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 جامعة املنستري
عالن طلب عروض    05/2019ددعـإ 

 إملنس تري لفائدة إملؤسسات إلرإجعة ابلنظر جلامعة أ شغال إلتشبيك إملعلومايت

 05/2019ذلو يف إطار ط ب العهل ض عدد ابملؤستتتستتتاج الهلاجعة ظا ابلن هل    شتتت ال التكتتتعيو املع  مايأب القياماملنستتتت  تعتزم جامعة 
        جبامعة املنستتتتتتتتتتت  مقابل إيدا  مع   ما   در  ال تتتتتتتتتت قاج املز دين الهلاغعني يف املكتتتتتتتتتتاروة كر يستتتتتتتتتتمع ا وهلا  الكتتتتتتتتتتهل   من م تتتتتتتتتت مة  فع ى

ع يهم االست هار املنست    امعة ابسم العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ا اسب جلتتتتتتتتتت 02-621( دينارا )غ   ابل لالسرتجا ( ابحلساب الربيدي اجلاري ر م 50)
 ب صل بهليدي يف ال هلض. 

ط ب  خيتم  يكتب ع يه "ال ي تح، العهلض ال ين  العهلض املا  يف ظهلفني من   ني  خمت مني يدرجار يف ظهلف اثلث خارجي جيب تضمني
 .ل ائدة املؤسساج الهلاجعة ابلن هل جلامعة املنست  كش ال التكعيو املع  ماي ـدد05/2019عـ عهل ض

 :الضمتار ال  يت   ثيقةالعهلضني ال ين  املا   ،من وهلّا  الكهل   5ال اثئق اإلدارية طعقا ل   لإضافة إىل يتضمن ال هلف اخلارجي 

 .ال  يتيق ى ول عهلض مل يكتمل ع ى الضمار  :مالحظة
، ص.ب. شارع طاهر احلدادة املنستري، جــامع»التا : مضم ر ال ص ل ع ى العن ار الربيد جيب كر تهلد العهل ض عن طهليق الربيد السهليع ك  

 18 ك  تا  ي ميف كجل   ذلو ابل  صل إيدا تمق جلتامعة املنست ابع تالت اشهلة إىل مكتب الضعطتك  تسّ م مع" املنستري 5000- 56

التأويد ع ى كر هذا األجل يعين  ص ل العهل ض فعال إىل جامعة املنست  )طابع مكتب  ، معصباحاالعاشرة ع ى الساعة  2019جويلية 
 يعين اتريخ اإليدا  مبكتب الربيد.  الالضعط ابجلامعة يكهد ع ى ذلو( 

جويلية  18 ذلو   املاليةالعتهل ض ا ت ية ع ى العتهل ض ال نّية ل تح  ،ع نّيةيف ج سة  احدة  العتهل ضح تل جلنة فتتمن  ع العهل ضح تيتم فت

 مبقهل جامعة املنست . صباحا نصفالو العاشرة ع ى الساعة  2019

 تق ي جلنة ال تح آليا العهل ض ال اردة ك  املسّ مة بعد آخهل كجل لتقدمي العهل ض  العهل ض اليت مل تتضّمن  ثيقة الضمار ال  يت.

 ي ما ابتداء من الي م امل ا  ل تاريخ املذو ر كعال . 120 العهلض، يعقى املزّ د م زما به مّدةمبجهّلد تقدمي  -

 www.um.rnu.tn: لالطال  ع ى وهلّا  الكهل   ال نّية ميكن زايرة م  ع ال اب ل جامعة ع ى العن ار التا  -

 73 462 907: املنست . اظاتفجبامعة  ال  قاج العم ميةملزيد اإلرشاداج ميكن االت ال مب  مة  -

 

 الضمان الوقتي بالدينار القسط

 
االول: تشبيك المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير            والمعهد 

العلوم  وكلية                التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير
 بالمنستير وكلية العلوم االقتصادية                    والتصرف بالمهدية

 

3000 

الثاني: تشبيك كلية الطب بالمنستير وكليــــة طــــب األسنــــان 
 بالمنستــــــير وكلية الصيدلة بالمنستير

3000 


