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 جزينقضاء  - لبعا بلدةيف على الطاقة الشمسية ياه مسخاانت  جتهيزعمال أشروط خاصة مبناقصة 
 

 موضوع املناقصة -1املادة 
 هيزجتأعمال مناقصة ، لبعا ةبلديوابلتعاون مع ( (USAID من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية املمول "بلدي"ضمن مشروع (RMF)  رينه معوضمؤسسة تطرح 
 على الشكل التايل:وذلك امللحق الفين املرفق  ىعل بناء    جزينقضاء  – لبعا ةبلدياه على الطاقة الشمسية يف ت مسخاان

 
 العارضون املقبولون -2املادة 

 ثالث ال تقل عنمماثلة  لديهم خربة بتنفيذ مشاريعوالذين  TVAلإلشرتاك هبذه املناقصة، تُقبل الشركات املسجلني لدى مديرية الضريبة على القيمة املضافة  -أ
 اليين لديه  خةرة لحلية يف ننييي نيجيب على مجيع العارض ضمن هذه الفرتة. تسليما  هنائيا   امتهسل  و سخاانت املياه على الطاقة الشمسية يف جمال  سنوات
 حليظ الطاقة.املركز اللبناين  ان يكون موافق عليها من قبل املشاريع

 املستندات التالية:أن يرفقوا بعروضهم  دمون ابلعروض إبسم الشركات أو املؤسسات الذين يتقنيالعارض علىجيب  -ب
 أو املؤسسة أو شهادة تثبت أن العارض مسجل يف السجل التجاري ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أشهر اإلذاعة التجارية العائدة للشركةصورة عن  –أ 

 القيمة املضافةصورة عن شهادة تسجيل يف مديرية الضريبة على  –ب 
 .هنائيا  ضمن هذه الفرتة الئحة ابملشاريع املماثلة املنفذة خالل السنوات الثالث السابقة ومسلمة تسليما   -ج
تقدمي إفادة عدم افالس ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أشهر صادرة عن حمكمة االفالس املختصة، وإفادة  الشركة املتعهدة، على بعد رسو اإللتزام – د
 هنا ليست قيد التصفية القضائية ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أشهر صادرة عن حمكمة التجارةأب
 .نسخة عن اإليصال الذي يثبت االستحصال على ملف املناقصة -د

 حلني استالم األشغال استالما  هنائيا . (RMF) معوض رينهمؤسسة حتفظ هذه املستندات لدى 
 الشركةأو مقاولني آخرين حتت طائلة فسخ العقد املّوقع مع شركة أخرى منعاً اباتً إعادة نلزمي املشروع إىل ملتعهدة الشركة امينع على  -: اتمالحظ

 ومصادرة الضمان النهائي. املتعهدة              
 نلغى مجيع العروض اليت ال نستويف مجيع الشروط امليكورة أعاله. - 
 لتلقي األسئلة للرد عليها، وآخر مهلة  jhamze@rmf.org.lb ا فقط عةر الةريد اإللكرتوينيف حال وجود أسئلة يرجى إرساهل -      

 ( أايم من اتريخ نقدمي املناقصة.5واإلجابة عليها نكون قبل مخسة )       
 

 نقدمي العروض -3املادة 
 –بناية احملامني  –شارع أليرد نقاش  –األشرفية  :يف (RMFمعوض ) رينهمؤسسة ن يستحصلوا على ملف من مكاتب على الراغبني ابإلشرتاك هبذه املناقصة أ

 67 33 61-01نليون  -(6الطابق السادس )
 –األشرفية  ان التايل:على العنو  من بعد الظهر ثالثةالالساعة لغاية  13/11/2018 بتاريخ الثالاثء هنار (RMF)معوض  رينهمؤسسة تسل م العروض يف مكاتب 

 الساعة  - 14/11/2018 بتاريخ األربعاء يوم على أن تفض  العروض .01-67 33 61نليون  -(6الطابق السادس ) –بناية احملامني  –شارع أليرد نقاش 
 لبعا.يف ( RMF)مكاتب مؤسسة رينه معوض يف  قبل الظهراحلادية عشر 
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