
وزارة الشؤون المحليـــــــــــــة و البيئة 
بلديـــــــــة تستور 
 02/2020إعالن طلب عروض عـــــــدد
 TUNEPS"بإتباع اإلجراءات على الخط "

 
 قصد تعيين مقاولة إلنجاز " TUNEPS " طلب عروض بإتباع اإلجراءات على الخطجراءيعتزم رئيس بلدية تستور إ

 .تستور وذلك حسب ما هو مبين بكراس الشروط بلدية تهذيب الطرقات بأشغال مشروع 
 في تعاطي المهنة و المسجلين وجوبا بمنظومة الشراء العمومي  لهم في المشاركة و المرخصة الراغبالمؤسساتفعلى 

 .أن يسحبوا ملف الصفقة من الموقع "TUNEPS" على الخط
وتحميل كراس الشروط مجانا عبر  TUNEPS  عبر منظـومة الشـراءات العمـومية على الخطوجوباتكـون المشـاركـة  

www.tuneps.tn 
 www.tuneps.tnإرسال العروض بواسطة اإلجراءات على الخط " تونيبس" ـ 

 يتم إرسال الوثائق اإلدارية و العروض الفنية و المالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  " تونيبس" 
www.tuneps.tn وفقا لدليل اإلجراءات المعد من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي إال أنه بالنسبة للضمان الوقتي  

فيتم إرسالهم حسب اإلجراءات المادية العادية قبل  د)  ولمضمون السجل التجاري  3000الف دينار (آ ثالثةالذي قدره 
 عن طريق رئيس بلدية تستور  السيدالساعة والتاريخ األقصى المضبوطة لقبول العروض في ظرف خارجي مغلق باسم

البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط لبلدية تستور  مقابل وصل إيداع 
  ويحمل عالمة "ال يفتح وثائق تكميلية لطلب عروض 9060 بلدية تستور طريق الكاف تستورعلى العنوان التالي:  

". باقتناء معدات نظافة وطرقات لفائدة بلدية تستور يتعلق 02/2020عدد
  و يقع اعتماد ختم مكتب 10:00صباحا العاشرة  على الساعة 04/01/2021حدد آخر أجل لقبول العروض يوم   

الضبط لبلدية تستور بالنسبة للوثائق التكميلية للعروض. 
 في نفس اليوم و التوقيت.يغلق باب الترشحات آليا بالنسبة للمشاركة عبر منظومة " تونيبس" 

                     04/01/2021  تفتح العروض في جلسة واحدة علنية بحضور المشاركين الراغبين في ذلك أو من يمثلهم و ذلك يوم 
  بمقر بلدية تستور 10:30 صباحا العاشرة و النصف    على الساعة

بداية من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول ) يوما120( مائة وعشرون يومامدة يبقى المشاركون ملزمون بعروضهم 
العروض. 

يقصى آليا كل عرض:  
  www.tuneps.tnـ لم يرد عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط " تونيبس" 

ـ ال يحتوي على الضمان الوقتي  
 ـ يرد بعد اآلجال المحددة لتقديم العروض.

يمكن االتصال بمركز النداء التابع لوحدة ، TUNEPSو للمزيد من اإلرشادات حول كيفية التسجيل واستغالل منظومة 
 أو عبر البريد اإللكتروني 71566364الشراء العمومي على الخط بالهيئة العليا للطلب العمومي على الرقم 

tuneps@pm.gov.tn 
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