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إعالن مناقصة داخلية بالسرعة 
الكلية

تعلن الهيئة العامة للموارد المائية بدمشق 
عن إجراء مناقصة داخلية بطريقة الضم 
و التنزيل لتنفيذ مشروع استبدال القساطل 
عين  ري  شبكات  صيانة  لزوم  المعدنية 
 600 قطر   2mpالثاني الخط   – البيضا 

مم ضغط /10/بار في الالذقية.
 /  30474250  / التقديري  الكشف   -
و  أربعمائة  و  مليون  ثالثون  فقط  ل.س 
أربعة و سبعون ألف و مائتان وخمسون 

ليرة سورية ال غير  .
- مدة التنفيذ :/90/يوم .

)من   ً مصنفا  العارض  يكون  أن   -
إحدى  في  الرابعة(  أو  الثالثة  الفئة 
جسور–مباني–  و  اختصاصات)طرق 
و  الصحي  الصرف  و  المياه  شبكات 
صادرة  تصنيف  وثيقة  بموجب  السدود( 

عن وزارة اإلسكان و التعمير .
- التأمينات األولية : 5 % من قيمة الكشف 

التقديري.
- التأمينات النهائية : 10 % من قيمة بدل 

اإلحالة. 
- غرامات التأخير : 0,001 واحد باأللف 
يوم  كل  عن  اإلجمالية  العقد  قيمة  من 
تأخير على أن ال تزيد عن 20%عشرين 

بالمائة من القيمة اإلجمالية للتعهد.
 90  ( بعرضه  العارض  ارتباط  مدة   -

يوما ً ( تلي أخر موعد لتقديم العروض.
النص  عليه  يرد  لم  ما  كل  في  يطبق   -
في هذا اإلعالن ودفتر الشروط الخاصة 
الصادر  الموحد  العقود  نظام  أحكام 
وأحكام   2004 لعام   /51/ رقم  بالقانون 
بالمرسوم  الصادر  العام  الشروط  دفتر 

رقم/450/ لعام2004.
العقود  مديرية  من  االضبارة  تطلب   -
واإلمداد في الهيئة العامة للموارد المائية 

مقابل/2000/ل.س.
الهيئة  ديوان  إلى  العروض  تقدم   -
الخطيب–هاتف  -دمشق-القصور–نزلة 

/011-4410428/
- تقبل العروض حتى الساعة )15.20(  
 /  6/1 لــ   الموافق  االثنين  يوم  من  

.2020

عند  التالي  اليوم  في  العروض  تفض   -
الساعة العاشرة صباحا ً.

المدير العام
64269

إعالن مناقصة بالسرعة الكلية 
بلدة قرى األسد عن حاجته  يعلن مجلس 
بعض  في  اسفلتية  صيانة  مشروع  تنفيذ 
الجزيرة  و  الرابعة  الجزيرة  شوارع 
 / /ج  خامسة  الجزيرة  و  /ب/  خامسة 
الظرف  بطريقة  األسد  قرى  منطقة  من 
الخاص  الشروط  دفتر  و حسب  المختوم 
الساعة  تمام  في  ذلك  و  لديها  المعتمد 
الموافق  االثنين  يوم  من  العاشرة 
في  العروض   تقبل  و  لـ2020/6/1 
الرسمي  الدوام  نهاية  حتى  البلدة  ديوان 
قيمة   2020/5/31 تاريخ  األحد  ليوم 
 /  22550000/  : التقديري  الكشف 

ل.س . 
التأمينات األولية:    5 % شيك أو كفالة 

مصرفية حصراً .
قيمة  من   %  10 النهائية:  التأمينات 

اإلحالة. مدة العمل :30 يوماً 
بعرضه  العارض  المتعهد  ارتباط  مدة 

:30 يوم 
 / بعرضه  المرشح  المتعهد  ارتباط  مدة 
90 / يوم اعتباراً من إحالة المشروع إليه 

و تبليغه أصوالً .
يمكن مراجعة البلدية لالطالع على دفتر 
الشروط و دفع قيمة اإلضبارة /30000/ 

