
التونسية  الجمهورية
العلمي     والبحث العالي اتعليم وزارة
للشمال    الجامعية الخدمات ديوان

2021 /19طلب عروض وطني  عدد 

متعلق& بالتزود بالمواد الغذائية لفائدة األحياء والمطاعم
2021الجامعية لسنة 

 ع��بر2021يعتزم ديوان الخدمات الجامعية للشمال القيام بطلب عروض وط�ني بعن�وان س��نة 
  ، حس�ب التش�ريع الج�اري ب�ه العم�ل وطبق�اTunepsمنظومة� الشراء العم�ومي على الخ�ط 

لمقتضيات كراس� الشروط الخاصة بإبرام� صفقة عامة تتعلق بتزويد المطاعم واألحياء الجامعية
 .2022الراجعة له بالنظر بالمواد الغذائية  طيلة سنة 

الراغبين في المشاركة بطلب العروض والذين تتوفر فيهم الضمانات القانونية الضروريةفعلى  
لحسن إنجاز الصفقة موضوع طلب العروض الوطني التسجيل بمنظومة الشراءات� العمومية

www.tuneps.tn " وتحميل كراس� الشروط مجانا عبر الموقع TUNEPSعلى الخط "
( على الموقعTUNEPS عبر منظومة الشراء العمومية� على الخط )حصريايتّم تقديم العروض 
www.tuneps.tn الوثائق ويتّم إرسال نظير من السجل التجاري والضمان البنكي الوقتي  و

بالطريقة المادية عن طريق البريد  الخبز(11المثبتة� للمؤسسات الصغرى) للقسط عدد 
مكتب الضبط التابع إلدارة المصالح المشتركة لديوان الخدماتالسريع أو مباشرة إلى 

.تونس 1002 نهج ايران  45ب الكائن الجامعية للشمال
"مقابل وصل إيداع، ويكتب على الظرف الخارجي باإلضافة إلى العن�وان المذك�ور أعاله عبارة 

 متعلق بالتزود ب&المواد الغذائي&ة لفائ&دة األحي&اء&2021/& 91ال يفتح طلب عروض 
" ويتكون طلب العروض من االقساط التالية:2022والمطاعم الجامعية لسنة 

  مالحظات:   
عدد   .1 القسط العمل             11خصص بها الجاري التراتيب صلب تعريفها تّم كما التكوين وحديثة الصغرى المؤسسات لفائدة

عدد    األمر في   2014لسنة  1039وخاصة عدد     )  2014مارس 13المؤرخ الفصل العمومية الصفقات بتنظيم (.20المتعلق

عدد    .2 لألقساط األصل:        9و  8و 7بالنسبة مطابقة نسخة تقديم المشارك العارض على يتعين الصحية    فإنه المصادقة شهادة من

في  )          المؤرخ المائية والموارد الفالحة وزير لقرارالسيد طبقا اإلنتاج  (2006ماي  26لمحالت

االثنين        ليــوم العروض لقبول أجل آخر صباحا      2021أوت  24حــدد العاشرة الساعة التابع)     على الضبط مكتب ختم يعتمد

 .) للديوان    المشتركة المصالح إلدارة

لمدة      بعروضهم ملزمين المترشحون العروض          120ويبقى لقبول أجل آلخر الموالي اليوم من ابتداء يوما

االثنين                ليـوم الذكر سالف بالعنوان المشتركة المصالـح إدارة بمقر العروض فتح لجنة انعقاد تاريخ على 2021أوت  24حــدد

العاشرة   . الساعة كورونا           بجائحة مرتبطة موانع وجود عدم صورة في صباحا والنصف
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