
 
 ةــیـونســالجمـھورية الت       

 وزارة التــــــربیــــة و التــكـويــن                       
 الكتــــابــة العـــــامـــــة   
  زـیــھــجـاءات والتـنـإدارة الب 

  
 02/2010د دــعــ ـروض وطنيـــب عــطــلـ إعـــــالن

 
 و التـكــويـن اإلعالن عــن طــلــب عــروض وطـني تحــت عـــدد          تــعـتـــزم وزارة التـــربـیـــة

 : أزياء شغل و ذلك على النحو التاليقصــد اقتنــاء 02/2010
  1 عـــــدد مجموعةال

    قــمـیـص رجـــال446  :     1الفصل عـــدد
     قــمـیـص لـلـنســاء40   :    2الفصل عـــدد
   دراعـــة رمــاديــة148   :    3الفصل عــدد 
    میـــدعــة نـســاء40   :   4الفصل عــدد 
    ســــروال 156 :    5الفصل عــدد 
     تــنــورة  40    :  6الفصل عــدد 

   2 عـــــدد مجموعةال
    كســوة شـتـــاء 145 :     1الفصل عــدد 
    كســـوة صـیـــف 145 :     2الفصل عــدد 

  طــف رجـال ا   معــ04 :     3د الفصل عــد
   3 عـــــدد مجموعةال

   حــذاء رجـــال 223  :   1 الفصل عــدد 
   حــذاء نــســاء20     :  2ـدد ـالفصل عـ

    4عـــــدد  مجموعةال
02   Tailleurs hiver pour damnes     الفصل عــدد   : 1

    02     Tailleurs Eté pour damnes 2دد ـعــالفصل     :    
طلب العروض الحالي موجه إلى المؤسسات الصغرى وذلك على النحو * 

  :التالي
  أد300رقم معامالتھا السنوي ال يتجاوز مبلغا قدره : بالنسبة للمؤسسات الناشطة   -
  أد 150بالنسبة للمؤسسات حديثة العھد رقم االستثمار األقصى ال يتجاوز مبلغا قدره   -

ـن ـروط مــشـــراس الـــسحـب كـــن الــراغبـیــــن فــي المشـــاركـة فعــلى المـــتـرشحـی
مــقـابـل )  20مكـتــب عــدد(ـر الـوزارة إدارة البــنــاءات والتـجــھــیــز الطـابــق األول ــقـمـ

ـة لـلــبــالد نــــة الـعـامــ بالــخـــزيـ) 30 (نـــارا ــتسـديــد مبــلــغ مــالـي قــــدره ثالثون دي
یـب ثـامــر تــونـس وذلــك ابــتــداء مـن تــاريـخ ـــنــة بـشـارع الحبــیــة الكـائــالــتــونــس
ھــذا وال يمكـــن سحـب مـلـف طـلــب العـــروض إال عنـد االسـتـظھـــار بــوصــل . الـنــشــر

   .ـبـلــغ المـــذكــورـمـخـــالص ال
العـروض عـن طريــق البريــد في ظرف مختــوم ومضـمــون الـوصــول أو عن طريـق رسل ت

 2010 جانفي  04 فـي أجــل أقــصـاه   و التـكـويــنإلى وزارة الــتـربــیـةالبريــد السريع 
      :   إلــــى العنـــوان التـــالــي )خــتــم مــكــتــب الضــبــط يشھــد علــى ذلــك 

 ـجــمــھــوريــة الــتـــونــســـیــةالـ
  وزارة التـــــــــربیــــة و التـكــويـن

  الكتــــابــة العـــــامـــــة 
  إدارة البـــــناءات والتجھـــــیز

   تـــونــس1030 –شــارع بــاب بنـــات 
وذلك طبقا  ــروطتـرســل الــعــروض مــرفــوقــة بــالــوثــائــق الـمـدرجة بــكـراس الــش

  : التالیةـارةبعـالـوى ستحمل  فـي ظـروف مغلقــة ومختـــومـة ال منه 5لمقتضیات الفصل عدد
 ” أزياء شغل اقــتــنــاء02/2010وطنـي عـــدد  عــروض بـلــط   "            



 
  

 
 

  : تفتح الظروف على مرحلتین
لعروض الفنیة والوثائق  يتم خاللھا فتح الظروف المحتوية على ا:مرحلة أولى -

اإلدارية في اجل خمسة أيام عمل بعد انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض 
 وذلك في جلســة غیر علنیـة

 تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة ثانیة يتم خاللھا فتح الظروف المالیة :مرحلة ثانیة -
علنیة يتم تحديدھا في المقدمة مباشرة من قبل المشاركین أو من يمثلھم وذلك في جلسة 

 .االبان 
يومـا ابتـداء من الیـوم الموالي ) 90(ــون عستيبقى العارضون ملـزمـون بعروضھــم لمـــدة 

كما يجـــب تـقــديـم عیـــنـــات لألكسیة المقترحة إلى مصــلـحــة . آلخر أجل لتسلم العروض
ع باريس مع تقديم نسخة من وصل  شار37المــغــازات الكـائــــنــة بمــقـــرين عــدد 

  .الفنيالتسلیم لھذه العینات ضمن الوثائق المدرجة بالظرف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


