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 لممرة الثانية بالسرعة الكمية داخمية عامة إعالن مناقصة
 بطريقة الضم أو التنزيل 

لممرة الثانية  داخمية عامةتعمن المؤسسة العامة لممواصالت الطرقية عن رغبتها بإجراء مناقصة 
يابًا / خطة عام  حمصطرطوس ــ لصيانة اتوستراد  بالسرعة الكمية / 2م من الكم /0202/ ذهابًا وا 

 . الجعفريات مواقع متفرقة/ 20جسر صافيتا وحتى الكم /
 .المحدد بأمر المباشرة تاريخالمن  يوم تقويمي /  02    :/ العقدمدة ــ 

م ودفتر 4002لعام /15/رقمود الجهات العامة الموحد الصادر بالقانون تتم المناقصة وفق نظام عق
الفنية ووفق دفتر الشروط  ,م4002لعام /210الشروط العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/

 . والمالي الخاص يالخاصة ودفتر الشروط الحقوق
 وفق الشروط التالية: ضبارة المشروعإعمى  يعتبر العارض مطمعاً 

وستة ومائة وعشرون مميونًا  وخمسةئتان ام فقطل.س  (441591100) :قيمة الكشف التقديريــ 
 ليرة سورية الغير . ًا وخمسمائةألف وتسعون

 %( من قيمة الكشف التقديري .5) :ولية ــ التامينات األ
 من قيمة العقد. %( 50) :التأمينات النهائيةــ 
 من القيمة اإلجمالية المتعاقد عميها عن كل يوم تأخير. (00005):غرامات التأخيرــ 
 النتهاء موعد تقديم العروض .من اليوم التالي  تقويمي يوم (21) :مدة ارتباط العارض بعرضهــ 
من اليوم التالي لتاريخ تبميغه قرار اإلحالة  تقويمي يوم (02): المرشح بعرضه المتعهدمدة ارتباط ــ 

 .عميه
بمافي ذلك أجور نشر  وجميع النفقات الناجمة عن التعاقد النفقات والضرائب والرسومكافة  ــ

 اإلعالن ورسم الطابع عمى نسختي العقد تقع عمى عاتق المتعهد.
ريد المضمون ببدمشق أو ترسل بال تقدم العروض إلى ديوان المؤسسة العامة لممواصالت الطرقية 

         من ي كال الحالتين قبل نهاية الدوام الرسميف وتسجل في ديوان المؤسسةأن تصل عمى 
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مقابل البرلمان وفقًا لما هو  ءالكائن في شارع الحمرا,  م9/0202 / 6  في الواقع االثنين   يوم
 ليرة سورية.  /5100ممصق عميها طابع مالي بقيمة /والمالية وارد بدفتر الشروط الحقوقية 

       الواقع    الثالثاء  يوم صباحاً  تمام الساعة العاشرةيتم فض العروض في جمسة عمنية في 
 م.0202/ 9   / 7   في 
ها بزيادة مميزة تفضيمية بقبول األسعار المقدمة من قب تمنح مؤسسات وشركات اإلنشاءات العامةــ 

 %( عن أقل سعر يقدمه القطاع الخاص .22ال تتجاوز نسبة )
تثبت تصنيف العارض بموجب أحكام قرارها  األشغال العامة واالسكانوثيقة رسمية من وزارة ـــ تقديم 
من فئات  / والرابعة الثالثةالثانية و  في الفئة /م وتعديالته 07/20/0227 / تاريخ2006رقم /

تصنيف المقاولين, باختصاص الطرق والجسور ووثيقة اشتراك العارض بنشرة اإلعالنات الرسمية 
 .وشرط التصنيف شركات اإلنشاءات العامة من تقديم التأمينات مؤسسات و وتعفى , م 0202عام ل

ة ــــــة العقود في المؤسسة العامـــة مديريـــعالن مراجعشتراك في هذا اإلفعمى من يرغب باإل
مقابل  الخاصة باإلعالنوالحقوقية والمالية الفنية  لممواصالت الطرقية لمحصول عمى دفاتر الشروط

 ليرة سورية الغير. خمسة وعشرون ألفل .س فقط   (41000)
 . م0202/  /        ه  الموافق في2110/    /      في دمشق 
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