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  2020لسنـة  22 ددــعمفتـــوح الروض ـــعالطلب عن  إعالن 

  طلـب العـروض موضوع 
  
  
  

عبر منظومة الشراء تعلن الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه عن نشر طلب عروض مفتوح 
القتناء ووضع ونقل قنوات مصنوعة من متعدد اإلثلين وأشغال " Tunepsالعمومي على الخط "

 بالماء الصالح للشرب قربص وتاكلسة تيتحسين تزويد مدين يمشروعوذلك في إطار هندسة مدنية 
  .)نابل(والية 

    

  طريقة التمويل 
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي التموينات واألشغال موضوع طلب العروض الحالي ممّولة من طرف 

)JICA Prêt TS-P36( .  
  

  مكونـات طلـب العـروض
  )  أقساط  منفصلة  تّم تحديد مكونات كل واحدة  فيما يتبع.05( خمسةمن  يتكون طلب العروض

  1القسط عدد 

متر خطي من القنوات  24800كم )  30اقتناء ونقل إلى مخازن الشركة بمقرين (أو على شعاع 
  بار وقطع خاصة  16و   10  مم و ذات كثافة قصوى وضغط  315 ≤المصنوعة من متعدد االثلين قطرها 

 7500  بار  16مم ذات كثافة قصوى وضغط  315متر خطي من القنوات قطرها 
 3500  بار   10مم ذات كثافة قصوى وضغط  315متر خطي من القنوات قطرها 
 11800  بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  200متر خطي من القنوات قطرها 
 1500   بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  160متر خطي من القنوات قطرها 
 300   بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  110متر خطي من القنوات قطرها 
 100   بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  90متر خطي من القنوات قطرها 
 100  بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  63متر خطي من القنوات قطرها  

  2القسط عدد 

ومن الحديد المصبوب متعدد االثلين المصنوعة من متر خطي من القنوات  50011أشغال نقل و وضع 
   ومعدات مائيةبار   10مم و ذات كثافة قصوى وضغط  315 ≤قطرها 
 3000  مم  200قطرها المصنوعة من الحديد المصبوب متر خطي من القنوات 
 7200  بار   10مم ذات كثافة قصوى وضغط  200متر خطي من القنوات قطرها 
 1200  بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  160متر خطي من القنوات قطرها 
 100   بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  110متر خطي من القنوات قطرها  

  3القسط عدد 

متر خطي من القنوات المصنوعة من متعدد االثلين ومن الحديد المصبوب  19150أشغال نقل و وضع 
  بار ومعدات مائية  16و 10مم و ذات كثافة قصوى وضغط  315 ≤قطرها 
 1150  مم  400متر خطي من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب قطرها 
 2000  مم  300متر خطي من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب قطرها 
 7500  بار   16مم ذات كثافة قصوى وضغط  315متر خطي من القنوات قطرها 
 3500  بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  315متر خطي من القنوات قطرها 
 4600  بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  200متر خطي من القنوات قطرها 
 300  بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  160متر خطي من القنوات قطرها 
 100   بار 10مم ذات كثافة قصوى وضغط  110متر خطي من القنوات قطرها  
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  4القسط عدد 

  :  أشغال هندسة مدنية
  :  1سلسلة عدد *

   خمحطة ضبناء  
 بناء محطة تصفية المياه من مادة الحديد  

  :  2سلسلة عدد *
  بناء  خزان شبه مطمور« RSE »  محطة ضخ، للتعقيم االلي مبنى، بيت سكور،  3م 250سعة ،

  .3م 12 وكاسر للضغط سعته 3م 60خزان سعته 

  5القسط عدد 

  :  أشغال هندسة مدنية
  بناء  خزان شبه مطمور  :  1سلسلة عدد»  RSE «للتعقيم مبنى، بيت سكور، 3م 500ة سع 

  .االلي
  محطة لرفع الضغطبناء   :  2سلسلة عدد.  

