
 

 

  AO- AV 01-2020إعالن عن طلب عروض عـــدد 

  

  طلب العروضموضوع 

أو شركات مهنية  حول اختيار محامين مباشرينطلب عروض تعلن الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه عن نشر 
م بجميع والقيا ، من بين المرّسمين بجدول المحامين، لنيابة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياهللمحاماة

اإلجراءات القانونيّة في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة وفق 
ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باإلجـراءات اإلداريّـة والمدنيّة والعسكرية والتجاريّة 

 .لتحكيموالجبائيّة والجزائيّة وا
  

  
  .لشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياها ميزانية طريقة التمويل      

  
  طلب العروضمكونـات 

 حصتين

سنوات أو المرسمين لدى التعقيب في تاريخ ) 5(بالمحامين المرسمين لدى اإلستئناف الذين تجاوزت مدة ترسيمهم خمس  تتعلق :1حصة 
  .من األقساط المذكورة أسفله ،ية للمحاماةأو الشركات المهن صدور طلب العروض

محل  الواليات
 مخابرة

 جدول الترسيم

  

 عدد المحامين
 

 األقساط
 
  تونس 

  بن عروس
  اريانة
  منوبة
   
 

تونس 
 الكبرى

أو شركة مهنية  محامين لدى التعقيب 05 
للمحاماة على أن تتضمن على األقل محام 

  مرسم لدى التعقيب
 

 1القسط عدد  07

  محامين لدى االستئناف 02
  

أو شركة مهنية محام لدى التعقيب  01 القيروان القيروان
للمحاماة على أن تتضمن على األقل محام 

  مرسم لدى التعقيب
 

 2القسط عدد  02

 محام لدى االستئناف 01
أو شركة مهنية محام لدى التعقيب  01 قفصة قفصة  

 للمحاماة على أن تتضمن على األقل محام
  مرسم لدى التعقيب

 3القسط عدد  02
 
 

  محام لدى االستئناف 01

 4القسط عدد  01 محام لدى االستئناف أو التعقيب 01 قبلي قبلي

  محام لدى االستئناف 01 قابس قابس
  

 5القسط عدد  01

أو شركة مهنية محام لدى التعقيب  01 صفاقس صفاقس
م للمحاماة على أن تتضمن على األقل محا

  مرسم لدى التعقيب
   

02  
 

 6القسط عدد 

  محام لدى االستئناف 01

  باجة
  الكاف
  سليانة
  جندوبة

 باجة
  الكاف
  سليانة
 جندوبة

 لدى االستئناف أو التعقيب ينمحام 04
 

04 
 

 7القسط عدد 
 

 8القسط عدد  01  محام لدى االستئناف 01 بنزرت بنزرت

مهنية  شركة محام لدى التعقيب أو 01 نابل نابل
للمحاماة على أن تتضمن على األقل محام 

  مرسم لدى التعقيب

 9القسط عدد  01

  سوسة
 المنستير

أو شركة مهنية محام لدى التعقيب  01 سوسة
للمحاماة على أن تتضمن على األقل محام 

  مرسم لدى التعقيب

 10القسط عدد  01



  المهدية
 

 11لقسط عدد ا 01  محام لدى االستئناف او التعقيب  01 المهدية

  سوسة
 المنستير

 12القسط عدد  01  محام لدى االستئناف او التعقيب 01 المنستير

 13القسط عدد  01  محام لدى االستئناف او التعقيب 01 القصرين القصرين

سيدي  سيدي بوزيد
 بوزيد

 14القسط عدد  02  محام لدى االستئناف او التعقيب 01

 15القسط عدد  01  او التعقيبمحام لدى االستئناف  01 توزر توزر

  مدنين
 تطاوين

 16القسط عدد  02  محام لدى االستئناف او التعقيب 01 مدنين

سواهم، في تاريخ صدور سنوات دون ) 05(تتعلق بالمحامين المرسمين لدى اإلستئناف الذين لم تتجاوز مدة ترسيمهم خمس  : 2حصة 
  :، من األقساط التاليةطلب العروض

  

ل مخابرةمح الواليات  االقساط عدد المحامين 
 

 تونس
 بن عروس

 اريانة
 منوبة

 

 القسط االول 02 تونس الكبرى

 القسط الثاني 01 زغوان زغوان

 القسط الثالث 01 قفصة قفصة

 01 صفاقس صفاقس
 القسط الرابع

 
 

 القسط الخامس 01 نابل نابل

  
 

  
  

 قيمة الضمان الوقتي

  ال شيء:   1حصة 

  ءال شي  : 2حصة 

  

