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 املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة

 

 44/0219عدد  إستشارةإعالن 

 

 " وادي بشار"و" عني امليزاب" تنيجبلي تنيدراسة فنية وإجتماعية لبحري

  بوالية باجة "عني الغراب"ودراسة تنفيذية لتهيئة البحرية اجلبلية 

 

 44/0219 ، تعتزم املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية باجة القيام بإستشارة عدد0219الربنامج الوطين لسنة يف نطاق 

ودراسة تنفيذية لتهيئة " وادي بشار"و" عني امليزاب"لبحريتني جبليتني إلنتداب مكتب دراسات إلعداد دراسة فنية وإجتماعية 

 .بوالية باجة "عني الغراب"البحرية اجلبلية 

 :أجزاء مفصلة كاألتي ( 20)تتكون الدراسة من قسط وحيد يضم ثالثة 

 .مبعتمدية تستور " عني امليزاب" ةجبلية حبريوق  إعداد دراسة فنية وإجتماعية مل -

 .مبعتمدية جماز الباب"  وادي بشار"إعداد دراسة فنية وإجتماعية ملوق  حبرية جبلية  -

 .مبعتمدية باجة الشمالية" عني الغراب"إعداد دراسة تنفيذية إلصالح األضرار اليت حلقت بالبحرية اجلبلية  -

، اإلتصال خبلية الصفقات باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة لسحب ملف اإلستشارة مقابل فعلى الراغبني يف املشاركة    

 . 606 - 00اجلاري عدد الربيدي ار مباشرة حملتسب املندوبية أو حبسابه دين( 02)دف  مبلغ مالي قدره ثالثون 

دراسة فنية :  44/0219عدد  إستشارةال يفتح " يتوىل املشارك تضمني العرضني الفين واملالي يف ظرف مغلق ويكتب عليه عبارة 

 ".بوالية باجة" عني الغراب"البحرية اجلبلية  ودراسة تنفيذية لتهيئة" وادي بشار"و" عني امليزاب"وإجتماعية لبحريتني جبليتني 

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

ىل مكتب أو تسلم مباشرة إ ( 11411611:الفاكس 11411611:اهلاتف) 9222شارع احلبيب بورقيبة باجة  49 ،بباجة

 .املندوبية الضبط ب

من كراس شروط املنافسة يف  ادي عشراحلجيب أن حيتوي العرض على الوثائق اإلدارية والفنية واملالية املنصوص عليها بالفصل 

 .اإلستشارة

ويعتمد يف ذلك على ختم الوصول  على الساعة العاشرة صباحا  11/29/0219واملالية ليوم  آخر أجل لقبول العروض الفنيةحدد 

 .إىل مكتب الضبط باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة 

على الساعة العاشرة والنصف صباحا مبقر املندوبية بقاعة  11/29/0219تفتح العروض الفنية واملالية يف جلسة علنية يوم 

 .اإلجتماعات 

 .يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر اجل لقبول العروض 102ملدة تبقى العروض صاحلة 

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


