الجمهورية العربية الســـــــورية
وزارة النقل
المؤسسة العامة للطيران المدني

الرقم
التاريخ

/ص6
9102 / 6 /

إعالن مزايدة عمنية بالسرعة الكمية

سنداً ألحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقمم  10لعمام  9112تعممن الؤسسسمة العاؤمة لمييمران الؤمدن عمن جرمرام ؤ ازيمدة عمنيمة بالسمرعة

الكميممة السممترؤار البمماريوإلاويوانف م صممالة الرؤيممور وؤيعممم الؤمموظفين والعؤمموم م اليممابر الرالممث وقاعممة التممر الرالرممة وت ممديم قمماعت
التر األولى والرانية

الصالة رقم /9/

الصالة رقم  /0/وقاعة التر

ؤيار دؤتر الدول وقاعة ركاب الدررة األولى وررال

األعؤال  LOUNGEو ؤيعمم وبمار الترانزيمت م الصمالة رقمم  /0/وت مديم ؤبنمى الؤ ارسمم م ؤيمار دؤتمر المدول عممى الورمه المراىن
وذلك و ر د تر التروي الفن والؤال والحقوق الؤعد ليذه الغاية:
التأؤينات األولية
التأؤينات النيائية
ؤدة العقد
غراؤات التأ ير

[ ]91111111ل.س قي عترون ؤميون ليرة سورية ال غير.
 %01عترة بالؤائة ؤن قيؤة ارؤال بدل االسترؤار .
سنتين ؤيالديتين تبدأ ؤن تاريخ استالؤو ؤوقه العؤل.
[ ]1.111ؤس م ممة ب م مماألل

ؤ م ممن القيؤ م ممة اورؤالي م ممة الس م ممنوية لب م ممدل االس م ممترؤار الس م ممنو ع م ممن كم م مل ي م مموم

تأ يربالؤباترة بتنفيذ العقد.
ؤدة ارتباي الؤسترؤر الؤرتح

تسمعون يوؤاً اعتبا اًر ؤن تاريخ تبمغة جحالة الؤزاد عميو بكتاب ي .

 التروي الؤيموبمة م الؤسمترؤر ىم رؤيمه التمروي الؤحمددة م الفقمرة [ أ ] ؤمن الؤمادة  /00/ؤمن نظمام العقمود الؤوحمد الصمادر بالقمانون رقمم

 10لعام .9112

 ترممر الؤ ازيممدة و ق ماً ألحكممام الفق مرة [ب] ؤممن الؤممادة إل01ف ؤممن نظممام العقممود الؤوحممد الصممادر بالقممانون رقممم  10لعممام  9112م الس مماعة الرانيممة
عتمرة ؤن تاريخ 7102 /6 /72

ؤبنى الؤسسسة العاؤة لمييران الؤدن بدؤتمر م م ساحة النرؤة.

 عمممى ؤممن يرغممب االتممتراك بالؤ ازيممدة الحرممور جلممى ؤبنممى الؤسسسممة العاؤممة لميي مران الؤممدن بدؤتممر م الؤوعممد الؤحممدد أعمماله ؤصمميحبًا ؤعممو

التأؤين ممات األولي ممة واألورار الربوتي ممة ويم ممب ات ممتراك ؤمص ممر عمي ممو ي ممابه ؤ ممال بقيؤ ممة  0011ل س وي ممابه ؤري ممود حربم م بقيؤ ممة  11ل.س

و 91ل س العادة االعؤار ؤه التصاريح الالزؤة واليوابه الؤالية الالزؤة كتري أساس ي ولو د ول الؤزايدة.

 لمحصول عمى د تمر التممروي يررمى ؤرارعمة الؤسسسمة العاؤمة لمييمران الؤمدن بدؤتممر م م سمماحة النرؤمة م م ؤديريمة العقمود والؤتممتريات لقمام ؤبمم
[ ]01111ل.س قي اربعون ال

ليرة سورية تد ه نقداً

صندور اودارة.

المدير العام لمطيران المدنـي
المهندس محمد إياد زيــدان

