
 الجمهورية التونسية

  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

 اإلدارة العامة للغابات
 

بكل من  ملف طلب التعبير عن الرغبة للمشاركة في لزمتي تركيز واستغالل "تلفيريك" والتهيئة المصاحبة لهما

 بجبل زغوان من والية زغوانالحديقة الوطنية ب طبرقة من والية جندوبة و -عين دراهم

 

 01/2019.......عدد ... طلب التعبير عن الرغبة
 

إجراء  ""مانح اللزمةوالمسمات ، (اإلدارة العامة للغابات)  الفالحة والموارد المائية والصيد البحري ةراوزتعتزم 

بكل من عين  طلب التعبير عن الرغبة للمشاركة في لزمتي تركيز واستغالل "تلفيريك" والتهيئة المصاحبة لهما

على قسطين طلب التعبير عن الرغبة ويحتوي  .طبرقة من والية جندوبة وبجبل زغوان من والية زغوان -دراهم

 منفصلين حسب ما يبينه الجدول التالي:
 

 القسطعدد  المكونات ناالمك

 01عدد  القسط جبل زغوان الحديقة الوطنية بب تركيز واستغالل "تلفيريك" والتهيئة المصاحبة له والية زغوان

 02عدد  القسط طبرقة  -عين دراهمبمنطقة  تركيز واستغالل "تلفيريك" والتهيئة المصاحبة له طبرقة والية جندوبة -عين دراهم

 

طلب  عتبريللدعوة للمنافسة وتبعا  هتم انتقاءالذي يمة " لز" صاحب الوالمسمى لمترشح يعهد بإنجاز هذين المشروعين ل -1

. يمكن لكل مشارك أن يتقدم بعرض يخص قسطا تقاءاالنلهذا  المرحلة األولى اإلعالنموضوع هذا  التعبير عن الرغبة

 .منفصلين القسطين واحدا أو

 موجه لكل مؤسسة أو مجمع مؤسسات وطنية أو أجنبية لها القدرة المالية  اإلعالنموضوع هذا  عن الرغبة طلب التعبير -2

 .في أحسن الظروف نجاز المشروعين موضوع اللزمتينالالزمة ال

عبر البريد  طلب في الغرض يهتوج اإلدارة العامة للغابات أومن  ملف طلب التعبير عن الرغبةيمكن لكل مشارك سحب   -3

 مجانا. ملف طلب التعبير عن الرغبةيسلم و  chedli.karra@iresa.agrinet.tn: ى العنوان التاليعلاأللكتروني 

بالمواقع المعنية بالمشروعين موجهين للمشاركين يومين إعالميين  وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحريتنظم  -4

 .2019سبتمبر  4و  3يومي وذلك  التعبير عن الرغبةملف طلب سحبوا  قد الذين

 : على مرحلتينعملية اختيار العارضين كل قسط على حدة وتم ت -5

ويتم اختيار العارضين اعتمادا على تتضمن المرحلة األولى دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لملف التعبير عن الرغبة  -

( 05خمسة )قائمة مختصرة تضم ويترتب عنها اختيار  اللزمتينالقدرة المالية لحسن انجاز المشروعين موضوع 

 أقصى. حدك عارضين

شروط للمتطلبات وال بالقائمة المختصرة تقديم عروضهم طبقا الذي تم انتقاؤهمعارضين التتضمن المرحلة الثانية دعوة  -

 .اللزمة حمانم من طرف يحدده تم يذال

يتواصل و طلب العروض المضيقفي الحوار التنافسي طبقا لما يبينه نظام  للمشاركة يشارك العارضين الذين تم انتقاؤهم

الحوار إلى حين التوصل إلى االختيار األمثل طبقا لمتطلبات مانح اللزمة )تصميم المشروع، مسار المصعد، المكونات، 

 .(العروض المضيقطلب نظام وكافة المعطيات المبينة ب والتهيئة المصاحبةشاءات نالمساحات المخصصة للم

