الجمهوريـة العربيـة الســــــورية
وزارة النقل
المؤسسة العامة للطيران المدني

إعالن اسـتدراج عروض داخلي
سنداً ألحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم  15لعام  4002تعمن المؤسسة العامة لمطيران المدني عن
إجراء استدراج عروض داخمي بالظرف المختـوم لتنفيذ مشـروع اصالح مبرد الماء رقم  /3/بمطار دمشق الدولي ,

وفق دفاتر الشـروط الخاصة الفني والحقوقي والمالي المعد ليذه الغاية وفق ما يمي:
التأمينات المؤقتة

[ ]5410000ل.س فقط مميون ومئتان وخمسون الف ليرة سورية ال غير.

التأمينات النيائية

 %50عشرة بالمائة من قيمة األعمال المتعاقد عمييـا خـالل عشـرة أيـام مـن تـاريغ تبميـ

مدة التنفيذ
غرامات التأخير

المرشح خطياً إحالة التعيد عميو .
 00يوماً (تسعون يوماً ميالدياً)

واحد باأللف عن كل يوم تأخير عمى أن ال تتجاوز [ ]%40من قيمة العقد اإلجمالية.

م ـ ــدة ارتب ـ ــاط العـ ـ ـارض تسعين يوماً من تاريغ تقديم العروض.

بعرضو

مـ ـ ــدة ارتبـ ـ ــاط المرشـ ـ ــح تسعين يوماً من تاريغ إحالة العرض عميو.

المتعاقد

طريقة الدفع

بموجب محاضر استالم مؤقتة نصف شيرية.

 آخر موعد لتقديم العروض حتى نياية الدوام الرسمي من يوم االثنين تاريغ .4050 /3/55
 تقــدم األوراق ضــمن ثالثــة مغمفــات وتوضــع ىــذه المغمفــات ضــمن مغلـــا ار ــ باســم المؤسســة العامــة لمطي ـران
المدني يكتب عميو موضوع اإلعالن وتاريخو ومسجل لدى ديوان المؤسسة العامة لمطيـران المـدني :دمشـق ـ سـاحة

النجم ــة ,يحت ــوي المغلـــا ا و الوث ــائق المطموب ــة والتأمين ــات األولي ــة م ــع لص ــق ط ــابع  10ل.س عم ــى ك ــل م ــن
التصاريح الالزمة ,مع طمب اشتراك في استدراج العروض ممصقاً عميو طـابع  5100ل.س وطـابع مجيـود حربـي

بقيمة ( 10ل س)  10ل س العادة االعمار ,ويحتـوي المغلا الثـنيي العـرض الفنـي مبينـاً فيـو المواصـفات الفنيـة

مــع تحميــل مفصــل غيــر مســعر لمســتمزمات التنفيــذ لكــل بنــد مــن البنــود ال ـواردة فــي دفتــر الشـ ـروط الفنيــة ,يحتــوي
المغلا الثنلث العرض المالي مع جداول تحميل األسـعار لتنفيذ كل بند من البنود الواردة في دفتر الشروط الفنية.

 عمى من يرغب االشتراك في استدراج العروض مراجعة المؤسسة العامة لمطيران المدني بدمشق ـ ـ ساحة النجمة

مديريــة العقــود والمشــتريات لمحصــول عمــى دفتــر الشــروط الخاص ـة والفنيــة لقــاء مبم ـ وقــدره [ ]10000ل.س فقــط
خمسين الف ليرة سورية يسدد لصندوق اإلدارة بموجب إيصال رسمي.

المدير العنم للطيـران المديي
المهيدس محمد إيند زيدان

