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 جامعة املنستري

 ــدد09/2019ــعــ إعالن طلب عروض

  امعة المنستيرــــج ائدةــلفعلمية اء معّدات ـــــاقتن

 
فعلى املزودين الراغبني يف املشاركة أن يسحبوا  ، 09/2019عدد عروض اللب يف إطار طعلمية ّدات ـمعاقتناء جامعة املنستري تعتزم          

ابحلساب جاع( )غري قابل لالست  دينارا( 50) درهامعة املنستري مقابل إيداع مبلغ مايل قـجب الصفقات العموميةمن مصلحة  كراس الشروط
 .الغرضامعة املنستري و عليهم االستظهار بوصل بريدي يف ــــــــــجلاسب ون احملـــــــــابسم الع 621-02 اري رقمـــــــــالربيدي اجل

طلب  ال يفتح،" خيتم ويكتب عليه خارجي منفصلني وخمتومني يدرجان يف ظرف اثلث فنيظر  الفين والعرض املايل يفرض العجيب تضمني

 " تيرجامعة المنسلفـائدة ّدات علمية ـمع اقتناء :09/2019 ددعروض ع
 الضمـان الوقيت وثيقة واملايل و العرضني الفين  ،من كرّاس الشروط 1 5.لفصلالواثئق اإلدارية طبقا لإضافة إىل يتضمن الظرف اخلارجي 

   :بقيمة

 القسط بيان القسط الفصول قيمة الضمان الوقتي بالدينار

17000 - PLATEFORME DE SEQUENÇAGE 1 

3500 - CYTOMETRE 2 

30000 1 
PLATEFORME MICROSCOPIE 3 

5 و 4و  3 و 2 1300  

3000 - APPAREIL DE MESURE DE TOPOGRAPHIE 3D DE SURFACE 4 

4000 - DIFFRACTOMETRE DE RAYONS X 5 

8000 - SPECTROMETRE XPS 6 

 .قيت: يقصى كل عرض مل يشتمل على الضمان الو  مالحظة
، ص.ب. شارع الطاهر احلّدادجــامعة املنس تري، ":مضمون الوصول على العنوان التايلالربيد ض عن طريق الربيد السريع أو رو الع جيب أن ترد

أكتوبر  17 اه يومـأقصيف أجل  وذلك إيداع ابل وصلـمق نستريامعة املـجلابع ـالت اشرة إىل مكتب الضبطـأو تسّلم مب" املنس تري 5000- 56
األجل يعين وصول العروض فعال إىل جامعة املنستري )طابع مكتب الضبط  مع التأكيد على أن هذا، العاشرة صباحا على الساعة 2019

 يعين اتريخ اإليداع مبكتب الربيد. والابجلامعة يشهد على ذلك( 
 17 يوموذلك  واملاليةروض الفنّية ة على العـويالعـروض احملتلفتح  ،علنّيةيف جلسة واحدة  ضالعـرو ح ـجلنة فت لـمن قب العروضح ـيتم فت

 جامعة املنستري.مبقر  صباحا والنصفالعاشرة على الساعة  2019أكتوبر 

 ثيقة الضمان الوقيت.اليت مل تتضّمن و  والعــــــروض تقصي جلنة الفتح آليا العروض الواردة أو املسّلمة بعد آخر أجل لتقدمي العروض

 .اليوم املوايل للتاريخ املذكور أعاله منيوما ابتداء  120لزما به مّدة املزّود م يبقىمبجّرد تقدمي العرض،  -

 www.um.rnu.tn: لإلّطالع على كرّاس الشروط الفنّية ميكن زايرة موقع الواب للجامعة على العنوان التايل -

 أو عـــن طريـــق الربيـــد اإللكـــتوي 73 462 907: اتفجبامعـــة املنســـتري.اه الصـــفقات العموميـــةمبصـــلحة دات ميكـــن االتصـــال ملزيـــد اإلرشـــا -
 marchepublique.um@gmail.com: للمصلحة على العنوان التايل


