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إعالن مناقصة داخلية للمرة الثالثة

سندا ألحكام الفصل الثالث من القانون  /15/لعام 4002

تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية للمرة الثالثة لتوريد متممات أانبيب
املل رق /4045/12د/ب

 التأمينات املؤقتة  /07687963/ :ل س فقط ستة وثالثون مليوانً ومخسمائة وست وسبعوون لفاباً ومنائائبة ومخسبون فبة سبوة ة غ بة موزعبةعلى جمموعتني وفق دفرت افشروط احلقوقي وادلايل.
 -التأمينات النهائية  :بنسعة ( ) % 03عشر ابدلائة من قيمة اإلحافة .

 -آخر موعد لتقدمي العروض :حىت هنا ة افدوام افرمسي من اتة خ 0300/ 0 /07

 موعد جلسة فض العروض :افساعة افثانية عشر ظهراً من اتة خ 0300/ 0 /08 -مدة وبدء التوريد  / :مائة ومنانون وماً  /تعدل اعتعاةاً من اتة خ تعليغ لمر ادلعاشر 3

 مكان التسلي  :واصل لةض خمازن افشركة افسوة ة فلغاز يف موقع مد ر ة نقل وتوز ع افغاز-افراين شرق مد نة محص  03كم . -مدة االرتباط ابلعرض  / :تسوون وماً  /تعدل من افيوم افتايل آلخر موعد فتقدمي افوروض3

 تقدم افوروض إىل افد وان افوام فلشركة افسوة ة فلغاز  /محص – لوتوسرتاد طرطوس. عل ببى م ببن ببود اغش برتام ا ب ا اإلع ببالن مرادو ببة  /مد ر ببة افوق ببود وادلش ببرتاي  /يف مرك ب افش ببركة فلحص ببول عل ببى دف ببرت افش ببروط فق ببا دف ببع معل ببغ /93333/ل س فقط منانون لفف فة سوة ة غ ة 3
كل ما مل رد عليب نبص يف اب ا اإلعبالن ردبع فيب إىل لح بام نظبام افوقبود افصبادة ابفقبانون ةقبم  /60/فوبام  0332وادلرسبوم ةقبم  /263/فوبام 0332ودفرت افشروط اخلاص ابدللف .
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