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ا�جمهورّ�ة التو�سّية
 وزارة ال��بية

 املركز الوط�ي البيداغو��

   03/2022 د عددو�� إعالن عن طلب عروض 

  2022طباعة و �سف�� الكتب املدرسية لسنة 

��دف  TUNEPSع�� منظومة الشراء العمومي ع�� ا�خط   03/2022 عدد دو��  طلب عروضعن  املركز الوط�ي البيداغو�� �علن

 طباعة و �سف��  يمثل، و 2022إل��ا طباعة و �سف�� الكتب املدرسية خالل سنة  يو�لشركة مقيمة أو غ�� مقيمة  مع صفقةإبرام 

  ��خة .  000 773 13  عنوانا �� 185 قسطا وحيدا يتضّمن 2022 لسنة الكتب املدرسية 

 قسط واحد
عدد 

عدد النسخ العناوین 

مدة االنجاز  
 و التسلیم

طباعة و �سف�� الكتب 
185  2022املدرسية لسنة   يوما120  13773000 

كّراس الراغبة �� املشاركة �حب و  TUNEPS و امل�جلة بمنظومة الشراء العمومي ع�� ا�خط   املقيمة أو الغ�� مقيمةالشر�ات ع�� ف

 . www.tuneps .tn ع��  موقع الواب ا�خاص بمنظومة الشراء العمومي ع�� ا�خط مجاناالشروط 

 مكونات العرض:   

 : يت�ون العرض من

ـ العرض الف�ي،

 ـ العرض املا��،

. إ�� جانب العرض�ن الف�ي واملا�� وثيقة الضمـان الوق�ي والوثائق �دار�ةتتضمن العروض 

 تقديم العروض:   

وذلك طبقا  www.tuneps .tn ع�� موقع الواب التا�� TUNEPS ع�� منظومة الشراء العمومي ع�� ا�خط وجو�اترسل العروض 

 . لدليل �جراءات الصادر عن الهيئة العليا للطلب العمومي

ال��يد مضمون الوصول أو عن طر�ق ال��يد  بالطر�قة املادية أي عن طر�ق افإنھ يتّم إرسالھبالنسبة لوثيقة الضمان البن�ي الوق�ي 

 باسم السّيد الرئيس املدير العام للمركز الوط�ي البيداغو�� إ�� �� ظرف مغلق مكتب الضبط املركزي  أو �سلم مباشرة  إ�� السريع 

: "طباعة  2022/ 03         عدددو�� ال يفتح طلب عروض و يكتب ع�� الظرف عبارة: " ، شارع ع�� طراد-منفلوري42العنوان التا��: 

و ذلك قبل الساعة و التار�خ ا�حّددين �آخر أجل لقبول العروض .      ".2022و�سف�� الكتب املدرسية لسنة 
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  :الوثائق �دار�ة *

ف �داري يجب أن 
ّ
 من كّراس املعطيات ا�خاصة بطلب العروض  و �� �تية :  12املنصوص عل��ا بالفصل  ع�� الوثائق تحتوي املل

وثيقة �رشادات العامة حول العارض.  -

الوط�ي للمؤّسسات بالنسبة للمقيم�ن أو ما �عادلها بالنسبة لغ�� املقيم�ن حسب ما تنص عليھ �شريعات نظ�� من ال�جل  -

 بلدا��م .

شهادة �� عدم �فالس  أو التسو�ة القضائية أو ما �عادل ذلك بالنسبة للعارض�ن غ�� املقيم�ن و ذلك حسب ما تنّص عليھ  -

 �شريعات بلدا��م .

)TUNEPSع�� منظومة الشراء العمومي ع�� ا�خط (تصر�ح ع�� الشرف �� عدم التأث�� .  -

ع�� منظومة الشراء (تصر�ح ع�� الشرف �� عدم �نتماء للمركز الوط�ي البيداغو�� خالل السنوات ا�خمس �خ��ة.  -

  )TUNEPSالعمومي ع�� ا�خط 

بالنسبة للمقيم�ن يمك��م تقديم صلب عروضهم شهادة املنشأ التو���ي صادرة عن املصا�ح ا�ختّصة بالنسبة للمنتوجات  -

 ذات املنشأ التو���ي .

