الجمهورية العربية السورية
الهيئة العامة لخدمات اﻻتصاﻻت الﻼسـلكية
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الرقم :
التاريخ :

إعﻼن طلب عروض أسـعار محلي
رقم  ١/٢/١٣/٥تاريخ ٢٠١٩/٦/٢٥
تعلن الهيئة العامة لخدمات اﻻتصاﻻت الﻼسـلكية عن طلب استدراج عروض أسـعار محلي لتقديم مقومات
كهربائية استطاعة  / ٦٥٠٠ -٦٠٠٠ /واط مخصصة للعمل مع أجهزة اﻻتصاﻻت مع القطع التبديلية
الﻼزمة لها بما ﻻ يتجاوز  %١٠من قيمتها وذلك وفق دفتر الشـروط الفنية والحقوقية والمالية الخاصة .
 ٣٫٠١٠٫٠٠٠ /ل.س  /فقط ثﻼثة مﻼيين وعشرة آﻻف ليرة سورية ﻻغير.
التأمينات المؤقتة
 %١٠من قيمة العقد .
التأمينات النهائية
غرامة التأخير اليومية  %٠٫١واحد باﻵلف من قيمة العقد.
مدة اﻻرتباط بالعرض ثﻼثة أشهر
أربعة أشـهر
مدة التنفيذ
فعلى من يرغب اﻻشـتراك في طلب العروض مراجعة إدارة الشـؤون المالي ة  -قس ـم العق ود ف ي الهيئ ة العام ة
لخ دمات اﻻتص اﻻت الﻼس ـلكية الك ائن ري ف دمش ق  -ال ديماس  -مقاب ل مجم ع ص حارى الس ياحي – التجم ع
التق اني  -جان ب الهيئ ة الوطني ة لخ دمات الش بكة  -ط ابق ثال ث للحص ول عل ى دفت ر الش روط لق اء مبل غ
 ١٠٫٠٠٠ /ل.س . /
تق دم الع روض مرفق ة بالتأمين ات المؤقت ة إل ى دي وان الهيئ ة العام ة لخ دمات اﻻتص اﻻت الﻼس ـلكية – ري ف
دمشق– مقابل مجمع صحارى الس ياحي – التجم ع التق اني – بع د الهيئ ة العام ة لخ دمات الش بكة وذل ك حت ى
الساعة  ١٥:٠٠من يوم اﻷحد الواقع في .٢٠١٩/٧/٢٨
لﻺطﻼع على دفتر الشروط الخاصة مراجعة الموقع اﻹلكتروني للهيئ ة العام ة لخ دمات اﻻتص اﻻت الﻼس ـلكية
)( www.swo.gov.sy
المدير العام
للهيئة العامة لخدمات اﻻتصاﻻت الﻼسـلكية
المهندس جﻼل خضر

نسخة إلى:
 مكتب المدير العام .
 معاوني المدير العام .
 المؤسسة العربية لﻺعﻼن  /٧رجاء النشر وفق البيانات المدرجة في إعﻼن طلب العروض.-
 مديريات اﻹدارة المركزية .
 أفرع الهئية في محافظات .
 لوحة اﻻعﻼنات باﻹدارة المركزية  -أمانة سر لجنة المناقصات  -الديوان .

