
 

 

  AOCA9140/02/2021  عـــدد   بآعتماد اإلجراءات المبسطة  إعالن عن طلب عروض 

 "فقط     TUNEPSالمشاركة على الخط "منظومة الشراء العمومي 

 

 موضوع الصفقة 

للتزود بمواد استهالكية )الجير    تعلن الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه عن نشر طلب عروض 

 TUNEPS “  ”الشراء العمومي على الخط  "تونيبس   عبر منظومة   ه بفرنانة الهوائي( لمحطة معالجة الميا 

 كالتالي : حصة واحدة  يتكون  طلب العروض الحالي من  
 

 الـكمـيـة بالطن  المحطة  الدالئـــل  حصة 

 250 محطة معالجة المياه بفرنانة  الجير الهوائي  واحدة 

 

 ية الستغالل وتوزيع المياه. هذا المشروع ممول من طرف الشركة الوطن طريقة التمويل 
 

 قيمة الضمان الوقتي  حصة واحدة  دينار تونسي      250 1
 

 دون سواها )www.tuneps.tn(على الموقع  TUNEPS  منظومة الشراء العمومي على الخط  مكان )اإلطالع/ سحب( ملف طلب العروض 

 (www.tuneps.tn)الموقع  على    TUNEPSعن طريق  منظومة الشراء العمومي مجاني  ثمن اقتناء ملف العرض 

 شرط المشاركة 

المؤرخ في    416والمنقح باألمر عدد    2014مارس    13المؤرخ في    1039وفقا لمقتضيات األمر عدد  

اجباريا  2018ماي    11 تكون  الحالي  العروض  طلب  في  الشراء   فالمشاركة  منظومة  عبر 

   (www.tuneps.tn)على الموقع    TUNEPSالعمومي على الخط 

                                                                                    

 العرض   مكونات 

 يتكون العرض من:

 )خارج الخط(.   الوطني للمؤسسات   السجل   أصل و   قتي الظرف المحتوي على الضمان الو   -1       .1

2.  

 العرض الفني )على الخط(. -2

 

 العرض المالي )على الخط(.   -3

 العبارة التي تكتب على الظرف 

الوقتي الضمان  على  يحتوي  الذي  الظرف  على  للمؤسسات و  يكتب  الوطني  السجل  ما    أصل 

 يلي:

 . SONEDEالشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه  -

 . AOCA9140/02/2021طلب عروض عدد  - يفتح  ال -

 تاريخ آخر أجل لقبول العروض.  -

 طريقة إرسال العروض 

خارج  الوطني للمؤسسات السجل أصلو يتم إرسال الظرف الذي يحتوي على الضمان الوقتي -

لدى   أو عن طريق التسليم المباشرالخط عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع  

سليمـان   بن  سليمان  بشـارع  الكـائن  للشركة  اإلجتمـاعي  بالمقــر  المركـزي  الضبط  مكتـب 

مقابل وصل اإليداع المضمن بكراسات الشروط اإلدارية الخاصة و ذلك    تونس  II-  2092المنـار  

 قبل تاريخ و توقيت آخر أجل لقبول العروض. 

 TUNEPSبر منظومة الشراء العمومي ع  )على الخط( يتم إرسال العرض الفني و العرض المالي -

www.tuneps.com).قبل تاريخ وتوقيت آخر أجل لقبول العروض ) 

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 يقصى كل عرض لم يشتمل على وثيقة الضمان الوقتي  -

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

)الفنية و المالية( الواردة خارج الخط و ذل - ك طبقا لمقتضيات كراس  تقصى العروض 

 الشروط اإلدارية الخاصة. 

 دق   00و    09على الساعة    2021  ماي   07يوم   تاريخ آخر أجل لقبول العروض 

   تاريخ وساعة جلسة فتح العروض 

الضمان      تفتح  - على  المحتوية  للمؤسساتو  الوقتيالظروف  الوطني  السجل  الواردة    أصل 

الخط  الو  خارج  والمالية  الفنية  العروض  الخط اردة  و  جل   على  بالمقر  ية  علن   غير سة في 

المنـار   سليمان  بن  سليمان  بشارع  الكائن  للشركة  بقاعة    II-  2092اإلجتماعي  وذلك  تونس 

 .دق   30و    10على الساعة      2021  ماي   07يوم      بالطابق الرابع    415اإلجتماعات عدد 
 

 . وم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروضابتداءا من الي يوما   120 والضمانات الوقتية   مدة صلوحية العروض 

                       
 


