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 مداواة وتكييس الشعير المراقب 
  

المراقب  (بالمائة  25  ±)ألف قنطار    80قصد مداواة وتكييس  القيام بطلب عروض  ديوان  ال يعتزم   الشعير  موزعة  من 
 وفقا للجدول التالي:  وذلك أقساط   3على 

  

 القسط
 المكان 

الضمان البنكي  قيمة

 البيانات  العدد  الوقتي بالدينار 

  400  خزان جبل الجلود قنطار ألف 20مداواة وتكييس  01

  200 خزان باجة  قنطارألف  10مداواة وتكييس  02

  1000 خزان الدهماني قنطارألف  50مداواة وتكييس  03

 
سحب  في قسط أو أكثر  الراغبة في المشاركة  و  Tunepsالخط     العمومي على  بمنظومة الشراء  والمسجلة المعنية    الشركاتفعلى  

لل  القارة  الكتابة  مجانا من مصالح  الشروط  الكراس  الحبوب  جان  لديوان  التابعة  من    30صفقات  تحميله  أو  تونس،  نهج أالن سفاري 

 www.tuneps.tn - www.marchespublics.gov.tn - www.oc.com.tn المواقع التالية: 

المدير العام لديوان الحبوب  السيد  باسم  ادون سواهمالسجل التجاري    وأصلالضمان البنكي الوقتي    أصليرسل    الرئيس 

أالن سفــاري صندوق بريد رقم    30 البريد،    1002تونس    173نهج  البريد    لمضمون الوصو  عن طريق  أو عن طريق 

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

 "   مداواة وتكييس الشعير المراقب 06/2022طلب عروض عدد  :ال يفتح عبارة "

  www.tuneps.tnلى الموقع  المطلوبة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط ع  وجوبا جميع الوثائق األخرىترسل  

 . الحجم األقصى المسموح به فنيا هفي صورة تجاوزوذلك خارج الخط  منها تقديم جزء للمشارك يمكن و

بعين   ويؤخذ ( 10.00)العاشرة صباحا ى الساعة ل وعبدخول الغاية  2022جويلية   22حدّد آخر أجل لقبول العروض يوم 

 الوصول. وساعة لتحديد تاريخ  ختم مكتب الضبط المركزي لديوان الحبوب االعتبار

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

والمالية    يقع الفنية  العروض  تاريخها  حة  نيل عة  في جلسفتح  والساعة  على    2022جويلية    22يوم  دد  النصف العاشرة 

 نهج أالن سفاري تونس. 30بمقّر ديوان الحبوب بالطابق األول بقاعة االجتماعات صباحا  (10.30)

 . وببطاقة التعريف الوطنية في الغرضمصحوبا بتوكيل  اقانوني يمثلهجلسة العارض شخصيا أو من ال يحضر 

 ةالبطاقو/أو أو ال يتضمن وثيقة الضمان البنكي الوقتي  )اليوم والساعة(المحدد  األجلعد ب ديريقصى كل عرض 

 يرد على الديوان خارج منظومة الشراء العمومي على الخط الفنية و/أو 
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