الجمهورية اللبنانية
مجلس اﻹنماء واﻹعمار
إعﻼن عن إجراء مناقصة عموميه لتلزيم 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 للتمديد لفترة اقصاها ثﻼث سنوات
تعلن الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس اﻻنماء واﻻعمار عن اجراء مناقص ة عمومية لتلزيم خدمات
التش غيل والص يانة واﻻمن والتنظيف في كليتي الهندس ة والعمارة وكلية العلوم ومحطتي الض خ
والتكرير في مجمع الرئيس العماد ميش ال س ليمان الجامعي في الش مال لمدة س نة على ان تجري
اﻹدارة تعاقدا س نويا قابﻼ للتجديد لفترة أقص اها ثﻼث س نوات في حال توفر اﻻعتمادات الﻼزمة.
تشمل اﻻشغال خدمات التشغيل والصيانة لﻸنظمة والمعدات واﻻنشاءات في مجمع المدينة الجامعية
التي تغطي مس احة  ١٣٥٫٠٠٠م ،٢وتتض من  ٣كليات ومبنيين فنيين باﻹض افة إلى الس احات
الخارجية والطرقات والبنى التحتية وتقديم خدمات الحراسة والتنظيف والزراعة والري.
يقبل لﻼش تراك في هذه المناقص ة المتعهدون اللبنانيون  ،منفردون او بالتض امن فيما بينهم ،الذين
تتوفر لديهم الش روط المفروض ة في دفتر الش روط الخاص المتعلق بهذه المناقص ة ومنها أن تتوفر
لدى العارض كمتعهد رئيسي ،خبرة ﻻ تقل عن خمسة سنـ وات في مجال التشغـ يل والصيانـ ة
) (Operation & Maintenanceلمش اريع البناء ،وان يكون العارض قد نفذ خﻼل الس نوات
الخمس ة اﻻخيرة عقود تش غيل وص يانة لمش اريع البناء بلغت قيمتها اﻹجمالية  /٧/مليون د.أ .على
اﻷقل منها عقد واحد بلغت قيمته  /١٫٥/مليون د.أ .على اﻷقل ،أو أن يكون العارض من المؤهلين
لدى مجلس اﻻنماء واﻻعمار لتنفيذ مش اريع مبان تفوق قيمتها ما يعادل /٢٠/مليون د.أ .وذلك على
ض وء عملية التأهيل التي أجراه المجلس لهذا الش أن وان يكون قد نفذ منفردا كمتعهد رئيس ي او
كش ريك ض من مجموعة مندمجة خﻼل الس نوات العش ر اﻷخيرة اش غال مبان بلغت قيمتها وفق س عر
الس ائد بتاريخ التنفيذ ما يوازي  /٢٥/مليون د.أ .من ض منها ص فقة واحدة بقيمة  /٦/مليون د.أ .على
اﻷقل.
يمكن اﻻطﻼع والحصول على ملف التلزيم من دائرة المناقصات في مجلس اﻹنماء واﻹعمار الكائن
في تلة السراي  -بيروت لقاء تسديد مبلغ قدره  /١٬٥٠٠٠٬٠٠٠/ل.ل بموجب شيك مصرفي مصدق
باس م مجلس اﻹنماء واﻹعمار وذلك اعتبارا من ص باح يوم الجمعة في  ٢٠٢٢/٧/٨وطيلة س اعات
الدوام الرسمي.
تقدم العروض في قلم التسجيل المخصص لهذه الغاية في مجلس اﻹنماء واﻹعمار على أن تصل إليه
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت من يوم الخميس في .٢٠٢٢/٧/٢٨
يجري فض العروض الواردة في جلس ة علنية في مركز مجلس اﻹنماء واﻹعمار عند الس اعة الثانية
عش رة ظهرا بتوقيت بيروت المحلي من يوم الخميس في  ٢٠٢٢/٧/٢٨حيث يتم فقط فتح المغلف
الفني واﻻداري )المغلف اﻷول( وتقوم بع ده ا لجن ة فض العروض ب أجراء التقييم الفني واﻻداري
وتع د ﻻئح ة ب الع ارض ين المؤهلين على ان تع اد مغلف ات العرض الم الي )المغلف الث اني( إلى
العارضين غير المقبولين .يتم فض العروض المالية للعارضين المقبولين وذلك في جلسة علنية تحدد
اللجنة موعد انعقادها ﻻحقا.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات في مركز مجلس اﻹنماء واﻹعمار الكائن في تلة السراي،
بيروت – لبنان .(٠٠٩٦١١) ٩٨١٢٥٥

