
 

 

 

 

 

 

 أشغال 08/2022عـــــــــــدد  وطنيطلب عروض إعالن                           

 ز التكوين والتدريب املنهي باملهديةعاد  ييللة مر ل مقاولة اختيار 

 عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس"

 

 اختيارقصد أشغال  08/2022تحت عدد  وطنيتعتزم الوكالة التونسية للتكوين املنهي إجراء طلب عروض  .1

 .إلعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب املنهي باملهدية لةمقاو 

 التهيئة الترابيةاإلسكان و و إال للمقاوالت املعترف بها لدى وزارة التجهيز  يال يمكن املشاركة في طلب العروض الحال .2

 .على األقل   4صنف –0إختصاص ب

 ى الخط "تونيبس"لشراء العمومي علظومة اعبر من وجوباتتم املشاركة في طلب العروض  .3

 . www.tuneps.tnتحميل كراس الشروط مجانا عبر املوقع يمكن  .4

" www.tuneps.tn" عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس بارسال العروض الفنية واملالية وجو يتم إ .5

 من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي. إلجراءات املعد  وفقا لدليل ا

ل التجاري، فإنه يتم جوالنظير من الس د ت 58 000 ,000 الذي حدد بمبلغ إال أنه بالنسبة للضمان الوقتي .6

ارجي يكتب ف خظر  خلدا د لقبول العروضا حسب اإلجراءات املادية قبل الساعة والتاريخ األقص ى املحد  مإرساله

لعاد  ييللة مر ز التكوين  ار مقاولةقصد اختيأشغال  08/2022طلب عروض وطني عدد : " عليه بوضوح

مكتب بعن طريق البريد مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة  والتدريب املنهي باملهدية

، نهج 21  عام للوكالة التونسية للتكوين املنهيدير اليد امل"الس الضبط املركزي للوكالة مقابل وصل إيداع باسم

 .تونس قرطاج" 1080 –164صندوق بريد عدد  –تونس  1002 –ليبيا 

نقدا لدى املحاسبين العموميين  دفعه على كل مبلغ يتم 5%يوظف لفائدة خزية الدولة معلوم بنسبة  .7

 .2022لسنة  املالية من قانون  45 الفصلدينارا وذلك طبقا ملقتضيات  3000تفوق قيمته 

غلق في نفس يو  دق( 00و 10 على الساعة العاشر  صباحا )س 15/12/2022حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  .8

أما في ما يتعلق بالوثائق التي يتم راء العمومي على  الخط "تونيبس". اليوم ونفس الساعة باب الترشحات آليا عبر الش

  للوكالة التونسية للتكوين املنهي. ختم مكتب الضبط املركزي مد في ذلك ادية يعتإرسالها حسب اإلجراءات امل

دق( 00و 11)سالحادية عشر صباحا  في 15/12/2022د تاريخها ليوم حد  التي يتم فتح العروض في جلسة علنية  .9

 نهج ليبيا تونس. ،21لوكالة التونسية للتكوين املنهي اإلجتماعي لمقر الطابق السادس للب

 لعروض في الحاالت التالية :آليا اى تقص  .10

 تتضمن وثيقة الضمان الوقتي  الالعروض التي -

 ."منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبسضمن  سعارتتضمن جداول األ  الالعروض التي -

حون ملزمين بعروضهم ملدة يبقى ا .11
 

 العروض. لقبول من اليوم املوالي آلخر أجل  بداية يوما 120ملترش

ادات حول كيفية التسجيل وإستغالل منظومة الشراء العمومي على  الخط "تونيبس"، يمكنكم من اإلرشملزيد  .12

الرقم التالي : لب العمومي على اإلتصال بمركز النداء التابع لوحدة الشراء العمومي على الخط بالهيئة العليا للط

 .tuneps@pm.gov.tnعبر البريد األلكتروني  أو  340 130 70

http://www.tuneps.tn/
http://www.tuneps.tn/

