
  واملوارد املائية والصيد البحري وزارة الفالحة

 املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة

 

 13/1039 عدد إستشارةإعالن 

 

 " عني القريعة مكرر"و " جبل الديس مكرر"  عميقتني تعويضيتني( 01)أشغال إحداث بئرين 

 بوالية باجة

 

 

 بإستشارةباجة القيام بتعتزم املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية  ،1039يف نطاق برنامج حفر اآلبار التعويضية لسنة 

 :موزعة على قسطني منفصلني   تنيتعويضي تنيعميق (01)ين للقيام بأشغال إحداث بئر  13/1039عدد

 معتمديةمن م مبنطقة جبل الديس  300على عمق " جبل الديس مكرر"أشغال إحداث بئر عميقة تعويضية : القسط األول

 .نفزة

معتمدية من م مبنطقة عني القريعة  310على عمق " عني القريعة مكرر"أشغال إحداث بئر عميقة تعويضية  :القسط الثاني

 .باجة الشمالية 

 .ميكن املشاركة يف قسط أو قسطني والفوز بقسط أو القسطني معا

بالنسبة  أو أكثر ( C" )ج"على رخصة تعاطي النشاط صنف  املقاوالت والشركات املختصة يف حفر اآلبار املائية  املتحصلةفعلى 

ثالثون مقابل دفع مبلغ مالي قدره  اإلستشارةالراغبني يف املشاركة، االتصال خبلية الصفقات باملندوبية لسحب ملف وللقسطني 

 . 616 -11عدد الربيدي  اجلاري هحبساب أو تسب املندوبيةحمل مباشرةدينار ( 10)

أشغال  13/1039عدد إستشارةال يفتح " يتوىل املشارك تضمني العرضني الفين واملالي يف ظرف مغلق ويكتب عليه عبارة 

 . بوالية باجة" عني القريعة مكرر"و " جبل الديس مكرر" تنيتعويضي تنيعميق (01)ين إحداث بئر

باسم السيد املندوب اجلهوي للتنمية الفالحية وترسل العروض الفنية واملالية عن طريق الربيد املضمون الوصول أو الربيد السريع  

أو تسلم مباشرة إىل مكتب  (11911631:الفاكس 11913633:اهلاتف) 9000شارع احلبيب بورقيبة باجة  99 ،بباجة

 .املندوبية الضبط ب

من كراس شروط املشاركة يف  الرابععليها بالفصل  املنصوص ةواملالي ةالفنياإلدارية وعلى الوثائق ض جيب أن حيتوي العر

 ،دينار بالنسبة للقسط الثاني( 900)بالنسبة للقسط األول وتسعمائة   دينار (100)امنائة مـث بقيمة والضمان الوقيت  اإلستشارة

 .آلخر آجل لقبول العروض يوما ابتداء من اليوم املوالي  310ملدة  نيصاحل

ويعتمد يف ذلك على ختم  على الساعة العاشرة صباحا  10/01/1039واملالية ليوم  آخر أجل لقبول العروض الفنيةحدد 

 .الوصول إىل مكتب الضبط باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة 

صباحا مبقر املندوبية بقاعة  العاشرة والنصفعلى الساعة  10/01/1039 نية واملالية يف جلسة علنية يومتفتح العروض الف

 .اإلجتماعات 

 .يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر اجل لقبول العروض 310تبقى العروض صاحلة ملدة 

 .كل عرض يرد بعد اآلجال احملددة أو ال حيتوي على الوثائق املطلوبة يعترب ملغى 


