
  الجمهورية التونسية
  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

  الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه

  

  مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بوالية بنزرت

  2020/041إعالن عن طلب عروض مفتوح عـــدد 
  )تعيين مكاتب مراقبة فنية(

 عودي للتنمية تمويل الصندوق الس
  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
  .ةصالتي من أجلها صدرت الدعوة لهذه المناق المستحقة بموجب العقد (أو العقود)

  

ومكونـات طلب موضوع 
  عروض

لتعيين مكاتب مراقبة فنية للمصادقة على المخططات التنفيذية وللمراقبة الدورية  مفتوح طلب عروض
في نطاق مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بوالية ألشغال الهندسة المدنية 

  كما يلي :حصص  ستةيشتمل طلب العروض على . بنزرت
  الهندسة المدنية  : المصادقة على المخططات التنفيذية والمراقبة الدورية ألشغال1الحصة عدد

وشبكة التوزيع بمناطق البهاليل والعماريش  2-2و 1-2و 1المبرمجة على شبكة الجلب بالمحاور عدد 
  ودمان النزع ودوار الوداي.

  الهندسة المدنية  لمصادقة على المخططات التنفيذية والمراقبة الدورية ألشغال: ا2الحصة عدد
ومحطة ضخ) وعلى شبكة الجلب بالمحور عدد  3م 5000المبرمجة بمحطة معالجة المياه بماطر (خزان 

  وشبكة التوزيع بمناطق تشقة والكحلة الكبيرة ودوار عين دالية. 7
  الهندسة المدنية  لتنفيذية والمراقبة الدورية ألشغال: المصادقة على المخططات ا3الحصة عدد

  وشبكة التوزيع بمناطق العمدوني والذواودة. 4المبرمجة على شبكة الجلب جزء من المحور عدد 
  الهندسة المدنية  : المصادقة على المخططات التنفيذية والمراقبة الدورية ألشغال4الحصة عدد

وشبكة التوزيع بمناطق الخذايرية وبن سعيدان  4ر عدد المبرمجة على شبكة الجلب لبقية المحو
  والظرايفية وبيث الغول وفدان الجمع.

  الهندسة المدنية  : المصادقة على المخططات التنفيذية والمراقبة الدورية ألشغال5الحصة عدد
وشبكة التوزيع بمناطق عين اللومي  2-5و 1-5و 5المبرمجة على شبكة الجلب بالمحاور عدد 

  واملية والموالدية وأوالد حسن والحدادة.واله
  الهندسة المدنية  : المصادقة على المخططات التنفيذية والمراقبة الدورية ألشغال6الحصة عدد

  وشبكة التوزيع بمنطقة الجياسة. 2-6و 1- 6و 6المبرمجة على شبكة الجلب بالمحاور عدد 
  

المصادقة ) شروط المشاركة
 (المطلوبة

  نف جترخيض صنف أ أو ص

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 50دفع   ثمن اقتناء ملف العرض
 

  العرض مكونات

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

يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين ويتضمن الظرف الخارجي إلى 
  جانب العرضين الفني والمالي الوثائق اإلدارية 

  آخر أجل لتقديم العروض .تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد 





العبارة التي تكتب على 
  الظرف

  ""ال يفتح  مرجع طلب العروض وموضوعه مع عبارةالظرف الخـارجي  يكتب علي

العنوان الذي ترسل إليه 
  أو تسلم فيه مباشرة العروض

 شـارعن بائـالكالوطنية الستغالل وتوزيع المياه اعي للشركة ـر اإلجتمــبالمق زيـب الضبط المركـمكت
   تونس II - 2092ار ـان المنـسليمان بن سليم

  طريقة إرسال العروض
ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع أو عن طريق التسليم المباشر مقابل 

  .كراسات الشروط اإلدارية الخاصة بملحقوصل اإليداع المضمن 

تاريخ وساعة أخر أجل لقبول 
  العروض

  .صباحا دق 00و 09على الساعة  2020 انجو 23

تاريخ وساعة جلسة فتح 
  العروض

تفتح العروض المالية والفنية في جلسة علنية بالمقر اإلجتماعي للشركة الكائن بشارع سليمان بن 
وذلك بقاعة اإلجتماعات صباحا دق  30و 09على الساعة  2020 جوان 23تونس يوم  II - 2092سليمان المنـار 

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

 للعرض لدى مكتب الضبط.
يتعين على الحضور (العارض أو من يمثله) اإلستظهار بتفويض كتابي في الغرض وببطاقة التعريف 

ة من مضمون السجل التجاري أو القانون األساسي أو الوطنية في صورة تمثيل شركة أو مقاولة وبنسخ
  نسخة من اإلشهار في الرائد الرسمي في صورة حضور وكيل أو صاحب الشركة شخصيا.

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

 مدة صلوحية العروض
  والضمانات الوقتية

  .لموالي للتاريخ األقصى لقبول العروضابتداءا من اليوم ا يوما 120

 


