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 ، نابل من ولية  بوعرقوب بمعتمدية المشروحةتطهير قريةو ذلك لنجاز أشغال مفتوح يعتزم الديوان الوطني للتطهير القيام بطلب عروض 

.المندرج في إطار تطهير المناطق الريفية و الممول   جزئيا من قبل الوكالة الفرنسية للتنميةو 

.قسطينيتكون ملف طلب العروض من 

 :1  قسط عدد 

البلستيكيةقنواتالمن  متر خطي 8000  و مدنقل  PVC مم  250  قطر.
البلستيكيةقنواتالمن   متر خطي 3000  و مدنقل  PVC مم  160  قطر
الضخ قنواتالمن   متر خطي 950  و مدنقل  PEHD مم  160  قطر
 صيانة . ثغرة  282 بناء
 صندوق ربط 350 إنجاز.
 ل/ث10بناء وتجهيز محطة ضخ  بسعة . 

إلى موقع الحضيرة .بوعرقوب بمدينة  و يكون نقل القنوات من مستودع الخزن بمحطة التطهير
 :2  قسط عدد 

البلستيكيةقنواتالمن   متر خطي 8000 تزود و نقل  PVC مم 250  قطر.
البلستيكيةقنواتالمن   متر خطي 3000 تزود و نقل  PVC مم 160  قطر. 
الضخ قنواتالمن   متر خطي 950 تزود و نقل  PEHD مم  160  قطر.

بوعرقوب.بمدينة  بمحطة التطهيرو يكون نقل القنوات من مستودع المزود إلى مستودع الخزن 

مانات الفني ]]ة والمالي ]]ة اللزم]]ة لنج]]از المهم ]]ات موض]]وع طل]]ب ص]]ين والمق]]د مين لك]]ل  الض ]] المشاركة في طلب العروض مفتوحة لكل  المق]]اولين المتخص 
اهن في أحسن الظ روف  رخصة مقاولة في الختصاصات التالية :  و المتحصلين على القل علىالعروض الر 

 أو أكثر.2  صنف3ط ش م أو   أو أكثر3  صنف1ط ش م  أو أكثر، 1  صنف0ط ش م  :ية لــاتال  الشغــال :1      دد ـ   قسط ع
مصنعي القنوات  :2      دد ـ   قسط ع

في حالة المشاركة بمجمع توكل مهمة رئيس المشروع لمقاولة الهندسة المدنية.

الطلع عل]]ى ك]]راس الش]]روط بمكت]]ب الض]]بط المرك]]زي لل]]ديوان ال]]وطني بإمكان المتعهدين الـراغبيـن فـي المشـاركـة و المستجيبين لمعايير المشاركة

 دينار غير قابل للسترجاع.100 تونس الجمهورية و سحبه مقابل دفع مبلغ مالي قدره 1001 نهج الهادي نويرة 32للتطهير الكائن ب 

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

ثلثة3000 و1في صورة المشاركة في القسط عدد ) د ت000 8(  تونسيدينارثمانية آلف  : بقيمة  يعوضهبنكي  ضمان أو الضمان الوقتي

و كذلك الوثائق والمؤيدات المصاحبة للعرض  2القسط عدد  في صورة المشاركة في دينارالف 

، العرض الفني
.العرض المــالي

و يتعين و جوبا تضمين العرض الفني و العرض المالي في ظرفين منفصلين و مختومين وفي نظيرين (أصل و نسخة) و يوضع هذان الظرفان في

ظرف ثالث يحتوي على الضمان الوقتي و الوثائق الدارية و المؤيدات المصاحبة للعرض و يتم ختم هذا الظرف و يكتب عليه مرجع طلب العروض

.المذكور أعله و موضوعه 

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

يوما ابتداء من اليوم الموالي لخر أجل محدد لقبول العروض. 120 يبقى المشاركون ملتزمين بعروضهم مدة

 السيد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عن طريق البريدباسمالظروف المحتوية على العروض (الفنية والمالية)  يجب أن توجه 

 نهج32إلى مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للتطهير الكائن ب أو تسلم مباشرة مع اليفاء باليصال  المضمون الوصول أو البريد السريع

. الجمهورية تونس1001الهادي نويرة 
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د آخر أجل لقبول العروض  منتصف النهار. على الساعة  2017اوت    24يوموحدد

ويقع إعتماد ختم مكتب الضبط المركزي للديوان.

كل عرض يرد بعد آخر أجل القبول يقع رفضه.

ةـساعـلى الـع   2017  اوت 24 تطهير يومـوطني للـديوان الـ للالجتماعي بالمقر موميةواحدة عجلسة في  والماليةالفنية فتح العروض ت

 بتفويض ممضي من قبل المتعهد.الستظهاربقاعة فتح العروض، وعلى ممثلي المشاركين الراغبين في حضور الجلسة منتصف النهار والربع   
 .  سيتم قريبا الشروع في استغلل منظومة الشراءات العمومية على الخط، فالرجاء القيام بالتسجيل بالمنظومة عبر الموقع : ملحظة
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