وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلديـــة قليبيـــة

إعالن طلب عروض للمرة األولى عدد 2021/01
" إستغالل سوق الجملة للخضر و الغالل بقليبية "
يعتزم رئيس بلدية قليبية إعالن عن طريق طلب عروض قصد إستغالل سوق الجملة للخضر و الغالل بقليبية لمدة ثالث سنوات غير قابلة للتجديد
بداية مـــــــــن  01جانفي  2022بزيادة  % 10كل سنة .
و على المستلزمين الراغبين في المشاركة تقدم العرض على مطبوعة خاصة تسحب من مقر البلدية بعد تعميرها وإمضائهـــا و يوضع
في ظرف أول مغلق يحمل مرجع صاحب العرض مرفقا بالوثائق التالية :
1ـ كراس الشروط ممضى و معرف به من طرف المستلزم.
صلة لمختلف التكاليف وأصناف
2ـ دراسة مالية مفصلة للسوق وتقديم كلفة اإلستغالل التقديري للمشروع ودراسة المردودية مف ّ
التعريفات وكل ضوارب اإلحتساب.
3ـ تجارب مقدم العرض وشركائه في مجال إستغالل أسواق الجملة للخضر و الغالل على األقل سنتين ( نسخ من عقود لزمات
األسواق ).
4ـ نسخة من العقد التأسيسي للشركة إذا كان المتعهد شخصا معنويا .
5ـ مخطط تمويل السوق.
 -6كشف في الموارد البشرية التي ستوضع على ذمة اللزمة .
 -7نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 - 8رقم حساب بريدي أو بنكي متكون من  20رقما للمشارك.
يوضع هذا الظرف في ظرف ثان مرفق بالوثائق التالية:
 1ـ شهادة سارية المفعول في اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
 2ـ نظير من الباتيندة سارية المفعول (المعرف الجبائي) طبقا لمقتضيات الفصل  56من مجلة الضريبة على دخل األشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات ( نشاط مستلزم أسواق ).
 3ـ شهادة في الوضعية الجبائية لمقدم العرض صالحة .
 4ـ أصل الوصل المتعلق بدفع الضمان الوقتي الذي قيمته خمسة و أربعون ألفا و خمسمائة دينارا  45.500.000دينارا مسلم من
قبل القابض البلدي بقليبية.
 -5إستمارة يتم سحبها من بلدية قليبية يتم التنصيص فيها على السعر المقترح للزمة.
 -6شهادة إبراء بالنسبة للديون الراجعة للدولة و الجماعات المحلية.
 -7أصل الوصل المتعلق بدفع ضمان إلستهالك الماء و الكهرباء داخل سوق الجملة للخضر و الغالل بقيمة  5000دينارا.
ال يمكن أن يتضمن الظرف الثاني أي معطيات حول مقدم العرض إال عبارة " ال يفتح طلب عروض إلستغالل سوق الجملة للخضــــر
و الغالل قليبية " ،وال يقبل أي عرض ال يتضمن الوثائق المنصوص عليها سابقا.
ترسل ظروف طلب العروض بالبريد مضمون الوصول أو تودع بمكتب ضبط بلدية قليبية مقابل وصل إثبات.
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم  13أكتوبر  2021على الساعة العاشرة صباحا و ذلك باإلعتماد على ختم مكتب الضبط بالبلدية.
كل عرض يرد غير مرفوق بالوثائق المطلوبة أو ال يلتزم بشروط هذا اإلعالن أو يصل بعد اآلجال المحددة إلرسال العرض يتم إلغاؤه.
مكان فتح العروض :
يتم فتح العروض بمقر بلدية قليبية و للجنة التبتيت الحق في إمكانية إعادة طلب العروض إذا ما تبين لها أن في ذلك مصلحة للبلدية.
تاريخ فتح العروض :
تجتمع لجنة التبتيت في جلسة واحدة علنية لفتح الظروف المحتوية على العروض يوم  13أكتوبر  2021على الساعة العاشرة صباحا
و ما يليها بمقر بلدية قليبية.