 من : المترشح يتكون عرض

 ويحتوي على: الملف اإلداري 

o تقديم  بطاقةإضافة إلى  ملف طلب التعبير عن الرغبة من 04طبقا للملحق عدد  تقديم خاصة بالمترشح

 مشروع ومكوناته.لل ةعامرؤية 

o رأسماله ونسبة قائمة المساهمين في مصحوبا بشخصا معنويا  إذا كان مترشحلل العقد التأسيسي

 .مساهمتهم

o  مضمون من السجل التجاري أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص

 .عليه تشريعات بلدانهم
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o  شهادة في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للمترشحين غير المقيمين وذلك

 .حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم

o شهادة في الوضعية الجبائية بالنسبة للمترشحين المقيمين. 

o اتفاق التجمع والعقود التأسيسية للشركات المكونة له. 

o  رسالة تعهد يلتزم بمقتضاها المترشح في صورة تقديمه لعرض بأن يتقيد بالخصائص العامة للمشروع

وبمقتضيات نظام االنتقاء األولي وخاصة منها المتعلقة بحفظ سرية المعلومات  موضوع اللزمة

 .05طبقا للملحق عدد  والمعطيات الخاصة بملف اللزمة وعدم إفشائها

o  ة لإلجابة عن نمبيالوثائق الو ممضات ومؤشر عليها بكل الصفحات طلب التعبير عن الرغبةنسخة من

 .العارضينطلب االستفسارات والتوضيحات من قبل 

o  03شهادة معاينة موقع المشروع موضوع العارض طبقا للملحق عدد. 

o  للمترشحين المقيمينشهادة في االنخراط بنظام الضمان االجتماعي. 

 دالقدرات المالية بالمليون دينار تونسي والتي يتم احتسابها بجمع حجم المبادالت السنوية للعارض على امتدا 

  .لمترشحباالقوائم المالية الخاصة مدعمة ب( 2018-2009العشر سنوات األخير )

 وترسل بالكيفية التالية: حسب الحالة تحمل عبارة "الملف األصلي" و "نسخة" ملفاتعلى ثالث العروض حتوي ت -6

o  ملف طلب التعبير عن  من 06يحتوي على الملف اإلداري طبقا للفصل عدد مغلق ومختوم "أ" ظرف

 يحمل عبارة "الملف أ" الرغبة

o  يحمل  لمترشحباالقوائم المالية الخاصة مدعمة بالقدرات المالية يحتوي على مغلق ومختوم "ب" ظرف

 عبارة "الملف ب"

 مكونا للعرض ويحمل عبارة  مغلق ومختوميوضع الطرفين في ظرف خارجي 

تركيز واستغالل "تلفيريك"  ملف طلب التعبير عن الرغبة للمشاركة في لزمتي

طبرقة من والية جندوبة وبجبل  -بكل من عين دراهم والتهيئة المصاحبة لهما

 .30/09/2019ال يفتح قبل  زغوان من والية زغوان

إلى وزارة توجه الظروف عن طريق البريد ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو عن طريق البريد السريع 

كما يمكن إيداعها تونس البلفيدير – 1002 -نهج آالن سفاري  30والموارد المائية والصيد البحري الفالحة 

الساعة على  30/09/2019في أجل أقصاه للوزارة مقابل وصل إيداع  الضبط المركزي مباشرة بمكتب

 .يؤخذ بعين اإلعتبار ختم مكتب الضبط المركزي بالوزارة .العاشرة

 

على مرحلتين تخصص األولى للتثبت من مطابقة العروض لموضوع التعبير عن الرغبة وفي المرحلة يتم تقييم العروض  -7

المالية نقطة. يعتمد التقييم على القدرة   100الثانية إسناد األعداد للعروض المقبولة اعتمادا على نظام تنقيط بمائة 

 لسنوية للعارض على امتدا العشر سنوات األخير.بالمليون دينار تونسي والتي يتم احتسابها بجمع حجم المبادالت ا


