
 

 

 

 

 

   شراءات 2022/ 31 وطنيعروض  طلب إعالن

  آالت ناسخة اقتناء

 بس"يعبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تون 

 

لفائدة مختلف املصالح   آالت ناسخةتعتزم الوكالة التونسية للتكوين املنهي إجراء طلب عروض وطني قصد اقتناء  .1

 واملراكز الراجعة لها بالنظر.

 ة املزمع إقتنائها موضوع الحصة الوحيدة من طلب العروض على النحو التالي:تمثل آلاالت الناسخ .2

 البيانات الكمية   الحصة

 Photocopieur Noir & Blanc 150 حصة وحيدة

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

 .www.tuneps.tnجانا عبر املوقع سحب كراس الشروط ماملشاركة 

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

بالنسبة للضمان الوقتي واملضمون ألاصلي من السجل التجاري فإنه يقع إرسالهما حسب إلاجراءات املادية 

أالت إقتناء  –شراءات  13/2222طلب عروض وطني عدد  –"ال يفتح ف يكتب عليه بوضوح داخل ظر 

 "لفائدة  مختلف املصالح واملراكز    ناسخة

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

،  23السيد املدير العام للوكالة التونسية للتكوين املنهي، الضبط املركزي للوكالة مقابل وصل إيداع باسم"

 تونس قرطاج".  3202 –361صندوق بريد عدد  –تونس  3222 –نهج ليبيا 

 . دت000 18بمبلغ قدره الضمان الوقتي  وحدد  .5

   ليا  بعد هذاآويغلق . عاشرة صباحاال 2222ديسمبر  22 الثالثاءحدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  .6

يعتمد ختم مكتب و  ،عبر منظومة الشراء العمومي على الخط املشاركةباب  اريخ والتوقيت املحددينالت

 بالنسبة للوثائق التي تم إرسالها حسب إلاجراءات املادية. الضبط املركزي للوكالة

مقر بالثالثة بعد الزوال  2222 ديسمبر 22 الثالثاء يتم فتح العروض في جلسة علنية وحدد تاريخها ليوم .7

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

 آليا العروض في الحاالت التالية: فتح العروضتقص ي لجنة 

 العروض الواردة أو املسلمة بعد أخر أجل لتقديم العروض. -
 العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي  -
 العروض الواردة مفتوحة -
 على الخط. دول ألاسعار الفرديةعدم وجود ج -
 على الخط.عدم وجود العرض الفني  -

حون ملزمين بعروضهم ملدة  .8
ّ

 بداية من اليوم املوالي آلخر أجل لتسلم العروض. يوما 322يبقى املترش

 

http://www.tuneps.tn/

