
  الجمهورية التونسية

  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

  الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه

  

  مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بوالية بنزرت

  2020/039إعالن عن طلب عروض مفتوح عـــدد 
  )أشغال وضع قنوات مصنوعة من الحديد المصبوب(

 تمويل الصندوق السعودي للتنمية 
    29/735قرض عدد 

 

  طريقة التمويل 
تحصلت الدولة التونسية من الصندوق السعودي للتنمية على قرض لتمويل مشروع تحسين التزود بالماء 

رض في تغطية الدفعات قجزء من هذا الدم ستخيوس الصالح للشرب في الوسط الريفي بوالية بنزرت
  .ةصالعقد (أو العقود) التي من أجلها صدرت الدعوة لهذه المناقالمستحقة بموجب 

  

ومكونـات طلب موضوع 
  عروض

(سكور بأشغال وضع قنوات مصنوعة من الحديد المصبوب ووضع معدات مائية  خاص مفتوح طلب عروض
سط لشبكة الجلب في نطاق مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في الو وتجهيزات عامة للشبكة)

  كما يلي :حصص  أربعةيشتمل طلب العروض على  الريفي بوالية بنزرت.
  300و 200و 150متر خطي من قنوات الحديد المصبوب ذات قطر  96800نقل ووضع : 1الحصة عدد 

  .2-2و1-2و 2و 1مبرمجة على شبكة الجلب بالمحاور عدد  ،مم 400و
  400و 300و 200يد المصبوب ذات قطر متر خطي من قنوات الحد 70800نقل ووضع :  2الحصة عدد 

  .7و 3و 1و 2-0و 1-0و 0مم، مبرمجة على شبكة الجلب بالمحاور عدد  1000و 800و
  400و 300و 150متر خطي من قنوات الحديد المصبوب ذات قطر  58800نقل ووضع  .3الحصة عدد 

  .2-6و 1-6و 6وبالمحاور عدد  4مم، مبرمجة على شبكة الجلب بجزء من المحور عدد  600و
  400و 300، 200متر خطي من قنوات الحديد المصبوب ذات قطر  70300نقل ووضع :  4الحصة عدد 

  .2- 5و 1-5و 5وبالمحاور عدد  4مم، مبرمجة على شبكة الجلب بجزء من المحور عدد 
  

  قيمة الضمان الوقتي بالدينار التونسي

  : 1الحصة عدد  ونسي.ألف دينار ت 120  : 3الحصة عدد  ألف دينار تونسي. 130

  : 2الحصة عدد  ألف دينار تونسي. 125  : 4الحصة عدد  ألف دينار تونسي. 100
  

المصادقة ) شروط المشاركة
 (المطلوبة

  .4صنف  0أو ب  5صنف  1أو ط ش م  4صنف  0: ط ش م 1الحصة عدد 
  .4صنف  0أو ب  5صنف  1أو ط ش م  4صنف  0: ط ش م  2الحصة عدد 
  .4صنف  0أو ب  5صنف  1أو ط ش م  4صنف  0: ط ش م  3الحصة عدد 
  .4صنف  0أو ب  5صنف  1أو ط ش م  4صنف  0: ط ش م  4الحصة عدد 

مكان (اإلطالع/ سحب) ملف 
  طلب العروض

 1068 –بحي الرّمانةفرع المقر اإلجتماعي للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه برأس الطابية الكائن 
  (مكتب وحدة انجاز مشروع بنزرت).تونس 

  الوطنية الستغالل وتوزيع المياه.خزائن أقاليم الشركة إحدى ب دينار 200دفع   ثمن اقتناء ملف العرض
 


