الجمھورية اللبنانية
مجلس اإلنماء واإلعمار
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية لتلزيم أعمال التشغيل والصيانة واألمن والتنظيف
في كليتي الھندسة والعمارة وكلية العلوم ومحطتي الضخ والتكرير
في مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في الشمال
لفترة ثالث سنوات من تاريخ  ٢٠١٩/٩/١لغاية ٢٠٢٢/٨/٣١
تعلن الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس اإلنماء واإلعمار عن إجراء مناقص ة عمومية لتلزيم خدمات
التش غيل والص يانة واألمن والتنظيف في كليتي الھندس ة والعمارة وكلية العلوم ومحطتي الض خ والتكرير في
مجمع الرئيس العماد ميش ال س ليمان الجامعي في الش مال لفترة ثالث س نوات من تاريخ  ٢٠١٩/٩/١لغاية
 .٢٠٢٢/٨/٣١وتش مل الخدمات تش غيل وص يانة المباني واألنظمة والمعدات في مجمع المدينة الجامعية التي
تغطي مس احة ١٣٥٫٠٠٠م ،٢وتتض من  ٣كليات ومبنيين فنيين باإلض افة الى الس احات الخارجية والطرقات
والبنى التحتية وتقديم خدمات الحراسة والتنظيف والزراعة والري.
يقبل لإلش تراك في ھذه المناقص ة المتعھدون اللبنانيون ،منفردون أو بالتض امن فيما بينھم ،الذين تتوفر
لديھم الشروط المفروضة في دفتر الشروط الخاص المتعلق بھذه المناقصة ومنھا أن تتوفر لدى العارض كمتعھد
رئيسي ،خبرة ال تقل عن عشرة سنوات في مجال التشغيل والصيانة ) (Operation and Maintenanceلمشاريع
البناء ،وأن يكون قد نفذ خالل السنوات العشر األخيرة عقود تشغيل وصيانة لمشاريع البناء بلغت قيمتھا اإلجمالية
 /٢٠/مليون د.أ .على األقل ،منھا عقد واحد بلغت قيمته /٧/مليون د.أ .على األقل ،أو أن يكون العارض من
مبان تفوق قيمتھا ما يعادل  /٢٠/مليون د.أ .وذلك على
المؤھلين لدى مجلس اإلنماء و اإلعمار لتنفيذ مش اريع
ٍ
ً
ضوء التأھيل الذي أجراه المجلس لھذا الشأن وأن يكون قد نفذ منفردا كمتعھد رئيسي أو كشريك ضمن مجموعة
مبان بلغت قيمتھا وفق س عر الص رف الس ائد بتاريخ التنفيذ ما
مندمجة خالل الس نوات العش ر األخيرة أش غال
ٍ
يوازي  /٣٥/مليون د.أ .من ضمنھا صفقة واحدة بقيمة  /٨/مليون د.أ .على األقل.
يمكن اإلطالع والحصول على ملف التلزيم من دائرة المناقصات في مجلس اإلنماء واإلعمار الكائن في
تلة الس راي  -بيروت لقاء تس ديد مبلغ قدره  /$ ٣٫٠٠٠/بموجب ش يك مص رفي مص دق باس م مجلس اإلنماء
واإلعمار وذلك إعتبارً ا من صباح يوم الجمعة في  ٥نيسان  ٢٠١٩وطيلة ساعات الدوام الرسمي.
تقدم العروض في قلم التس جيل المخص ص لھذه الغاية في مجلس اإلنماء واإلعمار على أن تص ل إليه
قبل الساعة الثانية عشرة ظھرً ا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت من يـ ـ وم الخميس في  ٩آيار  .٢٠١٩يجري
فض العروض على مرحلتين :في المرحلة األولى ،يتم فتح المغلف الفني واإلداري )المغلف األول( في جلس ة
علنية في مركز مجلس اإلنماء واإلعمار عند الساعة الثانية عشرة ظھرً ا بتوقيت بيروت المحلي من يوم الخميس
فـ ي  ٩آيار  ٢٠١٩وتقوم بعدھا لجنة فض العروض بإجراء التقييم الفني واإلداري وتعد الئحة بالعارض ين
المؤھلين ،وفي المرحلة الثانية ،يتم فتح المغلف المالي )المغلف الثاني( للعارض ين المقبولين وذلك في جلس ة
علنية تحدد اللجنة موعد انعقادھا الح ًقا.
يمكن الحص ول على مزيد من المعلومات في مركز مجلس اإلنماء واإلعمار الكائن في تلة الس راي،
بيروت – لبنان .(٠٠٩٦١١) ٩٨١٢٥٥

