
 

 التونسية الجمهورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة منوبــة
 

 تمديد في آخر أجل لقبول العروض إعالن 
   10/0101عدد  استشارة

   TUNEPSالمدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  تهيئة مدرجشغال أ
نتج عنه عدم متكن العارضني من إيداع  الذي TUNEPSنظومة معلم جامعة منوبة أنه بسبب اخللل الفين الذي طرأ على ت 

لعدم متكن املشرتي العمومي من إمتام  ونظرا 2020أكتوبر  00 لــ العروض املوافق آخر أجل لقبوليف  وذلكعروضهم يف اآلجال 
املتعلقة بأشغال  01/2020التمديد يف آخر أجل لتقدمي العروض اخلاصة باإلستشارة عدد إجراءات التمديد عرب املنظومة فقد تقرر 

على الساعة  2020 أكتوبر 20 الثالثاءيوم  اخلط إىلهتيئة مدرج املدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية عرب منظومة الشراء العمومي على 
 النهار.منتصف 

مباشرة مبكتب الضبط املركزي جلامعة منوبة أو عن طريق عروضهم  الولوج إىل املنظومة ميكنهم إيداع منعدم متكن املزودين صورة  يفو  
 الوصول.الربيد املضمون 

 www.uma.rnu.tnميكن سحب وثيقة التعهد املايل مباشرة لدى مصاحل اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز أو من موقع واب اجلامعة 
  .516.116.17رجاء االتصال على الرقم التايل: ملزيد من اإلستفسارات ال

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
 وزارة امتؼلمي امؼايل وامبحث امؼلمي

  جامؼة منّوبة                    

 وثيلة امتؼهّد املامـي

ستشارة  10/0101ػدد  ا 

 

ّّن املميض أ سفهل )الامس وانللب ابماكمل وامؼنوان  6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 (:ا 

 …………………………………………………666666666666666666666666666666666666666666666666666:امصفة

 6666666……………………………………6666666666…6666666666666666666666666666:ال مس ال جامتغي نلمؤّسسة

 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 غنواهنا:

 …6666666666666666666666666666666666666666:رمق امهاثف اجلّوال6666666666666666666666666666666: امفاهس …6666666666666666666666666666666666……:رمق امهاثف

 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 رمق امسجل امتجاري:

بأ شغال هتيئة مدرج املدرسة اموظنية مؼلوم ال ػالمية ػرب منظومة اخلاّصة  10/0101بؼد الاظالع ػىل لّك امواثئق املكّوهة مللف الاستشارة ػدد 

. وبؼد الاظالع خشصيا ػىل اخلدمات املعلوبة وامتثبت ملّيا من ظبيؼة امّصفلة ومن امّصؼوابت اميت ميكن أ ن ثنجّر اخلطامرشاء امؼمويم ػىل 

 امواثئق امواردة لملف ال ستشارة وأ ثؼهّد ابمليام ابخلدمات املعلوبة ملابل نمن لمًل غهنا، أ ثلدم ابمؼرض املوايل بؼد ثوكيع وخمت جدول ال سؼار ولك

 كدره ابدلينار امتوويس اكمل ال داءات )بلسان اململ وابل ركام(:
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 اذلي غرضتو بنفيس ووفلا نلرّشوط املعلوبة، نٌل:

  ؼهد ابمبدء يف ثنفيذ ال شغال يف الآجال املنصوص ػلهيا لملف ال ستشارة ووفلا نلتارخي املنصوص ػليو بوثيلة ال ذن ابمعلبّية.أ ث 

  آخر أ جل متسلمي امؼروض. 90أ ثؼهد ابل بلاء ػىل صلوحية امؼرض اذلي أ ثلدم بو ملّدة  يوما ابتداء من أ

 دارة اجلامؼة بتؼديل جحم امعلبية. أ ثؼهد بؼدم املعامبة بأ ّي هوع من أ هواع امتؼويض  أ و جرب ال رضار يف حاةل ػدم كبول غريض أ و كيام ا 

 ثباثو6666666666666666666666666666666666666666666666666666666 رّصح ابخنراظي ابمصندوق املويم نلضٌلن الاجامتغي حتت رمقأ  6وأ ثؼهد اب 

        

دارة جامؼة منّوبة مفائدة:   يمت اخلالص ملابل امزتويد من ظرف املصاحل اخملتصة اب 

 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666: املؤّسسة 

  :666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 رمق احلساب اجلاري 

 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666: مبنما 

  رمق املؼرف اجلبايئ (MATRICULE FISCALE) :6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

                                                             

 اطلعت عليه ووافقت                                                                                   

 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666: في 66666666666666666666666666666                                                                                           

 اإلمضاء والختم والتاريخ(-)اإلسم واللقب                                                                                                           

 

   TUNEPSا درسة الوطنية لعلوم اإلعالمية ع  منظومة الشراء العمومي على ا ط   يئة مدرجشغال أ


