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 مزايدة عموميةدعوة لإلعالن عن 
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 19/8/2022الصادرة عن رئيس هيئة الشراء العام بتاريخ 
 

 المديرية العامة للطيران المدني -وزارة األشغال العامة والنقل  إسم الجهة الشارية

 )بعبدا(الفياضية  -وزارة األشغال العامة والنقل  عنوان الجهة الشارية

 

 معلومات عن الصفقة

 2022س.ش.أ//1الرقم على سجل شراء وزارة األشغال العامة والنقل:  رقم التسجيل

 عنوان الصفقة
مزايدة علنية إلدارة واستثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى محطة الركاب الحالي ومبنى الطيران 

 بيروت -العام في مطار رفيق الحريري الدولي 

 العارضون المقبولون

األشخاص المعنويون اللبنانيون أو غير اللبنانيين، شرط أن تكون متخصصة في إدارة واستثمار مساحات 
مخصصة للبيع بالمفرق أو بالتجزئة في مطار دولي أو أكثر أو ضمن المناطق واألسواق الحّرة اللبنانية، أو 

ق الحّرة العالمية في المطارات أو سواها، على أن ال تقّل خبرتها إدارة األسواق الحّرة اللبنانية، أو إدارة األسوا
 مليون دوالر أميركي  60في هذا المجال عن ثماني سنوات وأن ال يقّل مبلغ مبيعاتها السنوية عن 

 نوع التلزيم
رفيق استثمار مساحات مخصصة للبيع بالمفرق في مبنى محطة الركاب الحالي ومبنى الطيرن العام في مطار 

 بيروت -الحريري الدولي 

 مزايدة عمومية التلزيمطريقة 

 العارض الذي ُقبل عرضه شكًلا واستوفى كافة الشروط اإلدارية والفنية وقّدم السعر األعلى في المزايدة إرساء التلزيم

 خمسة مًليين ليرة لبنانية كبدل الحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزايدة بدل دفتر الشروط

 ان ملف التلزيم متوفر باللغة العربية لغات أخرى

 معايير وإجراءات
المعايير واإلجراءات  7،6،5،2ُتحددِّ حيثيات ومضمون ملف التلزيم ال سيما المواد  وسائر المواد األخرى 

التي تستخدم للتأكد من مؤهًلت العارضين، وألي أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب على العارضين أن 
 يقّدموها إلثبات مؤهًلتهم وكذلك طريقة تقييم العروض.

 

 تواريخ/ مهل/ أماكن

 صباحاا  10،00( عند الساعة 2022أيلول/  27)الثًلثاء / موعد جلسة التلزيم )فتح العروض(

تاريخ نشر االعالن على المنصة االلكترونية 
 )خاص بهيئة الشراء العام(المركزية لدى هيئة الشراء العام 

 (2022آب/  25الخميس /)

ا 12،00( عند الساعة 2022أيلول/  16/ الجمعة) طلبات االستيضاحتقديم الموعد النهائي ل  ظهرا

ا 12،00( عند الساعة 2022أيلول/  21)األربعاء / الموعد النهائي للرد على طلبات االستيضاح  ظهرا

 صباحاا  9،00( عند الساعة 2022أيلول/  27)الثًلثاء / الموعد النهائي الستقبال العروض

 ستون يوماا من التاريخ النهائي لتقديم العروض مدة صالحية العرض

 ديوان المديرية العامة للطيران المدني مكان استالم دفتر الشروط

 مكان تقديم العروض 
في وزارة  تقدم العروض الخطية في غًلف مختوم في المديرية اإلدارية المشتركة

 الفياضية )بعبدا( -األشغال العامة والنقل 

 الفياضية )بعبدا( -المديرية اإلدارية المشتركة في وزارة األشغال العامة والنقل  مكان تقييم العروض

 

 ضمان العرض

 عشرون مليار ليرة لبنانية قيمة ضمان العرض

 التلزيم ويجدد مفعوله تلقائياا إلى أن يتم إعادته إلى المزايدثًلثة أشهر من تاريخ جلسة  مدة صالحية ضمان العرض

 

 سعر اإلفتتاح )خاص بالمزايدة العمومية(

  ثمانماية وخمسون مليار ليرة لبنانية قيمة سعر اإلفتتاح

 

 لمزيد من المعلومات وااليضاحات يمكنكم مراجعة وزارة األشغال العامة والنقل:

 459613/05على الرقم:  المديرية اإلدارية المشتركة -
 629012/01على الرقم:  -الديوان  -المديرية العامة للطيران المدني  -
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