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 ـدد 2021 /02عـ  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 وإجنازلغرض متويل وتصميم  مقسم 12يف  الصيد البحري مبوانئ املينائي

  :التاليعلى النحو  هذه املقاسموتتوزع 

 

 ة: ــــــمالحظ

 اء.البناء فوق املنطقة اخلضرمطلقا ( حيجر 1)

      حدود  يفإال  ،ومطعممقهى  ك واملخصصة لرتكيزقيع الشباوق فضاءات ترتقع ف ليتاءات ابالنسبة للفضال ميكن اجناز أشغال بناء  (2)

 .املساحةنصف 

 .ة بهشجار املوجودطع األق امطلق العقار وحيجرطبيعة ( يستوجب احملافظة على 3)

به العمل مبوانئ الصيد  لتوقيت اإلداري اجلاريخالل ا قاسماملذه ه قعاميكن ملن يرغب يف املشاركة زيارة مو

 البحري.

 اخلصائص الفنية للعقار

 النشاط

 العقار

 ( ) النوع واملساحة

 املوقع

عدد 

 املقسم

 

الربط 

 باهلاتف

الربط 

بشبكة 

 التطهري

الربط 

بشبكة 

مياه 

 األمطار

ط الرب

بشبكة 

املاء الصاحل 

 للشرب

الربط 

بشبكة 

 الكهرباء

االرتفاع 

 األقصى
 الوالية امليناء

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
 أمتار 08 قابل للربط قابل للربط

بيع وتركيب 

اآلالت 

االلكرتونية 

 وامليكانيكية

  م م 168أرض بيضاء 

 جرزونة

 

 

 بنزرت

1 

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

 لربطل
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  

بيع الغازات 

 الصناعية
 2 م م  169أرض بيضاء 

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 ربطقابل لل قابل للربط  4 رأس زبيب م م 277أرض بيضاء  مقهى ومطعم 

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  مقهى ومطعم 

م م 169أرض بيضاء  

 مع  بهو يتمثل يف

  منطقة خضراء متسح

 (1) م م252

 5 سوسة هرقلة

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 05 للربط قابل قابل للربط  مقهى ومطعم 

 عقيفضاء فوق فضاء تر

 (2) م م  548الشباك 

 الشابة

 املهدية

6 

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 05 قابل للربط قابل للربط  مقهى ومطعم 

 عقيفضاء فوق فضاء تر

 (2)م م  386الشباك 
 7 سلقطة

قابل 

 للربط

قابل 

 للربط

قابل 

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

 صفاقس

8 

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط
قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  

بيع مستلزمات 

 الصيد البحري 
 9 العطايا م م 80ارض بيضاء 

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط
قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  

بيع مستلزمات 

 صيد البحري ال
 م م 160أرض بيضاء 

 
 جرجيس

 مدنني

10 

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  

مركب صحي 

)أدواش ودورات 

 مياه(

م م 37أرض بيضاء   11 

قابل 

 للربط
قابل 

 للربط

قابل 

 للربط
أمتار 08 قابل للربط قابل للربط  

 مركب ترفيهي

)مقهى ومطعم و 

 اب ترفيه(الع

 م م 4230أرض بيضاء 

 حتتوى على  أشجار

 (3) خنيل

 12 بوغرارة

 اجلمهورية التونسية

  بحريلصيد الوا يةائواملوارد امل وزارة الفالحة

 حريلباد وكالة موانئ وجتهيزات الصي

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

ادة رئيس معنوية أو جممع حتت قي أو ذاتعية ات طبيذ اركميكن املشاركة يف طلب العروض لكل مش

  للمجمع.

ص أو يف إطار صفة فردية حلسابه اخلاقدم عرضا بع أن يمر جموال ميكن ألي مشارك قدم عرضا يف إطا

 جمامع أخرى يف نفس املقسم.

