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   مشموشةبلدة في على الطاقة الشمسية ياه معمال تركيب سخانات أشروط خاصة بمناقصة 
  قضاء جزين

  
  موضوع المناقصة -1المادة 
عاون مع وبالت) (USAID من الوكالة األميركية للتنمية الدولية الممول "بلدي"ضمن مشروع (RMF)  رينه معوضمؤسسة تطرح 

الملحق الفني  ىعل بناءً  قضاء جزين  – مشموشةبلدة ياه على الطاقة الشمسية في ات مخانستركيب أعمال مناقصة ، مشموشةبلدية 
  الشكل التالي: علىوذلك المرفق 

  
  العارضون المقبولون -2المادة 

يهم خبرة بتنفيذ لدوالذين  TVAلإلشتراك بهذه المناقصة، تُقبل الشركات المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -أ
ً تسليماً نهائ امتهسلّ وسخانات المياه على الطاقة الشمسية  في مجال سنوات ثالث ال تقل عنمماثلة  شاريعم يجب  لفترة.اضمن هذه  يا

  فظ الطاقة.لحناني المركز اللب ان يكون موافق عليها من قبل ن الذين لديهم خبرة محلية في تنفيذ المشاريعيعلى جميع العارض
 ية:المستندات التاليرفقوا بعروضهم  أن ن يتقدمون بالعروض بإسم الشركات أو المؤسساتن الذييالعارض علىيجب   - ب

عود لتجاري ال يأو شهادة تثبت أن العارض مسجل في السجل اأو المؤسسة  اإلذاعة التجارية العائدة للشركة صورة عن –أ 
  تاريخها ألكثر من ستة أشهر

  على القيمة المضافة شهادة تسجيل في مديرية الضريبةصورة عن  –ب 
ً ال -ج  .ةنهائياً ضمن هذه الفتر ئحة بالمشاريع المماثلة المنفذة خالل السنوات الثالث السابقة ومسلمة تسليما
ن محكمة عشهر صادرة إفادة عدم افالس ال يعود تاريخها ألكثر من ستة أتقديم  الشركة المتعهدة، على بعد رسو اإللتزام – د

 رةحكمة التجاة عن مادة بأنها ليست قيد التصفية القضائية ال يعود تاريخها ألكثر من ستة أشهر صادراالفالس المختصة، وإف
 .نسخة عن اإليصال الذي يثبت االستحصال على ملف المناقصة -د

  لحين استالم األشغال استالماً نهائياً. )RMF( معوض رينهمؤسسة تحفظ هذه المستندات لدى 
  

ة فسخ العقد آخرين تحت طائل أو مقاولين رى شركة أخمنعاً باتاً إعادة تلزيم المشروع إلى ركة المتعهدة الشيمنع على  -مالحظة: 
  ومصادرة الضمان النهائي. الشركة المتعهدةالمّوقع مع 

  ي جميع الشروط المذكورة أعاله.تلغى جميع العروض التي ال تستوف -
  

  تؤخذ بعين اإلعتبار المالحظات الهامة التالية:
  يمأل العارض صك التعهد (مرفق ربطاً نسخة عنه) بدون حك أو شطب أو تسطير. .1
  ) تحت طائلة رفض العرض.Tipp exيُمنع منعاً باتاً استعمال سائل التصحيح األبيض ( .2
رض ار العاالختي على العارض التأكد من عملية الجمع لألرقام وفي حال وجود تباين بين األرقام واألحرف عند دراسة األسعار .3

 يعتمد األقل بينهما.
 مينيوالكشف التخ - على العارض توقيع صك التعهد والئحة مواصفات األعمال والكميات المطلوبة واألسعار اإلفرادية واإلجمالية .4

  صفحة صفحة.
  ال يجوز إسترداد العرض أو تعديله أو إكماله بعد تقديمه. .5
 لخطأ أو اإلهمال.ال يقبل أي طلب بتعديل عرض سبق تقديمه بحجة السهو أو ا .6
  تها اليه.إعاد )RMFمعوض ( هرينمؤسسة ال يحق للعارض إسترداد أية وثيقة ترفق بعرضه باستثناء المستندات التي تقرر  .7
  ال يحق للعارض إجراء أي تعديل على الئحة األسعار والئحة الكميات بعد فتح العروض. .8
 طائلة رفض العرض. المطلوبة عند فتح العروض تحت  المستنداتيجب ابراز جميع  .9

لمهندس قبل ا مواصفات الفنية بحسب دفتر الشروط تحت طائلة عدم تسديد قيمة األعمال المرفوضة منيجب اإللتزام بكامل ال .10
 المشرف.


