اجلمهورية العربية السـ ـ ـ ـ ـ ــورية
وزارة النفط والثروة املعدنية
املؤسـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العـامة للنفـط
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SYRIAN ARAB REPUBLIC
MINISTRY OF OIL AND MINERAL
RESOURCES
GENERAL PETROLEUM
CORPORATION
SYRIAN GAS COMPANY

إعالن مناقصة داخلية للمرة الثانية

سندا ألحكام الفصل الثالث من القانون  /51/لعام 2004

تعلن الشركة السورية للغاز عن مناقصة داخلية للمرة الثانية لتوريد مادة ماءات الصوديوم
امللف رقم /2018/20د/أ

 التأمينات املؤقتة  /187,500 / :ل0س فقط مائة وسبع ومثانون ألفاً ومخسمائة لرية سورية ال غري. -التأمينات النهائية  :بنسبة (  ) % 10عشرة ابملائة من قيمة اإلحالة.

 -آخر موعد لتقدمي العروض  :حىت هناية الدوام الرمسي من اتريخ . 2018/ 6 / 25

 موعد جلسة فض العروض  :الساعة احلادية عشر صباحاً من اتريخ . 2018 /6 / 26 مدة التوريد  :خالل  /ستون يوماً  /تبدأ اعتباراً من اتريخ تبليغ أمر املباشرة 0 -مكان التسليم  :واصل أرض مستودعات مديرية استثمار الغاز يف احلسكة .

 -مدة االرتباط ابلعرض  / :تسعون يوماً  /تبدأ من اليوم التايل آلخر موعد لتقدمي العروض .

 تقدم العروض إىل الديوان العام للشركة السورية للغاز /محص -أوتوسرتاد طرطوس0 على من يود االشرتاك هبذا اإلعالن مراجعة  /مديرية العقود واملشرتايت  /يف مقر الشركة للحصول على دفرت الشروط لقاء دفع مبلغ /5,000/ل.س فقط مخسة آالف لرية سورية ال غري 0
كل ما مل يرد عليه نص يف هذا اإلعالن يرجع فيه إىل أحكام القانون رقم  /51/لعام  2004ودفرت الشروط اخلاص ابمللف واملرسومرقم  /450/لعام .2004

املديـر العـام

صــورة إىل -:وزارة الــنفط والثــروة املعدنيــة – املؤسســة العامــة للنفط/دمشـ -كافــة افافتــات يف الق ــر /2/يرجــى نشــرل يف لوحــة اإلعــال ت– مديريــة الشــؤون الفنيــة -
مديرية التخ يط واملعلوماتية– مديرية الرقابة الداخلية -مديرية ت وير واسـتثمار الغـاز ال بيعـي– مديريـة اسـتثمار الغـاز يف احلسـكة -مديريـة الشـؤون املاليـة– مديريـة العقـود
واملشرتايت– لوحة اإلعال ت – الديوان العام.

