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 ـدد 2022 /01عـ  طلب عروض إعالن

 العمومي املينائي لكبامل صيانةوتغالل اسواز لغرض متويل وتصميم وإجن لزمات إلسناد

 (ةــريــأنشطــــة جتا) مبوانئ الصيد البحري

 العمومي بامللكلزمات  إجراء طلب عروض إلسناد تعتزم وكالة مواني وجتهيزات الصيد البحري   

 .جتارية أنشطةيانة غالل وصواست وإجنازوتصميم  لغرض متويل مقسم 14يف  البحريالصيد  مبوانئ املينائي

  :التاليعلى النحو  هذه املقاسموتتوزع 

 

 ة: ــــــمالحظ

 .البناء فوق املنطقة اخلضراءمطلقا جر ( حي1)

       نصف املساحة. حدود إال يف ،طعمومك واملخصصة لرتكيز مقهى لشباضاءات ترقيع اع فوق فتق ت اليتبالنسبة للفضاءاال ميكن اجناز أشغال بناء ( 2)

 م م فقط. 127حدود  للمقسم بالبناء يفباملثال املوقعي التقيد ( 3)

به العمل مبوانئ الصيد  لتوقيت اإلداري اجلاريخالل ا قاسماملذه ه قعاملشاركة زيارة موميكن ملن يرغب يف ا

 البحري.

 اخلصائص الفنية للعقار

 النشاط
 العقار

 ( ) النوع واملساحة

 املوقع

عدد 

الربط  املقسم

 باهلاتف

الربط 

بشبكة 

 التطهري

الربط 

بشبكة 

مياه 

 األمطار

 الربط

بشبكة 

املاء الصاحل 

 للشرب

الربط 

بشبكة 

 الكهرباء

االرتفاع 

 األقصى
 الوالية امليناء

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  

 غوصلل مركز

واألنشطة 

  البحرية

 1 جندوبة طربقة  م م 195 ارض بيضاء

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 ابل للربطق قابل للربط  

بيع الغازات 

 الصناعية
 جرزونة م م  169أرض بيضاء 

 بنزرت

2 

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  

بيع  مستلزمات 

 الصيد البحري 
 3 غار امللح م م 100أرض بيضاء 

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  4 رأس زبيب م م 277أرض بيضاء  مقهى ومطعم 

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  5 نابل بين خيار م م 145أرض بيضاء  مقهى ومطعم 

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  مقهى ومطعم 

م م 169أرض بيضاء  

 بهو يتمثل يفمع  

  منطقة خضراء متسح

 (1)م م 252

 6 سوسة هرقلة

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  م م 279أرض بيضاء  مطعم 

قصيبة 

 املديوني

 املنستري

7 

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  

بيع  مستلزمات 

 بحريالصيد ال
 8 م م 59أرض بيضاء 

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 05 قابل للربط قابل للربط  مقهى ومطعم 

 عقيفضاء فوق فضاء تر

 (2)م م   544الشباك 
 الشابة

 املهدية

9 

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 05 قابل للربط قابل للربط  مقهى ومطعم 

 عقيفضاء فوق فضاء تر

 (2)م م  386لشباك ا
 10 سلقطة

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  مقهى ومطعم 

م م  317أرض بيضاء 

(3) 
 11 املهدية

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  الصخرية م م 100أرض بيضاء  مطعم 

 صفاقس

12 

قابل 

 للربط

ابل ق

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  

بيع مستلزمات 

 الصيد البحري 
 13 العطايا م م 80بيضاء  أرض

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  

بيع مستلزمات 

 الصيد البحري 
 14 مدنني جرجيس م م 160أرض بيضاء 

 اجلمهورية التونسية

  بحريلصيد الوا يةائواملوارد امل وزارة الفالحة

 حريلبا يزات الصيدوكالة موانئ وجته

 64ص ب عدد  2060دي واال ميناء الصيد البحري حبلق       
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 شروط املشاركة :

 معنويا. و شخصاأ عيايتعني على املشارك أن يكون شخصا طبي

آخر أجل واة عند  وضعية جبائية غري مسيفالذين هم  عنوينيملو اال تقبل مشاركة األشخاص الطبيعيني أ

 .ول العروضلقب

  :التقييممعايري 

 :ض عرر الاعتماد املعايري التالية الختيايتم 

 لعرض الفين :ا /1

 معايري التقييم الفين

عدد 

 التقييم

 طريقة ختصيص العدد

 35 حجم االستثمار.

. 35ثمار عدد لغ استمب ىعلمينح العارض الذي تقدم بأ

 ملقدم.  اتثمار السا لغوالبقية بالتناسب حبسب مب

ها حسب بيام قلاع رقم املعامالت املزم

 نواتس سمخ ملدةاجلدول التقديري 
50 

ع معامالت مزم رقم دلمع ىعلمينح العارض الذي تقدم بأ

ت ملعامالاقم رب لتناسب حبس. والبقية با50إجنازها عدد 

 املزمع إجنازها.  

