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 جامعة املنستي       
 

   08/2022  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   08/2022دد 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 
 .صباحا العاشرةالساعة  على   أوت  اه يومـأقصيف أجل    وذلك  .املنستري  احلداد، ص.ب  

 : بقيمة ثيقة الضمـان الوقيتو ظرف يتضمن ال 

 األقساط  بيان ا لتجهيز ات  قيمة الضمان الوقتي بالدينار 

20 Ecran de Projection Sur Trépieds  

 

1القسط   

55 Ecran de Projection Mural  180 x 180 

 

2  القسط  

180 Ecran de Projection motorisé  300*240 

 

3  القسط  

1300 Vidéo projecteur 4  لقسطا  

60 Massicot électrique 
5  قسطلا  

800 Agrafeuse Electrique 
6  القسط  

1250 Photocopieur grand tirage )y compris les accessoires) 
7  القسط  

100 Photocopieur moyen tirage )y compris les accessoires) 
 8  القسط

1150 Dupli copieur A3/A4 9  قسطلا 

360 ASSEMBLEUSE DE DOCUMENT 
 10  القسط

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

    أوت   يوموذلك    واملاليةروض الفني ة  ة على العـويالعـروض احملتلفتح    ، علني ة يف جلسة واحدة    الفتحل  قب   من   وضعر ال ح  ـيتم فت

 نستري. جامعة امل مبقر  صباحا  و النصف العاشرةالساعة  ىعل

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


