
  ةــیـونســھورية التالجمـ                          
         وزارة التـــربیـة

                   الـــكـتـابـــة العـــامـــــــة
 زـیــھــجـاءات والتـنـإدارة الب       

  
  

  05/2010د عد يـوطنطـلب عـروض  إعالن           
  

  
  

القتنـــاء    05/2010  عــدد   تحـت  ـب عروض وطنـي   اإلعالن عن طــل  وزارة التربیة     تـعتـزم  
ــز    ــة لتجھی ــستلزمات بیداغوجی ــاث وم ــضیرية 370أث ــسام التح ــضاء لألق ــل ھــ  ف ه ذ وتتمث

  :المقتنیات في الحصص التالیة 
  

  أثاث:  1عـــــدد الحصة       

  لعب تدريب:  2دد ـــــ عالحصة     

   وسائل ترفیه : 3 ددـــــ عالحصة     

 آالت تسجیل:  4ــدد عـــ الحصة    

سحــب كـراس الـشروط مـــن مـقــر           فعــلى المـتـرشحـیــن الـراغبین فــي المـشاركـة           
تـسـديـد  مــقـابـــل  )   16مكـتــب عــدد  (الـوزارة إدارة البــناءات والتجھــیــز الطابــق األول    

الد التـونـــسـیـة    ـبـ  الـعــامة لل    بالـخـزينــة )   د 50 (  نــارا ــ دي خمـسون مبلــغ مـالي قـدره     
ھـــذا وال  .  مـن تــاريـخ الـنــشــرابتداءـك ـس وذلــونـر تــامـب ثــیــارع الحبــة  بـش  ـالكـائن

لـــغ  بـمـظھــار بـــوصل خـالص ال      ـتـاالسعنــد   لــب العـــروض إال    ـف ط ـلـيمكـــن سحـب م  
   .المـــذكــور

  
 أو عـن طريـق البريـد     ختوم ومضمون الوصول   العـروض عـن طريق البريد في ظرف م       ترسل    

ــسريع ـــة  ال ــى وزارة الـــتـربــیـ ـــنإل ــفـ  و التـكـويـ ـــ ــل أقــي أجـ ــري 16 ـاهـصــ              2010 فیف
         : إلـى العنـــوان التـالي)خــتـم مــكـتــب الضـبـط يشھــد علـى ذلـك ( 

 
ــة الــتـــونــســـیــةالــجــمــھــوري         

         وزارة التـربیـة 
  الـــكـتـابـــة العـــامـــــــة

     إدارة البـــناءات والتجھــیز
   تـــونــس1030 –شــارع بــاب بنـــات         

  
 الـمـدرجة بــكـراس الــشــروط وذلـك تـرســل  الــعــروض مــرفــوقــة بــالــوثــائــق 

 فــي ظــروف مغلقـــة ومختـــومـــة  مـنه6الفصل عــدد  ت ضــیـاـمــقــتــلــا طــبــق
  : یة الــتــالــةالتحمـــل ســـوى الــعــبـار

  
  05/2010 عـــدد  نيـــوط  روضـ عـــ بـلــط                   

   فضاء لألقسام التحضیریة370اقتناء أثاث ومستلزمات بیداغوجیة لتجھیز 
  
  
  



    

  :دد الضمان الوقتي حسب الحصص على النحو التاليح
  
  

 الحصص محتوى الحصة   بالدینارمبلغ الضمان الوقتي
 1 أثاث  7.000

 2 لعب تدريب  3.400

 3 وسائل ترفیه 2.000
 4 آالت تسجیل 700

 
  

  : على مرحـلتینالظروفح ـفتت
  

و الوثـائق اإلداريـة      الفنیةض  وـرالـعالظروف المحتوية على        فتح خاللھا يـتـم  :أولى مرحلة   -

في أجل خمسة أيام عمل بعد انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض و ذلك في جلـسة غیـر        

     .علنیة

تجتمع لجنة فتح الظروف في جلـسة ثانیـة يـتم خاللھـا فـتح الظـروف المالیـة                   : ثانیة مرحلة   -

ـد حديـ ـجلسة علنیة يـتم ت م و ذلك في  ـلھـة مباشرة من قبل المشاركین أو من يمث       ـالمقدم

   .انـ في اإلبتاريخھا

وم الموالي ـا ابتـداء من الیـيوم)  90(ون ــون بعروضھــم لمـــدة تسعـزمـيبقى العــارضــون مل
  . آلخر أجل لتسلم العروض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


