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من  والممول )000+87ك ن  إلى 000+0ن ك  (منكلم  87على طول السبيخة - تونس في إطار مشروع إنجاز الطريق السيارة -1

اإلدارة العامة  -  البنية التحتيةالتجهيز و اإلسكان و وزارة تعلنالصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و اإلجتماعي ، طرف 

إلى ن ك  000+ 0 ن ك منالسبيخة - تونسالطريق السيارة بناء  أشغاليخّص  طلب عروض دولي عن الطرقاتللجسور و 

   :اقساطاربعة على  وزعةم ،87+000

  000+26إلى ن.ك    000+0من ن.ك   كلم) 26زغوان (  -القسط األول : تونس 

  وان اني : زغ ط الث ص  -القس م 7(الفح يارة +  كل ق س ق 17طري اعفة طري م مض إلـــى    000+26مـــن ن.ك   )كل
  000+33ن.ك  

  000+60إلى ن.ك  000+33من ن.ك كلم) 27الناظور (  -القسط الثالث: الفحص  

  000+87إلى ن.ك    000+60من ن.ك  كلم) 27السبيخة ( - القسط الرابع : الناظور    

   www.equipement.tn :لبنية التحتيةوا واإلسكانالتجهيز  وزارةلواب ال بموقع 20/04/2021 منينشر هذا االعالن بداية 

 و موقع الواب للمرصد الوطني للصفقات العمومية 
 

  :بالمشاركةيسمح  -2

  :  للمقاوالت التونسية 1. 2

 – 1 وط فوق وما 5شركة عامة صنف  0ط على تأهيل في مجال أشغال الطرقات:  المتحصلة التونسية المقاوالت 1.1.2

  .فوق وما 5منشآت فنية صنف  – 3 وط 5صنف  :تتريبات

  المتكون من:المقاوالت التونسية  مجمع 2.1.2

 .فوق وما 5شركة عامة صنف  0ط متحصل على تأهيل في مجال أشغال الطرقات: المقاوالت  مجمعرئيس  –

 احدى التاهيالت التالية متحصلة على  المجمعبقية أعضاء  –

  :فوق وما 5صنف  شركة عامة – 0 طتأهيل في مجال أشغال الطرقات.  

  :5صنف  :تتريبات – 1 طتأهيل في مجال أشغال الطرقات.  

  :فوق وما 5منشآت فنية صنف  – 3 طتأهيل في مجال أشغال الطرقات.  

 5شركة عامة صنف  0ط  :الطرقاتمتحصل على تأهيل في مجال أشغال متجمعا المقاوالت  مجمعبحيث يتعين ان يكون 

  .فوق وما 5منشآت فنية صنف  – 3 وط 5صنف  :تتريبات – 1 وط فوق وما

  .المقاوالت األجنبية ذات الخبرة في مجال الطرقات مجمعللمقاوالت أو 2 .2

   .2.2و 2.1التي يمكن أن تنشأ بين المقاوالت المنصوص عليها في الفقرتين  المجمعاتو 2.3

 ال يقبل عرض ال يحترم الشروط المذكورة أعاله.



المتعلقة بالمشروع والحصول إلكترونيًا فقط  المعطياتجميع على  التحصلالمستوفين للشروط المذكورة أعاله  للعارضينيمكن   -3

 ه وع من العارض أو من ينوببناًء على طلب موقّ  ،20/04/2021من  إبتداءا طلب العروضعلى نسخة رقمية مجانية من ملف 

البريد اإللكتروني: على  جلمة- إنجاز الطريق السيارة تونسمتابعة مدير وحدة  بإسم السيد يتم إرساله 

anis.mbazaia@mehat.gov.tn  

الترخيص لمقاولة بناء و أشغال من  لألصل مطابقةبالنسبة للشركات التونسية ، يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبًا بنسخة 

  .عمومية

 للمتعهدين بإعتبار: اإلرشادات العامةكراس من  4الفصل عدد على أساس المعايير المذكورة في  للعارضينتحدد المؤهالت الفنية  -4

 العروض اخر أجل لقبولإلى غاية  2015 جانفي 1المتراوحة من عدم تنفيذ العقود خالل الفترة  سوابق فيال.  

