
 والية صفاقس 
دائرة املجلس اجلهوي 

 إعالن بتة عمومية (للمرة الثالثة) 
الفضاء  لتسويغ  العلني  باإلشهار واملزاد  بتة  عمومية  بإجراء  العموم  الجهوي    املجلس  السيد وايل صفاقس رئيس  يعلم   

الصناعي  بالعوابد وذلك  حسب بيانات الجدول التايل : 

السعر املساحة  الفصل 
مدة التسويغتاريخ وتوقيت ومكان البتة االفتتاحي

 الفضاء الصناعي 
بالعوابد 

30.000 د 1091 مرت مربع 
الثالثاء 3 أفريل 2018  عىل 

الساعة العارشة  صباحا بمركز 
والية  صفاقس 

 سنة قابل  
للتجديد 

فعىل الراغبني يف املشاركة واملتحصلني  عىل  رقم معرف جبائي (الباتيندة)  والذين لم تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو 
الجماعات املحلية وليست لهم سوابق عدلية وليسوا يف حالة إفالس : 

 ـ سحب االستمارة املعدة للغرض وتعمريها وإرجاعها للوالية (دائرة املجلس الجهوي)  قبل يوم البتة. 
 ـ أن يدفعوا مسبقا ضمان الوقتي واملساوي لـ 10 ٪ من السعر االفتتاحي  لدى السيد قابض املجلس الجهوي  بصفاقس 

نقدا  أو بواسطة صك مؤرش عليه. 
 ـ اإلستظهار بوصل  خالص املعلوم عىل العقارات  املبنية أو غري املبنية أو املعلوم عىل املؤسسات ذات   الصبغة الصناعية  أو 

التجارية  أو املهنية مسلم من القابض  محتسب الجماعة املحلية التي ينتمي إليها املشارك بالسكنى أو النشاط. 
  هذا ويحتفظ املجلس  الجهوي لنفسه بحق عدم إتمام اللزمة  عند االقتضاء  وال تصبح اللزمة  نافذة املفعول إال بعد املصادقة 

عليها. 
 وملزيد اإلرشادات  يمكن مراجعة كراس  الرشوط املوضوع  عىل الذمة  بمقر الوالية (دائرة  املجلس الجهوي) أو عن طريق 

الهاتف  رقم 74402100 أثناء أوقات العملل. 
IP418-369

 اجلمهورية التونسية 
 وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة 

 إعالن طلب العروض عدد 01 ـ 2018 
 إلقتناء وسائل نقل 

 تعتزم وزارة الصناعة  واملؤسسات  الصغرى  واملتوسطة إعالن  طلب عروض إلقتناء 
الراغبة يف املشاركة  2018،  وبإمكان الرشكات واملؤسسات   وسائل نقل بعنوان سنة 
واملالية  اإلدارية  الشؤون  إدارة  من  مجانا  الرشوط  كراس  سحب  هذا  العروض  بطلب 
  17 عدد  (مكتب  تونس   1002 مونبليزير   الهاني،  سيدي  نهج   40 بـ  مقرها  الكائنة 

بالطابق األريض). 
 هذا ويتكون طلب العروض من قسطني اثنني كما ييل : 

الكمية  البيانات  القسط
1سيارة  وظيفية ذات صندوق أمتعة خلفي1 

04سيارات وظيفية 2

 ويمكن للعارض أن يشارك يف قسط واحد أو أكثر، علما وأن تقييم  العروض يتم لكل 
قسط عىل حدة ويمكن للعارضني الفوز بقسط  أو أكثر. 

