
 والبحث العلمي   وزارة التعليم العالي

 جامعة قابس 
  عبر منظومة الشراء العمومي على الخط 03/2021إعالن طلب عروض وطني عدد            

TUNEPS   

والمؤسسات الراجعة لها   لفائدة جامعة قابس، تركيب وتشغيل تجهيزات إعالمية  باقتناء يتعلّق 

 بالنظر

  

 ، تركيب وتشغيل تجهيزات إعالمية تعلق باقتناءي  03/2021بطلب عروض وطني عدد تعـتزم جامعة قابس القيام  

 . TUNEPSعبر منظومة الشراء العمومي على الخط   جامعة والمؤسسات الراجعة لها بالنظراللفائدة 

والذين تتوفر  TUNEPSالخط   والمسجلين بمنظومة الشراء العمومي علىالراغبين في المشاركة المزودين فعلى  

   www.tuneps.tnمجانا عبر موقع أن يسحبوا كراس الشروط فيهم الشروط المطلوبة 

النظير الوقتي و  المالي  يرسل الضمانو  TUNEPSترسل العروض وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  

مغلق  من   ظرف  في  للمؤسسات  الوطني  "السجل  عبارة  لويحمل  تكيميلة  عدد العروض  الطلب  وثائق  وطني 

  لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر   ، تركيب وتشغيل تجهيزات إعالميةإقتناءالمتعلّق ب  03/2021

عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط    "  ) اليفتح(

التالي   العنوان  إلى  المحددة  إيداع وفي اآلجال  جامعة قابس شارع عمر بن : برئاسة جامعة قابس مقابل وصل 

 قابس - 6029  -زريق  -الخطاب

م  ليو   او عبر اإلجراءات المادية  TUNEPSالعمومي على الخط  عبر منظومة الشراء    حدد آخر أجل لقبول العروض      

 . . ( 03.41)  الرابعة عشر والنصفعلى الساعة  2021 ماي  20

 كما يلي:  الوقتي الضمان المالي لغحدد مب

 بيان نوع التجهيزات   الفصل  القسط 
)   الوقتي الضمان المالي

 د ت ( 

1 1 Ordinateurs tout en un  3000,000 

 

ودع يكون نقدا  يو ض من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروبداية    يوما( 120لمدة مائة وعشرين )  اكون صالحيو

 .(ال تقبل الصكوك البنكية)مباشرة لدى محاسب جامعة قابس أو ضمانا بنكيا 

بقاعة اإلجتماعات     (00.15)   الخامسة عشرعلى الساعة      2021  ماي  20يقع فتح العروض في جلسة علنية يوم       

يتعيّن على العارضين . وقابس  –  6029   -زريق   -بمقر رئاسة جامعة قابس شارع عمر بن الخطاب   )الطابق الثاني(

عن   ممثّل  وفي صورة حضور  الشركة  بختم  االستظهار  بتفويض الحاضرين  االستظهار  فيجب  القانوني  الوكيل 

 رسمي.

 يقصى كل عرض ورد بعد األجل والوقت المحددين وكل عرض ال يتضمن وثيقة الضمان المالي الوقتي.    

 يوما  ابتداءا من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض.  (120)يصبح العارض ملزما بعرضه لمدة مائة وعشرين       

 - 75.396.955الهاتف :    "لمعدات والتجهيزات والصيانةاجامعة قابس "مصلحة  باإلتصال  يمكن  لمزيد المعلومات  

 75.393.500الفاكس:     75.396.966

http://www.tuneps.tn/

