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 الجمهوريــة التونسيــة
 بلديـة تونـس       

 

 

 طلب عروض بإجراءات مبسطةإعالن 
 14/9112 ددــــعـ 

 لتغيير أسالك كهربائية وصيانة بإجراءات مبسطة طلب عروض عـنبلدية تونس  تعلن
 .بمدينة تونسباألضواء المنظمة لحركة المرور المفترقات المجهزة 

مقــاولين المصتصــين فــو صــن  وتركيــب تجهيــزات ر ــارات المــرور الضــوئية والــتحك  الى فعلـــ 
  9 صــن   مـــن "5ط " اصتصــا  المركــزف فــو حركــة المــرور أو المقــاولين الحاصــلين علــى تــرصي 

ة اإلتصـا  بـإدارة المـرور والوقـو  ـالـراببين فـو الم اركـ أكثر أو  3 صن   مـن "4ط " اصتصا  أو
تونس لإلطـالع علـى الوئـائل المكونـة لملـ  طلـب العـروض وسـحب   -56لندرة عدد الكائنة  ب ارع 

 .دينارا 011قدره مقاب  دف  مبلغ  وذلك كام  أوقات العم  اإلدارف
 :توض  العروض المقدمة فو ئالث ظرو  مغلقة كما يلو   

ءات بـــإجرا طلـــب عـــروضة يفـــت  "ظـــر  صــــارجو مغلـــل ة يحمـــ  أيـــة عالمـــة ســـو  عبــــارة       
لتغييـــر أســـالك كهربائيـــة وصـــيانة المفترقـــات المجهـــزة باألضـــواء المنظمـــة  01/9102عـــدد  مبســـطة

يحتــوف اــذا الظــر  علــى الوئــائل اإلداريــة المئبتــة المنصــو  عليهــا " لحركــة المــرور بمدينــة تــونس
مـــــن كـــــراس  ـــــروط طلـــــب العـــــروض مـــــ  كـــــراس ال ـــــروط اةداريـــــة الصاصـــــة وكـــــراس  1 بالفصـــــ 

ة الصاصة التو سحبها المعنـو بـاألمر مـن ردارة البلديـة وتـولى رمضـاءاا باإلضـافة المقتضيات الفني
يومــا ربتــداء مــن اليــو  المــوالو  صــر  191صــالحة لمــدة  د 7111رلــى وئيقــة الضمـــان الــوقتو بقيمــة 

 .أج  لقبو  العروض
 :كما يحتوف اذا الظر  على ظرفين داصليين

لمــالو ويحمــ   رســ  العــارض يكتــب عليــ  ظــر  داصلــو أو  مغلــل يحتــوف علــى العــرض ا -
مــن  1الم ــار رليــ  بالفصــ  عــدد بــالمل  المــالو ويحتــوف علــى الوئــائل المــذكورة " العـــرض المــ ل "

كــــراس  ــــروط طلـــــب العــــروض التـــــو  ســــحبها المعنــــو بـــــاألمر مــــن ردارة البلديـــــة وتــــولى تعميراـــــا 
مضاءاا  .وا 
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   رسـ   العـارض يكتـب عليـ  ظر  داصلو ئـانو مغلـل يحتـوف علـى العـرض الفنـو ويحمـ -

مـن كـراس  1الم ار رلي  بالفص  عـدد بالمل  الفنو ويحتوف على الوئائل المذكورة " العرض الفن "
 . روط طلب العروض

ترســ  الظــرو  المحتويــة علــى العــروض المقدمــة عــن طريــل البريــد مضــمون الوصــو  أو  
تسـل  مب رـرإ إلـ  تـونس أو  1080اكس قصـر البلديـة القصـبة سـيد: البريد السري  رلى بلدية تـونس 

 .مكتب الضبط المركزي ب لبلدية مق بل وصل إيداع
 .عل  الس عة الع ررإ صب ح  9112 أفريل 8ليو  حدد آخر أجل لقبول العروض 

عين اإلعتبــ ر خـت  مكتـب الضـبط المركـزي لبلديـة تـوند فـ  تحديـد  تــ ري  تسـلي  بيؤخذ 
 .الظروف

ال يحضره  اال المر ركين والفنية ف  آن واحد ف  جلسة علنية  يقع فتح العروض الم لية 
صب ح   والنصف الع ررإعل  الس عة  9112أفريل  8وتنعقد ف  نفد اليو  أي  أو من يمثله 

 ."الجنـ ح ب"بق عة اإلجتم عـ ت  بقصر البلدية ب لقصبة

 

 
 
 

 


