الجمهوريّةّالتونسية ّ

وزارةّالتعليمّالعاليّوالبحثّالعلمي ّ
ّجامعةّمنوبة ّ
إعالن طلب عروض وطني عدد 2016/01
معدات نسخ و تسفير لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الجامعية
تعتزم جامعة منوبة إجراء طلب عروض وطني القتناء ّ
الراجعة إليها بالنظر و تتوزع الطلبات  ،موضوع طلب العروض هذا ،إلى قسطين.
يمكن لكل عارض المشاركة في فصل واحد او اكثر علما وانه قد تم تخصيص الفصل  A3حصريا لفائدة المؤسسات
الصغرى.
فعلى الراغبين في المشاركة في طلب العروض اإلتصال باإلدارة الفرعية للبناءات و التجهيز بالجامعة مقابل اإلستضهار

بشهادة في إصدار حوالة بريدية باسم محاسب جامعة منوبة على الحساب البريدي عدد  627-25و المقدرة ب  30دينارا.

كما يمكن تحميل الكراس من موقع واب جامعة منوبة  www.uma.rnu.tnو إرفاق العرض باألصل من وصل خالص
الحوالة البريدية.
حدد مبلغ الضمان الوقتي كالتالي :القسط األول 5 936,000:د  ،القسط الثاني 331,000 :د.

يتكون العرض من الوثائق اإلدارية ،العرض الفني و العرض المالي .يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في
ظرفين منفصلين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه .يتضمن الظرف
الخارجي الى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمان الوقتي والوثائق االدارية .يقصى كل عرض لم يشتمل على
الضمان الوقتي.
يتم إرسال العرض باسم رئيس جامعة منوبة عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب
الضبط بجامعة منوبة مقابل وصل في ذلك ،و يكتب على الظرف عنوان الجامعة و عبارة ال يفتح -طلب عروض وطني
معدات نسخ و تسفير لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر ".
عدد ّ " 2016/01
حدد آخر اجل لقبول العروض ليوم الجمعة  03جوان  2016على الساعة منتصف النهار ) (12hو اعتماد ختم مكتب
الضبط بجامعة منوبة.

تكون جلسة فتح العروض علنية يوم الجمعة  03جوان  2016على الساعة الثانية بعد الزوال) (14hو تعقد بقاعة

االجتماعات بالطابق االول من مقر جامعة منوبة .يبقى المشاركون ملتزمون بعروضهم لم ّدة تسعون يوما( )90ابتداء من
اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.
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