الجمهورية التونسية
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه

إعالن عن طلب عروض دولي عـــدد 2022/005
مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بوالية بنزرت
(اقتناء ونقل سكور وعدادات إلكترونية وتجهيزات مائية).
تمويل الصندوق السعودي للتنمية
قرض عدد 537/92
طريقة التمويل

تحصلت الدولة التونسية من الصندوق السعودي للتنمية على قرض لتمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب
في الوسط الريفي بوالية بنزرت وسيستخدم جزء من هذا القرض في تغطية الدفعات المستحقة بموجب العقد (أو العقود)
التي من أجلها صدرت الدعوة لهذه المناقصة.

موضوع ومكونـات طلب
عروض

طلب عروض دولي القتناء ونقل سكور وعدادات إلكترونية وتجهيزات مائية .يشتمل طلب العروض على ثالث حصص
كما يلي:
 الحصة عدد  :1اقتناء ونقل:
  111سكور نوع فراشة ) (robinets à papillonقطر ≤  1111مم  2140سكور ذات مسلك مسترسل ) (vannes à passage direct série 15قطر ≤  011مم  141سكور ذات مسلك مسترسل قطر ≤  011مم )(vannes à passage direct série 14  15وصالت للفك ) (joints de démontage auto-butéقطر ≤  1011مم الحصة عدد  :0اقتناء ونقل:
  02سكور مجهزة بعوام ) (robinets à flotteurقطر ≤  051مم  043منفذات هواء ) (équipements de points hautsقطر من  11إلى  011مم  011منفذات هواء قطر (ventouses simple effet) 25  10صمامة منفسة (.)soupapes de décharge  12مخفض ضغط ) (réducteur stabilisateur de pression avalقطر من  11إلى  151مم  01محدد تدفق ) (limiteurs de débitsقطر من  25إلى  411مم  10سكور لتعديل مستوى الماء ((vannes de régulation altimétrique  41مصفات ) (Filtresقطر من  25إلى  411مم الحصة عدد  :0اقتناء ونقل عدادات إلكترونية:
  14عداد تدفق كهرومغناطيسي ) (débitmètres électromagnétiquesقطر ≤ 211مم  10عداد تدفق ذي موجات صوتية )(débitmètres à ultrasonقيمة الضمان الوقتي بالدينار التونسي
الدينار التونسي
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الحصة عدد : 1
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مكان (اإلطالع /سحب) ملف
طلب العروض

يمكن للشركات الراغبة في المشاركة اإلطالع أو سحب ملف طلب العروض (من االثنين إلى الجمعة) من مقرر إدارة وحردة
سرالمة – 2092
إنجاز مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بوالية بنزرت الكائن ب  5نهر
تونس.
يمكرررن الحصرررون علرررى نسرررخة إلكترونيرررة مرررن ملرررف طلرررب العرررروض عنرررد الطلرررب مرررن عنررروان البريرررد اإللكترونررري الترررالي
 r.gassem@sonede.com.tnمصحوبة بحجة إثبات الدفع.

ثمن اقتناء ملف العرض

مكونات العرض

العبارة التي تكتب على الظرف

دفع  922دينار نقدا أو عن طريق صك بنكي بإحدى خزائن أقاليم الشركة الوطنية الستغالن وتوزيع المياه.
يتكون العرض من:
 -1الضمان الوقتي
 -9الوثائق االدارية
 -3العرض المالي
 -4العرض الفني
 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 .
 تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض .
يكتب علي الظرف الخـارجي:
 الشركة الوطنية الستغالن وتوزيع المياه طلب عروض دولي عـــدد  2022/005وموضوعه مع عبارة "ال يفتح" -تاريخ وساعة أخر أجل لقبون العروض

العنوان الذي ترسل إليه
العروض أو تسلم فيه مباشرة

مكتـب الضبط المركـزي بالمقــر اإلجتمـاعي للشركة الوطنية الستغالن وتوزيع المياه الكـائن بشـارع سليمان بن سليمـان
المنـار  0110 -IIتونس

طريقة إرسال العروض

ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصون أو بالبريد السريع أو عن طريق التسليم المباشر مقابل وصل اإليداع
المضمن بملحق كراسات الشروط اإلدارية الخاصة.

تاريخ وساعة أخر أجل لقبول
العروض

الثالثاء  92مارس  9299على الساعة  22و 22دق صباحا.

تاريخ وساعة جلسة فتح
العروض

تفتح العروض المالية والفنية في جلسة علنية بالمقر اإلجتماعي للشركة الكائن بشارع سليمان بن سليمان المنـار 0110 -II
تونس يوم  92مارس  9299على الساعة  09و 32دق صباحا وذلك بقاعة اإلجتماعات عدد  215بالطابق الثاني.

مدة صلوحية العروض
والضمانات الوقتية

 192يوما ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبون العروض.

