
 بلدية رادس  

   01/2020إعالن طلب عروض 

 " فقط   TUNEPSالمشاركة على الخط "منظومة الشراء العمومي 

 هذا المشروع ممول من طرف البلدية  طريقة التمويل  

 

عن نشر طلب عروض خاص بمشروع توسيع شبكة التنوير العمومي ببلدية رادس   تعلن بلدية رادس الموضوع  
 "TUNIPESعبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس 

 

 دينار تونسي   4500 قيمة الضمان الوقتي  

 

مكان )االطالع /سحب(  
 ( دون سواها  www.tuneps.tnعلى الموقع )  TUNEPSمنظومة الشراء العمومي على الخط  ملف طلب العروض  

 ثمن اقتناء ملف العرض  
 ( www.tuneps.tnعلى الموقع )TUNEPSمجاني عن طريق منظومة الشراء العمومي 

  11المؤرخ في  416و المنقح باالمر عدد   2014مارس   13المؤرخ في   1039وفقا لمقتضيات االمر عدد   شرط المشاركة  

  TUNEPSفالمشاركة في طلب العروض الحالي تكون اجباريا عبر منظومة الشراء على الخط   2018 ماي

 ( دون سواهاwww.tuneps.tnعلى الموقع )

 يتكون العرض من :   مكونات العرض  
 الظرف المحتوي على الضمان الوقتي )خارج الخط(  

 ط (  العرض الفني )على الخ 
 العرض المالي )على الخط (  

العرض الفني و العرض المالي عبر منظومة الشراء العمومي على   إرسال الوثائق االدارية و يجب تحميل و 
 ( قبل تاريخ اخر اجل لقبول العروض. www.tuneps.tnعلى الموقع )TUNEPSالخط 

التي تكتب على   العبارة 
 الظرف  

–الظرف الذي يحتوي على الضمان الوقتي مرجع طلب العروض و موضوعه مع عبارة "ال يفتح يكتب على 
  2020فيفري  21الجمعة تاريخ اخر اجل لقبول العروض : يوم  2020لسنة  2020/ 01طلب عروض عدد 

 على الساعة العاشرة صباحا . 

ضمون الوصول أو البريد يتم إرسال الظرف الذي يحتوي على الضمان الوقتي خارج الخط عن طريق البريد م- طريقة ارسال العروض  
 أو عن طريق التسليم المباشر لدى مكتب الضبط بالبلدية بالعنوان التالي : ساحة الجمهورية رادس   السريع

عرض المالي عبر منظومة الشراء العمومي )على الخط (  العرض الفني و الالوثائق اإلدارية و يتم إرسال -
TUNEPS( على الموقعwww.tuneps.tn . قبل تاريخ و توقيت اخر أجل لقبول العروض ) 

 يقصى كل عرض لم يشمل على وثيقة الضمان الوقتي  -
 تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد اخر أجل لتقديم العروض  -
تقصى العروض )الفنية والمالية ( الواردة خارج الخط و ذلك طبقا لمقتضيات كراس الشروط االدارية الخاصة  -
 . 

تاريخ أخر أجل لقبول  
 العروض  

 على الساعة العاشرة صباحا .  2020فيفري  21الجمعة  

تاريخ و ساعة جلسة  
 ح العروض  فت

تفتح الظروف المحتوية على الضمان الوقتي و أصل مضمون السجل التجاري الواردة خارج الخط و العروض  
الكائن بالعنوان التالي : ساحة   االدارة البلدية الفنية و المالية الواردة على الخط في جلسة علنية بالمقر 

 .  اعة العاشرة والنصف على الس 2020فيفري   21يوم الجمعة  2040الجمهورية رادس  

مدة صلوحية العروض و  
 الضمان الوقتي  

 يوما ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض   120
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