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      عكار قضاء – إانرة الطرقات على الطاقة الشمسية يف بلدة ببنني العبدةمشروع شروط خاصة مبناقصة أعمال 
 

 موضوع املناقصة -1املادة 
مناقصة ، ببنني العبدةبلدية وابلتعاون مع ( (USAID من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية املمول "بلدي"ضمن مشروع (RMF)  رينه معوضمؤسسة تطرح 
 الشكل التايل: علىوذلك امللحق الفين املرفق  ىعل بناء   عكارقضاء  - إانرة الطرقات على الطاقة الشمسية يف بلدة ببنني العبدةمشروع  أعمال

 
 العارضون املقبولون -2املادة 

)إانرة مماثلة  الذين لديهم خربة بتنفيذ مشاريع TVAاملضافة املسجلني لدى مديرية الضريبة على القيمة  لإلشرتاك هبذه املناقصة، تُقبل الشركات واملتعهدين -أ
 مسلمة تسليما  هنائيا  ، على أن تكون هذه املشاريع  السابقة مساخل السنواتالئحة ابملشاريع املنفذة خالل  مع وجوب تقدميعلى الطاقة الشمسية ( 

 ضمن هذه الفرتة. 

( أن يقدعموا مع عرضهم عقد الشراكة القانوين مسجال  لدى الكاتب Joint Ventureمعع شركاء  على العارضني الذين يتقدمون هلذه املناقصة بصفة جت -ب
 ا أحدهم تعترب موقعة منهم مجيعا .العدل يصرحون فيه أهنم متكافلون ومتضامنون بكامل املسؤوليات العائدة لإللتزام وكل وثيقة يوقعه

 التالية:املستندات فعليهم أن يرفقوا بعروضهم  أو جتمعع الشركاء أو املؤسسات ا العارضون الذين يتقدمون ابلعروض إبسم الشركاتأم -ج
أو شهادة تثبت أن العارض مسجل يف السجل التجاري ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أو املؤسسة  اإلذاعة التجارية العائدة للشركة عنصورة  -ا

 أشهر

 قيمة املضافة شهادة تسجيل يف مديرية الضريبة على الصورة عن  – ب

إفادة عدم افالس ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أشهر صادرة عن حمكمة االفالس املختصة، وإفادة أبهنا ، على املتعهد تقدمي بعد رسو اإللتزام -ج
 ليست قيد التصفية القضائية ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أشهر صادرة عن حمكمة التجارة 

 يثبت االستحصال على ملف املناقصةنسخة عن اإليصال الذي  -د

 حلني استالم األشغال استالما  هنائيا . (RMF) معوض رينهمؤسسة حتفظ هذه املستندات لدى 
ة مينع على املتعهد منعًا اباًت إعادة تلزمي املشروع إىل مقاول آخر أو مقاولني آخرين حتت طائلة فسخ العقد املّوقع مع املتعهد ومصادر  -مالحظة: 

 ان النهائي.الضم
 تلغى مجيع العروض اليت ال تستويف مجيع الشروط املذكورة أعاله. -

 
 تقدمي العروض -3املادة 

 –بناية احملامني  –شارع ألفرد نقاش  –األشرفية  :يف (RMFمعوض   هرينمؤسسة مكاتب  على الراغبني ابإلشرتاك هبذه املناقصة أن يستحصلوا على ملف من
 67 33 61-01لفون ت -(6الطابق السادس )

األشرفية   على العنوان التايل: الثالثة من بعد الظهرالساعة لغاية  6/7/7201بتاريخ  اخلميس يوم (RMF)تسلعم العروض يف مكاتب مؤسسة رينه معوض 
 .67 33 61-01تلفون  -(6الطابق السادس ) –بناية احملامني  –شارع ألفرد نقاش  –

 زغرات -جمدليا يف (RMF)مكاتب مؤسسة رينه معوض  يف "حاصبا 10:30الساعة   2017/ 7/ 7بتاريخ  اجلمعةالعروض يوم على أن تفّض 

 
 


