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 ، النورا والداببيةالعماير اتبلدكل من يف   إلانرة الشوارع LED تتركيب ملبااستبدال و عمال أشروط خاصة مبناقصة 
 عكارقضاء  

 موضوع املناقصة -1املادة 
، النورا والداببية العماير بلدايتوابلتعاون مع ( (USAID من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية املمول "بلدي"ضمن مشروع (RMF)  رينه معوضمؤسسة تطرح 

على الشكل وذلك امللحق الفين املرفق  ىعل بناء    املذكورة اتبلدالكل من يف  انرة الشوارع إل LEDملبات  استبدال وتركيبأعمال مناقصة ، قضاء عكار –
 التايل:
 العارضون املقبولون -2املادة 

لديهم خربة والذين  TVAلدى مديرية الضريبة على القيمة املضافة  املسجلني  يف واارة الااقة وامليا املصنفني فئة أوىل الشركاتتُقبل لإلشرتاك هبذه املناقصة،  -أ
  ضمن هذه الفرتة. تسليما  هنائيا   امتهسل  و  سنوات مخس ال تقل عنمماثلة  بتنفيذ مشاريع

 املستندات التالية:ضهم ون يرفقوا بعرو   الذين يتقدمون ابلعروض سإسم الشركات وو املؤسساتنيالعارض علىجيب  -ب
 واارة الااقة وامليا أوىل يف التصنيف فئة  صورة عن -و 

 وو املؤسسة وو شهادة تثبت ون العارض مسجل يف السجل التجاري ال يعود اترخيها ألكثر من ستة وشهر اإلذاعة التجارية العائدة للشركةصورة عن  -ب 
 القيمة املضافة صورة عن شهادة تسجيل يف مديرية الضريبة على -ج 

 .هنائيا  ضمن هذه الفرتة السابقة ومسلمة تسليما   خلمساالئحة ابملشاريع املماثلة املنفذة خالل السنوات  - د
تقدمي إفادة عدم افالس ال يعود اترخيها ألكثر من ستة وشهر صادرة عن حمكمة االفالس املختصة، وإفادة  الشركة املتعهدة، على بعد رسو اإللتزام – ه

 أبهنا ليست قيد التصفية القضائية ال يعود اترخيها ألكثر من ستة وشهر صادرة عن حمكمة التجارة
 .نسخة عن اإليصال الذي يثبت االستحصال على ملف املناقصة -و

 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 تلزمي املشروع إىل كة املتعهدة الشر مينع على  -: اتمالحظ

 ومصادرة الضمان النهائي. املتعهدة              
 تلغى مجيع العروض اليت ال تستويف مجيع الشروط املذكورة أعال . - 
 لتلقي األسئلة للرد عليها، وآخر مهلة  jhamze@rmf.org.lb ساهلا فقط عرب الربيد اإللكرتوينيف حال وجود أسئلة يرجى إر  -      

 ( أايم من اتريخ تقدمي املناقصة.5واإلجابة عليها تكون قبل مخسة )       
 تقدمي العروض -3املادة 

 –بناية احملامني  –شارع ألفرد نقاش  –األشرفية  :يف (RMFمعوض ) رينهمؤسسة ة ون يستحصلوا على ملف من مكاتب على الراغبني ابإلشرتاك هبذه املناقص
 67 33 61-01تلفون  -(6الاابق السادس )

 –األشرفية  نوان التايل:على الع من بعد الظهر ثالثةالالساعة لغاية  12/11/2018 بتاريخ اإلثنني هنار (RMF)معوض  رينهمؤسسة تسل م العروض يف مكاتب 
الساعة  13/11/2018 بتاريخ الثالاثء يومالعروض على ون تفض   .01-67 33 61( تلفون 6الاابق السادس ) –بناية احملامني  –شارع ألفرد نقاش 

 .جمدليايف ( RMF)مكاتب مؤسسة رينه معوض يف  قبل الظهر احلادية عشر
 

( أعال  أو عدم إناباقهما للمواصفات والشروط املالوبة يؤدي 3و 2ت واإلجراءات املعددة يف املادتني ): إن إغفال وإمهال أي من املستندامالحظة
 .حكماً اىل إعتبار العرض ملغياً 
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