ولية نابل
المجلس الجهوي بنابل
** *** **

إعلن عن طلب عروض للمرة الثانية
يع تزم والي نابل إجراء طلب عروض ثان قصد القيام بأش غال تهيئة وح دات الدواش ب المبيت الج امعي
بنابل المرحلة الثالثة في قسط وحيد.
فعل ى المقاولين الحاصلين على رخصة التزكية م ن ط رف وزارة التجهي ز والس كان والتهيئة الترابي ة ف ي
نشاط  :البناء – إختصاص  BO:مقاولة عامة للصنف  03أو أكثر والراغبين في المش اركة التص ال بمق ر الدارة
الجهوية للتجهيز بنابل – بطحاء الشهداء  8000نابل كام ل أي ام الس بوع خلل الت وقيت الداري لس حب ملف ات
المشاركة بعد الستظهار بنسخة من قرار الترخيص المطلوب ويكون صالحا يوم فتح الع روض ووص ل خلص
بقيمة  100د لفائدة مصممي المشروع.
ترس لالعروض عن طريق البريد في ظرف مغلق ومختوم ومضمون الوص ول أو بالبري د الس ريع بإس م
السيد والي نابل شارع الحبيب بورقيبة  8000نابل أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي لولية نابل مع تسلم
وصل إيداع في الغرض.
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الثلثاء  08مارس  2016على الساعة التاسعة والنصف.
يقع إعتبار ختم مكتب الضبط المركزي للولية.
يحت وي الظرف الخارجي على الوثائق الدارية كما هو مبين بالفصل الرابع م ن ك راس الش روط الداري ة
الخاصة وعلى ضمان بنكي وقتي بقيمة  7000د .لفائدة السيد والي نابل رئيس المجلس الجه وي بناب ل ص الح
لمدة  120يوما بداية من اليوم الموالي لخر أجل لقبول الع روض ويك ون طبق ا للنم وذج المص احب لك راس
الشروط وعلى ظرفين داخلين يحمل من فوق عبارة

" ل يفتح موضوع طلب الع روض " دون أي إش ارة

أو علمة تخص العارض.
 -1يحمل الظرف )أ( عبارة )العرض الفني( ويحتوي على الوثائق المبينة بالفصل  4م ن ك راس الش روط
الدارية الخاصة.
 -2يحم ل الظ رف )ب( عب ارة )الع رض الم الي( ويحت وي عل ى الوث ائق المبين ة بالفص ل  4م ن ك راس
الشروط الدارية الخاصة.

يق

ع فتح العروض الفنية والمالية في جلسة واحدة بمقر ولية نابل وبحضور المشاركين الراغ بين ف ي

ذلك يوم الثلثاء  08مارس  2016على الساعة العاشرة صباحا.
ملحظ

ة :كل عرض يرد بعد الجال المحددة أو ينقصه الضمان الوقتي يتم إلغاؤه.

