
 

 

 03/2021إعالن استشارة عدد  

 إلقتناء تجهيزات إعالمية يعتزم الديوان الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه إجراء استشارة 

،  10بالمياه:  يمكن للشركات المختصة والمرخص لها، سحب ملف اإلستشارة من مقر الديوان الوطني المياه المعدنية واالستشفاء  
 تونس البلفيدير، لدى خلية الصفقات خالل أوقات العمل اإلدارية من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة.  1002نهج المدينة المنورة 

ترسل العروض إلى مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه بإسم السيد المدير العام للديوان  
ياه المعدنية واالستشفاء بالمياه إلى العنوان المشار إليه أعاله، وتوضع في ظرف خارجي مغلق ومختوم ال يحمل سوى الوطني الم

 ، و يحتوي على :" ال يفتح-إقتناء تجهيزات إعالمية-03/2021استشارة عدد "عبارة 

  .الوثائق اإلدارية 

  .ظرف منفصل و مختوم يتضمن وثائق العرض الفني 

 توم يتضمن وثائق العرض المالي.ظرف منفصل و مخ 

 : الوثائق اإلدارية 

 ضمان وقتي بمبلغ محدد حسب عدد األقساط التي يرغب المزود في المشاركة فيها. - 

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي. - 

 األقصى لقبول العروض.نسخة من شهادة في الوضعية الجبائية صالحة إلى حد التاريخ  - 

 وثيقة أصلية للسجل الوطني للمؤسسات. - 

 تصريح على الشرف في عدم اإلفالس - 

أو   -  مباشرة  القيام  بعدم  بموجبه  يلتزم  الشروط  بكراس  الملحق  للنموذج  طبقا  العارض  يقدمه  الشرف  على  تصريح 
 إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها.بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف 

تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل بالديوان الوطني للمياه المعدنية و اإلستشفاء بالمياه لم تمض عن إنقطاعه  - 
 عن العمل بها مدة خمس سنوات على األقل.

 جذاذة معلومات عامة طبقا للنموذج الملحق بكراس الشروط.  - 

 كراس الشروط اإلدارية  - 

 اس الشروط الفنية الخاصة.كر - 

 : وثائق العرض الفني 

  وثيقة تقديم العارض والمراجع 

 .وثيقة الخصوصيات الفنية المقترحة 

 وثيقة فنية بالفرنسية لكل قسط 

  .شهادة ضمان تتضمن المدة ونوعية الضمان 

  وثيقة تعهد خاصة بخدمات ما بعد البيع 

  مشروع عقد صيانة 

 : وثائق العرض المالي 

 وثيقة تعهد تتضمن المبلغ الجملي للعرض.  - 

 الجدول التفصيلي لألسعار. - 

، ويكون ختم مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للمياه المعدنية  2021أكتوبر    19حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الثالثاء  
لمدة   تقديمها  المترشحون بعروضهم بمجرد  يلتزم  ذلك،  بالمياه شاهدا على  للتاريخ   120واالستشفاء  الموالي  اليوم  إبتداء من  يوما 

 األقصى المحدد لقبول العروض. 


