إعالن طلب عروض وطني عدد 2022/01
(إجراءات على الخط )TUNEPS
اقتناء وتركيز منظومة تصرف مندمجة )(ERP
يعتزم املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد إجراء طلب عروض وطين  -إجراءات على اخلط -وذلك التقتااء وتركيز ماظومة
تصرف مادجمة ):(ERP
Acquisition de Progiciel de Gestion Intégré

فعلى املزودين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية واملسجلني مباظومة "تونيبس" والراغبني يف املشاركة يف طلب العروض حتميل
كراس الشروط جماان واملشاركة عرب املوتقع www.tuneps.tn
يتم إرسال الواثئق اإلدارية واملالية والفاية وجواب عرب ماظومة الشراء العمومي على اخلط "تونيبس" ( )www.tuneps.tnإال
أنه ابلاسبة للواثئق اليت تتجاوز احلجم الفين املسموح به من املاظومة يتم إرساهلا حسب اإلجراءات املادية تقبل الساعة والتاريخ
األتقصى لقبول العروض يف ظرف مغلق وحيمل عبارة:
"ال يفتح تكميالت طلب عروض وطين عدد  2022/01التقتااء وتركيز ماظومة تصرف مادجمة )"(ERP
وترسل ابسم السيد املدير العام عن طريق الربيد السريع أو عن طريق الربيد مضمون الوصول أو تسلم مباشرة مقابل وصل إيداع
إىل مكتب الضبط املركزي للمركز على العاوان التايل:
املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد ابلقطب التكنولوجي بربج السدرية الطريق السياحية سليمان
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  06أفريل  2022على الساعة العاشرة ( )10:00صباحا.
تغلق املشاركة عرب ماظومة الشراء العمومي على اخلط يف نفس اليوم والتوتقيت.
أما ابلاسبة للواثئق التكميلية للعروض اليت ترد عرب اإلجراءات املادية فيقع اعتماد ختم مكتب الضبط املركزي.
هذا وتقصى العروض الواردة بعد التاريخ األتقصى لقبول العروض.
وتكون جلسة فتح الظروف على اخلط يوم  06أفريل  2022على الساعة احلادية عشر ( )11:00صباحا.
يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم مدة تسعني ( )90يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
وملزيد من اإلرشادات حول كيفية التسجيل واستغالل ماظومة "تونيبس" ميكن االتصال مبركز الاداء التابع لوحدة الشراء العمومي
على اخلط ابهليئة العليا للطلب العمومي على 70 130 340 :أو عرب الربيد اإللكرتوينtuneps@pm.gov.tn :

الس ّ
املركزالوطني للبحوث في علوم املواد بالقطب التكنولوجي ببرج ّ
درية
العنوان :ص.ب عدد  73سليمان 8027

الهاتف 79 325 250 – 79 325 280 :الفاكس79 325 314 :

المعرف الجبائي102 7621 Z/N/P/000 :
ّ

السج ّل التجاريC 07231012012 :

www.cnrsm.rnrt.tn

