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صنع وتسليم  4000درينة لصيد منتوجات البحر في أربعة أقساط
يعتزم اجمع امهي امشرك م توجات الصيد البحريإعانطلب عروضفي أربعة أقساط يتعلق بـ " :ص ع وتسليم 4000
دري ة لصيد م توجات البحر " .فعلى اأشخاص الطبيعين أو امع وين الذين هم امؤهات امه ية والف ية ي جال تركيب أو ص ع
الراغبي في امشاركةي قسط أو أكثر سحب كراس الشروط بدون مقابلمن:
أو بيع معدات صيد ري أو م شآت حديدية و ّ
 مكتب الضبط امركزي للمجمع امهي امشرك ل توجات الصيد البحري الكائن بـ  37هج ال يجر مونبليزير تونس أو من التمثيلية ا هوية للمجمع بصفاقس الكائن مي اء الصيد البحري بصفاقس أو من التمثيلية ا هوية للمجمع رجيس الكائن مي اء الصيد البحري رجيس.الضبط
ب أن تصل العروض عن طريق الريد مضمون الوصول أو عن طريق الريد السريع أو تسلّم مباشرة إ مكتب ّ

امركزيللمجمع مقابل وصل إيداع ،ي أجل أقصا يوم  25مارس  2019على الساعة م تصف ال هار وال صف
(12H30ختم مكتب الضبط هو امعتمد).

تكون العروض مقدمة وفقا للشروط التالية  :ظرف خارجي مغلق ،يوجه باسم السيدةامدير العامةللمجمع امهي امشرك
م توجات الصيد البحري 37 ،هج ال يجر  1002تونس و مل عبارةا يفتح-طلب عروض عدد "2019 /01صنع
وتس ي  4000درين لصيد منتوجا البحر"
و توي الظرف ا اجي وجوبا على الوثائق التالية:
 الوثائق اإدارية:
عامة حول العارض
 .1بطاقة ارشادات ّ
السجل التجاري م مض على استخراجه أكثر من ستة أشهر أو نسخة مطابقة لأصل من
 .2مضمون من ّ
بطاقة التعريف ا بائية

 .3كرّاس الشروط اإداريّة والفنية الخاصّة

 ظرف " "1و""2
*الظرف "  " 1مل عبارة "العرض الفني"  ،اسم العارض  ،موضوع طلب العروض و توي على الوثائق التالية:
 .1امؤيدات امتعلقة رة العارض
*الظرف "  " 2ظرف مغلق مل عبارة "العرض المالي"  ،اسم العارض ،موضوع طلب العروض و توي على:
 .1وثيـ ـقـ ـ ــة الـتـّعه ـّـ ــد
 .2ج ـ ـ ـ ــدول اأمان والتفصيل التقديري
تكون جلسة فتح العروض عل يّة يوم  25مارس  2019على الساعة الثانية بعد الزوال ،وذلك بقاعة اإجتماعات امتواجدة
اأول مقر اجمع امهي امشرك م توجات الصيد البحري 37هج ال يجر مونبليزير تونس.
بالطابق ّ
يتضمن التعريف باإمضاء بال سبة ممثّلي
على العارضن الراغبن ي ا ضور أو مثليهم ااستظهار بوثيقة تثبت اهويّة وبتفويض ّ
العارضن وذلك قبل التوقيت احدد أعا مسة عشر دقيقية.
يبقى العارضون ملزمون بعروضهم مدة تسعن( )90يوما ابتداء من اليوم اموا آخر اجل ح ّدد لقبول العروض.

