
 
 
 
 
 

  01/2021 عددإستشارة إعالن 
شیكات مطعم لفائدة األعوان التابعین لھ و ذلك ب للتزود إجراء إستشارةیعتزم الدیوان الوطني للمیاه المعدنیة و اإلستشفاء بالمیاه 

  .لفترة سنة قابلة للتجدید مرتین

  لمیاه المعدنیة الوطني ل دیوانالمن مقر  مجانا الراغبین في المشاركة، سحب كراس الشروط لھم، وللمزودین المرخص یمكن 

من اإلثنین  التوقیت اإلداريخالل  لدى خلیة الصفقات تونس البلفیدیر، 1002، نھج المدینة المنورة 10و اإلستشفاء بالمیاه : 
  إلى الجمعة.

مركزي للدیوان الوطني م مباشرة إلى مكتب الضبط الالسریع أو مضمون الوصول أو تسلترسل العروض وجوبا عن طریق البرید 
  للمیاه المعدنیة و اإلستشفاء بالمیاه مقابل وصل إیداع، و ذلك بإسم السید المدیر العام للدیوان الوطني المیاه المعدنیة 

 ستشارة"إو اإلستشفاء بالمیاه  إلى العنوان المشار إلیھ أعاله، و توضع في ظرف خارجي مغلق و مختوم ال یحمل سوى عبارة 
  ، و یحتوي على :" ال یفتح شیكات مطعمب التزود  – 01/0212عدد 

 .الوثائق اإلداریة  

 ي.ظرف منفصل و مختوم یتضمن وثائق العرض الفن  

 ن وثائق العرض المالي.ظرف منفصل و مختوم یتضم  

 : الوثائق اإلداریة 

 وثیقة معاھدة  (صورة تقدیم عرض جماعي) تتضمن تعیین وكیل ممثل للعارضین. - 

 لألصل من شھادة اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.نسخة مطابقة  - 

 التاریخ األقصى لقبول العروض. الوضعیة الجبائیة صالحة إلى حد نسخة من شھادة في - 

 .الوطني للمؤسساتلسجل ل وثیقة أصلیة - 

 تصریح على الشرف في عدم اإلفالس - 

یلتزم بموجبھ بعدم القیام مباشرة أو  اس الشروطللنموذج الملحق بكرطبقا  العارض الشرف یقدمھتصریح على  - 
 .بواسطة الغیر بتقدیم وعود أو عطایا أو ھدایا قصد التأثیر في مختلف إجراءات إبرام الصفقة و مراحل إنجازھا

لم تمض عن إنقطاعھ  تصریح على الشرف بعدم مباشرة العمل بالدیوان الوطني للمیاه المعدنیة و اإلستشفاء بالمیاه - 
 .عمل بھا مدة خمس سنوات على األقلعن ال

 جذاذة معلومات عامة طبقا للنموذج الملحق بكراس الشروط. - 

 شروط اإلستشارة.كراس  - 

 كراس الشروط اإلداریة الخاصة. - 

 كراس الشروط الفنیة الخاصة. - 

 ي :وثائق العرض الفن 

 جدول المشاركة الفنیة. - 

 موذج من شیك المطعم المشارك بھ في اإلستشارة.ن - 

 بین عدد المطاعم المتعاقد معھم.جدول ی - 

 العارض مع تقدیم المؤیدات المطلوبة.  في مراجعقائمة  - 

 نسخة مطابقة لألصل من شھادة التأمین ضد التزویر مسلمة من طرف شركة تأمین مرخص لھا. - 

 : وثائق العرض المالي 

 ن المبلغ الجملي للعرض. وثیقة تعھد تتضم - 

 الجدول التفصیلي لألسعار. - 

لمیاه للدیوان الوطني ل، ویكون ختم مكتب الضبط المركزي 2021 مارس 19 الجمعةجل لقبول العروض لیوم حدد آخر أ
  المعدنیة و اإلستشفاء بالمیاه شاھدا على ذلك. یلغى كل عرض یخالف شروط ھذا اإلعالن.

  للتاریخ األقصى المحدد لقبول العروض. یوما إبتداء من الیوم الموالي 120یلتزم المترشحون بعروضھم بمجرد تقدیمھا لمدة         

 


