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 7/9109/              التاريخ       

   ةداخلي مناقصةإعالن 
لمطيران المدني عن إجراء  تعمن المؤسسة العامة 9112لعام  10سندًا ألحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 

, وفق دفتر حمب الدوليمطار لتنفيذ مشروع تقديم وتوريد وتشغيل منظومة أتمتو لمحطة الوقود الموجودة في مناقصة داخمية 
يوم   من الحادية عشرةوستعقد لجنة المناقصات جمستيا في السـاعة ,  الشـروط الخاصة الفني والحقوقي والمالي المعد ليذه الغاية 

 ـــــ ساحة النجمة. في مبنى المؤسسة العامة لمطيران المدني الكائنة بدمشـق  90/8/9109 تاريخ االربعاء 
%( خمســـة بالمائـــة مــن قيمـــة الكشــم التقـــديري بموجــب كفالـــة أو حوالــة مصـــرفية أو شـــي  1)

 مصدق من المصارم المقيمة المعتمدة من الجيات العامة في الجميورية العربية السورية.

 التأمينات المؤقتة 

 القيمة التقديرية ليرة سىرية ال غير عشرون[ ل.س فقط 02222222]

 التأمينات النيائية  عشرة بالمائة من قيمة مجمل اإلحالة. 

 مدة التنفيذ )مدة العقد( يوم ميالدي تقويميا من تاريخ تسمم المتعيد موقع العمل خاليًا من العوائق 61

 غرامات التأخير  % من قيمة العقد. 91عن كل يوم تأخير عمى أن ال تتجاوز ( واحد باأللم 10110)

 مدة ارتباط العارض بعرضو تسعون يومًا تقويميًا من تاريخ تقديم العرض.

 مدة ارتباط المتعيد المرشح بعرضو تسعون يومًا تقويميًا من تاريخ اإلحالة.

 قة الدفع طري 1كما ىي واردة بدفتر الشروط المالي والحقوقي

 

 8/9109/ 91   تاريخ يوم   الثالثاء  آخر موعد لتقديم العروض نياية الدوام الرسمي من  ●
الوثائق المنصوص عمييا في دفتر الشروط الخاصة والتأمينات األولية مع  المغلف األولتقدم األوراق ضمن مغمفين يحتوي  ●

ل س إلعادة االعمار مع التصاريح الالزمة والطىابع المالية الالزمة  02ل.س  و 02وطابع مجهىد حربي بقيمة التصاريح الالزمة 

العرض  المغلف الثانيل.س, ويحتوي  0111وطمب اشترا  بالمناقصة يمصق عميو طابع  كشرط أساسي يخىله دخىل المناقصة
مختوم ومعنون باسم المؤسسة  ثمغلف ثالالمالي متضمنًا جدول تفصيمي لألسعار اإلفرادية واإلجمالية, ويوضع المغمفين ضمن 

 العامة لمطيران المدني ومسجل لدى ديوانيا.
عمى من يرغب االشترا  بالمناقصة مراجعة المؤسسة العامة لمطيران المدني بدمشق ـــ سـاحة النجمة ـــ مديرية العقود والمشتريات  ●

آلم ليرة سورية ال غير يسـدد لصندوق اإلدارة  نوعشرو [ ل.س فقط خمسة 91111لمحصول عمى دفتر الشروط لقاء مبمغ وقدره ]
 بموجب ايصال رسمي يوضع في مغمم األوراق الثبوتية.
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