
الجمهورية التونسية الجمهورية التونسية 
            وزارة الداخليـــــــــةوزارة الداخليـــــــــة

  واليـــة جندوبـــــةواليـــة جندوبـــــة
المجلس الجهوي لوالية جندوبة المجلس الجهوي لوالية جندوبة 

  20142014//2828إعالن طلب عروض عدد إعالن طلب عروض عدد 
 

يعتــزم السيد والي جندوبة، رئيس النيابة الخصوصية لممجمس الجيوي ، إجراء طمب عروض إلنجاز أشغال تييئة 
:  حسب التوزيع التالي 2014برنامج  ( أقساط09) كم من المسالك الريفية بوالية جندوبة 35,4

 

الضماـن الوقتـي   المشروع المعتمدية عدد 

 ( كم1.5)مسمك عين العويجة جندوبة  1قسط عدد 
 دينارا 9000 ( كم1.2)مسمك حـي النصر 

جندوبة الشمالية  2قسط عدد 
 ( كم1.5) النمو –مسمك دوار الخاليفية 

 ( كم1.5) الفراشيش– البراىمية – الرحايمية –مسمك الطراشنية 
 ( كم1.5)مسمك الفراحتية 

 دينارا 8000

بوسالم  3قسط عدد 

 ( كم1.2)مسمك الغراسمية 
 ( كم1.2)مسمك العبدة 

 ( كم0.8) مسمك التوايتية 
 ( كم1.2)مسمك ىنشير النخالت 

 ( كم1.7)مسمك البياض 

 دينارا 7000

 ( كم1.5) سيدي حميدة –مسمك دوار عين حرب بمطة بوعوان  4قسط عدد 
 دينارا 7000 ( كم2) الجفافمة –مسمك الحساينية 

وادي مميز  5قسط عدد 
 ( كم2.8)مسمك تاغوت 
 ( كم1.6)مسمك الكربة 

 ( كم1.2) 2 الرغاي – 1مسمك دوار الرغاي 
 دينارا 5000

 ( كم1.7) السوالم –مسمك حي الزىور غار الدماء  6قسط عدد 
 دينارا 7000 ( كم2) سيدي عباس –مسمك العمامرية 

فرنانة  7قسط عدد 
 ( كم0.8)مسمك المياويد 
 ( كم0.8)مسمك الموايمية 
 ( كم1) جنطورة –مسمك المناجمية 

 دينارا 7000

 دينارا 7000 ( كم2.5) الشحارير – عين شرشارة –مسمك عين دراىم عين دراىم  8قسط عدد 

 ( كم2.5)مسمك النصانيص طبرقة  9قسط عدد 
 دينارا 7000 ( كم1.7)مسمك دار زغيات بوترفس 

: فعمى المقاولين المزكين من طرف وزارة التجييز في النشاط التالي 
  . أو أكثر1 صنف – 0ط :  االختصاصات –الطرقات - 
 
 
 
 



والراغبين في المشاركة االتصال باإلدارة الجيوية لمتجييز بجندوبة وذلك أثناء أوقات العمل اإلداري لمحصول عمى اإلرشادات ولسحب 
ممف طمب العروض مقابل االستظيار بنسخة مطابقة لألصل من قرار التزكية أو كراس الشروط ووصل خالص مبمـغ مالـي قـدره خمسون دينارا 

 . لدى قابض المجمس الجهوي ( د ت50)تونسيا 
 

عمى أقصى تقدير في حين أنو يمكن  (01)قسط واحد الحصول إال عمى 1 صنف–0طال يمكن لممقاولين ذوي االختصاص التالي 
 عمى أقصى تقدير وذلك حسب الفرضيات األكثر ربحا (02)قسطين الحصول عمى  أو أكثر 2 صنف – 0ط لممقاولين ذوي االختصاص التالي 

. لإلدارة 
 

تبرم الصفقة عمى حدى لكل قسط  
: يتكون العرض من ظرف خارجي يتضمن 

.  ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض يوما (120)مائة وعشرون  صالحة لمدة (كما هو مبين بالجدول)وثيقة الضمان الوقتي - 
 . تقصى آليا كل مؤسسة لم تقدم الضمان الوقتي بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة : مالحظة

.  من كراس الشروطA-2-8الوثائق اإلدارية المنصوص عميها بالفصل عدد - 
العرض الفني  - 
العرض المالي - 

 

 في C-2-8 ووثائق العرض المالي المنصوص عمييا بالفصل B-2-8 يجـب تضمين وثائق العرض الفني المنصوص عمييا بالفصل
بإنجاز أشغال  يتعمق 28/2014عدد ال يفتح إعالن طمب عروض )ظرفين منفصمين ومختومين يدرجان في الظرف الخارجي يختم ويكتب عميو 

. 2014برنامج  ( أقساط 09) كم من المسالك الريفية بوالية جندوبة 35.4تهيئة 
 

 أو تسمم والـــي جندوبــةتوجــو الظروف المحتوية عمى العروض الفنية والمالية عن طريق البريد المضمون الوصـول أو البريـد السريـع باسم السيـد 
عمى  21/07/2014لقبول العروض يوم االثنين يكـون آخـر أجـل وو مقابـل وصـل إيـداع  بإدارة الواليـة بجندوبـةمباشـرة إلـى مكتب الضبط 

  (ختم مكتب الضبط باإلدارة ىو الذي يؤخذ بعين االعتبار)الساعة العاشرة صباحا
 . عمى الساعة العاشرة والنصف صباحا 21/07/2014يوم االثنين تفتـح العـروض في جمسة عمنية بمقر واليـة جندوبـة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


