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  2020  لسنة 26دد ـــع دولـــيروض ـــطلب عن ـعالن ــإع

  طلب العروضموضوع 
عبر منظومة الشراء  دولـي تعلن الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه عن نشر طلب عروض

مع التسليم  مصنوعة من الحديد المصبوبقطع خاصة و  للتزود بقنوات Tuneps  العمومي على الخط
  مشروع تحسين تزويد سوسة الكبرى بالماء الصالح للشرب. لتلبية حاجيات  سوسةبمخازن الشركة ب

 

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  التموينات موضوع طلب العروض الحالي ممولة من طرف   طريقة التمويل 
  ).FKDEA N° 949العربية  (قرض عدد 

 

  مكونـات طلـب العـروض
   :فيما يتبع  هتّم تحديد مكونات  واحد قسط)  01يتكون طلب العروض من (

  قســـط واحد

متر خطي من القنوات و قطع خاصة مصنوعة من  36300اقتناء ونقل (مع التسليم بمخزن سوسة ) 
  بطالء من  الزنك واألليمينيوم المحميالحديد المصبوب العادي و 

 طالء من  الزنك األليمينيومالمصنوعة من الحديد المصبوب المحمي ب من القنواتمتر خطي  2200  -
  مم 400ذات قطر 

الزنك   المصنوعة من الحديد المصبوب العادي والمحمي بطالء من من القنواتمتر خطي  22600  -
  مم 500ذات قطر  األليمينيوم

 المصنوعة من الحديد المصبوب المحمي بطالء من  الزنك األليمينيوم من القنواتمتر خطي  9300 -  
  مم 600ذات قطر 

 ألليمينيوماالمصنوعة من الحديد المصبوب المحمي بطالء من  الزنك  من القنواتمتر خطي  2200 - 
  مم. 800ذات قطر 

 

  
  قيمة الضمان الوقتي 

  واحدقسط 
  المقيمين بتونس. دينار تونسي بالنسبة للعارضين000 160 *  
لنسبة دوالر أمريكي با000 56 أوأورو 000 51 دينار تونسي أو 000 160*  

  الغير المقيمين بتونس. للعارضين
 

مكان (اإلطالع/ سحب) ملف 
  طلب العروض

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

شروط (اإلطالع/ سحب) ملف 
  طلب العروض

   - )www.tuneps.tn(على الموقع  PSTUNE  التسجيل بمنظومة الشراء العمومي على الخط

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

http://www.tuneps.tn(
http://www.tuneps.tn(
http://www.tuneps.tn(
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  مكونات العرض
  

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

على    TUNEPSيجب تقديم العرض الفني والعرض المالي عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  
    الشروط لطلب العروض من كراس  15.1طبقا للفصل  - )www.tuneps.tn(الموقع 

لسجل التجاري،شهادة في ، وثيقة اوثيقة الضمان الوقتييجب تضمين الوثائق المرسلة خارج الخط (
عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين ، الوثائق المرسلة 
خارج الخط في صورة تجاوز العرض الحجم األقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بالمنظومة) في 

 ظرف مختوم. 
 العمومي على الخط  يقصى كل عرض يرد كليا خارج منظومة الشراءTUNEPS 
  .يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي 
 .تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض  

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

     2020 /26ـدد  طلب عروض ع  : وموضوعه مع عبارة 
  ".... قبل يوم "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  15.1طبقا للفصل    

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

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

  خارج الخط

 "SONEDEياه "الشركة الوطنية الستغالل و توزيع الم
  مكتـب الضبط

  .تونس 1089شارع جواهر الل نهرو مونفلوري   23بـ 

  د.ق 00و 09على الساعة    2020جويليــــة  02يـــوم   تاريخ آخر أجل لقبول العروض

 تاريخ وساعة جلسة فتح العروض
  (جلسة غير علنية)

  .دق 00و  10علــى الساعــة  2020 يليــــةجو 02يــوم علنية  غير تفتح العروض المالية والفنية في جلسة  -
  

والضمانات  مدة صلوحية العروض
  الوقتية

 يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض. 120
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