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عدد الصفحات 7

إعـــــــــــالن مزايدة بالظرف 
المختوم / بالسرعة الكلية /

بيع  عن  حارتين  أم  بلدية  تعلن 
العقارات ذوات األرقام  / 253–
أم  عقارية    /  293–229–248
حارتين / 249 / عقارية الرجبلية.
بالمزايدة  االشتراك  طلبات  تقبل 
مرفقة بطلب اشتراك وصورة عن 
عدليو  وسجل  الشخصية  الهوية 
األولية  والتأمينات  ذمة  براءة 
فقط  ل.س   /  30000   / وقدرها 
لكل  سورية  ليرة  ألف  ثالثون   :
عرض ويتم تقديم الطلبات لديوان 
وتفض   2020/6/2 لغاية  البلدية 

باليوم التالي في2020/6/3
يمكن االطالع على دفتر الشروط 

خالل أوقات الدوام الرسمي. 
رئيس بلدية أم حارتين

 114705

إعالن مناقصة داخلية للمرة 
الثانية وبالسرعة الكلية

حاجتها  عن  حمص  مصفاة  تعلن 
الصوديوم  كلور  ملح  مادة  لتوريد 
وفقاُ  2020/1/د   رقم  الطلبية 
والخاصة  العامة  الشروط  لدفاتر 

واألحكام التالية : 
المؤقتة/1050000/  التأمينات   
ليرة  ألف  ل.س مليون و خمسون 

سورية ال غير 
 التأمينات النهائية : 10% من قيمة 

االحالة
اعتبارا  يوم   /30/  : التوريد  مدة   

من تاريخ أمر المباشرة
 /  90/  : بالعرض  االرتباط  مدة 
يوما اعتباراً من اليوم التالي آلخر 

موعد لتقديم العروض.
آخر موعد لتقديم العروض : حتى 
   6/ ليوم  2  الرسمي  الدوام  نهاية 

/2020 – الساعة /15.20 /

 : العروض  فض  تاريخ  و  -مكان 
مقر مصفاة حمص في    3  /  6 

/2020 الساعة العاشرة صباحا 
يمكن  االطالع على دفتر الشروط 
الحصول  و  الحصول  و  العامة 
من  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
مصفاة حمص- دائرة الديوان العام 
/2000/ل.س-يرسل  مبلغ  لقاء 
الى  باليد  يسلم  او  بالبريد  العرض 

ديوان مصفاة حمص.
/لعام   51  / القانون  أحكام  تطبق 
/ رقم/450  والمرسوم   2004

بهذا  يتعلق  ما  كل  في  لعام2004 
اإلعالن. 

المدير العام
114869

إعالن مناقصة داخلية 
من  الثالث  الفصل  ألحكام  سنداً 

القانون /51/ لعام 2004

عن  للغاز  السورية  الشركة  تعلن 
وجبات  إلعداد  داخلية  مناقصة 
ونقلها  للعاملين  وتقديمها  الطعام 

الى المحطات ومواقع العمل 
في دائرة غاز المنطقة الوسطى 

الملف رقم 2020/32/د 
قدره  مبلغ   : المؤقتة  التأمينات   -
مليون  فقط  س  ل   /1980000/
ليرة  ألفاً   وثمانون  وتسعمائة 

سورية ال غير .
- التأمينات النهائية : بنسبة )10 % 

( عشرة بالمائة من قيمة اإلحالة.
العروض:  لتقديم  موعد  آخر   -
من  الرسمي  الدوام  نهاية  حتى 

تاريخ 14 / 6 /2020
العروض:  فض  جلسة  موعد   -
الساعة  الحادية عشر صباحاً من 

تاريخ  15/ 6 /2020
وخمس  ثالثمائة   /  : التنفيذ  مدة   -
من  اعتباراً  /تبدأ  يوماً  وستون 

تاريخ تبليغ أمر المباشرة أو تسليم 
موقع العمل أيهما أبعد .                                                               
- مكان التنفيذ : كما هو وارد في 
دفتر الشروط الفني.                                                                  
 /  : بالعرض  االرتباط  مدة   -
تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي 

آلخر موعد لتقديم العروض.
- تقدم العروض إلى الديوان العام 
للشركة السورية للغاز / حمص – 

أوتوستراد طرطوس.
بهذا  االشتراك  يود  من  على   -
العقود  اإلعالن مراجعة / مديرية 
الشركة  مقر  في   / والمشتريات 
لقاء  الشروط  دفتر  للحصول على 
دفع مبلغ     /10000/ ل س فقط 
عشرة آالف ليرة سورية ال غير 0
لم يرد عليه نص في هذا  -كل ما 
أحكام  إلى  فيه  يرجع  اإلعالن 
 2004 لعام   /51/ رقم  القانون 
والمرسوم رقم /450/ لعام 2004 

ودفتر الشروط الخاص بالملف .
مزيد من المعلومات يرجى زيارة 
االنترنيت  على  الشركة  موقع 

www.sgc.gov.sy
المديـر العـام

114874

إعالن مناقصة داخلية )للمرة 
الثالثة بالسرعة الكلية( 

من  الثالث  الفصل  ألحكام  سنداً 
القانون /51/ لعام 2004

للغاز  السورية  الشركة  تُعلن 
الثالثة  للمرة  داخلية  مناقصة  عن 

بالسرعة الكلية 
لتأمين خدمات الحراسة والتنظيف 
المقطعية  الصمامات  لمحطات 
عدد/8/ في الشبكة السورية للغاز

ملف رقم 2020/15/د/ب
 /2,000/  : المؤقتة  التأمينات   -
سورية  ليرة  ألفي  فقط  ل.س 

صمام  محطة  لكل  الغير 
مقطعي.   

- التأمينات النهائية : بنسبة ) 1 % 
( واحد بالمائة من قيمة اإلحالة .

 : العروض  لتقديم  موعد  آخر   -
تاريخ  من  الرسمي  الدوام  نهاية 

.2020/6/1
 : العروض  فض  جلسة  موعد   -
الساعة الحادية عشرة صباحاً من 

تاريخ 6/2/ 2020 .  
- مدة وبدء التنفيذ : /سنة ميالدية 
كاملة / تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ 
أمر المباشرة أو تسليم موقع محطة 

الصمام المقطعي أيهما أبعد .
- مكان التنفيذ : وفق ما هو وارد 

بدفتر الشروط الفني.
 /  : بالعرض  االرتباط  مدة   -
تسعون يوماً / تبدأ من اليوم التالي 

آلخر موعد لتقديم العروض.
- تقدم العروض إلى الديوان العام 

بحمص  للغاز/  السورية  للشركة 
-  أوتوستراد طرطوس.

بهذا  االشتراك  يود  من  على   -
العقود  اإلعالن مراجعة / مديرية 
الشركة  مقر  في   / والمشتريات 
دفتر  على  للحصول  بحمص 
 /1000/ مبلغ  دفع  لقاء  الشروط 
ال  سورية  ليرة  ألف  فقط  ل.س 

غير.
لم يرد عليه نص في هذا  -كل ما 
أحكام  إلى  فيه  يرجع  اإلعالن 
 2004 لعام   /51/ رقم  القانون 
بالملف  الخاص  الشروط  ودفتر 
لعام   /450/ رقم  والمرسوم 

.2004
يرجى  المعلومات  من  لمزيد    
زيارة موقع الشركة على االنترنت 

www.sgc.gov.sy
المديـر العـام

114876

إعـــالن منـاقصــة للمرة الثانية

تعلـن المؤسسة العامـة لإلسـكان عـن حاجتها لتنفيذ األعمال المتبقية من العقد رقم 5/24/14 لعام 2011 لتنفيذ األبراج ذوات األرقام /12-
14-16/ جزيرة /2/ سكن عمالي بضاحية الوفاء في محافظة حماه.

1_ قيمة الكشف التقديري : /153,025,715/ ل.س فقط مئة وثالثة وخمسون مليونًا وخمس وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة عشر ليرة 
سورية الغير. 

2- مدة التنفيذ :/700 يوم / فقط سبعمائة يومًا تقويميًا.
3_ التأمينات األولية : /5 % / خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري تقدم بموجب كفالة مصرفية على ان تغطي مدة االرتباط او شيك 

مصدق مسحوب ألمر المؤسسة أو عن طريق حوالة مصرفية من حساب العارض الى حساب المؤسسة.
4_ التأمينات النهائية : /10 % / عشرة بالمائة من بدل اإلحالة تقدم بموجب كفالة مصرفية على ان تغطي كامل مدة التنفيذ او شيك مصدق 

مسحوب ألمر المؤسسة أو عن طريق حوالة مصرفية من حساب العارض الى حساب المؤسسة.
5_ التوقيفات : /5 % / خمسة بالمائة من االستحقاقات.

6_ غرامة التأخير : /0,001/ واحد باأللف من بدل اإلحالة عن كل يوم تأخير.
7_ مدة ارتباط العارض بعرضه: شهرين تبدأ من اليوم التالي الخر موعد لتقديم العروض.

8- مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه: اربعة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتبليغه احالة التعهد عليه.
9_ تقدم العروض وفقًا ألحكام القانون 51 لعام 2004 المتضمن نظام العقود  إلى ديـوان المؤسسـة العامـة لإلسكان في مبناها الكائن في 

دمشق – أتوستراد المزة  – شارع الشهيد فايز منصور – جانب دار البعث حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد الواقع  في 2020/6/7 
تفض العروض في الساعة  الحادية عشرة من صباح اليوم التالـــــي ويمكـن اقتناء إضبارة المشروع لقاء مبلغ وقدره  /75000/ ل.س فقط  

خمسة وسبعون ألف ليرة سوريـة ال غير وذلك  للنسخة الورقية  أو لقاء مبلغ وقدره )15000( فقط خمسة عشر ألف ليرة سورية للنسخة 
االلكترونية /CD/  من مديرية الشؤون الفنية أو من فرع المؤسسة العامة لإلسكان بالمنطقة الوسطى  خالل أوقات الدوام الرسمي على أن 

يتحمل المتعهد المرشح  كلفة ثالث نسخ ورقية.
10_ يتحمل العارض الذي ترسو عليه المناقصة نفقات اإلعالن ورسم الطابع على نسختي العقد.

11_ ال يقبل أي عرض غير مرفق بمايلي:
التأمينات األولية المطلوبة .  -1

وثيقة تثبت تصنيف المتعهد بأعمال البناء )الفئة الممتازة أو األولى أو الثانية أو الثالثة( وفق مضمون قرار التصنيف المعتمد على   -2
أن تكون وثيقة التصنيف ومصدقة اصوال« لعام 2020 .
صورة مصدقة عن السجل التجاري لعام 2020.  -3

وثيقة تثبت اشتراكه بنشرة اإلعالنات الرسمية لعام 2020.  -4
أن يكون مسجاًل في احدى الغرف التجارية أو الصناعية لعام 2020.  -5

إيصال شراء االضبارة الفنية.  -6
سجل عدلي.  -7

إلصاق طوابع بقيمة )1500( ل.س  فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية على طلب االشتراك بالمناقصة +)100( ل.س طابع مجهود   -8
حربي +)75( ل.س طابع الشهيد.

جداول االسعار االفرادية واالجمالية مع تحديد نسبة التنزيل او الضم صراحة ضمن العرض المالي على ان يتم تقديم العرض المالي   -9
كامال« مطبوع وواضح رقما« وكتابة« وبدون حك او شطب او حشو بخط اليد.

10-  في حال تضمن العرض الواحد أكثر من شريك يتم تقديم التأمينات المؤقتة والنهائية بأسماء كافة الشركاء.

المدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان

إعـــالن منـاقصــة 

كمال األعمال المتبقية من العقد 5/24/175 لعام2010 لتنفيذ أربعة أبراج شبابي ذوات  تعلـن المؤسسة العامـة لإلسـكان عـن حاجتها لتنفيذ واإ
األرقام /35-36-37-38/ جزيرة ثانية بضاحية الوفاء بحماه.

1_ قيمة الكشف التقديري : /1,412,029,280/ ل.س فقط مليار وأربعمائة واثنا عشر مليونًا وتسع وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ليرة سورية 
الغير. 

2- مدة التنفيذ :/700 يوم / فقط سبعمائة يومًا تقويميًا.
3_ التأمينات األولية : /5 % / خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري تقدم بموجب شيك مصدق مسحوب ألمر المؤسسة أو بكفالة مصرفية 

على أن تغطي مدة االرتباط أو حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب المؤسسة. 
4_ التأمينات النهائية : /10 % / عشرة بالمائة من قيمة الكشف التقديري تقدم بموجب شيك مصدق مسحوب ألمر المؤسسة أو بكفالة 

مصرفية على أن تغطي مدة االرتباط أو حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب المؤسسة. 
5_ التوقيفات : /5 % / خمسة بالمائة من االستحقاقات.

6_ غرامة التأخير : /0,001/ واحد باأللف من بدل اإلحالة عن كل يوم تأخير.
7_ مدة ارتباط العارض بعرضه: شهرين تبدأ من اليوم التالي الخر موعد لتقديم العروض.

8- مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه: أربعة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتبليغه إحالة التعهد عليه.
9_ تقدم العروض وفقًا ألحكام القانون 51 لعام 2004 المتضمن نظام العقود  إلى ديـوان المؤسسـة العامـة لإلسكان في مبناها الكائن في 

دمشق – أتوستراد المزة  – شارع الشهيد فايز منصور – جانب دار البعث حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم االثنين الواقع  في 2020/6/8                 
تفض العروض في الساعة  الحادية عشرة من صباح اليوم التالـــــي ويمكـن اقتناء إضبارة المشروع لقاء مبلغ وقدره  /75000/ ل . س فقط  

خمسة وسبعون ألف ليرة سوريـة ال غير  وذلك  للنسخة الورقية  أو لقاء مبلغ وقدره )15000( فقط  خمسة عشر ألف ليرة سورية للنسخة 
االلكترونية /CD/  من مديرية الشؤون الفنية في المؤسسة العامة لإلسكان أو من فرع المؤسسة بالمنطقة الوسطى خالل أوقات الدوام الرسمي 

على أن يتحمل المتعهد المرشح  كلفة ثالث نسخ ورقية.
10_ يتحمل العارض الذي ترسو عليه المناقصة نفقات اإلعالن ورسم الطابع على نسختي العقد .

11_ ال يقبل أي عرض غير مرفق بمايلي:
التأمينات األولية المطلوبة .  -1

وثيقة تثبت تصنيف المتعهد بأعمال البناء )الفئة الممتازة أو االولى أو الثانية( وفق مضمون قرار التصنيف المعتمد على أن تكون   -2
وثيقة التصنيف لعام 2020 ومصدقة أصواًل.

صورة مصدقة عن السجل التجاري لعام 2020.          -3
وثيقة تثبت اشتراكه بنشرة اإلعالنات الرسمية لعام 2020.  -4

أن يكون مسجاًل في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية لعام 2020.  -5
إيصال شراء االضبارة الفنية.  -6

سجل عدلي.  -7
إلصاق طوابع بقيمة )1500( ل.س فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية على طلب االشتراك بالمناقصة +)100( ل.س  طابع مجهود   -8

حربي +)75( ل.س طابع الشهيد.
9-  جداول االسعار اإلفرادية واإلجمالية مع تحديد نسبة التنزيل أو الضم صراحة ضمن العرض المالي.

10-  في حال تضمن العرض الواحد أكثر من شريك يتم تقديم التأمينات المؤقتة والنهائية بأسماء كافة الشركاء.

المدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان

   إعالن طلب عروض للمرة الثانية

ترغب المؤسسة العامة لإلسكان بطلب عروض أسعار لمشروع أعمال تقديم وتركيب تجهيزات نقاط األرشفة في مبنى إدارة المؤسسة العامة 
لإلسكان .

1_ التأمينات األولية:/2,500,000/ ل .س فقط مليونان وخمسمائة ألف  ليرة سورية ال غير تقدم بموجب كفالة مصرفية على ان تغطي مدة 
االرتباط  او شيك مصدق مسحوب ألمر المؤسسة او حوالة مصرفية من حسابه الى حساب المؤسسة.

2_ التأمينات النهائية :/10%/ عشرة بالمائة من قيمة العقد تقدم  بموجب كفالة مصرفية على ان تغطي كامل مدة التنفيذ او شيك مصدق 
مسحوب ألمر المؤسسة او حوالة مصرفية من حسابه الى حساب المؤسسة.

3_ التوقيفات :/ 5 % / خمسة بالمائة من االستحقاقات .
4_ مدة التنفيذ: /15يوم / فقط خمسة عشر يوما تقويميا.

5_ غرامة التأخير:/ 0,001 / واحد باأللف من بدل اإلحالة عن كل يوم تأخير .
6_ مدة ارتباط العارض بعرضه: شهرين تبدأ من اليوم التالي آلخر موعد لتقديم العرض.

7-مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه أربعة أشهر من اليوم التالي لتبليغه خطيا إحالة التعهد عليه.
8 _ يتحمل العارض الذي يرسو عليه العمل نفقات اإلعالن و رسم الطابع على نسختي العقد .

9_ تقدم العروض وفقًا ألحكام القانون 51 لعام 2004 المتضمن نظام العقود  إلى ديـوان المؤسسـة العامـة لإلسكان في مبناها الكائن في 
دمشق – أوتوستراد المزه  – شارع الشهيد فايز منصور – جانب دار البعث حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد الواقع قي 7/ 6/ 2020 

و تفض العروض في الساعة العاشرة  من صباح اليوم التالـــــي.
10_ يقدم العرض ضمن ثالثة مغلفات توضع في مغلف رابع و مختوم و يسجل عليه موضوع التعهد ، األول يحتوي التأمينات األولية و 

األوراق الثبوتية  والثاني يحتوي العرض الفني الكامل والمواصفات الفنية و الكتالوكات على نسختين و الثالث يحتوي العرض المالي و جدول 
تحليل األسعار .

ويمكن الحصول على اضبارة المشروع لقاء مبلغ وقدره /25000/ ل.س فقط خمسة و عشرون  ألف ليرة سورية ال غير للنسخة الورقية أو 
مبلغ و قدره /5000/ل.س  فقط خمسة أالف ليرة سورية للنسخة  االلكترونية /CD/ من  مديرية التدريب و التأهيل في المؤسسة العامة 

لإلسكان بدمشق خالل أوقات الدوام الرسمي على أن يتحمل المتعهد المرشح كلفة ثالث نسخ ورقية.
11- إلصاق طوابع على طلب االشتراك بطلب العروض بقيمة /1500/ل.س لقاء طابع مالي  +/50/ ل.س طابع مجهود حربي + 

/25/ل.س طابع الشهيد +تصاريح .
12- وثيقة تثبت بأنه مسجاًل في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية لعام  2020

13-وثيقة تثبت اشتراكه بنشرة اإلعالنات الرسمية لعام 2020 .
14 –سجل تجاري لعام 2020

15-سجل عدلي 
16- ال يقبل أي عرض غير مرفق بالتأمينات األولية المطلوبة .

17_  في حال تضمن العرض الواحد أكثر من شريك يتم تقديم التأمينات المؤقتة والنهائية بأسماء كافة الشركاء
18- مراعاة البالغ رقم 15/21 /ب تاريخ  2015/9/16 الخاص بعدم استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي و 

عدم قبول العروض التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي .
19- مراعاة بالغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/26/ب تاريخ 2015/10/21 المتضمن التعليمات التنفيذية لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 
/36/م.و تاريخ 2015/10/21 بإمكانية تقديم العروض بالقطع األجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصرا بتاريخ االستحقاق وفق 

نشرة وسطي أسعار صرف العمالت األجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي على أن تكون التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة 
ويثبت ذلك بوثائق رسمية.

المدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان

إعـــالن منـاقصــة للمرة الثانية

كمال األعمال المتبقية من العقد 5/24/172 لعام 2010 لتنفيذ عشرة أبراج ادخار ذوات  تعلـن المؤسسة العامـة لإلسـكان عـن حاجتها لتنفيذ واإ
األرقام   /17-18-19-20-21-22-23-24-25-26/ جزيرة ثانية بضاحية الوفاء بحماه .

1_ قيمة الكشف التقديري : /451,894,590/ ل.س فقط أربعمائة وواحد وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربع وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعون 
ليرة سورية ال غير. 

2- مدة التنفيذ :/365 يوم / فقط ثالثمائة وخمسة وستون  يومًا تقويميًا.
3_ التأمينات األولية : /5 % / خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري تقدم بموجب شيك مصدق مسحوب ألمر المؤسسة أو بكفالة مصرفية 

على أن تغطي مدة االرتباط أو حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب المؤسسة. 
4_ التأمينات النهائية : /10 % / عشرة بالمائة من قيمة الكشف التقديري تقدم بموجب شيك مصدق مسحوب ألمر المؤسسة أو بكفالة 

مصرفية على أن تغطي مدة االرتباط أو حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب المؤسسة. 
5_ التوقيفات : /5 % / خمسة بالمائة من االستحقاقات.

6_ غرامة التأخير : /0,001/ واحد باأللف من بدل اإلحالة عن كل يوم تأخير.
7_ مدة ارتباط العارض بعرضه: شهرين تبدأ من اليوم التالي الخر موعد لتقديم العروض.

8- مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه: أربعة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتبليغه إحالة التعهد عليه.
9_ تقدم العروض وفقًا ألحكام القانون 51 لعام 2004 المتضمن نظام العقود  إلى ديـوان المؤسسـة العامـة لإلسكان في مبناها الكائن في 

دمشق – أتوستراد المزة  – شارع الشهيد فايز منصور – جانب دار البعث حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد الواقع في 2020/6/7  
تفض العروض في الساعة  الثانية عشر من صباح اليوم التالـــــي ويمكـن اقتناء إضبارة المشروع لقاء مبلغ وقدره  /100000/ ل.س فقط  مئة 

ألف ليرة سوريـة ال غير وذلك  للنسخة الورقية  أو لقاء مبلغ وقدره )20000( فقط عشرون ألف ليرة سورية للنسخة االلكترونية /CD/  من 
مديرية الشؤون الفنية في المؤسسة العامة لإلسكان أو من فرع المؤسسة بالمنطقة الوسطى خالل أوقات الدوام الرسمي على أن يتحمل المتعهد 

المرشح  كلفة ثالث نسخ ورقية.
10_ يتحمل العارض الذي ترسو عليه المناقصة نفقات اإلعالن ورسم الطابع على نسختي العقد .

11_ ال يقبل أي عرض غير مرفق بمايلي:
التأمينات األولية المطلوبة .  -1

وثيقة تثبت تصنيف المتعهد بأعمال البناء )الفئة الممتازة أو االولى أو الثانية( وفق مضمون قرار التصنيف المعتمد على أن تكون   -2
وثيقة التصنيف لعام 2020 ومصدقة أصوال«.

صورة مصدقة عن السجل التجاري لعام 2020.          -3
وثيقة تثبت اشتراكه بنشرة اإلعالنات الرسمية لعام 2020.  -4

أن يكون مسجالً في احدى الغرف التجارية أو الصناعية لعام 2020.  -5
إيصال شراء االضبارة الفنية.  -6

سجل عدلي.  -7
إلصاق طوابع بقيمة )1500( ل.س  فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية على طلب االشتراك بالمناقصة +)100( ل.س  طابع مجهود   -8

حربي +)75( ل.س طابع الشهيد.
جداول االسعار اإلفرادية واإلجمالية مع تحديد نسبة التنزيل او الضم صراحة ضمن العرض المالي .  -9

10- في حال تضمن العرض الواحد أكثر من شريك يتم تقديم التأمينات المؤقتة والنهائية بأسماء كافة الشركاء.

المدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان
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إعالن مناقصة داخلية )بالسرعة 
الكلية(

سنداً ألحكام الفصل الثالث من القانون 
/51/ لعام 2004

عن  للغاز  السورية  الشركة  تُعلن 
الكلية(  )بالسرعة  داخلية  مناقصة 
على  الحاصل  التكشف  لمعالجة 
إنش/   36/ قطر  العربي  الغاز  خط 
النقطة  عند  الضمير  منطقة  في 

الكيلومترية /146/
ملف رقم 2020/34/د

 /978750/  : المؤقتة  التأمينات   -
وسبعون  وثمانية  تسعمائة  فقط  ل.س 
ألف وسبعمائة وخمسون ليرة سورية 

ال غير.   
- التأمينات النهائية : بنسبة ) 10 % ( 

عشرة بالمائة من قيمة اإلحالة.
 : العروض  لتقديم  موعد  آخر   -
تاريخ  من  الرسمي  الدوام  نهاية 

.2020/6/1
 : العروض  فض  جلسة  موعد   -
تاريخ  من  صباحاً  العاشرة  الساعة 

  .2020 /6/2
- مدة وبدء التنفيذ: /ثالثون يوم / تبدأ 
أمر  المتعهد  تبليغ  تاريخ  من  اعتباراً 
أيهما  العمل  موقع  تسليم  أو  المباشرة 

أبعد0 - مكان التنفيذ: كما هو وارد في 
دفتر الشروط الفني.

