
 

 03/2021إعالن طلب عروض عدد 

 طلب عشوض يتعلل باجناص مششوع  التيىيش العنىمٌ ببلذيُ حفىص مىضىع اإلعالٌ

أشػال تىطعُ شبكُ التيىيش العنىمٌ بلذيُ حفىص 

  حٌ التكّذو– 2 حٌ الكشديُ –بكل مً وطط املذييُ 

 الطناٌ التضكًُ املطلىبُ

املؤطظات والششكات التىىظًُ 

  د1500 املختصُ يف دلال التيىيش العنىمٌ 

ميكً للنؤطظات والششكات التىىظًُ الشاغبُ يف املشاسكُ حتنًل طلب العشوض دلاىا عرب املىقع    

www.tuneps.tn 

 ميكيكه االتصال مبشكض اليذاء التابع لىحذَ الششاء العنىمٌ علِ tuneps وملضيذ اإلسشادات حىل كًفًُ التظجًل  واطتػالل ميظىمُ 

 tuneps@pm.gov.tn أو علِ الربيذ االلكرتوىٌ   71566364اخلط باهلًئُ العلًا للطلب العنىمٌ علِ الشقه 

 مكىىات امللف

 الىثائل اإلداسيُ -

 العشض الفين -

 العشض املالٌ -

 :تكصِ العشوض آلًا يف احلاالت التالًُ

 غًاب وثًكُ التعهذ -

 غًاب الطناٌ الىقيت -

 غًاب  جذول األطعاس أو جضء ميه -

 وسود العشض بعذ اآلجال الكاىىىًُ -

العباسَ اليت تكتب علِ الظشف 

 اخلاسجٌ
  اخلاص مبششوع التيىيش العنىمٌ ببلذيُ حفىص03/2021ال يفتح اطتشاسَ عذد

العيىاٌ الزٍ يشطل إلًه الطناٌ 

الىقيت واليظري مً الظجل التجاسٍ 

 أو تظله فًه مباششَ

 3130طاحُ االطتكالل  بلذيُ حفىص    -

طشيكُ إسطال العشوض أو التظلًه 

 املباشش

يته إسطال الىثائل اإلداسيُ والعشوض الفيًُ واملالًُ وجىبا عرب ميظىمُ  -

الششاء العنىمٌ علِ اخلط إال اىه باليظبُ  للطناٌ الىقيت واليظري مً 

الظجل التجاسٍ فًته إسطاهلنا يف ظشف  مػلل عً طشيل الربيذ مطنىٌ 

الىصىل أو الربيذ الظشيع علِ العيىاٌ املزكىس أعاله أو تىدع مباششَ 

 .مبكتب الطبط مبكش بلذيُ حفىص مكابل وصل إيذاع يتظّلنه املعين

 تاسيخ آخش أجل لكبىل العشوض

 علِ الظاعُ العاششَ 2021 أفشيل 22يكىٌ آخش أجل لكبىل العشوض يىو    -

 صباحا

يؤخز بعني االعتباس خته مكتب الطبط ببلذيُ حفىص باليظبُ مللحل  -

 العشض احملتىٍ علِ الطناٌ الىقيت واليظري مً الظجل التجاسٍ

 tuneps يػلل يف ىفع الىقت باب املشاسكُ آلًا عرب ميظىمُ  -

 تاسيخ فتح العشوض
يته فتح العشوض خالل جلظُ عليًُ وحبطىس املشاسكني الشاغبني يف رلك  -

   علِ الظاعُ احلاديُ عشش صباحا2021 أفشيل 22مبكش بلذيُ حفىص يىو  

  يىما ابتذاء مً الًىو املىالٌ آلخش أجل لكبىل العشوض90 - مّذَ صالحًُ العشوض
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