إعالن عن طلب عروض عـــدد  116لسنة 2021
المشاركة على الخط "منظومة الشراء العمومي " TUNEPSفقط
طريقة التمويل

هذا المشروع ممول من طرف الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه.

موضوع الصفقة

تعلن الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه عن نشر طلب عروض مفتوح للتزود بتشبيك منبه للقنوات و التوصيالت .ويكون
التسليم بمخازن الشركة بسوسة و مقرين و صفاقس و تونس ،عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس” “
.TUNEPS
يتكون طلب العروض الحالي من حصتين:
مكونـات طلـب العـروض

الحصص

الكميات

الدالئل

1

تشببك منبه عرض  033مم مجهز بسلك مغلف ناقل للكهرباء

760 000

2

تشببك منبه عرض  033مم

345 000

قيمة الضمان الوقتي

الحصة عدد 1

 5 000,000دينار تونسي

الحصة عدد 2

 1 000,000دينار تونسي

مكان (اإلطالع /سحب)
ملف طلب العروض

منظومة الشراء العمومي على الخط  TUNEPSعلى الموقع ) (www.tuneps.tnدون سواها

ثمن اقتناء ملف العرض

مجاني عن طريق منظومة الشراء العمومي  TUNEPSعلى الموقع )(www.tuneps.tn

شرط المشاركة

وفقا لمقتضيات األمر عدد  1301المؤرخ في  10مارس  0312والمنقح باألمر عدد  214المؤرخ في  11ماي  0312فالمشاركة
في طلب العروض الحالي تكون إجباريا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  TUNEPSعلى الموقع
)(www.tuneps.tn
يتكون العرض من:

مكونات العرض

العبارة التي تكتب على
الظرف

طريقة إرسال العروض

.1

 -1الظرف المحتوي على الضمان الوقتي و مضمون من السجل الوطني للمؤسسات (خارج الخط).
-2العرض الفني (على الخط).
 -3العرض المالي (على الخط).
يكتب على الظرف الذي يحتوي على الضمان الوقتي ،مضمون من السجل الوطني للمؤسسات ما يلي:
 الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه .SONEDE ال يفتح – طلب عروض عـدد .2221/116 تاريخ آخر أجل لقبول العروض. يتم إرسال الظرف الذي يحتوي على الضمان الوقتي و مضمون من السجل الوطني للمؤسسات خارج الخط عن طريق البريدمضمون الوصول أو بالبريد السريع أو عن طريق التسليم المباشر لدى مكتب الضبط للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه
الكائن بالعنوان التالي 23 :شارع جواهر الل نهرو مونفلوري  1201 -تونس مقابل وصل اإليداع المضمن بكراسات
الشروط اإلدارية الخاصة و ذلك قبل تاريخ و توقيت آخر أجل لقبول العروض.
 يتم إرسال العرض الفني و العرض المالي (على الخط) عبر منظومة الشراء العمومي )www.tuneps.com) TUNEPSقبل تاريخ وتوقيت آخر أجل لقبول العروض.
 يقصى كل عرض لم يشتمل على وثيقة الضمان الوقتي، تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض، تقصى العروض (الفنية و المالية) الواردة خارج الخط و ذلك طبقا لمقتضيات كراس الشروط اإلدارية الخاصة.1

تاريخ آخر أجل لقبول
العروض

يوم  2فيفري  2222على الساعة  21و 22دق.

تاريخ وساعة جلسة فتح
العروض (جلسة غير
علنية)

 تفتح الظروف المحتوية على الضمان الوقتي و مضمون من السجل الوطني للمؤسسات الواردة خارج الخط والعروض الفنيةوالمالية الواردة على الخط في جلسة غير علنية بقاعة االجتماعات إلقليم تونس الجنوبية الكائن بالعنوان التالي :نهج 1229
سيدي فتح هللا جبل الجلود  2223 -تونس يوم  2فيفري  2222على الساعة  11و  22دق.

مدة صلوحية العروض
والضمانات الوقتية

 122يوما ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض.
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