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 وزارة الشؤون المحلية و البيئة

 بلدية جندوبة

 03/2018طلب عروض وطني عدد 

 
 

 ال المرور لبلدية جندوبة .ــــداد دراسة مثــــة إجراء طلب عروض وطني إلعــــة جندوبــــبلديتعتزم      

          فعلى الراغبين في المشاركة من مكاتب دراسات أو مجمعات مكاتب دراسات لها الضمانات الفنية

طلب العروض من  و المالية الالزمة إلنجاز هذه الدراسة طبقا لمتطلبات كراسات الشروط سحب ملف

مقابل مبلغ قدره ثالثون  8100نهج الهادي شاكر جندوبة بلدية جندوبة الكائن بــــ .ل المصلحة الفنية مقر

 .د ( 30دينارا )  

 

من كراس  8يتكون العرض من ظرف خارجي مغلق يحتوى على الوثائق اإلدارية المبينة بالفصل     

عرض الفني " مغلق يحمل اسم و عنوان المشارك        شروط طلب العروض ، و ظرف داخلي أول " لل

بينة بالفصل المذكور ، و ظرف داخلي ثان " للعرض المالي " مو يحتوي على الوثائق الفنية المطلوبة و ال

 مغلق يحمل اسم و عنوان المشارك و يحتوي على الوثائق المالية المطلوبة و المبينة بنفس الفصل .

 

 دادإلع 03/2018 عددطلب عروض و طني  يفتح،" ال يكتب على الظرف الخارجي و جوبا عبارة     

رئيس النيابة الخصوصية لبلدية و يوجه العرض باسم السيد  دراسة مثال المرور لبلدية جندوبة "

عن طريق البريد في ظرف مغلق و مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو يسلم  جندوبة

نهج ن التالي : بلدية جندوبة ، اببلدية جندوبة مقبل وصل إيداع ، إلى العنو مكتب الضبطمباشرة إلى 

 . 8100الحرية 

 

          صباحا  لنصفالعاشرة و اعلى الساعة  2018افريل  27حــــدد آخر أجل لقبول العروض يوم    

كـــل العروض التي ترد على  كتب الضبط ببلدية جندوبة . و تقصىو يعتمد في ذلك ختم م (10:30) س 

 العروض.مكتب الضبط بعد األجل المحدد لتقديم 

    

   على الساعة الحادية عشر صباحا  2017افريل  27الجمعة يوم العروض في جلسة علنية  فتحو يقع   

 . بمقر بلدية جندوبة االجتماعات( بقاعة  11:00) 

 

ل األقصى لقبول ــوالي لألجــمن اليوم الم ابتداء يوم 120روضهم لمدة ـــاركون ملزمين بعـــيبقى المش   

 العروض.

 

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                               


