
  ةــیـونســھورية التالجمـ                          
         وزارة التـــربیـة

 الـــكـتـابـــة العـــامـــــــة                  
 زـیــھــجـاءات والتـنـإدارة الب       

  
  

  16/2011د عد يـوطنطـلب عـروض  إعالن           
  

  
  

ــ  التربیة اإلعالنوزارة تـعتـزم   القتنـــاء  16/2011 عــدد  تحـت  ب عـروض وطنـي  عن طــل
ــة الخاصــة بفاقــدي البصــر  لفائــدة تعلیمیــة تجھیــزات ه ذوتتمثــل ھــ المؤسســات التربوي

  : ةالتالی األقساطالمقتنیات في 
  

      تجھیزات طباعة ونسخ وقراءة بطريقة براي:  01الحصة عدد      
  الكتابة والحسابوسائل :   02الحصة عدد      
  وسائل الجغرافیا:  03صة عدد الح     

  
سحــب كـراس الشـروط مـــن مـقــر       فعــلى المـتـرشحـیــن الـراغبین فــي المشاركــة      

تسـديـــد مــقـابــــل )   6 مكـتـــب عـــدد(الـــوزارة إدارة البـــناءات والتجھــیـــز الطابـــق األول 
الد التـونــسـیــة   ـلـعــامة للبـ  ا  بالـخـزينــة )   د 50 (  نــارا ــدي خمسـون مبلــغ مـالي قدره 

ھـــذا وال  . مـن تــاريـخ الـنــشــر ابتداءـك ـس وذلــونـر تــامـب ثــیــارع الحبــة  بـشـالكـائن
لـــغ  بـمـظھــار بـــوصل خـالص ال   ـتـاالسعنــد  لــب العـــروض إال ـف طـلـيمكـــن سحـب م

   .المـــذكــور
  

أو عـن طريـق البريـد     د في ظرف مختوم ومضمون الوصولالعـروض عـن طريق البري ترسل    
ــــــفـ إلـــى وزارة الـــتـربــیـــــة الســـريع              2011 جـــوان 6االثنـــین يـــوم  ـاهــــصــل أقــي أجــ

        : إلـى العنـــوان التـالي )خــتـم مــكـتــب الضـبـط يشھــد علـى ذلـك ( 
 

وريــة الــتـــونــســـیــةالــجــمــھــ         
وزارة التـربیـة           

  الـــكـتـابـــة العـــامـــــــة
  إدارة البـــناءات والتجھــیز   

  تـــونــس 1030 –شــارع بــاب بنـــات         
  

 الـمـدرجة بــكـراس الــشــروط وذلـك تـرســل  الــعــروض مــرفــوقــة بــالــوثــائــق 
فــي ظــروف مغلقـــة ومختـــومـــة  مـنه 6الفصل عــدد ت  ضــیـاـمــقــتــلطــبــقــا 

  : یةالــتــالــ ةالتحمـــل ســـوى الــعــبـار
  

  16/2011عـــدد   نيـــوط  روضـعـــ  بـلــط                   
  تربوية الخاصة بفاقدي البصرلفائدة المؤسسات ال تجھیزات تعلیمیة باقتناء المتعلق            

  
  
  
  



  

  :حدد الضمان الوقتي حسب الحصص على النحو التالي
  
  

 
  

  :على مرحـلتین الظروفح ـفتت
  

و الوثـائق اإلداريـة    الفنیةض والـعـرالظروف المحتوية على    فتح خاللھا يـتـم  :أولى مرحلة  -
في أجل خمسة أيام عمل بعد انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض و ذلك في جلسـة غیـر   

     .علنیة
مع لجنة فتح الظروف في جلسـة ثانیـة يـتم خاللھـا فـتح الظـروف المالیـة        تجت: ثانیة مرحلة  -

ـد حديـ ـم و ذلك في جلسة علنیة يـتم ت ـلھـة مباشرة من قبل المشاركین أو من يمثـالمقدم
   .انـفي اإلب تاريخھا

وم ـا ابتـداء من الیـيوم)  120( ئة وعشرونامون بعروضھــم لمـــدة ـزمـيبقى العــارضــون مل
  . الي آلخر أجل لتسلم العروضالمو

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قیمة الضمان الوقتي 

 بالدينار
 الحصة محتوى الحصة

 01الحصة عدد  تجھیزات طباعة ونسخ وقراءة بطريقة براي           2.200,000

  وسائل الكتابة والحساب  2.200,000
 

 02الحصة عدد 

  وسائل الجغرافیا    40,000
  

  03الحصة عدد 


