اجلمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
**-*-

جامعة املنستري
إعالن طلب عروض عــــ2019/06ــدد
اقتنـــــاء معدّات علمية لفــائدة المدرسة الوطنية للمهندسين (قسم النسيج) و المعهد العالي لإلعالمية
و الرياضيات بالمنستير

تعتزم جامعة املنستري القيام بطلب عروض القتناء معـ ّدات علمية لفـائدة املدرسة الوطنية للمهندسني (قسم النسيج) و املعهد العايل
لإلعالمية و الرايضيات ابملنستري ،فعلى املزودين الراغبني يف املشاركة أن يسحبوا كراس الشروط من مصلحة الصفقات العمومية جبـامعة
املنستري مقابل إيداع مبلغ مايل قدره ( )30دينارا (غري قابل لالستجاع) ابحلساب الربيدي اجلـ ـ ـ ـ ـاري رقم  621-02ابسم العـ ـ ـ ـ ـون احملاسب
جل ـ ـ ـ ـ ـامعة املنستري و عليهم االستظهار بوصل بريدي يف الغرض.
جيب تضمني العرض الفين والعرض املايل يف ظرفني منفصلني وخمتومني يدرجان يف ظرف اثلث خارجي خيتم ويكتب عليه "ال يفتح ،طلب
عروض عدد

:2019/06

اقتناء معـدّات علمية لفـائدة المدرسة الوطنية للمهندسين (قسم النسيج) و المعهد العالي لإلعالمية و

الرياصيات بالمنستير "

كراس الشروط ،العرضني الفين واملايل و وثيقة الضمـان الوقيت
يتضمن الظرف اخلارجي إضافة إىل الواثئق اإلدارية طبقا للفصل  1.5من ّ
بقيمة:
القسط
القسط األوّل:
معدّات علمية لفائدة املدرسة الوطنية للمهندسني باملنستري(قسم هندسة النسيج)

القسط الثاني:

معدّات علمية لفائدة املعهد العالي لإلعالمية و الرياضيّات باملنستري

األقساط الفرعية

الضمان الوقيت بالدينار
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مالحظة  :يقصى كل عرض مل يشتمل على الضمان الوقيت.

جيب أن ترد العروض عن طريق الربيد السريع أو الربيد مضمون الوصول على العنوان التايل":جــامعة املنس تري ،شارع الطاهر احلدّاد ،ص.ب.
 5000- 56املنس تري" أو تسلّم مبـاشرة إىل مكتب الضبط التـابع جلـامعة املنستري مقـابل وصل إيداع وذلك يف أجل أقصـاه يوم 23
جويلية 2019على الساعة العاشرة صباحا ،مع التأكيد على أن هذا األجل يعين وصول العروض فعال إىل جامعة املنستري (طابع مكتب
الضبط ابجلامعة يشهد على ذلك) وال يعين اتريخ اإليداع مبكتب الربيد.
يتم فتـح العروض من قبـل جلنة فتـح العـروض يف جلسة واحدة علنيّة ،لفتح العـروض احملتوية على العـروض الفنيّة واملالية وذلك يوم 23
جويلية  2019على الساعة العاشرة والنصف صباحا مبقر جامعة املنستري.
تتضمن وثيقة الضمان الوقيت.
تقصي جلنة الفتح آليا العروض الواردة أو املسلّمة بعد آخر أجل لتقدمي العروض والعـ ـ ــروض اليت مل ّ
املزود ملزما به م ّدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ املذكور أعاله.
مبجرد تقدمي العرض ،يبقى ّ
ّ -

كراس الشروط الفنيّة ميكن زايرة موقع الواب للجامعة على العنوان
 -لإلطّالع على ّ
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