
 

 
 

 

  08/2018طلب عروض عـدد 

 (سيدي التىمي )الصنبعية ببني خالد منطقة تهيئة ال  أشغبل

 منطمة الصناعٌةبأشغال تهٌئة ال   ٌتعلك08/2018عدد بطلب عروض تعتــزم الوكالة العمارٌة الصناعٌة المٌام       

 .(سٌدي التومً)ببنً خالد 

فً المشاركة سحب كـراس الشروط ممـابل و راغبة  أو ما فوق 4 سقف 0ط ش م  اختصاص المماوالت فعلى        
 نهج شط 13 و 9 الصفمات الكائنـة  الداخلٌة لمرالبة وذلن لـدى الكتابة المارة للجنة  دٌنارا 50,000مبلغ مـالً لدره 
 .1002تونس بلفٌدٌـر - مرٌم  منبلٌزٌـر 

  :ٌتكون العرض من    

. العرض الفنً -
 .العرض المالً -

 
:     ٌجب تضمٌن العرض الفنً و العرض المالً فً ظرفٌن منفصلٌن و مختومٌن و مغلمٌن 

 

  ٌتضمن العرض الفنً "  الظرف أ " ظرف ٌحمل عبارة

   المالًالعرض ٌتضمن " الظرف ب " ظرف ٌحمل عبارة 
 

   و ٌجب أن ٌتضمن عبارةهذان الظرفان و الضمان البنكً الوقتً و الوثائق اإلدارٌة ٌقع إدراجهم بظرف خارجً  

 " ببنً خالد سٌدي التومً منطقة الصناعٌةال تهٌئة  أشغال08/2018طلب عروض عدد -  ال ٌفتح" 
: و ٌجب أن ٌتضمن الظرف الخارجً ما ٌلً

 ٌوما إبتداءا من الٌوم الموالً 120 آلف دٌنار صالحة (25)خمسة و عشرون  لدره ضمان بنكً وقتً ( أ
 .آلخر  أجل لمبول العروض

 من كراس الشروط 7.4 المنصوص علٌها فً الفصل الوثائق اإلدارٌة ( ب
 العرض الفنً  ( ت

 . من كراس الشروط7.5ٌجب أن ٌحتوي على الوثائك  المنصوص علٌها بالفصل 
  العرض المالً ( ث

 . من كراس الشروط7.6ٌجب أن ٌحتوي على الوثائك  المنصوص علٌها بالفصل 

 إلى ممر الوكالة العمارٌة الصناعٌة بالعنوان المذكور أعاله عن طرٌك البرٌد فً ظرف مختوم العرضٌتم إرسال      
  .سلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي للوكالة  العمارٌة الصناعٌةيمضمون الوصول أو بالبرٌد السرٌع أو 

 (دق30و09 )التاسعة و نصف صباحاعلى الساعة   2018  مارس 26  اإلثنٌن ٌومحدد أخر أجل لمبول العروض 
 (ٌمع اإلعتماد على ختم مكتب الضبط المركزي للوكالة العمارٌة الصناعٌة)

   العاشرة و نصف صباحاالساعة على 2018  مارس26اإلثنٌن  ٌوم فً جلسة علنٌة ٌتم فتح العروض
 13 و 9بالممر المركزي للوكالة العمارٌة الصناعٌة الكائن بــ   (الطابك األول)بماعة اإلجتماعات  (دق30و10)

 تونس- نهج شط مرٌم  منبلٌزٌـر 
 . ٌوما ابتداء من الٌوم الموالً لألجل األلصى لمبول العروض 120ٌبمى المشاركون ملتزمٌن بعروضهم لمدة    

.     ٌحضر الجلسة العارض شخصٌا أو من ٌمثله لانونٌا مصحوبا بتوكٌل فً الغرض و ببطالة التعرٌف الوطنٌة
   ٌمصى آلٌا كل عرض ٌصل إلى الوكالة بعد األجل األلصى المحدد أو لم ٌشتمل على الضمان البنكً الولتً        

 .أو وثٌمة التعهد


