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 2015لسنة  103 إعالن عن طلب عروض عـــدد

 هذا المشروع ممول من طرف الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه. طريقة التمويل 
 

 موضوع الصفقة 

 500ـــللتزود بتعلن الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه عن نشر طلب عروض دولي 
بقابس وجربة وجرجيس للتناضح العكسي ويكون التسليم بمحطات تحلية المياه للشركة  ةوحد

يتكون  طلب  بالنسبة للمقيمين وبميناء تونس بالنسبة لغير المقيمين. وبنقردان وقرقنة
 من حصة واحدة. العروض الحالي

 

 مكونـات طلـب العـروض
  الكميات

 واحدة حصة 

 محطة تحلية المياه بقرقنة  وحدة 20
 محطة تحلية المياه بقابس  وحدة 200
 محطة تحلية المياه بجربة  وحدة 100
 محطة تحلية المياه بجرجيس  وحدة 140
 محطة تحلية المياه ببن قردان  وحدة 40

 المجموع وحدة 500
 

 بالنسبة للمقيمين بالنسبة لغير المقيمين
 حصة 

 بالدينار التونسي بالدوالر األمريكي باألورو قيمة الضمان الوقتي
 واحدة 000,000 5 600,00 2 400,00 2

 

مكان )اإلطالع/ سحب( ملف 
 طلب العروض

نهرو مونفلوري ـ شارع جواهر الل  23الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه بـ مقر 
 .(409مكتب عدد  ـ الطابق الرابع دائرة المشاريع و إعداد الصفقاتتونس ) 1089

 .بخزينة إقليم تونس الجنوبيةدينارا  100 دفع ثمن اقتناء ملف العرض
                                                                                 

الوطنية الستغالل وتوزيع الشركة  

 المياه
SOCIÉTÉ NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAU 
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 مكونات العرض

 يتكون العرض من: 
 العرض الفني .1
 العرض المالي .2

يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين ويتضمن 
الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمان الوقتي والوثائق 

 اإلدارية.
 يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي.

 و المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.تقصى العروض الواردة أ

يوفر الظرف الخـارجي ضمن ملف طلب العروض و يكتب عليـه مرجع طلب العروض  العبارة التي تكتب على الظرف
 ."ال يفتحوموضوعه مع عبارة  

العنوان الذي ترسل إليه 
 العروض أو تسلم فيه مباشرة

 مكتـب الضبط المركـزي بالمقــر اإلجتمـاعي للشركة الكـائن بشـارع سليمان بن سليمـان 
 تونس  II- 2092المنـار 

ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع أو عن طريق التسليم  طريقة إرسال العروض 
 (.7عدد  اإلدارية الخاصة )ملحقالمباشر مقابل وصل اإليداع المضمن بكراسات الشروط 

تاريخ وساعة أخر أجل لقبول 
 دق. 00و 09على الساعة   2015ديسمبر   03 العروض

تاريخ وساعة جلسة فتح 
 العروض

تفتح العروض المالية والفنية في جلسة علنية بالمقر اإلجتماعي للشركة الكائن بشارع 
 12على الساعة  2015ديسمبر  03 تونس يوم  II- 2092سليمان بن سليمان المنـار 

 بالطابق الثاني. 215وذلك بقاعة اإلجتماعات عدد  دق  15و
يكون المشارك أو من يمثله ) شخصين على األكثر( مصحوبا بوصل اإليداع في صورة 

 التسليم المباشر للعرض لدى مكتب الضبط.
 الوطنية. يتعين على الحضور )العارض أو من يمثله( اإلستظهار ببطاقة التعريف

 . دقيقة من الموعد المحدد 15الحضور قبل يتعين على العارضين أو من يمثلهم 
 

 مدة صلوحية العروض
 والضمانات الوقتية

 يوما ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض. 120

                      


