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 جامعة املنستي       
 

   08/2020  ددـــع روضـ ــالن طلب عـإع

 املنس تري لفائدة جامعةهزيات مسعية برصية وآ الت نسخ ت اقتناء 

 ابلنظر   لها الراجعة واملؤسسات
 

  هلا  الراجعة  واملؤسسات   املنستري   جامعة   جتهيزات مسعية بصرية وآالت نسخ لفائدةاء  تنقالالقيام بطلب عروض  جامعة املنستري  تعتزم           
   . بدون مقابل " TUNEPSاء العمومي على اخلط تونيبس " ة الشر م و منظ  عربكراس الشروط   حتميلركة فعلى املزودين الراغبني يف املشاابلنظر 

 . TUNEPS( "www.tuneps.tn )"  اخلط   ى ال العروض وجواب عرب منظومة الشراء العمومي علإرس يتم  

الربيد الس ريع أو تسليمها    ون الوصول أو عن طريقيد مضمق الرب ا عن طري يجب على املشاركني توجيههف الوقيت، الضمان    ةيق لوثأم ا ابلنسبة 
هيزات  جتء  قتنا ابق  ل  متع   08/2020دد ع طلب عروض  ال يفتح   "  عليه:شارة و يكتب امل أي  مغلق ال حيظرف  يف مباشرة مبكتب الضبط 

نسخ   وآالت  بصرية  جامعة مسعية  الراجعةو    املنستي   لفائدة  التال   " ابلنظر  هلا   املؤسسات  العنوان  املنستري شارع طاهر    على  جامعة 
 .مساءا  ةالساععلى   أكتوبر   اه يومـأقصيف أجل    وذلك  .املنستري  احلداد، ص.ب  

 : بقيمة ثيقة الضمـان الوقيتو ظرف يتضمن ال 

 القسط بيان القسط قيمة الضمان الوقتي بالدينار 

ول األقسط ال 750  1 

الثاني قسطال 2250  2 

 3 القسط الثالث  550

 

   .الضمـان الوقيت يقة و مل يتضمن وثأ ( ط ابجلامعة يشهد على ذلك تب الضبطابع مكل )ابعد اآلجورد  عرض  يقصى كل  : مالحظة

   أكتوبر    يوموذلك    واملالية روض الفني ة  ة على العـويالعـروض احملت لفتح    ،علني ة يف جلسة واحدة    الفتحل  قب  من   وض عر ال ح  ـيتم فت

 جامعة املنستري. مبقر   مساءا  :  ةالساععلى 

 . هل للتاريخ املذكور أعالملوايوم اال منابتداء  يوما  90لزما به مد ة املزو د م يبقىمبجر د تقدمي العرض، 

التسجيل  زيدومل التابع لوح، ميكنكم االتصال مب "TUNEPS"  مةظو ل من واستغال  من اإلرشادات حول كيفي ة  النداء  الشراء ركز    دة 
 .   tuneps@pm.gov.tn أو عرب الربيد االلكرتون  70130340  على اخلط  ابهليئة العليا للطلب العمومي على رقم اهلاتف العمومي
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