تسعون   /  : بالعرض  االرتباط  مدة   -
يوماً / تبدأ من اليوم التالي آلخر موعد 

لتقديم العروض.
العام  الديوان  إلى  العروض  تقدم   -
  - بحمص  للغاز/  السورية  للشركة 

أوتوستراد طرطوس.
- على من يود االشتراك بهذا اإلعالن 
مراجعة / مديرية العقود والمشتريات 
للحصول  بحمص  الشركة  مقر  في   /
مبلغ  دفع  لقاء  الشروط  دفتر  على 
/5000/ ل.س فقط خمسة آالف ليرة 

سورية ال غير.
هذا  في  نص  عليه  يرد  لم  ما  -كل 
اإلعالن يرجع فيه إلى أحكام القانون 
رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط 
رقم  والمرسوم  بالملف  الخاص 

/450/ لعام 2004.
المعلومات يرجى زيارة  لمزيد من   -
www. موقع الشركة على االنترنت

sgc.gov.sy
المديـر العـام

114878

تمديد إعالن مناقصة داخلي للمرة 

الثانية 
الحقاَ إلعالن المناقصة رقم /9072/ 
إجراء  حول  م   2020/4/27 تاريخ 
لتنفيذ  المختوم  بالظرف  مناقصة 
مشروع ملحق عقد األعمال اإلضافية 
األمن  قوى  محروقات  محطة  في 

الداخلي بحمص.
العروض  وفض  تقديم  تاريخ  يمدد 

وفق التالي:
العروض : حتى  لتقديم  - آخر موعد 
األربعاء  ليوم  الرسمي   الدوام  نهاية 

الموافق لـ   3/ 2020/6م  
الفرع  قلم   : العروض  تقديم  مكان   -
شرطة  قيادة  بمبنى  الكائن   المالي 

محافظة حمص. 
الساعة   : المناقصة  جلسة  موعد   -
لـ  الموافق  الخميس  يوم  من  العاشرة 
لجنة  رئيس  بمكتب  /2020م   6  /4
العقود والمناقصات الكائن بمبنى قيادة 

شرطة محافظة حمص. 
قـائد شرطـة محافظـة حـمص

114880

إعالن مناقصة داخلية 
سنداً ألحكام الفصل الثالث من القانون 

/51/ لعام 2004

عن  للغاز  السورية  الشركة  تُعلن 
مناقصة داخلية  لتنفيذ مشروع إنشاء 

توسع محطة غاز دير علي 
ملف رقم 2020/36/د

 : المؤقتة  التأمينات   -
مئة  فقط  ل.س   /149,566,000/
وخمسمئة  مليون  وأربعون  وتسعة 
وستة وستون ألف ليرة سورية الغير. 
- التأمينات النهائية : بنسبة ) 10 % ( 

عشرة بالمائة من قيمة اإلحالة.
 : العروض  لتقديم  موعد  آخر   -
تاريخ  من  الرسمي  الدوام  نهاية 

.2020/7/6
 : العروض  فض  جلسة  موعد   -
تاريخ  من  صباحاً  العاشرة  الساعة 

  .2020 /7/7
- مدة وبدء التنفيذ : /ثالثمئة وخمسة 
وستون يوماً / تبدأ اعتباراً من تاريخ 
موقع  تسليم  أو  المباشرة  أمر  تبليغ 

العمل أيهما أبعد.
- مكان التنفيذ : محطة غاز دير علي 

جنوب مدينة دمشق /35/ كم. 
تسعون   /  : بالعرض  االرتباط  مدة   -
يوماً / تبدأ من اليوم التالي آلخرموعد 

لتقديم العروض.
العام  الديوان  إلى  العروض  تقدم   -

  - بحمص  للغاز/  السورية  للشركة 
أوتوستراد طرطوس.

- على من يود االشتراك بهذا اإلعالن 
مراجعة / مديرية العقود والمشتريات 
للحصول  بحمص  الشركة  مقر  في   /
مبلغ  دفع  لقاء  الشروط  دفتر  على 
/150,000/ ل.س فقط مئة وخمسون 

ألف ليرة سورية ال غير.
هذا  في  نص  عليه  يرد  لم  ما  -كل 
اإلعالن يرجع فيه إلى أحكام القانون 
رقم /51/ لعام 2004 ودفتر الشروط 
رقم  والمرسوم  بالملف  الخاص 

/450/ لعام 2004.
   لمزيد من المعلومات يرجى زيارة 
www. موقع الشركة على االنترنت

sgc.gov.sy
المديـر العـام

114882

إعالن مناقصة سيارات بالسرعة 
الكلية

تعــلن  مديريـــة التربية بحمص عن 
الستئجار  الكلية)  بالسرعة  مناقصة 
سيارات من فئة 4 ركاب وما فوق(                                                                   
 لزوم تخديم العملية االمتحانية لدورة 
عام 2020للمراكزاالمتحانية )للتعليم 

– أدبي  العامة  والثانوية  األساسي 
علمي (والثانوية المهنية بكافة فروعها 
لميكروباص  باإلضافة  والشرعية 
فوق  ما  و  تسعة ركاب  /6/سعة  عدد 
لمندوبين التربية  فعلى الراغبين التقدم 
باألوراق  مرفقة  المالية  بعروضهم 
بالقانون  عنها  المنصوص  الثبوتية 
/51/ للعام 2004 إلى ديوان مديرية 
عرض  كل  ويرفض  بحمص  التربية 
كاملة  الثبوتية  األوراق  يتضمن  ال 
عشرة  الخامسة  الساعة  حتى  وذلك 
م.   2020/  6/3/ يوم/األربعاء   من 
تفض العروض باليوم التالي  في قاعة 

االجتماعات.
)1300000( األولية:   التأمينات 

ل.س-ال تقبل الشيكات المظهرة
التأمينات النهائية : )10 %  ( من قيمة 

اإلحالة.
مدة التنفيذ : وفق البرامج الموضوعة 

من قبل وزارة التربية لكل شهادة
مدة ارتباط العارض بعرضه :  ) 90 

( يوماً
بعرضه  المرشح  المتعهد  ارتباط  مدة 

)90( يوماً
عن   ) )001ر0   التأخير:  غرامات 

كل يوم تأخير.

-    العرض قابل للتجزية. 
 - يمكن الحصول على دفتر الشروط  
من شعبة العقود بعد دفع مبلغ /5000 
إلى  مالي  إيصال  بموجب  ل.س/  

صندوق الخزينة بمالية  حمص.
مدير التربية في حمص

114884
إعالن

رقم / 2327/  تاريخ/ 2020/5/14 
العامة  المؤسسة   : المعلنة  الجهة  اسم 
في  الصحي  والصرف  الشرب  لمياه 

محافظة الالذقية.
نوع اإلعالن :مناقصة محلية بالظرف 

المختوم.
 التصنيف : مباني درجة رابعة.  

آخر موعد الستالم العروض : الساعة 
/ 3.30/ ظهراً يوم الثالثاء الواقع في 

.2020/ 6/16/
تاريخ فض العروض : تفض العروض 
  /10.00  / الساعة  علنية  جلسة  في 
 17 / في  الواقع  األربعاء  يوم  صباحاً 

.2020/6/
عالي  مياه  خزان  :تنفيذ  اإلعالن  نص 

سعة 200م3 في قرية فدرة.
قيمة الكشف التقديري: /74179300/ 
ل س فقط أربعة وسبعون مليوناً ومائة 

ليرة  وثالثمائة  ألفاً  وسبعون  وتسعة 
سورية الغير.

التأمينات األولية :5% من قيمة الكشف 
التقديري.  

قيمة  من   %10: النهائية  التأمينات 
اإلحالة.  

مدة التنفيذ :/150  /فقط مائة وخمسون 
يوماً الغير.

مدة ارتباط العارض بعرضه        / 
موعد  آخر  تاريخ  من  يوما«    /90

لتقديم العروض إلى ديوان المؤسسة.
يتحمل العارض نفقات اإلعالن.

المؤسسة  ديوان  إلى  العروض  تقدم 
وفق  الثبوتية  األوراق  بكافة  مرفقة 
أحكام القانون رقم /51 / لعام /2004.
المؤقتة  التأمينات  أداء  مالحظة:يتم 
حوالة  أو  كفالة  بموجب  والنهائية 

مصرفية أو شيك مصدق أو نقداً.
مراجعة  باالشتراك  الراغبين  فعلى 
للحصول  المؤسسة  في  العقود  دائرة 
 ( مبلغ  دفع  مقابل  الشروط  دفاتر  على 

25000( ل. س
 فقط خمسة وعشرون ألف ليرة سورية 

ال غير. 
المدير العام/ تكليفا

124208
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إعالن
رقم /  2328/  تاريخ /  14/  5 / 2020

اسم الجهة المعلنة :المؤسسة العامة لمياه 
محافظة  في  الصحي  والصرف  الشرب 

الالذقية.
بالظرف  عروض  طلب  اإلعالن:  نوع 

المختوم.
درجة  كهرباء  أو  :ميكانيك  التصنيف 

رابعة.
آخر موعد الستالم العروض : الساعة / 
 / في  الواقع  الثالثاء  يوم  ظهراً   /  3,30

.2020/6/ 16
العروض  تفض   : العروض  فض  تاريخ 

في جلسة سرية تحددها اإلدارة.
وتجريب  وتركيب  تقديم   : اإلعالن  نص 
لزوم  كهربائية  و  ميكانيكية  تجهيزات 
) محطة ضخ جليلة –  الطارئة  األعمال 

محطة ضخ ديرين(
:/2750000/فقط   األولية  التأمينات 
ليرة  ألف  وخمسون  وسبعمائة  مليونان 

سورية الغير.  
التأمينات النهائية :10% من قيمة اإلحالة.  
وسبعون  خمسة  فقط   /  75/: التنفيذ  مدة 

يوماً الغير.
 / بعرضه         العارض  ارتباط  مدة 
90/  يوما« من تاريخ آخر موعد لتقديم 

العروض إلى ديوان المؤسسة.
تقدم العروض إلى ديوان المؤسسة مرفقة 
بكافة األوراق الثبوتية وفق أحكام القانون 

رقم /51 / لعام /2004.
يتحمل العارض نفقات اإلعالن.

المؤقتة  التأمينات  أداء  يتم  مالحظة: 
والنهائية بموجب كفالة أو حوالة مصرفية 

أو شيك مصدق أو نقداً.
فعلى الراغبين باالشتراك مراجعة دائرة 
العقود في المؤسسة للحصول على دفاتر 
ل.   )25000( مبلغ  دفع  مقابل  الشروط 
س فقط خمسة وعشرون ألف ليرة سورية 

ال غير.  
ً المدير العام / تكليفا

124210

إعالن طلب عروض 
اسم الجهة المعلنة : مديرية صحة الالذقية 
عروض  طلب  إعالن   : اإلعالن  نوع 

أسعار للمرة األولى 
يوم     : العروض  الستالم  موعد  أخر 

األحد  تاريخ  14 /  6  /  2020
صحة  مديرية  تعلن   : اإلعالن  نص 
أسعار  عروض  طلب  عن  الالذقية 
و  وتركيب  تقديم  لمشروع  األولى  للمرة 
تشغيل مجموعة توليد كهربائية إحتياطية 
لزوم   )   )KVA  150 باستطاعة 

العيادات الشاملة.
مراجعة  االشتراك  يرغب  من  فعلى 
مديرية صحة الالذقية خالل أوقات الدوام 
الفنية  الشروط  دفاتر  لشراء  الرسمي 
والحقوقية و المالية لدى محاسب اإلدارة 
إلى  العروض  وتقدم   ) العقود  شعبة   (

ديوانها ضمن ثالث   مغلفات   :
الثبوتية  األوراق  : على  األول  يحتوي   -

والتأمينات.
- يحتوي الثاني : على العرض الفني.

- يحتوي الثالث : على العرض المالي.
رابع  مغلف  في  المغلفات  هذه  وتوضع 
الالذقية  صحة  مديرية  باسم  معنون 
العروض  طلب  موضوع  عليه  ويكتب 

والتاريخ المحدد. الشروط : 
ليرة  مليون  :فقط  األولية  التأمينات   -
سورية ال غير. - التأمينات النهائية %10 

من قيمة االحالة.
- مدة التنفيذ : أربعة أشهر.

/ 3000/ ل0 س  الشروط  دفتر  قيمة   -

ويهمل  الالذقية  مالية  لدى  بإيصال  تدفع 
كل عرض مخالف 0 

ستون  بعرضه  العارض  ارتباط  مدة   -
يوما تبدأ من تاريخ فض العروض 0

مصنفاً  مقاوالً  العارض  يكون  أن   -
وفق  الكهربائية  و  الميكانيكية  باألعمال 
الدرجة و االختصاص النافذ  أو مهندساً 

مختصاً. 
محافظ الالذقية
رئيس المكتب التنفيذي

124212

اعالن مزايدة
مزاد  اجراء  عن  البارقية   بلدة  تعلن   
بطريقة الظرف المختوم الستثمار مطعم 
دار  في  المزاد  يجري  البارقيه.  بلدة  في 
يوم  من  العاشرة  الساعة  بتمام  البلدة 

الثالثاء الواقع في 2020/6/9 
مدة االستثمار  )5( سنوات 
التأمينات االولية 25000 

التأمينات النهائية 10% من قيمة اإلحالة 
نهاية  حتى  االشتراك  طلبات  وتقبل   
الواقع  االثنين  يوم  من  الرسمي  الدوام 
في 2020/6/8  فعلى من يود االشتراك 
في المزايدة مراجعة البلدية خالل اوقات 

دفتر  على  للحصول  الرسمي  الدوام 
ل.   /2000/ مبلغ  تسديد  مقابل  الشروط 

س 
رئيس مجلس بلدة البارقية

135986
إعالن مناقصة داخلية للمرة الرابعة

حمص  لمصفاة  العامة  الشركة  تعلن 
وزوايا  صفيح  لتوريد  حاجتها  عن 
الطلبية   ) ستيل  )كربون  حديد  ومجاري 
الشروط  لدفاتر  وفقاً  2018/10/د   رقم 

الخاصة واألحكام التالية : 
فقط  ل.س  المؤقتة/900000/  التأمينات 

تسعمائة ألف ليرة سورية الغير 
التأمينات النهائية: 10% من قيمة اإلحالة 
من  /اعتبارا  يوماً   30 التوريد:/  مدة   

تاريخ أمر المباشرة
الطلبية قابلة للتجزئة 

تقدم العروض بالليرة السورية او بالقطع 
السورية  بالليرة  التسديد  ويتم  األجنبي 

بتاريخ االستحقاق 
يوم   /  90/ بالعرض:  االرتباط  مدة 
اعتباراً من اليوم التالي آلخر موعد لتقديم 

العروض
نهاية  العروض:حتى  لتقديم  موعد  آخر 
 – 2020/6 ليوم   16/  الرسمي  الدوام 

الساعة /15.20/
 2020/6 العروض:   17/  موعد فض 

الساعة العاشرة صباحا
يمكن االطالع على دفاتر الشروط العامة 
الخاصة  الشروط  دفتر  على  الحصول  و 
العام  الديوان  دائرة  حمص-  مصفاة  من 
العرض  /2000/ل.س-يرسل  مبلغ  لقاء 
مصفاة  ديوان  إلى  باليد  يسلم  أو  بالبريد 

حمص.  
/لعام 2004   51 / القانون  أحكام  تطبق 
والمرسوم رقم/450 /لعام2004 في كل 

ما يتعلق بهذا اإلعالن. 
المدير العام

114870

إعالن مناقصة داخلية ) للمرة الثالثة (
القانون  من  الثالث  الفصل  ألحكام  سنداً 

/51/ لعام 2004
تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة 
وتركيب  لتأمين   ) الثالثة  للمرة   ( داخلية 
  packing for the contactor حشوة

وحدة  في   )352-GC التالمس  )لبرج 
التجفيف     

الملف رقم 2020/4/د/ب
 / قدره  مبلغ   : المؤقتة  التأمينات   -

2210000 / ل.س فقط مليونان ومئتي 
وعشرة آالف ليرة سورية ال غير.

