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 بعلبكقضاء  – في بلدة عرسال ماكینة لتجفیف الفاكھة تركیبشراء و شروط خاصة بمناقصة
 

 موضوع المناقصة -1المادة 
وبالتعاون مع ) (USAID من الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة الممول "بلدي"ضمن مشروع (RMF)  رینھ معوضمؤسسة تطرح 
  الملحق الفني المرفق ىعل بناءً  بعلبك قضاء  – عرسالبلدة  في  جفیف الفاكھةلت نةیماكتركیب وشراء ل مناقصة، عرسالبلدیة 
 الشكل التالي: علىوذلك 

 
 العارضون المقبولون -2المادة 

لدیھم خبرة بتنفیذ والذین  TVAلإلشتراك بھذه المناقصة، تُقبل الشركات المسجلین لدى مدیریة الضریبة على القیمة المضافة  -أ
ً  امتھسلّ و  الصناعة الغذائیةآالت  في مجال سنوات خمس تقل عن المماثلة  مشاریع   ضمن ھذه الفترة. تسلیماً نھائیا

 المستندات التالیة:یرفقوا بعروضھم  أن ن الذین یتقدمون بالعروض بإسم الشركات أو المؤسساتیالعارض علىیجب  -ب
تثبت أن العارض مسجل في السجل التجاري ال یعود أو شھادة أو المؤسسة  اإلذاعة التجاریة العائدة للشركة صورة عن –أ 

 تاریخھا ألكثر من ستة أشھر
 شھادة تسجیل في مدیریة الضریبة على القیمة المضافةصورة عن  –ب 
ً  الخمسالئحة بالمشاریع المماثلة المنفذة خالل السنوات  -ج  .نھائیاً ضمن ھذه الفترة السابقة ومسلمة تسلیما
إفادة عدم افالس ال یعود تاریخھا ألكثر من ستة أشھر صادرة عن محكمة تقدیم  الشركة المتعھدةعلى ، بعد رسو اإللتزام – د

 االفالس المختصة، وإفادة بأنھا لیست قید التصفیة القضائیة ال یعود تاریخھا ألكثر من ستة أشھر صادرة عن محكمة التجارة
 .قصةنسخة عن اإلیصال الذي یثبت االستحصال على ملف المنا -د

 لحین استالم األشغال استالماً نھائیاً. )RMF( معوض رینھمؤسسة تحفظ ھذه المستندات لدى 
 ھایمنع على الشركة المتعھدة منعاً باتاً إعادة تلزیم المشروع إلى شركة أخرى تحت طائلة فسخ العقد المّوقع مع -مالحظات: 
 لشروط المذكورة أعاله.تلغى جمیع العروض التي ال تستوفي جمیع ا -             
للرد علیھا، وآخر  chammoud@rmf.org.lb في حال وجود أسئلة یرجى إرسالھا فقط عبر البرید اإللكتروني -      

 مھلة لتلقي
 ) أیام من تاریخ تقدیم المناقصة.5األسئلة واإلجابة علیھا تكون قبل خمسة (       

 تقدیم العروض -3المادة 
شارع  –األشرفیة في:  )RMF(على الراغبین باإلشتراك بھذه المناقصة أن یستحصلوا على ملف من مكاتب مؤسسة رینھ معوض 

 . 67 33 61-01تلفون  -)6الطابق السادس ( –بنایة المحامین  –ألفرد نقاش 
على  الثالثة من بعد الظھرلغایة الساعة   7/10/9201 بتاریخ  إلثنینا نھار) RMF(تسلّم العروض في مكاتب مؤسسة رینھ معوض 

على أن تفّض . 67 33 61-01تلفون  -)6الطابق السادس ( –بنایة المحامین  –شارع ألفرد نقاش  –األشرفیة  العنوان التالي:
في ) RMF(رینھ معوض  في مكاتب مؤسسة قبل الظھر) 11(الساعة الحادیة عشر  8/10/9201بتاریخ الثالثاء نھار  العروض
 الفرزل.

 
) أعاله أو عدم إنطباقھما للمواصفات 3و 2: إن إغفال وإھمال أي من المستندات واإلجراءات المعددة في المادتین (مالحظة

 والشروط المطلوبة یؤدي حكماً الى إعتبار العرض ملغیاً.
 
 


