الجمهوريـة العربيـة الســــــورية
وزارة النقل
المؤسسة العامة للطيران المدني
/ص6
الرقـم :
8108 /5/
التاريخ :
إعالن اسـتدراج عروض داخلي

سنداً ألحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم  50لعام  8112تعمن المؤسسة العامة لمطيران المدني عن إجراء استدراج عروض داخمي

بالظرف المختـوم لتنفيذ مشروع تقديم وتركيب  /6/مكيفات خزانة استطاعة  /2/طن في مطار باسل االسد الدولي وفق دفتر الشـروط الخاصة
الفني والحقوقي والمالي المعد ليذه الغاية وفق ما يمي:
التأمينات المؤقتة

[ ]911111ل.س فقط تسعمائة الف ليرة سورية الغير.

التأمينات النيائية

 %01عشرة بالمائة من قيمة األعمال المتعاقد عمييا خالل عشرة أيام من تاريخ تبميغ المرشح خطياً إحالة التعيد عميو .

مدة المشروع

 /25/يوما تقويمياً .

غرامات التأخير

واحد باأللف عن كل يوم تأخير عمى أن ال تتجاوز [ ]%81من قيمة العقد اإلجمالية.

مدة ارتباط العارض بعرضو

تسعين يوماً من تاريخ تقديم العروض.

طريقة الدفع

بموجب كشوف شيرية تنظم من قبل لجنة االشراف .

مدة ارتباط المرشح المتعاقد

تسعين يوماً من تاريخ إحالة العرض عميو.

 آخر موعد لتقديم العروض حتى نياية الدوام الرسمي من تاريخ .8109 / 7 / 82
 تقدم األوراق ضمن ثالثة مغمفات وتوضع ىذه المغمفـات ضـمن مغلـ

راعـ باسـم المؤسسـة العامـة لمطيـران المـدني يكتـب عميـو موضـوع اإلعـالن

وتاريخو ومسجل لدى ديوان المؤسسة العامة لمطيران المدني :دمشق ـ ساحة النجمة ,يحتـوي المغل

األول الوثـائق المطموبـة والتأمينـات األوليـة مـع

لصـق طـابع  51ل.س عمـى كـل مـن التصـاريح الالزمـة ,مـع طمــب اشـتراك فـي اسـتدراج العـروض ممصـقاً عميـو طـابع  0511ل.س وطـابع مجيــود
حربي بقيمة ( 51ل س) و 51ل س العـادة االعمـار ,ويحتـوي المغلـ

الاـي ي العـرض الفنـي مبينـاً فيـو المواصـفات الفنيـة مـع تحميـل مفصـل غيـر

مسعر لمستمزمات التنفيذ لكل بند من البنود الواردة في دفتر الشـروط الفنية ,يحتوي المغل
كل بند من البنود الواردة في دفتر الشروط الفنية.

الايلث العرض المالي مع جداول تحميل األس ـعار لتنفيـذ

 عمــى مــن يرغــب االشــتراك فــي اســتدراج العــروض مراجعــة المؤسســة العامــة لمطي ـران المــدني بدمشــق ـ ـ ـ ســاحة النجمــة مديريــة العقــود والمشــتريات
لمحصول عمى دفتر الشروط الخاصة والفنية لقاء مبمغ وقدره [ ]85111ل.س فقط خمسة وعشرون ألف ليـرة سـورية يسـدد لصـندوق اإلدارة بموجـب

إيصال رسمي.

المدير العيم للطيـران المد ي
المه دس محمد إييد زيدان

