
 

 
 DCJF/02/2021    عـدد   عن استشارة  إعالن  

 

   االستشارة موضوع  

إلبرام إتفاقية مع شركة   DCJF/02/2021عدد   ستشارة اال  ل وتوزيع المياه عن نشر تعلن الشركة الوطنية الستغال 

 . 2023-2022  -2021وساطة في التأمين وإعادة التأمين للسنوات 

 الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه. ممولة من طرف  الحاليةتشارة موضوع االس الخدمات طريقة التمويل  

 

 االستشارة مكونـات  

 

 حصة واحدة 

 

 وتحليل المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة.  في مجال التأمين اإلرشاد -

 .إدماج الوسيط في التأمين في متابعة ملفات الحوادث والتنسيق بين شركتنا وشركات التأمين -

 التصرف في ملفات التأمين الخاصة بالشركة.  في  المساعدة -
 

ملف  مك  سحب  ان 

 االستشارة 

الشركة   مقر  في  والعقارية   القانونية  للشؤون  المركزية  اإلدارة  مكتب   من  مباشرة  الشروط  كراس  سحب  يتم 

ك مع  وذل  219الجناح "أ" الطابق الثاني مكتب عدد  -1089تونس    23الكائن بشارع جواهر  الل نهرو منفلوري عدد  

 تعمير استمارة سحب كراس الشروط.                  

ملف   اقتناء  ثمن 

 االستشارة 

ما قيمته   بمنفلوري    دينارا    50دفع  الوطنية  الشركة  بخزينة  مباشرة  بنكي  بواسطة صك  أو  االول   -نقدا    –الطابق 

BlocB 
 

 العرض   مكونات 

 

 يتكون العرض من:  

 العرض  االداري -1       

 المالي   العرض  -2

 العرض   الفني -3

وتوضع جميعها       .ثالثة ظروف منفصلة ومختومة  الفني في    االداري والعرض المالي  والعرض  يجب تضمين العرض 

 في ظرف خارجي ال يكتب فيه اي اشارة تدل على هوية المترشح. 

ل أجل  آخر  بعد  المسلمة  أو  الواردة  العروض  مكتب  العروض  قبولتقصى  ختم  مكتب    دالبري  )يعتبر  الضبط  أو 

 . المرجع األساسي لتحديد تاريخ الوصول(

تكتب   التي  العبارة 

 على الظرف 

 : و يكتب عليـهيوفر الظرف الخـارجي ضمن ملف االستشارة 

              " الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه  " -1       

 DCJF/02/2021 عدد   "استشارة "الوساطة في التأمين   -2       

     " "ال يفتح -3       

ترسل   الذي  العنوان 

أو تسلم   العروض  إليه 

 فيه مباشرة 

 تونس. 1089شارع جواهر الل نهرو مونفلوري ـ  23لشركة الكـائن با مكتـب الضبط بمقــر 

العروض   إرسال  طريقة 

 أو التسليم المباشر 
 يم المباشر. ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع أو عن طريق التسل 

لقبول   أجل  أخر  تاريخ 

 العروض 
 . مساء     16:00   على الساعة   2021  جوان   24 

 

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

 


