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طلب  إجراء -إدارة ميناء حلق الوادي  –ديوان البحرية التجارية و الموانئ عتزم ي

بالمحّطة البحرية بميناء حلق الوادي  بقاعة المسافرين لغرض استغالل مشربعروض 

 .ثالث سنوات أقصاهالمدة و لمدة سنة قابلة للتجديد 

، بإدارة ميناء حلق الوادي االتصالالراغبين في المشاركة في طلب العروض  فعلى

لسحب كراس الشروط المبنى الملحق لديوان البحرية التجارية و الموانئ، حلق الوادي، 

 .وساعات العمل اإلداري وللحصول علي اإلرشادات الالزمة خالل أيام

البريد مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو  قعن طرييوّجه العرض في ظرف مغلق 

المركزي لديوان البحرية التجارية إلى مكتب الضبط أو مباشرة عن طريق البريد السريع 

 يحمل العنوان التالي:و  و الموانئ

 الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية و الموانئد السي

  ديوان البحرية التجارية و الموانئ

 حلق الوادي 2060-اإلداري  المبنى

 : و يكتب عليه عبارة

بقاعة المسافرين استغالل مشرب بعرض متعلّق 15/2017طلب عروض عدد –ال يفتح "

 ".بالمحّطة البحرية بميناء حلق الوادي

و يعتمد في هذا على  الخامسة مساءاعلى الساعة  2017ماي  26يوم في أجل أقصاه 

  .البحرية التجاري و الموانئ المركزي لديوانضبط الختم مكتب 

من شروط طلب العروض و إجراءات إبرام  9قدّم العرض طبقا لمقتضيات الفصل عدد ي

  : ةالوثائق التالياالتفاقية و يتكون من 

 :الوثائق اإلدارية 

o بطاقة اإلرشادات العاّمة 

o شهادة في الوضعية الجبائية. 

o  دينارا 10.000ضمان بنكي بمبلغ 

o  و التسوية القضائية اإلفالسعدم شهادة في 

o التصريح على الشرف بعدم التأثير 



o شهادة االنتفاع بنظام ضمان االجتماعي 

o شهادة من السجل التجاري 

o  مشروعب تتعلق معلومات أي عن اإلفصاح عدمالتصريح على الشرف في 
 االتفاقية

o  لم يكن عونا عموميا بالديوان.التصريح على الشرف بأن العارض 

 

  الفنيةالوثائق: 

o كراس الشروط 

o المثال البياني للمشرب 

  .  الماليةالوثائق: 

o وثيقة التعّهد 

تاريخ آخر أجل لقبول ( يوما بدءا من 60يبقى العارض ملزما بعرضه لمدّة ستين )

 .العروض

 كّل عرض يصل بعد األجل المحدد أعاله ال يؤخذ بعين االعتبار كما ال يتم اعتبار كل عرض

 .طلب العروضيخالف مقتضيات وشروط 

 


