
  

  بلدية تونسبلدية تونس    
  

  22001199//11عدد عدد   النتقاء مستثمرينالنتقاء مستثمرين  الترشحالترشح  فيفي  الرغبةالرغبة  عنعن  لتعبيرلتعبيرطلب اطلب ا  إعالنإعالن
  عن طريق المناظرةعن طريق المناظرة  في طلب عروض مضيقفي طلب عروض مضيق  لمشاركةلمشاركةلل

  واستغالل مآوي ذات طوابق للسيارات بمدينة تونسواستغالل مآوي ذات طوابق للسيارات بمدينة تونس  إلنجازإلنجازبلدية بلدية الستلزام قطع أراضي الستلزام قطع أراضي 
  

) مآوي ذات طوابق ) مآوي ذات طوابق 0066((  المالية الالزمة إلنجاز واستغاللالمالية الالزمة إلنجاز واستغالل  تتوفر فيهم القدراتتتوفر فيهم القدراتمستثمرين مستثمرين انتقاء انتقاء تونس تونس   تعتزم بلديةتعتزم بلدية
عقود عقود وذلك في إطار وذلك في إطار ولتحديث وتطوير الخدمات المقدمة بها بإدماج التكنولوجيا الحديثة، ولتحديث وتطوير الخدمات المقدمة بها بإدماج التكنولوجيا الحديثة، للسيارات بمدينة تونس للسيارات بمدينة تونس 

للمشاركة في طلب عروض مضيق عن للمشاركة في طلب عروض مضيق عن   وتعلن للغرض عن فتح باب الترشحاتوتعلن للغرض عن فتح باب الترشحات  ،،وفقا لمقتضيات كراس شروطوفقا لمقتضيات كراس شروطوو  لزماتلزمات
ثالثة ثالثة يتم قبول يتم قبول ((المشاريع المشاريع لتجسيم هاته لتجسيم هاته أراضي بلدية متواجدة بالمنطقة المركزية أراضي بلدية متواجدة بالمنطقة المركزية قطع قطع ستلزام ستلزام الالناظرة ناظرة طريق المطريق الم

    ).).لكل فضاء وخمسة كحد أقصى، مع إمكانية الترشح ألكثر من فضاءلكل فضاء وخمسة كحد أقصى، مع إمكانية الترشح ألكثر من فضاء  كحد أدنىكحد أدنى  ننمترشحيمترشحي
  

  ::مشاريع اللزماتمشاريع اللزمات  شملشملتتوو
نشاطات تكميلية مثمنة نشاطات تكميلية مثمنة لل  يتم تخصيصهايتم تخصيصهات ت مدمج بها مساحامدمج بها مساحا  تحتية)تحتية)  أوأو//وو(فوقية (فوقية   مآوي ذات طوابق للسياراتمآوي ذات طوابق للسيارات  بناءبناء  --

وذلك وفقا لخصوصيات كل وذلك وفقا لخصوصيات كل   باالتفاق بين الطرفينباالتفاق بين الطرفينيتم تحديد نوعها وبرامجها يتم تحديد نوعها وبرامجها   ،،))مكاتب،مكاتب،تجارية، تجارية،   للمشاريع) محالتللمشاريع) محالت
  ..فضاء وطبقا لمقتضيات مثال التهيئة لمدينة تونسفضاء وطبقا لمقتضيات مثال التهيئة لمدينة تونس

  قتصادية ومردودية المشاريع. قتصادية ومردودية المشاريع. المركبات العقارية التي سيتم إنجازها لمدة تحددها دراسات الجدوى االالمركبات العقارية التي سيتم إنجازها لمدة تحددها دراسات الجدوى اال  استغاللاستغالل  --
الوقوف بمعلوم الوقوف بمعلوم ((تجهيز منطقة التدخل على الطريق العام المحددة لكل مشروع واستغالل وقوف السيارات بها تجهيز منطقة التدخل على الطريق العام المحددة لكل مشروع واستغالل وقوف السيارات بها   --

والتكبيل طبقا للتراتيب المعمول بها في والتكبيل طبقا للتراتيب المعمول بها في طريق الرفع والحجز طريق الرفع والحجز   نن: ع: عالعامالعامومراقبة مخالفات الوقوف على الطريق ومراقبة مخالفات الوقوف على الطريق 
  ))الشأنالشأن

  
  اآلتي ذكرها:اآلتي ذكرها:شاريع شاريع مم  األربعاألربع  ويهم طلب العروضويهم طلب العروض

  
، ويخص قطعة األرض البلدية التي تحوي المأوى السطحي للسيارات الكائن بزوايا ، ويخص قطعة األرض البلدية التي تحوي المأوى السطحي للسيارات الكائن بزوايا ""نهج المختار عطيةنهج المختار عطيةمشروع "مشروع "  --11

  أنهج القاهرة، المختار عطية وكمال أتاتورك.أنهج القاهرة، المختار عطية وكمال أتاتورك.
  ، ويخص: ، ويخص: ""القصبةالقصبةمشروع "مشروع "  --22

ونهج الدكتور ونهج الدكتور   11993388فريل فريل أأ  99قطعة األرض البلدية التي تحوي المأوى السطحي للسيارات الكائن بزاوية شارع قطعة األرض البلدية التي تحوي المأوى السطحي للسيارات الكائن بزاوية شارع   §§
  ).).المتاخم لقصر بلدية تونس بالقصبةالمتاخم لقصر بلدية تونس بالقصبةكارطون (كارطون (

(الذي كان يأوي مطبعة (الذي كان يأوي مطبعة   11993344مارس مارس   0202ونهج ونهج   11993388أفريل أفريل   99، الكائن بزاوية شارع ، الكائن بزاوية شارع 11993344مارس مارس   0202فضاء نهج فضاء نهج   §§
  .."دار العمل" سابقا)"دار العمل" سابقا)