 )  %  10  ( بنسبة   : النهائية  التأمينات   -
عشرة بالمائة من قيمة اإلحالة.

نهاية   : العروض  لتقديم  موعد  آخر   -
 6  /  14 تاريخ   من  الرسمي  الدوام 

.2020/
الساعة   : العروض  فض  جلسة  موعد   -
 /  6  /  15 تاريخ  من  صباحاً  العاشرة 

وثمانون  /مائة   : التنفيذ  مدة   -   .2020
أمر  تبليغ  تاريخ  من  اعتباراً  تبدأ   / يوماً 
غاز  معمل   : التنفيذ  مكان  المباشرة.- 

جنوب المنطقة الوسطى.
- مدة االرتباط بالعرض : / تسعون يوماً 
/ تبدأ من اليوم التالي آلخر موعد لتقديم 

العروض.
- تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة 
أوتوستراد  /حمص-  للغاز  السورية 

طرطوس.
اإلعالن  بهذا  االشتراك  يود  من  على   -
والمشتريات  العقود  مديرية   / مراجعة 
دفتر  على  للحصول  الشركة  مقر  في   /
الشروط لقاء دفع مبلغ         /10000/ 
ال  سورية  ليرة  آالف  عشرة  فقط  ل.س 

غير.
-كل ما لم يرد عليه نص في هذا اإلعالن 
 /51/ رقم  القانون  أحكام  إلى  فيه  يرجع 

الخاص  الشروط  ودفتر   2004 لعام 
بالملف والمرسوم                 رقم /450/ 

لعام 2004.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع 
www.sgc. االنترنيت  على  الشركة 

gov.sy

المديـر العـام
114875

إعـــالن منـاقصــة 

كمال األعمال المتبقية من العقد 5/24/173 لعام2010ل لتنفيذ إحدى عشر برجًا  تعلـن المؤسسة العامـة لإلسـكان عـن حاجتها لتنفيذ واإ
لالدخار ذوات األرقام  /16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26/ جزيرة أولى بضاحية الوفاء بحماه .

1_ قيمة الكشف التقديري : /276,965,550/ ل.س فقط مئتان وست وسبعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسون  
ليرة سورية ال غير. 

2- مدة التنفيذ :/800 يوم / فقط ثمانمائة يومًا تقويميًا.
3_ التأمينات األولية : /5 % / خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري تقدم بموجب شيك مصدق مسحوب ألمر المؤسسة أو بكفالة مصرفية 

على أن تغطي مدة االرتباط أو حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب المؤسسة. 
4_ التأمينات النهائية : /10 % / عشرة بالمائة من قيمة الكشف التقديري تقدم بموجب شيك مصدق مسحوب ألمر المؤسسة أو بكفالة 

مصرفية على أن تغطي مدة االرتباط أو حوالة مصرفية من حسابه إلى حساب المؤسسة. 
5_ التوقيفات : /5 % / خمسة بالمائة من االستحقاقات.

6_ غرامة التأخير : /0,001/ واحد باأللف من بدل اإلحالة عن كل يوم تأخير.
7_ مدة ارتباط العارض بعرضه: شهرين تبدأ من اليوم التالي الخر موعد لتقديم العروض.

8- مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه: أربعة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتبليغه إحالة التعهد عليه.
9_ تقدم العروض وفقًا ألحكام القانون 51 لعام 2004 المتضمن نظام العقود  إلى ديـوان المؤسسـة العامـة لإلسكان في مبناها الكائن في 

دمشق – أتوستراد المزة  – شارع الشهيد فايز منصور – جانب دار البعث حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم االثنين الواقع في 2020/6/8                 
تفض العروض في الساعة  العاشرة من صباح اليوم التالـــــي ويمكـن اقتناء إضبارة المشروع لقاء مبلغ وقدره  /75000/ ل . س فقط  خمسة 

وسبعون ألف ليرة سوريـة ال غير  وذلك  للنسخة الورقية  أو لقاء مبلغ وقدره )15000( فقط  خمسة عشر ألف ليرة سورية للنسخة االلكترونية 
/CD/  من مديرية الشؤون الفنية في المؤسسة العامة لإلسكان أو من فرع المؤسسة بالمنطقة الوسطى خالل أوقات الدوام الرسمي على أن 

يتحمل المتعهد المرشح  كلفة ثالث نسخ ورقية.
10_ يتحمل العارض الذي ترسو عليه المناقصة نفقات اإلعالن ورسم الطابع على نسختي العقد .

11_ ال يقبل أي عرض غير مرفق بمايلي:
التأمينات األولية المطلوبة.  -1

وثيقة تثبت تصنيف المتعهد بأعمال البناء )الفئة الممتازة أو االولى أو الثانية( وفق مضمون قرار التصنيف المعتمد على أن تكون   -2
وثيقة التصنيف لعام 2020 ومصدقة أصواًل.

صورة مصدقة عن السجل التجاري لعام 2020.          -3
وثيقة تثبت اشتراكه بنشرة اإلعالنات الرسمية لعام 2020.  -4

أن يكون مسجاًل في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية لعام 2020.  -5
إيصال شراء االضبارة الفنية.  -6

سجل عدلي.  -7
إلصاق طوابع بقيمة )1500( ل.س  فقط ألف وخمسمائة ليرة سورية على طلب االشتراك بالمناقصة +)100( ل.س  طابع مجهود   -8

حربي +)75( ل.س طابع الشهيد.
جداول األسعار اإلفرادية واإلجمالية مع تحديد نسبة التنزيل أو الضم صراحة ضمن العرض المالي .  -9

في حال تضمن العرض الواحد أكثر من شريك يتم تقديم التأمينات المؤقتة والنهائية بأسماء كافة الشركاء.  -10

المدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان

إعالن مزاودة علنيــة 
تعلن محافظة دمشق عن رغبتها بإجراء مزاودة علنية لبيع مواد مستودع المحجوزات لعام 2018 وفقا" للمواصفات الفنية ودفتر الشروط المالية 

والحقوقية المنظمين لهذه الغاية ووفقا" لمايلي :
تقدم طلبات االشتراك بالمزاودة مباشرة إلى لجنة المزايدات في محافظة دمشق وبحضور دالل المحافظة في الوقت والتاريخ المحدد بهذا 
اإلعالن مرفقة باألوراق الثبوتية المنصوص عليها في المادة /11/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون 51 لعام 2004  والتأمينات 

المؤقتة المحددة بهذا اإلعالن 0
ويعفى المزاود من تقديم وثيقة شهادة تسجيل تاجر ووثيقة اشتراك بإحدى الغرف الصناعية أو الزراعية أوالتجارية أو السياحية ويلصق على 
طلب االشتراك طابع مالي بقيمة /1500/ ل0س وطابع إدارة محلية /80/ ل س وطابع مجهود حربي /50/ ل0س وطابع إعادة اإلعمار 

/160/ ل0س وطابع شهيد /25/ ل0س 0
تجري المزاودة في الساعة الحادية عشرة من يوم 2020/6/17 في مكتب السيد رئيس لجنة المزايدات0

التأمينات المؤقتة : حددت التأمينات المؤقتة بمبلغ /665000/ ل0س فقط ستمائة وخمسة وستون ألف ليرة سورية تدفع إلى صندوق 
المحافظة بموجب إيصال رسمي أو بموجب شيك مصدق ومجير أصواًل ألمر محافظة دمشق0

التأمينات النهائية : بنسبة 10% من قيمة العقد0
وفي حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك يجب أن يتقدم جميع هؤالء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية باسمهم جميعًا تحت طائلة 

رفض عرضهم وأن يتضمن عرضهم عبارة بأنهم متكافلين ومتضامنين.
مدة ارتباط المزاود بالمزاد : /90/يومُا اعتبارًا من اليوم التالي لتبليغ المزاود خطيًا إحالة المزاد عليه0

مدة إنجاز عقد المزاودة : خالل مدة أقصاها /30/ يوما" تقويميا" تبدأ اعتبارا" من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المزاود أمر المباشرة الصادر إليه 
خطيا" من اإلدارة0

يمكن االطالع والحصول على اإلضبارة من دائرة الخزينة لدى محافظة دمشق - الطابق الثاني بعد تسديد قيمتها البالغة /5000/ ل0س فقط 
خمسة آالف ليرة سورية الغير0

- على المزاود االطالع على المواد المراد بيعها قبل اشتراكه بالمزاد ويعتبر اشتراكه بالمزاودة قبواًل منه بالمواد الموجودة في المستودع وعلى 
وضعها الراهن 0

0 )www. damascus.gov.sy( يمكن االطالع على اإلعالنات على الموقع -

محافظ دمشق
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إعالن مناقصة داخلية 
القانون  من  الثالث  الفصل  ألحكام  سنداً 

/51/ لعام 2004
تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة 
مانيفولد  مع   /9/ قارة  بئر  لربط  داخلية 

محطة غاز قارة  
الملف رقم 2020/33/د

 / قدره  مبلغ   : المؤقتة  التأمينات   -
2290000 / ل0س فقط مليونان ومئتان 

وتسعون ألف ليرة سورية ال غير.
 )  %  10 ( بنسبة   : النهائية  التأمينات   -  

عشرة بالمائة من قيمة اإلحالة.
نهاية   : العروض  لتقديم  موعد  آخر   -
الدوام الرسمي من تاريخ  9 / 6 /2020.

الساعة    : العروض  فض  جلسة  موعد   -
 6 الحادية عشر صباحاً من تاريخ  10/ 

 .2020/
- مدة وبدء التنفيذ : / أربعون يوماً / تبدأ 
أو  المباشرة  أمر  تبليغ  تاريخ  من  اعتباراً 

تسليم موقع العمل أيهما أبعد.
وحقل  قارة  غاز  محطة   : التنفيذ  مكان   -

قارة.
- مدة االرتباط بالعرض : / تسعون يوماً 
لتقديم  التالي آلخر موعد  اليوم  تبدأ من   /

العروض.
- تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة 
أوتوستراد  /حمص-  للغاز  السورية 

طرطوس.
اإلعالن  بهذا  االشتراك  يود  من  على   -
والمشتريات  العقود  مديرية   / مراجعة 
دفتر  على  للحصول  الشركة  مقر  في   /
الشروط لقاء دفع مبلغ         /10000/ 
ال  سورية  ليرة  آالف  عشرة  فقط  ل.س 

غير.
-كل ما لم يرد عليه نص في هذا اإلعالن 
 /51/ رقم  القانون  أحكام  إلى  فيه  يرجع 
الخاص  الشروط  ودفتر   2004 لعام 
بالملف والمرسوم                 رقم /450/ 

لعام 2004.
المعلومات يرجى زيارة موقع  لمزيد من 
www.sgc. االنترنيت  على  الشركة 

gov.sy

المديـر العـام
114877

إعالن مناقصة داخلية 
القانون  من  الثالث  الفصل  ألحكام  سنداً 

/51/ لعام 2004
تُعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة 
البروبان  ضواغط  زيت  لتأمين  داخلية  

  68-1507-CPI-CP
ملف رقم 2020/35/د

 /4,931,922/: المؤقتة  -التأمينات 
ل.س فقط أربعة ماليين وتسعمئة وواحد 
وعشرون  واثنان  وتسعمئة  ألف  وثالثون 

ليرة سورية الغير. 
 )  %  10  ( بنسبة   : النهائية  التأمينات   -

عشرة بالمائة من قيمة اإلحالة.
نهاية   : العروض  لتقديم  موعد  آخر   -

الدوام الرسمي من تاريخ 2020/6/9.
الساعة   : العروض  فض  جلسة  موعد   -
 /6/10 تاريخ  من  ظهراً  عشرة  الثانية 

  .2020
- مدة وبدء التوريد : /ستون يوماً /  تبدأ 

اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة.
- مكان التسليم : واصل أرض مستودعات 
المنطقة  جنوب  غاز  استثمار  مديرية 

الوسطى.
- مدة االرتباط بالعرض : / تسعون يوماً 
لتقديم  آلخرموعد  التالي  اليوم  من  تبدأ   /

العروض.
- تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة 
أوتوستراد    - بحمص  للغاز/  السورية 

طرطوس.
اإلعالن  بهذا  االشتراك  يود  من  على   -
 / والمشتريات  العقود  مديرية   / مراجعة 
على  للحصول  بحمص  الشركة  مقر  في 
 /5000/ مبلغ  دفع  لقاء  الشروط  دفتر 
ال  سورية  ليرة  آالف  خمسة  فقط  ل.س 

غير.
-كل ما لم يرد عليه نص في هذا اإلعالن 
 /51/ رقم  القانون  أحكام  إلى  فيه  يرجع 
الخاص  الشروط  ودفتر   2004 لعام 
لعام   /450/ رقم  والمرسوم  بالملف 

.2004
  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع 
www.sgc.gov. الشركة على االنترنت

sy

المديـر العـام
114879

إعالن مناقصة داخلية )للمرة الثالثة(
القانون  من  الثالث  الفصل  ألحكام  سنداً 

/51/ لعام 2004
تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة 
آلية  الستئجار  الثالثة(  )للمرة  داخلية 
من  العاملين  لنقل  /واحد/  عدد  سرفيس 
وأريافها  حلب  مدينة  في  إقامتهم  أماكن 
عملهم  موقع  إلى  الطبقة  بمدينة  مروراً 
المنطقة  شمال  غاز  استثمار  مديرية  في 

الوسطى
 الملف رقم 2020/5/د/ب

- التأمينات المؤقتة : /50000/ ل.س فقط 
خمسون ألف ليرة سورية ال غير.

