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 ـدد04/2019عــإعالن طلب عروض 

 جامعة املنستري واملؤسسات الراجعة إليها بالنظر أدوات الوقاية والسالمة املهنية لفائدة اقتناء
 

، فعلى املزودين الراغبني أدوات الوقاية والسالمة املهنيةجعة هلا ابلنظر من ؤسسات الراوتزويد املجامعة املنستري القيام بطلب عروض يتعلق بتزويدها تعتزم 
 .سترييف املشاركة أن يسحبوا كراس الشروط من مصلحة املالية جبامعة املن

طلب عروض عدد  يفتح، ي خيتم ويكتب عليه "الجيب تضمني العرض الفين والعرض املايل يف ظرفني منفصلني وخمتومني يدرجان يف ظرف اثلث خارج
  ."دة جامعة املنستري واملؤسسات الراجعة إليها ابلنظرلفائ أدوات الوقاية والسالمة املهنية اقتناء ،04/2019

 بقيمة:الوقيت  املايل و وثيقة الضمانالعرضني الفين و  الشروط،من كراس  5يتضمن الظرف اخلارجي إضافة إىل الواثئق اإلدارية طبقا للفصل 
 

 الضمان الوقيت طالقس
 دينارا 85 01القسط 
 دينارا 120 02القسط 
 نارادي 50 03القسط 
 دينارا 150 04القسط 
05القسط  دينارا 20   

06القسط  دينارا 100   

07القسط  دينارا 20   

08القسط  دينارا 80   

09القسط  دينارا 70   

10القسط  دينارا 35   

11القسط  ارادين 130   

12القسط  اناردي 300   

 
 5000-56ص.ب. ،الطاهر احلداد، هنج جامعة املنستريترد العروض عن طريق الربيد السريع أو مضمون الوصول على العنوان التايل :"جيب أن 
اعة على الس 2019 جوان 18 يوم  مباشرة إىل مكتب الضبط التابع جلامعة املنستري مقابل وصل إيداع و ذلك يف أجل أقصاهأو تسّلم   املنستري"
)طابع مكتب الضبط ابجلامعة يشهد على ذلك( و ال يعين  إىل جامعة املنستري ّياالتأكيد أن هذا األجل يعين وصول العروض فعل مع صباحاالعاشرة 

 اتريخ اإليداع مبكتب الربيد.
احلادية عشر صباحا على الساعة  (2019 وانج18) نفس اليوميف  ذلكيف جلسة علنية و  يتّم فتح العروض من قبل جلنة فتح العروض الفنية و املالية

 .مبقر جامعة املنستري
 العروض اليت مل تتضمن وثيقة الضمان الوقيت.  العروض والعروض الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقدمي  الفتح آلياتقصي جلنة 

 ذكور أعاله.امل تاريخللبتداء من اليوم املوايل يوما إ 90مدة  قى املزود ملزما بهيبمبجرد تقدمي العرض،  -

 www.um.rnu.tnلإلطالع على كراس الشروط ميكن زايرة موقع الواب للجامعة على العنوان التايل : -

 73462907ملزيد اإلرشادات ميكن اإلتصال مبصلحة املالية جبامعة املنستري. اهلاتف : -

 


