الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون االجتماعية

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

إعالن طلب عروض عدد 2019/41

األعع
يتعلّق باقتناء معدات ألقاا
ّ
يعتزم لصنزوق ا لصزي ول صانز

لالجت ز ل إجزال

ازع زا

قنزق لقتوز معزقل ألقاز لألّزعلف صد زقح منز

لصنلوق ا با منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس" حاع لألقا

لصت صيف :

القاط Cinq (5) Appareils de mammographie : 4
القاط Cinq (5) Tables de radiologie à plateau flottants : 2
القاط Cinq (5) Appareils panoramique numérique : 3
القاط Une (1) Développeuse numérique à sec : 1
القاط Un (1) Echographe Doppler : 5
جيب عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس".
تتم لص ش ركف فل اع لصعا
ي كن ت يل كالس لصشا مجانا با لص يقع.www.tuneps.tn.
لصدويززززف لص صيززززف وجوبااااا بززززا مو يمززززف لصشززززال لصع ززززيمل ازززز لصخزززز
يززززتم إرازززز لصعززززا
 www.tuneps.tnفق صقصيل لإلجال ل لص ن دا ايه ب قتن قالر ر يس لص كيمف لص ؤرخ فل  13أ
غيا أنه يتم إرا

لصن

لصبوكل لصيقتل لصو يا من لصاجل لصي ول صا ؤاا

تااااونيبس
.8132

حاع لإلجال ل لص ديف في ظرف

مغلق يكتب عليه » ال يفتح طلب عروض عــدد  " 2049/41اقتناء معدات ألقسا األع ةعة " 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
األربعاء  30أكتوبر  2049على الاـــاع منتصف النهار( يؤخذ بعين االعتبار ختم مكتب الضبط المركزي للصندوق).
يتم فتح العروض فيي جلسيو ودييدة وعلنييو بيالمقر االجتمياعي للصيندوق اليوطني للضيمان االجتمياعي  94شيارع
الطيييب المهيييري  3118تييونس البلفيييدير (الطييابق ال يياني) وذلييك يييوم األربعاااء  30أكتااوبر  2049علااى الاــااـاع الثالث ا بعااد
الزوال  ،ا م ثل لص ش رك لالات ه ر بتيكيل صا نير.
تقن لصعا
 لصعا
 لصعا

آصي فل لص ال لصت صيف :
لصتل صم تتن ن ثيقف لصن لصبوكل لصيقتل.
لصتل صم تتن ن ثيقف لصتعهق أ جق لألاع ر لصداديف.

يبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدّة مائو وعشرين ( )381يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض.
ص ميق من لالرّ دل حي كيديف لصتاجيل لاتغال مو يمف لصشال لصع يمل ا لصخ تينيبس  ،ي كن صا م دين
لص عويين لالتن ب اكم لصوقل لصت بع صيحقح لصشال لصع يمل ا لصخ ب صهيئف لصعاي صاطاع لصع يمل ا لصاقم
 70 130 340أ با لصبايق لالصكتا نل .tuneps@pm.gov.tn

