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 قضاء صيدا – يف بلدة قعقعية الصنوبر لتصريف مياه األمطارإنشاء أقنية  مشروعشروط خاصة مبناقصة أعمال  
 

 موضوع املناقصة -1املادة 
 قعقعية الصنوبربلدية لتعاون مع واب( (USAID من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية املمول "بلدي"ضمن مشروع (RMF)  رينه معوضمؤسسة تطرح 

 :على الشكل التايلوذلك امللحق الفين املرفق  ىعل بناء  صيدا  قضاء – ربيف بلدة قعقية الصنو  لتصريف مياه األمطارأقنية إنشاء مشروع  أعمالاقصة من
 

 العارضون املقبولون -2املادة 
مماثلة مع  الذين لديهم خربة بتنفيذ مشاريع TVAضافة املسجلني لدى مديرية الضريبة على القيمة امل لإلشرتاك هبذه املناقصة، تُقبل الشركات واملتعهدين -أ

 ضمن هذه الفرتة.  تسليما  هنائيا   مسلمة، على أن تكون هذه املشاريع  السابقة الثالث السنواتالئحة ابملشاريع املنفذة خالل  وجوب تقدمي

 لية:املستندات التاروضهم العارضني الذين يتقدمون ابلعروض إبسم الشركات أو املؤسسات أن يرفقوا بع جيب على -ب
ها ألكثر من ستة  يعود اترخيالن العارض مسجل يف السجل التجاري أو شهادة تثبت أأو املؤسسة  اإلذاعة التجارية العائدة للشركةصورة عن  -ا

 أشهر

 شهادة تسجيل يف مديرية الضريبة على القيمة املضافةصورة عن  –ج 
  فرتةضمن هذه المة تسليما  هنائيا  خالل السنوات الثالث السابقة ومسل  ماثلة املنفذة الئحة ابملشاريع امل -د

ة فالس املختصة، وإفادن حمكمة االر صادرة ع، على املتعهد تقدمي إفادة عدم افالس ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أشهاإللتزام مبعد رسو  -ه
 أشهر صادرة عن حمكمة التجارة  أبهنا ليست قيد التصفية القضائية ال يعود اترخيها ألكثر من ستة

 حلني استالم األشغال استالما  هنائيا . (RMFمؤسسة رينه معوض )حتفظ هذه املستندات لدى 
 

 هاع مععقد املّوقىل شركة أخرى حتت طائلة فسخ الإمينع على الشركة املتعهدة منعاً اباتً إعادة تلزمي املشروع  -مالحظات: 
  تستويف مجيع الشروط املذكورة أعاله.العروض اليت تلغى مجيع ال -             
 للرد عليها، وآخر مهلة لتلقي helbeyrouthy@rmf.org.lb  يف حال وجود أسئلة يرجى إرساهلا فقط عرب الربيد اإللكرتوين -      

 ( أايم من اتريخ تقدمي املناقصة.5ة )األسئلة واإلجابة عليها تكون قبل مخس        
 

 تقدمي العروض -3املادة 
  موزع على قسمني: helbeyrouthy@rmf.org.lb ملفه عرب الربيد اإللكرتوين رض االعرسل يلتقدمي العروض، 

 .عارضالعروض واسم ال قدميتم واتريخ وع اإللتزاتوايته وموضحم قسمويذكر على كل  )امللف املايل(الثاين  والقسم )املستندات والعرض الفين(األول  القسم
 

 8/4/0212الواقع يف  اخلميسيوم  هي helbeyrouthy@rmf.org.lb  الربيد اإللكرتوينعرب آخر مهلة إلرسال العروض 
 

ؤدي إنطباقهما للمواصفات والشروط املطلوبة ي ( أعاله أو عدم3و 2غفال وإمهال أي من املستندات واإلجراءات املعددة يف املادتني ): إن إمالحظة
 .حكماً اىل إعتبار العرض ملغياً 
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