
           الجمهورية التونسية    
 و البحث العلمي    وزارة التعليم العالي  

 منوبةامعة  ـج    

 ـدد03/2020ـطلب عروض وطني عإعالن 
 بجامعة منوبة والمؤّسسات الّراجعة إليها بالنظر وفقا اإلجراءات المبسطة  "" اقتناء وتركيز تجهيزات لتأمين السالمة 

لفائدة جامعة من وبة والمؤسسات وتركيز تجهيزات لتأمين السالمة إلقتناء  نيطو ض و ر ع بلبط ملقياوبة امن   امعةج مز عتت
يتكون طلب العروض .  TUNEPSطريق منظومة الشراء العمومي على الخط     عن  وفقا اإلجراءات المبسطة    الراجعة إليها بالنظر

 :  قسطين هذا من
                   بيان التجهيزات    الفصل القسط

           )اقتناء و تشبيك و تشغيل(
 الضمان الوقتي  الكميّة 

 بحساب الدينار التونسي 

01 1 CAMERA IP Type 1 35 2200 

2 CAMERA IP Type 2 37 

3 CAMERA DOME 2 

4 ENREGISTREUR VIDEO 

NVR 
21 

5 SWITCH 21 

6 MONITEUR 21 

7 CABLE 20 000 ml 

8 PROTECTION DU CABLE 18 000 ml 

9 ARMOIRE INFORMATIQUE 21  

10 ONDULEUR 21 

02  PORTIQUE 02 300 

 

فعلى الراغبين في المشااااااااذكة والذين تتوفر فيهن الااااااااامااات الفنية والمالية المن ااااااااود عليها بفراة الشاااااااارو  اإل اذية والفنية 
 .www.tuneps.tnالخاصة تحميل كراة الشرو  مجااا عبر موقع منظومة الشراء العمومي على الخط.

 

في أجاال أق اااااااااااااااا  يوم  TUNEPSعموميااة على الخط ترسااااااااااااااال العروض الفنيااة والماااليااة وجوبااا عبر منظومااة الشااااااااااااااراءات ال
ن المنظومة من إثبات اإلذسال وتاذيخه وساعته h00  11عةعلى السا 03/09/2020  .صباحا وتمف 

  ، في ظرف مغلق يحمل بوضوح عباذة  تدذج وثيقتا مامون السجل الوطني للمؤسسات والامان الوقتيو 
" اقتناء وتركيز تجهيزات لتأمين السالمة بجامعة منوبة والمؤّسسات  03/2020طلب عروض وطني عدد  -ال يفتح" 

 الّراجعة إليها بالنظر وفقا اإلجراءات المبسطة  "
ويوجه عن طريق البريد مامون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو يسلن مباشرة إلى مفتب الابط المركزي مقابل 

  سبتمبر  03 يومذلك في أجل أق ا  و  مّنوبة 2010 –جامعة مّنوبة: المدينة الجامعية بمّنوبة :  وصل إيداع بالعنوان التالي
      فتح العروض في افس اليومتو  )باعتما  ختن مفتب الابط بجامعة من وبة(  صباحا حادية عشرعلى الّساعة ال 2020

 .بقاعة االجتماعات بمقر جامعة منوبة في جلسة علني ة ( 03h 11على الساعة )
 ولمزيد من اإلرشادات يمكن االتصال باإلدارة الفرعّية للبناءات والتجهيز بجامعة منوبة. 

 315 601 71الفاكس:  - 315 601 71الهاتف: 

 

 

 



 

 

           الجمهورية التونسية
 و البحث العلمي    وزارة التعليم العالي  

 منوبةامعة  ـج    

 ـدد04/2020ـطلب عروض وطني عإعالن 
ة لفـائدة جامعة منوبة و المؤّسسات الراجعة إليها بالنظر". "  "" اقتناء وسائل نقل ووسائل نقل بيداغوجيّ

سات   وسائل  إلقتناء    نيطو ض  و ر ع   بلبط  ملقياوبة امن    امعةج  مز عتت اقل ووسائل اقل بيداغوجي ة لفاائدة جامعة منوبة و المؤس 
 ن األقسا  التالية: يتكون طلب العروض هذا م  ،  TUNEPSعن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط     الراجعة إليها بالنظر

 
عدد 

 القسط
 الكمية القسط

الضمان المالي الوقتي )بحساب  قيمة

 الدينار التونسي (

 1500 03 وظيفيّة   سيّارات  1

 2300 03 مقاعد بنزين( 5سياذات م لحة افعي ة )  2

 2500 01 مقعد   30و  23حافلة صغيرة الحجن بين  3

 1500 01 ذات تسعة مقاعد اقل سي اذة   4

 

فعلى الراغبين في المشااااااااذكة والذين تتوفر فيهن الااااااااامااات الفنية والمالية المن ااااااااود عليها بفراة الشاااااااارو  اإل اذية والفنية 
 .www.tuneps.tnالخاصة تحميل كراة الشرو  مجااا عبر موقع منظومة الشراء العمومي على الخط.

 

في أجاال أق اااااااااااااااا  يوم  TUNEPSترسااااااااااااااال العروض الفنيااة والماااليااة وجوبااا عبر منظومااة الشااااااااااااااراءات العموميااة على الخط 
ن المنظومة من إثبات اإلذسال وتاذيخه وساعته h00  11عةعلى السا 04/09/2020  .صباحا وتمف 

  وضوح عباذة ، في ظرف مغلق يحمل ب تدذج وثيقتا مامون السجل الوطني للمؤسسات والامان الوقتيو 
متعّلق باقتناء وسائل نقل ووسائل نقل بيداغوجّية لفـائدة جامعة  2020/ 04ال يفتح طلب عروض وطني " -ال يفتح" 

 "منوبة و المؤّسسات الراجعة إليها بالنظر". 
ويوجه عن طريق البريد مامون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو يسلن مباشرة إلى مفتب الابط المركزي مقابل 

  سبتمبر  04يوم ذلك في أجل أق ا  و  مّنوبة 2010 –جامعة مّنوبة: المدينة الجامعية بمّنوبة :  وصل إيداع بالعنوان التالي
      فتح العروض في افس اليومتو )باعتما  ختن مفتب الابط بجامعة من وبة(   صباحا حادية عشرعلى الّساعة ال 2020

 .بقاعة االجتماعات بمقر جامعة منوبة في جلسة علني ة ( 03h 11على الساعة )
 ولمزيد من اإلرشادات يمكن االتصال باإلدارة الفرعّية للبناءات والتجهيز بجامعة منوبة. 

 315 601 71الفاكس:  - 315 601 71الهاتف: 
 


