اجلمهورية التونسية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة قابس

إعـالن لطلب العروض الوطين املفتوح عدد  2019/08املتعلق ابقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ
وتسفري لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر
تعـتزم جامعة قابس القيام بطلب عروض وطين مفتوح عدد  2019/08املتعلق ابقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ وتسفري
كراس الشروط وسحبها
لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر ،ميكن للراغبني يف املشاركة يف طلب العروض اإلطالع على ّ
مباشرة من مقر رائسة جامعة قابس شارع عمر بن اخلطاب زريق -6029 -قابس (مصلحة املعدات والتجهيزات والصيانة) ،ابتـداء من

يوم اخلميس  20جوان  2019مقابل مبلغ قدره أربعون (  40د) دينار للكراس يدفع بواسطة حوالة بريدية ابسم احملاسـب العمومي جلامعـة

قـابس ( احلـساب اجلـاري البـريدي رقم  )5477-00وهو مبلغ غري قابل لالسرتجاع .

جيب تضمني العروض الفنية واملالية يف ظرفني منفصلني وخمتومني يدرجان يف ظرف اثلث خارجي مغلق وخمتوم وحيمل عبارة " طلب

عروض وطين عدد  2019/08املتعلق ابقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ وتسفري لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا
كراس الشروط اإلدارية.
ابلنظر (اليفتح) " كما ينص عليه الفصل السابع من ّ

حيتوي الظرف اخلارجي ،عالوة عن الظروف الفنّية واملالية اخلاصة ابلقسط املراد املشاركة فيه ،وجواب على الواثئق اإلدارية والضماانت
بكل فصل من الفصول املراد املشاركة فيها ،يف نسختها األصلية وفق ما هو مبني ابلفصل الثامن من كراس الشروط
املالية الوقتية اخلاصة ّ
هذا ،وتكون هذه الضماانت صاحلة ملدة مائة وعشرون ( )120يوما بداية من اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل لقبول العروض وتكون نقدا
تودع مباشرة لدى حماسب جامعة قابس أو ضماان بنكيا (ال تقبل الصكوك البنكية) حسب املبالغ املبينة ابجلدول اآليت:
القسط

الفصل

بيان نوع التجهيزات

الضمان املايل الوقيت ( د ت )

1

Photocopie grand tirage
Photocopie moyen tirage
Photocopieur numérique couleur grand tirage
Spiraleuse électrique
Spiraleuse manuelle
Imprimante jet d'encre couleur
)Imprimante laser (N/B
Imprimante laser couleurs
Duplicopieur numérique A4/A3
)Télécopieur (fax
Scanner A4
Scanner professionnel recto/verso
Scanner de livres
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450

2
3
4
5
6
01

7
8
9
10
11
12
13

ترسل الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع أو تسلّم مباشرة إىل مكتب
الضبط برائسة جامعة قابس مقابل وصل إيداع ويف اآلجال احملددة إىل العنوان التايل :
1

جامعة قابس شارع عمر بن اخلطاب -زريق - 6029 -قابس
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم اجلمعة  19جويلية  2019على الساعة العاشرة (س  )10صباحا ( ابإلعتماد على ختم مكتب
الضبط املركزي جلامعة قابس).
كل العروض الواردة على اجلامعة بعد اآلجال ويعتمد ختم مكتب الضبط املركزي للجامعة للتثبت من اتريخ الوصول.
تلغى ّ
يقع فتح العروض الفنية واملالية يف جلسة علنية يوم اجلمعة  19جويلية  2019على الساعة العاشرة والنصف (س  )10:30صباحا بقاعة
يتعني على العارضني احلاضرين
اإلجتماعات (الطابق الثاين) مبقر رائسة جامعة قابس شارع عمر بن اخلطاب -زريق – 6029 -قابس .و ّ
االستظهار خبتم الشركة ،ويف صورة حضور ممثّل عن الوكيل القانوين ،جيب االستظهار بتفويض رمسي.
يصبح العارض ملزما بعرضه ملدة مائة وعشرون ( )120يوما ابتداءا من اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل لقبول العروض.
ملزيد املعلومات الرجاء اإلتصال برائسة جامعة قابس "مصلحة املعدات والتجهيزات والصيانة" – شارع عمر بن اخلطاب – زريق 6029

قابس.اهلاتف 75.396.966 -75.396.955 – 75.394.800 :

2

الفاكس75.393.500 :

