
  
   C8000/09/2021عالن عن استشارة وطنية عدد إ 

  صفقة ال موضوع  
الشركة صفقة   تعتزم  إبرام  المياه  توزيع  و  إلستغالل  تحلية    الوطنية  لمحطات  التنظيمية  الرقابة 

  .  حصة واحدة(01)لى  االستشارة عشتمل ت  المياه والضخ بالجنوب الشرقي
  

  ستغالل و توزيع المياه إلالوطنية هذا المشروع ممول من طرف الشركة   طريقة التمويل 
  

 الرقابة التنظيمية لمحطات تحلية المياه والضخ بالجنوب الشرقي   حصة وحيدة :   مكونات االستشارة  
 

 حصة  وحيدة:   ال شئ.   قيمة الضمان الوقتي 
     

  االستشارة مكان (اإلطالع/ سحب)  
الوطنية   المياه  الستغاللالشركة  لإلن،  وتوزيع  الترابية  الشرقاإلدارة  بالجنوب  عمر    –يتاج  نهج 

  مدنين  - 4100 -المختار 
 مجاني   ثمن اقتناء ملف العرض   

                                                                                     

  مكونات العرض 
  

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

ف المالي  والعرض  الفني  العرض  تضمين  الظرف  يجب  ويتضمن  ومختومين  منفصلين  ظرفين  ي 
 الخارجي الى جانب العرضين الفني و المالي والوثائق االدارية. 

  تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض . 

  العبارة التي تكتب على الظرف 
الخـارجي ضمن ملف   ال    "مع عبارة  موضوعه  واالستشارة  ويكتب عليـه مرجع  استشارة  يوفر الظرف 

    C8000/09/2021  عدد   استشارة وطنية يفتح،  
    صباحا دق    00و   09   على الساعة 2021/04/29  آخر أجل لقبول العروض 

العروض   إليه  ترسل  الذي  العنوان 
  أو تسلم فيه مباشرة 

 الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه 
   3029  كائن بنهج ابن باديس صفاقس لالدارة الجهوية لالستغالل بالجنوب ال   التابع  مكتب الضبط

  ) اللجنة الجهوية للشراءات بالجنوب(

التسليم   أو  العروض  إرسال  طريقة 
  المباشر 

المباشر   بالبريد السريع أو عن طريق التسليم  البريد مضمون الوصول أو  ترسل العروض عن طريق 
  الخاصة. سات الشروط اإلدارية مقابل وصل اإليداع المضمن بكرا

  صباحا   دق   00و    09  على الساعة 2021/04/29  تاريخ أخر أجل لقبول العروض 

  تاريخ وساعة جلسة فتح العروض 

الدارة الجهوية لالستغالل بالجنوب الكائن ا  بالمقر   تفتح العروض المالية والفنية في جلسة علنية 
(قا   3029بنهج ابن باديس صفاقس   الثاني    على الساعة 2021/04/29  يوم    عة االجتماعات)  الطابق 

   صباحا   دق   00و    10
التسليم   صورة  في  اإليداع  بوصل  مصحوبا  األكثر)  على  شخصين   ) يمثله  من  أو  المشارك  يكون 

 المباشر للعرض لدى مكتب الضبط. 
  يتعين على الحضور (العارض أو من يمثله) اإلستظهار ببطاقة التعريف الوطنية. 

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

  يوما ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض.   120  مدة صلوحية العروض 
 


