
وزارة الداخليــــــة
المرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول سالمة المرور

 ببث تلفزية و إذاعية02/2021طلب عروض متأكد  عدد 

يعتزم المرصد الوطني لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات حول سالمة المرور إجراء طلب
 بمناس))بة العطل))ة اآلمن))ة ومضــات تلفزيــة و إذاعية ببث02/2021ع))روض متأك))د ع))دد 

 " TUNEPS) حصريا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط " 
وجوبا عبر منظومة الشراءفعلى الراغبين في المشاركة توجيه عروضهم الفنية و المالية 

ومي  الخـط  العـم    بإس)تثناء وثيق)ة الض)مان الوق)تي و نظ)ير منwww.tuneps.tnعلى
الس))جل التج))اري و الوث))ائق المثبت))ة بالنس))بة للمؤسس))ات الص))غرى يتم إرس))الها ع))بر البري))د
المضمون الوصول أو البريد السريع أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المرك)زي الك)ائن بمق)ر

 في ظ))رف خ))ارجي2035 المطــار – أريانــة 2 نهج المقاولين الشــرقية 41المرصد 
مغلق ال يحمل أي إشارة إلى إسم المشارك ، ويحمل أعاله " ال يفتح "

بمناسبة العطل))ة إنتاج ومضات تلفزية و إذاعية 01/2021طلب عروض متأكد  عدد 
اآلمنة

  " للمرص)د التثبت ألي)ا من الوض)عية الجبائي)ة وTunepsتخ)ول منظوم)ة الش)راء العم)ومي" 
اإلنخراط في نظام الضمان اإلجتماعي عن)د فتح الع)روض، ل)ذا يتعين على المش)ارك تس)ويتها

قبل الجل األقصى لقبول العروض.
العرض الفني 

رزنامة تنفيذ زمني(1
ج))ذاذة فني))ة تتض))من : خ))برة المؤسس))ة و فري))ق العم))ل ال))رئيس المكل))ف بتنفي))ذ(2

الومضات
العرض المالي :

وثيقة التعهد ممضاة ومختومة .(1
الجداول المالية بإعتب)ار جمي)ع األداءات بال)دينار التونس)ي ممض)ى و م)ؤرخ و يحم)ل(2

إسم وختم العارض
( يومـا بدايـة من اليـوم المـوالي للتـاريخ60يبقى العارض ملزما بعرضـه لمـدة 

األقصى لقبول العروض
ملفات كل العروض التي : عند فتح العروض تعتبر ملغاةمالحظة: 

ال يحترم موضوع و أجل طلب العروض
ــة للمؤسســات ــائق المثبت ال يشــمل على وثيقــة الضــمان الوقــتي و الوث

الصغرى
ال يشمل على وثيقة التعهد
 ال يشمل على الوثائق الفنية

حدد آخر أجل لقبول العروض الفني))ة والمالي))ة على منظوم))ة الش))راء العم))ومي على الخ))ط "
TUNEPS " 

 10H00 على الساعة العاشرة صباحا   2021   جوان   28  يوم اإلثنين   
حصريا على منظومة الشراء العمــومي علىتتم عملية الفتح الظروف الفنية و المالية 

"TUNEPSالخط "   على السـاعة الحـادي عشـرة2021    جـوان   28  يوم اإلثـنين  
 المطــار – أريانــة2 نهج المقــاولين الشــرقية 41  بمق))ر المرص))د 11H00 صــباحا
2035