ل.س فقط ثالثون ألف ليرة سورية 
ال غير و كل عرض ال تتوفر فيه الشروط 

القانونية يرفض .
 رئيس مجلس بلدة قرى األسد

64291

إعالن مناقصة بالسرعة الكلية 
بلدة قرى األسد عن حاجته  يعلن مجلس 
بعض  في  اسفلتية  صيانة  مشروع  تنفيذ 
شوارع الجزيرة األولى و الجزيرة الثانية 
/  من منطقة  ـ ب  /آ  الجزيرة خامسة  و 
و  المختوم  الظرف  بطريقة  األسد  قرى 
المعتمد  الخاص  الشروط  دفتر  حسب 
العاشرة  الساعة  تمام  في  ذلك  و  لديها 

 2020/6/1 لـ  الموافق  االثنين  يوم  من 
البلدة حتى  ديوان  في  العروض   تقبل  و 
تاريخ  األحد  ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية 
 : التقديري  الكشف  قيمة   2020/5/31

/23300000 / ل.س . 
التأمينات األولية:    5 % شيك أو كفالة 

مصرفية حصراً .
التأمينات النهائية: 10 % من قيمة اإلحالة 

 .
ً مدة العمل :30 يوما

بعرضه  العارض  المتعهد  ارتباط  مدة 
:30 يوم 

 / بعرضه  المرشح  المتعهد  ارتباط  مدة 
90 / يوم اعتباراً من إحالة المشروع إليه 

و تبليغه أصوالً .
يمكن مراجعة البلدية لالطالع على دفتر 
الشروط و دفع قيمة اإلضبارة /30000/ 
ال  سورية  ليرة  ألف  ثالثون  فقط  ل.س 
الشروط  فيه  التتوفر  كل عرض  و  غير 

القانونية يرفض .
 رئيس مجلس بلدة قرى األسد 

64292
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إعالن مناقصة بالسرعة الكلية 
عن  األسد  قرى  بلدة  مجلس  يعلن 
اسفلتية  صيانة  مشروع  تنفيذ  حاجته 
من  الثاني  الحي  شوارع  بعض  في 
الظرف  بطريقة  األسد  قرى  منطقة 
الشروط  دفتر  حسب  و  المختوم 
في  ذلك  و  لديها  المعتمد  الخاص 
يوم  من  العاشرة  الساعة  تمام 
تقبل  و  الموافقلـ2020/6/1  االثنين 
العروض  في ديوان البلدة حتى نهاية 
تاريخ  األحد  ليوم  الرسمي  الدوام 
2020/5/31 قيمة الكشف التقديري 

: / 23000000 / ل.س . 
أو  شيك   %  5 األولية:     التأمينات 

كفالة مصرفية حصراً .
قيمة  من   %  10 النهائية:  التأمينات 

اإلحالة . 
مدة العمل :365  يوماً 

مدة ارتباط المتعهد العارض بعرضه 
:30 يوم 

مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه / 
75 / يوم اعتباراً من إحالة المشروع 

إليه و تبليغه أصوالً .
على  لالطالع  البلدية  مراجعة  يمكن 
اإلضبارة  قيمة  دفع  و  الشروط  دفتر 
ألف  ثالثون  فقط  ل.س   /30000/

ليرة سورية 
فيه  التتوفر  عرض  كل  و  غير  ال 

الشروط القانونية يرفض .
 رئيس مجلس بلدة قرى األسد

64293

إعالن مناقصة بالسرعة الكلية 
عن  األسد  قرى  بلدة  مجلس  يعلن 
اسفلتية  صيانة  مشروع  تنفيذ  حاجته 
الخامسة  الجزيرة  شوارع  بعض  في 
األسد  قرى  منطقة  من    / ج  ـ  /ب 
حسب  و  المختوم  الظرف  بطريقة 
لديها  المعتمد  الخاص  الشروط  دفتر 
من  العاشرة  الساعة  تمام  في  ذلك  و 
يوم االثنين الموافق لـ 2020/6/1 و 
تقبل العروض  في ديوان البلدة حتى 
نهاية الدوام الرسمي ليوم األحد تاريخ 
2020/5/31 قيمة الكشف التقديري 

