
 

 

 

 

 

 

 

   شراءات 2022/ 20 وطنيعروض  طلب إعالن

 البناءتكوين في  اقتناء تجهيزات

 )وفقا لإلجراءات املبسطة(

 بس"يعبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تون 

 

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

 طاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس.لفائدة المركز الق

 على النحو التالي: صحص (70)على تتوزع التجهيزات المزمع اقتناؤها  .2

 البيانات عدد الحصة

01 Echafaudages et échelles en aluminium 

02 Coffrages métallique 

03 Equipement de compactage 

04 Machines de carrelage 

50 Coudeuse électrique 

50 Outillage électrique 

50 Machine à enduit projeté 

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 

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

 لدليل اإلجراءات المعد من طرف الهيِئة العليا للطلب العمومي.

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

 –شراءات  25/2522طلب عروض وطني عدد  –"ال يفتح ليه بوضوح المادية داخل ظرف يكتب ع

 البناء لفائدة المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس.تجهيزات تكوين إقتناء 

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

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

 تونس قرطاج".  1505 –104صندوق بريد عدد  –تونس  1552 –، نهج ليبيا  21

  :كما يليوحدد الضمان الوقتي  

 عدد
 الحصة 

 )د ت(مبلغ الضمان الوقتي 

01 300 

02 300 

03 200 

04 200 

50 200 

50 100 

50 500 

http://www.tuneps.tn/


   ليا  بعد هذاآويغلق . صباحا العاشرة 2522 سبتمبر 13 الثالثاء حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم .0

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

 دية.بالنسبة للوثائق التي تم إرسالها حسب اإلجراءات الما للوكالة الضبط المركزي

 صباحا الحادية عشرة 2522 سبتمبر 13 الثالثاء يتم فتح العروض في جلسة علنية وحدد تاريخها ليوم .0

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

 تقصي لجنة الفتح آليا العروض في الحاالت التالية:

 ل لتقديم العروض.العروض الواردة أو المسلمة بعد أخر أج -

 العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي  -

 العروض الواردة مفتوحة -

 على الخط. عدم وجود جدول األسعار الفردية -

 عدم وجود العرض الفني على الخط. -

 .لتسلم العروضخر أجل آل اليوم الموالي بداية من ايوم 05يبقى المترّشحون ملزمين بعروضهم لمدة  .0

 التونسية للتكوين المهني عبر البريد اإللكتروني بالوكالة اإلتصال يمكن اداتلمزيد من اإلرش .0
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