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 الشركة التونسية للسكر
 06/2022 عـدد عروض طلب

المبسطة  لإلجراءاتالخاص بالصفقة الخاضعة   

لتأمين خدمات شحن وترصيف أكياس معبأة بالسكر األبيض  لتوفيرعملة  

 بمخازن مصنع الشركة التونسية للسكر

، و ذلك المبسطة لإلجراءاتخاص بالصفقة الخاضعة تعتزم الشركة التونسية للسكر إجراء طلب عروض 

خدمات شحن  لتأمين عون( 20) بتوفيرعدد ويتعلقتونيبس" عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "

الشركة  بمخازن مصنعطن يوميا  550 كغ, بمعدل 50السكر األبيض معبأ بأكياس من فئة وترصيف 

يوما  45, وذلك على امتداد سنة كاملة تتخللها فترتي راحة للصيانة لمدة حوالي  ةالتونسية للسكر بباج

 للفترة الواحدة.

مهنيّة والفنية والمالية الضروريّة لحسن إنجاز الصفقة. تخول المشاركة لشركات الّتي تتوفّر فيها الضمانات ال

وتتم المشاركة في طلب العروض  www.tuneps.tnيمكن تحميل كراس الشروط مجانا عبر الموقع 

 وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس".

 www.tuneps.tnيتم إرسال العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس"      

 .2018أوت  31وفقا لدليل اإلجراءات المصادق عليه بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 
صباحا.  والنصف العاشرةعلى الساعة  28/11/2220يوم حدد أخر أجل لقبول العروض   

غير أنه يتم إرسال الضمان البنكي الوقتي والنظير من السجل التجاري، حسب اإلجراءات المادية قبل      

-" ال يفتحالساعة والتاريخ األقصى المحددين لقبول العروض داخل ظرف خارجي يكتب عليه بوضوح 

 عددالمبسطة  لإلجراءاتخاص بالصفقة الخاضعة طلب عروض 
الشركة التونسية  بمخازن مصنعتأمين خدمات شحن وترصيف أكياس معبأة بالسكر األبيض "  06/2022

عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة لمكتب الضبط  " للسكر

باسم السيد الرئيس المدير العام مقابل وصل  شارع الطاهر حداد باجة المركزي للشركة التونسية للسكر

 استالم.
بقاعة  الحادية عشر صباحاعلى الساعة  28/11/2022يوم علنية حدد تاريخها  يقع فتح العروض في جلسة

 اإلستظهار مع ويمكن حضور المشارك أو تفويض من ينوبهبباجة. االجتماعات بالشركة التونسية للسكر 

   .كتابي بتفويض
( يوما ابتداء من اليوم الموالي 90يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجرد تقديمها لمدّة تسعين )       

 .آلخر أجل محدّد لقبول العروض

 على: بالهيئة العليا لطلب العمومي االتصاللمزيد اإلرشادات يمكن للمشاركين 
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  70130342 الفاكس: 

   :tuneps@pm.gov.tnالبريد  
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