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الجمهورية اللبنانية
مجلس اﻹنماء واﻻعمار
أعمال تأهيل المكب الحالي للنفايات المنزلية
في مدينة طرابلس ﻻقفاله اقفاﻻً نهائيا ً
)اﻹعﻼن المفصل(
يعلن مجلس اﻹنماء واﻷعمار عن تلزيم أعمال تأهيل المكب الحالي للنفايات المنزلية في
مدينة طرابلس ﻻقفاله اقفاﻻً نهائياً ،بما فيه تأهيل الجدار الدائري العائد لهذا المكب ،بواس طة
مناقصة محصورة بالمتعهدين اللبنانيين المؤهلين لدى مجلس اﻹنماء واﻷعمار لتنفيذ مشاريع طرق
وأشغال عامة تفوق قيمتها  ٢٠مليون د.أ والذين يستوفون الشروط المحدّدة في ملف التلزيم.
يتض ّمن المشروع تنفيذ جدار استنادي من نوع الـ  Gabion Wallلمكب النفايات الحالي،
بطول يصل الى ١،١٢٠م ،مﻼصق لجداره الحالي ،وبسماكة تتراوح بين مترين وخمسة أمتار،
يرتكز على قاعدة من الخرسانة المدبشة  Cyclopean Concreteبسماكة  ١،٣متراً ،ترتكز
بدورها على طبقة من الصخور )بحجم ١الى  ٣طن( المرصوفة بسماكة  ٣أمتار وبعرض  ٥أمتار،
كما يشمل اعادة تجذيب المكب وتغليفه بغطاء عازل مكون من طبقات من الـ ،Geomembrane
والـ Geotextileوالـ  ،Geodrainومن ثم اكسائه بتربة زراعية تمهيدا ً لزراعته ،تصريف
العصارة والغازات عبر استحداث آبار ضمن المكب وتجهيزها بالقساطل واﻷنابيب والمضخات
الﻼزمة ،وتنفيذ أعمال بنى تحتية للطرق الداخلية وتنفيذ قناة في محيط المكب لتجميع مياه اﻷمطار
وتصريفها بواسطة مخرج رئيسي الى النهر،
ُح ِ ّد َدت م ّدة التنفيذ بفترة  ١٨شهرا"،
يمكن للش ركات التي ترغب باﻻش تراك في هذه المناقص ة الحص ول على ملف التلزيم
الخاص المعد لهذه الغاية لدى مجلس اﻹنماء واﻷعمار الكائن في تلة الس راي – بيروت لقاء تس ديد
مبلغ وقدره /٢،٠٠٠/د.أ دوﻻر أميركي بموجب ش يك مص رفي مص دق باس م مجلس اﻹنماء
واﻷعمار وذلك اعتبارا من صباح يوم الجمعة في  ٢٠٢٠/١١/٦وضمن الدوام الرسمي.
تقدّم العروض داخل مغلفين مختومين منفص لين وذلك باليد إلى قلم التس جيل المخص ص
لهذه الغاية لدى المجلس المذكور ،قبل الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت من يوم
الثﻼثاء في .٢٠٢٠/١١/٢٤
يجري فتح المغلفين اﻷول والثاني في جلسة علنية تعقد عند الساعة الثانية عشرة بالتوقيت
المحلي لمدينة بيروت من يوم الثﻼثاء في  ٢٠٢٠/١١/٢٤وذلك في قاعة اﻻجتماعات الكائنة في
مقـر المجلس المشار إلى عنوانه أعﻼه.