  العروض اخر أجل لقبولإلى غاية  2015 جانفي 1 المتراوحة منخالل الفترة النزاعات المعلقة.  

 ) 2019-2015الوضعية المالية للخمس السنوات األخيرة.( 

  خمس و سبعون مليون  بمبلغ ) 2019-2015للخمس السنوات األخيرة (معدل رقم المعامالت السنوي ألنشطة البناء

  .مليون د ت) 75 دينار تونسي (

  مليون د ت). 15عشرة مليون دينار تونسي ( خمسة بمبلغ  المطلوبةقدرة التمويل  

 ) 2019-2010الخبرة العامة في البناء للعشر السنوات األخيرة.(  

  لجميع المشاريع العروض  اخر أجل لقبولو تاريخ  2010الخبرة الخاصة في البناء في الفترة المتراحة بين جانفي

  )4.2.3.2لمتعهدين (فصل الموجودة في الجداول المذكورة في كراس اإلرشادات العامة ل

  قائمة األعوان المشرفين(Liste 1)  و التعهد بالنسبة ألعوان اإلنجاز(Liste 2)  طبقا للجداول المذكورة بكراس

 ).4.2.4اإلرشادات العامة للمتعهدين (فصل عدد 

  قائمة المعدات(Liste 1) و التعهد بوضع المعدات الالزمة عند انطالق األشغال  (Liste 2) قا للجداول المذكورة طب

 ).4.2.5بكراس اإلرشادات العامة للمتعهدين (فصل عدد 

 إعدادها ). يجب أن يتم USBمن أصل ونسختين (نسخة ورقية ونسخة رقمية على قرص مدمج أو مفتاح  العروضيجب تقديم  -5

 والمعلومات المطلوبة. الوثائقويجب أن تتضمن جميع  طلب العروضوفقًا للشروط المحددة في ملف 

  د ت . (000 500 1)بواحد مليون و خمسة مائة ألف دينار تونسي ضمان وقتي يقدر مبلغ ال

 العروض. لقبول الخر أجل الموالياليوم  بداية من) يوًما 120مدة صالحية العروض مائة وعشرون (تبلغ 

 المتعلق 2021إ ع ج ط /  / 10 عدد" طلب عروض دولي  "ال يفتح" : عبارة:ترسل العروض في ظرف مغلق يحمل فقط  -6

عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو يسلم مباشرة إلى و ذلك  ، " جلمة – تونسأشغال بناء الطريق السيارة ب

تونس  1030 –حّي الحدائق  –الكائنة بشارع الحبيب شريطة  لبنية التحتيةوا واإلسكانمكتب الضبط المركزي بوزارة التجهيز 

 مكتب الضبط المركزي للوزارة دليل على ذلك). (ختمأثناء التوقيت اإلداري  وذلكالبلفيدير 

ال يقبل عرض يصل  على الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لتونس. 22/06/2021حدد اخر أجل لقبول العروض ليوم  -7

 المحددين. والتوقيتبعد التاريخ 

صباًحا  10:00الساعة على  2021/ 05/ 06بتاريخ في القيام بذلك  الراغبين للمشاركينالمشروع موقع لزيارة  تمت برمجة -8

 ).كلم من الحنايا الرومانية 2.5على مستوى  3 رقم الوطنيةالطريق منعرج (بنقطة بداية المشروع بتونس بالتوقيت المحلي 

بمقر وزارة التجهيز و اإلسكان و البنية التحتية  الساعة العشرة ونصف صباحاعلى  22/06/2021وم ي على الخطّ  فتح العروضت -9

  بحضور المشاركين الذين يرغبون في ذلك.


