؤادة  /00/ؤن نظام العقود الؤوحاد الصاادر االقاانون
رقم  10لعام . 9112

 ت ااري الؤ ازياادة وفقااً ألحكااام الفقارة [ب] ؤاان الؤااادة  )01ؤاان نظااام العقااود الؤوحااد الصااادر االقااانون رقاام  10لعااام  9112فاان الساااإ
الااني إشارة ؤن تاريخ  9102 /9/ 00فن ؤانى الؤسسس العاؤ لمييران الؤدنن ادؤشاق ا ا ساح الن ؤ .

 إمى ؤن يرغب االشتراك االؤزايدة الحضور ءلى ؤانى الؤسسس العاؤ لمييران الؤدنن ادؤشق فن الؤوإد الؤحدد إاله ؤصيحااً ؤعو

التأؤينااات األولي ا واألوراق الااوتي ا ويمااب اشااتراك ؤمصااق إميااو يااااع ؤااالن اقيؤ ا  0111ل س ويااااع ؤ يااود حرااان اقيؤ ا  11ل.س

و 11ل س الإادة االإؤار ؤع التصاريح الالزؤ واليوااع الؤالي الالزؤ كشري ساسن يخولو دخول الؤزايدة .
 لمحصول إمى دفتر الشاروي ير ى ؤ ار ع الؤسسس العاؤ لمييران الؤادنن ادؤشااق ا ا ساااح الن ؤا ا ا ؤديريا العقاود والؤشااتريات لقااي
ؤامغ [ ]91111ل.س فقي خؤس وإشرون لف ليرة سوري تدفع نقداً فن صندوق اإلدارة .

المدير العام للطيران المدنـي
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