
                                                                      الشركة الجهوية للنقل بمدنين

 

 استشـــــــارة عـــــدد2022/19

   لتركيز محطات وقوف بتاريخ 2022/10/07

 
 

تعتزم الشركة الجهوية للنقل بمدنين القيام باستشارة لتركيز محطات وقوف على شبكة 

 .بواليتي مدنين وتطاوين لاإلستغال

 قاعدةويكون تثبيت المحطات طبقا للمواصفات المطلوبة باستعمال الحجر واإلسمنت وفي 

 .صم على اإلقل  50صم وعمقها 50صم* 50 عةمرب

على أن يتم تحديد مواقع تركيز المحطات بالتنسيق مع رؤساء الوكاالت ومراقبي اإلستغالل 

 :ويكون البرنامج كما يلي 
 

 
  

لمقاسات المطلوبةا  المركز العدد األقصى للمحطات 

صم 50عمق  صم50صم* 50مربع   جزيرة جربة 100 

صم 50عمق  صم50صم* 50مربع   وكالة تطاوين 30 

صم 50عمق  صم50صم* 50مربع   وكالة غمراسن 30 

صم 50عمق  صم50صم* 50مربع   وكالة بنقردان 30 

صم 50عمق  صم50صم* 50مربع  يسوكالة جرج 30   

صم 50عمق  صم50صم* 50مربع   وكالة بني خداش 30 

صم 50عمق  صم50صم* 50مربع   وكالة مدنين 50 

 المجموع 300 
 

 مالحظات

ة في مكانها من طرف المقاول ويتم معاينتها من تم المحطات مثبيكون الخالص بعد تسل   /1

 .طرف فريق من المراقبين ورؤساء الوكاالت 

 

 ر موقع واحد أو أكثر لتركيز المحطات.يمكن للمقاول اختيا/2

 

 يكون إجراء المقارنات بين المشاركين حسب كل مكان تركيز على حدة./3
 

 
 
 
 
 



 

الشركة الجهوية للنقل بمدنين                                                                  
    

 

 عرض أثمان 

 
 إني الممضي أسفله

 ....................................................................................................السيد :.

 ...........................................................................................رقم ب ت و : 

 19/2022 أطلب من جنابكم تسجيل مشاركتي في اإلستشارة بخصوص تركيز محطات عدد

 ويكون الثمن المقترح كالتالي:
  

الثمن الجملي 

األداءكامل   

نسبة 

 األداء

الثمن الجملي 

األداء خال من  

الثمن الفردي 

 لتركيز المحطة

األداءخال من   

العدد األقصى 

 للمحطات

 مكان التركيز

 جزيرة جربة 100    

 وكالة تطاوين 30    

 وكالة غمراسن 30    

نقردانوكالة ب 30      

 وكالة جرجيس 30    

 وكالة بني خداش 30    

 وكالة مدنين 50    

 مجموع المحطات 300    
 

 *وألتزم بأن يتم الخالص طبقا لمحضر التسلم الذي يمضى من طرف رئيس الوكالة

 المراقب والمقاول .و  

 . إمضاءهويبقى هذا العرض صالحا على امتداد سنة من تاريخ *

 

مكتب الضبط المركزي للشركة  إلىمباشرة  أوفي ظروف مغلقة عبر البريد  ترسل العروض
 إضافةمع  4100مدنين  1952جانفي  18الشركة الجهوية للنقل بمدنين نهج : العنوان التالي إلى

ويؤخذ بعين  13/10/2022اجل لقبول العروض يوم  آخر.حدد  19/2022عبارة اليفتح استشارة 

 المركزي للشركة. االعتبار ختم مكتب الضبط

 

 

والطابع اإلمضـــــــــــاء  
 

 

 


