
  ةــیـونســھورية التالجمـ
  وزارة التــــــربیــــة 

 الكــــتابـــة الـــعامـــة
                                           

  
  04/2010د دــعــ وطنيـروض ـــب عــطــلـ إعـــــالن

   2010 /40ـدد ــ عــوطـني تحــتطــلــب عــروض وزارة التـــربـیـــة اإلعالن عــن زم ــتــعـتـ  
 أدوات  مكتبیة و مستلزمات إعالمیة و حبر آالت طابعة و آالت ناسخة  و ذلك على قصــد اقتنــاء
  :النحو التالي

  

 مواد مكتبیة  :      1  حصـة عـــدد 
   طابعة حبر آالتمستلزمات إعالمیة و :      2  حصـة عـــدد

   حبر آالت ناسخة :    3  حصـة عــدد 
     تجھیزات و معدات إدارية : 4دد  حصـة عــ     

  OFFSET    مستلزمات و حبر آالت طباعة  : 5 حصـة عــدد      
ـن ـروط مــشـــراس الـــسحـب ك فــي المشـــاركـة یــــنـفعــلى المـــتـرشحـیـــن الــراغب

مــقـابـل )  20ــب عــددمكـت(ـر الـوزارة إدارة البــنــاءات والتـجــھــیــز الطـابــق األول ــقـمـ
الد ـلــبــ لنــــة الـعـامـةــ بالــخـــزيـ) 30 (نـــارا ــ ديثالثوندره ــي قـــالـلــغ مـــديــد مبـتس

 مـن تــاريـخ ابــتــداءك ـس وذلــونــر تــامـب ثـیــارع الحبـة  بـشــنـــائــة الكــیـالــتــونــس
ظھـــار بــوصــل ـتـاالسعنـد لــب العـــروض إال ـف طـلـ سحـب مھــذا وال يمكـــن. الـنــشــر

   .لــغ المـــذكــورـبــمـخـــالص ال
  

 أو عن طريـق ولــوصـون الــمـوم ومضــد في ظرف مختــق البريــالعـروض عـن طري رسلت
          2010 فیفري 24  صـاهــفـي أجــل أق   و التـكـويــنإلى وزارة الــتـربــیـة البريــد السريع

         : إلــــى العنـــوان التـــالــي)خــتــم مــكــتــب الضــبــط يشھــد علــى ذلــك ( 
  الــجــمــھــوريــة الــتـــونــســـیــة

  وزارة التـــــــــربیــــة 
  الكــتابــة العــامــة

  إدارة البـــــناءات والتجھـــــیز
   تـــونــس1030 –ـات شــارع بــاب بنــ

ـــروض ـــل الــعـ ـــق تـرسـ ـــة بــالــوثــائـ ــشــروط   مــرفــوقـ ــا الـمـــدرجة بــكـــراس الــ ــك طبق وذل
  : التالیةـارةبعـالتحمـل سـوى   ظـروف مغلقــة ومختـــومـــة الفـي منه 5لمقتضیات الفصل عدد

  

    04/2010 عـــدد وطنـي عــروض بـلــط              
  أدوات  مكتبــــیة و مســتلزمات إعــالمــیة و حـــبر آالت طابـــعـــة و آالت ناســـخــة  ـاءاقتنـ

  : تفتح الظروف على مرحلتین
 يتم خاللھا فتح الظروف المحتوية على العروض الفنیة والوثائق اإلدارية في :مرحلة أولى -

  روض وذلك في جلســة غیر علنیـةاجل خمسة أيام عمل بعد انقضاء التاريخ األقصى لقبول الع
 تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانیة يتم خاللھا فتح الظروف المالیة :مرحلة ثانیة -

 المقدمة مباشرة من قبل المشاركین أو من يمثلھم وذلك في جلسة علنیة يتم تحديد تاريخ
  .   في االبان انعقادھا

يومـا ابتـداء من الیـوم ) 120 (ائة و عشرونميبقى العارضون ملـزمـون بعروضھــم لمـــدة 
 بخصوص للمواد المقترحة عیـــنـــات تـقــديـم  يجـــبكما. الموالي آلخر أجل لتسلم العروض

 شارع 37 عــدد بمــقـــرين الكـائــــنــة مصــلـحــة المــغــازات إلى 4و 3 و 2 و1الحصص عدد 
 .الفنيذه العینات ضمن الوثائق المدرجة بالظرف باريس مع تقديم نسخة من وصل التسلیم لھ

 