التونسي  ونية حمدودة خاضعة للقانذات مسؤول و شركةأ سهميتعني على صاحب اللزمة تكوين شركة أ

النشاط الذين  أصحاب اللزمات يف طور ثنى من ذلك، ويستمةللزوعها منحصرا يف إجناز عقد ايكون موض

 .ةات مع موضوع عقد اللزمطين للمؤسسجل الولساون يتطابق نشاطهم املنصوص عليه حسب مضم

ميكن للعارض املشاركة يف أكثر من مقسم، وال ميكن للعارض الذي مت قبول عروضه أن يتم إسناده 

 ثالثة مقاسم كحد أقصى، أكثر من

 نشاط وبنفس امليناء،بة لنفس البالنس حدوا ال ميكن إسناد نفس املشارك إال مقسم

 ي والعرض الثالث.يار كل من العرض الثانلعارض الختلجملال ا تركويرجع للوكالة اختيار العرض األول و

آخر مسواة عند  جبائية غرييف وضعية   الذين همعنوينيملاو أال تقبل مشاركة األشخاص الطبيعيني 

 .أجل لقبول العروض

 

  :التقييممعايري 

 :ض عرر الاعتماد املعايري التالية الختيايتم 

 لعرض الفين :ا /1

 معايري التقييم الفين

عدد 

 التقييم

 طريقة ختصيص العدد

 30 حجم االستثمار.

. 30ثمار عدد لغ استمب ىعلمينح العارض الذي تقدم بأ

 ملقدم.  اتثمار السا غب حبسب مبلوالبقية بالتناس

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 اداثهع إحمزملامواطن الشغل القارة 

زمع ن شغل قارة مد مواطعد 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.

 05 ةالبديل ة أوددتجاستعمال الطاقات امل
ة أو ملتجددت اقايف صورة استعمال الطا 5نح العارض عدد مي

 البديلة.

  100 العدد الفين

 

 نقطة بالنسبة جملموع املعيارين  األول  والثاني 40ن مل أق تقصى العروض اليت حتصلت على عدد فين
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 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 

 .سنوي القار سنويا هلذا املعلوم ال % 5وتتم إضافة 

 املعلوم السنوي املتغري : -2

 ت السنويمالميثل نسبة مئوية من رقم املعا( 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، يتعنيحقرتيف صورة عدم حتقيق رقم املعامالت امل

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

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

 نقطة، والبقية بالتناسب. 100 ليبأعلى عرض مامينح العارض الذي تقدم 

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

 لتنفيل :نقاط ا /3

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

 قديم العروض.سنة يف آخر أجل لت 35 تجاوز عمرهيوال  يالعصاحب شهادة  بالنسبة للشخص املعنوي(

 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 

صيد البحري مبيناء وجتهيزات ال ئالة موانلوك ملركزيةادارة إلاقر مب املشاركة االتصالعلى الراغبني يف 

د رب الربيعب يف الغرض م مطلقديتأو أو بإدارة امليناء املعين  64ص. ب  2060الصيد البحري حبلق الوادي 

 .غرضيف ال ملعدةاملفات طلب العروض لسحب " bocapip@apip.com.tn  "االلكرتوني عرب الرابط التالي : 

الوكالة  قابض لدى د( مباشرة100دينار ) قدره مائة سرتجاعاللابل قدفع مبلغ مالي غري ب كل مشارك مطالب

اري ى رقم احلساب اجليد البحري علهيزات الصموانئ وجت وكالة سمبا لدى البنك الوطين الفالحي أو إيداعه

 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 لبحريا الصيد اتهيزلوكالة موانئ وجتمكتب الضبط املركزي 

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

 صباحاالعاشرة  على الساعة 2021أوت  05ميس اخليوم  صاهأقيف أجل حلق الوادي تونس  – 64ص. ب  2060

 .هو املعتمد( مكتب الضبط املركزي ختم)

 ية :التال ارةالعبل ظرف خارجي مغلق حيميف العروض وتقدم 

 02/2021 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 
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 : وجوبا على اخلارجي الّظرفهذا وحيتوي 

I -  :الوثائق اإلدارية 

املمضي  وصفة ولقب سموا ءإمضا 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 عم 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

