
 الجمهوريـة العربيـة الســــــورية 
 وزارة النقل    

 المؤسسة العامة للطيران المدني 
 6/ص           الرقـم           
 9102/    /              التاريخ       

   إعالن اسـتدراج عروض داخلي
سة العامة لمطيران المدني عن إجراء تعمن المؤس 9112لعام  10سندًا ألحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 
  / KVA 500/مجموعتي توليد باستطاعة  تقديم وتركيب وتشغيلاستدراج عروض داخمي بالظرف المختـوم لتنفيذ مشـروع 

 , وفق دفتر الشـروط الخاصة الفني والحقوقي والمالي المعد ليذه الغاية وفق ما يمي:القامشميمطار 
 التأمينات المؤقتة  ليرة سورية ال غير.ماليين  خمسة/ ل س 1111111/

% عشــرة بالما ــة مــن قيمــة األعمــال المتعاقــد عمييــا خــالل عشــرة أيــام مــن تــاريخ تبميــ  المرشــ  خطيــًا 01
 إحالة التعيد عميو . 

 التأمينات النيا ية 

  عقدمدة ال . من تاريخ تسمم المتعيد موقع العمل خاليًا من العوا قميالدي يوم  091

 غرامات التأخير  العقدمن قيمة  %91عمى أن ال تتجاوز عن كل يوم تأخيرلمتعيد باأللف من قيمة العقد اإلجمالية  واحد

 مدة ارتباط العارض بعرضو  تسعين يومًا من تاريخ تقديم العروض. 

 مدة ارتباط المرش  المتعاقد  تسعين يومًا من تاريخ إحالة العرض عميو. 

 طريقة الدفع  1الشروط المالي والحقوقيكما ىي واردة بدفتر 

 
  8/9102/ 6         الواقع بـ الثالثاء يومآخر موعد لتقديم العروض حتى نياية الدوام الرسمي من. 

باسم المؤسسـة العامـة لمطيـران المـدني يكتـب عميـو  مغلف رابعتقدم األوراق ضمن ثالثة مغمفات وتوضع ىذه المغمفات ضمن 
 المغلـف اوو ريخو ومسجل لدى ديوان المؤسسة العامة لمطيران المدني: دمشق ـ ساحة النجمـة, يحتـوي موضوع اإلعالن وتا

ل.س عمـــى كـــل مـــن التصـــاري  الالزمـــة, مـــع طمـــب اشـــتراك فـــي  91الوثـــا ق المطموبـــة والتأمينـــات األوليـــة مـــع لصـــق طـــابع 
ل س العــــادة  11 وطــــابع ل س( 11ل.س وطــــابع مجيــــود حربــــي بقيمــــة   0111اســــتدراج العــــروض ممصــــقًا عميــــو طــــابع 

العرض الفني مبينًا فيو المواصفات الفنية مـع تحميـل مفصـل غيـر مسـعسر لمسـتمزمات التنفيـذ  المغلف الثانياالعمار, ويحتوي 
العـرض المـالي مـع جـداول تحميـل األســعار لتنفيـذ  المغلـف الثالـ لكل بند من البنود الـواردة فـي دفتـر الشــروط الفنيـة, يحتـوي 

 ل بند من البنود الواردة في دفتر الشروط الفنية.ك

  عمـى مــن يرغــب االشــتراك فـي اســتدراج العــروض مراجعــة المؤسسـة العامــة لمطيــران المــدني بدمشـق ــــــ ســاحة النجمــة مديريــة
ف ليــرة ألــخمســين [ ل.س فقــط 11111العقــود والمشــتريات لمحصــول عمــى دفتــر الشــروط الخاصــة والفنيــة لقــاء مبمــ  وقــدره  

 سورية ُيسدد لصندوق اإلدارة بموجب إيصال رسمي. 
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