- التأمينات النهائية : بنسبة )5% ( خمسة 
بالمائة من قيمة اإلحالة.

- آخر موعد لتقديم العروض : حتى نهاية 
الدوام الرسمي من تاريخ 2020/6/8.     

الساعة   : العروض  فض  جلسة  موعد   -
العاشرة صباحاً من تاريخ 2020/6/9.  

التنفيذ : /سنة ميالدية كاملة/  - مدة وبدء 
تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة.

بدفتر  وارد  هو  كما   : التنفيذ  مكان   -
الشروط الفني.

- مدة االرتباط بالعرض : /تسعون يوماً/ 
لتقديم  موعد  آلخر  التالي  اليوم  من  تبدأ 

العروض.
- تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة 
أوتوستراد   - /حمص  للغاز  السورية 

طرطوس.
اإلعالن  بهذا  االشتراك  يود  من  على   -
مراجعة /مديرية العقود والمشتريات/ في 
مقر الشركة  للحصول على دفتر الشروط 
لقاء دفع مبلغ               /5000/ ل.س 

فقط خمسة آالف ليرة سورية ال غير.
-كل ما لم يرد عليه نص في هذا اإلعالن 
 /51/ رقم  القانون  أحكام  إلى  فيه  يرجع 
الخاص  الشروط  ودفتر   2004 لعام 

لعام  والمرسوم رقم /450/       بالملف 
.2004

- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع 
www.sgc.gov. الشركة على االنترنت

.sy

المديـر العـام
11488

إعالن مناقصة داخلية )للمرة الثالثة(
القانون  من  الثالث  الفصل  ألحكام  سنداً 

/51/ لعام 2004
تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة 
/12/ كمية  لتأمين  الثالثة(  )للمرة  داخلية 

طن من مادة ماءات الصوديوم الملف رقم 
2020/11/د/ب

- التأمينات المؤقتة : / 350000 / ل0س 

ليرة سورية  ألف  ثالثمائة وخمسون  فقط 
ال غير.

 )  %  10 ( بنسبة   : النهائية  التأمينات   -  
عشرة بالمائة من قيمة اإلحالة.

- آخر موعد لتقديم العروض: نهاية الدوام 
الرسمي من تاريخ  2020/6/15.     

الساعة   : العروض  فض  جلسة  موعد   -
العاشرة صباحاً من تاريخ 2020/6/16.  

تبدأ  يوماً/  /ستون   : التوريد  وبدء  مدة   -
اعتباراً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة.

- مكان التسليم : واصل أرض مستودعات 
مديرية استثمار الغاز في الحسكة. - مدة 
 / يوماً  تسعون   /  : بالعرض  االرتباط 
لتقديم  موعد  آلخر  التالي  اليوم  من  تبدأ 

العروض.
- تقدم العروض إلى الديوان العام للشركة 

أوتوستراد   - /حمص  للغاز  السورية 
طرطوس.

اإلعالن  بهذا  االشتراك  يود  من  على   -
والمشتريات  العقود  مديرية   / مراجعة 
دفتر  على  للحصول  الشركة   مقر  في   /
الشروط لقاء دفع مبلغ       /5000/ ل.س 
فقط خمسة آالف ليرة سورية ال غير. -كل 
ما لم يرد عليه نص في هذا اإلعالن يرجع 

لعام   /51/ رقم  القانون  أحكام  إلى  فيه 
بالملف  الخاص  الشروط  ودفتر   2004

والمرسوم رقم /450/  لعام 2004.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع 
www.sgc.gov. الشركة على االنترنت

.sy
المديـر العـام

114883

إعالن مناقصة داخلية
استنادا إلى أحكام الفصل الثالث من القانون 51 لعام 2004 

تعلن الشركة السورية للنفط  عن حاجتها لتأمين ألبسة وقائية للعاملين لزوم مديرية حقول المنطقة الوسطى
ملف رقم   72 / 2020/د

وفق ما يلي : 
1- التأمينات األولية :/ 660000 / ل س فقط ستمائة وستون ألف ليرة سورية الغير.

2- التأمينات النهائية  :   بنسبة 10% عشرة بالمائة من القيمة اإلجمالية  لإلحالة .
3- مكان التوريد  : أرض مستودعات مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس 

4- مدة التوريد  : / 90 /  يوم من تاريخ أمر المباشرة0
5- موعد اإلغالق : حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم  االثنين  الواقع بتاريخ  8 /  6  /2020

6-موعــد جلســة فــض العــروض :  يــوم الثالثــاء  الواقــع فــي  9/  6/ 2020  الســاعة /12 / ظهــرًا  فــي مبنــى الشــركة الســورية للنفــط  بدمــر 
الطابــق /12/.

7 - مدة االرتباط بالعرض :  60 يومًا اعتبارًا من اليوم الذي يلي موعد اإلغالق.
8 -قابلية التجزئة: الطلبية  قابلة للتجزئة.

9-  طريقة الدفع  : وفق ما هو وارد بدفتر الشروط المالي والقانوني .
10- تقــدم العــروض إلــى ديــوان الشــركة الكائــن فــي دمشــق – مشــروع دمــر –ســاحة التوســع – جزيــرة 19 – بنــاء 32  ص ب 2849 -هاتــف 

3137935- 3137913 -فاكــس  -3137979-3137977 . 
WEBSITE www.spc.com.sy - Email: spccom1@scs-net.org   or  spccom2@scs-net.org

11- على العارض تقديم وثيقة اشتراك بنشرة اإلعالنات الرسمية مصدقة أصوال .
12- كل مــا لــم يــرد عليــه النــص فــي هــذا اإلعــالن يرجــع فيــه إلــى أحــكام نظــام العقــود الصــادر بالقانــون رقــم 51 لعــام 2004 ودفتــر الشــروط 

الخــاص بالملــف ودفتــر الشــروط العامــة الصــادر بالمرســوم رقم450لعــام2004
13- يتــم شــراء اضبــارة دفتــر الشــروط مــن مبنــى اإلدارة لقــاء مبلــغ /5000/ ل س فقــط : خمســة آالف ليــرة ســورية نقــدا لــدى أميــن الصنــدوق فــي 

اإلدارة

إعالن مناقصة داخلية
استنادا إلى أحكام الفصل الثالث من القانون 51 لعام 2004 

تعلن الشركة السورية للنفط  عن حاجتها لتوريد صبات تحويلية .
ملف رقم     66 / 2020/د

وفق ما يلي : 
1- التأمينات األولية 0/  14450000 / ل س فقط أربعة عشر مليونا و أربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية الغير.

2- التأمينات النهائية  :   بنسبة 10% عشرة بالمائة من القيمة اإلجمالية  لإلحالة .
3- مكان التوريد  : أرض مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى 

4- مدة التوريد  : /  90  /  يوم من تاريخ أمر المباشرة0
5- موعد اإلغالق : حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنين الواقع بتاريخ  8  /  6 /2020

6-موعد جلسة فض العروض :  يوم الثالثاء الواقع في  9  /  6  / 2020  الساعة /    10  / صباحا             
   في مبنى الشركة السورية للنفط  بدمر الطابق /12/.

7 - مدة االرتباط بالعرض :  60 يومًا اعتبارًا من اليوم الذي يلي موعد اإلغالق.
8 -قابلية التجزئة: الطلبية قابلة للتجزئة وفق مجموعات .                                                           

9- مدة الضمان : ستة أشهر من تاريخ االستالم األولي للمواد 0
10-  طريقة الدفع  : وفق ما هو وارد بدفتر الشروط المالي والقانوني .

11- تقــدم العــروض إلــى ديــوان الشــركة الكائــن فــي دمشــق – مشــروع دمــر –ســاحة التوســع – جزيــرة 19 – بنــاء 32  ص ب 2849 -هاتــف 
3137935- 3137913 -فاكــس  -3137979-3137977 . 

WEBSITE www.spc.com.sy - Email: spccom1@scs-net.org   or  spccom2@scs-net.org
12- على العارض تقديم وثيقة اشتراك بنشرة اإلعالنات الرسمية مصدقة أصوال .

13- كل مــا لــم يــرد عليــه النــص فــي هــذا اإلعــالن يرجــع فيــه إلــى أحــكام نظــام العقــود الصــادر بالقانــون رقــم 51 لعــام 2004 ودفتــر الشــروط 
الخــاص بالملــف ودفتــر الشــروط العامــة الصــادر بالمرســوم رقم450لعــام2004

14- يتــم شــراء اضبــارة دفتــر الشــروط مــن مبنــى اإلدارة لقــاء مبلــغ /5000/ ل س فقــط : خمســة آالف ليــرة ســورية نقــدا لــدى أميــن الصنــدوق فــي 
اإلدارة

إعالن مناقصة داخلية
استنادا إلى أحكام الفصل الثالث من القانون 51 لعام 2004 

تعلن الشركة السورية للنفط  عن حاجتها  لتوريد0أنجكتورات حاجة مجموعة التوليد نوع بيركنز لزوم مديرية حقول المنطقة الوسطى0
ملف  رقم :  / 68 / 2020 / د

 وفق ما يلي :
1- التأمينات األولية :/  1100000  / ل .س فقط  مليون ومائة  ألف ليرة سورية ال غير0

2- التأمينات النهائية  :   بنسبة   10%   بالمائة من القيمة االجمالية لإلحالة .
3- مكان التوريد: مديرية حقول المنطقة الوسطى  بالفرقلس .  

4- مدة التنفيذ  : ثالثون  يومًا من  تاريخ  أمر  المباشرة .
5- آخر موعد لتقديم العروض: حتى  نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء  الواقع  في  9  / 6 /2020 .

6- مدة  االرتباط  بالعرض :  90 يومًا اعتبارا من اليوم الذي يلي موعد اإلغالق .
7- قابلية التجزئة :  الطلبية غير قابلة للتجزئة 0

8-مدة الضمان:  ستة أشهر  من تاريخ االستالم األولي  للمواد0
9-  طريقة الدفع  :   وفق ما هو وارد بدفتر الشروط المالي والقانوني .

10 - تقــدم العــروض الــى ديــوان الشــركة الكائــن فــي دمشــق – مشــروع دمــر –ســاحة التوســع – جزيــرة 19 – بنــاء 32  ص ب 2849 -هاتــف 
3137935- 3137913 -فاكــس  -3137979-3137977 . 

WEBSITE www.spc.com.sy - Email: spccom1@scs-net.org   or  spccom2@scs-net.org
11- على العارض تقديم وثيقة اشتراك بنشرة االعالنات الرسمية مصدقة اصوال 

12- كل مــا لــم يــرد عليــه النــص فــي هــذا االعــالن يرجــع فيــه الــى احــكام نظــام العقــود الصــادر بالقانــون رقــم 51 لعــام 2004 ودفتــر الشــروط 
الخــاص بالملــف ودفتــر الشــروط العامــة الصــادر بالمرســوم رقم450لعــام2004

13- يتــم شــراء اضبــارة دفتــر الشــروط مــن مبنــى اإلدارة لقــاء مبلــغ /5000/ ل س فقــط : خمســة آالف ليــرة ســورية نقــدا لــدى أميــن الصنــدوق فــي 
االدارة.

إعالن مناقصة داخلية
استنادا إلى أحكام الفصل الثالث من القانون 51 لعام 2004 

تعلن الشركة السورية للنفط  عن حاجتها لتوريد 50 طن CMC عالي اللزوجة لزوم مديرية حقول المنطقة الوسطى
ملف رقم  65 / 2020/د

وفق ما يلي : 
1- التأمينات األولية 0/  5750000 / ل س  خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية  فقط الغير.

2- التأمينات النهائية  :   بنسبة 10% عشرة بالمائة من القيمة اإلجمالية  لإلحالة .
3- مكان التوريد  : أرض مستودعات مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس

4- مدة التوريد  : /   60 /  يوم من تاريخ أمر المباشرة0
5- موعد اإلغالق : حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد الواقع بتاريخ 7    /  6  /2020

6-موعــد جلســة فــض العــروض :  يــوم االثنيــن الواقــع فــي  8 / 6 / 2020  الســاعة /  11 / صباحــا فــي مبنــى الشــركة الســورية للنفــط  بدمــر 
الطابــق /12/.

7 - مدة االرتباط بالعرض :  60 يومًا اعتبارًا من اليوم الذي يلي موعد اإلغالق.
8 -قابلية التجزئة: الطلبية غير قابلة للتجزئة .                                                           

9- مدة الضمان :ستة أشهر من تاريخ االستالم األولي للمواد أو لحين نفاذ الكمية أيهما أقرب 0
10-  طريقة الدفع  : وفق ما هو وارد بدفتر الشروط المالي والقانوني .

