إعالن طلب عروض عدد 0201/4

" إقتناء معدات لصيانة األجهزة
الفوطوضوئ ّية التي تجاوزت م ّدة الضمان"
تعتزم الوكالة الوطنية للتح ّكم في الطاقة إجراء طلب عروض قصد إقتناء معدات لصيانة األجهزة
الفوطوضوئيّة التي تجاوزت م ّدة الضمان.
على الراغبين في المشاركة في طلب العروض التّسجيل بمنظومة الشراء العمومي على الخط
 TUNEPSقبل التاريخ األقصى المح ّدد لقبول العروض. .يجب على المترشحين سحب كراسات
الشروط وذلك بتحميلها مجانًا من خالل الموقع اإللكتروني . www.tuneps.tn
يجب على الشركات الراغبة في المشاركة والغير مسجلة االتصال بوحدة الشراء العمومي على
الخط :TUNEPS
 العنوان :باب العسل  -شارع العسل  6001 -تونس الهاتف)661( 70 130 340 : الموقع اإللكترونيwww.tuneps.tn : بريد إلكترونيtuneps@pm.gov.tn :ويتم إرسال العروض الزاما عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  TUNEPSويحدد آخر أجل
لقبول العروض 66أكتوبر  6066على الساعة  60:00صباحا.
هذا ويت ّم إغالق المشاركة من خالل إجراء  TUNEPSتلقائيًا في نفس اليوم في نفس التوقيت.
ترسل العروض الزاما عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  TUNEPSباستثناء الضمانات
البنكيّة والسجل التجاري حيث يت ّم ارسالهما عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو عن طريق
البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي في ظرف مغلق إلى العنوان التالي :
الوكالــــة الوطنيــــة للتح ّكم في الطاقة
 1شارع اليابان ،الحي اإلداري
مونبليزير تونس ،ص.ب 012

وال تتحمل الوكالة مسؤولية ضياع أو فتح الظرف إذا لم يكن مغلقا أو لم يتضّمن مرجع طلب
العروض وموضوعه.
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ويت ّم إعداد العروض كما يلي :
 )1الوثائق اإلداريّة  :مع ّمرة وممسوحة ضوئيا ( )scannéesوترسل على الخط
 تصريح على الشرف يتضمن تأكيد المشارك على عدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود
أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة،
 بطاقة إرشادات عا ّمة حول المشارك،
 تصريح على الشرف بعدم اإلنتماء للوكالة،
 تصريح على الشرف باإللتزام بجميع فصول كراس الشروط وملحقاته.
 )0العرض الفني :مع ّمر وممسوح ضوئيا ( )scannéويرسل على الخط
 جداول الخاصيات الفنيّة الدنيا والكميات المرافقة لكرّاس الشروط معمرة وممضاة من قبل
المشارك،
 )2العرض المالي  :مع ّمر وممسوح ضوئيا ( )scannéويرسل على الخط
 جداول تفصيل األسعار حسب األنموذج المرافق لكراس الشروط ممضاة ومختومة ومؤرخة،
على المشارك أن يقدم بالتحديد ثمن كل عنصر (بالوحدة) والثمن الجملي له.
 وثيقة التعهـّد المرافقة لكرّاس الشروط مع ّمرة وممضاة ،
ويتعيـّن على المشارك اإلطـّالع بكل دقــّة على محتويات الملف ومقتضياته ،وهو بذلك يتح ّمـل تبعات
عدم احترام مقتضيات ملف طلب العروض أو عدم تقديم عرضه طبقا لإلجراءات والطريقة المح ّددة
بكراس الشروط ،ويعتبر كل إخالل بما سلف ذكره سببا إلقصاء عرض المشارك المخل.
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