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 يف قسط وحيد -تركيز شبكة تصريف املياه املستعملة وبناء وجتهيز حمطة ضّخ مبيناء أجيمأشغال 
  )وفقا لإلجراءات املبّسطة()اإلعالن الثّاين( 

 
تركيز شبكة تصريف المياه المستعملة وبناء أشغال للقيام بـ: "  وجتهيزات الصيد البحري إجراء طلب عروض ئموانتعتزم وكالة  

الّتأهيل  أوعلى املصادقة  املقاوالت أو جمّمع الّشركات املقيمني بتونس و املتحّصلنيى فعل "، في قسط وحيد -وتجهيز محطة ضّخ بميناء أجيم
فما فوق مع عقد مناولة لشركة صنف واحد  (1أو ط ش م  0ط ش م  املختلفةأو الطرقات والّشبكات  0أو الطرقات ط 0البناء ب)نشاط تعاطي يف 

أو  0أو الّشركات املختّصة يف تركيز معّدات ضّخ املياه مع عقد مناولة مع شركة خمتّصة يف تعاطي نشاط )البناء ب ،خمتصة يف تركيز معّدات ضخ مياه
طلب العروض هذا، حتميل  ة يفيف املشارك والرّاغبني ( صنف واحد فما فوق،1أو ط ش م  0قات والّشبكات املختلفة ط ش م أو الطر  0الطرقات ط

  للمزودين املسجلني يف املنظومة. www.tuneps.tn( TUNEPSملف طلب العروض جماان عرب منظومة الّشراء العمومي على اخلّط )
فيتّم  الوقيتاملالّية وجواب عرب منظومة الّشراء العمومي على اخلّط، إاّل أنّه ابلّنسبة للضمان العروض الفنّية و و ة الواثئق اإلداريّ  يتّم إرسال جيب أن

 مقابل وصل إيداع، للوكالة سّلم مباشرة إىل مكتب الّضبط املركزيول أو عن طريق الربيد السريع أو يطريق الربيد مضمون الوص يف ظرف مغلق عن إرساله
السيد الرئيس ذلك على العنوان الّتايل:و  )ختم مكتب الضبط هو املعتمد( صف صباحانّ الو  العاشرةاعة على السّ  12/04/2022 يوم أجل أقصاهيف 

طلب عروض عدد  -ال يفتح"  عبارةحيمل تونس و  - 2060- وجتهيزات الصيد البحري، ميناء الصيد البحري حبلق الوادي ئاملدير العام لوكالة موان
 ".في قسط وحيد -تركيز شبكة تصريف المياه المستعملة وبناء وتجهيز محطة ضّخ بميناء أجيم أشغال"  2022/ 01

 رب كّل عرض يرد بعد هذا الّتاريخيعتو  العاشرة والّنصف صباحااعة على السّ  12/04/2022 الّثالاثءجل لقبول العروض ليوم خر أحّدد آ
نفس الّساعة ابب العروض، كما يغلق يف نفس اليوم و لتحديد اتريخ وصول  مكتب الّضبط املركزي للوكالةختم  يقع االعتماد علىالّساعة ملغى و و 

 .TUNEPSالرتّشحات آلّيا ابلّنسبة للمشاركة عرب منظومة 

     

  وذلك بقاعة اإلجتماعات املتواجدةاحلادية عشر صباحا اعةعلى السّ  12/04/2022تكون جلسة فتح العروض علنّية يوم ، 
 ابلطابق األّول مبقر وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري مبيناء الصيد البحري حبلق الوادي.

 جل حّدد لقبول العروضأ( يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر 120العارضون ملزمون بعروضهم ملدة  ) ىيبق. 
م االّتصال مبركز النداء الّتابع لوحدة الّشراء العمومي على ، ميكنكTUNEPSاستغالل منظومة اإلرشادات حول كيفّية الّتسجيل و و ملزيد من 

 .tuneps@pm.gov.tnأو عرب الربيد اإللكرتوين:  70.130.340اخلّط ابهليئة العليا للطلب العمومي على رقم اهلاتف: 


