الجمهورية العربية الســـــــورية
وزارة النقل
المؤسسة العامة للطيران المدني

إعالن مزايدة علنية
سنداً ألحكام نظام العقود الصاادر االقاانون ر ام  15لعاام  4002تعمان الؤسسساا العاؤاا لم اران الؤادن نان رااراز ؤ از ادة نمن اا الساتمؤار
ساحا و وف الس ارات ؤع الكافت ر ا أؤام الصالا ر م  /4/ف ؤ اار دؤشا الادول نما الوعاع الاراىن  ،وذلا وفا دفتار الشارو ال نا
والؤال والحقو

الؤعد ليذه الغا ا:

التأؤ نات األول ا
التأؤ نات النيائ ا

[ ]5000000ل.س فق ؤم ون ألف ل رة سور ا ال غ ر.
 %50نشرة االؤائا ؤن ؤا العقد .

ؤدة العقد

م ا ث سا ا اانوات ؤ د ااا فق ا

غراؤات التأخ ر

[ ]0.001خؤسا ااأللف ؤن ادل االستمؤار السنوي نان كال اوم تاأخ ر ااادز االساتمؤار اعاد تامغاو أؤار

االستمؤار.

اامااا لمتؤد ااد ساانا ؤ د ااا واحاادة واؤوافقااا االدارة انتاااا اًر ؤاان تااار ااادز

الؤااشرة
ؤدة ارتاا الؤستمؤر الؤرشح

تسعون وؤاً انتاا اًر ؤن تار تامغا رحالا الؤزاد نم و اكتاب خ

.

 الشرو الؤ مواا ف الؤستمؤر ى اؤ ع الشرو الؤحددة ف ال قرة [ أ ] ؤن الؤادة  /55/ؤن نظام العقود الؤوحاد الصاادر االقاانون
ر م  15لعام .4002

 تاااري الؤ از اادة وفقااً ألحكااام ال قارة [ب] ؤاان الؤااادة  )00ؤاان نظااام العقااود الؤوحااد الصااادر االقااانون ر اام  15لعااام  4002فا السااانا
المان ا نشارة ؤن تار  9102/ 3 /54ف ؤان الؤسسسا العاؤا لم ران الؤدن ادؤشا ا ا ساحا الناؤا.

 نم ؤن رغب االشت ار االؤ از دة الحعور رل ؤان الؤسسسا العاؤا لم ران الؤدن ادؤش ف الؤوند الؤحدد أن ه ؤص حااً ؤعو

التأؤ نااات األول ااا واألو ار الماوت ااا و مااب اشاات ار ؤمص ا نم ااو ااااع ؤااال اق ؤااا  5100ل س و ااااع ؤايااود حرا ا اق ؤااا  10ل.س

و 40ل س النادة االنؤار ؤع التصار ح ال زؤا وال وااع الؤال ا ال زؤا كشر أساس
 لمحصول نم دفتر الشارو

خولو دخول الؤ از دة.

را ؤرااعا الؤسسسا العاؤا لم ران الؤادن ادؤش ا ا ا ساااحا الناؤاا ا ا ؤد ر اا العقاود والؤشااتر ات لقااز

ؤامغ [ ]41000ل.س فق خؤسا ونشرون ألف ل رة سور ا تدفع نقداً ف صندو اإلدارة.
المدير العام للطيران المدنـي
المهندس محمد إياد زيــدان

