
 التونسية الجمهورية        
 وزارة التجهيز و اإلسكان والتهيئة الترابية

 اإلدارة العامة للجسور و الطرقات     

 وحدة انجاز جسر بنزرت          

 

 

 لالنتقاء األولي لتعيين  إعالن طلب عروض دولي

 و مدينة بنزرت 4نجاز وللة رب  داممة بين  مقاوالت إل

 
  

   /إع ج ط01/2020رقم      :        

 08/01/2020  تاريخ   :

 

 لالنتقاء األولي لتعيين تعلن وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية على طلب عروض دولي  .1

 .الجسر الرميسي 2للقس  عدد  و مدينة بنزرت 4نجاز وللة رب  دامةة بين  مقاوالت إل

تةويل ل ينعلى قرض و البنك االفريقي للتنةية حصلت الدولة التونسية من البنك األوروبي لالستثةار .2

كلفت وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية ) اإلدارة العامة للجسور و و  .غشاا األإنجاز مشروع 

 الطرقات( بانجاز هذا الةشروع.

لة على الةتحص الدولية و التونسية الةقاوالتالدولية و التونسية  و مجامع  للةقاوالتيسةح بالةشاركة  .3

الشرط في  اذتوفر هياو ما يعادلها. كةا يجب ان  ISO9001, ISO 14001 et OHSAS 18001غشهادة 

 .الةشاركة ضةن مجةع مقاوالت رميس الةجةع في حالة 

 : كاآلتي مصنفة التونسية  ن تكون الةقاوالت كةا يجب على 

 وما فوق 5: الةنشآت الفنية لنف 3ترخيص ط 

 وما فوق 5عامة لنف : الةقاوالت ال0ترخيص ط 

 و بالنسبة لرميس الفريق  التونسية في حالة مجامع الةقاوالت

 وما فوق 5: الةنشآت الفنية لنف 3ترخيص ط 

 وما فوق 5: الةقاولة عامة لنف 0ترخيص ط 

  ما بقية الفريق فتكون مصنفة كالتالي:

 وما فوق 5: الةنشآت الفنية لنف 3ترخيص ط 

 وما فوق 5لنف : الةقاوالت العامة 0ترخيص ط 

  دون سقف 5ترخيص في نشاط األغشاا  البحرية  ب : مقاولة عامة لنف. 

  



كن اإلطالع على ملفات طلب العروض و الحصو  على  بيانات إضافية لدى اإلدارة العامة  ةي .4

 تونس. 1030 –الكامنة بحي الحدامق التجهيز واإلسكان و التهيئة الترابية للجسور  والطرقات بوزارة 

  

جانفي  08، بداية من تاريخ  عاله يةكن للةشاركين سحب ملفات طلب العروض بالعنوان الةذكور .5

-45، بواسطة تحويل  في الحساب البريدي رقم  دينار تونسيا (200مئتا )دفع مبلغ مالي قدره   بعد 2020

ستههار بنسةة يتم سحب الةلف بعد االو  باسم وكيل الةقابيض باإلدارة العامة للجسور و الطرقات 623

مطابقة لأللل للترخيص في تعاطي النشاط بالنسبة للةقاوالت التونسية و بتوكيل اللي بالنسبة للةقاوالت 

 االجنبية. 

تقدم العروض في غشكل  لل و نسةتين تكون متطابقة مع ما ورد بكراس الشروط الةاص باالنتقاء  .6

ض في ضرف خارجي مالق يحةل فق  اسم األولي و تكون مصحوبتا بالوثامق الةطلوبة. توضع العرو

 Appel d’offres international de pré qualification N°01/2020/DGPC  relatif aux»العرض 

travaux du construction de Pont de Bizerte lot 2-Viaduc Principal  - Date limite de remise des 

offres le 10 Mars 2020 à 09h30mn»   . 

تسلم مباغشرة إلى   وعن طريق البريد الةضةون الولو   و عن طريق البريد السريع عروض الترسل 

بحي  بشارع الحبيب غشريطة  الكامنة و اإلسكان والتهيئة الترابيةمكتب الضب  الةركزي لوزارة التجهيز 

ارس م 10، علةا و  ن آخر  جل لقبو  العروض حدد ليوم مقابل ولل إيداع تونس 1030 –الحدامق 

، )ختم مكتب الضب  الةركزي للوزارة على الساعة التاسعة و النصف لباحا بتوقيت تونس  2020

 .دليل على ذلك(

بعد االستههار بتوكيل في  تفتح العروض الفنية بحضور الةشاركين الراغبين في ذلك  و من يةثلهم .7

بةقر اإلدارة العامة  نسبتوقيت تو  العاشرة لباحاعلى الساعة  2020مارس  10 ، و ذلك يومالارض

 .للجسور و الطرقات

   

    

 

 


