
 

 

والموارد المائيّة والصيد البحري   وزارة الفالحة  
 

 وتجهيزات الصيد البحري ئوكالة موان 

 

 05/2022عدد  طلب عروض
 

 

 يف قسط وحد  )اإلعالن الثّاين(. -اوائ  اليد  الحرر اقتناء عجالت للّرافعات املتنقلة مب
  

 
 -اقتناء عجالت للّرافعات المتنقلة بموانئ الصيد البحريقيام بـ: " لل وجتهيزات الصيد البحري إجراء طلب عروض ئتعتزم وكالة موان 

ة يف طلب العروض هذا، حتميل ملف طلب يف املشارك ، والرّاغبنيالّتونسّية املختّصة للقيام بصفقات يف هذا اجملالى املؤّسسات "،  فعل في قسط وحيد
  للمزودين املسجلني يف املنظومة. www.tuneps.tn( TUNEPSالعروض جماان عرب منظومة الّشراء العمومي على اخلّط )

يف ظرف  الوقيت فيتّم إرسالهيتّم إرسال العروض الفنّية و املالّية وجواب عرب منظومة الّشراء العمومي على اخلّط، إاّل أنّه ابلّنسبة للضمان  جيب أن
  يف أجل أقصاه مقابل وصل إيداع، للوكالة مباشرة إىل مكتب الّضبط املركزي سّلمول أو عن طريق الربيد السريع أو يطريق الربيد مضمون الوص مغلق عن

السيد الرئيس املدير العام ذلك على العنوان الّتايل:و  )ختم مكتب الضبط هو املعتمد( العاشرة والّنيف صحاحااعة على السّ  06/09/2022يوم  
/ 05طلب عروض ع د  -ال يفتح"  عبارةحيمل تونس و  - 2060- وجتهيزات الصيد البحري، ميناء الصيد البحري حبلق الوادي ئلوكالة موان
 ". في قسط وحيد -اقتناء عجالت للّرافعات المتنقلة بموانئ الصيد البحري"   2022

   يعترب كّل عرض يرد بعد هذا الّتاريخ والّنصف صباحا و العاشرة على الّساعة  06/09/2022 الّثالاثءجل لقبول العروض ليوم خر أحّدد آ
نفس الّساعة ابب العروض، كما يغلق يف نفس اليوم و لتحديد اتريخ وصول  ختم مكتب الّضبط املركزي للوكالة يقع االعتماد علىوالّساعة ملغى و 

 .TUNEPSالرتّشحات آلّيا ابلّنسبة للمشاركة عرب منظومة 

     

 وذلك بقاعة اإلجتماعات املتواجدة احلادية عشر صحاحا اعةعلى السّ  06/09/2022عروض علنّية يوم تكون جلسة فتح ال ،
 ابلطابق األّول مبقر وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري مبيناء الصيد البحري حبلق الوادي.

 ّدد لقبول العروض( يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل ح120) 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.tnأو عرب الربيد اإللكرتوين:  70.130.340اخلّط ابهليئة العليا للطلب العمومي على رقم اهلاتف: 


