وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة قابس

إعالن طلب عروض وطين عدد  0201/20عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط TUNEPS

يتعلّق ابقتناء وسائل نقل لفائدة جامعة قابس
تعـتزم جامعة قابس القيام بطلب عروض وطين عدد  0202/20يتعلق ابقتناء وسائل نقل لفائدة جامعة قابس عرب منظومة الشراء
يتكون طلب العروض هذا من أربعة ( )20أقساط:
العمومي على اخلط ّ . TUNEPS
قسط عدد  20 :22حافالت صغرية (02-02مقعد)
قسط عدد  :20سيارة ذات  20مقاعد
قسط عدد  :20شاحنة صغرية  22مقاعد
قسط عدد  22 :20سيارات مصلحة  22مقاعد
فعلى ادلزودين الراغبني يف ادلشاركة وادلسجلني مبنظومة الشراء العمومي على اخلط  TUNEPSوالذين تتوفر فيهم الشروط ادلطلوبة أن
يسحبوا كراس الشروط رلاان عرب موقع www.tuneps.tn
ترسل العروض وجواب عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط  TUNEPSطبقا للفصل الثامن من كراس الشروط الذي حدد الواثئق
ادلكونة للعرض والعمليات ادلطلوب القيام هبا.
ّ

الفين ادلسموح به عرب ادلنظومة يف ظرف مغلق
يرسل الضمان والوقيت والنظري من السجل الوطين للمؤسسات والواثئق اليت جتاوزت احلجم ّ

وحيمل عبارة "واثئق تكيميلة لطلب العروض الوطين عدد  0201/20املتعلّق إبقتناء وسائل نقل لفائدة جامعة قابس ( اليفتح) " 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 :جامعة قابس شارع عمر بن اخلطاب -زريق – 9206 -قابس
يقوم العارض ابلتنصيص ضمن العرض ادلرسل عرب ادلنظومة على قائمة الواثئق ادلرسلة عرب اإلجراءات ادلادية.
حدد آخر أجل لقبول العروض عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط  TUNEPSاو عرب اإلجراءات ادلادية ليوم اإلثنني  10أفريل
 0201على الساعة العاشرة صباحا ( ) 12.22ويتم إعتماد ختم مكتب الضبط إلقرار اتريخ وصول الواثئق ادلرسلة عرب اإلجراءات
ادلادية.
حدد مبلغ الضمان ادلايل الوقيت كما يلي:
 مخسة آالف دينار ( 2222د) للقسط عدد 22 مثامنائة دينار ( 822د) للقسط عدد 20مثامنائة دينار ( 622د) للقسط عدد 20 ألفان ومخسمائة دينار ( 0222د) للقسط عدد 20ويكون صاحلا دلدة مائة وعشرين ()021يوما بداية من اليوم ادلوايل آلخر أجل لقبول العروض ويكون نقدا يودع مباشرة لدى زلاسب
جامعة قابس أو ضماان بنكيا طبقا لألمنوذج ادل ّبني بكراس الشروط اإلدارية (ال تقبل الصكوك البنكية).
يقع فتح العروض يف جلسة علنية يوم اإلثنني  10أفريل  0201على الساعة العاشرة والنصف ( )12.02صباحا بقاعة اإلجتماعات
يتعني على العارضني احلاضرين االستظهار
(الطابق الثاين) مبقر رائسة جامعة قابس شارع عمر بن اخلطاب -زريق – 6200 -قابس .و ّ

خبتم الشركة ويف صورة حضور ممثّل عن الوكيل القانوين فيجب االستظهار بتفويض رمسي.
يقصى كل عرض ورد بعد األجل والوقت احملددين وكل عرض ال يتضمن وثيقة الضمان ادلايل الوقيت.
يصبح العارض ملزما بعرضه دلدة مائة وعشرين ( )202يوما ابتداءا من اليوم ادلوايل آلخر أجل لقبول العروض.
دلزيد ادلعلومات ميكن اإلتصال جبامعة قابس "مصلحة ادلالية" اذلاتف 52.006.066 -52.006.022 :

الفاكس52.000.222 :

