
       الجمهورية التونسية      

وزارة التجهيز و السكان والتهيئة الترابية

الدارة العامة للجسور و الطرقات

إعلن طلب عروض مفتوح

 كلم) و إصلح2,5 من عين أقطر إلى قربص (128إنجاز أشغال إعادة ربط الطريق الجهوية 
 كلم) و حماية الطريق2و تقوية الجزء الرابط بين قربص  و عين الفكرون و عين العتروس(
من سقوط الحجارة بولية نابل

53/2017 رقم  : 

21/12/2017: تاريخ 

حصلت الحكومة التونسية على قرض من الص88ندوق العرب88ي للنم88اء القتص88ادي و1

الجتماعي للمساهمة ف88ي تموي8ل مش8روع بن8اء الجس8ور عل8ى الطرق88ات المص888نفة.ومن

المقرر أن يستعمل جزء من حصيلة ه88ذا الق88رض لتغطي8ة ال88دفوعات المس8تحقة بم88وجب

العقود التي ستنتج عن هذا العلن.

تعتزم الدارة العامة للجسور والطرقات العلن عن طل88ب ع88روض مفت88وح يخ88ص2

 كلم)5,2 من عين أقطر إلى قربص (128إعادة ربط الطريق الجهوية إنجازمشروع 

 كلم) و2و إصلح و تقوية الجزء الرابط بين قربص وعين الفكرون وعين العتروس(

.حماية الطريق من سقوط الحجارة بولية نابل

يسمح بالمشاركة في طلب العروض:3
 المقاولت أو ائتلف المقاولت الدولية المؤهلة في مج�ال الطرق�ات و المنش�آت الفني�ة و الش�غال1.3

البحرية.
 و فيو أعلى   5      صنف   0     ط المقاولت أو ائتلف المقاولت التونسية المؤهلة في مجال الطرقات 2.3

.و أعلى   5  صنف   أ ب البحرية الشغال مجال 
ف��ي ص��ورة المش��اركة ف��ي ش��كل ائتلف، يتعي��ن عل��ى ك��ل عض��و أن يك��ون م��ؤهل ف��ي أح��د الص��نفين

المذكورين. 
 أعله.2.3 و1.3 ائتلف بين المقاولت المشار إليها في الفقرتين 3.3

مك��ن الطلع عل��ى ملف��ات طل��ب الع��روض و الحص��ول عل��ى  بيان��ات إض��افية ل��دى الدارة العام��ةي4
1030للجس��ور  والطرق��ات ب��وزارة التجهي��ز والس��كان و التهيئة الترابي��ة الكائن��ة بح��ي الح��دائق – 

تونس.



2017 ديس�مبر 26يمكن للمشاركين سحب ملفات طلب العروض بالعنوان الم�ذكور، بداي�ة م�ن ي�وم 5
623-45 دينارا تونسيا، بواسطة تحوي�ل  ف�ي الحس�اب البري�دي رق�م 1000بعد  دفع مبلغ مالي قدره 

باسم وكيل المقابيض بالدارة العامة للجسور و الطرقات.
يتعين على كل مشارك في طلب الع�روض المش�اركة ف�ي الزي�ارة الميداني�ة لموق�ع المش�روع المق�رر6

 على الس�اعة العاش�رة ص�باحا ب�التوقيت المحل�ي انطلق�ا م�ن2018 جانفي 17القيام بها يوم الربعاء 
مقر بلدية قربص.

يق��ع تق��ديم الع��روض، مص��حوبة بض��مان وق��تي طبق��ا لم��ا ه��و منص��وص علي��ه بك��راس ش��روط طل��ب7
العروض.

 يوما ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر آج��ل لقب��ول120ويبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدة 
العروض.   

ترسل الع�روض عل�ى العن�وان الم�ذكور أعله مغلق�ة ع�ن طري�ق البري�د المض�مون الوص�ول أو ع�ن8
والس��كان والتهيئة تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة التجهيز أوطريق البريد السريع 

 عل�ى02/2018 /22، علم�ا و أن آخ�ر أج�ل لقب�ول الع�روض ح�دد لي�وم مقاب�ل وص�ل إي�داعالترابي�ة 
.الساعة التاسعة  والنصف، (ختم مكتب الضبط المركزي للوزارة دليل على ذلك)

تفت��ح الع��روض الفني��ة والمالي��ة بحض��ور المش��اركين الراغ��بين ف��ي ذل��ك أو م��ن يمثله��م، وذل��ك ي��وم9
 عل�����ى الس�����اعة العاش�����رة ص�����باحا بمق�����ر الدارة العام�����ة للجس�����ور والطرق�����ات.22/02/2018
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