الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون االجتماعية

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

إعالن طلب عروض عدد /70ل ش2019/

يتعلّق باقتناء مطبوعات عادية

يعتزم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي إجراء طلب عروض التقتناء مطبوعات عادية وفق اإلجراءات
المبسطة لفائدة مصالحه المركزية والجهوية ومركز صنع اآلالت المقومة لألعضاء والمصحات التابعة له عبر
منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس".
تتم المشاركة في طلب العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس".
يمكن تحميل كراس الشروط مجانا عبر الموتقع.www.tuneps.tn.
يتتتتتم إر تتتتا العتتتتروض الفنيتتتتة والماليتتتتة وجوبااااا عبتتتتر من ومتتتتة الشتتتتراء العمتتتتومي علتتتت ال تتتت تااااونيبس
 www.tuneps.tnوفقا لدليل اإلجراءات المصادق عليه بمقتض تقرار رئيس الحكومة المؤرخ في  13أوت .8132
غير أنه يتم إر ا الضمان البنكي الوتقتي والن ير من السجل التجاري والنماذج المسلمة من طرف الصندوق
م تومة وممض عليها حسب اإلجراءات المادية في ظرف مغلق يكتب عليه » ال يفتح طلب عروض عدد
/70ل.ش 1729/اقتناء مطبوعات عادية عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى
مكتب الضبط المركزي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي مقابل وصل استالم  ،باسم السيد الرئيس المدير العام 94 :
شارع الطيب المهيري  3118تونس البلفيدير و ذلك في أجل أقصاه يوم الثالثاء  17اوت  1729على الســـاعة العاشرة
صباحا ( ( ،)10h00يؤخذ بعين االعتبار ختم مكتب الضبط المركزي للصندوق).
للمشاركة في طلب العروض المذكور أعاله يتّجه االتصا بالمكتب عدد  81 ،304مكرر شارع الواليات المتحدة
 البلفيدير -لتسلم نماذج المطبوعات موضوع طلب العروض .يتم فتح العروض فيي جلسيو ودييدة وعلنييو بيالمقر االجتمياعي للصيندوق اليوطني للضيمان االجتمياعي  94شيارع
الطيييب المهيييري  3118تييونس البلفيييدير (الطييابق ال يياني) وذلييك يييوم الثالثاااء  17اوت  1729علااى الســااـاعة الحاديااة عشاار
صباحا ( ،)11h00وعل ممثل المشارك اال ت هار بتوكيل للحضور.
تقص العروض آليا في الحاالت التالية :
 العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان البنكي الوتقتي،
 العروض التي لم تتضمن وثيقة التعهد وجدو األ عار الفردية.
يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدّة مائو وعشرين يوما ( )381ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض.
تونيبس  ،يمكن للمزودين
ولمزيد من االرشادات حو كيفية التسجيل وا تغال من ومة الشراء العمومي عل ال
بالهيئة العليا للطلب العمومي عل الرتقم
المعنيين االتصا بمركز النداء التابع لوحدة الشراء العمومي عل ال
 70 130 340أو عبر البريد االلكتروني .tuneps@pm.gov.tn

