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لتصميم و إنجاز و تهيئة جناح عرض مشخص بمناسبة مشاركة  إستشارةإجراء  و اإلستشفاء بالمياه  لمياه المعدنيةل الوطني ديواناليعتزم 
إلى   20" الذي سينتظم من  2022الديوان الوطني للمياه المعدنية و اإلستشفاء بالمياه بالتعاون مع مهنيي القطاع في الصالون الدولي  "ترمالي  

  فرنسا. -بباريس 2022جانفي  23

في  يمكن   المختصين  الصللمزودين  و  المعارض  األجنحةتنظيم  تهيئة  و  وكاالت  الونات  المعمارية    ،  الديكور   الهندسة  في  المختصة 
اغبين في الرّ  وو المرخص لهم  الوكاالت المختصة في طباعة النسيج  ،  و تخطيط و تصميم المساحات اإلحترافية  و تهيئة األجنحةالداخلي  
تونس   1002، نهج المدينة المنورة  10و اإلستشفاء بالمياه :    الديوان الوطني الوطني للمياه المعدنية روط من مقر  اس الشّ سحب كرّ   ،المشاركة 
  .من اإلثنين إلى الجمعة  أوقات العمل خلية الصفقات خالل لدى ،البلفيدير

للديوان الوطني للمياه   السريع أو مضمون الوصول أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزيترسل العروض وجوبا عن طريق البريد  
و اإلستشفاء بالمياه  إلى العنوان   المياه المعدنية  الوطني  لديوانلسم السيد المدير العام  إب  المعدنية و اإلستشفاء بالمياه مقابل وصل إيداع، و ذلك

لتصميم و إنجاز و تهيئة جناح عرض    06/2021إستشارة عدد  "عبارة  ال يحمل سوى  مغلق    خارجي  في ظرفالمشار إليه أعاله، و توضع  
" 2022مشخص بمناسبة مشاركة الديوان الوطني للمياه المعدنية و اإلستشفاء بالمياه بالتعاون مع مهنيي القطاع في الصالون الدولي  "ترمالي  

  ، و يحتوي على :" ال يفتح  -فرنسا. -بباريس 2022جانفي  23إلى  20الذي سينتظم من 

  اإلدارية.الوثائق  

 .ظرف منفصل و مختوم يتضّمن وثائق العرض الفنّي  

 .ظرف منفصل و مختوم يتضّمن وثائق العرض المالي  

  : الوثائق اإلدارية 

 .قبول العروضلأجل   من اليوم الموالي آلخر ابتداءإيوم  120دينار صالح لمّدة  600بقيمة ضمان بنكي وقتي  - 

 قبول العروض. في الوضعية الجبائية صالحة إلى حّد التاريخ األقصى لنسخة مطابقة لألصل من شهادة  - 

 جتماعي. اإل نخراط في الصندوق الوطني للضماننسخة مطابقة لألصل من شهادة اإل - 

 كراس الشروط اإلدارية الخاصة.إجراءات إبرام الصفقة و كراس شروط  - 

 الملحق بكراس الشروط.  4عدد   طبقا للنموذج العارض في حالة إفالستصريح على الشرف بعدم وجود  - 

 من السجل الوطني  للمؤسسات سارية المفعول وثيقة أصلية  - 

 الملحق بكّراس الشروط.  5عدد  للنموذجتصريح على الشرف بعدم التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة طبقا  - 

ن الوطني للمياه المعدنية و اإلستشفاء بالمياه مؤشر و مختوم طبقا للنموذج تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل بالديوا - 
  المنصوص عليه بكراس الشروط.  6عدد 

 توكيل في صورة تفويض اإلمضاء. - 

 وثائق العرض الفنّي : - 

 الملحق بكراس الشروط.  1عدد  جذاذة معلومات عامة حول العارض  طبقا للنموذج - 

 كّراس الّشروط الفنية الخاصة.   - 

 .والملف الفنيثالثية األبعاد قرص ليزري يتضمن األمثلة  - 

 الجدول الزمني إلنجاز األشغال.  - 

 مع المؤيدات تنظيم المعارض بالخارجالتي قام بإنجازها العارض في مجال  المراجع المشابهةقائمة في  - 

 الشركة.تقديم نشاط  - 

 الماليثائق العرض و : 

 وثيقة تعّهد تتضّمن المبلغ الجملي للعرض.   - 

 الجدول التفصيلي لألسعار.  - 

 

 

العروض  حدّ  لقبول  أجل  آخر  الضبط  2021  ديسمبر  03  الجمعةليوم  د  و    ويكون ختم مكتب  المعدنية  للمياه  الوطني  للديوان  المركزي 
  .اإلعالنيلغى كل عرض يخالف شروط هذا  شاهدا على ذلك.  اإلستشفاء بالمياه

 
 


