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 –في تنورين ضمن مشروع تعزيز السياحة البيئية تأهيل مسار للمشاة شروط خاصة بمناقصة أعمال 

  قضاء البترون
 

 موضوع المناقصة -1المادة 

وبالتعاون ( (USAID من الوكالة األميركية للتنمية الدولية الممول "بلدي"ضمن مشروع (RMF)  رينه معوضمؤسسة تطرح 

 ىعل بناء   البترونقضاء  - في تنورينتأهيل مسار للمشاة ضمن مشروع تعزيز السياحة البيئية  أعمالمناقصة ، تنورينبلدية مع 

 على الشكل التالي:وذلك الملحق الفني المرفق 
 

 العارضون المقبولون -2المادة 

المسجلين لدى مديرية و  في وزارة االشغال العامة ثانيةفئة المصنفين  لإلشتراك بهذه المناقصة، تُقبل الشركات والمتعهدين -أ

الئحة بالمشاريع المنفذة خالل  مماثلة مع وجوب تقديم  الذين لديهم خبرة بتنفيذ مشاريع TVAالضريبة على القيمة المضافة 

 ضمن هذه الفترة.  مسلمة تسليما  نهائيا  ، على أن تكون هذه المشاريع  السابقة الخمس السنوات

 المستندات التالية:فعليهم أن يرفقوا بعروضهم  ض بإسم الشركات أو المؤسساتا العارضون الذين يتقدمون بالعروأم -ب

 في وزارة االشغال العامة ثانيةة فئالتصنيف  صورة عن -ا

أو شهادة تثبت أن العارض مسجل في السجل التجاري ال أو المؤسسة  اإلذاعة التجارية العائدة للشركةصورة عن  – ب

 هريعود تاريخها ألكثر من ستة أش

 شهادة تسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة صورة عن  – ج

، على المتعهد تقديم إفادة عدم افالس ال يعود تاريخها ألكثر من ستة أشهر صادرة عن محكمة بعد رسو اإللتزام -د

هر صادرة عن محكمة االفالس المختصة، وإفادة بأنها ليست قيد التصفية القضائية ال يعود تاريخها ألكثر من ستة أش

 التجارة 

 نسخة عن اإليصال الذي يثبت االستحصال على ملف المناقصة -ه

 لحين استالم األشغال استالما  نهائيا . (RMF) معوض رينهمؤسسة تحفظ هذه المستندات لدى 

تحت طائلة فسخ العقد المّوقع يمنع على المتعهد منعاً باتاً إعادة تلزيم المشروع إلى مقاول آخر أو مقاولين آخرين  -مالحظة: 

 مع المتعهد ومصادرة الضمان النهائي.

 تلغى جميع العروض التي ال تستوفي جميع الشروط المذكورة أعاله. -
 

 تقديم العروض -3المادة 

 شارع –األشرفية  :في (RMFمعوض ) رينهمؤسسة على الراغبين باإلشتراك بهذه المناقصة أن يستحصلوا على ملف من مكاتب 

 67 33 61-01تلفون  -(6الطابق السادس ) –بناية المحامين  –ألفرد نقاش 

على  من بعد الظهر ثالثةالالساعة لغاية  16/8/8201 بتاريخ الخميس يوم (RMF)معوض  رينهمؤسسة تسّلم العروض في مكاتب 

 .67 33 61-01تلفون  -(6الطابق السادس ) –بناية المحامين  –شارع ألفرد نقاش  –األشرفية  العنوان التالي:

مكاتب مؤسسة رينه معوض  في قبل الظهر 010:3الساعة  - 71/8/8201 بتاريخ لجمعةايوم  على أن تفّض العروض

(RMF) جونيه. في 

 : اتمالحظ

( أعاله أو عدم إنطباقها للمواصفات والشروط 3و 2إن إغفال وإهمال أي من المستندات واإلجراءات المعددة في المادتين )

 عتبار العرض ملغياً.المطلوبة يؤدي حكماً الى ا