تفو�ض أو شهادة تثبت أن املم��ي هو املمثل القانو�ي للعارض.  -

م أو مصادق عليھ من طرف مؤسسة بنكية تو�سيةDPAO من  )09( طبقا للفصل التاسع   ضمان وق�ي  -
ّ
 ساري املفعول  مسل

. يوما بداية من اليوم املوا�� لتار�خ آخر أجل لقبول العروض 120ملّدة 

 .TUNEPS بالنسبة للمقيم�ن يتّم التثبت من شهادة الوضعية  ا�جباية ع�� منظومة الشراء العمومي ع�� ا�خط  -

بالنسبة للمقيم�ن يتّم التثبت من شهادة �نخراط بأحد أنظمة الضمان �جتما�� ع�� منظومة الشراء العمومي ع�� ا�خط  -

TUNEPS.  

   فإّن جميع املشارك�ن �� إطار هذا ا�جمع  مدعوون إ��  Groupement solidaire�� حالة املشاركة �� إطار  مجمع تضام�ي  -

تقديم وثيقة �عهد وحيدة ممضاة من قبلهم مع ضرورة �عي�ن أحدهم كمفوض يمثل ا�جمع  و أيضا جميع التفو�ضات من 

 قبلهم �� الغرض.

ف         *
ّ
 الف�ي : املل

ف الف�ييجب أن يحتوي 
ّ
 من كّراس املعطيات ا�خاصة بطلب العروض  و �� �تية :  12املنصوص عل��ا بالفصل  ع�� الوثائق املل

جدول ا�خاصيات الفنّية للكتب املدرسية. -

 جدول ا�خاصيات الفنّية املطلو�ة.-
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ف         *
ّ
  : املا��املل

فيجب أن يحتوي 
ّ
 من كّراس املعطيات ا�خاصة بطلب العروض و �� �تية :   12 ع�� الوثائق املنصوص عل��ا بالفصل املل

).  TUNEPSاملوضوع ع�� ذمة املشارك�ن ع��  منظومة الشراء العمومي ع�� ا�خط   -  وثيقة التعّهد (حسب املثال 

 .  - جدول �ثمان

 م�ان و تار�خ جلسة فتح الظروف: 
 2022 مارس 16 املوافق لـ �ر�عاء يوم  �� جلسة علنيةع�� ا�خط حّدد موعد فتح الظروف املتضمنة للعروض الفنية و العروض املالية

 شارع ع�� طراد 42 بقاعة �جتماعات (الطابق الثالث) بمقّر املركز الوط�ي البيداغو�� ال�ائن بـ العاشرة و النصف صباحاع�� الساعة 

. تو�س- 1089 منفلوري– 

 التار�خ �ق�ىى لقبول العروض: 
.و �غلق منظومة الشراء العمومي ع�� ا�خط العاشرة صباحاع�� الساعة  2022 مارس 16 �ر�عاء حّدد آخر أجل لقبول العروض يوم

TUNEPSعد هذا التار�خ و ال يمكن قبول أية عروض.  آليا� 

 صلوحية العروض:    
 ع�� 2022 مارس 16 �ر�عاء  العروض ا�حّدد يوملقبول  يوما بداية من اليوم املوا�� آلخر أجل 120 يبقى العارضون ملزمون �عروضهم ملّدة 

  .العاشرة صباحاالساعة 

 اقصاء العروض:  

 : �ّل العروضآليا و مباشرة  تق��ى 

 الوط�ي البيداغو�� بالطر�قة املادية أي الواردة عن طر�ق مكتب الضبط املركزي  و ذلك دون إعتماد منظومة  الواردة ع�� املركز •

 .TUNEPSالشراء العمومي ع�� ا�خط 

 أو ال�ي تّم ف��ا توجيھ الضمان الوق�ي ع�� مكتب الضبط �عد التار�خ �ق��ى ا�حّدد  الوق�ي البن�يالضمان وثيقة ال�ي لم تتضمن •

 لقبول العروض. 

امللف الف�ي أو امللف املا�� .ال�ي لم تتضمن  •


