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2020/ 01د  دعشارة تساإعالن طلب     

 

   (Short Listختصرة )مسبق لتحديد قائمة م  تأهيل 

 اقبة الفنية املر  إلنجاز مهمة فرديخبير اختيار قصد 

 (EPI)ة وسائل الحماية الفردي ” القتناء19كوفيد  "برنامج مجابهة جائحة  إطار في 

   والتعمير   لإلنشاءدولي بنك الالبتمويل من 
 

 

 
 

الت    لن عت األهداف    صرفوحدة  الص    وتجهيز تنفيذ    متابعةو   شرافلل حسب  املمو  ح  املشاريع  هبات وقروض  ية  إطار  في  لة 

الختيارطلب    ءار جإ  عنجنبية  أ )  خبير  استشارة  الخاصة (  Consultant Individuelفردي  الفنية  املراقبة  مهمة  إلنجاز 

الفردية  ب الحماية  مجابهة  إطار    فيوذلك    (EPI)وسائل  كورونا  برنامج  ل  جائحة  من  املمو    للنشاءدولي  ال  البنكبقرض 

  .رالتعميو 
 

 

املشاركة  الراغبين  و   املؤهلينالخبراء  فعلى   املهمة  في  االتصال    ة ر املذكو إلنجاز  التصرف    وحدة)حة  الص  وزارة    مقر بأعاله 

  تونس،   1002باب سعدون    -األخضرنهج الجبل    (خارجيةلة بهبات وقروض  حية املمو  ملتابعة املشاريع الص    األهدافحسب  

 
 
 الط

 
 . ستشارةاال طلب  سحب ملفل انيابق الث

 

لة بهبات وقروض  حية املمو  ابعة املشاريع الص  تملاألهداف  صرف حسب  ت  ال   العام لوحدة  يد املديرترسل العروض باسم الس  

الض  جنبية  أ بمكتب  الص  مباشرة  لوزارة  املركزي  الس    عن  أوحة  بط  البريد  الوصول  ريع  طريق  عو املضمون  "تحمل  ال بارة 

اقبة الفنية الخاصة بإلنجاز مهفردي    خبير   الختيار استشارة    طلب  -يفتح   في  (  EPI)  فرديةمستلزمات الحماية المة املر

 ."رلتعمياو  لإلنشاءدولي املمّول عن طريق البنك ال"19"كوفيد برنامج مجابهة جائحة إطار 
 

آ لـــ  ليومحة  الص  لوزارة  بط املركزي  جل لقبول العروض بمكتب الض  خر أحدد  على الساعة   22/12/2020الثالثاء املوافق 

صباحا عليها  و   (صباحا  10.00الساعة  )  العاشرة  املنصوص  اآلجال  في  الواردة  العروض  هذه  على  تفتح  اليوم  نفس  في 

املقبولة   ربعة مشاركينأتضم  التي سيتم من خاللها تحديد قائمة مختصرة  و   صباحا  11.00الساعة   العروض  من جملة 

الحقا لطلب تعتمد هذه القائمة  و   يير املطلوبة ضمن كراس الشروط املرجعيامعطبقا لل  التفاضليلترتيب  مرتبين حسب او 

 . قبولين االربعةلدى امل العروض املالية 

بما في ذلك حيادية املشارك بخصوص انتمائه شروط طلب االستشارة  او لم يحترم    اآلجالوارد بعد  ض  عتبر ملغى كل عر ي

    .لوزارة الصحةحاليا 

 