: /23925000 / ل.س . 
أو  شيك   %  5 األولية:     التأمينات 

كفالة مصرفية حصراً .
قيمة  من   %  10 النهائية:  التأمينات 

اإلحالة . 
مدة العمل :30 يوماً 

مدة ارتباط المتعهد العارض بعرضه 
:30 يوم 

مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه / 
90 / يوم اعتباراً من إحالة المشروع 

إليه و تبليغه أصوالً .
على  لالطالع  البلدية  مراجعة  يمكن 
اإلضبارة  قيمة  دفع  و  الشروط  دفتر 
ألف  ثالثون  فقط  ل.س   /30000/

ليرة سورية 
فيه  التتوفر  عرض  كل  و  غير  ال 

الشروط القانونية يرفض .
 رئيس مجلس بلدة قرى األسد

64294

منــاقصــة
ترغب الشركة العامة للبناء والتعمير/ 
للمرة  مناقصة  بإجراء   / دمشق  فرع 
الثانية و بالسرعة الكلية لتأمين أعمال 
وسحب  رفع  جك  وإصالح   صيانة 
استبدال  مع  كامل/   / البوم  وصالت 
كافة القطع التالفة ,وذلك لزوم الرافعة 

التلسكوبية وفقاً للشروط التالية : 
  1-مدة التنفيذ :شهر

2-التأمينات المؤقتة      000 200   
ل.س مئتا ألف ليرة سورية0

3- التأمينات النهائية  5 % من قيمة 
العقد 

4- مدة االرتباط        60 يوماً
5- سعر االضبارة : 3000 ل. س 

الشروط  دفاتر  على  للحصول 
الخاصة و التقديم 

بمقر فرع دمشــق ) الروضة - مقابل 
السفارة التشيكية (

تقبل العروض لغايـة األحد 7 / 6 / 
2020  الساعة 15.00

الفرع  مقر  في  التالي  باليوم  وتفض 
بجلسة علنية الساعة 10,00

المديــر العــام
64295

منــاقصـة 
للبناء  العامة  الشركة  ترغب 
بإجراء  دمشق  فرع  والتعمير– 
الستئجار  الثانية  للمرة  مناقصة 
نقل  لزوم  وذلك  سائقين  مع  باصات 
العاملين إلى مواقع العمل لفرع دمشق 
وبالعكس على  والمشاريع(  )بحرستا 
باص  ميكرو   -1  : التالية  الخطوط 

/24/ راكباً خط جيرود– حرستا 
خط  راكباً   /24/ باص  ميكرو   -2

الضمير– حرستا 
خط  راكباً   /14/ سرفيس   -3

المعضمية– حرستا 
خط  راكباً   /14/ سرفيس   -4

الضمير– حرستا 
وفقاً للشروط التالية : 1-مدة التنفيذ : 

/12/ شهراً  
 50  000 المؤقتة    2-التأمينات 

ل.س.
3- التأمينات النهائية   5 %
4- مدة االرتباط   60 يوماً

5- سعر االضبارة : 1000 ل.س 
الشروط  دفاتر  على  للحصول 
الخاصة والتقديم: مقر فرع دمشــق- 

الروضة- مقابل السفارة التشيكية 
 /6/7 األحد  لغايـة  العروض  تقبل 

2020  الساعة 15.00
الفرع  مقر  في  التالي  باليوم  وتفض 

بجلسة علنية الساعة 10,00
المديــر العــام

64296

إعالن مناقصة بالسرعة الكلية /
للمرة الثانية

إجراء  عن  الدوالي  أم  بلدية  تعلن 
لتنفيذ  المختوم  بالظرف  مناقصة 
تجارية  محالت  بناء  مشروع 

وعيادات 
   ومكاتب ومحالت خضار في قرية 

أم الدوالي 
التقديري    الكشف  قيمة    

54841215 ل . س 
التأمينات األولية        5 % من قيمة 
شيك  بموجب  تقدم  التقديري  الكشف 

مصدق أو كفالة أو حوالة مصرفية 
 مدة التنفيذ                180 يوماً

من  النهائية        10 %  التأمينات 
قيمة العقد 

 غرامة التأخير           واحد باأللف 
عن كل يوم تأخير 

 مدة ارتباط العارض بعرضه )90( 
يوماً 

البلدية  ديوان  إلى  العروض  تقدم   
ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية  لغاية 
الثالثاء في 16 / 6 / 2020 مرفقة 

