
  
  2020لسنة 27 إعالن عن طلب عروض عدد 

  فقط "tuneps المشاركة على الخط "منظومة الشراء العمومي

  موضوع طلب العروض 
 كبريتات األلومينقتناء مادة تعلن الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه عن نشر طلب عروض ال

  .ة المركزية لإلنتاجفي شكل سائل وفي شكل صلب لمحطات معالجة المياه التابعة لإلدار
  

  ميزانية الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه.  طريقة التمويل      
  

  مكونـات طلب العروض يتكون من ثالث حصص

  01حصة عدد 
التزود بمادة كبريتات األلومين في شكل سائل لمحطات معالجة المياه غدير القلة، ماطر، سجنان، 

  .أحمد الجديدي فرنانة وسيدي

  .التزود بمادة كبريتات األلومين في شكل سائل لمحطة معالجة المياه ببلي  02حصة عدد 

  .التزود بمادة كبريتات األلومين في شكل صلب لمحطات معالجة المياه بعين دراهم وسوسة  03حصة عدد 
  

قيمة الضمان الوقتي للحصة 
  01عدد 

  ) دينار تونسي.000 52( ألفاثنان و خمسون 
  ) دوالر أمريكي500 18ئة (او خمس مألف  ثمانية عشرة

  ) اورو600 16ئة (او ستة م ألفستة عشرة 

قيمة الضمان الوقتي للحصة 
  02عدد 

  ) دينار تونسي.000 23( ألفثالثة و عشرون 
  ) دوالر أمريكي100 8ئة (او م آالفثمانية 
  ) اورو310 7ئة و عشرة (او ثالثة م آالفسبعة 

حصة قيمة الضمان الوقتي لل
  03عدد 

  ) دينار تونسي.700 1ئة (او سبعة م ألف
  ) دوالر أمريكي600ئة (استة م

  ) اورو550ئة و خمسون (اخمسة م
  

مكان (اإلطالع/ سحب) ملف 
  طلب العروض

  ) دون سواها.(TUNEPS www.tuneps.comمنظومة الشراء العمومي على الخط 

  )(TUNEPS www.tuneps.comي عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط مجان  ثمن اقتناء ملف طلب العروض

  شرط المشاركة
 416كما تم تنقيحه باألمر عدد  2014مارس  13المؤرخ في  1039عمال بأحكام فصول األمر عدد 

فالمشاركة في طلب العروض الحالي تكون اجباريا عبر منظومة الشراء  2018ماي  11المؤرخ في 
 )(TUNEPS www.tuneps.comلى الخط العمومي ع

                                                                                  

  مكونات  العرض

  يتكون العرض من:
الظرف المحتوي على الضمان الوقتي و اصل مضمون السجل التجاري و اتفاقية المجمع في  .1

  (خارج الخط).ن مجمع صورة المشاركة ضم
يقع تضمين الضمان الوقتي و مضمون السجل التجاري و اتفاقية المجمع في صورة المشاركة بهذه 
الصيغة في ظرف مغلق و مختوم و يرسل عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع أو عن 

 2092 –تونس  – 2نار الم –شارع سليمان بن سليمان  -طريق التسليم المباشر لدى مكتب الضبط 
  قبل آخر أجل لقبول العروض.

  (على الخط). العرض الفني .2
  (على الخط).العرض المالي  .3

http://www.tuneps.com)
http://www.tuneps.com)(
http://www.tuneps.com)(


 TUNEPSيجب تحميل وإرسال العرض الفني والعرض المالي عبر منظومة الشراء العمومي على الخط 
www.tuneps.com).قبل تاريخ آخر أجل لقبول العروض (  

  يقصى كل عرض لم يشتمل على وثيقة التعهد أو الجدول التفصيلي لألثمان. - 
  يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي. - 
  تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض. - 
  تقصى العروض الواردة خارج الخط. - 

  العبارة التي تكتب على الظرف

ي على الضمان الوقتي و مضمون السجل التجاري و اتفاقية المجمع يكتب على الظرف الذي يحتو
طلب عروض  –" ال يفتح في صورة المشاركة بهذه الصيغة مرجع طلب العروض وموضوعه مع عبارة  

  -  27/2020عـدد 
  دق. 00و  09على الساعة  2020جوان  02تاريخ آخر أجل لقبول العروض: يوم الثالثاء 

  طريقة إرسال العروض

يتم ارسال الظرف الذي يحتوي على الضمان الوقتي و مضمون السجل التجاري و اتفاقية المجمع  -
عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع  (خارج الخط)في صورة المشاركة بهذه الصيغة 

ان شارع سليمبالعنوان التالي : أو عن طريق التسليم المباشر لدى مكتب الضبط المركزي الكائن 
مقابل وصل اإليداع المضمن بكراسات الشروط اإلدارية  2092 - تونس  – 2المنار  –بن سليمان 

  ) و ذلك قبل تاريخ و توقيت آخر أجل لقبول العروض.A5عدد  الخاصة (ملحق
 TUNEPS (على الخط)يتم ارسال العرض الفني و العرض المالي عبر منظومة الشراء العمومي  -

.tuneps.com)www.قبل تاريخ و توقيت آخر أجل لقبول العروض (  
  .و يقصى آليا من المشاركةال يقبل أي عرض يرد خارج الخط  -

 دق. 00و  09على الساعة  2020جوان  02يوم الثالثاء   تاريخ أخر أجل لقبول العروض

  تاريخ وساعة جلسة فتح العروض

ي و مضمون السجل التجاري و اتفاقية المجمع في تفتح الظروف المحتوية على الضمان الوقت -
في   على الخطو العروض الفنية والمالية الواردة  خارج الخطصورة المشاركة بهذه الصيغة و الواردة 

المنار  –شارع سليمان بن سليمان بالعنوان التالي: جلسة علنية بالمقر االجتماعي للشركة الكائن 
يكون المشارك أو من  -دق. 00و  10بداية من الساعة  2020جوان  02يوم الثالثاء  2092 - تونس  – 2

يمثله ( شخصين على األكثر) مصحوبا بوصل اإليداع في صورة التسليم المباشر للعرض اإلداري لدى 
  مكتب الضبط.

يتعين على الحضور (العارض أو من يمثله) االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وبتفويض كتابي 
صورة تمثيل شركة أو مقاولة وبنسخة من مضمون السجل التجاري أو القانون  في الغرض في

  األساسي أو نسخة من االشهار في الرائد الرسمي في صورة حضور وكيل أو صاحب الشركة شخصيا.
 . دقيقة من الموعد المحدد 15الحضور قبل يتعين على العارضين أو من يمثلهم 

والضمانات  مدة صلوحية العروض
  تيةالوق

 يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض. 120

 

http://www.tuneps.com)

