
  التونسية  الجمهورية

 رئـاسة الحكومة 

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة
 

جراءات المبّسطةلإلوفقا  09/2021 عددطلب العروض   

2021 بعنوان سنة رئاسة الحكومة لباس عمل لفائدة أعوانقتناء إل  
 

 

إلقتناء لباس عمل تعتزم رئاسة الحكومة إعالن طلب عروض  :طلب العروض موضوع

 :قسط وحيد يحتوي طلب العروض على . حيث2021بعنوان سنة  لفائدة أعوان رئاسة الحكومة
 

 

العدد 

 الرتبي
 موضوع القسط

مبلغ الضمان المالي 

 بالدينار الوقتي

 100 ميدعات وبدالت عمل :الوحيدقسط ال 01

            
 

 

فعلى الراغبين في المشاركة تنزيل كراس الشروط مجانا عبر منظومة الشراء العمومي   

 .بالنسبة للمزودين المسجلين على الموقع www.tuneps.tn: على الخط

يمكن  "TUNEPS" والنفاذ إلى منظومة حول عملية التسجيل اإلستفسارولمزيد 

بالهيئة العليا للّطلب العمومي التابعة لرئاسة  بوحدة الشراء العمومي على الخط االتصال
 .الحكومة

 ( صباحا كآخر أجل لقبول10على الساعة العاشرة )س  2021 نوفمبر 19وم وقد حدّد ي

 .العروض

 www.tuneps.tnيتم تقديم العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط 
)مضمون من السجل  ونظير من السجل التجاريباستثناء وثيقة الضمان المالي الوقتي 

عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع  ترسال لّتينال الوطني للمؤسسات(
ساحة الحكومة  -على العنوان التّالي "اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة 

مباشرة الى مكتب الضبط المركزي التابع لرئاسة  ا" أو تسلّمتونس 1020 -بالقصبة

  ع في الغرض.الحكومة مقابل وصـل إيـدا
 

الحجم األقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بالمنظومة  وفي صورة تجاوز
ق في هذه الحالة يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط على أن يتم إرسال كافة الوثائ

المالية والعناصر التي تعتمد في التقييم الفني والمالي على الخط وأن ينص العارض ضمن 

عرضه اإللكتروني على الوثائق المرسلة خارج الخط ودون أن تكون مخالفة للعناصر 
عن طريق البريد ويتّم إرسال الجزء من العرض المذكور  .المضمنة بالعرض اإللكتروني

السريع على العنوان التّالي "اإلدارة العامة للمصالح المشتركة  مضمون الوصول أو البريد

مباشرة الى مكتب  تونس" أو يسلّم 1020 -ساحة الحكومة بالقصبة -برئاسة الحكومة 
  ع في الغرض.الضبط المركزي التابع لرئاسة الحكومة مقابل وصـل إيـدا

 

الثالثة بعد على الساعة  2021 نوفمبر 19يوم  علنيةتكون جلسة فتح العروض 

 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة. الزوال

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

