
ديوان األرايض الدولية
خلية الترصف زغوان 1

استشارة عدد 2020/13
للقيام بخضارة لوز عىل رؤوس أشجارها للمرة الثانية

للموسم الفالحي 2020/2019

تعتزم خلية الترصف يف األرايض الدولية املسرتجعة زغوان 1 القيام بخضارة صابة لوز عىل رؤوس أشجارها للمرة الثانية عن 
طريق العروض املغلقة لضيعتي التضحية والصفاء 1 للموسم الفالحي 2020/2019 وذلك كما يبينه الجدول التايل :

املساحة بالهكتارعدد األشجاراملعتمديةالضيعةعدد القسط
40008برئ املشارقةالتضحية1
600024برئ املشارقةالصفاء 21

1000032الجملة

فعىل الراغبني يف املشاركة يف قسط أو أكثر والذين ال يوجدون يف وضعية نزاع مع ديوان األرايض الدولية، االتصال بإدارة الخلية 
عىل العنوان التايل :

- عمارة العبايس 1140 الفحص.
- املركب الفالحي بالنفيضة - 4030 النفيضة.

مع إمكانية زيارة موقع الضيعة لالطالع عىل وضعية املنتوج.
ترسل العروض املالية يف ظرف مغلق عن طريق الربيد (الربيد الرسيع ومضمون الوصول) أو مبارشة بمكتب الضبط بإدارة 

الخلية مقابل وصل إيداع، باسم «السيد مدير خلية الترصف زغوان 1».
وتحمل عبارة «ال يفتح استشارة عدد 2020/13 للقيام بخضارة لوز عىل رؤوس أشجارها للمرة الثانية للموسم الفالحي 
2020/2019» علما وأن مبلغ املشاركة حدد بألفني دينار (2000) بواسطة صك معرف به من طرف البنك إىل خلية الترصف 

زغوان 1.
- يقىص كل عرض تضمن ظرفه الخارجي معطيات عن األثمان أو عن مبلغ العرض املايل، كما يلغى كل عرض ال يحتوي 

الوثائق املطلوبة أو يرد بعد األجل القانوني.
- حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الثالثاء 26 ماي 2020.

- يقع اعتبار ختم مكتب الضبط بإدارة الخلية املرجع الوحيد.
ملزيد اإلرشادات االتصال عىل الرقم : 73380238.

IP 220/3674

اجلمهورية التونسية
وزارة الشؤون املحلية

والية القريوان
بلدية حفوز

طلب العروض عدد 2020/01 «إجراءات مبسطة»
إقتناء شاحنة جمهزة بآلة ضاغطة محولة 7 م3

طريق  عن  عروض  طلب  إعالن  حفوز  بلدية  رئيس  السيد  يعتزم 
منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط (TUNEPS)، القتناء شاحنة 

ضاغطة سعة 7 م3.
املشاركة تحميل ملف  يف  والراغبني  لهم  املرخص  املزودين  بإمكان 
www.  : باملنظومة  الخاص  املوقع  من   - مجانا   - العروض  طلب 

tuneps.tn
عرب  اإلدارية  والوثائق  والفنية  املالية  العروض  تقديم  إجباريا  يتم 

منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط.
ويتم تقديم الوثيقة األصلية للضمان الوقتي يف ظرف مغلق يكتب 
عليه عدد طلب العروض وموضوعه مع عبارة «ال يفتح»، وذلك عن 
طريق الربيد الرسيع عىل العنوان التايل «ساحة االستقالل بلدية حفوز 

3130» أو مبارشة بمكتب الضبط للبلدية.
الساعة  2020 عىل  24 جوان  ليوم  العروض  لقبول  أجل  آخر  حدد 
العارشة صباحا وتعترب ملغاة آليا جميع العروض التي لم يتم تقديمها 
عن طريق منظومة الرشاءات عىل الخط، وكذلك العروض التي لم يرد 

يف شأنها يف األجل املحدد وثيقة الضمان الوقتي.
الوثائق  مع  بالتوازي  املنظومة  عىل  املسجلة  العروض  فتح  يتم 
املقدمة مبارشة أو عرب الربيد إىل مكتب الضبط يف جلسة علنية يوم 24 
جوان 2020 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا بمقر بلدية حفوز.
يبقى كل مزود ملزما بعرضه ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل 

