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. في قسط وحيد- اقتناء عجالت للّرافعات المتنقلة بموانئ الصيد البحري
  

 
- اقتناء عجالث للّرافعاث المتنقلت بمىانئ الصيد البحري: "  للقيام بـ وجتهيزات الصيد البحري إجراء طلب عروضئتعتزم وكالة موان 

،  فعلى املؤّسسات الّتونسّية املختّصة للقيام بصفقات يف ىذا اجملال، والرّاغبني يف املشاركة يف طلب العروض ىذا، حتميل ملف طلب "في قسط وحيد 
  . للمزودين املسجلني يف املنظومةwww.tuneps.tn( TUNEPS)العروض جمانا عرب منظومة الّشراء العمومي على اخلّط 

 يتّم إرسال العروض الفنّية و املالّية وجوبا عرب منظومة الّشراء العمومي على اخلّط، إالّ أنّو بالّنسبة للضمان الوقيت فيتّم إرسالو يف ظرف جيب أن
   يف أجل أقصاه مقابل وصل إيداع،للوكالة طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع أو يسّلم مباشرة إىل مكتب الّضبط املركزي مغلق عن

السيد الرئيس املدير العام لوكالة : و ذلك على العنوان الّتايل (ختم مكتب الضبط ىو املعتمد) على الساعة منتصف الّنهار 28/01/2021يوم  
  " 2020/ 08 طلب عروض عدد -ال يفتح " عبارةحيمل تونس و - 2060 - وجتهيزات الصيد البحري، ميناء الصيد البحري حبلق الواديئموان

". في قسط وحيد - اقتناء عجالث للّرافعاث المتنقلت بمىانئ الصيد البحري

 على الّساعة منتصف الّنهار و يعترب كّل عرض يرد بعد ىذا الّتاريخ و الّساعة 28/01/2021حّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم اخلميس 
ملغى و يقع االعتماد على ختم مكتب الّضبط املركزي للوكالة لتحديد تاريخ وصول العروض، كما يغلق يف نفس اليوم و نفس الّساعة باب الرتّشحات 

 .TUNEPSآلّيا بالّنسبة للمشاركة عرب منظومة 

     

  وذلك بقاعة اإلجتماعات املتواجدة بالطابق  الثّانية بعد الزوالعلى الساعة 28/01/2021تكون جلسة فتح العروض علنّية يوم ،
 .األّول مبقر وكالة موانئ وجتهيزات الصيد البحري مبيناء الصيد البحري حبلق الوادي

 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل حّدد لقبول العروض (90) 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


