
    الجمهورية التونسية 
وزارة التجهيزو السكان و التهيئة الترابية

الدارة الجهوية بنابل
 بولية نابل الجزء الثاني2018 سبتمبر 22 إصلح أضرار فيضانات أشغال 

2019/  08     إعـــــــلن  طلب عـروض عدد

أشغال إصلح  للقيام  »TUNEPS«  عبر منظومة العلن عن طلب عروضالمدير الجهوي للتجهيز بنابل      يعتزم 
حسب الجدول الموالي، فعلى المقاولين المزكين من طرف الجزء الثاني   بولية نابل2018 سبتمبر 22أضرار فيضانات 

و الراغبين في المشاركة، تحميل ملف طلب العروض و ارسالوزارة التجهيز في الختصاصات المبينة في الجدول أدناه، 
 وفي صورة ما www.tuneps.tnعلى الموقع التالي  »  TUNEPSمنظومة «  ملفات المشاركة مجانا و حصريا عبر

 يجب عليه التسجيل للحصول على شهادة امضاء إلكتروني . »  TUNEPSعبر منظومة « يكون العارض غير مسجل 
الترخيص المطلوبالوقتي الضمانالمسلكالطريق /القسط

 فقط  أقساط موجهة إلى المؤسسات الصغرى  الجزء الول:

1
مسلك أولد مسعود بمعتمدية قرمباليةأشغال  إصلح أضرار الفيضانات ب

و مسلك المنزه عرقوب الصيد من معتمدية بني خلد.

د4000
المقاولة العامة: النشاط الطرقات

4 إلى 1 الصنف من 0ط 

2

مسلك الخليفة و مدخل أم ذويلأشغال  إصلح أضرار الفيضانات  ب
الزاوية و مسلك أولد عون من معتمدية الميدة و حماية معبر مائي بقرية

لزدبن و مسلك سيدي عبد المنعم من معتمدية منزل تميم و حماية معبر
مائي بمسلك الخراز من معتمدية قربة.

3
 بمسلك أكسار بمعتمدية حمام الغزازشغال  إصلح أضرار الفيضاناتأ

. و مسلك بوشة ملول و مسلك أزمور بمعتمدية قليبية

4
 بمعتمدية سليمان26الطريق الجهوية أشغال  إصلح أضرار الفيضانات ب

و تاكلسة و مسلك مدرسة الخروبة من معتمدية بوعرقوب.

فأكثر     2       الصنف 0   العامة: النشاط الطرقات   ط   لت  أقساط موجهة إلى المقاول  الجزء الثاني:

1

 على مستوى1أشغال  إصلح أضرار الفيضانات بالطريق  الوطنية رقم 
130 والطريق الجهوية رقم 129المنشأة المائية  و الطريق الجهوية  رقم 

بمعتمدية الحمامات  و مسلك بوربيع و بناء منشأة مائية على وادي النخلة
بعرقوب الصيد بمعتمدية بوعرقوب .

المقاولة العامة: النشاط الطرقاتد8000
فأكثر2  الصنف 0ط  2

مسلك الدويخلة و مسلك المنشارأشغال  إصلح أضرار الفيضانات ب
. بمعتمدية الحمامات

3

 قرمبالية نيانو بمعتمدية329 أشغال  إصلح أضرار الفيضانات بمسلك
  بمعتمدية611قرمبالية و مسلك مزنين واد الركروك و الطريق المحلية 

بني خلد.