  ، ويخص:، ويخص:""باب الخضراءباب الخضراءمشروع "مشروع "  --33
ت الكائن بزاوية شارعي أوالد حفوز والبشير صفر ت الكائن بزاوية شارعي أوالد حفوز والبشير صفر قطعة األرض البلدية التي تحوي المأوى السطحي للسياراقطعة األرض البلدية التي تحوي المأوى السطحي للسيارا  §§

  ). ). على مستوى جسر باب العسلعلى مستوى جسر باب العسل((
  ..))مأوى تحتيمأوى تحتي((  ساحة باب الخضراء الكائنة بزاوية شارع الطيب المهيري وشارع الهادي شاكرساحة باب الخضراء الكائنة بزاوية شارع الطيب المهيري وشارع الهادي شاكر  §§

وسيدي البشير وسيدي البشير   الجزائرالجزائر  ويخص قطعة األرض البلدية الكائنة بزوايا شارع باب جديد وأنهجويخص قطعة األرض البلدية الكائنة بزوايا شارع باب جديد وأنهج"، "، باب الجزيرةباب الجزيرةمشروع "مشروع "  --44
  وسيدي غريب والنواوري، والتي تحوي السوق البلدية بباب الجزيرة. وسيدي غريب والنواوري، والتي تحوي السوق البلدية بباب الجزيرة. 

  
، ، 6565الراغبين في المشاركة، االتصال بإدارة المرور والوقوف (اإلدارة الفرعية للوقوف) الكائنة بـالراغبين في المشاركة، االتصال بإدارة المرور والوقوف (اإلدارة الفرعية للوقوف) الكائنة بـعلى المستثمرين على المستثمرين فف

أو أو   عمل اإلداريعمل اإلداريخالل أوقات الخالل أوقات المجانا مجانا   وسحبهاوسحبها  لملف الترشحلملف الترشح  المرجعيةالمرجعيةالعناصر العناصر تونس، لإلطالع على تونس، لإلطالع على   --شارع لندرة شارع لندرة 
يمكن للمستثمرين يمكن للمستثمرين وو  ،،tunis.gov.tn-www.commune  سحبها مباشرة من الموقع اإللكتروني لبلدية تونسسحبها مباشرة من الموقع اإللكتروني لبلدية تونس

  ..أو في إطار مجمعأو في إطار مجمع  فرديةفرديةالمشاركة بصفة المشاركة بصفة 
  

"التعبير عن "التعبير عن ة الوثائق المكونة لملف ة الوثائق المكونة لملف وترفق إلى بقيوترفق إلى بقي  الترشحالترشحوثيقة وثيقة   علىعلى  ةةعلى حدعلى حد  مشروعمشروعلكل لكل   طلبات الترشحطلبات الترشحتقدم تقدم 
التي يكون المعني باألمر قد سحبها التي يكون المعني باألمر قد سحبها ووالمرجعية المرجعية   ههعناصرعناصرمن من   0404المحددة بالفصل المحددة بالفصل " " 22001199//0101الرغبة في المشاركة عددالرغبة في المشاركة عدد

ال يفتح، ال يفتح، ، يكتب عليه " ، يكتب عليه " مغلقمغلق  في ظرففي ظرف  ملف ترشحملف ترشح  كلكلوضع وضع ويوي  من اإلدارة البلدية وتولي تعميرها وإمضائها بكل دقةمن اإلدارة البلدية وتولي تعميرها وإمضائها بكل دقة
الستلزام قطع أراضي بلدية لبناء واستغالل مآوي ذات الستلزام قطع أراضي بلدية لبناء واستغالل مآوي ذات   22001199//11المشاركة عدد المشاركة عدد في في الرغبة الرغبة إعالن للتعبير عن إعالن للتعبير عن 

  " " طوابق للسيارات بمدينة تونسطوابق للسيارات بمدينة تونس
  

قصر قصر   --، عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع إلى بلدية تونس، عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع إلى بلدية تونسالترشحاتالترشحاتترسل الظروف المحتوية على ترسل الظروف المحتوية على 
  إلى مكتب الضبط المركزي الكائن بقصر البلدية بالقصبةإلى مكتب الضبط المركزي الكائن بقصر البلدية بالقصبةتونس أو تسلم مباشرة تونس أو تسلم مباشرة   11008800البلدية القصبة سيداكس البلدية القصبة سيداكس 

  مقابل وصل إيداع.مقابل وصل إيداع.
  ).).يؤخذ بعين االعتبار ختم مكتب الضبط المركزي لبلدية تونس في تحديد تاريخ تسليم الظروفيؤخذ بعين االعتبار ختم مكتب الضبط المركزي لبلدية تونس في تحديد تاريخ تسليم الظروف((                

  
  على الساعة العاشرة صباحا.على الساعة العاشرة صباحا.  22001199أوت أوت   1212ليوم ليوم   الترشحاتالترشحاتحدد آخر أجل لقبول حدد آخر أجل لقبول 

العاشرة العاشرة على الساعة على الساعة   الترشحاتالترشحاتفي نفس اليوم المحدد كآخر أجل لقبول في نفس اليوم المحدد كآخر أجل لقبول فات الترشح فات الترشح جلسة علنية لفتح ملجلسة علنية لفتح مل  تنعقدتنعقد
  صباحا بقصر البلدية بالقصبة بقاعة االجتماعات (الجناح ب).صباحا بقصر البلدية بالقصبة بقاعة االجتماعات (الجناح ب).  ونصفونصف


