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 الجمهورية اللبنانية
 عمارمجلس اإلنماء واإل

 
  

مشروع تلزيم األشغال العائدة لمعالجة االضرار التي لحقت بمبنى السراي الكبير، من جراء 
 في مرفأ بيروت، ٤/٨/٢٠٢٠بتاريخ  االنفجار الذي حصل

  )٣٢(المنحة رقم  بتمويل من منحة من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
           

اء واإلي ارعلن مجلس اإلنم ة  (المجلس) عم اقص ة أعن إجراء من ام مفتوح م
المتعهدين اللبنانيين الذين يستوفون الشروط الواردة في ملف التلزيم والتي منها أن 

لعشر سنوات األخيرة مجموعة مشاريع انشاء أو ترميم يكون المتعهد قد نفذ خالل ا
مليون د.أ. من بينها مشروع انشاء أو ترميم مبنى واحد ال  /٢٠مبان تفوق قيمتها /

غال العائدة لمعالجة  /٥تقل قيمته عن / روع تلزيم األش مليون د.أ.، لتلزيم مش
حصل بتاريخ  التي لحقت بمبنى السراي الكبير، من جراء االنفجار الذياالضرار 

ية  ٤/٨/٢٠٢٠ ندوق الكويتي للتنم في مرفأ بيروت، بتمويل من منحة من الص
  .)٣٢(المنحة رقم  االقتصادية العربية

  
ؤون ال تندات التلزيم لدى إدارة الش قانونية في مقر مجلس يمكن االطالع على مس

  .بيروت -عمار الكائن في تلة السراي اإلنماء واإل
  

المقاولين االشتراك في هذه المناقصة أن يستحصل على نسخة على من يرغب من 
ديد مبلغ وقدره تندات التلزيم لقاء تس رة (فقط  ل.ل. /١٠،٠٠٠،٠٠٠/ من مس عش

عمار بإسم مجلس اإلنماء واإلشيك مصرفي مصدق )، بموجب ماليين ليرة لبنانية
  .٥/١/٢٠٢٣ فيالخميس وذلك اعتباراً من يوم 

  
داخل غالفين مختومين منفصلين (يحتوي األول على العرض الفني  تقدم العروض

داول  الي والج اني على العرض الم ة، ويحتوي المغلف الث دات المطلوب تن والمس
عرة)، وذلك باليد الى قل ص لهذه الغاية المس جيل المخص  مجلسال لدىم التس

رة ظهراً بالمذكور،  اعة الثانية عش من يوم يروت لمدينة بتوقيت المحلي القبل الس
  .٢/٢/٢٠٢٣ في الخميس

  
ة علنية تعقد يجري  رة ظهراً فتح المغلف األول في جلس اعة الثانية عش عند الس

نة بيروت توقيت المحلي الب مدي وذلك في قاعة  ٢/٢/٢٠٢٣ في الخميسمن يوم ل
ار الى عنوانه أعاله، حيث تقوم لجنة  االجتماعات الكائنة من مقر المجلس المش
روط اإلدارية والفنية، على أن يتم  تندات والوثائق والش فض العروض بتقييم المس
فض العروض المالية للعارضين الذين يستوفون الشروط اإلدارية والفنية المطلوبة 

 .ي جلسة علنية ثانيةبهذا الخصوص، ف