 ،وعمشروع العقد التأسيسي لشركة املشر -6

بة للعارضني غري لك بالنسأو ما يعادل ذ سوية قضائيةتس أو فالإ شهادة تثبت أن العارض ليس يف حالة -7

 ،املقيمني

 املعنوية فقط،خاص لألش النسبةباعية جتمالاشهادة يف االخنراط بإحدى األنظمة  -8

 ،لتحويل البنكياألصل من ا وض أولعرب اأصل وصل خالص معلوم اقتناء ملف طل -9

 الوثائق القانونية للعارض -10

 بالنسبة لألشخاص الطبيعية :

 تعريف الوطنيةنسخة من بطاقة ال -

 :( معجمبالنسبة لألشخاص املعنوية )شركة أو 

 ،السجل الوطين للمؤسسات -

 القانون األساسي للشركة يتضمن :  -

 قائمة يف املساهمني 

 نسب املساهمة،

 تركيبة رأس املال .

 يف صورة جممع :

جملمع وتقديم  وكيل اعضاء، مع تعينيبل مجيع األقاة من ضمممن( أو تضا )اشرتاكاجملمع وثيقة تكوين  -

 مجيع التفويضات الضرورية،

 تتضمن: من قوانينها األساسية صحوبة بنسخمجممع  ارإط املنضوية يف السجل الوطين للمؤسسات -

 ،قائمة يف املساهمني

 نسب املساهمة.

II -   على  وي" حيتالعرض الفينرة "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 -

 ،مبلغ التمويل الشخصي -

 ،هاليل عمبلغ القروض املالية املزمع احلصو -

 ،ايهعل مبلغ املنح املالية املزمع احلصول -

 ،إلجناز موضوع اللزمة ات الالزمةملمتلكاو أ تجهيزاتقيمة البنايات واملنشآت وال -

 ،برنامج الصيانة املزمع تنفيذه -

 ة،البديلو ددةمدى استعمال العارض للطاقات املتج -
 مردودية املشروع. -

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

 .حجم االستثمار املقرتح -4
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 ت.نواسس ملدة مخرقم املعامالت لجدول تقديري  -5

 .قائمة يف مواطن الشغل -6

 .زمةع اللوضوم شهادة عمل تثبت اخلربة يف امليدان -7

 .ينالعلمي أو امله تثبت املؤهلشهادة  -8

 .حةقرتملالتزام بإمتام األشغال يف املدة ا -9

 

III -   ي" حيتو" العرض املالي ةوانه و عبارض وعنلعارا حيمل اسمق داخلي مغل ظرف ثاني:  02الظرف عدد 

 على الوثائق التالية :

 جدول العرض املالي. -

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

 لألصل.

صل مع العروض التواصوص طلب خبن 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 صباح الساعة على 2021أوت  05س يوم اخلميالعروض حّدد آخر أجل لقبول 

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

                                     وذلكية لهم بصفة رمسأو من ميث شاركنيملاضور حباجللسة العلنية لفتح العروض تنعقد  

 مبقر الوكالة. (10.30)س  والنصف صباحارة العاش على الساعة 2021أوت  05يوم اخلميس 

 .ينددحملاوالوقت يصل بعد التاريخ  يقصى كل عرض

 
 ة :ـــــــمالحظ

يناء الصيد مبمبقر الوكالة الكائن  مي حتسيسيوم إعاليي بحروكالة موانئ وجتهيزات الصيد ال تنظم

         التاسعة صباحا الساعة اية منبد 2021جويلية  06 ءلثالثاا ومي ،الوادي تونسحلق  ،البحري حبلق الوادي

مات لغرض إسناد لزب املتعلقعروض وطلب الظام نجراءات إ جملمبلتعريف لوذلك تصف النهار نإىل غاية م

 .)أنشطة جتارية( حرينائي مبوانئ الصيد البعمومي امليلك الاملة بمتويل وتصميم وإجناز واستغالل وصيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 


