الجمهورية اللبنانية
مجلس اﻹنماء واﻻعمار
مشروع تنفيذ منحدرين لربط جادة بيار الجميّل
باوتوستراد اميل لحود قرب وزارة الطاقة والمياه
)بتمويل من بلدية بيروت(

الصيغة المفصلة
يعلن مجلس اﻹنماء واﻷعمار عن تلزيم أعمال مش روع تنفيذ منحدرين لربط جادة بيار
الجميّل باوتوس تراد اميل لحود قرب وزارة الطاقة والمياه بواس طة مناقص ة محص ورة
بالمتعهدين اللبنانيين المؤهلين لدى مجلس اﻹنماء واﻷعمار لتنفيذ مش اريع طرق تفوق قيمتها
 ٢٠مليون د.أ والذين يستوفون الشروط المحدّدة في ملف التلزيم.
الممول من بلدية بيروت ،جس ر بطول حوالي  ٣٥٠م يؤمن الربط
يتض ّمن المش روع،
ّ
المباشر بين المسلك الشرقي لجادة بيار الجميل والمسلك الشرقي ﻷوتوستراد إميل لحود لتخديم
حركة السير القادم من منطقة العدلية والمتجه نحو مرفأ بيروت ومستديرة الدورة ووصلة تربط
المس لك الغربي ﻷوتوس تراد إميل لحود بالمس لك الغربي لجادة بيار الجميل لتخديم حركة الس ير
القادم من مس تديرة الدورة ومرفأ بيروت باتجاه العدلية وجس ر بطول حوالي  ٣٦٥م يمر فوق
الوص لة المذكورة وذلك لتأمين حركة الس ير القادم على جادة بيار الجميل من العدلية بإتجاه
التقاطع المعروف بتقاطع "الدخولية باﻹضافة إلى أشغال أخرى متفرقةُ .ح ِ ّد َدت م ّدة التنفيذ بفترة
 ٢٤شهرا"،
يجب أن تكون الشركات المتقدمة ،قد نفّذت خﻼل العشر سنوات الماضية مشروع جسر
او جس ور مس بقة الجهد ) (Pre-Stressedمتعددة الفتحات ﻻ تقل قيمتها عن  ٨،٠٠٠،٠٠٠د.أ.
وبطول اجمالي ﻻ يقل عن  ٢٥٠م ،وفقا لما هو وارد في ملف التلزيم،
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  /١٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل) .عش رة مﻼيين ليرة لبنانية( بموجب ش يك مص رفي
مص دق باس م مجلس اﻹنماء واﻷعمار وذلك اعتبارا من ص باح يوم الجمعة في ٢٠٢٠/١١/٦
وضمن الدوام الرسمي.
تق دّم العروض داخ ل مغلفين مختومين منفص لين )يحتوي اﻷول على العرض الفني
والش روط اﻹدارية والوثائق التي تثبت خبرة وكفاءة المتعهد وإمكاناته الفنية ،ويحتوي المغلف
الثاني على العرض المالي والجداول المس عرة( ،وذلك باليد إلى قلم التس جيل المخص ص لهذه
الغاية لدى المجلس المذكور ،قبل الس اعة الثانية عش رة بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت من يوم
اﻷربعاء في .٢٠٢٠/١٢/٩
يجري فتح المغلف اﻷول في جلس ة علنية تعقد عند الس اعة الثانية عش رة بالتوقيت
المحلي لمدينة بيروت من يوم اﻷربعاء في  ٢٠٢٠/١٢/٩وذلك في قاعة اﻻجتماعات الكائنة
في مق ـر المجلس المشار إلى عنوانه أعﻼه ،حيث تقوم لجنة المناقصة بتقييم المستندات والوثائق
والش روط اﻹدارية والفنية لتنفيذ المش روع ،ثم تعد ﻻئحة بالمتعهدين المقبولين إداريا ،وتعاد
مغلفات العرض المالي المختومة إلى المتعهدين الذين لم يتم قبولهم فنّيا ً وإدارياً.
تفض العروض المالية للعارض ين الذين يتم تأهيلهم وذلك في جلس ة علنية تحدد اللجنة موعد
إنعقادها في حينه.

