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(إجراءات مبسطة)

جه(ر ش(بكة التطهي((ر و ملحقاته((ا و رف((ع الس((دادات ببع((ض المن((اطقليع�تزم ال�ديوان ال�وطني للتطهي�ر القي�ام بطل�ب ع�روض مفت��وح و ذل��ك 
.الريفية التي تم دمجها حديثا ببعض البلديات المتبناة من طرف الديوان بولية نابل

و يحتوي المشروع على : 

 المياه المستعملة كلم من شبكة 60جهر  
3600 صندوق ربط 
900 . تدخل لرفع سدادات 

المشاركة في طلب العروض مفتوحة لكل الشركات و المقدمة لكل الضمانات الفنية والمالي�ة اللزم�ة لنج��از الخ��دمات موض��وع طل�ب
العروض في أحسن الظروف و الذين ليسوا في حالة إفلس أو تصفية عدلية. 

 ت��ونس1001 نه��ج اله��ادي ن��ويرة 32يمكن الطلع على كراس الشروط بمكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للتطهير الك��ائن بـ و
غير قابل للسترجاع. ) دينارا100مقابل دفع مبلغ مالي قدره مائة (  مع تقديم مطلب لسحبه (من يوم الثنين إلى الجمعة)الجمهورية

تقدم العروض طبقا للشروط الساسية لطلب العروض و يتكون العرض من:

.العرض الفني-
      دت )1200 ألف و مائتي دينار ( :  بنكي يعوضه بمبلغأو ضمانالضمان الوقتي -

بالضافة إلى الوثائق الدارية و المؤيدات المصاحبة للعرض.     
 العرض المالي.-

 و مختوميــــن و في نظـــيرين (أصــــ��ل و نس��خة)ظرفين منفصلينو يتعين وجوبا تضمين العرض الفـــني و العرض المــــــالي في 
 و الوثـــــ�ائق الداري�ة و المؤي�دات المص�احبة للع�رض والضــــ((مان الوق(تي يحـــتوي عل�ى ظرف ثالثو يوضع هذان الظرفـــان في 

يتم ختم هذا الظرف و يكتب علـــــيه مرجع طلب العروض المذكور أعــــله و موضوعه.

كما يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي أو غير مطابق للشروط المذكورة أعله.

. من اليوم الموالي لخر أجل محدد لقبول العروضابتداءيوما  120 يبقى المشاركون ملتزمين بعروضهم مدة

يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض ( الفنية و المالية ) باسم السيد الرئي��س الم��دير الع��ام لل��ديوان ال�وطني للتطهي��ر ع��ن طري��ق البري��د
بط المرك�زي لل��ديوان ال��وطني للتطهي��ر   نه��ج اله�ادي32المضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة مع اليفاء باليصال إلى مكتب الضب

. الجمهورية تونس1001نويرة 
.الحادية عشر صباحا  على الساعة2017 نوفمبر 06و حدد آخر أجل لقبول العروض يوم

ويقع اعتماد ختم مكتب الضبط للديوان الوطني للتطهير.

كل عرض يرد بعد آخر أجل لقبول العروض يقع رفضه.

 عل�ى الس�اعة2017 نوفم(بر 06يوم للتطهير بالمقر الجتماعي للديوان الوطنيعمومية  واحدة  جلسةفي الفنية و المالية فتح العروضيقع 

 م�نى بتف�ويض ممض�الس�تظهار بقاعة فتح العروض، وعلى ممثلي المشاركين الراغبين ف�ي حض�ور الجلس�ة الحادية عشر و الربع صباحا

.المتعهد قبل

سيتم قريبا الشروع في استغلل منظومة الشراءات العمومية على الخط، فالرجاء القيام بالتسجيل بالمنظومةيعلم الديوان أنه  : ملحظة
 "www .tuneps.tn  "الموقع عبر
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