11- تقــدم العــروض إلــى ديــوان الشــركة الكائــن فــي دمشــق – مشــروع دمــر –ســاحة التوســع – جزيــرة 19 – بنــاء 32  ص ب 2849 -هاتــف 
3137935- 3137913 -فاكــس  -3137979-3137977 . 

WEBSITE www.spc.com.sy - Email: spccom1@scs-net.org   or  spccom2@scs-net.org
12- على العارض تقديم وثيقة اشتراك بنشرة اإلعالنات الرسمية مصدقة أصوال .

13- كل مــا لــم يــرد عليــه النــص فــي هــذا اإلعــالن يرجــع فيــه إلــى أحــكام نظــام العقــود الصــادر بالقانــون رقــم 51 لعــام 2004 ودفتــر الشــروط 
الخــاص بالملــف ودفتــر الشــروط العامــة الصــادر بالمرســوم رقم450لعــام2004

14- يتــم شــراء اضبــارة دفتــر الشــروط مــن مبنــى اإلدارة لقــاء مبلــغ /5000/ ل س فقــط : خمســة آالف ليــرة ســورية نقــدا لــدى أميــن الصنــدوق فــي 
اإلدارة

إعالن مناقصة داخلية
استنادا إلى أحكام الفصل الثالث من القانون 51 لعام 2004 

تعلن الشركة السورية للنفط  عن حاجتها  لتوريد ضاغط هوائي /200/ بار مع القطع التبديلية 0  
ملف  رقم :  / 74 / 2020 / د

 وفق ما يلي :
1- التأمينات األولية :/ 17700000/ ل .س فقط  سبعة عشر مليونا وسبعمائة ألف ليرة سورية ال غير

2- التأمينات النهائية  :   بنسبة   10 % عشرة  بالمائة من القيمة االجمالية لإلحالة .
3- مكان التوريد:  أرض مستودعات مديرية حقول المنطقة الوسطى  بالفرقلس  .  

4- مدة التنفيذ  : /90/  تسعون  يومًا من  تاريخ  أمر  المباشرة .
5- آخر موعد لتقديم العروض: حتى  نهاية الدوام الرسمي ليوم  االثنين الواقع في  15 /  6 /2020 .

6- مدة  االرتباط  بالعرض :  90 يومًا اعتبارا من اليوم الذي يلي موعد اإلغالق .
7- قابلية التجزئة :  غير  قابلة  للتجزئة 0

8-مدة الضمان:  سنة  من تاريخ االستالم األولي  للمواد0
9-  طريقة الدفع  :   وفق ما هو وارد بدفتر الشروط المالي والقانوني .

10 - تقــدم العــروض الــى ديــوان الشــركة الكائــن فــي دمشــق – مشــروع دمــر –ســاحة التوســع – جزيــرة 19 – بنــاء 32  ص ب 2849 -هاتــف 
3137935- 3137913 -فاكــس  -3137979-3137977 . 

WEBSITE www.spc.com.sy - Email: spccom1@scs-net.org   or  spccom2@scs-net.org
11- على العارض تقديم وثيقة اشتراك بنشرة االعالنات الرسمية مصدقة اصوال 

12- كل مــا لــم يــرد عليــه النــص فــي هــذا االعــالن يرجــع فيــه الــى احــكام نظــام العقــود الصــادر بالقانــون رقــم 51 لعــام 2004 ودفتــر الشــروط 
الخــاص بالملــف ودفتــر الشــروط العامــة الصــادر بالمرســوم رقم450لعــام2004

13- يتــم شــراء اضبــارة دفتــر الشــروط مــن مبنــى اإلدارة لقــاء مبلــغ /5000/ ل س فقــط : خمســة آالف ليــرة ســورية نقــدا لــدى أميــن الصنــدوق فــي 
االدارة.

إعالن مناقصة داخلية
استنادا إلى أحكام الفصل الثالث من القانون 51 لعام 2004 

تعلن الشركة السورية للنفط  عن حاجتها لتوريد كمية /1200 / طن من مادة البا رايت.
لزوم مديرية حقول المنطقة الوسطى .

ملف رقم :   67  / 2020/د  
وفق ما يلي : 

1- التأمينات األولية 0/   16500000 / ل س فقط ستة عشر مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية الغير.
2- التأمينات النهائية  :   بنسبة 10% عشرة بالمائة من القيمة اإلجمالية  لإلحالة .

3- مكان التوريد  : أرض مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى 
4- مدة التوريد  : /  60  /  يوم من تاريخ أمر المباشرة0

5- موعد اإلغالق : حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنين الواقع بتاريخ   8 /  6  /2020
6-موعد جلسة فض العروض :  يوم الثالثاء الواقع في   9 / 6 / 2020  الساعة  /11 / صباحا

   في مبنى الشركة السورية للنفط  بدمر الطابق /12/.
7 - مدة االرتباط بالعرض :  60 يومًا اعتبارًا من اليوم الذي يلي موعد اإلغالق.

8 -قابلية التجزئة: الطلبية غير قابلة للتجزئة .                                                           
9- مدة الضمان : ستة أشهر من تاريخ االستالم األولي للمواد أو لحين نفاذ الكمية أيهما أقرب . 

10-  طريقة الدفع  : وفق ما هو وارد بدفتر الشروط المالي والقانوني .
11- تقــدم العــروض إلــى ديــوان الشــركة الكائــن فــي دمشــق – مشــروع دمــر –ســاحة التوســع – جزيــرة 19 – بنــاء 32  ص ب 2849 -هاتــف 

3137935- 3137913 -فاكــس  -3137979-3137977 . 
WEBSITE www.spc.com.sy - Email: spccom1@scs-net.org   or  spccom2@scs-net.org

12- على العارض تقديم وثيقة اشتراك بنشرة اإلعالنات الرسمية مصدقة أصوال .
13- كل مــا لــم يــرد عليــه النــص فــي هــذا اإلعــالن يرجــع فيــه إلــى أحــكام نظــام العقــود الصــادر بالقانــون رقــم 51 لعــام 2004 ودفتــر الشــروط 

الخــاص بالملــف ودفتــر الشــروط العامــة الصــادر بالمرســوم رقم450لعــام2004
14- يتــم شــراء اضبــارة دفتــر الشــروط مــن مبنــى اإلدارة لقــاء مبلــغ /5000/ ل س فقــط : خمســة آالف ليــرة ســورية نقــدا لــدى أميــن الصنــدوق فــي 

اإلدارة



إعالنـات
العدد 1 - األربعاء 20-5-2020 م - الموافق 27 رمضان 1441 هـ

5عدد الصفحات 7

إعالن طلب عروض 
عن  بحمص  التربية  مديريـــة  تعــلن  
مواد  لتوريد  عروض  طلب  إجراء 
التربية  مديرية  لزوم  وأحبار(   )قرطاسيه 
في حمص فعلى الراغبين التقدم بعروضهم 
المالية مع النماذج مرفقة باألوراق الثبوتية 
للعام   /51/ بالقانون  عنها  المنصوص 
التربية بحمص  2004 إلى ديوان مديرية 
األوراق  يتضمن  ال  عرض  كل  ويرفض 

الثبوتية
كاملة وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من 
م   2020/6/     14  / األحد       / يوم 
قاعة  في  التالي   باليوم  العروض  تفض 

االجتماعات العاشرة صباحا.
ال  ل.س   )800000( األولية:   التأمينات 

تقبل الشيكات المظهرة
قيمة  من   )   %  10(  : النهائية  التأمينات 

اإلحالة.
مدة التنفيذ : )25 ( يوم

 )90  (   : بعرضة  العارض  ارتباط  مدة 
يوماً

مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضة )90( 
يوماً

غرامات التأخير: )001ر0  ( عن كل يوم 
تأخير.

-    العرض قابل للتجزية. 
 - يمكن الحصول على دفتر الشروط  من 
مبلغ  دفع   بعد  المديرية   في  العقود  شعبة 
/5000 ل.س/  تدفع بموجب إيصال إلى 

صندوق الخزينة بمالية حمص.
مدير التربية في حمص

114885

إعالن
رقم /  2435/  تاريخ /  17/  5/ 2020

لمياه  العامة  :المؤسسة  المعلنة  الجهة  اسم 
محافظة  في  الصحي  والصرف  الشرب 

الالذقية.
بالظرف  عروض  طلب  اإلعالن:  نوع 

المختوم.
التصنيف :ميكانيك أو كهرباء درجة ثالثة.

 / الساعة   : العروض  الستالم  موعد  آخر 
 21 / في  األحدالواقع  يوم  / ظهراً   3,30

.2020/6/
تاريخ فض العروض : تفض العروض في 

جلسة سرية تحددها اإلدارة.
وتجريب  وتركيب  تقديم   : اإلعالن  نص 
لزوم  كهربائية  و  ميكانيكية  تجهيزات 

األعمال الطارئة ) محطة بسطوير(
:/8000000/فقط   األولية  التأمينات 

ثمانية ماليين ليرة سورية الغير.  
التأمينات النهائية :10% من قيمة اإلحالة.  
وعشرون  مائة  فقط   /  120/: التنفيذ  مدة 

يوماً الغير.
مدة ارتباط العارض بعرضه / 90/  يوما« 
من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض إلى 

ديوان المؤسسة.
تقدم العروض إلى ديوان المؤسسة مرفقة 
بكافة األوراق الثبوتية وفق أحكام القانون 

رقم /51 / لعام /2004.
يتحمل العارض نفقات اإلعالن.

المؤقتة  التأمينات  أداء  يتم  مالحظة: 
والنهائية بموجب كفالة أو حوالة مصرفية 

أو شيك مصدق أونقداً.
دائرة  مراجعة  باالشتراك  الراغبين  فعلى 
دفاتر  على  للحصول  المؤسسة  في  العقود 
الشروط مقابل دفع مبلغ ) 25000( ل. س
ال  سورية  ليرة  ألف  فقطخمسةوعشرون 

غير.
ً المدير العام / تكليفا

124209

إعالن

-اسم الجهة المعلنة: الشركة العامة للخيوط 
القطنية بالالذقية.

للمرة  داخلية  :مناقصة  اإلعالن    نوع   -
األولى. 

الستالم  موعد  آخر   -
العروض:2020/6/16.

- فض العروض:  2020/6/17.
أسالك  توريد/10/طن  اإلعالن:  -نص 

معدنيه/خليطه من الفوالذ المغلفن/
وفق دفتر الشروط الفني.

- تقدم العروض إلى ديوان الشركة الكائن 
في وطى البسليس ص. ب / 2398 /.

-التأمينات األولية:425.000ل.س.
- التأمينات النهائية   10 %    من القيمة 

اإلجمالية للعقد.
- مدة التوريد )60يوما(وعلى دفعة واحدة 

بعد إعطاء امر المباشرة.
-مدة االرتباط بالعرض)90(يوما«.

تاريخ  من  الضمان:)180(يوماً  مدة   -
االستالم المؤقت.

الشروط  دفتر  على  الحصول  يمكن   -
الخاصة من المديرية التجارية لقاء مبلغ / 

5000 / ل.س.  
المديـر العـام

124211

اعالن استدراج عروض )للمرة الثانية(  
بالسرعة الكلية للتعاقد

الجهة المعلنة:المصرف الزراعي التعاوني 
/ فرع الصفصافة

نوع اإلعالن:استدراج عروض للتعاقد.
والعتالة  الحمل  عمليات  تلزيم  التصنيف: 
للمصرف  األسمدة  مستودعات  في 

الزراعي التعاوني لعام 2020.
آخر موعد لتقديم العروض: 2020/6/3

موعد فض العروض:2020/6/4 الساعة 
العاشرة صباحا 

الصفصافة  فرع  اإلعالن:يعلن  نص   
الثانية   للمرة  التعاوني  الزراعي  للمصرف 
عروض  استدراج  بإجراء  رغبته  عن 
والعتالة  الحمل  عمليات  لتلزيم  أسعار 
المصرف  لدى  األسمدة  مستودعات  في 
الشروط  دفتر  وفق  التعاوني  الزراعي 
  /  342 برقم  المعمم  والحقوقي  المالي 
يمكن  الذي   2019   /5  / تاريخ 27   15
في  المصرف  فرع  من  عليه  الحصول 

الصفصافة وبالشروط التالية:
الكشف  قيمة  من   %5: األولية  التأمينات   -

التقديري
- التأمينات النهائية 10% من قيمة العقد

- مدة التنفيذ من تاريخ أمر المباشرة ولغاية 
2020/12  / 31

يوم  بعرضه)30(  العارض  ارتباط  مدة   -
تقديم   موعد  النتهاء  التالي  اليوم  من  تبدأ 

العروض
بعرضه  المرشح  العارض  ارتباط  مدة   -
)30( يوم تبدأ من اليوم التالي  لتبليغ إحالة 

التعهد عليه
يتم  االضبارة:/3000/ل.س  سعر   -

شراؤها من فرع المصرف بالصفصافة 
بفرع  العام  الديوان  في  العروض  تقديم   -
بالصفصافة   التعاوني  الزراعي  المصرف 
نهاية  لغاية   2020   /5  /31 من  اعتبارا 

الدوام      ليوم األربعاء  2020/6/3
- العنوان :الصفصافة-المصرف الزراعي 
هاتف   – الصفصافة  فرع  التعاوني  

