الجمهورية التونسية
وزارة السياحة

طلب عروض عدد 2014/01
يتعلق باقتناء وسائل نقل

تعتزم و ازرة السياحة إعالن طلب عروض القتناء وسائل النقل وذلك طبقا للخصائص الفنية و الشروط المحددة بكراس الشروط ،فعلى الراغبين

في المشاركة االتصال باإلدارة العامة للمصالح المشتركة أثناء التوقيت اإلداري لتسلم كراسات الشروط.

ترسل العروض الفنية و المالية عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي

للو ازرة في ظرف مغلق و مختوم يحمل عبارة "ال يفتح طلب عروض عدد  4012/01اقتناء وسائل نقل " على العنوان التالي :و ازرة السياحة 1

شارع محمد الخامس  1001تونس.

وقد حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  42مارس  ( 4012يؤخذ بعين االعتبار تاريخ ختم مكتب الضبط المركزي للو ازرة) .و يقصى ك ّل عرض
يرد بعد اآلجال.
 -Iكيفية تقديم العروض
 الظرف الخارجي :يكون مختوما و يكتب عليه مرجع طلب العروض و موضوعه و يحتوي إلى جانب الوثائق اإلدارية على ظرفين منفصلين:أ -الوثائق اإلدارية:

 .1كراس الشروط اإلدارية و الفنية في نسخته األصلية ممضى في جميع صفحاته و يحمل إمضاء العارض

و طابعه في الصفحة

األخيرة.
 .2شهادة في الوضعية الجبائية صالحة إلى غاية األجل األقصى لقبول العروض.
 .3شهادة في االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
 .4تصريح على الشرف في عدم اإلفالس ( ملحق عدد .) 4
 .5تصريح على الشرف يؤكد التزام العارض بعدم قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف
إجراءات إبرام الصفقة و مراحل إنجازها ،حسب المثال المصاحب لهذا الكراس

( ملحق عدد .) 3

 .6تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا عموميا لدى و ازرة السياحة لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات
على األقل ( ملحق عدد . ) 5
 .7بطاقة إرشادات حول العارض ( ملحق عدد .) 6
 .8نسخة من رخصة الوكيل التجاري لمعدات سيارة .
 .9ضمان مالي وقتي طبقا للفصل  10صالح لمدة  90يوما إبتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض.
ب /ظرف أول مغلق و مختوم و يحمل عبارة العرض الفني  :يتضمن وجوبا الوثائق التالية:
 .1العرض الفني طبقا لألنموذج المصاحب
 .2البطاقات فنية ( .) prospectus
و يقصى كل عرض فني ال يتضمن وثيقة الضمان الوقتي
ج /ظرف ثان مغلق و مختوم و يحتوي على العرض المالي و يتضمن الوثائق التالية:

 -1التعهد المالي ممضى و مؤرخ بعد تعميره بدقة ( ملحق عدد .) 1

 -2جدول تفصيلي لألسعار بالدينار ممضى و مختوم بحساب يتضمن السعر الفردي دون أداء و السعر باعتبار األداء( ملحق عدد.) 2
الساعة العاشرة
 -IIجلسة فتح الظروف :تنعقد جلسة فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية و المالية بتاريخ  42مارس  4012على ّ
صباحا و يمكن للعارضين حضورها أو تعيين من ينوبهم شريطة تقديم تفويض في الغرض.