1



فأكثر    3       الصنف 0   العامة: النشاط الطرقات   ط   لت  أقساط موجهة إلى المقاول  الجزء الثالث:

1

305و مسلك  أشغال  إصلح أضرار الفيضانات بمسلك المشروحة
  بمعتمدية بوعرقوب - احميدة الشاذليالمهاذبة بني وئل و مسلك السويبقي

 بمعتمدية نابل و دار شعبان480و الطريق المحلية  و مسلك بيوب السطح 
.الفهري

د15000
المقاولة العامة: النشاط الطرقات

 فأكثر3 الصنف 0ط 

2
أشغال  إصلح أضرار الفيضانات بمسلك سيدي قرار ومسلك  الكلبوسي

بمعتمدية منزل بوزلفة و مسلك القرشين بمعتمدية الميدة وو مسلك لجحاف 
 بمعتمدية قرمبالية.601الطريق المحلية 

3
 على26 سيدي حسون و ط ج أشغال  إصلح أضرار الفيضانات بمسلك 

 بمعتمدية الهوارية و مسلك45مستوى قرية غرمان و الطريق الجهوية 
بوشة القماطين بمعتمدية قليبية .

4
 الرمل بمعتمدية سليمان وبمسلك أشغال  إصلح أضرار الفيضانات

 شعبة عون345 و مسلك 587 و الطريق المحلية 128الطريق الجهوية 
.بمعتمدية تاكلسة

5
 على مستوى قرية42الطريق الجهوية أشغال  إصلح أضرار الفيضانات ب
 بمعتمدية تاكلسة.2 و زنقو 1بدار و مسلك الجبوزة و مسلك زنقو 

 . 2   تشوير الصنف 5  المقاولة العامة: اختصاص الطرقات ط   إلى  ه   قسط موج  الجزء الرابع:

قسط
وحيد

أشغال  إصلح أضرار الفيضانات الحاصلة على تجهيزات الطرقات و
د6000 .الجسور (زلقات المان و الشارات العمودية و الواقي الحديدي للجسور)

المقاولة العامة: اختصاص
 .2 تشوير الصنف 5الطرقات ط 

تقديم العروض:
(خارج الخط). يوم بداية من اليوم الموالي لخر أجل لقبول العروض120-  الضمان الوقتي صالح لمدة 
.(خارج الخط)-  نظير من السجل التجاري 

يرسل الضمان الوقتي و نظير من السجل التجاري في ظرف مختوم و مضمون الوصول يحمل عدد طلب العروض و موضوعه عن
 نابل أو تودع8000طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع بإسم السيد المدير الجهوي للتجهيز بنابل، بطحاء الشهداء 

مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالدارة الجهوية للتجهيز بنابل.
 الخط).على(-العرض الفني 
(على الخط).-العرض المالي

و ذلك قبل آخر أجل لقبول العروض. »  TUNEPS«  عبر منظومة وجوبايتم تحميل و ارسال العروض الفنية و المالية 

 على الساعة العاشرة صباحا.2019ديسمبر 05حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 
فتح العروض:

 و كذلك الظرف الذي يحتوي على الضمان الوقتي    و السجل »TUNEPS«  يقع فتح العروض الفنية و المالية المرسلة عن طريق منظومة 
و بحضور المشاركينعلى الساعة العاشرة  و النصف صباحا  2019 ديسمبر05يومالتجاري في جلسة واحدة بالدارة الجهوية للتجهيز بنابل 

الراغبين.
   أو عبر البريد70130340 يمكنكم التصال على الرقم  »TUNEPS«  للمزيد من الرشادات حول منظومة الشراءات العمومية على الخط

 tuneps@pm.gov.tnاللكتروني  

ل  إل  على قسط واحدطبقا لنوعية التزكية المحددة يمكن للمقاول:  مـلحـظــة  ،المشاركة في أكثر من قسط من كل جزءعلى أن ل يتحص 
من كل جزء و ذلك بإعتماد الفرضية  القل كلفة للدارة.

-يجب تقديم الوثائق المطلوبة خارج الخط في ظرف منفصل لكل جزء.
-يجب توفير ضمان الوقتي حسب المبالغ المحددة في كل جزء . 

 .-تقصى العروض المالية و الفنية  الواردة على الدارة خارج الخط
        .  كل عرض يرد بعد الجال المحددة أو ينقصه الضمان الوقتي المحدد في كل جزء يتم الغاؤه آليا      -

2
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