الجمهوريّة التّونسيّة

وزارة الشؤون اإلجتماعيّة

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

إعالن استشارة عدد 1338 / 3311
أشغال طالء مركز صنع اآلالت المق ّومة لألعضاء بقصر السعيد – تونس و مركزيه الفرعيّين
بك ّل من القيروان و صفاقس
 -3موضوع االستشارة :
يعتزم الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي القيام باستشارة إلنجاز أشغال طالء مركز صنع اآلالت
المق ّومة لألعضاء بقصر السعيد – تونس و مركزيه الفرعيّين بك ّل من القيروان و صفاقس.
 -1سحب ملف االستشارة :
يمكن للمقاولين ال ّراغبين في المشاركة و المصادق عليهم من طرف وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة
الترابية بالنّسبة لنشاط بناء اختصاص مقاوالت عا ّمة  -ب  0صنف  1أو أكثر أو إختصاص مقاوالت دنن  -ب5
صنف  1أو أكثر ،اإلتّصال بإدارة البناءات للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي الكائن مق ّرنا بـ  .00مك ّرر
شارع الواليات المتّحدة األمريكيّة – تونس البلفيدير ،الطابق الثاني ،مكتب عدد  000للحصول على ملف
االستشارة مقابل دفع مبلغ قدره  00دينار.
 -1طريقة تقديم العروض :
يتعيّن تقديم العروض طبقا لمقتضيات الفصل السادس من ك ّراس شروط االستشارة كما يلي :
 الضمان البنكي الوقتي و الوثائق اإلداريّة : ضمان بنكي وقتي بقيمة  500دينارا.
 بطاقة إرشادات عا ّمة حول المقاول المشارك.
 التزام بإبرام عقد تأمين.
 التزام بتنفيذ األشغال.
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
 شهادة في الوضعيّة الجبائيّة.
 نظير حديث العهد من السج ّل التجاري.
 نسخة مطابقة لألصل من ك ّراس الشروط أو من شهادة تعاطي المهنة  -نشاط بناء اختصاص
مقاوالت عا ّمة ب  0صنف  1أو أكثر أو إختصاص مقاوالت دنن ب  5صنف  1أو أكثر.
 ك ّراس شروط االستشارة مؤ ّشر على جميع صفحاتها و ممضاة و مختومة بآخر صفحاتها.
 ك ّراس الشروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
صة مؤ ّشر على جميع صفحاتها و ممضاة و مختومة بآخر
صفحاتها.
 تعيين مقرّ.
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 العرض الفنّي (الظرف أ) : قائمة المراجع (ملحق عدد  )4مرفوقة بالوثائق المثبتة المنصوص عليها بالفصل  6من ك ّراس
شروط االستشارة.
 العرض المالّي (الظرف ب) :ّ
يحتوي العرض المالي على الوثائق التالية :
 وثيقة التعهّد مؤ ّرخة و ممضاة و مختومة. جداول األسعار التقديرية مؤ ّشر على جميع صفحاتها و مؤ ّرخة و ممضاة و مختومة بالصفحةاألخيرة.
 الجدول التفصيلي لألسعار وفقا للملحق عدد .10يوضع كل من الظرفين (أ) و (ب) و الضمان البنكي الوقتي و الوثائق اإلداريّة في ظرف خارجي
مثبت الغلق يحمل من فوق و على اليسار عبارة " ال يفتح استشارة  - 1338 / 3311أشغال طالء مركز صنع
اآلالت المق ّومة لألعضاء بقصر السعيد – تونس و مركزيه الفرعيّين بك ّل من القيروان و صفاقس ".
يرسل العرض عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو يسلم مباشرة مقابل
وصل إيداع إلى مكتب الضبط المركزي للصندوق باسم السيد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان
اإلجتماعي .44 ،شارع الطيّب المهيري –  1000تونس البلفيدير.
ح ّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  35نوفمبر  1338على ال ّساعة الخامسة مساء و يقع االعتماد في
ذلك على ختم مكتب الضبط المركزي للصندوق.
يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدة ستين ( )03يوما إبتداءا من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول
العروض.
يقع رفض ك ّل عرض مخالف للمقتضيات المذكورة أعاله أو وارد بعد األجل المحدد لقبول العروض.
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