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  إعالن مناقصة داخلية
 

لتنفيذ ران المدني عن إجراء مناقصة داخمية تعمن المؤسسة العامة لمطي 9112/ لعام 10سندًا ألحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم /
، وفق دفتر الشروط  مطار باسل االسد الدوليفي  وابراج الطائرات استبدال االعمدة الخاصة بإنارة الشوارع والساحاتمشروع 

في مبنى  7/8/9109 تاريخ  االربعاء يوم  من الحادية عشرة، وستعقد لجنة المناقصات جمستها في السـاعة الفني والمالي والحقوقي
 ـــــ ساحة النجمة. المؤسسة العامة لمطيران المدني الكائنة بدمشـق 

ـــة مصـــرفية أو شـــي  1) %( خمســــة بالمائـــة مـــن قيمـــة الكشـــب التقـــديري بموجـــي كفالـــة أو حوال
 مصدق من المصارب المقيمة المعتمدة من الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية.

 التأمينات المؤقتة 

ليرة سىرية ال ألف  وثماوية وستىنمائة خمسمليىن و ستة وثالثيه[ ل.س فقط 08086333]

 غير
 القيمة التقديرية

 التأمينات النهائية  عشرة بالمائة من قيمة مجمل اإلحالة. 

 (مدة التنفيذ )مدة العقد .( يوم تقويمي تبدأ من اليوم التالي لتسممو موقع العمل خاليا من العوائق 011)

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

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

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

 طريقة الدفع  م من قبل لجنة اإلشراب.كشوفات نصب تُنظ  بموجي 

 

 8/9109/ 6   تاريخ   الثالثاء  يوم آخر موعد لتقديم العروض نهاية الدوام الرسمي من  ●
الوثائق المنصوص عميها في دفتر الشروط الخاصة والتأمينات األولية مع التصاريح  المغلف األولتقدم األوراق ضمن مغمفين يحتوي  ●

ل س إلعادة االعمار مع التصاريح الالزمة والطىابع المالية الالزمة كشرط أساسي  03ل.س  و 03جهىد حربي بقيمة وطابع مالالزمة 

العرض المالي متضمنًا جدول  المغلف الثانيل.س، ويحتوي  0111وطمي اشترا  بالمناقصة يمصق عميو طابع  يخىله دخىل المىاقصة
مختوم ومعنون باسم المؤسسة العامة لمطيران المدني ومسجل  مغلف ثالثوضع المغمفين ضمن تفصيمي لألسعار اإلفرادية واإلجمالية، وي

 لدى ديوانها.
عمى من يرغي االشترا  بالمناقصة مراجعة المؤسسة العامة لمطيران المدني بدمشق ـــ سـاحة النجمة ـــ مديرية العقود والمشتريات  ●

آلب ليرة سورية ال غير يسـدد لصندوق اإلدارة  وعشرون[ ل.س فقط خمسة 91111لمحصول عمى دفتر الشروط لقاء مبمغ وقدره ]
 بموجي ايصال رسمي يوضع في مغمب األوراق الثبوتية.
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