
 

 
 أشغال 11/2022عـــــــــــدد  وطنيطلب عروض إعالن 

ةبالنفيض بناء وتوابعه ال بمركز التكوين والتدريب املنهي في تهيئة للقيام بأشغال اختيار مقاولة   

 )وفقا لإلجراءات املبسطة( 

 عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس"

 

 اختيارقصد أشغال  11/2022تحت عدد  وطنياء طلب عروض التونسية للتكوين املنهي إجر تعتزم الوكالة  .1

 – 0إختصاص ب تهيئة بمركز التكوين والتدريب املنهي في  البناء وتوابعه  بالنفيضة للقيام بأشغالمقاولة 

 .على األقل  1 صنف

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

 .على األقل  1 صنف – 0إختصاص ب

 عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس" 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 "تونيبسابرسال العروض الفنية واملالية وجو يتم إ .5

 من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي. وفقا لدليل اإلجراءات املعد  

ا مرسالهل التجاري، فإنه يتم إجوالنظير من الس د ت 2 400،000 الذي حدد بمبلغ إال أنه بالنسبة للضمان الوقتي

داخل ظرف خارجي يكتب عليه  د لقبول العروضحسب اإلجراءات املادية قبل الساعة والتاريخ األقص ى املحد  

تهيئة بمركز التكوين للقيام بأشغال مقاولة اختيار  :أشغال  11/2022طلب عروض وطني عدد بوضوح: "

عن طريق البريد مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو " .والتدريب املنهي في  البناء وتوابعه  بالنفيضة

"السيد املدير العام للوكالة التونسية  مكتب الضبط املركزي للوكالة مقابل وصل إيداع باسمبتسلم مباشرة 

 . تونس قرطاج" 1080 –164صندوق بريد عدد  –تونس  1002 –، نهج ليبيا 21  للتكوين املنهي

غلق في يو  دق( 00و 10 على الساعة العاشرة صباحا )س 2023 جانفي 18العروض ليوم حدد آخر أجل لقبول  .6

أما في ما يتعلق بالوثائق التي نفس اليوم ونفس الساعة باب الترشحات آليا عبر الشراء العمومي على  الخط "تونيبس". 

  كالة التونسية للتكوين املنهي.للو  ختم مكتب الضبط املركزي يتم إرسالها حسب اإلجراءات املادية يعتمد في ذلك 

الحادية عشرة  على الساعة 2022 جانفي 18د تاريخها ليوم حد  التي يتم فتح العروض في جلسة علنية  .7

نهج ليبيا  ،21لوكالة التونسية للتكوين املنهي اإلجتماعي لمقر الطابق السادس للب دق(. 00س و11صباحا )

 تونس.

 ية :آليا العروض في الحاالت التالى تقص  .8

 تتضمن وثيقة الضمان الوقتي  الالعروض التي -

 .عبر منظومة الشراء العمومي على الخطتتضمن جداول االسعار  الالعروض التي -

حون ملزمين بعروضهم ملدة  .9
 

 العروض. لقبول بداية من اليوم املوالي آلخر أجل  يوما 120يبقى املترش

منظومة الشراء العمومي على  الخط "تونيبس"، يمكنكم ملزيد من اإلرشادات حول كيفية التسجيل وإستغالل  .10

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

 .tuneps@pm.gov.tnأو عبر البريد األلكتروني   340 130 70

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

