
 واملوارد املائية والصيد البحري وزارة الفالحة
 املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة

 

  53/0219 عدد إستشارة

 

  العموميةالس وية ة نق بامل صيانة قنوات صرف املياه أشغال

 بوالية باجةمبجاز الباب 

 53/0219 عددإستشارة الفالحية باجة ال يام ب، تعتزم املندوبية اجلهوية للتنمية 0219يف نقاق الربنامج الوطين لسنة 

 . بوالية باجةالعمومية مبجاز الباب الس وية ة نق صيانة قنوات صرف املياه بامل ل يام بأشغالل

 متثل القلبية قسقا وحيدا

مجيع ( ( 5ط ش م +  1ط ش م )أو  2ط ش م )القرقات والشبكات املختلفة امل اولني املرخص هلم يف نشاط الشركات أو فعلى    

 اإلستشارة، اإلتصال خبلية الصف ات باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة لسحب ملف يف املشاركة األصناف والراغبني

 . 606 - 50عدد الربيدي  اجلاري هسابأو حبتسب املندوبية مباشرة حمل دينار( 52) ثالثونم ابل دفع مبلغ مالي قدره 

 أشغال:  53/0219 عددإستشارة ال يفتح " يتوىل املشارك تضمني العرضني الفين واملالي يف ظرف مغلق ويكتب عليه عبارة 

 ".بوالية باجةالعمومية مبجاز الباب الس وية ة نق صيانة قنوات صرف املياه بامل

باسم السيد املندوب اجلهوي للتنمية ريع  وترسل العروض الفنية واملالية عن طريق الربيد املضمون الوصول أو الربيد الس

أو تسلم مباشرة إىل  ( 11931611:الفاكس 11931611:اهلاتف) 9222شارع احلبيب بورقيبة باجة  99 ،الفالحية بباجة

 .املندوبية مكتب الضبط ب

يف  نافسةمن كراس شروط امل ثامنالاملنصوص عليها بالفصل  ةواملالي ةالفنياإلدارية وعلى الوثائق جيب أن حيتوي العرض 

يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر آجل ل بول  102دينار ، صاحل ملدة  (1522)ألف وثالمثائة  والضمان الوقيت ب يمة اإلستشارة

  .العروض

 ويعتمد يف ذلك على ختم على الساعة العاشرة صباحا 51/23/0219واملالية ليوم  آخر أجل ل بول العروض الفنيةحدد 

 .الوصول إىل مكتب الضبط باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة 

صباحا مب ر املندوبية ب اعة  العاشرة والنصفعلى الساعة  51/23/0219نية واملالية يف جلسة علنية يوم تفتح العروض الف

 .اإلجتماعات 

 . بول العروضيوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر اجل ل 102تب ى العروض صاحلة ملدة 

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


