
MINISTERE DU TRANSPORT
OFFICE DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PORTS

AVIS DE REPORT DE LA DATE LIMITE DE RÉCEPTION
DES OFFRES 

APPEL D’OFFRES 
N° 18/2019

 
FORMATION DES CADRES DE L’OMMP EN MATIERE

D’ACTIVITES PORTUAIRES.

L'Office  de  la  Marine  Marchande  et  des  Ports  (O.M.M.P)
informe les candidats, intéressés par cet appel d’offres que la
date limite de réception des offres relatives à l’appel d’offres
n°18/2019 pour  la  formation  des  cadres  de  l’OMMP  en
matières d’activités portuaires, prévue initialement pour le 05
Juillet  2019  est  reportée  au  Mardi  03  Septembre  2019 à
10H00, avec les mêmes conditions que l’avis d’appel d’offres
initial.
Le cachet du bureau d’ordre central faisant foi.
Les participants ayant retiré le dossier d’appel d’offres sont
invités à la séance d’ouverture publique des plis techniques et
financiers et  ce le  Mardi 03 Septembre 2019 à 10H30 au
siège de l’OMMP, secrétariat permanent de la commission des
marchés, La Goulette, Bâtiment annexe, 1ER étage. 



ديوان البحرية التّجاريّة والموانئ
الكتابة القاّرة للجنة الصفقات 

س.س

جدول الوثائق المحالة

إلى السيّد المدير المركزي المكلف بالشؤون العامة

عدد 
الوثائق تسمية الوثائق الرقم

01
المتعلق بتكويننّص إعالن عن تمديد اخر أجل لتلقي العروض 

.إطارات الديوان في األنشطة المينائية
(18/2019)ط.ع. عدد 

Formation des cadres de l’OMMP en matière
d’activités portuaires.

1

01 الجملة

المالحظات
الوطني...ةأحيل...ه إليكم قص...د القي...ام ب...إجراءات نش...ره على الت...والي: بالص...حف وال...دوريات. 

م.....ع ض.....رورة موافاتن.....ا بج.....دول في الص.....حف ال.....تي تّم اعتماده.....ا في الغ.....رضواألجنبي.....ة 
وتواريخ النش.ر إّب..ان ص..دور اإلعالن، وبموق.ع. ال..واب الخ..اّص بالص..فقات العمومي.ة الت..ابع
للمرص..د. الوط..ني للص..فقات العمومي..ة، ه..ذا كم..ا تّم م..ّدكم بنس..خة له..ذا اإلعالن عن طري..ق.

البريد اإللكتروني على العنوان التالي:
r.messaoudi@ommp.nat.tn

الكتابة القاّرة للجنة الصفقات    تسيير   المكلّف ب

                        

                      فتحي جراد

ديوان البحرية التجارية والموانئ 



 الكتابة القاّرة� للجنة الصفقات

س.س

إلى السّيد الرئيس المدير العام

.التمديد في تاريخ اخر أجل لتلقي العروضحول : الموض�وع
 المتعل....ق بتك....وين إط....ارات ال....ديوان في18/2019                *طلب الع....روض ع....دد 

األنشطة المينائية.
.(2019 جويلية 05 *)تاريخ اخر أجل لتلقي العروض: 

  
.2019 جوان 27نسخة من مراسلة إدارة التكوين بتاريخ    :     المصاحيب

  وبعد،

 ورد على الكتاب....ة الق....ارة للجن....ة2019ج....وان  28يش....رفني أن أحيطكم علم....ا أن....ه بت....اريخ 
الصفقات مكتوب صادر عن إدارة التكوين، يتض..من طلب تمدي..د في ت..اريخ اخ..ر أج..ل لتلقي

تك...وين إط...ارات ال...ديوان في األنش...طة المينائي...ة لم...دة ش...هرينالع...روض الخ...اص بمش...روع 
لضمان أكثر منافسة".وذلك "

بن..اءا علي..ه يش..رفني أن أع..رض على أنظ..اركم مش..روع إعالن عن تمدي..د ت..اريخ آخ..ر أج..ل
  . 2019 سبتمبر 03لتلقي العروض إلى غاية 

.ولكم سديد النظر



                                       والسالم

                                          المكّلف بتسيير الكتابة القاّرة للجنة

الصفقات   

                                               فتحي جراد


