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  بعلبك قضاء - عرسال بلدةلتجھیز محطات ھوائیة كھربائیة مشروع شروط خاصة بمناقصة أعمال 
  

  موضوع المناقصة - 1المادة 
وبالتعاون مع  )(USAID من الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة الممول "بلدي"ضمن مشروع (RMF)  رینھ معوضمؤسسة تطرح 
الملحق الفني المرفق  ىعل بناءً   قضاء بعلبك –عرسال  بلدةل محطات ھوائیة كھربائیةتجھیز مشروع  أعمالمناقصة ، عرسالبلدیة 
  على الشكل التالي:وذلك 

  

  العارضون المقبولون - 2المادة 
 أسماء المتعھدین مؤسسة كھرباء لبنان ضمن لدى  المسجلینوالمتعھدین والمؤسسات  لإلشتراك بھذه المناقصة، تُقبل الشركات  -أ 

 لدیھم خبرة بتنفیذ مشاریعوالذین  TVAلدى مدیریة الضریبة على القیمة المضافة والمسجلین  ) H11-H8 على الالئحة (
  .مماثلة

 املستندات التالية:ا العارضون الذين يتقدمون بالعروض بإسم الشركات أو املؤسسات فعليهم أن يرفقوا بعروضهم أم  -ب 

أو شهادة تثبت أن العارض مسجل يف السجل التجاري ال يعود تارخيها ألكثر من ستة ؤسسة أو امل اإلذاعة التجارية العائدة للشركةصورة عن  –أ 
  أشهر
  شهادة تسجيل يف مديرية الضريبة على القيمة املضافةصورة عن  –ب 
ائياً ضمن هذه الفرتة  -ج  الئحة باملشاريع املماثلة املنفذة خالل فرتة ال تقل عن ثالث سنوات ومسلمة تسليماّ 

تقدمي إفادة عدم افالس ال يعود تارخيها ألكثر من ستة أشهر صادرة عن حمكمة االفالس املختصة،  الشركة املتعهدة، على بعد رسو اإللتزام – د
ا ليست قيد التصفية القضائية ال يعود تارخيها ألكثر من ستة أشهر صادرة  عن حمكمة التجارة وإفادة بأ

 حصال على ملف املناقصةنسخة عن اإليصال الذي يثبت االست -ه

ائياً. )RMF( معوض رينهمؤسسة حتفظ هذه املستندات لدى    حلني استالم األشغال استالماً 
منعاً باتاً إعادة تلزیم المشروع إلى مقاول آخر أو مقاولین آخرین تحت طائلة فسخ العقد  /الشركةھدیمنع على المتع - مالحظة: 

  الضمان النھائي.ومصادرة  /الشركةالمّوقع مع المتعھد
  تلغى جمیع العروض التي ال تستوفي جمیع الشروط المذكورة أعاله. -

  

  تقدیم العروض - 3المادة 
شارع  –األشرفیة  :في )RMF(معوض  رینھمؤسسة ملف من مكاتب العلى الراغبین باإلشتراك بھذه المناقصة أن یستحصلوا على 

 67 33 61-01تلفون  -)6(الطابق السادس  –بنایة المحامین  –ألفرد نقاش 
على  من بعد الظھر ثالثةالالساعة لغایة  24/4/8201 بتاریخ الثالثاء یوم )RMF(معوض  رینھمؤسسة تسلّم العروض في مكاتب 

 .67 33 61-01تلفون  -)6الطابق السادس ( –بنایة المحامین  –شارع ألفرد نقاش  –األشرفیة   العنوان التالي:
 : في )RMF(مكاتب مؤسسة رینھ معوض  في حاصبا 11:00الساعة  - 25/4/8201 بتاریخ األربعاءوم یالعروض على أن تفّض 

  .الطابق  األول  – Delta Trading  Master Chipsبنایة  -الطریق العام  - الفرزل 
  : اتمالحظ

نطباقھا للمواصفات والشروط ) أعاله أو عدم إ3و 2إن إغفال وإھمال أي من المستندات واإلجراءات المعددة في المادتین (
  عتبار العرض ملغیاً.االمطلوبة یؤدي حكماً الى 

للرد علیھا، وآخر مھلة لتلقي  jhamze@rmf.org.lb في حال وجود أسئلة یرجى إرسالھا فقط عبر البرید اإللكتروني
  أیام من تاریخ تقدیم المناقصة.) 5األسئلة واإلجابة علیھا تكون قبل خمسة (


