
  الجمهورية التونسية
  و البنية التحتية واإلسكانوزارة التجهيز 

  اإلدارة العامة للجسور و الطرقات
 
 

مضيق وطنيإعالن طلب عروض   
السبيخة  –الفني ألشغال بناء الطريق السيارة تونس  واإلشرافخاص بمهمة المتابعة   

1202 مارس 4  تاريخ اإلعالن :  
 

 / إ ع ج و ط09/2021 رقم: طلب عروض
 
 
 

عن   مضيق وطنيطلب عروض  عن التحتيةالبنية  و واإلسكانهيز التج بوزارة والطرقاتاإلدارة العامة للجسور  تعلن - 1

الفني لمشروع إنجاز الطريق  واإلشراف المتابعة  يخّص مهمةTUNEPS  طريق منظومة الشراء العمومي على الخط

  ، هذه المهمة مقسمة على قسطين :  000+87إلى ن ك  000+0من ن ك  السبيخة –تونس السيارة 

  كلم مضاعفة  17وطريق سيارة  000+33إلى ن ك   000+ 0(من ن ك الفحص  –: تونس القسط األول

   . )طرقات 

 000+87إلى ن ك  000+33(من ن ك  السبيخة  –: الفحص  القسط الثاني ( .  

) التي وقعت على 2وأ 1صنف (أ من الدراسات التونسية مكاتب مجمعأو التونسية  لمكاتب الدراسات اال يسمح بالمشاركة ال  - 2

الترابية المؤرخ  والتهيئة واإلسكانكراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مكتب الدراسات طبقا لقرار السيد وزير التجهيز 

 . 2009فيفري  9في 

طريق منظومة الشراء العمومي ال عن مكاتب الدراسات التونسية المشاركة ا مجمعأو  الدراسات التونسيةال يمكن لمكاتب  - 3

و ال يمكنهم تحميل ملفات طلب العروض اال عن طريق موقع منظومة الشراء العمومي على TUNEPS  على الخط

 . TUNEPS منظومة الشراء العمومي على الخط ب تم تسجيلهم  إذا واال www.tuneps.tn :الخط

   من كراس طلب العروض. 6المنصوص عليها بالفصل وجوبا وفقا لمقتضيات شروط المشاركة العروض  قدمت - 4

. تغلق منظومة الشراء العمومي صباحا العاشرةعلى الساعة  2021افريل  7 االربعاءحدد اخر أجل لقبول العروض ليوم  - 5

 المحددين . والتوقيتيقبل عرض يصل بعد التاريخ  والاليا في نفس اليوم وعلى نفس التوقيت  TUNEPSعلى الخط  

 2021افريل  7 االربعاءفي نفس اليوم  وذلك الخطعلى  أو من يمثلهم  تفتح العروض بحضور المشاركين الراغبين في ذلك - 6

  .صباحاو نصف  العاشرةعلى الساعة 

   : مالحظة
يمكن للراغبين في المشاركة االتصال بمركز النداء  TUNEPSمن المعلومات حول إجراءات الشراء العمومي على الخط لمزيد 

 364 566 71 التابع لوحدة التصرف في منظومة الشراء العمومي على الخط بالهيئة العليا للطلب العمومي عن طريق رقم الهاتف 
  tuneps @pm.gov.tn : والبريد االلكتروني

 
 
 
 
 


