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 طلب عروضإعالن   
 

موقع اإلنزالق يف طلب عروض ألعمال دراسة  بإجراءتعلن ادلؤسسة العامة للمواصالت الطرقية عن رغبتها 
 جسم الطريق لتحويلة احلفة يف منطقة اإلنزالق فقط .

ودفرت الشروط العامة ,م 4002لعام /15/قانون رقمالالعامة ادلوحد الصادر بوفق نظام عقود اجلهات ــ 
 يفق ادلواصفات الفنية اخلاصة ودفرت الشروط احلقوقو م و 4002لعام /210الصادر بادلرسوم التشريعي رقم/

 ضبارة ادلشروع.إعلى  وادلايل اخلاص ويعترب العارض مطلعا  
 ووفق الشروط التالية:

 .لرية سورية الغري مائتان ومخسون ألف  ل.س فقط  (  410000   ) األولية:مينات أالت-
 من قيمة العقد. %( 50) :التأمينات النهائية-
 من القيمة اإلمجالية ادلتعاقد عليها عن كل يوم تأخري. (00005):غرامات التأخير-
 من اليوم التايل آلخر موعد حمدد لتقدمي العروض. يوم (00) مدة ارتباط العارض بعرضه:-
 .لتاريخ تبليغه قرار اإلحالة عليه من اليوم التايل (يوم580):مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه-
 .سنة من تاريخ االستالم ادلؤقت:مدة الضمان-
كافة النفقات والضرائب والرسوم وجميع النفقات الناجمة عن التعاقد بما فيها أجور نشر اإلعالن -

 على عاتق المتعهد.تقع  ورسم الطابع على نسختي العقد 
أن يد ادلممون على رب بدمشق أو ترسل بال تقدم العروض إىل ديوان ادلؤسسة العامة للمواصالت الطرقية 

               الواقع           األربعاء   من يوم الت ن قبل اهاية الدوام الريمي ه يف كال احلتصل إليه وتسجل يف ديوان
الكائن يف شارع احلمرا مقابل الربدلان وفقا  دلا هو وارد بدفرت الشروط   م4050/    8  /  45  يف 

 /لرية سورية. 5100احلقوقية ملصق عليها طابع مايل بقيمة /
م اخلاص بنظام العقود 4006( لعام 73/ من القانون رقم )53وفق أحكام ادلادة /يتم فض العروض 

           م4039 /    8   / 44  الواقع يف          الخميس   يوم يف متام الساعة العاشرة من للجهات العامة



 الجمهورية العربية السورية
 وزارة النقل 

 الطرقيةالمؤسسة العامة للمواصالت 
 

         
  

 
 الرقم:

 التاريخ:
                                             

 

 

عالن مراجعة مديرية العقود يف ادلؤسسة العامة للمواصالت الطرقية شرتاك يف هذا اإلفعلى من يرغب باإل
 ل .س فقط (0000)للحصول على ادلواصفات الفنية ودفرت الشروط ادلايل واحلقوقي اخلاص باإلعالن مقابل 

 لرية سورية الغري. آالف ثالثة
 . م4039/  /       ه  ادلوافق يف3660/   /    يف دمشق 

 
                

 
 
 
 

                            


