إعالن طلب عروض بإجراءات مبسطة
عدد 2021/03
تعتزم الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال إجراء طلب عروض بإجراءات مبسطة إلنجاز أشغال تهيئة 35
مقسم بتقسيم "الفردوس" بجندوبة .
يتكون طلب العروض من قسط وحيد.
ّ
ّ
صة والتي تتوفر فيها كل الضّمانات المهنيّة و الفنيّة والماليّة الالزمة إلنجاز األشغال
يسمح بالمشاركة للمقاوالت المخت ّ
موضوع طلب العروض و المرخص لها من قبل وزارة التجهيز و اإلسكان و البنية التحتية في االختصاصات التالية:
اإلختصاص المطلوب
النشاط

االختصاص
ط.ش.م ()0

طرقات و شبكات مختلفة

الصنف
 01أو أكثر

المقاولة العامة
طرقات

ط ()0

 01أو أكثر

حدد مبلغ الضمان الوقتي بثالثة آالف دينار ( 3000د).
كما حددت مدة األشغال بمائة و عشرون ( )120يوما.
يمكن سحب كراس الشروط مجانا عبر الموقع الخاص بالشراء العمومي على الخط www.tuneps.tn
تتكون العروض من :
 -1الوثائق اإلدارية و الضمان الوقتي
 -2العرض المالي
 -3العرض الفني
يتم تقديم العروض الفنية و المالية و الوثائق اإلدارية وفقا لكراس شررروط المشرراركة بواسررطة منظومة الشررراء العمومي عل
الخط TUNEPSعل موقعها االلكتروني  www.tuneps.tnإال أنه بالنسربة للضرمان الوقتي و النظير من سرجل المسسسات فإنه يتم
ارسالهما حسب اإلجراءات المادية قبل الساعة و التاريخ األقص المحدد لقبول العروض داخل ظرف خارجي يكتب عليه بوضوح :
"ال يفتح  -طلب عروض عدد " 2021/03
" أشغال تهيئة  35مقسم بتقسيم الفدوس بجندوبة
و ذلك عن طريق البريد مضرمون الوصرول أو عن طريق البريد السرريب باسرم المديرة العامة للشرركة الوطنية العقارية للبالد
التونسررية للشررمال – سررا ة المغرب العربي  7000 -بنزرت ،أو تسررلم مباشرررة إل مكتب الضرربط للشررركة الوطنية العقارية للبالد
التونسررية للشررمال ببنزرت مقابل وصررل إيداع قبل السرراعة و التاريخ األقص ر المحدد لقبول العروض .يسخي بعين االعتبار ختم مكتب
الضبط.
يبق المشاركون ملزمون بعروضهم مدة مائة وعشرون ( )120يوما بداية من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض.
تقص آليا العروض الواردة بعد األجل األقص لقبول العروض أو التي ال تتضمن الضمان الوقتي.
• حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  06ديسمبر  2021قبل الوا دة و النصف ظهرا  ،ويعتمد ختم مكتب الضبط التابب
للشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال .كما يغلق في نفس اليوم ونفس الساعة باب الترشحات آليا عبر منظومة
"تونبس".
و يقب فتح العروض في جلسرة علنية في نفس اليوم عل السراعة الثانية ظهرا بقاعة االجتماعات بمقر الشرركة الوطنية العقارية
للبالد التونسية للشمال.
ولمزيد من االرشادات حول كيفية التسجيل واستغالل منظومة  ،TUNEPSيمكنكم االتصال بمركز النداء التابب لوحدة الشراء
العمومي عل الخط بالهيئة العليا للطلب العمومي عل رقم الهاتف 71.566.364 :أو عبر البريد اإللكترونيtuneps@pm.gov.tn :

