
شروط خاصة بمناقصة مشروع تجهيز عيادة أسنان ومختبر متخّصص ضمن
مستوصف بلدة وادي شحرور- قضاء بعبدا

املادة 1- موضوع املناقصة
تطرح مؤسسة رينه معوض  (RMF)ضمن مشروع "بلدي"  املمول  من الوكالة األميركية للتنمية الدولية  USAID))  وبالتعاون مع
البلدة مستوصف  ضمن  متخّصص  ومختبر  أسنان  عيادة  تجهيز  مناقصة  لمشروع  شحرور،  وادي  بلدية 

بمعدات طبية وغيرها من املسلتزمات بناءً على امللحق الفني املرفق وذلك على الشكل التالي:
 

املادة 2- العارضون املقبولون
بتنفيذ خبرة  املضافة TVA  والتي  لديها  القيمة  على  الضريبة  مديرية  لدى  املسجلة  الشركات  تُقبل  املناقصة،  بهذه  1-  لإلشتراك 

مشاريع مماثلة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال املعدات واملستلزمات الطبية وسّلمتها تسليماً نهائياً ضمن هذه الفترة.
:يجب على العارضين الذين يتقدمون بالعروض بإسم الشركات أو املؤسسات أن يرفقوا بعروضهم املستندات التالية -2

أ – صورة عن اإلذاعة التجارية العائدة للشركة  أو املؤسسة أو شهادة تثبت أن العارض مسجل في السجل التجاري
ال يعود تاريخها ألكثر من ستة أشهر

ب – صورة عن شهادة تسجيل في مديرية الضريبة على القيمة املضافة.
.ج- الئحة باملشاريع املماثلة املنفذة خالل السنوات الثالث السابقة ومسلمة تسليماً نهائياً ضمن هذه الفترة
د  –  بعد رسو اإللتزام، على الشركة املتعهدة تقديم إفادة عدم افالس ال يعود تاريخها ألكثر من ستة أشهر
صادرة عن محكمة االفالس املختصة، وإفادة بأنها ليست قيد التصفية القضائية ال يعود تاريخها ألكثر من
.ستة أشهر صادرة عن محكمة التجارة
.د- نسخة عن اإليصال الذي يثبت االستحصال على ملف املناقصة

تحفظ هذه املستندات لدى مؤسسة رينه معوض (RMF) لحني استالم األشغال استالماً نهائياً.
مالحظة: - تلغى جميع العروض التي ال تستوفي جميع الشروط املذكورة أعاله.

 
املادة 3- تقديم العروض

في:  األشرفية –  (RMF) معوض رينه  مؤسسة  مكاتب  من  ملف  على  يستحصلوا  أن  املناقصة  بهذه  باإلشتراك  الراغبني  على 
شارع ألفرد نقاش – بناية املحامني – الطابق السادس (6)- تلفون 61-01 33 67.

 
تسّلم العروض في مكاتب مؤسسة رينه معوض (RMF)  نهار  األربعاء  بتاريخ  18/7/2018  الساعة الثالثة من بعد الظهر

على العنوان التالي:  األشرفية – شارع ألفرد نقاش – بناية املحامني – الطابق السادس (6)- تلفون 61-01 33 67
مكاتب الظهر  في  قبل  العاشرة  والنصف  الخميس  بتاريخ  19/7/2018  الساعة  العروض  نهار  تفّض  أن  على 

مؤسسة رينه معوض (RMF) في األشرفية.
 

مالحظة: إن إغفال وإهمال أي من املستندات واإلجراءات املعددة في املادتني (2 و3) أعاله أو عدم إنطباقهما
.للمواصفات والشروط املطلوبة يؤدي حكماً الى إعتبار العرض ملغياً
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