الجمهورية العربية الســـــــورية
وزارة النقل
المؤسسة العامة للطيران المدني

الرقم
التاريخ

/ص6
9102 / 6 /

إعالن مزايدة عمنية وبالسرعة الكمية

سنداً ألحكام نظام العقود الصاادر االقاانون رقام  10لعاام  9112تعمان المؤسسا العاما لمرياران المادن جان ماراد م ازيادة جمنيا الساتممار

كافتريا واار امساح (11م )9ف الترانزيت ف الصال األولى ف مرار دمشق الدول  ،وذلك وفق دفتر الشرور الفن والمال والحقوق
المعد ليذه الغاي :
التأمينات األولي
التأمينات النيائي
مدة العقد

[ ]0111111ل.س فقر مميون وخمسمائ الف ليرة سوري ال غير .
 %01جشرة االمائ من قيم العقد .
سنتان ميالديتين حكما غير قمام لمتمديد اجتاا اًر من تاريخ ادد االستممار .

غرامات التأخير

[ ]1.111خمس ااأللف من ادل االستممار السنوي جان كال ياوم تاأخير ااادد االساتممار اعاد تامغاو رمار

مدة ارتاار المستممر المرشح

تسعون يوماً اجتاا اًر من تاريخ تامغ حال المزاد جميو اكتاب خر .

المااشرة اتنفيذ العقد .

 الشرور المرموا ف المستممر ى مميع الشرور المحددة ف الفقرة [ ر ] من المادة  /00/من نظام العقود الموحاد الصاادر االقاانون
رقم  10لعام . 9112
 تمااري الم ازياادة وفقااً ألحكااام الفقارة [ب] ماان المااادة ( )01ماان نظااام العقااود الموحااد الصااادر االقااانون رقاام  10لعااام  9112فا الساااج
الماني جشارة من تاريخ  9102 /6/01ف مانى المؤسس العام لمريران المدن ادمشاق ا ا ساح النمم .

 جمى من يرغب االشتراك االمزايدة الحضور لى مانى المؤسس العام لمريران المدن ادمشق ف الموجد المحدد رجاله مصرحااً معو

التأمينااات األولي ا واألوراق الماوتي ا ورمااب اشااتراك ممصااق جميااو رااااع مااال اقيم ا  0111ل س ورااااع مميااود حرا ا اقيم ا  11ل.س

و 11ل س الجادة االجمار مع التصاريح الالزم والروااع المالي الالزم كشرر رساس يخولو دخول المزايدة .
 لمحصول جمى دفتر الشارور يرمى مرامع المؤسس العام لمريران المادن ادمشااق ا ا ساااح النمما ا ا مديريا العقاود والمشااتريات لقااد

مامغ [ ]91111ل.س فقر خمس وجشرون رلف ليرة سوري تدفع نقداً ف صندوق اإلدارة .

المدير العام لمطيران المدنـي
المهندس محمد إياد زيــدان

