وزارة الشؤون اإلجتماعية

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

إعالن طلب عروض (للمرة الثانية) عدد /01ل.ش2017/

أشغال توسيع المكتب الجهوي بالمهدية
 -1موضوع طلب عروض:

يعتزم الصندوق الوطين للضمان االجتماعي إجراء طلب عروض إلجناز أشغال توسيع ادلكتب اجلهوي بادلهدية.

 -2سحب ملف طلب عروض:

ميكن للمقاولني أو جممع مقاولني الراغبني يف ادلشاركة وادلصادق عليهم من طرف وزارة التجهيز بالنسبة لنشاط بناء
إختصاص ″ب  ″ 0مقاولة عامة  -صنف  1وأكثر ،اإلتصال بإدارة البناءات والتجهيزات للصندوق الوطين للضمان
اإلجتماعي الكائنة مقرىا بـ  .20مكرر شارع الواليات ادلتحدة األمركية – تونس البلفيدير ،الطابق الثاين  -مكتب عدد
 202للحصول على ملف طلب العروض مقابل دفع مبلغ قدره  20دينارا.

 -3طريقة تقديم العروض:

يتعني تقد م العروض طبقا دلقتضيات الفصل السابع من كراس شروط طلب العروض ،حسب اإلجراءات التالية:
الوثائق اإلدارية:
تتكون الوثائق اإلدارية وجوبا من:
 -1ضمان بنكي وقيت بقيمة  3100دينارا.
 -2بطاقة إرشادات عامة حول ادلقاول ادلشارك.
 -3التزام بإبرام عقد تأمني.
 -4تصريح على الشرف بعدم التأثري على سري ادلنافسة.
 -5شهادة يف الوضعية اجلبائية للعارض صاحلة إىل آخر أجل لقبول العروض (نسخة مطابقة لألصل).
 -6شهادة اخنراط بالصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي (نسخة مطابقة لألصل).
 -7نظري من السجل التجاري.
 -8نسخة مطابقة لألصل من شهادة تعاطي ادلهنة حسب األصناف ادلطلوبة يف اإلختصاصات ″ب  ″0و ″ب .″2

 -9كراس شروط طلب العروض مؤشر على مجيع صفحاتو وممضى وخمتوم بصفحتو األخرية.
-10كراس الشروط اإلدارية اخلاصة مؤشر على مجيع صفحاتو وممضى وخمتوم بصفحتو األخرية.
-11كراسات ادلقتضيات الفنية اخلاصة مؤشر على مجيع صفحاتو وممضى وخمتوم بصفحتو األخرية.
-12تعيني مقر.
أ -العرض الفني (الظرف أ):

يتكون العرض الفين وجوبا من الوثائق التالية:
 قائمة ادلراجع ادلنجزة (ملحق عدد  )10مرفقة بالوثائق ادلثبتة ادلنصوص عليها بالفصل  7من كراس شروط طلبالعروض.
 قائمة يف أمساء األعوان ادلؤطرين الذين سيتم تعيينهم باحلضرية (ملحق عدد .)9 قائمة يف ادلناولني حسب اإلختصاصات ادلطلوبة (ملحق عدد .)11ب -العرض المالي (الظرف ب):

حيتوي العرض ادلايل على الوثائق التالية:
 وثيقة التعهد مؤرخة وممضاة وخمتومة. جدول األسعار التقديري لكل قسط معمر ومؤشر على مجيع صفحاتو ومؤرخ وممضي وخمتوم بالصفحة األخرية. اجلدول التفصيلي لألسعار (ملحق عدد .)16يوضع كل من الظرف (أ) والظرف (ب) صحبة الضمان الوقيت والوثائق اإلدارية يف ظرف خارجي مثبت الغلق حيمل من
فوق وعلى اليسار عبارة " ال يفتح طلب عروض عدد /01ل.ش 2017/أشغال توسيع المكتب الجهوي بالمهدية ".
يرسل الظرف اخلارجي عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع أو يسلم مباشرة مقابل وصل إيداع

إىل مكتب الضبط ادلركزي للصندوق باسم السيد الرئيس ادلدير العام للصندوق الوطين للضمان االجتماعي ،49 ،شارع
الطيب ادلهريي  1002 -تونس.
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الثالثاء  02ماي  2017على الساعة منتصف النهار(س )12ويقع االعتماد يف

ذلك على ختم مكتب الضبط ادلركزي للصندوق.
يتم فتح الظروف احملتوية على العروض الفنية و ادلالية يف جلسة وحيدة و علنية بادلقر اإلجتماعي للصندوق الوطين
للضمان اإلجتماعي الكائنة بـ ،49شارع الطيب ادلهريي وذلك يوم الثالثاء  02ماي  2017على الساعة الثانية بعد
الزوال (س.)14
يبقى العارضون ملزمني بعروضهم دلدة تسعني ( )90يوما ابتداء من اليوم ادلوايل آلخر أجل لقبول العروض.
يرفض كل عرض ال حيتوي على الضمان البنكي الوقيت أو خمالف للمقتضيات ادلذكورة أعاله أو وارد بعد األجل احملدد
لقبول العروض.

