
 

 ديـــوان الحبـــوب 
 2022/  28إعالن طلب عروض عـدد 

TUNEPS 20230100181 
 من المسالك وقسمة عينات الحبوباقتناء وتركيز تجهيزات ألخذ 

 

 .وقسمتها آليا سالكعينات الحبوب من المخذ بخزان باجة ألتجهيزات وتركيز اقتناء يعتزم ديوان الحبوب 

 التالية: ل فصوال من ون  متك لى قسط واحدطلب العروض عع وز  يت

 ، آلة أوتوماتيكية ألخذ العينات من المسالكاقتناء وتركيز  الفصل األول:ـ 

 ، وتركيز آلة أوتوماتيكية لقسمة العيناتاقتناء  اني:الفصل الثـ 

 تجهيزات التحك م والس المة، اقتناء وتركيز  الثالث:الفصل ـ 

 ات.سنو خمس  بة لمدةصيانة التجهيزات المطلوكما يتعه د صاحب الصفقة ب

من   مجانافي المشاركة سحب كراس الشروط  ينوالراغب TUNEPS ظومةبمن ةل المسج و مختصة ال  الشركاتفعلى 

القارة الكتابة  الحبوب  صفقات  ال   للجان  مصالح  لديوان  من    30التابعة  أو  تونس،  سفاري  أالن  الموقع  نهج 

www.tuneps.tn  أو الموقعwww.marchespublics.gov.tn  أو الموقع www.oc.com.tn. 

بمبلغ    أصليرسل   الوقتي  البنكي  الرئيس    ا دون سواهم  التجاري،السجل    وأصل دينار    2500الضمان  السيد  باسم 

ــ   30المدير العام لديوان الحبوب   ون  ، عن طريق البريد مضم1002تونس    173اري صندوق بريد رقم  نهج أالن سف

الوصول أو عن طريق البريد السريع أو مباشرة بمكتب الضبط المركزي لديوان الحبوب مقابل الحصول على وصل 

عينات  وقسمة  تجهيزات ألخذ    28/2022تح : طلب عروض عدد  فال يإيداع ، في ظرف مغلق يكتب عليه عبارة "

 "   من المسالك الحبوب

 .  ( 12.00)منتصف النهار على الساعة  2023فيفري   23حّدد آخر أجل لقبول العروض يوم 

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

  بعد الزوال (  15.00) ثالثة  العلى الساعة    2023  فيفري  23  ها يوميخلسة علنية حدد تارعروض في جل يقع فتح ا 

 نهج أالن سفاري تونس.  30بمقّر ديوان الحبوب  األول الطابقببقاعة االجتماعات 

 . في الغرض وببطاقة التعريف الوطنيةمصحوبا بتوكيل ا قانوني يمثله جلسة العارض شخصيا أو من يحضر ال 

يتضمن الضمان البنكي الوقتي  لم و/أو )اليوم والساعة( د جل المّحداأل  بعد ض يصل إلى الديوانصى كل عرقي

 . يرد على الديوان خارج منظومة الشراء العمومي على الخطو/أو  ( 5)ملحقلم يتضمن البطاقة الفنية و/أو 

 

 

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