
 

 

 2/2022بواسطة الظروف المغلقة عدد   إعـــالن بتة عمومية
 

 ( الثانية )للمرة                                    ـدد1014عـ 
 :، األقساط التاليةنه يعرض للبيع عن طريق الظروف المغلقة ألوفر عارضأالعموم  رئيس بلدية دوزيعلم 

 مة مدة اللز الضمان الوقتي  االفتتاحي السعر  القسط  ع/ر 

  2023جانفي   01من   د   750,000 د   500,000 7 لزمة السوق األسبوعية بنويل  1
 د   340,000 د   400,000 3 لزمة السوق األسبوعية بزعفران 2 2023ديسمبر  31إلى 

 

 توجيه عروضهم على النحو التالي:في قسط واحد فقط أو عدة أقساط، على الراغبين في المشاركة     

 يقدم العرض في ظرفين:

I :ــرف األول ــرض ايدار : . الظــ ــة العــ ــا  بلزمــ ــرض ادار   ــ ــه لعــ ــوا عليــ ــوم ومكتــ ــرف إدار  م تــ ظــ

 ويحتو  على:ل 2023لسنة  (نويل أو زعفران سوقمعاليم )است ال  

ــط ت (1 ــة بالقسـ ــروط ال اقـ ــراس الشـ ــة دوز كـ ــع بلديـ ــن موقـ ــحا مـ ــى  www.communedouz.tnسـ وتمضـ

 من طرف المترشح دون حاجة للتعريف بايمضاء.

مـــن العقـــد التلسيســـي للشـــركة إ ا كـــان  طبيعـــي، ونســـ ةمـــن بطاقـــة التعريـــف الوطنيـــة للشـــ   ال نســـ ة (2

 ش قا معنويا. المتعهد

ــيا  الفقــل  (3 ــول )المعــرف الجبــائي( طبقــا لمقتض ــن الباتينــدة ســارية المفع ــر م ــن مجلــة الضــريبة  56نظي م

 على د ل األش ا  الطبيعيين والضريبة على الشركا .

 شهادة في إبراء ال مة من األداءا  والديون البلدية (4

مســلم مــن قبــل قــابض الماليــة بــدوز محتســا مــن الســعر االفتتــاحي(  1/10إثبــا  تــلمين ضــمان وقتــي ) (5

 البلدية.

II ــاني:. الظــرف ــه  الث ــوا علي ــوم ومكت ــالي م ت ــالي  عــرضل ظــرف م ــاليم ) ــا  بلزمــة اســت ال  م  ســوقمع

 :ل 2023لسنة  (نويل أو زعفران

يتضــمن العــرض المــالي المقتــر  مــن قبــل المترشــح، المتمثــل فــي بطاقــة عــرض الســعر تســحا مــن موقــع بلديــة 

ــالي المقتــــر  للقســــط  unedouz.tnwww.commدوز  ــا بدقــــة ومتضــــمنة لقيمــــة العــــرض المــ يقــــع تعميردــ

ــتم التعريـــف في ــم وبشـــكل واضـــح ودون تشـــطيا، ويـ ــام وبلســـان القلـ ــارب كتابتـــه باألرقـ ــا ويتعـــين علـــى المشـ هـ

 بايمضاء.

 ال يتضــمن أيــة معطيــا  حــول مقــدم فــي ظــرف ثالــ المتضــمنان للعــروض االداريــة والماليــة  يوضــع الظرفــان

 ل.2023لسنة  (نويل أو زعفران سوق)العرض إال عبارة لال يفتح لزمة 

ــا     ــروض وجوب ــد الســريع ترســل الع ــر البري ــالبلو عب ــع االعــالم ب ــوان ، أو مضــمون الوقــول م ــالي: ل بللعن ــة الت لدي

 .ل 4260دوز شارع الحبيا بورقيبة دوز 

ــدد   ــر ح ــروض آ  ــول الع ــل لقب ــوم أج ــاءي ــوفمبر 02 االربع ــى ال ،2022 ن ــرة قــباحا عل ــاعة العاش ــون الس ــجيل ويك تس

 .جلاألأ  عرض يقل بعد  وال يقبل ،تاريخ إيداع العروض يثبا المرجع الوحيد  البريد،بمكتا 

http://www.communedouz.tn/


 

 

ــردة ي   ــديم عرضــه بقــفة منف ــارض تق ــي إطــار مجمــعمكــن للع ــر مــن عــرض ســواء بقــفة ، أو ف ــديم أكث ــن تق وال يمك

 .فردية أو في إطار مجامع

، وفــي حــال قبــول العــرض األوفــر ا فــي نفــس اليــوم المحــدد كتــاريخ أققــى لقبــول العــروضيــتم فــتح العــروض وجوبــ   

ــيا  األ ــق مقتض ــا إال وف ــة قرارد ــن معارض ــا ، ال يمك ــاريع اللزم ــارة لمش ــة الق ــل اللجن ــن قب ــر م ــدد م ــومي ع  316حك

ــنة  ــي  2020لس ــخرف ف ــا   20م ــا 2020م ــا  ومتابعته ــنح اللزم ــراءا  م ــق بضــبط شــروط وإج ــليتعل ــادة  ، وال تقب زي

 السدس على الثمن المبت  به.

 75 470 310 لمزيــد ايرشـــادا  يمكـــن زيـــارة موقــع الويـــا ال ـــا  ببلديـــة دوز أو االتقــال علـــى الـــرقم التـــالي   

 أثناء أوقا  العمل.

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

   


