
 
 
 

 
 

 

 

 08/2021الن إستشارة عدد ــــــإع

 اقتناء و تركيز مكيفاث هواء      
  

 

 (Split système) يكٛف ْٕاء حائطٙ 38 ٚؼتضو دٕٚاٌ تشتٛح انًاشٛح ٔتٕفٛش انًشػٗ اقتُاء ٔتشكٛض 

: حغة األصُاف انتانٛح يصحٕتح تجٓاص تحكى ػٍ تؼذ ٔيٕصػح ػهٗ قغطٍٛ 

نوع المكيف الكميت عدد الفصل عدد القسط 
قّوة التبريد 

( BTU-وحدة)

  9000  تثشٚذ فقظ (Split Système)يكٛف ْٕاء حائطٙ  22 1 1

2 

  9000  تثشٚذ ٔتغخٍٛ (Split Système)يكٛف ْٕاء حائطٙ  01 1

  12000   تثشٚذ فقظ(Split Système)يكٛف ْٕاء حائطٙ  10 2

  12000   تثشٚذ ٔتغخٍٛ(Split Système)يكٛف ْٕاء حائطٙ  02 3

  18000   تثشٚذ فقظ(Split Système)يكٛف ْٕاء حائطٙ  03 4

 

. انششٔطكشاط ب نهخاصٛاخ انفُٛح انًطهٕتحٔفقا ٔرنك 

. TUNEPSٔتتى انًشاسكح فٙ ْزِ اإلعتشاسج ٔجٕتا ػثش يُظٕيح انششاء انؼًٕيٙ ػهٗ انخظ 
  

 www.tuneps.tn فٙ اإلعتشاسج عحة كشاط انششٔط يجاَا ػهٗ انًٕقغًٚكٍ نهشاغثٍٛ فٙ انًشاسكح 

 .TUNEPSنًُظٕيح انششاء انؼًٕيٙ ػهٗ انخظ 

I- ٔجٕتا ػثش يُظٕيح انششاء انؼًٕيٙ ػهٗ انخظ تشعم انؼشٔض www.tuneps.tn  ِفٙ أجم أقصا 

 : ٔتحتٕ٘ ػهٗ(11:00س) على الساعت الحاديت عشر صباحا 2021 جوان 18ٕٚو 

 

 . ٚحتٕ٘ ػهٗ انٕثائق انفُٛح انًزكٕسج تكشاط انششٔط: العرض الفني (1

 :ٚحتٕ٘ ػهٗ انٕثائق انتانٛح: العرض المالي (2

  جذٔل األعؼاس انفشدٚح تهغاٌ انقهى ٔاألسقاو يًضٗ يٍ قثم انًتؼٓذ طثقا نألًَٕرج انًذسج تكشاط

 .انششٔط 

 جذٔل انتفصٛم انتقذٚش٘ نألعؼاس يًضٗ يٍ قثم انًتؼٓذ طثقا نألًَٕرج انًذسج تكشاط انششٔط. 

 

II-  انضًاٌ انًانٙ انٕقتٙ تقًٛح: 

 .1 دُٚاس تانُغثح نهقغظ 300 -

 .2 دُٚاس تانُغثح نهقغظ 220 -
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ٚشعم انٕصم األصهٙ نهضًاٌ انًانٙ انٕقتٙ أٔ اإلنتضاو انكفٛم تانتضايٍ انًؼٕض نهضًاٌ انٕقتٙ ٔاألصم 

يٍ يضًٌٕ يٍ عجم انًؤعغح ٔانٕثائق انفُٛح األصهٛح فٙ ظشف يغهق ػٍ طشٚق انثشٚذ يضًٌٕ انٕصٕل أٔ ػٍ 

طشٚق انثشٚذ انغشٚغ أٔ تغهى يثاشش إنــٗ يكتــة انضثــظ انًشكـض٘ يقاتــم ٔصــم إٚــذاع فــٙ أجــم أقصــاِ ٕٚو 

 تئعى انًذٚش انؼاو نذٕٚاٌ تشتٛح انًاشٛح ٔتٕفٛش (11:00س)الحاديت عشر صباحا  ػهٗ انغاػح 2021 جوان 18

ال يفتح إستشارة عدد "ٚكتة ػهٗ انظشف ػثاسج . انؼاصًح- تَٕظ1002 أالٌ عفاس٘ 30انًشػٗ تانؼُٕاٌ 

". إقتناء مكيفاث هواء "08/2021

   

.  إتتذاءا يٍ انٕٛو انًٕانٙ ٜخش أجم نقثٕل انؼشٔضا ٕٚو(90)تتغؼٍٛ  حذدخ يذّج صهٕحٛح انؼشٔض 

  

ٌّ كم ػشض ٚصم تؼذ اٜجال  إنٗ يكتة انضثظ انًشكض٘ نذٕٚاٌ تشتٛح انًاشٛح  أTUNEPSٔ ػهٗ يُظٕيح إ

 .ٔتٕفٛش انًشػٗ أٔال ٚحتشو انششٔط انًذَٔح فٙ كشاط انششٔط ٚؼتثش الغٛا ٔال ٚؤخز تؼٍٛ االػتثاس

       

 ًٚكٍ TUNEPSإرا تجأص انؼشض انغؼح انقصٕٖ انًغًٕح تٓا ػهٗ يُظٕيح انششاء انؼًٕيٙ ػهٗ انخظ 

ملف إضافي لإلستشارة عدد -ال يفتحنهًتؼٓذ إعتكًال ػشضّ تئسعال يهف إضافٙ فٙ ظشف يغهق ٚكتة ػهّٛ ػثاسج 

 الحاديت عشر صباحاػهٗ انغاػح  2021 جوان 18 فٙ أجم أقصاِ ٕٚو "إقتناء مكيفاث هواء "08/2021

 . ٔٚؼتًذ فٙ رنك ختى يكتة انضثظ انًشكض٘ نهذٕٚاٌ(11:00س)


