شروط خاصة مبناقصة أعمال مشروع إنشاء مشغل إلنتاج الشوكوال يف قيتويل – قضاء جزين
املادة  -1موضوع املناقصة
تطرح مؤسسة رينه معوض ) (RMFضمن مشروع "بلدي" املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ) )USAIDوابلتعاون مع بلدية قيتويل ،مناقصة
أعمال مشروع إنشاء مشغل إلنتاج الشوكوال يف قيتويل  -قضاء جزين بناء على امللحق الفين املرفق وذلك على الشكل التايل:
املادة  -2العارضون املقبولون
أ -لإلشرتاك هبذه املناقصة ،تُقبل الشركات واملتعهدين املصنفني فئة اوىل يف وزارة االشغال العامة واملسجلني لدى مديرية الضريبة على القيمة املضافة TVA

الذين لديهم خربة بتنفيذ مشاريع مماثلة مع وجوب تقدمي الئحة ابملشاريع املنفذة خالل السنوات اخلمس السابقة  ،على أن تكون هذه املشاريع مسلمة

تسليما هنائيا ضمن هذه الفرتة.
جتمع الشركاء فعليهم أن يرفقوا بعروضهم املستندات التالية:
ب -أما العارضون الذين يتقدمون ابلعروض إبسم الشركات أو املؤسسات أو ّ
ا -صورة عن التصنيف فئة اوىل يف وزارة االشغال العامة

ب – صورة عن اإلذاعة التجارية العائدة للشركة أو املؤسسة أو شهادة تثبت أن العارض مسجل يف السجل التجاري ال يعود اترخيها ألكثر من ستة
أشهر
ج – صورة عن شهادة تسجيل يف مديرية الضريبة على القيمة املضافة
د -بعد رسو اإللتزام  ،على املتعهد تقدمي إفادة عدم افالس ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أشهر صادرة عن حمكمة االفالس املختصة ،وإفادة أبهنا
ليست قيد التصفية القضائية ال يعود اترخيها ألكثر من ستة أشهر صادرة عن حمكمة التجارة
ه -نسخة عن اإليصال الذي يثبت االستحصال على ملف املناقصة

حتفظ هذه املستندات لدى مؤسسة رينه معوض ( )RMFحلني استالم األشغال استالما هنائيا.
مالحظة - :مينع على املتعهد منعاً اباتً إعادة تلزمي املشروع إىل مقاول آخر أو مقاولني آخرين حتت طائلة فسخ العقد املوقع مع املتعهد ومصادرة
الضمان النهائي.
 تلغى مجيع العروض اليت ال تستويف مجيع الشروط املذكورة أعاله.املادة  -3تقدمي العروض
على الراغبني ابإلشرتاك هبذه املناقصة أن يستحصلوا على ملف من مكاتب مؤسسة رينه معوض ( )RMFيف :األشرفية – شارع ألفرد نقاش – بناية احملامني
– الطابق السادس ( -)6تلفون 01-61 33 67
يوضع العرض يف غالفني مغلقني إبحكام يكتب على الغالف األول (املستندات والعرض الفن) وعلى الغالف الثاين (امللف املايل) ويذكر على كل غالف
حمتوايته وموضوع اإللتزام واتريخ جلسة فض العروض واسم العارض.
تسلّم العروض يف مكاتب مؤسسة رينه معوض ( )RMFيوم اإلثنني بتاريخ  2017/10/9لغاية الساعة الثالثة من بعد الظهر على العنوان التايل :األشرفية
– شارع ألفرد نقاش – بناية احملامني – الطابق السادس ( -)6تلفون .01-61 33 67

تفض العروض يوم الثالاثء بتاريخ  - 2017/10/10الساعة  12:00ظهراً يف مكاتب مؤسسة رينه معوض ( )RMFيف لبعا  -جزين.
على أن ّ
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مالحظات:
إن إغفال وإمهال أي من املستندات واإلجراءات املعددة أعاله أو عدم إنطباقها للمواصفات والشروط املطلوبة يؤدي حكماً اىل اعتبار العرض ملغياً.
يف حال وجود أسئلة يرجى إرساهلا فقط عرب الربيد اإللكرتوين  jhamze@rmf.org.lbللرد عليها ،وآخر مهلة لتلقي األسئلة واإلجابة عليها
تكون قبل مخسة ( )5أايم من اتريخ تقدمي املناقصة.
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