أريانة في  02 :نوفمبر 2021

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
واليـة أريــانــة
دائرة المجلس الجهوي

عـ/0217ــ .9130.ــدد
د/ف  :م.ب.ج

فاكــس عدد( 10/2021..إ.ط.ع)
عدد الصفحات

 02 :بحساب هذه

المرسل إليه السيد  :المدير العام لجريدة " الصحافة "
رقــم الهـاتف 71.240.178 :
71.332.280 :
رقـم الفـاكس
المـــرســل  :والـــي أريــــانـــة
رقـم الفــاكس 71.702.061 :

المحتـــــــوى
الموضوع :إعالن طلب عروض عـ2021/10ـدد عبر منظومة . Tuneps
وبعـد  ،أتشرف بموافـاتكم صحبة هــذا بنص إعــالن طلــب عــروض
عـ2021/10ـدد عبر منظومة  Tunepsباللــغة العربية يتعلق بإنجاز أشغــال تهيئة
ساحة العلم بالمدرسة الوطنية للسجون واالصالح ببرج الطويل من معتمدية رواد وذلك قصد
تبليغه ضمن أعمدة صحيفتكم لمدة يوم واحد مع اعتبار هذا إذن تزويد ومدنا بقائمة
خالص في الغرض.
والســـــالم.

الـــوالي
سمير عبد الجواد

وزارة الشؤون المحلية
والية أريانة

المجلس الجهوي لوالية أريانة
إعالن طلب عروض عدد 2021/10
( حصريا عن طريق منظومة الشراء على الخط ) TUNEPS
ــا إجــراط طاــب عــرو قةــد
يعتــزم والــ أريانــ رئــيا النيا ــ اليةوةــي لالجاــا الج ــو
إنجــاز أشغــــ تهيئــة ســاحة العلــم بالمدرســة الوطنيــة للســجون واإلصــالح ببــرج الطويــل  ،فعاــا اللوــاولي
اللــريل ل ــم فــ اختصــاب  0صــن  2فمــا فــو  ،والــراي ي فــ اللةــار  ،تنزيــل اــراس الشــروط
دون مقابل على الخط عبر منظومة الشراء العمومي على الخط « .» TUNEPS
ترســـل العـــرو وجو ـــا عـــ طريـــ لن ولـــ الةـــراط العلـــول عاـــا اليـــط  TUNEPSوعاـــا
اللةــارت تيــلي و يوــ ســجل اللثسســال وو يوــ اليــلا ال ن ــ ( أةــايا ) فــ ــرف لواــ وليتــوم
يـــارج اليـــط اســـم الســـيد والــ أريانــ ي تـــب عايــ " ال يفـــتل طلــ عـــرو عـــدد  2021/10النجـــاز
أشــغال تهيئــة ســاحة العلــم بالمدرســة الوطنيــة للســجون واإلصــالح ببــرج الطويــل " عــ طريــ
ال ريــد الليــلو الوةــول أو ال ريــد الســريع عاــا العنــوا  ، 72ةــارع فرتــال تةــاد  2080أريانــ أو
تودع ل اةرة ل تب الي ط اللر ز والي أريان لوا ل وةل إيداع .
ددف خي ـ

ح د آخر ددلخلقددلخالعددض خإادددلوثخوة د إلخولملدداخإااددملخإالوقاددفيخوإا ددلفهخإاددض خ د خلقددلخل
 2021/12/02على الس عة منتصف النه ر ( ) 12H00خبفع عفرخ مخمك بخإا عطخإاللكزيخالضال ا.خ
تغلددآخرامددفخإالةددفركاخ د خولددبخإادددلوثخععددلخملىضمدداخإاةددلإ خعل د خإا ددطخي ـ  02ديســر  2021علــى
الس عة منتصف النه ر ( .) 12H00
تكددضهخإاملادداخإادللمدداخاظدد خإاىددلوخخ خعلدد خإا ددطخو ددفراخإا ددطخ خ دد خ ظدد خإامددض خليخيــ  02ديســر
 2021على الس عة الث نية بعد الزوا ( ) 14H00
تتتــو العــرو عاــا الو ــائ الل ينــ ــراا الةــروط وي وــا العــار لازلــا عريــ للــدة 120
يولا ا تداطا ل اليوم اللوال آلير أجل لو ول العرو .
تــــدد ل اــ ـ اليــــلا الــــوقت يلســ ـ آالف دينــــار (  5.000دينــــار ) ويتــــرر تســــب االنلــــو ج
الليــ وط وــرار وزيــر اللاليــ تــاري  01أول  2014وي ــو ةــالتا للــدة  120يومــا ا تــداطا لــ اليــوم
اللوال آلير أجل لو ول العرو .
تجــدر االةــارة إلــا أن ـ ل ط ـ ع عاــا االل ا ـ ال ندســي لالةــروع يرجــا ل ـ جليــع اللةــار ي االتةــال
االدارة الج وي لاتج يز أريان ( االدارة الفرعي لا ناطال اللدني ).
للمزيــــد االرشــــادا حــــول ايفيــــة التســــجيل واســــتغالل منظومــــة الشــــراء العمــــومي علــــى الخــــط «
 » TUNEPSيماـــن االتصـــال بمراـــز النـــداء التـــابل لوحـــدة الشـــراء العمـــومي علـــى الخـــط بالهيئـــة العليـــا
للطلــــــ ـ العمــــــــومي علــــــــى ر ــــــــم الهــــــــات  70.130.340أو عبــــــــر البريــــــــد االلاترونــــــــي
.tuneps@pm.gov.tn

