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 بعلبك قضاء - عرسال بلدةهوائية كهرابئية ل حمطات 5جتهيز مشروع شروط خاصة مبناقصة أعمال 
 موضوع املناقصة -1املادة 
مناقصة ، عرسالبلدية وابلتعاون مع  ((USAID من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية املمول "بلدي"ضمن مشروع (RMF)  رينه معوضمؤسسة تطرح 
 على الشكل التايل:وذلك امللحق الفين املرفق  ىعل بناء    قضاء بعلبك –عرسال  بلدةل هوائية كهرابئية حمطات 5 جتهيزمشروع  أعمال

 

 العارضون املقبولون -2املادة 
 ( H11-H8) على الالئحةأمساء املتعهدين مؤسسة كهرابء لبنان ضمن لدى  املسجلنيواملتعهدين واملؤسسات  لإلشرتاك هبذه املناقصة، تُقبل الشركات -أ

 .مماثلة لديهم خربة بتنفيذ مشاريعوالذين  TVAلدى مديرية الضريبة على القيمة املضافة واملسجلني 
 املستندات التالية:ا العارضون الذين يتقدمون ابلعروض إبسم الشركات أو املؤسسات فعليهم أن يرفقوا بعروضهم أم -ب

ؤسسة أو شهاةة تبب  أن العارض مسجل  ي السجل التجار   ا يعوة رارهخها ألكبر من ستة أو امل اإلذاعة التجارية العائدة للشركةصورة عن  –أ 
 أشهر
 صورة عن شهاةة تسجيل  ي مديرية الضريبة على القيمة املضافة –ب 
 ( H11 – H8صورة عن التسجيل لدى مؤسسة كهرابء لبنان على الالئحة ) -ج
 ة  ا تقل عن ثال  سنوات ومسلمة تسليما  اهائيا  ضمن ذذه الفرتة  ائحة ابملشاريع املماثلة املنفذة خالل فرت  -ة
تقدمي إفاةة عدم افالس  ا يعوة رارهخها ألكبر من ستة أشهر صاةرة عن حمكمة ا افالس املختصة،  الشركة املتعهدة، على بعد رسو اإللتزام – ه

 ستة أشهر صاةرة عن حمكمة التجارة وإفاةة أباها ليس  قيد التصفية القضائية  ا يعوة رارهخها ألكبر من
 نسخة عن اإليصال الذ  يبب  ا استحصال على ملف املناقصة -و

 حلني استالم األشغال استالما  اهائيا . (RMFمؤسسة رينه معوض )حتفظ ذذه املستندات لدى 
 

 هاحتت طائلة فسخ العقد املّوقع معمينع على الشركة املتعهدة منعاً اباتً إعادة تلزمي املشروع إىل شركة أخرى  -مالحظات: 
 تلغى مجيع العروض اليت ال تستويف مجيع الشروط املذكورة أعاله. -             
 ة لتلقيللرد عليها، وآخر مهل chammoud@rmf.org.lb يف حال وجود أسئلة يرجى إرساهلا فقط عرب الربيد اإللكرتوين -      
 ( أايم من اتريخ تقدمي املناقصة.5األسئلة واإلجابة عليها تكون قبل مخسة )        

 تقدمي العروض -3املادة 
 –بناية احملامني  –شارع ألفرد نقاش  –األشرفية  ي:  (RMF)على الراغبني ابإلشرتاك هبذه املناقصة أن يستحصلوا على ملف من مكاتب مؤسسة رينه معوض 

 . 67 33 61-01تلفون  -(6لسادس )الطابق ا
األشرفية  على العنوان التايل: الثالثة من بعد الظهرلغاية الساعة  4/4/9201 بتاريخ اخلميس يوم( RMF)تسل م العروض  ي مكاتب مؤسسة رينه معوض 

الساعة   5/4/2019بتاريخ  اجلمعةيوم  ضعلى أن تفض  العرو  01-67 33 61تلفون  -(6الطابق السادس ) –بناية احملامني  –شارع ألفرد نقاش  –
 الفرزل.يف ( RMF) ي مكاتب مؤسسة رينه معوض  احلادية عشر قبل الظهر

 
( أعاله أو عدم إنطباقهما للمواصفات والشروط املطلوبة يؤدي 3و 2: إن إغفال وإمهال أي من املستندات واإلجراءات املعددة يف املادتني )مالحظة

 ض ملغيًا.حكماً اىل إعتبار العر 
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