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 07/2022 :دد عــــــــــــــ طلب عروض إعــــــالن 
 

  
الهندسة المدنية :  1أشغال القسط عدد  نجازإقصد تعلن الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للجنوب عن إجراء طلب عروض  

متكون من  ( Blocs M, N, O et Pمدارج )جماعي بطابق أرضي وأربع طوابق علوية ال سكنيالمركب المن الثالث لجزء ل والسوائل والكهرباء

 :حسب المعطيات المبينة بالجدول التالي  ،والية صفاقس، 9م لك قابسطريق  ،طينة الجديدةكائن بتقسيم حي  شقة 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاناملف طلب العروض  تحميلو الراغبة في المشاركة  للجدول أعاله وفقا و اإلسكان فعلى المقاوالت المؤهلة من قبل وزارة التجهيز

 . www.tuneps.tn   (TUNEPS)عبر منظومة الشراء العمومي على الخط
 

 ب العروض.من شروط طل 9حسب الكيفية المنصوص عليها بالفصل  عروضال م وثائقيتقد قعي

السجل  و نظيرمن إال أنه بالنسبة للضمان الوقتيمنظومة الشراء العمومي على الخط، عبر  وجوبايتم إرسال العروض الفنية و المالية 

سلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي يفي ظرف مغلق عن طريق البريد السريع أو البريد المضمون الوصول أو  مافيتم إرساله الوطني للمؤسسات 

رائد ئن مقرها بنهج الالكا  جنوبللشركة مقابل وصل إيداع و ذلك على العنوان التالي: "السيد المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية لل

الهندسة المدنية و :  1إنجاز أشغال القسط عدد ب المتعلقو 07/2022 ددــــال يفتح طلب عروض عـو يحمل عبارة "  صفاقس -3000-البجاوي 

متكون من  ( Blocs M, N, O et Pمدارج )جماعي بطابق أرضي وأربع طوابق علوية ال سكنيالمركب للجزء الثالث من ال السوائل و الكهرباء

 .لقبول العروض حددينوالتاريخ األقصى الم  قبل الساعة ، والية صفاقس9شقة كائن بتقسيم حي طينة الجديدة، طريق قابس كلم  75

عرض يرد بعد هذا التاريخ  ويعتبر كل ة صباحاعاشرعلى الســاعة ال 2022 أكتوبر 20الخميس احدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 

 .النظير من السجل التجاريملف المحتوي على الضمان الوقتي واللشركة لتحديد تاريخ وصول باعلى ختم مكتب الضبط  يقع االعتمادو والساعة ملغى

 .TUNEPSباب الترشحات آليا بالنسبة للمشاركة عبر منظومة  ونفس الساعةكما يغلق في نفس اليوم 

الرائد نهج بمقر الشركة  صباحا حادية عشرةعلى الســاعة ال 2022 أكتوبر 20 االخميس تفتــح العروض في جلسـة علنية، وذلك يوم

 .بقاعة االجتماعات بالطابق األول صفاقسالبجاوي 

 :ةـــــمالحظ

 .لعروضا ابتداء من تاريخ اليوم الموالي آلخر أجل لقبول يوما 120عرضه مدة  صلوحيهيلتزم كل مشارك باإلبقاء على   -

 .لكل قسط من شروط طلب العروض 14و 13و 12ل ومنهجية الفرز طبقا لما جاء بالفصعلى أساس العناصر الواردة في  تالمقاواليتم اختيار   -

 .TUNEPSمنظومة الشراء العمومي على الخط يقصى كل عرض لم يرد عن طريق  -

 لقبول العروض.أو تم وروده بعد اآلجال القانونية ، يقصى كل عرض ال يحتوي على الضمان الوقتي -

بمركز النداء التابع لوحدة الشراء العمومي على الخط  االتصال، يمكنكم TUNEPS واستغالل منظومةاإلرشادات حول كيفية التسجيل  ولمزيد من

 .tuneps@pm.gov.tnأو عبر البريد اإللكتروني:  71.130.340 الهاتف:بالهيئة العليا للطلب العمومي على رقم 

 

 طبيعة أثمان الصفقة
قيمة الضمان 

 الوقتي

اآلجال 

 التعاقدية
 األقســــاط الترخيص األدنى المطلوب

للصفقة الفردية األثمان 

غير قابلة ثابتة و 

 للمراجعة

50 000 

 دينار
 يوم 360

 النشاط: البناء

 0اإلختصاص: ب

 فما فوق 3صنف  –المقاولة العامة 

 1عدد قســــط 
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