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                وزارة التـــربیـة

                                             الـــكـتـابــة العــامـــة 
         زـیــھــجـاءات والتـنـإدارة الب       

 
 

06/2010د عد يـوطنطـلب عـروض  إعالن     
 

 
 

ـــزم         ــة وتـعت ــي  زارة التربی ـــب عــروض وطن ـــدد تحــتاإلعــالن عــن طــل  06/2010  ع
ه المقتنیـات فـي الحـصص    ذ وتتمثـل ھـ   االبتدائیةمعدات تعلیمیة لفائدة المدارس      القتنــاء
   التالیة

                                                                  
         Matériel d'observation optique : 1 الحصة عدد
  Matériel de mécanique et d'optique  :  2 الحصة عدد

  Matériel d'électricité                       : 3 الحصة عدد

                           Matériel de chimie: 4 الحصة عدد

   Anatomie                                       :  5 الحصة عدد

         Planches murales et maquettes   :6الحصة عدد

سحــب كـراس الـشروط مـــن مـقــر       فعــلى المـتـرشحـیــن الـراغبین فــي المـشاركـة       
تــسـديـد مــقـابــــل )  16مكـتـــب عـــدد(الـــوزارة إدارة البـــناءات والتجھــیـــز الطابـــق األول 

ة  ـالد التـونـــسـیـة  الكـائنـ  ـ للبـ  بالـخـزينـة الـعـامة د50 نـاراــ دي خمسونمبلــغ مـالي قدره    
ھـــذا وال يمكــــن     .  مـن تــاريـخ الـنـــشــر    ابتداءـك  ـس وذل ــونـر ت ــامـب ث ــیــارع الحب ــبـش

لـــــغ بـمـظھــــار بـــــوصل خـــالص الـتـاالسعنــــد لـــــب العــــــروض إال ـف طـلــــسحــــب م
             .المـــذكــور

 
   نــ أو عولــوصــد في ظرف مختوم ومضمون الـلبريق اـــروض عـن طريــ العترسل 

   2010 مارس 3    ـاهـصــل أقــي أجــفـ إلى وزارة الـــتـربــیــة د السريعـق البريـطري
ـــك    (  ـــى ذلــ ــشھــد علــ ــضـبـط يــ ـــب الــ ـــم مــكـتـــ ــالي   )خــتــ ــوان التــ ــى العنــ  :             إلــ

      
 

       الـجـمـھــوريــة الــتــونــســیـة       
        ربیـةــــــــ    وزارة التـ

     الـــكـتـابـــة العـــامـــــــة    
    إدارة البـــناءات والتجھــیز

–   شــارع بــاب بنـــات      تـــونــس1030 



 الـمـدرجة بــكـراس الــشــروط وذلـك تـرســل  الــعــروض مــرفــوقــة بــالــوثــائــق 
 فــي ظــروف مغلقـــة ومختـــومـــة  مـنه6الفصل عــدد  ت ضــیـاـمــقــتــلطــبــقــا 

  یة الــتــالــةالتحمـــل ســـوى الــعــبـار
   

                06/2010 عـــدد  نيـــوط  روضـ عـــ بـلــط   
                     االبتدائیة              معدات تعلیمیة لفائدة المدارس القتناء                            

 
               :حدد الضمان الوقتي حسب الحصص على النحو التالي

 
 

 الحصص محتوى الحصة   بالدینارمبلغ الضمان الوقتي

1300 Matériel d'observation optique 1 

600 Matériel de mécanique et d'optique 2 

1400 Matériel d'électricité 3 

1100 Matériel de chimie 4 

1400 Anatomie 5 

1200 Planches murales et maquettes 6 
 

    : على مرحـلتینالظروفح ـفتت
                                                    

    ةــالفنیض والـعـرروف المحتوية على  ـالظ  فتح خاللھا يـتـم  :ىـــأول ة ـ مرحل-                

                   و الوثائق اإلدارية في أجل خمسة أيام عمل بعد انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض        

                                                       .و ذلك في جلسة غیر علنیة

                                     تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانیة يتم خاللھا فتح الظروف : ثانیة مرحلة  -              

  المالیة المقدمـة مباشرة من قبل المشاركین أو من يمثـلھـم و ذلك في جلسة علنیة

   .في اإلبـان يتم تـحديـد تاريخھا       

                     ن ـيومـا ابتـداء م)  120 (مائة و عشرونيبقى العــارضــون ملـزمـون بعروضھــم لمـــدة        

                                                       .الیـوم الموالي آلخر أجل لتسلم العروض


