
 

 وب ـــبحوان الـــدي
 2022/  15 ـددع إعالن طلب عروض

TUNEPS 20220600377 
 وسائل نقل

 

 وفقا للجدول التالي: وسائل نقل موزعة على ثالثة أقساط  اقتناء  يعتزم ديوان الحبوب 

 العدد  المحتوى القسط
الضمان البنكي  

 الوقتي بالديار 

1 Voiture de service Conduite intérieure 02 1600 

2 Voiture de service Break 05 3500 

3 
Voiture mixte 4x2 Plateau ridelle (pick-up double 

cabine) 
02 1600 

  مجانا سحب كراس الشروط    ،في المشاركة  ة والراغب  TUNEPSبمنظومة    ةالمسجل و المختصة    الشركاتفعلى  

الكتاب مصالح  القارةمن  الحبوب  للصفقات    ة  لديوان  الموقع أال  نهج  30التابعة  من  أو  تونس،  سفاري  ن 

www.oc.com.tn  أو الموقعwww.tuneps.tn   أو الموقعspublics.gov.tnwww.marche  . 

  3و 2الوثائق الفنية من  وأصل أو نسخ مطابقة لألصلالنظير من السجل التجاري ،  لوأصالضمان البنكي  أصليرسل 

  30باسم السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب  بطريقة مادية    دون سواهمالمنصوص عليها بجدول الوثائق الفنية    4و

رقم   بريد  سفــاري صندوق  أالن  ال  1002تونس    173نهج  مضمون  البريد  طريق  عن  البريد  ،  طريق  عن  أو  وصول 

وب مقابل الحصول على وصل إيداع ، في ظرف مغلق يكتب عليه  السريع أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي لديوان الحب

   " وسائل نقل 15/2022عبارة "ال يفتح : طلب عروض عدد 

ال  جميع  وجوبا  الموقع ترسل  على  الخط  على  العمومي  الشراء  منظومة  عبر  المطلوبة  األخرى  وثائق 

www.tuneps.tn    ويمكن للمشارك تقديم جزء من منها خارج الخط وذلك في صورة تجاوزه الحجم األقصى المسموح

 . به فنيا

   (10.00)  العاشرة صباحاعلى الساعة   2022جويلية  19وم حّدد آخر أجل لقبول العروض ي

 ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محّدد لقبول العروض.  يوما 120يبقى المشاركون ملزمين بعروضهم مدة 

الساعة    2022جويلية    19يقع فتح العروض في جلسة علنية حدد تاريخها يوم     صباحا والنصف    العاشرةعلى 

 نهج أالن سفاري تونس.  30ألول بمقّر ديوان الحبوب تماعات بالطابق ا بقاعة االج (10.30)

 يحضر الجلسة العارض شخصيا أو من يمثله قانونيا مصحوبا بتوكيل في الغرض وببطاقة التعريف الوطنية. 

ات  و/أو البطاقأو ال يتضمن وثيقة الضمان البنكي الوقتي  )اليوم والساعة(المحدد  األجليقصى كل عرض يرد بعد 

 رد على الديوان خارج منظومة الشراء العمومي على الخطيالفنية و/أو 

 

http://www.oc.com.tn/
http://www.tuneps.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.tuneps.tn/