باألوراق الثبوتية 
ووثيقة  التصنيف  ووثيقة  الالزمة   
ويشترط  الرسمية  بالجريدة  اشتراك 
إيصال  مع  مشرف  مهندس  وجود 

شراء االضبارة 
وتفض  س  ل.   /  20000  / بقيمة   
الساعة  التالي  اليوم  في  العروض 

العاشرة صباحاً في مقر البلدية.
رئيس مجلس بلدية أم الدوالي

114894

إعـــــالن مناقصة داخلية 
السورية  الشركة   : المعلنة  الجهة   -

لنقل النفط – بانياس .
مناقصة  إعالن  اإلعالن:  نوع   -
الثانية بمثابة مرة أولى   للمرة  داخلية 

بالظرف المختوم .
- آخر موعد الستالم العروض: نهاية 
الدوام الرسمي الساعة /15,20/ من 
بعد ظهر يوم االثنين 6/29/ 2020 .

الساعة  العروض:  فض  تاريخ   -
10.00 صباحاً يوم الثالثاء 30 / 6 

 .2020/
خدمات  تقديم   : اإلعالن  نص   -
لتنظيف كافة مباني  ومرافق الشركة 
والنفايات  األوساخ  من  وملحقاتها 
لما  وفقاً  ببانياس  اإلدارة  مركز  في 
الحقوقي  الشروط  دفتر  في  وارد  هو 

والفني والمالي .
- رقم الطلبية : 14 /2/2020.  

 /  119000 /  : المؤقتة  التأمينات   -
ل س 

النهائية : 10% من قيمة  التأمينات   -
التعاقد.

- مدة التنفيذ :  سنة ميالدية.
 : بعرضه  العارض  ارتباط  مدة   -
يلي  الذي  اليوم  من  تبدأ  يوماً   /90/

آخر يوم لتقديم العروض .
المرشح  المتعهد  ارتباط  مدة   -
اليوم  من  تبدأ  يوماً   /90/  : بعرضه 
برسو  خطياً  إبالغه  تاريخ  يلي  الذي 

المناقصة عليه .
العام  الديوان  إلى   : العروض  تقدم   -
الموعد  ضمن  بانياس  في  للشركة 
عرض  كل  ويرفض  أعاله  المحدد 

يرد بعد الموعد المذكور .
- يمكن الحصول على دفتر الشروط 
: بمراجعة دائرة العقود والمشتريات 
الداخلية في بانياس لقــاء / 5000 / 
ليرة سورية تدفع في صندوق الشركة 

.

على  موقعنا  زوروا  لإلطالع   -
www.scot.gov.sy االنترنت

المديــــــــر العـــــــــام
135915

إعـــالن مناقصـــة 
تعلن الشركة العامة للصرف الصحي 
إجراء  عن  طرطوس  محافظة 
المختوم  الستبدال  بالظرف  مناقصة 
شارع  في  صحي  صرف  وصلة 
ووصلة   )2 وقاص  أبي  بن  سعد   (
شارع ) سعد بن أبي وقاص 4(ضمن 

مدينة طرطوس / وفقاً لما يلي:
 : التقديري  الكشف  قيمـة  ـ 
ثالثة  فقــط  ل.س   /13294905/
عشر مليوناً ومائتان وأربع وتسعون 
ألفاً وتسعمائة وخمس ليرات  سورية 

ال غيـــر. 
قيمة  من    %5  : المؤقتة  التأمينات  ـ 
التأمينات  ـ   التقديري    الكشف 

النهائيـة : 10% من قيمة اإلحالة

مدة  ـ  001ر0    : التأخير  غرامـة  ـ 
 : الضمــان  ـ  يوماً     /90/  : التنفيذ 

ســـنة  
بعرضه:  العارض  ارتباط  مدة  ـ 
/120/ يوماً      ـ مدة ارتباط المتعهد 

المرشح بعرضه : /120/ يوماً 
ـ تقبل العروض حتى الساعة الخامسة 
 /  6 في 22/  االثنين  يوم  من  عشرة 
وفض  المناقصة  تجري   2020
العروض في الساعة العاشرة من أول 

