
 

 

 2023  –01طلب عروض عدد  إعالن

 خدمات حراسة 

 (TUNEPS)  ّط ـــة على الخريــــحص راءاتإج 

 

لمقرات تابعة للقسط األول حراسة الخدمات  بتامين تعلقي 01/2023عدد   طلب عروض تنظيم شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة تزمتع

 .السريعة  الشبكة الحديدية من مشروع

 

انىىا عبىىر منظومىىة  ينوالىىرا بطلوبىىة الم للشىىروط يسىىتبيبو  الىىنينالعارضىىين فعلىى   فىىا المشىىاركة تحميىىط ملىىع طلىىب العىىروض مبو

 .TUNEPS(www.tuneps.tn(الشراء العموما عل  الخطو 

اش الشىىروط  يىىتمو  06عــدد  بالفصــ للعىىرض بسىىب الكيايىىة المنيىىو  علي ىىا  مكونىىةتقىىدوم الوئىىالق ال  اإلداريىىةالوئىىالق  إرسىىالمىىن كىىرو

ي بالنسىىبة للجىىما  الىىو تا ونظيىىر مىىن السىىبط  والعىىروض الانيىىة والماليىىة وبوبىىا عبىىر منظومىىة الشىىراء العمىىوما علىى  الخىىطول إاو انىىو

إلىى  البريىىد السىىري  او البريىىد المجىىمو  الوسىىول او تسىىلوم مباشىىر   فىىا فىىرل معلىىق عىىن طريىىق إرسىىال ماالىىوطنا للمّسوسىىات فيىىتم 

ــى ا  وذلىىع علىى  العنىىوا  التىىالا مكتىىب الجىىبط المركىىزك للشىىركة مقابىىط وسىىط إيىىداع  ــ  م ال ــات لســر ة   ــدير الر ــرا م ال  لســ د ال

"ال وا يحمىىط سىىوا عبىىار     ــ  م 1053 –ع ــا ر ال  امــة  ــفاي الةي ــرر شــا ب بي ــرر ن ــرون للســة ة اليديديــة الســريرة  

 .اليراسة لل قرات  ابرة ل سروب السة ة اليديدية السريرة خدمات  تأم ن ب ال ترلق  2023/01يفتح، طلب عروض عدد  

ــ تالعىىروض بىىدود رخىىر ابىىط لقبىىول  ــ ن  ل  ـــاالثن ــى2023 ف فــر  20ال  افــق لـ ويعتبىىر كىىطو عىىرض يىىرد  صــةاحا الراشــررالســاعة  عل

بعىىد اىىنا التىىاريا والسىىاعة ملعىى  ويقىى  ااعتمىىاد علىى  خىىتم مكتىىب الجىىبط المركىىزك للشىىركة لتحديىىد تىىاريا وسىىول العىىروض  بالنسىىبة 

ا عبىىر منظومىىة  للجىىما  الىىو تا ونظيىىر مىىن السىىبط الىىوطنا للمّسوسىىات ل كمىىا يعلىىق فىىا ناىىس اليىىوم وناىىس السىىاعة بىىا  المشىىاركة رليىىو

TUNEPS. 

ـــ.العىىروض فىىا بلسىىة علنيىىةل وذلىىع يىىوم تاىىت   ــق لـ ــ ن ال  اف ــر   20االثن ــى 2023ف ف بمقىىر   صــةاحا والنصــ  الســاعة الراشــرر عل

 الشركة  بجاال البحير  عمار  اليمامة  اعة اإلبتماعات الطابق الثالث.

 : ةـــمالحظ
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ل يمكنكم ااتيىال بمركز النداء التاب  لوبد  الشىراء العموما عل   TUNEPSبول كياية التسىبيط واسىتعالل منظومة   اإلرشىاداتولمزيد من 

 tuneps@pm.gov.tnاو عبر البريد االكترونا  70.130.340الخطو بال يئة العليا للطلب العموما عل  ر م ال اتع  

http://www.tuneps.tn/

