
 

 

 الجمهورية التونسية 

 التنمية المحلية و البيئة وزارة 

 منزل المهيريبلدية 
 01/2021إعالن طلب عروض عدد 

 

 اإلعالن:  موضوع
 

 . محالت تجارية ببلدية منزل المهيريبناء طلب عروض ألشغال 

 

 

 .محالت تجارية ببلدية منزل المهيري  بناء  أشغال

 الضمان      التزكية المطلوبة

 1صنف  0مقاولة عامة بشروط لكراس 

أو  3صنف  0تزكية لمقاولة عامة بأو 

 أكثر

 د 3000

 www.tuneps.tnيمكن للمقاولين الراغبين في المشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عبر الموقع 
 

 مكونات الملف:

 الوثائق اإلدارية -

 العرض الفني  -

 العرض المالي  -

 تقصى آليا العروض في الحاالت التالية: 

 غياب وثيقة التعهد   -

 أو ضمان وقتي لم يتضمن كامل المبلغ  غياب الضمان الوقتي -

 أو جزء منه غياب جدول األثمان -

 ورود العرض بعد اآلجال القانونية -

العبارة التي تكتب على الظرف  

 الخارجي: 

محالت تجارية ببلدية   بناء  الخاص بأشغال  01/2021ال يفتح طلب عروض عدد  -

 .  منزل المهيري

العنوان الذي ترسل إليه العروض أو 

 تسلم فيه مباشرة: 

 )مكتب الضبط ( 3114منزل المهيري  -شارع الجمهورية  -  منزل المهيري بلدية 

 ( 98.469.697/    77.375.660) الهاتف : 

طريقة إرسال العروض أو التسليم 

 المباشر: 

وجوبا عبر منظومة الشراء  الفنية و المالية  العروضالوثائق اإلدارية و يتم إرسال 

انه بالنسبة للضمان   إالعلى الخط.  )www.tuneps.tn(العمومي *تونيبس* 

عن طريق   في ظرف مغلق  إرسالهماالوقتي و النظير من السجل التجاري فيتم 

ودع  تو أ أعالهعلى العنوان المذكور  البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع 

مقابل وصل إيداع يتسلمه المعني   منزل المهيريبلدية بمقر   مباشرة بمكتب الضبط

 فورا. 

 العاشرة صباحا  على الساعة  27/05/2021 يكون آخر أجل لقبول العروض يوم تاريخ آخر اجل لقبول العروض: 

س الضبط    (  10)  مكتب  المهيريبلدية  لمقر  ختم  العرض    منزل  لملحق  بالنسبة 

التجاري السجل  من  النظير  و  البنكي  الضمان  على  بعين    المحتوي  يؤخذ  الذي  هو 

 كما يغلق في نفس الوقت باب المشاركة آليا عبر منظومة *تونيبس*االعتبار.

في   تاريخ فتح العروض:  الراغبين  المشاركين  العروض علنية و بحضور جميع  فتح  أن جلسة  العلم  مع 

المهيريبلدية  ذلك بمقر   النصف  على الساعة    27/05/2020ومي  منزل  العاشرة و 

 دق (  30و  10صباحا ) س

 يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر اجل لقبول العروض.  120 مدة صلوحية العروض: 

االتصال بمركز النداء التابع لوحدة  منكمكي tunepsو لمزيد من اإلرشادات حول كيفية التسجيل و استغالل منظومة  
على البريد االلكتروني  أو 71.566.364ي على الخط بالهيئة العليا للطلب العمومي على الرقم الشراء العموم

pm.gov.tn 

 

http://www.tuneps.tn/

