شروط خاصة بمناقصة أعمال تركيب سخانات ﻣياه على الطاقة الشمسية ﻓﻲ بلدة ﻣشمﻮشة
قضاء جزين
المادة  -1ﻣﻮضﻮع المناقصة
تطرح ﻣﺆﺳﺴﺔ رينه ﻣعوض ) (RMFضمن ﻣشروع "بلدي" الممول ﻣن الوكالﺔ اﻷﻣيركيﺔ للتنميﺔ الدوليﺔ ) (USAIDوبالتعاون ﻣع
بلديﺔ ﻣشموﺷﺔ ،ﻣناﻗﺼﺔ أعمال تركيب سخانات ﻣياه على الطاقة الشمسية ﻓﻲ بلدة ﻣشمﻮشة – قضاء جزين بنا ًء ﻋلﻰ الملحق الفني
المرفق وذلك ﻋلﻰ الشكل التالي:
المادة  -2العارضﻮن المقبﻮلﻮن
ُ
أ لﻺﺷتراك بهذه المناﻗﺼﺔ ،تقبل الشركات المﺴجلين لدى ﻣديريﺔ الضريبﺔ ﻋلﻰ القيمﺔ المضافﺔ  TVAوالذين لديهم خبرة بتنفيذ
ﻣشاريع ﻣماﺛلﺔ ﻻ تقل ﻋن ﺛﻼث ﺳنوات في ﻣجال ﺳخانات المياه ﻋلﻰ الطاﻗﺔ الشمﺴيﺔ و ّ
ﺳلمتها تﺴليما ً نهائيا ً ضمن هذه الفترة .يجب
على جميع العارضين الذين لديهم خبرة ﻣحلية ﻓﻲ تنفيذ المشاريع ان يكﻮن ﻣﻮاﻓق عليها ﻣن قبل المركز اللبنانﻲ لحفظ الطاقة.
ب يجب ﻋلﻰ العارضين الذين يتقدﻣون بالعروض بإﺳم الشركات أو المﺆﺳﺴات أن يرفقوا بعروضهم المﺴتندات التاليﺔ:
أ – صورة ﻋن اﻹذاﻋﺔ التجاريﺔ العائدة للشركﺔ أو المﺆﺳﺴﺔ أو ﺷهادة تثبت أن العارض ﻣﺴجل في الﺴجل التجاري ﻻ يعود
تاريخها ﻷكثر ﻣن ﺳتﺔ أﺷهر
ب – صورة ﻋن ﺷهادة تﺴجيل في ﻣديريﺔ الضريبﺔ ﻋلﻰ القيمﺔ المضافﺔ
ً
ً
ج -ﻻئحﺔ بالمشاريع المماﺛلﺔ المنفذة خﻼل الﺴنوات الثﻼث الﺴابقﺔ وﻣﺴلمﺔ تﺴليما نهائيا ضمن هذه الفترة.
د – بعد رسﻮ اﻹلتزام ،ﻋلﻰ الشركﺔ المتعهدة تقديم إفادة ﻋدم افﻼس ﻻ يعود تاريخها ﻷكثر ﻣن ﺳتﺔ أﺷهر صادرة ﻋن ﻣحكمﺔ
اﻻفﻼس المختﺼﺔ ،وإفادة بأنها ليﺴت ﻗيد التﺼفيﺔ القضائيﺔ ﻻ يعود تاريخها ﻷكثر ﻣن ﺳتﺔ أﺷهر صادرة ﻋن ﻣحكمﺔ التجارة
د -نﺴخﺔ ﻋن اﻹيﺼال الذي يثبت اﻻﺳتحﺼال ﻋلﻰ ﻣلف المناﻗﺼﺔ.
تحفظ هذه المﺴتندات لدى ﻣﺆسسة رينه ﻣعﻮض ) (RMFلحين اﺳتﻼم اﻷﺷغال اﺳتﻼﻣا ً نهائياً.
-

-

ﻣﻼﺣﻈة - :يمنع على الشركة المتعهدة ﻣنعا ً باتا ً إعادة تلزيم المشروع إلى شركة أخرى أو ﻣقاولين آخرين تحت طائلة ﻓسخ العقد
المﻮقع ﻣع الشركة المتعهدة وﻣصادرة الضمان النهائﻲ.
ّ
 تلغى جميع العروض التﻲ ﻻ تستﻮﻓﻲ جميع الشروط المذكﻮرة أعﻼه.تﺆخذ بعين اﻹعتبار المﻼﺣﻈات الهاﻣة التالية:
 .1يمﻸ العارض صك التعهد )ﻣرفق ربطا ً نﺴخﺔ ﻋنه( بدون حك أو ﺷطب أو تﺴطير.
 .2يُمنع ﻣنعا ً باتا ً اﺳتعمال ﺳائل التﺼحيح اﻷبيض ) (Tipp exتحت طائلﺔ رفض العرض.
 .3ﻋلﻰ العارض التأكد ﻣن ﻋمليﺔ الجمع لﻸرﻗام وفي حال وجود تباين بين اﻷرﻗام واﻷحرف ﻋند دراﺳﺔ اﻷﺳعار ﻻختيار العارض
يعتمد اﻷﻗل بينهما.
 .4ﻋلﻰ العارض توﻗيع صك التعهد وﻻئحﺔ ﻣواصفات اﻷﻋمال والكميات المطلوبﺔ واﻷﺳعار اﻹفراديﺔ واﻹجماليﺔ  -والكشف التخميني
صفحﺔ صفحﺔ.
 .5ﻻ يجوز إﺳترداد العرض أو تعديله أو إكماله بعد تقديمه.
 .6ﻻ يقبل أي طلب بتعديل ﻋرض ﺳبق تقديمه بحجﺔ الﺴهو أو الخطأ أو اﻹهمال.
 .7ﻻ يحق للعارض إﺳترداد أيﺔ وﺛيقﺔ ترفق بعرضه باﺳتثناء المﺴتندات التي تقرر ﻣﺆﺳﺴﺔ رينه ﻣعوض ) (RMFإﻋادتها اليه.
 .8ﻻ يحق للعارض إجراء أي تعديل ﻋلﻰ ﻻئحﺔ اﻷﺳعار وﻻئحﺔ الكميات بعد فتح العروض.
 .9يجب ابراز جميع المﺴتندات المطلوبﺔ ﻋند فتح العروض تحت طائلﺔ رفض العرض.
 .10يجب اﻹلتزام بكاﻣل ال مواصفات الفنيﺔ بحﺴب دفتر الشروط تحت طائلﺔ ﻋدم تﺴديد ﻗيمﺔ اﻷﻋمال المرفوضﺔ ﻣن ﻗبل المهندس
المشرف.
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