 10 داثهاع إحمزملامواطن الشغل القارة 

مع شغل قارة مز د مواطنعد ىعلمينح العارض الذي تقدم بأ

واطن مدد ع لتناسب حبسب. والبقية با10إحداثها عدد 

 شغل مزمع إحداثها.  

 05 تقييم املشارك

سنوات يف  05 لصاحب خربة ال تقل عن 5مينح العارض عدد 

 امليدان موضوع العرض.

  100 العدد الفين

 

 

 العرض املالي : /2

 املعلوم السنوي القار:   -1

 ( حيتسب كما يلي :RD f)على كل عارض أن يقرتح عرض سنوي قار 

 احد.املعلوم السنوي املقرتح للمرت املربع الو x ليةاملساحة اجلم =املعلوم السنوي القار 

 .نوي القار لوم السسنويا هلذا املع % 5وتتم إضافة 

 املعلوم السنوي املتغري : -2

 الت السنويميثل نسبة مئوية من رقم املعام( الذي RD v )على كل عارض أن يقرتح عرض سنوي متغري

 كما يلي :

النسبة املئوية  xواتملدة مخس سنل التقديري قدم باجلدوت املامالعمعدل رقم امل =املعلوم السنوي املتغري 

 املقرتحة.

 نى املضمون من املعلوماللزمة دفع احلد األد  على صاحب، يتعنيحقرترة عدم حتقيق رقم املعامالت امليف صو

 .قرتحمن املعلوم السنوي املتغري امل  %90السنوي املتغري واملقدر بـ  

 لسنوي املتغريااملعلوم  +لقار املعلوم السنوي ا NF T) = ( املالي  رضالع

 

 نقطة، والبقية بالتناسب. 100 يلى عرض مالبأعمينح العارض الذي تقدم 

 x 100رفع(  األ اليملالعرض ا ملقرتح/) املعلوم املالي ا  =  املالي  العدد

 نقاط التنفيل : /3

يل الشركة بيعي أو وكشخص ط) رضإلمجالي للعانقاط تضاف للعدد ا 10يسند تنفيل بـ 

 قديم العروض.سنة يف آخر أجل لت 35 مرهتجاوز عيوال  يالعصاحب شهادة  بالنسبة للشخص املعنوي(

 

 سبة جملموع املعيارين  األول  والثانينقطة بالن 45ن مل أق تقصى العروض اليت حتصلت على عدد فين
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 العدد اإلمجالي : /4

 :ي يل يسند لكل عارض عدد إمجالي حيتسب كما

 + نقاط التنفيل x 0.3( NTالعدد الفين ) x + 0.7 (NFالعدد املالي )NG) = (العدد اإلمجالي 

                                                التالي : لكرتوني الربيد اال رض عربلغايف  تقديم مطلباملشاركة على الراغبني يف 

"  bocapip@apip.com.tn " دفع مبلغ ب لبل مشارك مطاك .غرضال عدة يفملفات طلب العروض امللسحب

لدى البنك الوطين  أو إيداعهالوكالة  لدى قابض د( مباشرة100)ر ينادمالي غري قابل لالسرتجاع قدره مائة 

اري ساب اجللى رقم احلعلبحري ا لصيداوكالة موانئ وجتهيزات الفالحي باسم 

 ويلوصل حتوصل اخلالص أو  بأصل العرض إرفاق بكما جيـدد. 03003038011500448260عـ

 بنكي.

إىل  بل وصل ايداعيع أو تسلم مباشرة مقالربيد السراول أو وصال ترسل العروض عن طريق الربيد املضمون

روف مغلقة ظوذلك يف ( أصلي 1نظري ) يف البحري الصيد اتهيزة موانئ وجتلوكالمكتب الضبط املركزي 

يد البحري حبلق الوادي ميناء الصلصيد البحري، لتجهيزات اوانئ ام الةباسم السيد الرئيس املدير العام لوك

 العاشرة على الساعة 2022 مارس 17ميس اخليوم  صاهأقأجل يف حلق الوادي تونس  – 64ص. ب  2060

 د(.تمملعمكتب الضبط املركزي هو ا ختم) اصباح

 ية :التال ارةالعبل ظرف خارجي مغلق حيميف العروض وتقدم 

 01/2022 عددال يفتح، طلب عروض " 

 ينائيملي ااملتعلق بإسناد لزمات بامللك العموم

صيانة وصميم واجناز واستغالل ويل وتمت ض.......  لغرمبيناء الصيد البحري بـ ...........

...................................... 