5705282
مدير فرع الصفصافة
للمصرف الزراعي التعاوني

135947

إعالن طلب عروض أسعار) للمرة 
الثانية( 

المكتب  رئيس  طرطوس-  محافظ  يعلن 
عروض  طلب  إعالن  عن  التنفيذي 
المختوم  بالظرف  الثانية   للمرة  أسعار 
والتجهيزات  الشبكة  أعمال  مشروع  لتنفيذ 
مديرية  مبنى  في  والبرمجيات  الحاسوبية 

الخدمات الفنية بطرطوس 
ل.س  األولية1500000  التأمينات  قيمة 
ليرة سورية  فقط  مليون وخمسمائة ألف  
الغير والتأمينات النهائية 10% من القيمة 
األولية  التأمينات  وتقدم  للعقد  اإلجمالية 
أحد  من  مصدق  شيك  بموجب  والنهائية 
مصرفية  كفالة  أو  المعتمدة  المصارف 

لكامل مدة العقد.
مدة التنفيذ : 120 يوم   

ثمن االضبارة : 10000 ل0س 
الرسمي  الدوام  نهاية  العروض حتى  تقبل 
وتفض   2020/   6  /  9 في  الثالثاء  يوم 
العروض الساعة العاشرة من اليوم التالي 

النتهاء تقديمها 
غرامة التأخير 0,1% واحد باأللف عن كل 

يوم تأخير 
مدة ارتباط العارض بعرضه 180 يوم 

بعرضه  المرشح  العارض  ارتباط  مدة 
180 يوم 

اإلعالنات  بنشرة  االشتراك  يشترط 

الرسمية لعام 2020 
شركة  العارضة  الجهة  تكون  أن  يجب   
  IT SOlutionsمجال في  متخصصة 
تكون  وأن  التقل عن خمس سنوات  لفترة 
الشركة قد قامت بأعمال مشابهة مع جهات 
القطاع العام بما ال يقل عن ثالثة مشاريع 
هذه  من  جزءاً  الوثيقة  هذه  وتعتبر  مماثلة 
الوثائق واألوراق المطلوبة لقبول العرض 
تقدم العروض إلى ديوان مديرية الخدمات 
الفنية بطرطوس وفق القانون رقم 51 لعام 
2004 ضمن ثالثة مغلفات يحتوي المغلف 
الثبوتية  التأمينات األولية واألوراق  األول 
العرض  والثالث  الفني  العرض  والثاني 

المالي 
المشروع   إضبارة  على  اإلطالع  يمكن 
لدى دائرة  الشؤون القانونية خالل أوقات 

الدوام الرسمي
محافظ طرطوس

135951

اعالن طلب عروض بالسرعة الكلية 
للمرة الثانية

حاجته  عن  الطواحين  بلدة  مجلس  يعلن 
على  زراعي  مشتل  أعمال  وإنشاء  لتقديم 
منطقة  من   1480-1481 العقارين 

عروض  طلب  بطريقة  العقارية  شمسين 
أسعار 

نهاية  في  العروض  لتقديم  موعد  آخر 
تاريخ  األحد  يوم  من  الرسمي  الدوام 

      2020/5/31
الساعة  تمام  في  العروض  فض  موعد 
العاشرة من يوم االثنين تاريخ 2020/6/1

التأمينات المؤقتة 1250000 ل س 
التأمينات النهائية 10% من القيمة اإلجمالية 

للعقد
مدة التنفيذ 120 يوما 

مدة ارتباط العارض بعرضه 30 يوم 
ولمرة  س  ل   50000 االضبارة  سعر 

واحدة فقط
الوثائق  بجميع  مرفقة  العروض  تقدم 
والثبوتيات الالزمة ويمكن مراجعة مجلس 
بلدة الطواحين لإلطالع على دفتر الشروط 
الدوام  أوقات  خالل  االضبارة  وشراء 

الرسمي  
رئيس مجلس بلدة الطواحين

135955

اعالن مناقصة محلي
يعلنفرعاتصاالتطرطوسعنإجراءمناقصةم
حليةعنطريقالضمأوالتنزيللتنفيذأعمالتحو

يل الشبكة 
في  أرضية  شبكة  الى  المعلقة  الهاتفية     
قرية الزيادة – عين الزرقا - وفقا« لدفتر 

الشروط الخاصة والكشف
التقديري المرفق..

  - المكان والزمان:الساعة الحادية عشرة 
صباحا من يوم : 2020/6/17- في مكتب 

دائرة التنفيذ.
- آخر موعد للتقديم : نهاية الدوام الرسمي 

من يوم   : 2020/6/16
 3699176: التقديري  الكشف  قيمة   -

ل.س.
-  التأمينات المؤقتة:111000ل.س.

-  التأمينات النهائية :5  % من قيمة االحالة
- مدة التنفيذ:18يوم.

-  مدة ارتباط العارض بعرضه  :   )90( 
 )180(   : المرشح   والمتعهد   - يوما«  

يوما«.
واحد    : اليومية   التأخير  تعويضات    -

باأللف من قيمة التعهد
-  يحق للشركة زيادة أو تخفيض األعمال 
المتعاقد عليها أثناء تنفيذ العقد بحدود %20 

من قيمة العقد.
- على من يرغب االشتراك مراجعة شعبة 
العقود لشراء دفتر الشروط بمبلغ)5000( 

ل.س.
- التصنيف : كهرباء فئة سادسة أو خامسة.

الثبوتية  باالوراق  مرفقة  العروض  تقدم   -
في  العام  الديوان  المؤقتة-إلى  والتأمينات 

فرع اتصاالت طرطوس.
مدير فرع اتصاالت طرطوس

135984

إعالن استدراج عروض بالسرعة الكلية 
للتعاقد للمرة الثانية 

الزراعي  المصرف  المعلنة:  الجهة 
التعاوني / فرع صافيتا 

نوع اإلعالن: استدراج عروض للتعاقد
والعتالة  الحمل  عمليات  تلزيم   : التصنيف 
للمصرف  األسمدة  مستودعات  في 

الزراعي التعاوني لعام 2020
آخر موعد لتقديم العروض: 2020/6/3

موعد فض العروض: 2020/6/4 الساعة 
العاشرة صباحاً.

نص اإلعالن: يعلن فرع صافيتا للمصرف 
بإجراء  رغبته  عن  التعاوني  الزراعي 
عمليات  لتلزيم  أسعار  عروض  استدراج 
األسمدة  مستودعات  في  والعتالة  الحمل 
دفتر  وفق  التعاوني  الزراعي  للمصرف 
برقم  المعمم  والحقوقي  المالي  الشروط 

15/342 تاريخ 2019/5/27 الذي يمكن 
في  المصرف  فرع  من  عليه  الحصول 

صافيتا وبالشروط التالية:
الكشف  قيمة  من    %5 األولية:  التأمينات 

التقديري 
التأمينات النهائية: 10% من قيمة العقد.

مدة التنفيذ : من تاريخ أمر المباشرة ولغاية 
.2020/12/31

يوم   )30( بعرضه  العارض  ارتباط  مدة 
تقديم  موعد  النتهاء  التالي  اليوم  من  تبدأ 

العروض
بعرضه  المرشح  العارض  ارتباط  مدة 
)30( يوم تبدأ من اليوم التالي لتبليغ إحالة 

التعهد عليه.
يتم  ل.س   /3000/ اإلضبارة:   سعر 

شراؤها من فرع المصرف بصافيتا.
المصرف  ديوان  في  العروض  تقديم 
الزراعي التعاوني – فرع صافيتا  اعتبارا 
من تاريخ 2020/5/31 لغاية نهاية الدوام 

ليوم األربعاء 2020/6/3.
الزراعي  المصرف  صافيتا-  العنوان: 
هاتف   – صافيتا  فرع   – التعاوني 

5521711
مدير فرع صافيتا

135985

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

www.scfms.sy : ميكن الطالع على البيانات املالية لل�سركة و تقرير مدقق احل�سابات على موقع هيئة الأوراق املالية ال�سورية 

إعالن مناقصة داخلية
استنادا إلى أحكام الفصل الثالث من القانون 51 لعام 2004 

 UPET تعلن الشركة السورية للنفط للمرة الثالثة عن حاجتها لتوريد قطع تبديل  للحفارة الرومانية
ملف رقم:  2020/31/د / ب

وفق ما يلي : 
1- التأمينات األولية :/   3525000/ ل س فقط ثالثة ماليين  وخمسمائة وخمسة  وعشرون ألف

      ليرة سورية الغير.
2- التأمينات النهائية  :   بنسبة 10% عشرة بالمائة من القيمة االجمالية لإلحالة .

3- مكان التوريد : أرض مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس0
4- مدة التوريد  :  /90/  يوم من تاريخ أمر المباشرة 0

5- موعد اإلغالق : حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم  األحد الواقع بتاريخ 14 / 2020/6
6-موعــد جلســة فــض العــروض :  يــوم االثنيــن الواقــع فــي 15 / 6 /2020 الســاعة / 11 / صباحــا فــي مبنــى الشــركة الســورية للنفــط بدمــر 

الطابــق /12/.
7 - مدة االرتباط بالعرض :  60 يومًا اعتبارًا من اليوم الذي يلي موعد اإلغالق.

8 -قابلية التجزئة: الطلبية  قابلة للتجزئة وفق مجموعات0 
9-  مدة الضمان :   ستة أشهر   من تاريخ االستالم األولي للمواد 0

10-  طريقة الدفع  : وفق ما هو وارد بدفتر الشروط المالي والقانوني .
11- تقــدم العــروض الــى ديــوان الشــركة الكائــن فــي دمشــق – مشــروع دمــر –ســاحة التوســع – جزيــرة 19 – بنــاء 32  ص ب 2849 -هاتــف 

3137935- 3137913 -فاكــس  -3137979-3137977 . 
WEBSITE www.spc.com.sy - Email: spccom1@scs-net.org   or  spccom2@scs-net.org

12- على العارض تقديم وثيقة اشتراك بنشرة االعالنات الرسمية مصدقة اصوال .
13- كل مــا لــم يــرد عليــه النــص فــي هــذا االعــالن يرجــع فيــه الــى احــكام نظــام العقــود الصــادر بالقانــون رقــم 51 لعــام 2004 ودفتــر الشــروط 

الخــاص بالملــف ودفتــر الشــروط العامــة الصــادر بالمرســوم رقم450لعــام2004
14- يتــم شــراء اضبــارة دفتــر الشــروط مــن مبنــى اإلدارة لقــاء مبلــغ /5000/ ل س فقــط : خمســة آالف ليــرة ســورية نقــدا لــدى أميــن الصنــدوق فــي 

االدارة 

إعالن مناقصة داخلية
استنادا إلى أحكام الفصل الثالث من القانون 51 لعام 2004 

تعلن الشركة السورية للنفط  عن حاجتها لتوريد مادة حمض كلور الماء
ملف رقم  78 / 2020/د

وفق ما يلي : 
1- التأمينات األولية :/   3250000 / ل س فقط ثالث ماليين ومئتان وخمسون ألف ليرة سورية الغير.

2- التأمينات النهائية  :   بنسبة 10% عشرة بالمائة من القيمة اإلجمالية  لإلحالة .
3- مكان التوريد  : أرض مستودعات مديرية حقول المنطقة الوسطى بالفرقلس .

4- مدة التوريد  :/30 / ثالثون يوما  من تاريخ أمر المباشرة0
5- موعد اإلغالق : حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم األحد الواقع بتاريخ   14  /  6  /2020

6-موعد جلسة فض العروض :  يوم األثنين الواقع في  15  /   6   / 2020  الساعة /   12   / ظهرًا
   في مبنى الشركة السورية للنفط  بدمر الطابق /12/.

7 - مدة االرتباط بالعرض :  60 يومًا اعتبارًا من اليوم الذي يلي موعد اإلغالق.
8 -قابلية التجزئة: الطلبية  غير    قابلة للتجزئة .                                                           

9- مدة الضمان :  سنة      من تاريخ االستالم األولي للمواد 0أو لحين نفاذ الكمية أيهما أقرب
10-  طريقة الدفع  : وفق ما هو وارد بدفتر الشروط المالي والقانوني .

11- تقــدم العــروض إلــى ديــوان الشــركة الكائــن فــي دمشــق – مشــروع دمــر –ســاحة التوســع – جزيــرة 19 – بنــاء 32  ص ب 2849 -هاتــف 
3137935- 3137913 -فاكــس  -3137979-3137977 . 

WEBSITE www.spc.com.sy - Email: spccom1@scs-net.org   or  spccom2@scs-net.org
12- على العارض تقديم وثيقة اشتراك بنشرة اإلعالنات الرسمية مصدقة أصوال .

13- كل مــا لــم يــرد عليــه النــص فــي هــذا اإلعــالن يرجــع فيــه إلــى أحــكام نظــام العقــود الصــادر بالقانــون رقــم 51 لعــام 2004 ودفتــر الشــروط 
الخــاص بالملــف ودفتــر الشــروط العامــة الصــادر بالمرســوم رقم450لعــام2004

14- يتــم شــراء اضبــارة دفتــر الشــروط مــن مبنــى اإلدارة لقــاء مبلــغ /5000/ ل س فقــط : خمســة آالف ليــرة ســورية نقــدا لــدى أميــن الصنــدوق فــي 
اإلدارة



إعالنـات
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6عدد الصفحات 7

إعـــالن مناقصـــة
الصحي  للصرف  العامة  الشركة  تعلن 
مناقصة  إجراء  عن  طرطوس  محافظة 
بالظرف المختوم  الستبدال وصلة صرف 
مدينة  ضمن   ) الطيعة  حي   ( في  صحي 

طرطوس / وفقاً لما يلي :
- قيمـة الكشف التقديري : /15855000/ 
وثمانمائة  مليوناً  فقــط خمسة عشر  ل.س 

ال  سورية  ليرة   ألف  وخمسون  خمس  و 
غيـــر. 

