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 عامة إعالن مناقصة
 

 لتنفيذ أعمال النظافة عامةتعمن المؤسسة العامة لممواصالت الطرقية عن رغبتها بإجراء مناقصة 
 .ـــ مقابل البرلمانفي مبنى المؤسسة ـــــ شارع الحمراء 

 .من تاريخ أمر المباشرة يوم تقويمي /  563    :/ العقدمدة ــ 
 .الكائن في شارع الحمراء ــ مقابل البرلمان مبنى اإلدارة المركزية : التنفيذمكان  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 مطمعا  

 .ال غير  ليرة سوريةألف  أربعمائةفقط ل.س  (200000) :مينات األوليةأالتــ 
 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 (00) :مدة ارتباط العارض بعرضهــ 
من اليوم التالي لتاريخ تبميغه قرار اإلحالة  تقويمي يوم (09المرشح بعرضه) المتعهدمدة ارتباط ــ 

 .عميه
بمافي ذلك أجور نشر  وجميع النفقات الناجمة عن التعاقد كافة النفقات والضرائب والرسوم 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 في كال الحالتين قبل نهاية الدوام الرسمي وتسجل في ديوان المؤسسةأن تصل عمى 
مقابل البرلمان وفقا   ءالكائن في شارع الحمرا,  م0909/  6    /  71في  الواقع  األربعاء  يوم 

 ليرة سورية.  /5100عميها طابع مالي بقيمة /ممصق والمالية لما هو وارد بدفتر الشروط الحقوقية 
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       الواقع    الخميس   يوم  صباحا   يتم فض العروض في جمسة عمنية في تمام الساعة العاشرة
 م.0909/    6  / 51   في 

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

 خمسمائة ليرة سورية الغير.ألف و ل .س فقط   (5100)
 . م0909/  /        ه  الموافق في7117/    /      في دمشق 
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