الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز و السكان والتهيئة الترابية
الدارة العامة للجسور و الطرقات

إعلن طلب عروض دولي
إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الجهوية رقم  27بين نابل ) ن ك (27
وقربة ) ن ك – ( 46الطول  19كلم – القسط 1
رقم

18/2017 :

تاريخ 03/08/2017 :
 1تعلن وزارة التجهيز و السكان و التهيئة الترابي--ة عل--ى طل--ب ع--روض دول--ي بخص--وص إنج--از
أشغال مضاعفة الطريق الجهوية رق--م  27بي--ن ناب--ل ) ن ك  (27ومدين--ة قرب--ة ) ن ك – ( 46
الطول  19كلم – القسط . 1
 2حصلت الدولة التونسية م--ن البن--ك الوروب--ي للس--تثمار عل--ى ق--رض للمس--اهمة ف--ي تموي--ل
مش--روع إنج--از أش--غال كلف--ت وزارة التجهي--ز و الس--كان و التهيئة الترابي--ة ) الدارة العام--ة
للجسور و الطرقات( بانجاز هذا المشروع.
 3يسمح بالمشاركة :
1.3

للمقاولت أو ائتلف المقاولت الجنبية ذات الخبرة في مجال الطرقات.

 2.3للمقاولت أو ائتلف المقاولت التونسية المتحصلة على تأهيل في مجال أشغال الطرق--ات:
ط  0و شركة عامة صنف  5و ما فوق و ط  – 3منشآت فنية صنف  5و ما فوق .
 3.3أوللتلفات التي يمكن أن تنشأ بين المقاولت المنصوص عليها في الفقرتين 3.1و .3.2
 4يمكن الطلع على ملفات طلب العروض و الحصول على بيانات إضافية لدى الدارة العامة
للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والسكان و التهيئة الترابية الكائنة بحي الح--دائق – 1030
تونس.

 5يمكن للمشاركين سحب ملفات طلب العروض بالعنوان المذكور ،بداية م--ن تاري--خ أول نش--ر
لطلب العروض بعد دفع مبلغ مالي قدره  1000دينار تونسيا ،بواسطة تحويل في الحساب
البريدي رقم  623-45باسم وكيل المقابيض بالدارة العامة للجسور و الطرقات.
 6يقع تقديم العروض ،مصحوبة بضمان وقتي قدره 000400.000,دينارا تونسيا.
و يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدة  120يوما ابتداء م-ن الي-وم الم--والي لتاري-خ آخ-ر
آجل لقبول العروض.
 7ترسل العروض على العنوان المذكور أعله مغلقة عن طريق البريد المض--مون الوص--ول أو
عن طريق البريد السريع أو تس-لم مباش-رة إل--ى مكت--ب الض-بط المرك-زي ل--وزارة التجهي-ز و
السكان والتهيئة الترابية مقابل وصل إيداع ،علما و أن آخر أجل لقبول العروض ح--دد لي--وم
 26س--------------------بتمبر  2017عل--------------------ى الس--------------------اعة التاس--------------------عة
و النصف ) ،ختم مكتب الضبط المركزي للوزارة دليل على ذلك(.
8

تفتح العروض الفنية بحضور المشاركين الراغبين في ذلك أو من يمثلهم ،و ذل--ك ي--وم 26
سبتمبر  2017على الساعة العاشرة صباحا بمقر الدارة العامة للجسور و الطرقات.

