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 الموضوع. -1

دراسة تهيئة  باإلعالن عن طلب عروض يتعلق تهيئة الشريط الساحلي تعتزم وكالة حماية و 

حيرة بنزرت وذلك في إطار البرنامج  ب على ضفافل عبد الرحمان فسحة شاطئية بمنز

البنك  عن طريق ممول من قبل اإلتحاد األروبيال المندمج إلزالة التلوث ببحيرة بنزرت 

 . األروبي إلستثمارا
 

 المشاركة في طلب العروض  -2

مكاتب  ن وي لجميع األشخاص الطبيعي العروض مفتوحة بالتساوي المشاركة في طلب 

 في إطار مجمع بشكل فردي أو  ةلمشاركل األروبي من قبل بنك اإلستثمار ةالمؤهلالدراسات 
 

أو  مجمع مكاتب الدراسات  لمكاتب الدراسات أوالمشاركة في طلب العروض مفتوحة 

في الدراسات موضوع طلب العروض )دراسات تصاميم   معماريين المختصينالمهندسين ال

 (.....وتهيئة الفضاءات المنتزهات الحضرية و التجهيزات البحرية والفسح و األشغال

 

  1أ مصنفة ة الراغبة في المشاركة في طلب العروض ي مكاتب الدراسات التونسيجب أن تكون 

وذلك حسب قرار السيّد وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية المؤّرخ  4أو ب  3أوأ 2أو أ

ات يجب أن يكون رئيس المجمع في صورة مشاركة مجمع مكاتب الدراسو .2009/ 02/ 9في 

 .4أو ب  3أوأ 2أو أ  1أ مصنف

بالنسبة لمكاتب الدراسات األجنبية يجب أن تقدم المؤيدات الضرورية التي تفيد تطابقها مع  

 صناف المطلوبة. األ

المهندسين المعماريين   هيئةبالنسبة للمهندسين المعماريين يجب أن يكونوا منخرطين ب

 . بالنسبة لألجانب  عادلهاأو ما يالتونسيين 
 

 طلب العروض  ملفإقتناء  -3

بمقر وكالة   االتصالفي المشاركة  ينالراغب المعماريين المهندسين  أو مكاتب الدراسات على 

  -1002-، نهج محمد رشيد رضا البلفيدير02: " الشريط الساحلي بالعنوان التالي حماية وتهيئة

مكتب يتضمن عنوان  في الغرض  مطلب  مجانا وتقديمملف طلب العروض  القتناءتونس" 

 . اإللكتروني بريد الالفاكس ووورقم الهاتف  الدراسات 
 

 تقديم العروض و أجال قبول العروض -4

في  وقرص ليزري )أصلية ونسختين مصورتين (يجب تقديم العروض في ثالثة نسخ 

 : عبارةرف مغلق ال يتضمن سوي ظ

 سيد المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لا

دراسة تهيئة فسحة شاطئية بمنزل عبد الرحمان - 2020/ 01طلب عروض عدد  –يفتح   ال

 بنزرت  ةرنامج إزالة التلوث ببحير ب - بحيرة بنزرت على ضفاف

 تونس-1002-نهج محمد رشيد رضا البلفيدير 2 العنوان :
 71908460الفاكس:   / 71906577 الهاتف:



توجه الظروف عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة 

إلى مكتب الضبط المركزي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مقابل وصل إيداع 

ويعتمد في ذلك ختم  10على الساعة  2020فيفري  27الخميس  يومفي أجل أقصاه 

 مكتب الضبط المركزي للوكالة.

 . لى الوكالة بعد اآلجال يعد الغياكل عرض يصل إ
 

  صلوحية العروضأجل   -5

لتقديم يوما ابتداء من تاريخ آخر أجل  90قي العارضون ملتزمين بعروضهم لمدة يب

 .العروض 
 

 فتح العروض  -6

  يوم في نفس الالمقر االجتماعي للوكالة الطابق الثاني بيتم فتح العروض في جلسة علنية ب

 دق.  30و  10على الساعة 
 

 التقييم  معايير -7

 على المعايير التالية:  د ة  باإلعتمايتم تقييم العروض الفنيّ 
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