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 3/0201 إعالن طلب عروض عدد
  لفائدة 0201 سنة بعنوان تكوينية دورات تنظيم"

 "لوكالة الوطنية للتحكم في الطاقةا وأعوان إطارات
 

 سنة بعنوان تكوينية دورات تنظيمقصد تعتزم الوكالة الوطنية للتحّكم في الطاقة إجراء طلب عروض 

 .الوطنية للتحكم في الطاقةلوكالة ا وأعوان إطارات لفائدة 0202
 

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

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

 . www.tuneps.tn مجانًا من خالل الموقع اإللكترونيوذلك بتحميلها  الشروط
 

 الشراء العمومي على الخطاالتصال بوحدة  الراغبين في المشاركة والغير مسجلين يجب على

TUNEPS: 

 تونس 2221 - العسلشارع  - العسلباب : العنوان -

 (021) 340 130 70: الهاتف -

 www.tuneps.tn: الموقع اإللكتروني -

 tuneps@pm.gov.tn: بريد إلكتروني -
 

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

 .صباحا 22:22الساعة  على 0202 سبتمبر 02 العروض لقبول

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

السجل التجاري باستثناء  TUNEPSمنظومة الشراء العمومي على الخط ترسل العروض الزاما عبر 

عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة  عن طريق البريد ومضمونة الوصول أو حيث يتّم ارساله

 : إلى مكتب الضبط المركزي في ظرف مغلق إلى العنوان التالي
 

 

 للتحّكم في الطاقةالوكالــــة الوطنيــــة 

 الحي اإلداري شارع اليابان، 1
 013ب .مونبليزير تونس، ص

 

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

 .العروض وموضوعه

 

 

http://www.tuneps.tn/
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 :من يتكّون العرض وجوبا

  (.الخط خارج)أشهر 23نظير من السجل التجاري لم يمض على تسليمه أكثر من 

  معّمرة وممسوحة ضوئياالوثائق اإلدارية (scannées)  على الخط عبر منظومةوترسل  
TUNEPS 

  معّمر وممسوح ضوئيا العرض الفني(scanné)  على الخط عبر منظومةويرسل  TUNEPS 

  معّمر وممسوح ضوئيا العرض المالي(scanné)  على الخط عبر منظومةويرسل  TUNEPS 
 

  :االداريةالوثائق 
 

  (توضيح هذا الترخيص)نسخة مطابقة لألصل من قرار الترخيص في ممارسة نشاط التكوين، 

  بطاقة إرشادات عامة حول المشارك 

  تصريح على الشرف يتضمن تأكيد المشارك على عدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم

 إبرام الصفقة، وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات 

 لتزام بجميع فصول كراسات الشروطتصريح على الشرف باال، 

 قائمة األقساط التي شارك فيها العارض. 

الوضعية الجبائية وشهادة اإلنخراط في الصندوق الوطني  من TUNEPSمنظومة كما يتم التثبت عبر 

 .للضمان االجتماعي
 

  :الوثائق الفنية 
 

  على كامل أيام الدورة مطابق ألنموذج المركز الوطني للتكوين : جذاذة لمحتوى برنامج المحور

  0202المستمر والترقية المهنية لسنة 

  السيرة الذاتية للمكون مطابقة ألنموذج المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية لسنة
0202  
  نسخة (قائمة الدورات التكوينية التي أنجزها المكون والتي لها عالقة باالختصاص مع المؤيدات

 ،    )من بطاقات الحضور تحمل إمضاء المكون وختم مكتب التكوين

  بالنسبة للمكونين من الموظفين العموميين أو من األعوان العموميين، يتعين عليهم تقديم نسخ

للقيام بدورات تكوينية من اإلدارات الراجعين لها بالنظر طبقا لمنشور  مطابقة لألصل من التراخيص

 ،0222أوت  22بتاريخ  02السيد رئيس الحكومة عدد 

 قائمة في المكونين المقترحين،  

  (0202 – 0222 – 0222)قائمة الدورات التكوينية التي نظمها المكتب خالل الثالث سنوات األخيرة  

نسخة من بطاقات الحضور تحمل إمضاء المكون وختم )مع المؤيدات  من آخر أجل  لقبول العروض

        .    )مكتب التكوين

 :الوثائق المالية 

 ،وثيقة التعهد لكل قسط على حده 

 جدول األسعار لكل قسط على حده.  
 

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

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

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

 


