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ـــــدد 12/2016عــــطلب عروض إعـــــــــــــالن 
 

   إعادة التهيئة المائية للمنطقة السقوية العمومية بماطر  دراسة

 
 

دساعخ الختُبس يكتت دساعبد لصذ إَجبص غهت ػشوض إجشاء ثجُضسد تؼتضو انًُذوثُخ انجهىَخ نهتًُُخ انفالحُخ 

: إػبدح انتهُئخ انًبئُخ نهًُطمخ انغمىَخ انؼًىيُخ ثًبغش فٍ لغػ واحذ 

 

 انًٕرد انًبئً انًسبحخ انًؼتًذٌخ إسى انًشزٔع انقسظ َٕػٍخ انذراسخ

 1 إػبدح تٍٓئخ

 

إػبدح تٍٓئخ انًُطقخ انسقٌٕخ 

 انؼًٕيٍخ ثًبطز

 

  ْك1930 يبطز

شزكخ قُبل ٔ أَبثٍت 

سذ )يٍبِ انشًبل 

 (جٕيٍٍ

 

خهُخ )  انجهىَخ نهتًُُخ انفالحُخ ثجُضسد ثًمـش انًُذوثُخاالتصبل فؼـهً يكبتت انذساعبد انّشاغجخ  فً انًشبسكخ 

 دٌُبرا ثبنحسبة 30قـذرِ فٍ أولبد انؼًم لصذ اإلغالع وعحت يهف انًشبسكخ يمبثـم دفغ يجهغ يبنـٍ  (انصفمبد

. CCP 626-56انجبري نهؼٌٕ انًحبست نهًُذٔثٍخ رقى 

: انُحٕ انتبنًتقذو انؼزٔض ػهى ٔ 

: يهف إداري* 

. نهعًبٌ االجتًبػٍفٍ َظبو شهبدح اَخشاغ  – 1

  صبنحخ و َبفزح انًفؼىل انًُصىص ػهُهب ثبنتششَغ انجبسٌ ثه انؼًم شهبدح فٍ انىظؼُخ انججبئُخ  – 2

 َظُش يٍ انغجم انتجبسٌ- 3

ٍ تأكُذا ػهً ػذو انمُبو واالنتضاو ثؼذو انمُبو يجبششح أو ثىاعطخ انغُش ثتمذَى وػىد أو ػطبَب  – 4 ًّ تصشَح ػهً انششف َتع

.  يختهف إجشاءاد إثشاو انّصفمخ ويشاحم إَجبصهبفٍأو هذاَب لصذ انتأثُش 

نى تًط ػٍ ثُضسد تصشَح ػهً انششف َمذيه انًشبسن ثأَّه نى َكٍ ػىَب ػًىيُب نذي انًُذوثُخ انجهىَخ نهتًُُخ انفالحُخ ة- 5

.  ػٍ انؼًم ثهب يذح خًظ عُىاد ػهً األلماَمطبػه

يًعً ثكّم انّصفحبد ويختىو ثبنصفحخ األخُشح   كّشاط انششوغ اإلداسَخ انخبّصخ يؼًش و– 6

. كّشاط انخطىغ انًشجؼُخ يؼًش و يًعً ثكم انصفحبد ويختىو ثبنصفحخ األخُشح- 7

( 1يهحك ػذد  )ثطبلخ و إسشبداد حىل يكتت انذساعبد حغت انًُىرج انًصبحت - 8

(  2يهحك ػذد)انتؼهذ ثبنتأيٍُ حغت انًُىرج انًصبحت  - 9

 .َغخخ يطبثمخ نؤلصم يٍ كشاط انششوغ تؼبغٍ انًهُخ صبنحخ و َبفزح انًفؼىل- 10

انؼزض انفًُ * 

يغ  (3يهحك ػذد )َجبص انذساعبد إللبئًخ يًعبح ويختىيخ فٍ انىعبئم انجششَخ انًكىَخ نفشَك انؼًم انًىكىل نه - 1

