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  20/0229عدد طلب عروضإعالن 

 

 إقتناء ونقل أكسية لعملة املندوبية

 

  20/0229عددطلب عروض للتنمية الفالحية بباجة اإلعالن عن  ةاجلهوي يةعتزم املندوبت،  0229يف نطاق الربنامج الوطين لسنة 

 .قتناء ونقل أكسية لعملة املندوبية موزعة عل  لاللة أقسا  مستقلةإل

 الكمية مكونات القسط  القسط

 

 

 بضاعة مكوناتها أقمشة : القسط األول 

 122 (مع غطاء الرأس)قتالية  بدلة -

 260 (دجني) بدلة زرقاء -

 122 مريول شتوي -

 29 ميدعة نسائية -
 29 قميص نسائي -
 082 قميص رجالي -

 

 

 بضاعة مكوناتها جلود: القسط الثاني 

 

 92 حذاء واقي -
 122 حذاء ميداني -

 29 حذاء نسائي -
 082 حذاء رجالي -

 02 رجالي مجيع الفصولكسوة جاهزة  - اإلستقبالعوان أكسية أل: القسط الثالث 
 

 .أكثر فصل أو أو والفوز بقسط أو أكثر اكثر فصل من قسط أو أو ميكن املشاركة يف قسط أو أكثر

( 12)مقابل دفع مبلغ مالي قدره لاللون  طلب العروضفعل  الراغبني يف املشاركة، االتصال خبلية الصفقات باملندوبية لسحب ملف 

 . 606 - 10 عدد حبسابه اجلاري دينار مباشرة حملتسب املندوبية أو

إقتناء ونقل :   20/0229عددطلب عروض ال يفتح " يتوىل املشارك تضمني العرضني الفين واملالي يف ظرف مغلق ويكتب عليه عبارة 

 . " 0229بعنوان سنة  أكسية لعملة املندوبية 

 ،اجلهوي للتنمية الفالحية بباجةباسم السيد املندوب ترسل العروض الفنية واملالية عن طريق الربيد املضمون الوصول أو الربيد السريع  

 .املندوبية أو تسلم مباشرة إىل مكتب الضبط ب ( 18921628:الفاكس 18922622:اهلاتف) 9222شارع احلبيب بورقيبة باجة  99

 ب العوضطليف  نافسةشرو  امل من كراس العاشرجيب أن حيتوي العرض عل  الولائق اإلدارية والفنية واملالية املنصوص عليها بالفصل  

دينار  (022)مائيت  دينار بالنسبة للقسط الثاني و( 922)أربعمائة دينار بالنسبة للقسط األول ، (122) سبعمائة والضمان الوقيت بقيمة

 يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر آجل لقبول العروض  202بالنسبة للقسط الثالث ، صاحلني ملدة 

عل  الساعة العاشرة صباحا ويعتمد يف ذلك عل  ختم الوصول اىل  28/29/0229واملالية ليوم  حدد آخر أجل لقبول العروض الفنية

 .مكتب الضبط باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة 

صباحا مبقر املندوبية بقاعة والنصف العاشرة عل  الساعة  28/29/0229نية واملالية يف جلسة علنية يوم تفتح العروض الف

 .ات اإلجتماع

 .يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر اجل لقبول العروض 202تبق  العروض صاحلة ملدة 

 .كل عرض يرد بعد اآلجال احملددة أو ال حيتوي عل  الولائق املطلوبة يعترب ملغ  


