
         

 
ـــة ـــ ــــة التونسيـ  الجمهـوريــ

  واملوارد املائية والصيد البحري وزارة الفالحة  

 ديــــــــوان الــحــبـــــوب 

 
ــــــــــــــدد 24/2022إعالن عـــــــــــــــ   ـ

 تسويغ بعض مراكز ديوان الحبوب لتعاطي نشاط تجميع الحبوب 

، والقصرين والقيروان وسوسة بكل من واليات زغوان ونابل وسليانة وباجة    ةكز كائناتسويغ مر يعتزم ديوان الحبوب عرض  

 كاآلتي: أقساط  عشرة على ةلتعاطي نشاط تجميع حبوب االستهالك املنتجة محليا موزع 

 

 البيان مكونات القسط الوالية  املحتوى 
عدد 

 القسط 

01ملحق   
 زغوان 

 مبنى للحارس   -مرفقين صحيين  –( 2مبنى إداري يتكون من مكتبين )  –( 2مخزنين )

 مرفق صحي. –مطبخ  –( غرف 3مسكن يتكون من ثالثة )
 01 مركز الناظور 

02ملحق  
 02 مركز بئر بورقبة مبنى إداري يتكون من مكتبين   ومرفق صحي. -أرض بيضاء  –فضاء مغطى  –مخزن  نابل 

03ملحق   
 سليانة

 صحي.مرفق  –( مكاتب 3مبنى إداري متكون من ثالثة ) –( 2مخزنين )

 مرفق صحي  –مطبخ  -( غرف 3مسكن متكون من ثالثة )
 03 مركز العروسة 

04ملحق   

 باجة

 مبنى إداري –( 2مخزنين )

  مرفق صحي –مطبخ  -( غرف 3مسكن متكون من ثالثة )
 04 مركز تبرسق

 05 مركز قبالط  مساحة مسيمنة -مبنى صحي -بيت حراسة -( ومبنى إداري 2مخزنين ) 05 ملحق

 أرض بيضـاء  -مركب صحي يضم غرفة للعملة -مبنى إداري يضم مكتبين -مخزن  06 ملحق

 - مرفق صحي  –مطبخ  -( غرف 3مسكن متكون من ثالثة ) 
 06 مركز نفزة 

07ملحق   

 القصرين 
 07 مركز تالة   مكتب -مرفق صحي   –أرض بيضاء  -( 3ثالثة مخازن )

08ملحق   08 مركز سبيبة مركب صحي –مكتب  –مساحة بيضاء  –مخازن أفقية  04 

09ملحق   

 القيروان 

 09 مركز حفوز  أرض بيضاء  –بيت حراسة  –مرفق صحي  –مبنى إداري   –مخزن  –صوامع خرسانية  08

10ملحق   
 10 مركز نصر هللا محل للحارس    –مركب صّحي  -مبنى إداري  -مخزن أفقي  –خزان خرساني عمودي 

11ملحق   .أرض بيضاء -محل للحارس –مركب صّحي  -مبنى إداري  -مخزن أفقي  -خزان خرساني عمودي  

 مسكن.
 11 مركز بوحجلة

12ملحق   

 

 12 بوفيشة مركز  مرفق صحي  -مكتبين  -( 3ثالثة مخازن ) سوسة

 

أو      قسط  في  املشاركة  في  الراغبين  مقره   أكثرفعلى  الكائن  الحبوب  بديوان  للصفقات  القارة  الكتابة  بمصالح                           االتصال 

 مجانا.شارع آالن سفاري تونس، بداية من تاريخ صدور هذا اإلعالن لسحب كراس الشروط  30بعدد 

   العقار.الذي ينتمي لها  الجهوية لديوان الحبوب  وائرالد  ؤساءبالجدول بالتنسيق مع ر  املراكز املذكورةيمكن معاينة  و  

البلفدير    173صندوق بريد رقم    -سفاري تونسشارع آالن    30ترسل العروض باسم السيد الرئيس املدير العام لديوان الحبوب       

الضبط املركزي لديوان الحبوب   تودع مباشرة بمكتبعن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو    -تونس    -  1002

 ع.إيدا مقابل الحصول على وصل  

  ز كامر   بتسويغ بعض  املتعلق  ـدد 24/2022عروض عـطلب    -   "ال ُيفتح  " يحمل عبارة    خارجي مغلقتقدم العروض في ظرف       

 -  ديوان الحبوب لتعاطي نشاط تجميع الحبوب



      

   التالية:أن يحتوي بداخله على الوثائق  يجبو  

أو أصل وثيقة التنزيل البنكي بالحساب    13للملحق عددطبقا    د(  1000)دينار    قدره ألفبمبلغ  قسط    وقتي لكل ضمان بنكي   -

حي املهرجان بقيمة تساوي    1املفتوح لدى الشركة التونسية للبنك فرع املنزه  10007037194834678841رقم  الجاري لديوان الحبوب  

 .الحقها، ويتم استرجاع الضمان في وقت ؤ مبلغ أو مبالغ الضمان القسط أو األقساط املزمع كرا

 .من كراس الشروط اإلدارية (05الخامس )الوثائق اإلدارية املنصوص عليها بالجدول املضمن بالفصل   -

بالنقطة  ظرف مغلق يحمل عبارة الظرف )أ("العرض الفني" ويحتوي بداخله على الوثائق املنصوص عليها بالجدول املضمن    -

 كراس الشروط اإلدارية.   من (05الفصل الخامس )األولى 

املضمن  ظرف مغلق يحمل عبارة الظرف )ب( "العرض املالي" ويحتوي على بداخله على الوثائق املنصوص عليها بالجدول   -

 اإلدارية.كراس الشروط   من (05الفصل الخامس )  بالنقطة الثانية

 يوما ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى املحدد لقبول العروض.   90يبقى املشاركون ملزمين بعروضهم مدة 

ويؤخذ بعين االعتبار ختم  الخامسة مساء  الغاية وعلى الساعة    بدخول   2022دبسمبر    2يوم  العروض  حدد آخر أجل لقبول       

 العروض. مكتب الضبط املركزي لديوان الحبوب لتحديد تاريخ وساعة وصول 
 

       أو وثيقة التعهد أو يصل   يحتوي على الضمان البنكي الوقتي أو أصل التنزيل البنكي   عرض ال   آليا كليقص ى    

 . العروضاملحدد لقبول   األجل األقص ىإلى ديوان الحبوب بعد 