  

  د.ت 000 26  1 عدد القسط  

  د.ت 000 9   2 عدد القسط  قيمة الضمان الوقتي

  د.ت 000 11  3 عدد القسط  

  د.ت 000 23  4 عدد القسط  

  د.ت 500 9  5 عدد القسط  
  

مكان (اإلطالع/ سحب) ملف طلب 
  روضالع

  .)www.tuneps.tn(على الموقع  TUNEPS  منظومة الشراء العمومي على الخط 

(اإلطالع/ سحب) ملف طلب ط وشر
  العروض

   - )www.tuneps.tn(على الموقع  TUNEPS  منظومة الشراء العمومي على الخطب التسجيل
  

  )www.tuneps.tn(على الموقع    TUNEPSمجاني عبر منظومة الشراء العمومي   ثمن اقتناء ملف العرض
  

أصناف المصادقة المطلوبة من 
  العـارضين

  الشروط لطلب العروض من كراس  1.6.1يجب أن تكون صلوحية قرار المصادقة واردة  طبقا للفصل 

  1ددعقسط 
كل المزودين المؤهلين في مجال صناعة القنوات أو المقاوالت التي لها 

  التراخيص التالية : 
  )5(صنف  دون سقف 1ط ش م  أو )  5(صنف دون سقف 0ط ش م 

  )3ألف دينار (صنف  500 ≥ 1ط ش م  أو ) 2ألف دينار (صنف 1000 ≥ 0ط ش م    2  قسط عدد  
  )3ألف دينار (صنف  500 ≥ 1ط ش م  أو ) 3دينار (صنفألف  2000 ≥ 0ط ش م    3قسط عدد    
  

   4قسط عدد  
 ≥ 0) أو ب3ألف دينار (صنف  1000 ≥ 3ط ش م  أو )3ألف دينار (صنف  2000 ≥ 0ش م ط 

  ) 3ألف دينار (صنف 2000
  

   5قسط عدد  
 ≥ 0) أو ب2ألف دينار (صنف  500 ≥ 3ط ش م  أو )2ألف دينار (صنف  1000 ≥ 0ط ش م 

  ) 3ألف دينار (صنف 2000
  

  مكونات العرض
  

  يتكون العرض من:
  العرض الفني .1
 العرض المالي .2

على    TUNEPS يجب تقديم العرض الفني والعرض المالي عبر منظومة الشراء العمومي على الخط 
   - )www.tuneps.tn(الموقع 

، وثيقة السجل التجاري،شهادة في وثيقة الضمان الوقتيخط (يجب تضمين الوثائق المرسلة خارج ال
عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين ، الوثائق 

http://www.tuneps.tn(
http://www.tuneps.tn(
http://www.tuneps.tn(
http://www.tuneps.tn(
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المرسلة خارج الخط في صورة تجاوز العرض الحجم األقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه 
  الشروط لطلب العروض. من كراس  1.6.3صل طبقا للف  بالمنظومة) في ظرف مختوم

  يقصى كل عرض يرد كليا خارج منظومة الشراء العمومي على الخطTUNEPS 
  .يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي 
 .تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض  

  العبارة التي تكتب على الظرف
 الوثائق المرسلة خارج الخط مرجع طلب العروضعلى يكتب على الظرف الذي يحتوي 

     2020 /22 طلب عروض عـدد   : مع عبارةوموضوعه  
  ."على الساعة .. و.. دق 2020..............  ومــيقبل ال يفتح "

  طريقة إرسال العروض

 TUNEPS (على الخط)يرسل العرض الفني و العرض المالي عبر منظومة الشراء العمومي 
www.tuneps.com)(  الشروط لطلب العروض من كراس  1.6.3طبقا للفصل.  

عن طريق البريد مضمون الوصول أو الوثائق المرسلة خارج الخط الظرف الذي يحتوي على  رسلي
بالبريد السريع أو عن طريق التسليم المباشر مقابل وصل اإليداع المضمن بكراسات الشروط اإلدارية 

  .) R1عدد  قملحالخاصة (
العنوان الذي يرسل اليه الظرف 
الذي يحتوي الوثائق المسلمة خارج 

  الخط

 "SONEDEالشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه "
  مكتـب الضبط

  ..تونس 1089شارع جواهر الل نهرو مونفلوري   23بـ 

  د.ق 00و 09على الساعة     2020 جــــوان 24وم ـــي  تاريخ آخر أجل لقبول العروض

 تاريخ وساعة جلسة فتح العروض
  (جلسة غير علنية)

 دق 00و 10ة ــعلى الساع  2020 جــــوان 24وم ـــي  علنيةغيرتفتح العروض المالية والفنية في جلسة  -
  -للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه تونس الجنوبية إقليمبمقر بقاعة اإلجتماعات 

  تونس –جبل الجلود  2023 ، سيدي فتح اهللا 9007نهج  
  

والضمانات  مدة صلوحية العروض
  الوقتية

 يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض. 120

  
   

 

http://www.tuneps.com)(

