
           الجمهورية التونسية    
 و البحث العلمي    وزارة التعليم العالي  

 منوبةامعة  ـج   

 ـدد06/2019ـطمب عروض وطني عإعالن 
 لفائدة جامعة مّنوبة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر"نسخ و تسفير  "إقتناء معدات

لفائدة جامعة من وبة والمؤسسات الراجعة إلييا  نسخ و تسفيرمعدات إلقتناء  نيطو ض و ر ع بمبط ملقياوبة امن   امعةج مز عتت
 . قسطين . يتكون طمب العروض ىذا منبالنظر

 
  

 1 معّدات نسخ 5130,000

 2 تسفير معّدات 115,500

حصريا لفائدة من القسط األول )آلة سحب(  A4)آلة نسخ رقمي ة متوسطة الحجم( و  A2عمما وانو قد تم تخصيص الفصول 
سحب ممف  طمب العروض من اإلدارة الفرعي ة طمب العروض ىذا   يفكة ر المشا فين بيلر اغن ايدزو  مال ىفعم،  المؤسسات الصغرى

( دينارا 05) مالي قدره خمسونمبمغ عمل اإلداري وذلك مقابل دفع لمبناءات والتجييز بالجامعة بالمدينة الجامعي ة بمن وبة أثناء أوقات ال
(، أو تحميل الكراس من موقع واب 52726البريدي الجاري عدد ) ببإسم السيـ د محاسب جامعة من وبة )بواسطة حوالة بريدية، الحسا

 وفي ىذه الحالة يجب إرفاق العرض باألصل من وصل خالص حوالة بريدية.  www.uma.rnu.tnجامعة منوبة  
ظرفين  يتكون العرض من الوثائق اإلدارية، العرض الفني و العرض المالي. يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في

 منفصمين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عميو مرجع طمب العروض وموضوعو.
الخارجي الى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمان الوقتي والوثائق االدارية. يقصى كل عرض لم يشتمل   فيتضمن الظر  

 الضمان الوقتي. عمى
أو تودع مباشرة  يعر س  لا لبريدان الوصول أو بواسطة ضمو د ميالبر  يقعن طر ، باسم رئيسة جامعة منوبة وضر الع إرساليتم  

ىذا الظرف الخارجي يجب أن يكون مغمقا وال يحمل أي  عالمة ممي زة أو إشارة أو و  مقابل وصل في الغرضبمكتب الضبط بالجامعة 
 ختم لمعارض المشارك وتكتب عميو العبارة التالية:

 «إليها بالنظرجعة ّرالفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الجامعية الاقتناء معدات نسخ و تسفير "06/2019وطني عدد  طمب عروض -حتفال ي »

 مّنوبة امعةج
 مّنوبة 2010 –المدينة الجامعية بمّنوبة 

)باعتماد ختم مكتب الضبط بجامعة  صباحا حادية عشرعمى الّساعة ال 1109 سبتمبر 91 يوموذلك في أجل أقصاه 
جامعة منوبة و يعتمد في ذلك ( بقاعة االجتماعات بمقر h00 12وفتح العروض في نفس اليوم عمى الساعة منتصف النيار ) من وبة( 

بط بجامعة منوبة.  عمى ختم مكتب الض 
 ولمزيد من اإلرشادات يمكن االتصال باإلدارة الفرعّية لمبناءات والتجهيز بجامعة منوبة.
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