الوصول   مضمون  الربيد  طريق  عن  مغلق  خارجي  ظرف  داخل  العروض   ترسل   
للوزارة مقابل  التابع  املركزي  الضبط   بإيداعها  مبارشة بمكتب  أو  الربيد الرسيع   أو 
وصل إيداع،  ويحمل عبارة «ال يفتح ـ طلب عروض عدد 01 ـ 2018   ـ إقتناء وسائل 
نقل»  ويكون باسم السيدة مديرة الشؤون اإلدارية واملالية لوزارة الصناعة واملؤسسات 

الصغرى واملتوسطة عىل العنوان املذكور أعاله. 
  وقد حدد  آخر أجل لقبول العروض بمكتب الضبط املركزي (يوم االربعاء 18  أفريل 
اليوم ويف جلسة   نفس  يف  العروض  فتح  10:00 صباحا)  وسيتم   الساعة  2018 عىل 
اإلجتماعات    بقاعة  11:00 صباحا)  الساعة  2018 عىل  أفريل   18 االربعاء  (يوم  علنية 
مونبليزير  الهاني،  سيدي  نهج   40 بـ  الكائن  للوزارة  الرئييس  باملقر   الرابع  بالطابق 

تونس. 
 وتقىص  آليا العروض الواردة بعد األجل املحدد  لقبول العروض (وذلك  باعتماد ختم 
مكتب الضبط املركزي للوزارة لتحديد تاريخ الوصول) وكذلك تلك  الغري محتوية عىل  

الضمانات  الوقتية. 
IP218-4181

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Agriculture des Ressources

Hydrauliques et de la Pèche
REGIE DES SONDAGES HYDRAULIQUE

REPORT DU DELAI DE REMISE
DES OFFRES 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
N°05/2017  POUR  LA DEUXIEME 

FOIS 

La Règie  des Sondages  
Hydrauliques (RSH) informe  
les soumissionnaires  éligibles 
intéressés  que le dernier délai de 
remise  des offres  de l'Appel  d'offres 
N°05/2017 pour la deuxième  fois  a 
été  reporté au 25 Avril 2018 à 10H0. 
Le cachet du  bureau d'ordre  se la 
RSH fait foi. Toute offre parvenue 
après  ce délai sera rejetée.
L'ouverture  des plis  des offres 

techniques et financcières  sera en 
une seule séance  publique  au siège  
social de la RSH le  même jour  soit  
le 25 Avril 2018 à 10 h30 mn à la salle  
des réunions,   les représentants  
des soumissionnaires doivent  être  
menus des procuration  dûment 
signées.

IP218-4175

وزارة الصناعة
الرشكة التونسية لصناعة احلديد «الفوالذ»

إعالن طلب عروض عــــــــد د 07 /2018 
اقتناء مخسة أقساط من اإلسمنت احلراري

« تصحيح ساعة فتح الظروف»

اقتناء خمسة أقساط من اإلسمنت الحراري لتغطية حاجيات وحدة الحديد و الصلب بمصنع الفوالذ:

DésignationsLots

480 Tonnes de pisé de magnésie à liaison chromique1

120 Tonnes de pisé de magnésie à liaison silicate2

250 Tonnes de pisé de magnésie à liaison phosphate3

100 Tonnes de pisé de remplissage de trou de coulée EBT pour four à arc4

130 Tonnes de pisé pour réparation sol à froid du four à arc5

موضوع طلب 
العروض

 حدد مبلغ الضمان الوقتي ب : 
ـ 15000 خمسة عرش ألف دينار بالنسبة للقسط األول.

ـ 3000 ثالثة آالف دينار بالنسبة للقسط الثاني.
ـ 8000 ثمانية آالف دينار بالنسبة للقسط الثالث.

ـ 1000 ألف دينار بالنسبة للقسط الرابع.
ـ 3000 ثالثة آالف دينار بالنسبة للقسط الخامس.

الضمان الوقتي

تدوم صلوحية العروض و الضمان الوقتي ملدة 120 يوما اعتبارا من اليوم املوايل لألجل األقىص لقبول العروض.
مدة االلتزام 

بالعروض

تسحب كراسات الرشوط من اإلدارة التجارية/ اإلدارة الفرعية للتزود برشكة الفوالذ - طريق تونس كلم 3  -7050 منزل بورقيبة - 
خـالل توقيت العمل اإلداري ( من يوم االثنني إىل الجمعة ابتداء من الثامنة صباحا إىل الساعة الّثالثة و ثالثني دقيقة بعد الزوال) مقابل 
أو نقدا بخزينة  الفوالذ"  الحديد  التونسية لصناعة  خمسون (50) دينارا (غري قابلة لالسرتجاع) تدفع بواسطة صك باسم "الرشكة 

الرشكة مقابل وصل يف الغرض.

