إعﻼن عن إجراء مناقصة عمومية لتلزيم مهام اﻹشراف
علﻰ مشروع أعمال التشغيل والصيانة واﻷمن والتنظيف
في كليتي الهندسة والعمارة وكلية العلوم ومحطتي الضخ والتكرير
في مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في الشمال
تعلن الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس اﻹنماء واﻹعمار عن إجراء مناقصة عمومية لتلزيم مهام
اﻹشراف على مشروع أعمال التشغيل والصيانة واﻷمن والتنظيف في كليتي الهندسة والعمارة وكلية
العلوم ومحطتي الضخ والتكرير في مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في الشمال لمدة
سنة ،قابلة للتجديد لفترة أقصاها ثﻼث سنوات في حال توفر اﻻعتمادات الﻼزمة .يقبل لﻼشتراك في
هذه المناقصة اﻻستشاريون الذين تتوفر في كل منهم الشروط المفروضة في دفتر الشروط الخاص
المتعلق بهذه المناقصة ومنها أن يكون اﻻستشاري قد اشرف خﻼل السنوات العشرة اﻷخيرة على
مشاريع صيانة وتشغيل مماثلة ) ( Same nature and complexityﻻ تقل قيمتها اﻹجمالية عن /١٥ /
مليون دوﻻر أميركي منها مشروع واحد بلغت قيمته  /٣/مﻼيين دوﻻر أميركي سنويا على اﻷقل ،أو
أن يكون اﻻستشاري من ال مؤهلين لدى المجلس ﻹعداد الدراسات واﻹشراف على تنفيذ مشاريع مبان
تفوق قيمتها ما يعادل  /٢٠/مليون د.أ .وذلك على ضوء التأهيل الذي أجراه مجلس اﻹنماء واﻹعمار
لهذا الشأن ،وان يكون اﻻستشاري قد اشرف خﻼل السنوات العشر اﻷخيرة على تنفيذ مشاريع مباني
مماثلة ) ( Same nature and complexityﻻ تقل قيمتها اﻹجمالية عن  /٤٠/مليون دوﻻر أميركي منها
مشروع واحد بلغت قيمته ثمانية مﻼيين دوﻻر أميركي على اﻷقل.
يمكن اﻻطﻼع والحص ول على ملف التلزيم من دائرة المناقص ات في مجلس اﻹنماء واﻹعمار
الكائن في تلة الس راي  -بيروت لقاء تس ديد مبلغ قدره  /٧٥٠،٠٠٠/ل.ل) .س بعماية وخمس ون ألف
ليرة لبنانية( بموجب ش يك مص رفي مص دق باس م مجلس اﻹنماء واﻹعمار وذلك اعتبارا من ص باح
يوم الجمعة في  ٢٠٢٠/١١/٦وطيلة ساعات الدوام الرسمي.
تقدم العروض في قلم التس جيل المخص ص لهذه الغاية في مجلس اﻹنماء واﻹعمار على أن
تصل إليه قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت من يـ ـ وم الجمعة في
 .٢٠٢٠/١١/٢٧يجري فض العروض الواردة في جلس ة علنية في مركز مجلس اﻹنماء واﻹعمار
عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بيروت المحلي من يوم الجمعة في .٢٠٢٠/١١/٢٧
يمكن الحص ول على مزيد من المعلومات في مركز مجلس اﻹنماء واﻹعمار الكائن في تلة
السراي ،بيروت – لبنان .(٠٠٩٦١١) ٩٨١٢٥٥

