الجمهورية اللبنانية
مجلس اﻻنماء واﻻعمار

اعﻼن معدل
عن مناقصة لتلزيم أعمال كنس الشوارع
في قضائي المتن وكسروان )(Lot 1
يعلن مجلس اﻻنماء واﻻعمار عن اجراء مناقص تين مفتوحتين مس تقلتين لتلزيم أعمال كنس
الشوارع في المناطق الخدماتية التالية:
 -١قﺿاﺋي المتن وكسروان )(Lot 1
 -٢أقﺿية بعبدا والشوف وعاليه )(Lot 2
على الشركات والمؤسسات الراغبة في اﻻشتراك في هاتين المناقصتين ان تستوفي الشروط
المحددة في كل ملف تلزيم وأبرزها:
 -١بالنسبة للشركات والمؤسسات اللبنانية:
أ  -حجم اشغال سنوي ) (Annual Turnoverيفوق  ٥مليون د.أ .خﻼل السنوات الـ ٥
اﻻخيرة.
ً
ّ
ب -أن يكون العارض قد نفذ مش روعا أو مش روعين مش ابهين )أعمال كنس ش وارع( على
أﻻ يقل مجموع أطوال الش وارع المخدومة عن  ٢٠٠كلم ،وعلى أﻻ يعود تاريخ انجاز
العمل فيهما ﻷكثر من خمس س نوات من تاريخ تقديم العروض ،وان ﻻ تقل مدة تنفيذ
كل منهما عن س نتين .أو ان يكون في عهدته ،بتاريخ تقديم العروض ،مش روع أو
مش روعان مش ابهان بدأ بتنفيذهما قبل س نة على اﻻقل وان ﻻ تقل مدة تنفيذ كل منهما
عن س نتين على اﻷقل ،وعلى أﻻ يقل مجموع أطوال الش وارع المخدومة فيهما عن
 ٢٠٠كل
 -٢بالنسبة للشركات والمؤسسات اللبنانية المؤتلفة مع شركات أجنبية:
الشركات والمؤسسات اللبنانية المؤهلة لدى مجلس اﻹنماء واﻹعمار لتنفيذ المشاريع التي
تتجاوز قيمتها  ١٠مليون د.أ) .في أية فﺋة من الفﺋات :طرق ،مبان ،أشغال مدنية( على أن
تستوفي شروط الخبرة المحددة في البند )ب( أعﻼه سواء منفردة أو باﻻﺋتﻼف مع شركة
أجنبية )تجمع الخبرات للشريكين( ،على ان تكون الشركة اللبنانية هي الشريك اﻻساسي
) .(Leaderأما بالنسبة لشرط حجم اﻷشغال السنوية المشار اليه في البند )أ( اعﻼه ،فيجب
استيفاؤه من كل من الشريكين ،منفردين.
مﻼح ظة :يعطى كل عارض حق اﻻطﻼع على ملفي التلزيم وش راء ملف تلزيم واحد و بالتالي
اﻻشتراك في مناقصة واحدة من هاتين المناقصتين

يمكن للش ركات الراغبة باﻻش تراك في هذه المناقص ات اﻻطﻼع على ملفات التلزيم في مقر مجلس
اﻻنماء واﻻعمار الكاﺋن في تلة السراي – بيروت – لدى داﺋرة المناقصات ،وذلك اعتبارا من صباح
يوم الجمعة في  ٢٠٢٠/٧/٣طيلة س اعات الدوام الرس مي .كما يمكن س حب ملفات التلزيم اعتبارا
من ص باح يوم الجمعة في  ٢٠٢٠/٧/٣وطيلة س اعات الدوام الرس مي من داﺋرة المناقص ات لقاء
تقديم ش يك مص رفي مص دق بقيمة  /٤،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل) .أربعة مﻼيين ليرة لبنانية( عن كل ملف
لصالح مجلس اﻻنماء واﻻعمار.
تقدم العروض العاﺋدة لمناقص ة تلزيم أعمال كنس الش وارع في قﺿ اﺋي المتن وكس روان )(lot 1
داخل مغلفين مختومين منفص لين )يحتوي اﻻول على العرض الفني والمس تندات المطلوبة ،ويحتوي
المغلف الث اني على العرض الم الي( وذل ك ب الي د الى قلم التس جي ل المخص ص ل ذل ك في داﺋرة
المناقص ات في مقر مجلس اﻻنماء واﻻعمار على ان تس جل في هذا القلم قبل الس اعة  ١٢٫٠٠ظهرا
من يوم اﻻثنين في .٢٠٢٠/٨/١٧
يجري فتح المغلف اﻻول في جلس ة علنية عند الس اعة الثانية عش رة بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت
من يوم اﻻثنين في  ٢٠٢٠/٨/١٧وذلك في قاعة اﻻجتماعات الكاﺋنة في مقر المجلس المش ار الى
عنوان ه اعﻼه ،حي ث تقوم لجن ة فض العروض بتقييم الملف ات اﻻداري ة والفني ة ،ثم تع د ﻻﺋح ة
بالمتعهدين الذين يس توفون الش روط اﻻدارية والفنية المطلوبة ،على ان تعاد مغلفات العرض المالي
مختومة الى العارﺿين الذين لم يستوفوا هذه الشروط.
يجري فض العروض المالية للعارﺿين الذين يستوفون الشروط اﻻدارية والفنية المطلوبة في جلسة
علنية تحدد اللجنة موعد انعقادها في حينه.

