
 

 

 

 

 

 

 

   شراءات 2022/ 18 وطنيعروض  طلب إعالن

 التجهيز الحراري والصحيتكوين في  اقتناء تجهيزات

 بس"يعبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تون 

 )وفقا لإلجراءات املبسطة(
 

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

 الحراري والصحي لفائدة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامةالتجهيز 

 على النحو التالي: صحص (50)على تتوزع التجهيزات المزمع اقتناؤها  .2

عدد 
 الحصة

 البيانات

01 Equipements de chauffage 

02 Equipements pour traitement des eaux 

03 Matériel plomberie / chauffage 

04 Equipements de plomberie 

50 Instruments et matériel 

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 

روض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبيس" وفقا الع 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  11/2522طلب عروض وطني عدد  –ال يفتح "المادية داخل ظرف يكتب عليه بوضوح 

في التجهيز الحراري والصحي لفائدة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل تكوين إقتناء تجهيزات 

 " بالحامة

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

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

 تونس قرطاج".  1515 –164صندوق بريد عدد  –تونس  1552 –، نهج ليبيا  21

  :كما يليوحدد الضمان الوقتي  

 عدد
 الحصة 

 )د ت(مبلغ الضمان الوقتي 

01 1 000 

02 300 

03 200 

04 200 

50 200 

   ليا  بعد هذاآويغلق . صباحا العاشرة 2522 سبتمبر 56 الثالثاء حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم .0

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

 ة.بالنسبة للوثائق التي تم إرسالها حسب اإلجراءات المادي للوكالة الضبط المركزي

http://www.tuneps.tn/


 

بمقر  الثالثة بعد الزوال 2522 سبتمبر 56 الثالثاء يتم فتح العروض في جلسة علنية وحدد تاريخها ليوم .6

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

 آليا العروض في الحاالت التالية: اللجنة الداخلية للشراءاتتقصي 

 مة بعد أخر أجل لتقديم العروض.العروض الواردة أو المسل -

 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 05يبقى المترّشحون ملزمين بعروضهم لمدة  .7

/   hayet.sidraoui@takwin.atfp.tnالتونسية للتكوين المهني عبر البريد اإللكتروني  بالوكالة اإلتصال يمكن من اإلرشادات مزيدل .1

jamil.dhahri@takwin.atfp.tn  
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