
  وزارة العدل                                                                
  ا�دارة العامة للمصالح المشتركة

  على الخط 01/2021طلب عروض عــــــــــدد 
   لفافات ورق  المتعلق باقتناء
 
 

مشاركة عن طري%ق تكون ال" باقتناء لفافات ورق " تعتزم وزارة العدل  القيام بطلب عروض يتعلق      
منظومة الشراءات العمومّية على الخط، ويمكن سحب كراسات الشروط عل%ى موق%ع البري%د ا)لكترون%ي 

WWW.TUNEPS.TN 
  .ترسل العروض الفّنية والمالّية عن طريق منظومة الشراءات العمومّية على الخط

) نس%خة مطابق%ة ل7ص%ل ا6ص%ل أو(الس%جل التج%اري نظير منمع  ترسل وثيقة الضمان الوقتي: م/حظة
ع%ن طري%ق " اقتن%اء لفاف%ات ورق" 01/2021) يفتح طلب عروض عدد "في ظرف مغلق يكتب عليه 

نھ%ج  8البريد مضمون الوصول أو بالبريد السريع باسم وزارة العدل ا�دارة العاّمة للمصالح المشتركة 
الض%بط الت%ابع ل%@دارة العام%ة تونس، أو تسّلم مباش%رة إل%ى مكت%ب  1002عمان مرّكب المسعي )فايات 

 .للمصالح المشتركة مقابل وصل إيداع في اAجال المحددة لطلب العروض
�وم         ��روض لي��ول الع��ل لقب��ر أج��دد آخ��د ح� التاس%%عةعل%%ى الس%%اعة  2020ن%%وفمبر  13الجمع%%ة  وق

  .صباحا
  :على وتحتوي" يةالفن الوثائق"
مع إلزامّية وجود ختم المخبر عل�ى  .Packtecبل مخبر معترف به شھادة تحليل للعّينات مسلّمة من ق -

  .العّينة
 ).4ملحق عدد "( جدول في الخصائص الفنّية للعّينات المقترحة 

 ).عّينة واحدة فقط من كّل قسط من ا9قساط المشارك بخصوصھا(وصل إيداع العّينات لدى ا5دارة  -
  :حتوي علىوت" يةالمال الوثائق"
( عھد التي تمث�ل وثيق�ة ا?لت�زام مش�تملة عل�ى ك�ّل البيان�ات وممض�اة وفق�ا ل=نم�وذج المص�احبوثيقة الت -

  ).1ملحق عدد
  ).2ملحق عدد (  .جدول ا9سعار مشتم@ على كل البيانات ممضى -
    ).3ملحق عدد ( جدول التفصيل التقديري ل=سعار ممضى -

نھ�ج عم�ان  8للمص�الح المش�تركة ب�وزارة الع�دل ب�ـ يعتمد ختم مكتب الضبط الت�ابع ل�Bدارة العاّم�ة : ھام 
  ويقصى كل عرض يرد بعد اHجال-تونس للتثبت من تاريخ الوصول  1002مرّكب المسعي ?فايات 

يتم فتح العروض الفنية و المالية بجلسة علنية في نفس اليوم المحدد كتاريخ أقصى لقبول العروض يوم 
بمقر ا5دارة العامة للمصالح المشتركة الكائن بـ  صباحا شرةالعاعلى الساعة  2020نوفمبر 13الجمعة 

  .Tunepsعلى منظومة تونيبس .تونس 1002نھج عمان مركب المسعي باب الخضراء  08
يوم�ا ابت�داء م�ن الي�وم  120يصبح المشاركون ملزمين بعروضھم بمجرد تق�ديمھا لم�دة مائ�ة وعش�رين   

  . الموالي Hخر أجل محدد لقبول العروض
 

  

 

 
  

 

 

  


