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  01/2010د دــعــ يــنـــروض وطـــب عــطــلـ إعــــــالن
  

تــعتـــزم وزارة التـــربیــة  و التــكـويـن فـي نــطاق االسـتعدادات الجـاريـــة           

ــات الوطالالمتح ـــــنـ ـــة   نیـ ــســـنـة الـّدراسیـ ـــة للـــ  ،  2009/2010ة والـمـــھـــنیـ

أكـیـــــاس عـــن طــريـــــق طــلـــــب    اقــتــنــــاء ورق و إضـمــامــــات وظــــروف و   

ــ نیـللخــاصیــات  الفـ   وذلك طبــقـا     2010 /01ي عـدد     نعـــروض وطـ  ة والكمیــات   ـ

  :وذلك على النحو التالي. المـدرجـــة بـكـّراس الــشـروط

ــشـــاركــــة       ـــن فــــي الم ـــن الـــراغبیـــ ـــلى المـــتـرشحـیــ ـــب كــراس   فعـ سح

 الـــوزارة إدارة البــنــــاءات والتـجــھـــیــــز الطـــابـــــــق األول    الــشروط مــــن مـقـــر   

   )  15مكـتــب عــدد(

نـــة  ــبالــخــزيـ)  د30 (نـــارا ــون ديــــتــسـديـد مبلــــغ مــــالي قـــدره ثــالثمــقـابــــل 

ــر تـونـــس  یــب ثـامــنــة  بـشــارع الحب   ــیــة  الكــائـ  ـالد الــتــونــس ـالـعـامـــة لـلــبـ 

ھـــذا وال يمكــــن سحــب مـلــف طـلـــب          . وذلــك إبــتـــداء مــن تــاريــخ الـنـــشــر        

    .ـبـلــغ المـــذكــورـمـالعـــروض إال عند االسـتـظھـــار بــوصــل خـــالص ال

ترسل العـروض عــن طريــق البريــد فـي ظـرف مخـتــوم ومـضـمـون الـوصــول أو عـن                    

فــــي أجـــــــل أقـــصــــاه                   و التـكـويـــن إلى وزارة الـــتـــربــیـــة ريع طـريق البريد الس  

ــوفمبر 16 ـــك    (  2009 ن ـــى ذلـ ــشھــد علـ ــضــبــط ي ـــب ال ـــم مــكـتـ ـــى )خــت  إلـــ

  :  العنـــوان التـــالــي
  

  الــجــمــھــوريــة الــتـــونــســـیــة                  
  وزارة التـربیـة و التـكوين             

                   اإلدارة العامة للمصالح المشتركة
                   إدارة البـــــناءات والتجھـــــیز

   تـــونــس1030 –شــارع بــاب بنـــات                   
  

 قیمة الضمان الوقتي بالدينــار المجموعات

 8.000,000 مامات و إض ورق المجموعة األولى

 2.000,000 أكیاس و ظروف المجموعة الثانیة



 بــكـراس الـــشــروط            تـرســل  الــعــروض مــرفــوقــة بــالــوثــائــق الـمـدرجة     
 مـــنه فــــي ظــــروف مغلقـــــة 5ضــیـا ت الفــصل عــــدد ـــمــقــتــوذلـــك  طــبــقــــا ل

  :  ومختـــومـــة تحمـــل الــعــبـارة الــتــالــیة 
  

  /012010ني عـــدد  ـــ وط روضـ عـــ بـلــ  ط-              
  اقتناء ورق وظــــروف

  
  

  :لتینتفتـح الظروف على مرحـ
  

يـتــم خاللھـا فـتح  الظـروف المحتويـة علـى  الـعــروض الفنیـة و                  :   مرحلة  أولى   -

الوثائق اإلدارية في أجل خمـسة أيـام عمـل بعـد انقـضاء التـاريخ األقـصى لقبـول             

  .   العروض و ذلك في جلسة غیر علنیة

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

المالیة المقدمـة مباشرة من قبل المشاركین أو من يمثـلھـم و ذلك في جلـسة             

  . علنیة يتم تـحديـدھا في اإلبـان

وم ـا ابتـداء من الیـيوم) 90(ون ــون بعروضھــم لمـــدة تسعـزمـ يبقى العارضون مل

 للـمــواد تـقــديـم عیـــنـاتكما يجب الموالي آلخر أجل لتسلم العروض 

 شارع 37 بمــقـــرين عــدد ةالكـائــــنــ إلى مصــلـحــة المــغــازات قــتـرحـة المــ

باريس مع تقديم نسخة من وصل التسلیم لھذه العینات ضمن الوثائق المدرجة 

  .بالظرف الفني

  
  

 


