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  إعالن مزايدة علنية

 ساتمؤارال عاؤاا لميياران الؤادنن إان ء اراي ؤ ايادة إمنيااتعمان الؤسسساا ال 9112لعاام  10سندًا ألحكام نظام العقود الصاادر االقاانون رقام 
الؤااواد الائاةيااا الؤاماااا والياادايا  لاياا  الاادولن دؤشاا فاان ؤيااار  فاان الصااما األولاا  فاان ؤنيقااا التران ياات 9/ م 5991كونتااوار اؤساااحا / 

 : لاايا، وئلك وف  دفتر الشروي الانن والؤالن والحقوقن الؤعد ليئه ا والحمويات العرايا الااخرة 
 9 ليرة سوريا ال غير ؤميون[ ل9س فقي 0111111] التأؤينات األوليا   

 9% إشرة االؤاةا ؤن قيؤا العقد 01  التأؤينات النياةيا

 9 مالث سنوات ؤيالديا  ؤدة العقد  

تامااو مؤار  [ خؤسا ااأللف ؤن ادل االستمؤار السنوي إان كال ياوم تاأخير ااادي االساتمؤار اعاد19111] غراؤات التأخير
 اتنايئ العقد 9 الؤااشرة

 9 تسعون يوؤًا اإتاارًا ؤن تاريخ تاماا ءحالا الؤ اد إميو اكتاب خين  ؤدة ارتااي الؤستمؤر الؤرشح   

 

 / ؤن نظام العقود الؤوحاد  الصاادر االقاانون 00الشروي الؤيمواا فن الؤستمؤر ىن  ؤي  الشروي الؤحددة فن الاقرة ] م [ ؤن الؤادة /
 9 9112لعام  10رقم 

   فاان السااااإا  9112لعااام  10( ؤاان نظااام العقااود الؤوحااد الصااادر االقااانون رقاام 81ت ااري الؤ اياادة وفقااًا ألحكااام الاقاارة ]ب[ ؤاان الؤااادة
 9 فن ؤان  الؤسسسا العاؤا لمييران الؤدنن ادؤشا  اااا ساحا الن ؤا 9109 /  7 / 8 المانيا إشارة ؤن تاريخ

  إم  ؤن يرغب االشتراك االؤ ايدة الحضور ءل  ؤان  الؤسسسا العاؤا لمييران الؤدنن ادؤش  فن الؤوإد الؤحدد مإاله ؤصيحاًا ؤعو
ل9س  11ل س وياااا  ؤ يااود حرااان اقيؤااا  0111التأؤينااات األوليااا واألورا  الماوتيااا ويمااب اشااتراك ؤمصاا  إميااو ياااا  ؤااالن اقيؤااا 

 9 التصاريح الال ؤا واليواا  الؤاليا الال ؤا كشري مساسن يخولو دخول الؤ ايدة ل س الإادة االإؤار ؤ  11و
  لمحصول إم  دفتر الشاروي ير   ؤرا عا الؤسسسا العاؤا لمييران الؤادنن ادؤشاا  ااا ساااحا الن ؤاا ااا ؤديرياا العقاود والؤشااتريات لقااي

 9 فن صندو  اإلدارة لف ليرة سوريا تدف  نقداً م رونإشو خؤسا [ ل9س فقي 91111ؤامغ ]
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