  :يؤَذاد 

  انشهبدح انؼهًُخ -

 4 انغُشح انزاتُخ يًعبح ويؼشفخ ثبإليعبء يٍ غشف انخجُش و يطبثمخ نهًُىرج انًصبحت ثبنًهحك ػـذد-

  (ثبنُغجخ نشئُظ انًششوع) نهعًبٌ االجتًبػٍ َظبو شهبدح انتصشَح ثصُذوق- 

 5ثـطـبلبد انًشبسَغ انًُجضح يًعبح يٍ غشف انخجُش ويطبثمخ نهًُىرج انًصبحت ثبنًهحك ػذد - 

. يزكشح تفغُشَخ يفصهخ حىل غشَمخ و يُهجُخ انؼًم انًمتشحخ إلَجبص انذساعبد غجمب نهخطىغ انًشجؼُخ- 2

 le)يخطػ يفصم نتُفُز إَجبص انذساعبد فٍ انآلجبل و غجمب نهخطىغ انًشجؼُخ يغ ركش انتمذَشاد انالصيخ نهخجشاء - 3

nombre d'homme –mois) إلَجبص انًطهىة و ثُبٌ انًّذح انًخصصخ نكم فشد يٍ فشَك انذساعبد و انًهبو انًىكىنخ 

. نه
 

  :انؼزض انًبنً  * 



: َتعًٍ انؼشض انًبنٍ انىثبئك انتبنُخ 

. وثُمخ انتؼهذ حغت انًُىرج انًصبحت يؼًشح،  يًعبح،  يؤسخخ و يختىيخ -1

 .جذول األعؼبس انفشدَخ يؼًش ويًعً ثكم انصفحبد و يختىو ثبنصفحخ األخُشح -2

 .انمبئًخ انتمذَشَخ يؼًشح و يًعبح ثكم انصفحبد و يختىيخ ثبنصفحخ األخُشح -3

 .ألعؼبس يؼًش و يًعً ثكم انصفحبد و يختىو ثبنصفحخ األخُشحلجذول تفصُهٍ  -4

 

ٌجت أٌ تٕجّ انظزٔف انًحتٌٕخ ػهى انؼزٔض انفٍُخ ٔانًبنٍخ ػٍ طزٌق انجزٌذ انًضًٌٕ انٕصٕل أٔ ػٍ 

طزٌق انجزٌذ انسزٌغ أٔ تسهى يجبشزح إنى يكتت انضجظ انًزكشي ثبنًُذٔثٍخ يقبثم ٔصم إٌذاع ٔتكٌٕ ثئسى انًُذٔة 

 ثُشرد، 7000انجٕٓي نهتًٍُخ انفالحٍخ ثجُشرد شبرع حسٍ انُٕري 

 

 12/2016 ػذدطهت ػزٔض ال ٌفتـح  " :انتبنٍخ نهؼجبراد  ٔ يختٕيب ٔحبياليغهقب انخبرجً ظزفال ٌكٌٕ ٔ"

 ."إَجبس دراسخ إػبدح انتٍٓئخ انًبئٍخ نهًُطقخ انسقٌٕخ انؼًٕيٍخ ثًبطز

 

ٌٔؤخذ ثؼٍٍ اإلػتجبر تبرٌخ صجبحب  (10:00) ػهى انسبػخ 2016-12-26 حذد آخز أجم نتقذٌى انؼزٔض ٌٕو

. انٕصٕل إنى يكتت انضجظ انًزكشي ثبنًُذٔثٍخ

 

( 10:30) ػهى انسبػخ انؼبشزح ٔانُصف 2016-12-26 ٌقغ فتح انؼزٔض انفٍُّخ ٔ انًبنٍّخ فً جهسخ ػهٍُّخ ٌٕو

ثقبػخ انجهسبد ثًقّز انًُذٔثٍّخ انجٌّٕٓخ نهتًٍُّخ انفالحٍّخ ثجُشرد 