- التأمينات المؤقتة : 5%  من قيمة الكشف 
التقديري

قيمة  من   %10  : النهائيـة  التأمينات   -
اإلحالة

- غرامـة التأخير : 001ر0
- مدة التنفيذ : /90/ يوم   

- الضمــان : ســـنة  
 /120/ بعرضه:  العارض  ارتباط  مدة   -

يوم
بعرضه:  المرشح  المتعهد  ارتباط  مدة   -

/120/ يوم 
الخامسة  الساعة  حتى  العروض  تقبل  ـ 
 /  6  /17 في  األربعاء  يوم  من  عشر 
المناقصة وفض العروض  2020 تجري 
دوام  يوم  أول  من  العاشرة  الساعة  في 

رسمي يليه.
محضر  بشروط  التقيد  المتعاقد  على  ـ 
تاريخ  /86/م0س  رقم  التنسيق 
2019/4/1 الموقع من قبل ممثلو الشركة 

ومجلس مدينة طرطوس.
ـ يتحمل المتعهد كافــة الضرائب والنفقـات 
العقـد  نسـختي  على  الطوابـع  ورسـوم 

وأجـور اإلعـالن. 
عن  صادرة  وثيقة  بالعرض  يرفق  ـ 
اشتراك  تثبت  لإلعالن  العربية  المؤسسة 
الرسمية  اإلعالنات  بنشرة  المتعهد 
وإيصال دفتر الشروط تحت طائلة رفض 

العرض. 
مصنفـاً  العارض  يكــون  أن  يشــترط  ـ 
من  التعميـــر  و  اإلســكان  وزارة  لـدى 

الفئات رابعة وخامسة.
الوثائـق  العـروض مرفقـة بجميـع  تقـدم  ـ 
الثبوتيـة المنصـوص عنها في القانـون رقـم 
الشــروط  دفتر  وإيصال  لعام 2004   51
لدى  العقود  دائرة  مراجعــة  يمكـن  و 
الشركة لإلطالع على الشــــروط وشــراء 
الدوام الرســمي  الفنيــة خالل  االضبــارة 
بمبلغ /10000/ ل0س فقط عشرة آالف 

ليرة ســورية الغير.  
المدير العام

135987

إعـــالن مناقصـــة
الصحي  للصرف  العامة  الشركة  تعلن 
مناقصة  إجراء  عن  طرطوس  محافظة 
بالظرف المختوم الستبدال وصلة صرف 
صحي في شارع ) زكي الحلبي 2 ( ضمن 

مدينة طرطوس / وفقاً لما يلي :
التقديري : /4799360/  - قيمـة الكشف 
و  وسبعمائة  ماليين  أربعة  فقــط  ل.س 
ليرة   وستون  وثالثمائة  ألفاً  وتسعون  تسع 

سورية ال غيـــر. 
- التأمينات المؤقتة : 5%  من قيمة الكشف 

التقديري
قيمة  من   %10  : النهائيـة  التأمينات   -

اإلحالة
- غرامـة التأخير : 001ر0 
- مدة التنفيذ : /30/ يوم   

- الضمــان : ســـنة  
- مدة ارتباط العارض بعرضه: /90/ يوم       
 : بعرضه  المرشح  المتعهد  ارتباط  مدة   -

/90/ يوم 

الخامسة  الساعة  حتى  العروض  تقبل  ـ 
 2020/6/ في  14  األحد  يوم  من  عشر 
في  العروض  وفض  المناقصة  تجري 
الساعة العاشرة من أول يوم دوام رسمي 

يليه.
محضر  بشروط  التقيد  المتعاقد  على  ـ 
تاريخ  /86/م0س  رقم  التنسيق 
2019/4/1 الموقع من قبل ممثلو الشركة 

ومجلس مدينة طرطوس.
ـ يتحمل المتعهد كافــة الضرائب والنفقـات 
العقـد  نسـختي  على  الطوابـع  ورسـوم 

وأجور اإلعالن.
عن  صادرة  وثيقة  بالعرض  يرفق  ـ 
اشتراك  تثبت  لإلعالن  العربية  المؤسسة 
الرسمية  اإلعالنات  بنشرة  المتعهد 
وإيصال دفتر الشروط تحت طائلة رفض 
العارض  يكــون  أن  يشــترط  ـ  العرض. 
مصنفـاً لـدى وزارة اإلســكان و التعميـــر 

من الفئة خامسة أو سادسة. 
ـ تقـدم العـروض مرفقـة بجميـع األوراق 
الثبوتيـة بما فيها التأمينات األولية بموجب 
شيك أو كفالة مصرفية المنصـوص عنها 
في القانـون رقـم 51 لعام 2004 وإيصال 

دفتر الشــروط.
يمكـن مراجعــة دائرة العقود لدى الشركة 
وشــراء  الشــــروط  على  لإلطالع 
الدوام الرســمي  الفنيــة خالل  االضبــارة 
آالف  خمسة  فقط  ل0س   /5000/ بمبلغ 

ليرة ســورية الغير
المدير العام

135988

إعـــالن مناقصـــة
الصحي  للصرف  العامة  الشركة  تعلن 
مناقصة  إجراء  عن  طرطوس  محافظة 
بالظرف المختوم  الستبدال وصلة صرف 
مدينة  ضمن   ) الطيعة  حي   ( في  صحي 

طرطوس / وفقاً لما يلي :
- قيمـة الكشف التقديري : /15855000/ 
وثمانمائة  مليوناً  فقــط خمسة عشر  ل.س 
ال  سورية  ليرة   ألف  وخمسون  خمس  و 

غيـــر. 
- التأمينات المؤقتة : 5%  من قيمة الكشف 

التقديري
قيمة  من   %10  : النهائيـة  التأمينات   -

اإلحالة
- غرامـة التأخير : 001ر0
- مدة التنفيذ : /90/ يوم   

- الضمــان : ســـنة  
 /120/ بعرضه:  العارض  ارتباط  مدة   -

يوم
 : بعرضه  المرشح  المتعهد  ارتباط  مدة   -

/120/ يوم 
الخامسة  الساعة  حتى  العروض  تقبل  ـ 
 /  6  /17 في  األربعاء  يوم  من  عشر 
المناقصة وفض العروض  2020 تجري 

دوام  يوم  أول  من  العاشرة  الساعة  في 
رسمي يليه.

محضر  بشروط  التقيد  المتعاقد  على  ـ 
تاريخ  /86/م0س  رقم  التنسيق 
2019/4/1 الموقع من قبل ممثلو الشركة 

ومجلس مدينة طرطوس.
ـ يتحمل المتعهد كافــة الضرائب والنفقـات 
العقـد  نسـختي  على  الطوابـع  ورسـوم 

وأجـور اإلعـالن. 
عن  صادرة  وثيقة  بالعرض  يرفق  ـ 
اشتراك  تثبت  لإلعالن  العربية  المؤسسة 
الرسمية  اإلعالنات  بنشرة  المتعهد 
وإيصال دفتر الشروط تحت طائلة رفض 
العارض  يكــون  أن  يشــترط  ـ  العرض. 
مصنفـاً لـدى وزارة اإلســكان و التعميـــر 

من الفئات رابعة وخامسة. 
الوثائـق  العـروض مرفقـة بجميـع  تقـدم  ـ 
الثبوتيـة المنصـوص عنها في القانـون رقـم 
الشــروط  دفتر  وإيصال  لعام 2004   51
لدى  العقود  دائرة  مراجعــة  يمكـن  و 
الشركة لإلطالع على الشــــروط وشــراء 
الدوام الرســمي  الفنيــة خالل  االضبــارة 
بمبلغ /10000/ ل0س فقط عشرة آالف 

ليرة ســورية الغير.  
المدير العام

135989

إعالن استدراج عروض أسعار
عن  السمكية  للثروة  العامة  الهيئة  تعلن 
في  األقفاص  لمستلزمات  لتأمين  حاجتها 
 – حبال   – شباك   ( تشرين   16 مزرعة 
رصاص ( وفقاً لدفاتر الشروط الفنية رقم 

/2201/و تاريخ 2020/3/22
مغلفات  ثالث  ضمن  العروض  تقدم 
باسم  معنون  رابع  مغلف  ضمن  توضع 
محتوياته  خالصة  عليه  ويكتب  الهيئة 
العارض بشكل مفصل مع  واسم وعنوان 
أرقام الهواتف وموضوع طلب العروض 
المغلف  هذا  على  ويذكر  فضها  وموعد 
التأمينات  وقيمة  المقدمة  األجهزة  أسماء 
المقدمة ضمنه.ويجب أن تحتوي المغلفات 

الثالثة على ما يلي :
المؤقتة  التأمينات  على  ويحتوي   : األول 
الشروط  دفاتر  في  المطلوبة  والوثائق 

العامة والخاصة.
الفني  العرض  على  ويحتوي   : الثاني 

والمواصفات.
الثالث : ويحتوي على العرض المالي مع 
جدول األسعار الفردية واإلجمالية مكتوبة 

رقماً وكتابةً.
- تقدم العروض إلى الديوان العام في مقر 

الهيئة بجبلة – شمال الملعب البلدي
- آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام 
الرسمي ليوم    االحد         تاريخ    7  

2020/   6  /
- موعد فض العروض : الساعة / الثانية 

عشرة/ من يوم      االثنين      تاريخ    8  
2020/  6    /

- ال يحق للعارضين تجزئة عروضهم.
مبلغ  المؤقتة:  التأمينات   -
ماليين  خمسة  فقط  /5000000/ل.س 
بموجب  تسدد  غير  ال  فقط  سورية  ليرة 
أو حوالة  كفالة مصرفية  أو  شيك مصدق 

مصرفية.

- التأمينات النهائية /10%/ من قيمة العقد 
 /120/ بعرضه  العارض  ارتباط  مدة    -

يوماً من تاريخ فض العروض.
- مدة التسليم /60/ يوماً.

نقص  حال وجود  في  أي طلب  يرفض   -
وخاصة  المطلوبة  الثبوتية  األوراق  في 
التأمينات وإيصال سداد قيمة دفتر الشروط 
اإلعالنات  بنشرة  االشتراك  ووثيقة 

الرسمية وصك الوكالة.
- يمكن االطالع على دفاتر الشروط الفنية 
والحقوقية والمالية لدى مديرية العقود في 
مبلغ  تسديد  لقاء  عليها  والحصول  الهيئة 

/15000/ ل.س لدى مديرية المالية.
المدير العام للهيئة العامة للثروة 
السمكية

64205

 لتقديم وتركيب وتشغيل مشروع بما  بـالـظــرف الـمـخـتـــوم إعـــالن طلب عروض داخـلـــي
  م  5/2/2019/ل .إ تاريخ 141حقق المتطلبات التقنية لمضمون القرار ي

  
عن إجراء طلب عروض  -اإلدارة العامة بدمشق  -تعلن المؤسسة العامة للمصرف الزراعي التعاوني  

لتحقيق م 2004/لعام 51/ ادر بالقانون رقمالموحد الص داخلي بالظرف المختوم وفقاً ألحكام نظام العقود
وذلك حسب دفاتر الشروط الفنية والمالية م 5/2/2019/ل .إ تاريخ 141المتطلبات التقنية لمضمون القرار 

  لھذا الغرض. المعدةوالحقوقية 
تقدم العروض مرفقة بكافة الوثائق الثبوتية إلى ديوان المديرية العامة للمصرف الزراعي التعاوني بدمشق 

  وفق مــا يـلــــــي: م6/2020/ 14  يوم االحد  من الدوام الرسمي  نھاية حتى 
سورية ال مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف ليرة ل س فقط /1555000ـ التأمينات المؤقتة : /1

 غير.
 % من قيمة العقد عند اإلحالة .10ـ التأمينات النھائية : 2
ً  /100/ھيـ مدة التنفيذ : 3 ً  يوما  .  تقويميا
ليغه خطيا إحالة ـ يبقى المتعھد المرشح مرتبطاً بعرضه لمدة تسعين يوماً من تاريخ اليوم التالي لتب4

  .طلب العروض عليه 
       اإلدارةمدة ستة أشھر اعتباراً من تاريخ تسجيل العرض في ديوان يبقى العارض مرتبطا بعرضه ل - 5

 العامة للمصرف الزراعي التعاوني
 األسعار المقدمة نھائية وال تقبل أي كسر.  ـ 6
  حدى غرف التجارة أو الصناعة.إيجب أن يكون العارض مسجالً في السجل التجاري و في   - 7
ليرة سورية ال غير تحت   خمسة وعشرون الف فقط ل.س   /25000ضبارة المناقصة / اثمن  -8 

 طائلة رفض العرض.
جانب فندق أمية  -تجھيز -يمكن مراجعة المديرية العامة للمصرف الزراعي التعاوني الكائنة بدمشق 

  ضبارة.اللإلطالع  وشراء ا
  م.    2020/    دمشــــــــق      /    

  
  الــمــديــر الـعــام                                                                 

  للمصرف الزراعي التعاوني                                                                  



إعالنـات
العدد 1 - األربعاء 20-5-2020 م - الموافق 27 رمضان 1441 هـ

7عدد الصفحات 7


