
 
 2020لسنة  029 عدد وطني طلب عروضعن  إعالن

 على الخط فقط  tunepsالمشاركة عبر منظومة الشراء العمومي 

وإنجاز توصيالت فردية  القتناء تعلن الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه عن نشر طلب عروض  موضوع الصفقة
  ء و إقليم العمران األعلى و إقليم منوبة.ليم أريانة و إقليم الزهراو إق جديدة بكل من إقليم بن عروس

  
  الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه  هذا المشروع ممول من طرف  طريقة التمويل

  
  مكونات طلب العروض

  :تتمثل األشغال في  ثالثة حصص 
  اء.توصيلة فردية جديدة بكل من إقليم بن عروس و إقليم الزهر 1200: إقتناء و إنجاز 1حصة عدد 
  توصيلة فردية جديدة بإقليم أريانة. 1500: إقتناء و إنجاز 2حصة عدد 
  توصيلة فردية جديدة بكل من إقليم العمران األعلى وإقليم  1450: إقتناء و إنجاز 3حصة عدد

  منوبة.

  
  (دت) 5000: 1الحصة عدد   قيمة الضمان الوقتي

  (دت) 7000: 2الحصة عدد 
  (دت) 5000: 3الحصة عدد 

    
مكان(االطالع/سحب) ملف 

  طلب العروض
 www.tuneps.tnعلى الموقع   TUNEPSمنظومة الشراء العمومي على الخط 

شروط(االطالع/سحب) ملف 
  طلب العروض

 www.tuneps.tnعلى الموقع   TUNEPSالتسجيل بمنظومة الشراء العمومي على الخط 

  www.tuneps.tnالموقع  على TUNEPSلعمومي على الخط منظومة الشراء اعبر  مجانا  ثمن اقتناء ملف طلب العروض

المصادقة المطلوبة من  أصناف
  العارضين

 دينار ألف  500 ≥ 0ط ش م   :بالنسبة لكل الحصص
 أو

 دينار ألف 100 ≥ 1ط ش م 
شروط المشاركة المذكورة في كراس الشروط و في هذا اإلعالن تعوض الشروط المذكورة على  :  مالحظة

  TUNEPSشراء العمومي على الخط بمنظومة ال
   :  يتكون العرض من  مكونات العرض

 العرض الفني  -1
  العرض المالي  .1

الموقع  على TUNEPSمنظومة الشراء العمومي على الخط عبر العرض الفني و العرض المالي  تقديميجب  
www.tuneps.tn 

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

 .الخط إن وجدت) في ظرف مختوم
    TUNEPSمنظومة الشراء العمومي على الخط عبر يقصى كل عرض لم يرد  
 .لم يشتمل على الضمان الوقتي يقصى كل عرض  
  أجل لتقديم العروض. تقصى العروض الواردة بعد آخر  

و موضوعه مع  مرجع طلب العروضالذي يحتوي على الوثائق المرسلة خارج الخط الظرف  على يكتب  العبارة التي تكتب على الظرف
  دق." 00 و 09اعة الس على  2020جوان  09الثالثاء يوم عبارة " ال يفتح قبل 

    

http://www.tuneps.tn
http://www.tuneps.tn
http://www.tuneps.tn
http://www.tuneps.tn


الموقع  على TUNEPSمنظومة الشراء العمومي على الخط عبر العرض الفني و العرض المالي  رسلي   طريقة إرسال العروض 
www.tuneps.tn  

ول أو البريد عن طريق البريد المضمون الوصالظرف الذي يحتوي على الوثائق المرسلة خارج الخط  يرسل 
 الخاصة.السريع أو عن طريق التسليم المباشر مقابل وصل اإليداع المضمن بكراسات الشروط اإلدارية 

الظرف  إليهالعنوان الذي ترسل 
الذي يحتوي على الوثائق 

  المرسلة خارج الخط

 II- 2092المنـار مكتـب الضبط المركـزي بالمقــر اإلجتمـاعي للشركة الكـائن بشـارع سليمان بن سليمـان 
   تونس

  دق." 00و  09على الساعة   2020جوان  09يوم الثالثاء       لقبول العروض أجل آخرتاريخ 
 

تاريخ وساعة جلسة فتح 
  العروض

تفتح العروض المالية والفنية في جلسة علنية بالمقر  اإلجتماعي للشركة الكائن بشارع سليمان بن 
وذلك بقاعة  دق 30و  09بداية من الساعة   2020جوان  09وم الثالثاء ي تونس II - 2092سليمان المنـار 

  بالطابق الثاني. 215اإلجتماعات عدد 
يكون المشارك أو من يمثله (شخصين على األكثر) مصحوبا بوصل اإليداع في صورة التسليم المباشر 

  لدى مكتب الضبط.للظرف الذي يحتوي على الوثائق المرسلة خارج الخط 
  ( العارض أو من يمثله ) االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية. الحضور على يتعين 

   .دقيقة من الموعد المحدد 15الحضور قبل يتعين على العارضين أو من يمثلهم 

  ) شهرا إبتداء من تاريخ تبليغ الصفقة12إثنا عشر (  مدة اإلنجاز

    
  للتاريخ األقصى المحّدد لقبول العروضيوما ابتداء من اليوم الموالي  120  مدة صلوحية العروض

 
 

http://www.tuneps.tn