لتاريخ آخر أجل لقبول العروض.
اإلضافية  التعديالت  كافة  إدخال  البلدية  بإمكان  االقتضاء،  عند 
امللحقة مللف طلب العروض. ويتم نرش التعديالت عىل الخط بواسطة 

.TUNEPS منظومة
IP 220/3668

وزارة الفالحة
ديوان األرايض الدولية

وحدة الترصف زغوان 2
إستشارة عدد 2020/14

للقيام بأشغال احلراثة العميقة
بأشغال  القيام   2 زغوان  املسرتجعة  الدولية  األرايض  يف  الترصف  خلية  تعتزم 
املوضوعة تحت ترصفها واملقدرة  الفالحية  الضيعات  العميقة يف عدد من  الحراثة 

بحوايل 500 هك.
فعىل الراغبني يف املشاركة والذين ال يوجدون يف وضعية نزاع مع ديوان األرايض 

الدولية، اإلتصال بإدارة الخلية عىل العنوان التايل :

- املركب الفالحي بالنفيضة - 4030 النفيضة -
لسحب كراس الرشوط.

ترسل العروض يف ظرف مغلق يحمل عبارة :

«ال يفتح إستشارة عدد 2020/14 للقيام بأشغال احلراثة العميقة»
عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع أو يمكن تسليمها 

مبارشة إىل مكتب الضبط الخاص بإدارة الخلية، باسم :

«السيد مدير خلية الترصف زغوان 2»
مبلغ  عن  أو  األثمان  عن  معطيات  الخارجي  ظرفه  تضمن  عرض  كل  يقىص   -

العرض املايل أو يرد بعد األجل القانوني.
- كل عرض ال يحتوي الوثائق املطلوبة (املضمنة بكراس الرشوط) يكون عرضة 

لإلقصاء.
- حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 2 جوان 2020.

يقع اعتبار ختم مكتب الضبط بإدارة الخلية املرجع الوحيد.
ملزيد اإلرشادات اإلتصال عىل الرقم : 73380238.

IP 220/3675

اجلمهورية التونسية
وزارة الفالحة واملوارد املائية

ديوان األرايض الدولية
املركب الفالحي وادي الدرب القرصين

إستشارة بواسطة الظروف املغلقة لبيع صابة مشمش وخوخ عىل رؤوس أشجارها
موسم 2020/2019

الدرب القرصين بيع صابة خوخ ومشمش عىل رؤوس أشجارها  الفالحي وادي  املركب  يعتزم 
منتوج 2020/2019 عن طريق الظروف املغلقة وذلك لألقساط املبينة بالجدول التايل :

عدد األشجار تقريبااملنتوجالقسط
1103خوخقسط عدد 01
2502مشمشقسط عدد 02

- يمكن لكل مشارك زيارة املركب الفالحي واد الدرب القرصين لإلطالع عىل املنتوج املعد للغرض.
- عىل كل راغب يف املشاركة دفع للمركب الفالحي وادي الدرب بالقرصين مبلغ املشاركة والذي 
أو  نقدا   (02 للقسط عدد  (بالنسبة  دينار  01) و3000  للقسط عدد  (بالنسبة  دينار   5000 قدره 

بواسطة صك معرف من طرف البنك واالطالع عىل كراس رشوط البيع واإلمضاء عليه.
- تقدم العروض بواسطة ظرف مغلق يكتب عليه «ال يفتح استشارة لبيع صابة خوخ ومشمش 

عىل رؤوس أشجارها» مبارشة بمكتب الضبط.
- حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم األربعاء 27 ماي 2020 ويعترب ختم مكتب الضبط املحدد 

لتاريخ الوصول وكل عرض يصل بعد األجل املحدد يعترب ملغى وال يؤخذ بعني االعتبار.
ملزيد اإلرشادات االتصال بإدارة املركب الفالحي وادي الدرب بالقرصين.

الهاتف/الفاكس : 77412170.
IP 220/3670

السبت  16  ماي  142020


