
 

 

  والمىارد المائيّت والصيد البحري  وزارة الفالحت
 

 وتجهيساث الصيد البحري ئ وكالت مىان

 

 03/2021عدد  طلب عروض
 

 

 (اإلعالن الثّاني)أشغال تبليط الطريق بميناء الصيد البحري بالعطايا 
  (طبقا لإلجراءات المبّسطة)

 
،  "أشغال تبليط الطريق بميناء الصيد البحري بالعطايا : "  للقيام بـ وجتهيزات الصيد البحري إجراء طلب عروضئتعتزم وكالة موان 

صنف واحد أو أكثر، أو يف - مقاولة عاّمة-0ط: فعلى املؤّسسات املقيمة بتونس و املتحّصلة على املصادقة على الّتأىيل يف نشاط الطرقات اختصاص
صنف واحد أو أكثر، والرّاغبني يف املشاركة يف طلب العروض ىذا، حتميل ملف طلب العروض جمانا عرب منظومة - تعبيد الطرقات: 2-االختصاص ط

  . للمزودين املسجلني يف املنظومةwww.tuneps.tn( TUNEPS)الّشراء العمومي على اخلّط 
 يتّم إرسال الوثائق اإلداريّة والعروض الفنّية واملالّية وجوبا عرب منظومة الّشراء العمومي على اخلّط، إالّ أنّو بالّنسبة للضمان الوقيت فيتّم جيب أن

  مقابل وصل إيداع،للوكالة طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع أو يسّلم مباشرة إىل مكتب الّضبط املركزي إرسالو يف ظرف مغلق عن
السيد الرئيس : وذلك على العنوان الّتايل(ختم مكتب الضبط ىو املعتمد) على الساعة العاشرة والّنصف صباحا 07/07/2021 يوم يف أجل أقصاه

 طلب عروض عدد -ال يفتح " عبارةحيمل تونس و - 2060 - وجتهيزات الصيد البحري، ميناء الصيد البحري حبلق الواديئاملدير العام لوكالة موان
". أشغال تبليط الطريق بميناء الصيد البحري بالعطايا  " 2021/ 03

 على الّساعة العاشرة والّنصف صباحا ويعترب كّل عرض يرد بعد ىذا الّتاريخ    07/07/2021حّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم األربعاء 
والّساعة ملغى ويقع االعتماد على ختم مكتب الّضبط املركزي للوكالة لتحديد تاريخ وصول العروض، كما يغلق يف نفس اليوم و نفس الّساعة باب 

 .TUNEPSالرتّشحات آلّيا بالّنسبة للمشاركة عرب منظومة 

     

  وذلك بقاعة اإلجتماعات املتواجدة  الحادية عشر صباحاعلى الساعة 07/07/2021تكون جلسة فتح العروض علنّية يوم ،
 .بالطابق األّول مبقر وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري مبيناء الصيد البحري حبلق الوادي

 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل حّدد لقبول العروض (120) العارضون ملزمون بعروضهم ملدة  ىيبق. 

 
، ميكنكم االّتصال مبركز النداء الّتابع لوحدة الّشراء العمومي على TUNEPSو ملزيد من اإلرشادات حول كيفّية الّتسجيل و استغالل منظومة 

 .tuneps@pm.gov.tn:  أو عرب الربيد اإللكرتوين70.130.340: اخلّط باهليئة العليا للطلب العمومي على رقم اهلاتف


