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 )القسط الثاني( 11/2022 إعالن طلب عروض عدد

 سيّارتي مصلحة   "إقتناء

  لفائدة الوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة"

 
 

قصد   عروض  طلب  إجراء  الطاقة  في  للتحّكم  الوطنية  الوكالة  مصلحةاقتناء  تعتزم    لفائدتها  سيّارتي 

 واحد.  ويتكّون من قسط
 

ا  على في  في  الراغبين  العروض  لمشاركة  بمنظومة  طلب  الخط  التّسجيل  على  العمومي  الشراء 

TUNEPS  العروض لقبول  المحدّد  األقصى  التاريخ  على  .  قبل  سحبيجب  كراسات    المترشحين 

 .  tnwww.tuneps. مجانًا من خالل الموقع اإللكترونيوذلك بتحميلها    الشروط

 

على   مسجلةيجب  والغير  المشاركة  في  الراغبة  بوحدة    الشركات  على  االتصال  العمومي  الشراء 

 : TUNEPS الخط

 تونس  1006 -  العسلشارع  -  العسلالعنوان: باب  -

 (216) 340 130 70الهاتف:  -

 www.tuneps.tnالموقع اإللكتروني:  -

 tuneps@pm.gov.tnبريد إلكتروني:  -
 

 أجل آخر  يحدد  و  TUNEPSالشراء العمومي على الخط  منظومة  الزاما عبر  يتم إرسال العروض  و

 .صباحا 10:00الساعة  على 2022 نوفمبر  15 العروض لقبول

 .التوقيتتلقائيًا في نفس اليوم في نفس  TUNEPS إغالق المشاركة من خالل إجراء ويتمّ هذا 
 

عبر   الزاما  العروض  الخط  ترسل  على  العمومي  الشراء  الضمانات    TUNEPSمنظومة  باستثناء 

أو  الوصول  ومضمونة  البريد  طريق  عن  ارسالهما  يتّم  حيث  التجاري  والسجل  طريق   البنكيّة  عن 

 :  البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي في ظرف مغلق إلى العنوان التالي
 

 

 الوكالــــة الوطنيــــة للتحّكم في الطاقة

 الحي اإلداري شارع اليابان، 1
 213مونبليزير تونس، ص.ب 

 

طلب   مرجع  يتّضمن  لم  أو  مغلقا  يكن  لم  إذا  الظرف  فتح  أو  ضياع  مسؤولية  الوكالة  تتحمل  وال 

 العروض وموضوعه. 

http://www.tuneps.tn/
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 :  ويتّم إعداد العروض كما يلي
 

 

 اإلداريّة:  الوثائق (1
 

 والخاصة بما يلي: بالمنظومة المضمنة بوثيقة التعهد  على الموافقة على التصاريح المشارك  يقتصر

تصريح على الشرف يلتزم بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو   ✓

 إنجازها،إجراءات إبرام الصفقة ومراحل  هدايا قصد التأثير في مختلف

لم تمض عن انقطاعه  و  الوكالةتصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا عموميا لدى   ✓

 عن العمل بها مدة خمس سنوات على األقل، 

 تصريح على الشرف على الموافقة على كافة بنود كراسات الشروط،  ✓

 يتم إمضاء العروض إلكترونيا بواسطة شهادة اإلمضاء اإللكتروني.  ✓

تخ  ✓ لل كما  آليا  المنظومة  واالنخراط وكالة  ول  الجبائية  الوضعية  من  التثبت  العروض  فتح    عند 

   بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
 

 

 ويرسل على الخط (scanné)( العرض الفني: معّمر وممسوح ضوئيا 2
 

                     البيان الوصفي ومحضر القبول حسب النوع مسلم من قبل الوكالة الفنية للنقل البري، ✓

 رخصة وكيل البيع مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة،   ✓

دة عن لمقطع الغيار الضرورية و صيانة وسائل النقل    يرر خدمات ما بعد البيع وتوفيبتوف   االلتزام ✓

 سنة

  (fiche technique + catalogue ou prospectus) :  المواصفات الفنية للسيارات ✓
 

 ويرسل على الخط (scanné): معّمر وممسوح ضوئيا ( العرض المالي3
  

 ،  ةومؤرخ  ةومختوم اةنموذج المرافق لكراس الشروط ممضول تفصيل األسعار حسب األاجد ✓

 ، وثيقة التعهـّد المرافقة لكّراس الشروط معّمرة وممضاة ✓
 

ويتعيـّن على المشارك اإلطـاّلع بكل دقــّة على محتويات الملف ومقتضياته، وهو بذلك يتحّمـل تبعات  

عدم احترام مقتضيات ملف طلب العروض أو عدم تقديم عرضه طبقا لإلجراءات والطريقة المحدّدة  

 إخالل بما سلف ذكره سببا إلقصاء عرض المشارك المخل.   بكراس الشروط، ويعتبر كل
 

 


