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 الجمهورية اللبنانية 

  مجلس االنماء واالعمار 
  اعالن عن مناقصة لتلزيم أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة

  
النفايات المنزلية يعلن مجلس االنماء واالعمار عن اجراء مناقصة عامة لتلزيم أعمال فرز ومعالجة 

 الصلبة لمناطق بيروت االدارية وجبل لبنان باستثناء جبيل.
  

على الشركات والمؤسسات الراغبة في االشتراك في هذه المناقصة ان تستوفي الشروط المحددة 
  في ملف تلزيم وأبرزها: 

  
  :بالنسبة للشركات والمؤسسات اللبنانية -١

  
  االخيرة. ٥مليون د.أ. خالل السنوات الـ  ١٠) يفوق Annual Turnoverحجم اشغال سنوي (     -أ 
أن يكون العارض قد نفّذ مشروعاً أو مشروعين مشابهين (فرز ومعالجة نفايات منزلية صلبة)      -ب

طن/يوم وكمية النفايات العضوية ٢٥٠٠على أال يقل مجموع كمية النفايات المفرزة فيهما عن 
سنوات من  ٦ى ان ال يعود تاريخ انجاز العمل فيهما ألكثر من طن/يوم، وعل ٥٠٠المعالجة عن 

تاريخ تقديم العروض، وان ال تقل مدة تنفيذ كل منهما عن أربع سنوات. أو ان يكون في عهدته، 
بتاريخ تقديم العروض، مشروع أو مشروعان مشابهان بدأ بتنفيذهما قبل سنتين على االقل وان 

سنوات على األقل، وعلى أال يقل مجموع كمية النفايات المفرزة  ٤ال تقل مدة تنفيذ كل منهما عن 
 طن/يوم. ٥٠٠طن/يوم وكمية النفايات العضوية المعالجة عن ٢٥٠٠فيهما عن 

 
  :بالنسبة للشركات االجنبية المؤتلفة مع شركات أو مؤسسات لبنانية -٢

تنفيذ المشاريع التي تتجاوز قيمتها الشركات والمؤسسات اللبنانية المؤهلة لدى مجلس اإلنماء واإلعمار ل
مليون د.أ. (في أية فئة من الفئات: طرق، مبان، أشغال مدنية) على أن تستوفي شروط الخبرة  ١٠

المحددة في البند (ب) أعاله سواء منفردة أو باالئتالف مع شركة أجنبية (تجمع الخبرات للشريكين)، 
). أما بالنسبة لشرط حجم األشغال Leaderاسي (على ان تكون الشركة اللبنانية هي الشريك االس

  .من كل من الشريكين، منفردين %٦٠السنوية المشار اليه في البند (أ) اعاله، فيجب استيفاؤه بنسبة 
  

يمكن للشركات الراغبة باالشتراك في هذه المناقصات االطالع على ملفات التلزيم في مقر مجلس 
 لدى دائرة المناقصات، وذلك اعتبارا من صباح يوم –بيروت  –راي االنماء واالعمار الكائن في تلة الس

طيلة ساعات الدوام الرسمي. كما يمكن سحب ملفات التلزيم اعتبارا من صباح  ١٥/١٠/٢٠٢١في  الجمعة
وطيلة ساعات الدوام الرسمي من دائرة المناقصات لقاء تقديم شيك مصرفي  ١٥/١٠/٢٠٢١في  الجمعةيوم 

 .ل.ل. عن كل ملف لصالح مجلس االنماء واالعمار /١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مصدق بقيمة /
تقدم العروض داخل مغلفين مختومين منفصلين (يحتوي االول على العرض الفني والمستندات 

المالي) وذلك باليد الى قلم التسجيل المخصص لذلك في المطلوبة، ويحتوي المغلف الثاني على العرض 
ظهرا  ١٢٫٠٠دائرة المناقصات في مقر مجلس االنماء واالعمار على ان تسجل في هذا القلم قبل الساعة 

 .٢٤/١١/٢٠٢١األربعاء في  من يوم
  

بيروت يجري فتح المغلف االول في جلسة علنية عن الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لمدينة 
وذلك في قاعة االجتماعات الكائنة في مقر المجلس المشار الى عنوانه  ٢٤/١١/٢٠٢١األربعاء في من يوم 

اعاله، حيث تقوم لجنة فض العروض بتقييم الملفات االدارية والفنية، ثم تعد الئحة بالمتعهدين الذين يستوفون 
لعرض المالي مختومة الى العارضين الذين لم الشروط االدارية والفنية المطلوبة، على ان تعاد مغلفات ا

  يستوفوا هذه الشروط.
  

يجري فض العروض المالية للعارضين اللذين يستوفون الشروط االدارية والفنية المطلوبة في 
  .جلسة علنية تحدد اللجنة موعد انعقادها في حينه

 


