الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منوبــة

إعالن طلب عروض عدد 2021 /00
الراجعة إليها بالنظر
اقتناء مكيفات هواء وتركيزها لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ
عبر منظومة الشراء العمومي على الخط ""TUNEPS

تعتزم جامعة منّوبة ،االعالن عن طلب عروض حتت عدد  2021/50القتناء و تركيز مكيفات ىواء بعنوان سنة 2021
و تتوزع الطلبات ،موضوع طلب العروض ىذا ،إىل مخسة أقساط :
القسط

مبلغ الضمان الوقتي

الموضوع

10

مكيفات ىواء قوة 00555 BTU chaud froid

26

( 390.000ثالمثائة و تسعون دينار)

10

مكيف ىواء Mobil monoblocقوة 00555 BTU chaud froid

02

(000555اثنان و عشرون دينار)

10

مكيفات ىواء قوة 00555 BTU chaud froid

20

(0050...اربعمائة و  05دينار)

04

مكيفات ىواء قوة 00555 BTU chaud froid

30

(0050...سبعمائة و مخسون دينار)

05

خزانة تربيد و تسخني قوة 00555 BTU chaud froid

18

(0550...تسعمائة دينار)

يتعني على الراغبني يف ادلشاركة سحب كراس الشروط عرب منظومة الشراء على اخلط ". "TUNEPS

ترسل العروض الفنية و ادلالية وجوبا عن طريق منظومة الشراءات العمومية على اخلط يف أجل أقصاه يوم االثنين  02جانفي

 0100العاشرة صباحا0
يتم ارسال كافة الوثائق و العناصر اليت تعتمد يف التقييم على اخلط و جيب أن ينص العارض ضمن عرضو االلكرتوين على الوثائق
ادلرسلة خارج اخلط و دون أن تكون خمالفة للعناصر ادلضمنة بالعرض االلكرتوين و يف صورة وجود تضارب بني عناصر العرض
االلكرتوين و العرض ادلادي يتم اعتماد عناصر العرض االلكرتوين .
ختول ادلنظومة للمرتشحني يف صورة توزيع الطلبيات اىل أقساط ارسال كافة العروض ادلتعلقة باألقساط ادلزمع ادلشاركة فيها الكرتونيا
يف ان واحد و ال يتم ارسال عرض كل قسط بصفة منفردة
ترسل وثيقتا الضمان الوقيت و مضمون السجل الوطين للمؤسسات عن طريق الربيد ادلضمون الوصول أو الربيد السريع أو تسليمها
مباشرة مبكتب الضبط يف ظرف خارجي مغلق ال حيمل أي شارة و يكتب عليو :

" ال يفتح
طلب عروض وطني عدد  "2021/05اقتناء مكيفات هواء وتركيزها لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات
الراجعة إليها بالنظر "
ّ

يف أجل أقصاه يوم االثنين  02جانفي  0100على الساعة العاشرة ( )10hصباحا ويعتمد يف ذلك ختم مكتب الضبط
و يرفض كل عرض يصل بعد ىذا التاريخ و مل حيرتم شروط ادلشاركة انفة الذكر0
يظل ادلشاركون ملتزمني بعروضهم مدة تسعني()05يوما حتتسب من اليوم ادلوايل ألخر أجل لقبول العروض0
جتتمع نجنة الشراءات يف جلسة علنية يوم االثنين  02جانفي  0100على الساعة احلادية عشرة صباحا ( )11hبقاعة

االجتماعات مبقر جامعة منّوبة و ال يسمح باحلضور اال للعارضني ادلشاركني يف طلب العروض أو من ميثلهم مصحوبني بتوكيل
قانوين يف الغرض0
دلزيد من اإلرشادات ميكن اإلتصال باإلدارة الفرعية للبنايات و التجهيز جبامعة منوبة
الهاتف  – /22233050-51..01.310 :الفاكس 51..01.310 :

