أريانة في .............. :

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
واليـة أريــانــة
دائرة المجلس الجهوي

عـ/0217ــ .............ــدد
د/ف  :م.ب.ج

فاكــس عدد( 04/2019..ص.إ.م)
عدد الصفحات

 02 :بحساب هذه

المرسل إليه السيد  :المدير العام لجريدة " الصحافة "
71.240.178 :
رقــم الهـاتف
71.332.280 :
رقـم الفـاكس
 :والـــي أريــــانـــة
المـــرســل
71.702.061 :
رقـم الفــاكس

المحتـــــــوى
الموضـــوع :إعـالن طـلب عروض بإجراءات مبسطة عـ2019/04ـدد .
وبعـد  ،أتشرف بموافـاتكم صحبة هــذا بنص إعــالن طلــب عــروض بإجراءات
مبسطة عـ2019/04ـدد باللــغة العربية يتعلق إلنجاز أشغــال تهيئة وتعبيد وترصيف
الطرقات داخل المستشفى المحلي بالتضامن وذلك قصد تبليغه ضمن أعمدة صحيفتكم لمدة
يوم واحد مع اعتبار هذا إذن تزويد ومدنا بقائمة خالص في الغرض.
والســـــالم.

عن الـوالي
وبتفويض منه
الكـــــــــــاتب
العـــــــام
محمد المنصف نقض

المجلس الجهوي لوالية أريانة
إعالن طلب عروض بإجراءات مبسطة عــــ2019/04ـــدد

**********************
ي عتزم السيد والي أريانة رئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بها إجراء طلب عروض بإجراءات
مبسطة إلنجاز أشغــال تهيئة وتعبيد وترصيف الطرقات داخل المستشفى المحلي بالتضامن.
فعلى المقاولين الراغبين في المشاركة والمؤهلين عن طريق ترخيص أو كراس شروط من طرف
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية في إحدى النشاطات لتالية :
 الطرقات  :اختصاص ط - 0مقاولة عامة  -صنف  1أو أكثر. الطرقات  :اختصاص ط – 2تعبيد الطرقات  -صنف  1أو أكثر. الطرقات والشبكات المختلفة  :اختصاص ط.ش.م  – 0مقاولة عامة  -صنف  1أو أكثر.االتصال باإلدارة الجهوية للتجهيز بأريانة – مكتب الضبط المركزي – لسحب ملفات طلب العروض مقابل
دفع مبلغ مالي قدره مائة دينارا (  100د ) لفائدة قابض المجلس الجهوي بأريانة .
ترسل العروض في ظرف خارجي عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريددد السددريع أو مباشددرة إلددى
مكتب الضبط المركزي بوالية أريانة مقابل وصل تسليم باسم السدديد والددي أريانددة ي و فدددي أجددل أقصدداه يددوم
االثنين  21أكتوبر  2019على الساعة التاسعة و نصف صـباحا ( يعتمددد خددتم مكتددب الضددبط لتحديددد تدداري
الوصول).
ويحتوي هذا الظرف الخارجي على الوثائق اإلدارية و ظرف داخلي يحتوي على العرض الفني وظرف أخر
داخلي يحتوي على العرض المالي ويحمل عبارة " ال يفتح – طلب عروض بإجراءات مبسطة
عـ2019/04ـدد المتعلق بإنجاز أشغــال تهيئة وتعبيد وترصيف الطرقات داخل المستشفى المحلي بالتضامن
".
 -Iالوثائق اإلدارية :
 .1ضمان وقتي بمبلغ قدره ثالثة آالف دينارا (  3.000دينـارا ) صـالحا لمـدة  120يومـا ابتدددا ا مددن اليددوم
الموالي آلخر أجل لقبول العروض.
 .2بطاقة إرشادات عامة للعارض.
 .3شهادة في الوضعية الجبائية صالحة إلى تاريخ آخر أجل لقبول العروض.
 .4شهادة االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 .5شهادة في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية مقدمة من المحكمة ذات النظر
 .6نظير من السجل التجاري
 .7تصريح على الشرف يقع تقديمه من طرف وكيددل المقاولددة يبددين التزامدده بعدددم قيامدده مباشددرة أو بواسددطة
الغير بتقديدم وعدود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجرا ات إبرام الصفقة ومراحل إنجازهاي
 .8رخصة التزكية لتعاطي المهنة في إحدى النشاطات التالية :
 - 1.8الطرقات  :اختصاص ط - 0مقاولة عامة  -صنف  1أو أكثر

 - 2.8الطرقات  :اختصاص ط – 2تعبيد الطرقات  -صنف  1أو أكثر
 -3.8الطرقات والشبكات المختلفة  :اختصاص ط.ش.م  – 0مقاولة عامة  -صنف  1أو أكثر
 . 9كراس شروط طلب العروض مؤشرة على كل الصفحاتي ممضاة ومختومة بالصفحة األخيرة.
 .10كراس الشروط اإلدارية الخاصة مؤشرة على كل الصفحاتي ممضاة ومختومة بالصفحة األخيرة.
 .11كراس الشروط الفنية الخاصة مؤشرة على كل الصفحاتي ممضاة ومختومة بالصفحة األخيرة.
 .12تصريح لاللتزام بالتأمين ممضى ومؤرخ ويحمل ختم العارض.
 - IIالعرض الفني :
 .1قائمة في األعوان الذين سيتم تخصيصهم إلنجاز المشروع مدعمة بالمؤيدات المطلوبة
 .2قائمة في المعدات الالزمة إلنجاز المشروع مدعمة بالمؤيدات المطلوبة
- IIIالعرض المالي :
 .1وثيقة التعهد
 .2جدول األسعار والتفصيل التقديري
 .3الجدول التفصيلي لألسعار الفردية
مالحظة :يلغى كل عرض يرد بعد اآلجال القانونية أو ال يحتوي على الضمان الوقتي.
تجتمع لجنة فتح العروض بمقر والية أريانة لفتح العروض المالية و الفنية في جلسة واحدة علنية يـوم
االثنين  21أكتوبر  2019على الساعة العاشرة صباحا ( .) 10H00
ويعتبر هذا استدعاء لكل العارضين المشاركين.

