إعالن عن طلب عروض مفتوح
عدد  03لسنة 2022
BMZ200766147 / KFW 509045

موضوع الصفقة

طريقة التمويل

تعلن الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه إدارة البرنامج الوطني لتحسين نوعية المياه بالجنوب  -2-اقتناء
ونقل  07216متر خطي من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب المحمي وعدد  7601من القطع الخاصة
المحمية قطر يساوي أو اقل من  066مم في إطار مشروع إنجاز محطة تحلية المياه الجوفية بقفصة الغربية بوالية
قفصة.
هذا المشروع ممول من طرف الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه بواسطة قرض من البنك األلماني إلعادة
اإلعمار )(KFW
BMZ200766147- 201367069 et 201367101
يتكون طلب العروض من:

مكونـات طلب العروض

مبلغ الضمان الوقتي

حصة وحيدة  :اقتناء ونقل  07216متر خطي من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب المحمي وعدد
 7601من القطع الخاصة المحمية قطر يساوي أو اقل من  066مم في إطار مشروع إنجاز محطة تحلية
المياه الجوفية بقفصة الغربية بوالية قفصة.
مكان التخزين :مخازن الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه بصفاقس
حصة وحيدة :
 مائة ألف ( )766 666دينار تونسي بالنسبة للممونين المقيمين بتونس.
 مائة ألف ( )766 666دينار تونسي أو  31 778أو رو أو 34 421دوالرا بالنسبة للممونين
األجانب

مكان (اإلطالع /سحب) ملف طلب مقر الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه  20شارع جواهر الل نهرو مونفلوري ـ  7601تونس (دائرة المشاريع
و إعداد الصفقات ـ الطابق الرابع مكتب عدد .)061
العروض
ثمن اقتناء ملف العرض

دفع ما قيمته 300دينارا نقدا أو بواسطة صك بنكي مباشرة بخزينة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه.

شروط المشاركة في طلب العروض

طلب العروض الحالي مفتوح للمزودين ) مصنعين او تجار( او مجموعات من الممونين المقيمين بتونس او
بالخارج والمؤهلون في طبيعة الخدمات موضوع طلب العروض .

مكونات العرض

العبارة التي تكتب على الظرف

يتكون العرض من:
 .7العرض الفني
 .2العرض المالي
يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين ويتضمن الظرف الخارجي إلى جانب
العرضين الفني والمالي الضمان الوقتي والوثائق اإلدارية.
 يقصى كل عرض ال يشمل الضمان الوقتي .
 تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لقبول العروض (يعدّ ختم مكتب الضبط المركزي
المرجع األساسي لتحديد الساعة والتاريخ).
يوفر الظرف الخـارجي ضمن ملف طلب العروض و يكتب عليـه عبارة» ال يفتح «
طلب عروض مفتوح عدد  2022/43الموضوع :اقتناء ونقل  07216متر خطي من القنوات المصنوعة من الحديد
المصبوب المحمي وعدد  7601من القطع الخاصة المحمية قطر يساوي أو اقل من  066مم
اخر أجل لقبول العروض يوم الثالثاء  41مارس 2422على الساعة  61و  66دق صباحا

العنوان الذي ترسل إليه العروض أو مكتـب الضبط المركـزي بالمقــر اإلجتمـاعي للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه الكـائن بشـارع سليمان بن
سليمـان المنـار  2612 -IIتونس.
تسلم فيه مباشرة
طريقة إرسال العروض

ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع أو عن طريق التسليم المباشر مقابل وصل
اإليداع المضمن بكراسات الشروط اإلدارية الخاصة .

تاريخ آخر أجل لقبول العروض

يوم الثالثاء  41مارس 2422على الساعة  45و 44دق صباحا

تاريخ وساعة جلسة فتح العروض

مدة صلوحية العروض

تفتح العروض المالية والفنية في جلسة علنية بالمقر اإلجتماعي للشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه الكائن
بشارع سليمان بن سليمان المنـار  2بقاعة االجتماعات عدد  272بالطابق الثاني يوم الثالثاء  41مارس 2422
بداية من الساعة 45و 34دق صباحا .
يكون المشارك او من يمثله (شخصين على األكثر) مصحوبا بوصل اإليداع في صورة التسليم المباشر للعرض لدى
مكتب الظبط.
يتعين على الحضور (العارض او من يمثله) االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وبتفويض كتابي في الغرض في
صورة تمثيل شركة او مقاولة وبنسخة من مضمون السجل التجاري او القانون األساسي او نسخة من االشهار في
الرائد الرسمي في صورة حضور وكيل او صاحب الشركة شخصيا .
يتعين على العارضين او من يمثلهم الحضور قبل  72دق من الموعد المحددو االستظهار بشهادة تلقيح COVID-
 19واحترام اإلجراءات الصحية الجاري بها العمل.
 184يوما ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض.

