
 وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد احلري 
 املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة

 

  81/9182عددإستشارة 

 (إعالن ثان)

 

 وصناديق إلنتاج املشاتل وآلة لرحي الّدبالإقتناء أكياس وطبقات ولفات بالستيكية 

 بوالية باجةلفائدة املنابت الغابية 

 

للمرة الثانية  81/9182عدد إستشارةاإلعالن عن ة الفالحية بباجة للتنمي ةاجلهوي يةاملندوب ، تعتزم9182الوطين لسنة يف نطاق الربنامج 

موزعني  9182املنابت الغابية بوالية باجة بعنوان سنة  بال لفائدةبالستيكية وصناديق إلنتاج املشاتل وآلة لرحي الّدإلقتناء أكياس وطبقات ولفات 

 :أقساط مستقلة حسب اجلدول التاليإىل ثالثة 

 الكمية النوع عدد القسط
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 كيس  5710111 صم x 91صم  81:  أكياس بالستيكية صغرية احلجم

 كيس  710111 صم x 01صم  91: أكياس بالستيكية كبرية احلجم 

 كلغ 971 م x  537م 8037 :طبقات بالستيكية لبيوت مكيفة

 كلغ 971 (م 9العرض )ات بالستيكية لّف

 صندوق 711 صناديق إلنتاج املشاتل 9

 ــدد آلة18عــ بالالّد يآلة لرح 0

 .أكثر  أكثر والفوز بقسط أو يف قسط أو ميكن املشاركة

دينار ( 01) ثالثونقابل دفع مبلغ مالي قدره م اإلستشارةالراغبني يف املشاركة، االتصال خبلية الصفقات باملندوبية لسحب ملف املزودين فعلى 

 . 595 - 09الربيدي عدد  اجلاري هحبساب أوتسب املندوبية مباشرة حمل

إقتناء أكياس : (إعالن ثان) 81/9182عدد إستشارةال يفتح " ظرف مغلق ويكتب عليه عبارة يتوىل املشارك تضمني العرضني الفين واملالي يف 

 ." 9182لفائدة املنابت الغابية بوالية باجة بعنوان سنة  بالالّدوصناديق إلنتاج املشاتل وآلة لرحي  وطبقات ولّفات بالستيكية

شارع  92 ،باسم السيد املندوب اجلهوي للتنمية الفالحية بباجةترسل العروض الفنية واملالية عن طريق الربيد املضمون الوصول أو الربيد السريع  

 .املندوبية أو تسلم مباشرة إىل مكتب الضبط ب (51975581:الفاكس 51978588:اهلاتف) 2111 احلبيب بورقيبة باجة

 . اإلستشارةكراس شروط املشاركة يف  من ثالثالاملنصوص عليها بالفصل  ةواملالي ةالفنياإلدارية وعلى الوثائق جيب أن حيتوي العرض 

ويعتمد يف ذلك على ختم الوصول إىل مكتب  على الساعة العاشرة صباحا  88/12/9182واملالية ليوم  آخر أجل لقبول العروض الفنيةحدد 

 .الضبط باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة 

 .عات على الساعة العاشرة والنصف صباحا مبقر املندوبية بقاعة اإلجتما 88/12/9182تفتح العروض الفنية واملالية يف جلسة علنية يوم 

 .من اليوم املوالي آلخر اجل لقبول العروض يوما ابتداء 21عروض صاحلة ملدة تبقى ال

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