يوم دوام رسمي يليه.
ـ على المتعاقد التقيد بشروط محضر 
تاريخ  /86/م.س  رقم  التنسيق 
ممثلي  قبل  من  الموقع   2019/4/1

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

نسـختي العقـد وأجـور اإلعـالن . 
عن  صادرة  وثيقة  بالعرض  يرفق  ـ 
تثبت  لإلعالن  العربية  المؤسسة 
اإلعالنات  بنشرة  المتعهد  اشتراك 

الرسمية وإيصال دفتر الشروط تحت 
طائلة رفض العرض . 

ـ يشــترط أن يكــون العارض مصنفـاً 
التعميـــر  و  اإلســكان  وزارة  لـدى 

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

غير.  
المدير العام

135989

إعـــــالن مناقصة داخلية  
السورية  الشركة   : المعلنة  الجهة   -

لنقل النفط – بانياس .

مناقصة  إعالن   : اإلعالن  نوع   -
بالظرف  و  الثانية  للمرة  داخلية  

المختوم بطريقة الضم أوالتنزيل .
-  آخر موعد لتقديم العروض : نهاية 
 /15,20/ الساعة  الرسمي  الدوام 
 /  6  /23 الثالثاء  يوم  ظهر  بعد  من 

.2020
الساعة   : العروض  فض  تاريخ   -
10.00 صباحا من يوم األربعاء 24 

 .2020 / 6 /
مشروع  تنفيذ   : اإلعالن  نص    -
لتجميع  اسمنتيين  حوضين  إنشاء 
والصلبة  السائلة  النفطية  الرواسب 
في حقل الخزانات في مصب بانياس 
مع  مكبسية  )مضخة  الملحقات  مع 
القطع التبديلية، صمامات، تجهيزات 
مدنية  وأعمال  وميكانيكية(  كهربائية 
الخاص  الشروط  لدفتر  وفقا«  أخرى 

وذلك لمنع التلوث.
العارضين  من  العروض  تقبل   -
المصنفين لدى وزارة األشغال العامة 

ثالثة  تصنيف  بدرجة  واإلسكان 
المياه  شبكات  اختصاص  األقل  على 
والصرف الصحي والسدود أو مباني 

أو ميكانيك. 
- الطلبية غير قابلة للتجزئة .                             

- رقم الطلبية : 12 /2020/ 2
- الكشف التقديري : / 150000000 
مليون   وخمسون  مائة  فقط  س  ل   /

ليرة سورية .  
- التأمينات المؤقتة : / 7500000 / 

ليرة سورية . 
النهائية : 10% من قيمة  التأمينات   -

التعاقد .
- مدة التنفيذ : /180 / يوم .

 : بعرضه  العارض  ارتباط  مدة   -
يلي  الذي  اليوم  من  تبدأ  يوما   /90/

آخر يوم لتقديم العروض .
المرشح  المتعهد  ارتباط  مدة   -
اليوم  من  تبدأ  يوماً   /90/ بعرضه: 
برسو  خطيا  إبالغه  تاريخ  يلي  الذي 

المناقصة عليه .

- مدة الضمان : سنة ميالدية . 
العام  الديوان  إلى  العروض:  تقدم   -
الموعد  ضمن  بانياس  في  للشركة 
عرض  كل  ويرفض  أعاله  المحدد 

يرد بعد الموعد المذكور .
الشروط   دفتر  االطالع على  يمكن   -
العقود  دائرة  من  عليه  والحصول 
والمشتريات الداخلية في بانياس لقاء 
في  تدفع  سورية  ليرة   /15000  /

صندوق الشركة .
العمل  موقع  زيارة  العارض  على   -
ومعاينته  عليه  الميداني  والكشف 
ومعرفة طبيعة العمل للحصول على 
العرض  لتقديم  الالزمة  المعلومات 
بالشكل األنسب ويعتبر بمجرد تقديمه 
العرض إنه زار الموقع وتفهم طبيعة 

العمل .
على  موقعنا  زوروا  لالطالع   -

  www.scot.gov.sy اإلنترنت
المديــــــــر العـــــــــام

135990
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