
إعالن عن طلب عروض وفقا لإلجراءات المبسطة 

2021 لسنة  AOCA 7000/05/2021عـــدد

موضوع الصفقة
القتن��اء، تحمي��ل،تعلن الشركة الوطني��ة الس��تغالل وتوزي��ع المي��اه إج��راء طلب ع��روض وفق��ا لإلج��راءات المبس��طة 

sable متر مكعب من الرمل الخ��اص بالمرش��حات� )600نقل ،تفريغ ووضع   quartzeuxبم��ركب معالج��ة المي��اه )
ببلي.

هذا المشروع ممول من طرف الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه.طريقة التمويل 

( :02قسطين ) يتكون طلب العروض من مكونـات طلـب العـروض:
:01القسط عدد  sable متر مكعب من الرمل الخاص بالمرشحات� )600 اقتناء، تحميل، نقل و تفريغ    quartzeuxبم��ركب معالج��ة المي��اه ببلي من معتمدي��ة )

قرمبالية بوالية نابل.
( بمركب المعالجة ببلي من معتمدية قرمبالية بوالية نابل.sable quartzeux متر مكعب من الرمل الخاص بالمرشحات� )600أشغال وضع  : 02القسط عدد 

قيمة الضمان الوقتي
 دت(.3000 : ثالثة آالف دينارتونسي )01 عدد قسطال

 دت(.300 : ثالثة مائة دينارتونسي )02القسط عدد 

ــف طلب ــان )اإلطالع/ســحب( مل مك
العروض

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

((TUNEPS www.tuneps.comمجاني عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط ثمن اقتناء ملف العرض

شرط المشاركة
11 الم�ؤرخ في 416 كم�ا تم تنقيح�ه ب�األمر ع�دد 2014 م�ارس 13 الم�ؤرخ في 1039عمال بأحكام فصول األم�ر ع�دد 

TUNEPS فالمشاركة� في طلب العروض الحالي تكون اجباريا ع�بر منظوم�ة الش�راء العم�ومي على الخ�ط 2019ماي 
www.tuneps.com))

ــة من ــادقة المطلوبـ ــناف المصـ أصـ
العارضين

كل مزود مؤهل، يتماشى نشاطه مع موضوع الصفقة. : 01 عدد قسطال

( أو أكثر1 )صنف 0 :                    ط.ش.م 02 عدد قسطال
أو

( على أن يكون فيها النشاط الرئيسي أو النشاط الثانوي يتماشى معPatenteمقاوالت أنشأت بوثيقة تعريف جبائية )
نوعية الخدمات موضوع طلب العروض.

مكونات العرض

يتكون العرض من :
- الظرف المحتوي على الضمان الوقتي و مضمون من السجل الوطني للمؤسسات واتفاقية المجمع في صـورة1     

)خارج الخط(.المشاركة ضمن مجمع 
يق�ع تض�مين الض�مان الوق�تي و مض�مون من الس�جل الوط�ني للمؤسس�ات� و اتفاقي�ة المجم�ع في ص�ورة المش�اركة� به�ذه
الصيغة في ظرف مغلق و مختوم و يرسل عن طريق البريد مضمون الوص�ول أو بالبري�د الس�ريع أو عن طري�ق التس�ليم

 ( للشركة الوطنية الستغالل وتوزي�ع المي�اه -DR1 الطابق الثاني -اإلدارة الجهوية للوسط ) 44المباشر لدى مكتب عدد 
 قبل آخر أجل لقبول العروض.4000نهج حسونة العياشي – قبالة محطة القطار بسوسة - 

)على الخط(.-العرض الفني2
)على الخط(.- العرض المالي3

TUNEPSيجب تحمي��ل و إرس��ال الع��رض الف��ني والع��رض الم��الي ع��بر منظوم��ة الش��راء العم��ومي على الخط  
ww.tuneps.com).يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي.( قبل تاريخ آخر أجل لقبول العروض -

- تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
- تقصى العروض الواردة خارج الخط.

العبـــارة الـــتي تكتب على الظـــرف
الخارجي

يكتب على الظرف ال�ذي يحت�وي على الض�مان الوق�تي و مض�مون من الس�جل الوط�ني للمؤسس�ات� و اتفاقي�ة المجم�ع في
"ال يفتح –طلب عـروض وفقـا لإلجـراءاتصورة المشاركة� بهذه الصيغة مرج�ع طلب الع�روض وموض�وعه م�ع عب�ارة

"2021 لسنة AOCA 7000/05/2021المبسطة عـدد 
تاريخ آخر أجل لقبول العروض :

 دق.00 و10 على الساعة 2021 ديسمبر 29يوم االربعاء 



طريقة إرسال العروض

- يتم ارسال الظرف الذي يحتوي على الضمان الوقتي و مضمون من الس��جل الوط��ني للمؤسس��ات و اتفاقي��ة المجم��ع في
عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع أو عن طريق التس��ليم)خارج الخط(صورة المشاركة� بهذه الصيغة 

 ( للشركة الوطنية الستغالل وتوزي�ع المي�اه -DR1 الطابق الثاني -اإلدارة الجهوية للوسط ) 44المباشر لدى مكتب عدد 
 قبل آخر أجل لقبول العروض.4000نهج حسونة العياشي – قبالة محطة القطار بسوسة - 

ــط( - يتم ارس����ال الع����رض الف����ني و الع����رض الم����الي ع����بر منظوم����ة الش����راء العم����ومي  ــ TUNEPS)على الخ
www.tuneps.com).قبل تاريخ و توقيت آخر أجل لقبول العروض )

.و يقصى آليا من المشاركة- ال يقبل أي عرض يرد خارج الخط 

 دق.00 و10 على الساعة 2021 ديسمبر 29يوم االربعاء تاريخ أخر أجل لقبول العروض

تاريخ وساعة جلسة فتح العروض

- تفتح الظروف المحتوية على الضمان الوقتي و مض��مون من الس��جل الوط��ني للمؤسس��ات واتفاقي��ة المجم��ع في ص��ورة
 في جلس��ة علنيةبقاع��ةعلى الخط و الع��روض الفني��ة والمالي��ة ال��واردة خــارج الخطالمش��اركة به��ذه الص��يغة و ال��واردة 

 ( للشــركةDR1الطــابق الثــاني -اإلدارة الجهويــة للوســط )  بمقرالشركة الك��ائن ب��العنوان الت��الي: 50اإلجتماعات� عدد 
 ديسـمبر29يـوم يـوم االربعـاء الوطنية الستغالل وتوزيع المياه - نهج حسونة العياشي – قبالة محطة القطار بسوسـة 

 دق.30 و10على الساعة  2021
- يكون المشارك أو من يمثل��ه ) شخص��ين على األك��ثر( مص��حوبا بوص��ل اإلي��داع في ص��ورة التس��ليم المباش��ر للع��رض

اإلداري لدى مكتب الضبط.
يتعين على الحضور )العارض أو من يمثله( اإلستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وبتفويض كتابي في الغرض في صورة
تمثيل شركة أو مقاولة وبنسخة من مضمون من السجل الوطني للمؤسسات أو القانون األساسي أو نسخة من االش��هار في

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

ــماناتمدة صلوحية العروض  والض
الوقتية

 يوما ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض.120


