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                 وحدة التصرف حسب األهداف                 

                            لألشراف والمتابعة وتجهيز المشاريع الصحية      

 الممولة في إطار هبات وقروض اجنبية

  
 

 

01/2020د دإعالن طلب عروض ع  
  

راقبة فني  االختيار مك  ة للمشاريع تب م  

 ندوق الس  لة عن طريق الص  املمو  
 
نميةعودي للت  

 

 
 

جنبية لة في إطار هبات وقروض أية املمو  ح  املشاريع الص   واملتابعة وتجهيز  شرافلل حسب األهداف  صرفعلن وحدة الت  ت

عودي ندوق الس  طريق الص   لة عناملمو  حية ص  لاللمشاريع  مكاتب مراقبة فنية 03الختيار عن إجراء طلب عروض وطني 

 تي ذكرهم:اآل للتنمية

 "بالقيروان يامللك سلمان بن عبد العزيز الجامع"إنشاء مستشفى   -1

 سبيبةمدينة إنشاء مستشفى جهوي صنف "ب "ب  -2

 الجم مدينة إنشاء مستشفى جهوي صنف "ب "ب  -3
 

 

التصرف   وحدة)حة الص  وزارة  مقرب لاملشاركة االتصا في ةوالراغب "أ" صنف في ال ةاملؤهلاملراقبة الفنية  مكاتبفعلى 

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

 
 
 الط

 
 .وورقية يةن رقمصيغتين يكون تقديم العروض في أفي صيغة رقمية على  العروضطلب  سحب ملف ل انيابق الث

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

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

راقبة للمشاريع   ندوق الس  املمولة عن طريق الص  حية الص  يفتح طلب عروض الختيار مكاتب م
 
 ."نميةعودي للت

صباحا العاشرة  اعةوعلى الس   2020جوان  08يوم لحة لوزارة الص  بط املركزي جل لقبول العروض بمكتب الض  خر أحدد آ

 و اأالواردة ض و عر الكل وتقص ى  صباحا( 10.00 اعةس)
 
 جال املنصوص عليها بهذا اإلعالن.مة بعد آخر اآل ملسل

 تقدم العروض طبقا ملقتضيات كر  
 
 ( 2)الفني تضمين العرض  ن على العارضعي  يت ثحي للغرض، روط املعد  اس الش

موضوعه كتب عليه مرجع طلب العروض و يخارجي  (1)ثالث في ظرفين منفصلين يوضعان في ظرف  (3)  والعرض املالي

كل عرض لم يشمل  ويقص ى د( 4000الف دينار )آمان البنكي بمبلغ قدره أربعة ض  الو  ثائق االداريةو يحتوي على الو 

 .الضمان الوقتي

لقبول د املحد  من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى  ابتداءيوما(  120) وعشرون يوما مائة بالعرض  ةصلوحي  ة مد  دت حد  

 العروض.
 

بالطابق الثاني  حة )وحدة التصرف حسب األهداف(وزارة الص   بمقر   وذلكة فتح العروض خالل جلسة علنية واحد تم  ي

  نويتعي   صباحاحادية عشر اعة العلى الس    2020 جوان 08يوم 
 
لهم الحضور قبل عشر دقائق من على العارضين أو من يمث

 .استدعاءا للحضور هذا  ويعتبر  للجلسةدد املوعد املح  

 