سحب كراس 
الرشوط

يف ظرف مغلق  و مختوم عىل العنوان التايل:
الّرشكة الّتونسّية لصناعة الحديد" الفــــوالذ"ـ طريق تونس -  كم 3 – 7050 منزل بورقيبة

و يحمل العبارات التالية: اليفتح « إعالن طلب عروض عدد 07ـ 2018 - اقتناء خمسة أقساط من اإلسمنت الحراري »

كيفية تقديم 
العروض 

يحتوي هذا الظرف املغلق واملختوم عىل :
ـ الضمان الوقتي، كراس الرشوط والوثائق اإلدارية املطلوبة بكراس الرشوط

ـ ظرف أول يحمل عبارة " عرض فني" ويتضمن وثائق العرض الفني
ـ ظرف ثان يحمل عبارة " عرض مايل" ويتضمن وثائق العرض املايل

مكونات العرض

ترسل الظروف املحتوية عىل امللف اإلداري و عىل العروض املالية و الفنية عن طريق الربيد املضمون الوصول أو بالربيد الرسيع أو مبارشة 
إىل مكتب الضبط  املركزي  بـمنزل بورقيبة مقابل وصل إيداع إىل العنوان التايل : الرشكة التونسية لصناعة الحـديد الفوالذ، طريق تونس 

- كلم 3  -7050 منزل بورقيبة.

كيفية إرسال 
العروض

11 أفريل 2018  عىل الساعة الحادية عرشة صباحا، باعتماد ختم مكتب الضبط .
آخر أجـل 

لـقبول العروض

11 أفريل 2018  عىل الساعة الحادية عرشة والنصف صباحا بالتوقيت املحيل  بمقر الرشكة الكائن بالكم 3 – طريق تونس – 7050 منزل 
بورقيبة ، ويمكن للعارضني املعنيني أو من يمثلهم حضور حصة فتح العروض .

تاريخ وساعة 
ومكان فتح 

العروض

يتم إقصاء العروض يف الحاالت التالية .
ورود العرض بعد األجل األقىص لقبوله.

عدم احتواء العرض عىل الضمان الوقتي.
عدم احتواء العرض عىل وثيقة التعهد املايل .

رفض العروض

IP1518-109

 إعالم للعموم 
 وقع بتاريخ 26 ـ 12ـ2017  عىل الساعة السادسة مساء بفضاء دار املربي بتونس جلسة عامة انتخابية خارقة للعادة للجمعية التونسية الرتكية للسياحة 

والشباب والثقافة  وقد أسفرت الجلسة عن القرارات التالية : 
 ـ احتفاظ  السيد منري  حمدي بمنصب رئيس الجمعية (بعد االنتخاب) 

 ـ انتخاب السيد ياسني  العويديدي  أمني مال للجمعية خلفا للسيد ياسني  السبوعي. 
 ـ انتخاب السيد محمد العربي  العياري   ككاتب عام للجمعية بدال عن السيد حمادي الوسالتي. 

 ـ تقرر خالل الجلسة تغييري إسم الجمعية  من «الجمعية التونسية الرتكية  للسياحة والشباب والثقافة إىل الجمعية األورو متوسطية للسياحة والشباب 
والثقافة». 

 وقع اعالم رئاسة الحكومة بمحرض الجلسة والقرارات يف اإلبان وبنرش هذا االعالن للعموم كما تقبل الطعون إىل يوم 30  مارس 2018. 
 وهذا وكلّف املنتخبون بإتمام إحداث معرف جبائي  للجمعية وفتح  حساب بنكي ونرش التعديالت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

IP0218-04184

الجمعة  16  مارس 62017
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