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إعالن مزايدة علنية
سنداً ألحكام نظام العقود الصاادر االقاانون رقام  10لعاام  9112تعمان الؤسسساا العاؤاا لمايا ارن الؤادن نان رااراز ؤ ازيادة نمنياا الساتمؤار

ساااحا وقااوس الساايارات أؤااام الصااالا رقاام  /0/ف ا ؤاااار دؤش ا الاادول نمااا الو اار ال اراىن  ،وذلااو وف ا دفتاار الشااروا الان ا والؤااال
والحقوق الؤعد ليذه الغايا:
التأؤينات األوليا
التأؤينات النيائيا

[ ]0111111ل.س فقا مالث ؤاليين ليرة سوريا ال غير.
 %01نشرة االؤائا ؤن قيؤا العقد .

ؤدة العقد

سنتين ؤيالديتين فقا قااما لمتؤديد .

غراؤات التأخير

[ ]1.111خؤسا ااأللس ؤن ادل االستمؤار السنوي نان كال ياوم تاأخير ااادز االساتمؤار اعاد تامغاو أؤار
الؤااشرة

ؤدة ارتااا الؤستمؤر الؤرشح

تسعون يوؤاً انتاا اًر ؤن تاريخ تامغا رحالا الؤزاد نميو اكتاب خا .

 يمتاازم الؤسااتمؤر الؤرشااح اتسااديد التأؤينااات النيائيااا خااالل شااير ؤاان تاااريخ تاميغااو خاي ااً ق ارار لانااا الؤ ازياادات اتسااؤيتو ؤتعاقااداً ؤرشااحاً
واحالا الؤزايدة العمنيا وف حال ندم التسديد خالل ىذه الؤدة ُيعتار ناكالً وتصادر التأؤينات األوليا ،ويتم التنايذ نما حسااو أصوالً.
 الشروا الؤامواا ف الؤستمؤر ى اؤير الشروا الؤحددة ف الاقرة [ أ ] ؤن الؤادة  /00/ؤن نظام العقود الؤوحاد الصاادر االقاانون
رقم  10لعام .9112
 تاااري الؤ ازياادة وفقااً ألحكااام الاقارة [ب] ؤاان الؤااادة  )81ؤاان نظااام العقااود الؤوحااد الصااادر االقااانون رقاام  10لعااام  9112فا السااانا
المانيا نشارة ؤن تاريخ  9109/7/99ف ؤانا الؤسسسا العاؤا لمايران الؤدن ادؤشا ا ا ساحا الناؤا.

 نما ؤن يرغب االشتراو االؤزايدة الح ور رلا ؤانا الؤسسسا العاؤا لمايران الؤدن ادؤش ف الؤوند الؤحدد أناله ؤصاحااً ؤعو

التأؤينااات األوليااا واألو ار الماوتيااا وامااب اشااتراو ؤمص ا نميااو ااااار ؤااال اقيؤااا  0111ل س وااااار ؤايااود حرا ا اقيؤااا  11ل.س

و 11ل س النادة االنؤار ؤر التصاريح الالزؤا والاواار الؤاليا الالزؤا كشرا أساس يخولو دخول الؤزايدة.
 لمحصول نما دفتر الشاروا يراا ؤرااعا الؤسسسا العاؤا لمايران الؤادن ادؤش ا ا ا ساااحا الناؤاا ا ا ؤديرياا العقاود والؤشااتريات لقااز
ؤامغ [ ]91111ل.س فقا خؤسا ونشرون ألس ليرة سوريا تدفر نقداً ف صندو اإلدارة.
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