 إىل العنوان التالي :

 وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري

 حلق الوادي تونس 64ص. ب  2060ميناء الصيد البحري حبلق الوادي 

 : وجوبا على اخلارجي الّظرفهذا وحيتوي 

I -  :الوثائق اإلدارية 

املمضي  وصفة ولقب سموا إمضاء مع صفحاته كّل يف عارضال قبل من عليه مؤّشرنظام طلب العروض  -1

 ،األخرية الصفحة يف والتاريخ واخلتم

املمضي  وصفة ولقب سموا إمضاء مع صفحاته كّل يف لعارضا قبل من عليه مؤّشرمشروع عقد اللزمة  -2

 األخرية، الصفحة يف والتاريخ واخلتم

 ولقب واسم مضاءإ مع صفحاته كّل يف العارض قبل من يهعل رمؤّشكراس الشروط املتعلقة باللزمة  -3

 األخرية، ةالصفح يف   والتاريخ املمضي واخلتم وصفة

  ،بطاقة ارشادات عامة تهم العارض -4

 ،عارضال وإمضاء ختم حيملتصريح على الّشرف  -5

ني غري سبة للعارضأو ما يعادل ذلك بالن سوية قضائيةتس أو فالإ شهادة تثبت أن العارض ليس يف حالة -6

 ،املقيمني

 املعنوية فقط،خاص لألش النسبةباعية جتمالاشهادة يف االخنراط بإحدى األنظمة  -7

 ،لتحويل البنكياألصل من ا وض أولعرب اأصل وصل خالص معلوم اقتناء ملف طل -8

 القانونية للعارضالوثائق  -9

 بالنسبة لألشخاص الطبيعية :

 الوطنية نسخة من بطاقة التعريف -

 سبة لألشخاص املعنوية:بالن

 ،السجل الوطين للمؤسسات -

 ركة،لشايل وكنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ل -

 القانون األساسي للشركة يتضمن :  -

 قائمة يف املساهمني 

 نسب املساهمة،
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 تركيبة رأس املال .

II -   على  " حيتويعرض الفينالرة "وانه و عبارض وعنلعالق حيمل اسم اظرف أولي داخلي مغ:  01الظرف عدد

 الوثائق التالية :

 وصف دقيق للنشاط املزمع القيام به -1

 ويتضمن:خمطط متويل املشروع  -2

 ،القيمة املتوقعة لالستثمار -

 ،الذاتيمبلغ التمويل  -

 ،هاليل عمبلغ القروض املالية املزمع احلصو -

 ،إلجناز موضوع اللزمة ات الالزمةملمتلكاو ت أقيمة البنايات واملنشآت والتجهيزا -

 ،برنامج الصيانة املزمع تنفيذه -

 مردودية املشروع. -

 .هاة املغطاة املزمع بناؤذكر املساح ية معولاأل املثال املوقعي واألمثلة اهلندسية -3

 .حجم االستثمار املقرتح -4

 ت.نواسس ملدة مخرقم املعامالت لجدول تقديري  -5

 .قائمة يف مواطن الشغل -6

 .زمةع اللوضوم هادة عمل تثبت اخلربة يف امليدانش -7

 .ينالعلمي أو امله تثبت املؤهلشهادة  -8

 .حةقرتملالتزام بإمتام األشغال يف املدة ا -9

III -   ي" حيتو" العرض املالي ةوانه و عبارض وعنلعارحيمل اسم اق داخلي مغل ظرف ثاني:  02الظرف عدد 

 على الوثائق التالية :

 عرض املالي.جدول ال -

ة أو مطابق يةغة أصلصي يفللوثائق املطلوب توفريها  (copies scannées)ال تقبل النسخ املمسوحة ضوئيا 

 لألصل.

صل مع صوص طلب العروض التواخبن تساؤالت جابة عإلوا ميكن لكل مشارك وملزيد من اإليضاحات

 bocapip@apip.com.tn :الي الت   الوكالة عرب الربيد اإللكرتوني

 .ّدد لقبول العروضألقصى احملاريخ اللت من اليوم املوالي ابتداءيوما  150بـ حّددت مّدة صلوحية العروض 

على أقصى  (10)س  االعاشرة صباحالساعة  على 2022 مارس 17س يوم اخلميحّدد آخر أجل لقبول العروض 

 .ون سواههو املعتمد د ةللوكالي ضبط املركزكتب المم خبت الوصول املضمن وأن تاريختقدير علما 

                                     وذلكية ثلهم بصفة رمسني أو من ميملشاركا ضورحبتنعقد اجللسة العلنية لفتح العروض  

 مبقر الوكالة. (10.30 )سا اشرة والنصف صباحعلى الساعة الع 2022 مارس 17يوم اخلميس 

 .ينددحملاوالوقت يصل بعد التاريخ  يقصى كل عرض

 ة :ـــــــمالحظ

اءات نظام طلب للتعريف مبجمل إجر ةسيحتسي ةالميإع يامأي بحروكالة موانئ وجتهيزات الصيد ال تنظم

عمومي املينائي غالل وصيانة بامللك الإجناز واستوتصميم ول ويمتالعروض واملتعلق بإسناد لزمات لغرض 

 تالية :يام الاأل ك خاللذل، و)أنشطة جتارية( مبوانئ الصيد البحري

 النهار  صباحا إىل غاية منتصف اعة التاسعةن السماية ي جبرزونة بدمبيناء الصيد البحر 2022فيفري  23يوم  -

داية من ي، حلق الوادي تونس، بحبلق الواد لبحرييد ان مبيناء الصمبقر الوكالة الكائ 2022فيفري  24يوم  -

 .ر هالنف االساعة التاسعة صباحا إىل غاية منتص

  .صف النهارعة صباحا إىل غاية منتلساعة التاسمن ا دايةي باملهدية بمبيناء الصيد البحر 2022فيفري  25يوم  -


