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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 بإجراءات مبسطة عـ2021/10ـدد عبر منظومة
. Tuneps
وبعـد  ،أتشرف بموافـاتكم صحبة هــذا بنص إعــالن طلــب عــروض بإجراءات
مبسطة عـ2021/10ـدد عبر منظومة  Tunepsباللــغة العربية يتعلق بأشغــال تغيير
صبغة المدرسة االعدادية بالمنيهلة إلى معهد وذلك قصد تبليغه ضمن أعمدة صحيفتكم
لمدة يوم واحد مع اعتبار هذا إذن تزويد ومدنا بقائمة خالص في الغرض.
والســـــالم.

الوالــــــــي
سمير عبد الجواد

وزارة الداخلية
والية أريانة

المجلس الجهوي لوالية أريانة
إعالن طلب عروض بإجراءات مبسطة عدد 2021/10
( حصريا عن طريق منظومة الشراء على الخط ) TUNEPS
يعتـــزم والي ي أرياني ي رئييييل النيااي ي ال لوليييي لهويهيييل الي يييو ا يييا إييييرال طهي ي عيييرو
ـــر ةإلع ةديـــر ب نيهلـــر إ ـــع د هـ ـ  ،فعهي ي
ايييايرالاب وا يييط لي ي إنجـــاز أشغـــــ تغييـــب ةـــمغر ة
الوقيياولي الويير ل ل ييم فيي اختصــاب ب 0صــنف  2فمــا فــو  ،والييراياي فيي الوةييار  ،تنزيــل اــراس
الشروط دون مقابل على الخط عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط « .» TUNEPS
تر يييل العيييرو ويوايييا عييي طريييي ون ووييي الةيييرال العويييوو عهييي ال يييط  TUNEPSوعهييي
الوةييارت تيييوي و يقيي يييل الوث يياب وو يقيي اليييوا الان يي ( ألييهيا ) فيي ييرل ووهيي وو تييوم
يييارل ال يييط اا يييم ال يييي والي ي أرياني ي ي تي ي عهيي ي " ال يفـــتل طلـــب عـــروت بـــةجراءا مبســـطة عـــدد
ــر ةإلع ةديــر ب نيهلــر إ ــع د هــ " عيي طرييي الارييي
 2021/10إلنجــاز أشغــــ تغييــب ةــمغر ة
الوييييوو الوليييول أو الارييي ال يييرين عهيي العنيييوا  ، 72ةيييارع فر ييياب ةيييا  2080أريانيي أو تيييو ع
وااةرة او ت الياط الور ز اوالي أريان وقاال ولل إي اع .
ددف خي ـ

ح د آخر ددلخلقددلخالعددض خإادددلوثخوة د إلخولملدداخإااددملخإالوقاددفيخوإا ددلفهخإاددض خ د خلقددلخل
 2022/01/12علع ة س عر دنتصف ة نه ( ) 12H00خبفع عفرخ مخمك بخإا عطخإاللكزيخالضال ا .خ
تغلددآخرامددفخإالةددفركاخ دد خولددبخإادددلوثخععددلخملىضمدداخإاةددلإ خعلدد خإا ددطخيــ  12جــ ي  2022علــع
ة س عر دنتصف ة نه ( .) 12H00
تكددددضهخإاملادددداخإادللمدددداخا دددد لخإاىددددلولخطخعلدددد خإا ددددطخو ددددفر خإا ددددطخ خ دددد خ دددد خإامددددض خليخخخخخخخخخخخخخ
ي  12ج ي  2022علع ة س عر ة ث يير ب ة زوة ( ) 14H00
ت تييوا العييرو عهيي الو ييائ الواينيي ا ييرال الةييروط وياقيي العييار وهزوييا اعرييي لويي ة 120
يووا اات الا و اليوم الووال آل ر أيل لقاول العرو .
ي واهييض اليييوا الييو ت اييي  4.000دينــار وي ييرر ي االنوييوضل الوييياوط اقييرار وزييير الوالي ي
اتييياري  01أوب  2014وي يييو ليييال ا لوي ي ة  120يومـــا ااتي ي الا وي ي الييييوم الويييوال آل ييير أييييل لقايييول
العرو .
للمزيــــد االرشــــادا حــــول ايفيــــة التســــجيل واســــتغالل منظومــــة الشــــراء العمــــومي علــــى الخــــط «
 » TUNEPSيماـــن االتصـــال بمراـــز النـــداء التـــابل لوحـــدة الشـــراء العمـــومي علـــى الخـــط بالهيئـــة العليـــا
للطلــــــــب العمــــــــومي علــــــــى ر ــــــــم الهــــــــاتف  70.130.340أو عبــــــــر البريــــــــد االلاترونــــــــي
.tuneps@pm.gov.tn

خ

