
 

 

 

 

 

 

 

   شراءات 8288/ 82 وطنيعروض  طلب إعالن

  ميكانيك وكهرباء السياراتتكوين في  اقتناء تجهيزات

 بس"يعبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تون 
 

 في تكوين قصد اقتناء تجهيزات  وطنيتعتزم الوكالة التونسية للتكوين المهني إجراء طلب عروض  .1

 مركز التكوين والتدريب المهني بجربة.  دةفائل ميكانيك وكهرباء السيارات

 على النحو التالي: ةحص (33)على تتوزع التجهيزات المزمع اقتناؤها  .8

عدد 

   الحصة
 البيانات

01 Equipements de garage de vulcanisation 

02 Appareil pour le contrôle de la géométrie des roues 

03 Maquette didactique pour réglage train avant et arrière 

04 Rectifieuse sièges soupapes & contrôle d’injecteurs  

05 Banc didactique pour l’étude des capteurs et actionneurs automobiles 

06 Banc didactique d’essuie-glace 

07 Banc didactique de Pré & post-chauffage diesel 

08 Banc didactique de Systèmes d’injection essence 

09 Bancs didactiques de Freinage hydraulique 

10 Banc didactique d’Alarme, immobilisation et verrouillage centralisé 

11 Banc didactique de gestion refroidissement moteur   

12 Banc didactique pour étude des moteurs TYPE 01 

13 Banc didactique pour étude des moteurs TYPE 02 

14 Banc didactique pour étude des moteurs TYPE 03 

15 Banc didactique pour étude des moteurs TYPE 04 

16 Banc didactique pour étude des moteurs TYPE 05 

17 Banc didactique pour étude des moteurs TYPE 06 

18 Banc didactique pour étude des moteurs TYPE 07 

19 Appareils de diagnostic 

20 Equipements de levage 

21 Contrôle injecteurs Diesel / Essence 

22 Equipements de garage 

23 Contrôleur de réseaux   

24 Transmission Intégrale Automatique Boite et Pont en coupe 

25 Transmission Intégrale Automatique à variation continue (CVT) en coupe 

26 Appareil d’Analyse d'huiles 



عدد 

   الحصة
 البيانات

27 Chargeur et testeurs de batterie 

28 Appareil de Remplacement du liquide de refroidissement 

29 Appareils de mesures 

30 Bancs d’éclairage et Allumage 

31 Maquette didactique climatisation automobile 

32 Climatisation automobile 

33 Maquettes en coupe 

لى فع تتم المشاركة في طلب العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس" .3

 .www.tuneps.tnسحب كراس الشروط مجانا عبر الموقع الراغبين في المشاركة 

الخط "تونيبيس" وفقا  العروض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على إرساليتم  .4

 لدليل اإلجراءات المعد من طرف الهيِئة العليا للطلب العمومي.

بالنسبة للضمان الوقتي والمضمون األصلي من السجل التجاري فإنه يقع إرسالهما حسب اإلجراءات 

 –شراءات  82/8288طلب عروض وطني عدد  –"ال يفتح المادية داخل ظرف يكتب عليه بوضوح 

 "مركز التكوين والتدريب المهني بجربةلفائدة  ميكانيك وكهرباء السياراتفي تكوين يزات إقتناء تجه

سلم مباشرة لمكتب تعن طريق البريد مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو ترسل الظروف  

السيد المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني، الضبط المركزي للوكالة مقابل وصل إيداع باسم"

 تونس قرطاج".  1222 –164صندوق بريد عدد  –تونس  1228 –، نهج ليبيا  81

  :كما يليوحدد الضمان الوقتي  

 عدد
 الحصة 

مبلغ الضمان الوقتي 

 )د ت(

 عدد
 الحصة 

مبلغ الضمان 

 )د ت(الوقتي 

 عدد
 الحصة 

مبلغ الضمان 

 ()د تالوقتي 

01 200 18 600 83 10 

02 300 13 800 84 200 

03 800 14 500 82 200 

04 100 12 1 000 86 50 

05 300 16 500 82 50 

06 300 12 500 82 50 

07 300 12 500 82 200 

08 300 12 500 32 100 

09 1 500 82 500 31 300 

10 300 81 1 500 38 300 

11 300 88 100 33 500 

   ليا  بعد هذاآويغلق . العاشرة صباحا 8288 ديسمبر 82 الثالثاء جل لقبول العروض ليومحدد آخر أ .2

يعتمد ختم مكتب و ،عبر منظومة الشراء العمومي على الخط المشاركةباب  والتوقيت المحددين التاريخ

 بالنسبة للوثائق التي تم إرسالها حسب اإلجراءات المادية. للوكالة الضبط المركزي
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 الحادية عشرصباحا 8288 ديسمبر 82 الثالثاء م فتح العروض في جلسة علنية وحدد تاريخها ليوميت .6

 نهج ليبيا تونس   ) الطابق السادس (.  12بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني 

 تقصي لجنة الفتح آليا العروض في الحاالت التالية:

 العروض.العروض الواردة أو المسلمة بعد أخر أجل لتقديم  -

 العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي  -

 العروض الواردة مفتوحة -

 على الخط. عدم وجود جدول األسعار الفردية -

 على الخط.عدم وجود العرض الفني  -

 .لتسلم العروضخر أجل آل اليوم الموالي بداية من ايوم 182يبقى المترّشحون ملزمين بعروضهم لمدة  .2

 


