
 

  
  

  

   17/8201عـدد طلب عروض 

  5بالمغيرة الصناعية منطقة ال أرضية التي ستقام عليها ردم   أشغال

التي ستقام  رضية األردم  بأشغال  يتعلق  17/2018عدد بطلب عروض تعتــزم الوكالة العقارية الصناعية القيام       
  . 5المغيرة  منطقة الصناعيةالعليها  

في المشاركة سحب كـراس الشروط و راغبة  سقف غير محدد 5 صنف 0ط ش م  اختصاص المقاوالت فعلى        
 13و  9الصفقات الكائنـة  الداخلية لمراقبة  وذلك لـدى الكتابة القارة للجنة دينارا  50,000مقـابل مبلغ مـالي قدره 

  .1002تونس بلفيديـر  - نهج شط مريم  منبليزيـر 

  : يتكون العرض من    

  .لفنيالعرض ا -
 .العرض المالي -

  
  : و مغلقين يجب تضمين العرض الفني و العرض المالي في ظرفين منفصلين و مختومين    
  

  يتضمن العرض الفني"  الظرف أ " ظرف يحمل عبارة  •
 الماليالعرض يتضمن " الظرف ب " ظرف يحمل عبارة   •

 

   و يجب أن يتضمن عبارةراجهم بظرف خارجي  هذان الظرفان و الضمان البنكي الوقتي و الوثائق اإلدارية يقع إد

  " 5المغيرة الصناعية  منطقةاألرضية  التي ستقام عليها  الأشغال  ردم  17/2018طلب عروض عدد  - ال يفتح" 
  :ما يلي يتضمن الظرف الخارجيو يجب أن 

خر  أجل ي آلالمواليوم اليوما إبتداءا من  120ف دينار صالحة آل )60(ستون قدره  ضمان بنكي وقتي  ) أ
 .لقبول العروض

  من كراس الشروط 8.2المنصوص عليها في الفصل  الوثائق اإلدارية  ) ب
 العرض الفني   ) ت

  .من كراس الشروط 8.3المنصوص عليها بالفصل  الوثائق يجب أن يحتوي على 
  العرض المالي  ) ث

  .من كراس الشروط 8.4المنصوص عليها بالفصل  الوثائق يجب أن يحتوي على 

إلى مقر الوكالة العقارية الصناعية بالعنوان المذكور أعاله عن طريق البريد في ظرف مختوم  العرضسال  يتم إر    
   .سلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي للوكالة  العقارية الصناعيةيمضمون الوصول أو بالبريد السريع أو 

 )دق30و09( صباحا التاسعة و نصفعة على السا  2018 جوان  05  الثالثاء يومحدد أخر أجل لقبول العروض 
 )يقع اإلعتماد على ختم مكتب الضبط المركزي للوكالة العقارية الصناعية(

  صباحا العاشرة و نصف الساعةعلى   2018 جوان  05  الثالثاء يوم في جلسة علنية يتم فتح العروض
 13و  9العقارية الصناعية الكائن بــ  بالمقر المركزي للوكالة)  الطابق األول(بقاعة اإلجتماعات  )دق30و10(

  تونس - نهج شط مريم  منبليزيـر 
  .يوما ابتداء من اليوم الموالي لألجل األقصى لقبول العروض  120يبقى المشاركون ملتزمين بعروضهم لمدة    
  .الوطنيةيحضر الجلسة العارض شخصيا أو من يمثله قانونيا مصحوبا بتوكيل في الغرض و ببطاقة التعريف     
يقصى آليا كل عرض يصل إلى الوكالة بعد األجل األقصى المحدد أو لم يشتمل على الضمان البنكي الوقتي           

 .أو وثيقة التعهد

 


