إعـــالن بتة عمومية بواسطة الظروف المغلقة عدد 2022/2
(للمرة الثانية)

عـ 1014ـدد
يعلم رئيس بلدية دوز العموم أنه يعرض للبيع عن طريق الظروف المغلقة ألوفر عارض ،األقساط التالية:
ع/ر

القسط

السعر االفتتاحي

الضمان الوقتي

مدة اللزمة

1

لزمة السوق األسبوعية بنويل

 7 500,000د

 750,000د

2

لزمة السوق األسبوعية بزعفران

 3 400,000د

 340,000د

من  01جانفي 2023
إلى  31ديسمبر 2023

على الراغبين في المشاركة في قسط واحد فقط أو عدة أقساط ،توجيه عروضهم على النحو التالي:
يقدم العرض في ظرفين:
 .Iالظــــرف األول :العــــرض ايدار  :ظــــرف إدار م تــــوم ومكتــــوا عليــــه لعــــرض ادار
است ال

ــــا

بلزمــــة

معاليم (سوق نويل أو زعفران) لسنة 2023ل ويحتو على:

 )1كـــراس الشـــروط ال اقـــة بالقســـط تســـحا مـــن موقـــع بلديـــة دوز  www.communedouz.tnوتمضـــى
من طرف المترشح دون حاجة للتعريف بايمضاء.
 )2نســ ة مـــن بطاقـــة التعريـــف الوطنيـــة للشــ

الطبيعـــي ،ونســ ة مـــن العقـــد التلسيســـي للشـــركة إ ا كـــان

المتعهد ش قا معنويا.
 )3نظيــر مــن الباتينــدة ســارية المفعــول (المعــرف الجبــائي) طبقــا لمقتضــيا الفقــل  56مــن مجلــة الضــريبة
على د ل األش ا

الطبيعيين والضريبة على الشركا .

 )4شهادة في إبراء ال مة من األداءا والديون البلدية
 )5إثبــا تــلمين ضــمان وقتــي ( 10/1مــن الســعر االفتتــاحي) مســلم مــن قبــل قــابض الماليــة بــدوز محتســا
البلدية.
 .IIالظــرف الثــاني :ظــرف مــالي م تــوم ومكتــوا عليــه لعــرض مــالي ــا

بلزمــة اســت ال

معــاليم (ســوق

نويل أو زعفران) لسنة 2023ل:
يتضــمن العــرض المــالي المقتــر مــن قبــل المترشــح ،المتمثــل فــي بطاقــة عــرض الســعر تســحا مــن موقــع بلديــة
دوز  www.communedouz.tnيقــــع تعميردــــا بدقــــة ومتضــــمنة لقيمــــة العــــرض المــــالي المقتــــر للقســــط
ويتعـــين علـــى المشـــارب كتابتـــه باألرقـــام وبلســـان القلـــم وبشـــكل واضـــح ودون تشـــطيا ،ويـــتم التعريـــف فيهـــا
بايمضاء.
يوضــع الظرفــان المتضــمنان للعــروض االداريــة والماليــة فــي ظــرف ثالــ ال يتضــمن أيــة معطيــا حــول مقــدم
العرض إال عبارة لال يفتح لزمة (سوق نويل أو زعفران) لسنة 2023ل.
ترســل العــروض وجوبــا عبــر البريــد الســريع أو مضــمون الوقــول مــع االعــالم بــالبلو  ،للعنــوان التــالي :ل بلديــة
دوز شارع الحبيا بورقيبة دوز 4260ل.
حــدد آ ــر أجــل لقبــول العــروض يــوم االربعــاء  02نــوفمبر  ،2022علــى الســاعة العاشــرة قــباحا ويكــون التســجيل
بمكتا البريد ،المرجع الوحيد يثبا تاريخ إيداع العروض ،وال يقبل أ عرض يقل بعد األجل.

يمكــن للعــارض تقــديم عرضــه بقــفة منفــردة أو فــي إطــار مجمــع ،وال يمكــن تقــديم أكثــر مــن عــرض ســواء بقــفة
فردية أو في إطار مجامع.
يــتم فــتح العــروض وجوبـا فــي نفــس اليــوم المحــدد كتــاريخ أققــى لقبــول العــروض ،وفــي حــال قبــول العــرض األوفــر
مــن قبــل اللجنــة القــارة لمشــاريع اللزمــا  ،ال يمكــن معارضــة قراردــا إال وفــق مقتضــيا األمــر حكــومي عــدد 316
لســنة  2020مــخرف فــي  20مــا  2020يتعلــق بضــبط شــروط وإجــراءا مــنح اللزمــا ومتابعتهــا ،وال تقبــل زيــادة
السدس على الثمن المبت به.
لمزيــد ايرشـــادا يمكـــن زيـــارة موقــع الويـــا ال ـــا
أثناء أوقا العمل.

ببلديـــة دوز أو االتقــال علـــى الـــرقم التـــالي 75 470 310

