
 
 

 

 

 

 
 

 12/2021الن طلب عروض عذد ــــــإع

 إقتناء أدويت ضذّ الطفيلياث الذاخليت والخارجيت لإلبل واألغنام
 

 

  

 َؼتضو دَىاٌ تشبُت انًاشُت وتىفُش انًشػً إقتُاء ػٍ طشَق طهب ػشوض كًُاث يٍ األدوَت انًضادة  

: نهطفُهُاث انذاخهُت وانخاسجُت نإلبم واألغُاو يىصػت ػهً قغطٍُ

  ويمثل اإلفرمكتين بنسبة نإلبم واألغُاو  لترا من المادة المضادة للطفيليات الداخلية والخارجية 750: 01قسط
1% (Ivermectine 1%) المكون األصلي للدواء  

  نإلبم واألغُاوالمضاد للطفيليات الخارجية   لتر من الدواء2000: 02قسط. 

 Anti parasite externe concentré émulsifiable à base de 50g/l de DELTAMETHRINE 
 

 .وذلك طبقا للبنود والضوابط الفنية والصحية المنصوص عليه بكراس الشروط

 

.  ًَكٍ انًشاسكت بقغظ واحذ أو انقغطٍُ يؼا

I- وجىبا ػبش يُظىيت انششاء انؼًىيٍ ػهً انخظ تشعم انؼشوض www.tuneps.tn  فٍ أجم أقصاِ َىو 

 : وتحتىٌ ػهً(10:00س) على الساعت العاشرة صباحا 2021 أوث 30

 

 . َحتىٌ ػهً انىثائق انفُُت انًزكىسة بكشاط انششوط: العرض الفني (1

 :َحتىٌ ػهً انىثائق انتانُت: العرض المالي (2

 وثُقت انتؼهذ. 

  جذول األعؼاس انفشدَت بهغاٌ انقهى واألسقاو يًضً يٍ قبم انًتؼهذ طبقا نألًَىرج انًذسج بكشاط

 .انششوط

 جذول انتفصُم انتقذَشٌ نألعؼاس يًضً يٍ قبم انًتؼهذ طبقا نألًَىرج انًذسج بكشاط انششوط. 

 

II- ِانضًاٌ انًانٍ انىقتٍ بًبهغ قذس: 

 .01 دَُاس بانُغبت نهقغظ 1500 -

 .02  دَُاس بانُغبت نهقغظ 650 -

 

http://www.tuneps.tn/
http://www.tuneps.tn/
http://www.tuneps.tn/


َشعم انىصم األصهٍ نهضًاٌ انًانٍ انىقتٍ أو اإلنتضاو انكفُم بانتضايٍ انًؼىض نهضًاٌ انىقتٍ واألصم 

يٍ يضًىٌ يٍ عجم انًؤعغت وانىثائق انفُُت األصهُت ػٍ طشَق انبشَذ يضًىٌ انىصىل أو ػٍ طشَق انبشَذ 

 أوت 30انغشَغ أو تغهى يباششة إنً يكتب انضبظ انًشكضٌ يقابم وصم إَذاع فٍ ظشف يغهق فٍ أجم أقصاِ َىو 

 بئعى انغُذ انًذَش انؼاو نذَىاٌ تشبُت انًاشُت وتىفُش انًشػً بانؼُىاٌ (10:00س)العاشرة صباحا ػهً انغاػت  2021

إقتناء   "12/2021ال يفتح طلب عروض عذد "َكتب ػهً انظشف ػباسة .  تىَظ انؼاصًت1002 أالٌ عفاسٌ 30

." أدوية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية لإلبل واألغنام

 

. تكون جلسة فتح الظروف التً تحتوي على العروض الفنٌة والمالٌة غٌرعلنٌة
 

العاشرة والنصف صباحا على الساعة  2021 أوث 30حدّد تارٌخ إجراء جلسة فتح العروض لٌوم 

.  نهج آالن سافاري تونس30بمقر دٌوان تربٌة الماشٌة وتوفٌر المرعى الكائن مقره بـ ( 10:30س)

 

.  إبتذاءا يٍ انُىو انًىانٍ ِخش أجم نقبىل انؼشوضا َىو(90)بتغؼٍُ  كًا حذدث يذّة صهىحُت انؼشوض 

 

ٌّ كم ػشض َصم بؼذ اِجال  إنً يكتب انضبظ انًشكضٌ نذَىاٌ تشبُت  أو TUNEPSػهً يُظىيت  إ

 .انًاشُت وتىفُش انًشػً أوال َحتشو انششوط انًذوَت فٍ كشاط انششوط َؼتبش الغُا وال َؤخز بؼٍُ االػتباس

       

    إرا تجاوص يهف طهب انؼشوض انغؼت انقصىي انًغًىح بها ػهً يُظىيت انششاء انؼًىيٍ ػهً انخظ 

TUNEPS ال يفتح ملف  ًَكٍ نهًتؼهذ إعتكًال ػشضّ بئسعال يهف إضافٍ فٍ ظشف يغهق َكتب ػهُّ ػباسة

." أدوية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية لإلبل واألغنامإقتناء  "12/2021إضافي لطلب العروض عذد 

 وَؼتًذ فٍ رنك ختى يكتب انضبظ (10:00س) العاشرة صباحاػهً انغاػت  2021 أوت 30فٍ أجم أقصاِ َىو 

 .انًشكضٌ نهذَىاٌ

 

 