) سحب/ اإلطالع(مكان 
  طلب العروضملف 

 
موقع أو  )www.marchespublics.gov.tn(يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية  

 .)www.sonede.com.tn(أو موقع واب الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه ) https://avocat.org.tn(الهيئة الوطنية للمحامين 
من مقر اإلدارة المركزية للشؤون القانونية والعقارية الكائن بنهج جواهر الل نهرو كما يمكن سحب كراس الشروط مباشرة و بدون مقابل 

للحصة  بعد اإلمضاء والختم بجدول سحب كراس الشروطوذلك  219الطابق الثاني مكتب عدد " أ"الجناح  - 1089تونس  23منفلوري عدد 
  .المعنية

  

طلب ثمن اقتناء ملف 
  العروض

أو موقع واب الشركة  موقع الهيئة الوطنية للمحامينأو  الواب الخاص بالصفقات العموميةمن موقع لكتروني اإل حميلعن طريق الت مجاني
مقر اإلدارة المركزية للشؤون القانونية والعقارية الكائن بمن مصالح الشركة  مباشرة السحبن طريق عأو  الوطنية الستغالل وتوزيع المياه

  .219الطابق الثاني مكتب عدد" أ"الجناح  - 1089تونس  23بنهج جواهر الل نهرو منفلوري عدد 
  
  

                                                                                  



 العرض  مكونات
طريقة إرسال و

  العروض

  . يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة
ن العرض الفني والوثائق اإلداريّة وجميع مؤيد في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان الشروط  كّراس من) 12(تها المبيّنة بالفصل ايُضمَّ

   .ثالث خارجي مختومظرف  في
توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثائق اإلدارية وجميع المؤيدات عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد 

  2092 تونس IIسليمان بن سليمان المنار  شارعبللشركة المقر اإلجتماعي المركزي ب السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط
 .وصل إيداع المضمن بمالحق كراسات الشروطمقابل  

  : يقصى آلّيا
  .كّل عرض ورد بعد اآلجال  - 
  .أو الشركة المهنية للمحاماة كّل عرض لم يكن مغلقا وال يحمل ختم المحامي - 
رات أو تحّفظات أدخلها المشارك على بنود كّراس الشروط ولم يتّم رفعها خالل األجل اإلضافي الممنوح له من كّل عرض تضّمن تغيي  - 

  .قبل لجنة فتح وتقييم العروض
 . كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة - 

  .ة بتعويضوال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالب
ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه . يجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط

  .الشروط المطلوبة
  
  

العبارة التي تكتب على 
  الخارجي الظرف

  : ويكتب عليه عبارة خارجيالظرف يختم ال
مرسم لدى اإلستئناف لمدة تجاوزت خمس متعلق بتكليف محاٍم  2020لسنة  AO- AV 01-2020ال يفتح طلب عروض عدد "  - 

  .1بالنسبة للحصة عدد ،"الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياهنيابة لسنوات أو لدى التعقيب أو شركة مهنية للمحاماة 
ز مدّة ترسيمه باإلستئناف خمس متعلق بتكليف محاٍم لم تتجاو 2020لسنة  AO- AV 01-2020ال يفتح طلب عروض عدد "  - 

  .2بالنسبة للحصة عدد ،"الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياهسنوات إلنابة 
  

تاريخ أخر أجل لقبول 
  العروض

  
  

عن طريق البريد مضمون الوصول أو وذلك  دق 00و 09على الساعة  2020مارس  31يوم قبول العروض ل حدد األجل األقصى
 IIسليمان بن سليمان المنار  شارعبعلى أن يقع التوصل بها وإيداعها بمكتب الضبط المركزي للشركة يع عن طريق البريد السر

وصل إيداع المضمن مقابل للشركة المقر اإلجتماعي المركزي بمكتب الضبط بأو مباشرة في األجل األقصى المحدد آنفا   2092 تونس
   .بمالحق كراسات الشروط

  
  
 

تاريخ وساعة جلسة 
  ح العروضفت

  
بالمقر اإلجتماعي بقاعة االجتماعات  غير علنيةفي جلسة العروض الفنية والوثائق اإلدارية تفتح الظروف المحتوية على 

 10بداية من الساعة   2020مارس  31يوم ، 2092 تونس IIسليمان بن سليمان المنار : بالعنوان التاليالكائن للشركة بالمنار

  .دق 00و
 
 

 .يوما ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض )60(ستون    عروضمدة صلوحية ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         


