
 

 

  إعالن

 10/0101بيع بالمزاد عن طريق الظروف المغلقة عدد 

  

واسطة ب في معدات إعالمية وتجهيزات مختلفة تفويتال المركز الوطني لتكنولوجيات في التربيةعتزم ي

ان الكائن بالعنو بالمقر الفرعي للمركز المعدات موجودة  المغلقة، هذهعن طريق الظروف المزاد البيع ب

 في:وهي تتمثل  نهج صدر بعل الفيات تونس 10التالي: 

 المالحظات نوعية المعدات العدد

وحدات مركزية، شاشات )إعالمية معدات  01

 حاسوب، آالت طباعة...(

 

  (Régulateur tensionتجهيزات مختلفة ) 10

  المشاركةشروط 

أن تكون متخصصة ومتحصلة على يتعين على الشركات المشاركة في القسط األول "معدات إعالمية" 

 .الصادر عن رئاسة الحكومة 0100لسنة  4نشور عددمترخيص من وزارة البيئة تبعا لل

ـــ مطلب المشاركة بكل دقة ويتم سحب المطبوعة من المقر الفرعي للمركز الكائنتعمير  .0 نهج  10 بــــــ

إرفاقه وجوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية )أو نسخة من  والذي يتمبالفيات  صدر بعل

وصل التنزيل لمبلغ الضمان  المعنوية( وبنسخة منبطاقة المعرف الجبائي بالنسبة للذوات 

 22 788 1083605 062 109 10.للمركز رقم  «STB» البنكيبالحساب الجاري 

التنزيل قيمة العرض المقترح وجوبا عن طريق من  %01 والمقدر بـــــتسديد مبلغ الضمان المالي   .0

 . عليه مؤشــرأو بصك الجاري البنكي للمركز  بالحساب

هج ن التالي:ول أو البريد السريع الى العنوان صبواسطة البريد مضمون الو  أو إرسالهاالعروض إيداع  .0

 ويتم:تقسيم شمال الهيلتون المنار )قبالة مصحة توفيق(  السموأل

وصل التنزيل بالحساب الجاري البنكي للمركز أو الصكوك  ونسخ منوضع مطلب المشاركة  -

 وعدد وموضوع العرضالمؤشرة في ظرف مغلق يحمل اسم المشارك 

: ات التاليةوالعبار يوضع هذا الظرف داخل ظرف ثاني خارجي ال يحمل سوى عنوان المركز  -

 " 10/0101بيع بالمزاد عن طريف الظروف المغلقة عدد  –"ال يفتح 

     ذلك و تتم معاينة األقساط المعروضة للبيع بالمقر الفرعي للمركز الكائن بالعنوان المشار اليه أعاله 

 خالل التوقيت التالي:

  00:01إلى  00: 9من االثنين إلى الخميس: من الساعة 

  30: 12إلى الساعة  9:11الجمعة: من الساعة 

 الجمهورية التونسية

 وزارة التربية

 المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية



ختم البريد في تحديد تاريخ  ر ويؤخذ بعين االعتبا 0101أفريل  10أجل لقبول العروض يوم حدد آخر       

العروض الواردة بعد األجل القانوني أو التي ال تتضمن الوثائق المطلوبة  إيداع العروض، وتعتبر الغية

 حسب نص اإلعالن. 

 على الساعة العاشرة صباحا.  0101أفريل  10يتم فتح العروض يوم 

وبالهاتف صاحب العرض المقبول كتابيا حسب العنوان المضمن بمطلب المشاركة  ويتم اعالم      

حاال  ويتم الرفعإعالمه ساعة من تاريخ  44الثمن كامال بواسطة صك مؤشر في ظرف  ويدعى لتسديد

 من طرف مصالح المركز بعد استكمال جميع اإلجراءات. بمقتض ى إذن بالرفع يحرر 

في  ورفع المبيعأنه في حالة النكول أو عدم تقدم الشاري إلتمام إجراءات الشراء  وتجدر اإلشارةهذا 

تمكين المشارك األول من  وال يتميتم االتصال بصفة آلية بالعارض الموالي  أعاله،اآلجال المذكورة 

 مسدد من قبلهرجاع مبلغ الضمان الاست

 :مالحظة 

 تحتفظ اإلدارة بحقها في سحب أي قسط من األقساط في حال عدم بذل السعر المعقول  -

 والرفع للمنقوالتيقع إرجاع مبلغ الضمان لمن لم يتم قبول عروضهم حال استكمال الخالص  -

 موضوع الضمان

التي حل أجلها وإرفاق  ال يمكن المشاركة اال لألشخاص الذين قاموا بإيداع تصاريحهم الجبائية -

 نسخة منها مع العرض المقدم

 marchepub@cnte.tn لمزيد من االرشادات يمكن االتصال بمصالح المركز على البريد االلكتروني  -

  130 834 71أو  007 832 71أو على رقم الهاتف التالي:  
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