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 شراءات  23/2022 وطنيطلب عروض إعالن 

 لفائدة مجموعة من مراكز التكوين املنهيمكتبي  اقتناء أثاث

 عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس"

 

لفائدة تعتزم الوكالة التونسية للتكوين المهني إجراء طلب عروض وطني قصد اقتناء أثاث مكتبي  .1

 .مجموعة من مراكز التكوين المهني

 : ( حصة على النحو التالي23تتوزع التجهيزات المزمع اقتناؤها على )   .2

 البيانات
 عدد

الحصة   

Chaises simples 01 

Chaises de collectivité 02 

Armoires métalliques 03 

Tables 04 

Salle de réunion collective 05 

Salle de réunion pour bureau 06 

Rayonnages métalliques 07 

Tableaux, panneaux et vitrines d’affichage et porte manteaux 08 

Ensemble de bureau directeur 09 

Ensemble de bureau administrateur 10 

Ensemble de bureau formateur 11 

Elément de bibliothèque 12 

Ensemble lit 13 

Table de stagiaire 14 

Ensemble comptoir d'accueil 15 

Ensemble de salon 16 

Chaise pour restaurant 17 

Etablies 18 

Matelas et protèges matelas 19 

Agencements pour infirmerie 20 

 

Armoire de rangement a trois portes pour hébergement 

 

21 
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 البيانات
 عدد

الحصة   

Tabouret de dessinateur  22 

Table de dessin 23 

 المشاركة في طلب العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس". متت .3

 www.tuneps.tnلى الراغبين في المشاركة سحب كراس الشروط مجانا عبر الموقع فع

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

 العليا للطلب العمومي.لدليل اإلجراءات المعد من طرف الهيِئة 

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

 –شراءات  23/2022طلب عروض وطني عدد  –"ال يفتح ح المادية داخل ظرف يكتب عليه بوضو

 ." لفائدة مجموعة من مراكز التكوين املنهيث مكتبي إقتناء أثا

أو تسلم مباشرة لمكتب عن طريق البريد مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع ترسل الظروف  

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

 تونس قرطاج".  1080 –164صندوق بريد عدد  –نس تو 1002 –، نهج ليبيا  21

 :كما يليوحدد الضمان الوقتي  

 مبلغ الضمان الوقتي بالدينار التونسي )د ت(
 ددع

 الحصة  

650.000 01 

600.000 02 

1525.000 03 

1250.000 04 

450.000 05 

60.000 06 

2150.000 07 

1150.000 08 

90.000 09 

1050.000 10 

750.000 11 

650.000 12 

5750.000 13 

1100.000 14 

90.000 15 

90.000 16 

950.000 17 

1050.000 18 

1000.000 19 

150.000 20 

http://www.tuneps.tn/
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 مبلغ الضمان الوقتي بالدينار التونسي )د ت(
 ددع

 الحصة  

450.000 21 

250.000 22 

600.000 23 

   ويغلق آليا  بعد هذاعلى الساعة العاشرة صباحا.  2022/ 11/ 03حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم   .5

منظومة الشراء العمومي على الخط، ويعتمد ختم مكتب توقيت المحددين باب المشاركة عبر التاريخ وال

 الضبط المركزي للوكالة بالنسبة للوثائق التي تم إرسالها حسب اإلجراءات المادية.

بمقر  على الساعة الثالثة بعد الظهر 03/11/2022يتم فتح العروض في جلسة علنية وحدد تاريخها ليوم  .6

 ليبيا تونس ) الطابق السادس (. نهج  21التونسية للتكوين المهني  الوكالة

 تقصي لجنة الفتح آليا العروض في الحاالت التالية:

 العروض الواردة أو المسلمة بعد أخر أجل لتقديم العروض. -

 العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي  -

 العروض الواردة مفتوحة -

 األسعار الفردية. عدم وجود العرض الفني أو جدول -

 بداية من اليوم الموالي آلخر أجل لتسلم العروض. يوما 120يبقى المترّشحون ملزمين بعروضهم لمدة  .7

  71.832.579 (216+)و لمزيد اإلرشادات يمكن اإلتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني على الرقم    .8

  /Hayet.sidraoui@takwin.atfp.tnأو عبر البريد اإللكتروني    
JILANI.JENDOUBI@takwin.atfp.tn 

 «TUNEPS»ولمزيد من اإلرشادات حول كيفية التسجيل وإستغالل منظومة الشراء العمومي على الخط  .9

للطلب العمومي على  على الخط بالهيئة العليا اإلتصال بمركز النداء التابع لوحدة الشراء العمومي يمكن

 tuneps@pm.gov.tnأو عبر البريد اإللكتروني  70 130 340الرقم 
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