الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منوبــة

إعالن استشـ ـ ـارات

مبّي باجلدول املصاحب ،فعلى املزودين الراغبّي يف املشاركة أن يسحبوا ملف
يعتزم السيد رئيس جامعة منوبة إجراء استشارات كما هو ن

االستشارة املوضوعة يف الغرض من جامعة منوبة (اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز) مقابل وصل تنزيل حوالة بريدية لفائدة السيد
حماسب جامعة منوبة  ، CCP 62725ترسل العروض باسم السيد رئيس جامعة منوبة وجوبا يف ظروف مضمونة الوصول أو عن
طريق الربيد السريع أو تسليمها مباشرة إىل مكتب الضبط جبامعة منوبة مقابل وصل إيداع يف الغرض  ،على العـنوان التايل:
جامعة منوبة-المدينة الجامعية بمنوبة 2010
ع/ر

المشروع

يكتب عمى الظرف الخارجي عبارة

مبمغ سحب

كراس الشروط

ال يفتح استشارة عدد () 2012/00
جهر شبكة صرف املياه املستعملة بصفة دورية
بالفضاء املشرتك بّي معهد الصحافة و علوم األخبار
10
 ،املعهد العايل للتوثيق  ،املعهد العايل لتاريخ تونس
املعاصر و املساكن الوظيفية باملدينة اجلامعية مبنوبة

جهر شبكة صرف المياه المستعملة بصفة دورية
بالفضاء المشترك بين معهد الصحافة و علوم
األخبار  ،المعهد العالي للتوثيق  ،المعهد العالي

 01د

لتاريخ تونس المعاصر و المساكن الوظيفية بالمدينة
الجامعية بمنوبة

جهر شبكة صرف املياه املستعملة و شبكة صرف
10
مياه األمطار باملدينة اجلامعية مبنوبة
أشغال العزل الصويت لبعض املخابر باملعهد العايل
 10لفنون امليلتيمديا مبنوبة.

ال يفتح استشارة عدد () 2012/12
جهر شبكة صرف المياه المستعملة و شبكة صرف

 01د

مياه األمطار بالمدينة الجامعية بمنوبة
ال يفتح استشارة عدد () 2012/00

أشغال العزل الصوتي لبعض المخابر بالمعهد العالي

 01د

لفنون الميلتيمديا بمنّوبة.

يتكون العرض من ظرف ال حيمل أي عالمة ميكنها أن تدل على هوية العارض ويكتب عليها "ال يفتح" مع التنصيص على مرجع
بكراس الشروط اإلدارية.
االستشارة وموضوعها وحيتوي على الوثائق ن
املكونة للعرض واملبيننة ن
مالحظة :




حدد آخر أجل لقبول العروض مبكتب الضبط جبامعة منوبة يوم الخميس  01جوان .2012
ملزيد من اإلرشادات ميكن اإلتصال باإلدارة الفرعية للبنايات و التجهيز جبامعة منوبة
اهلاتف  – 51..02.11./51..01.317 :الفاكس 51..01.317 :

