وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
**********
جامعة قفصه
إعالن استشارة عدد 2018/06
اقتناء كتب لفائدة المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قفصة
تعتزم جامعة قفصة إجراء استشارة اقتناء كتب و مراجع لفائدة المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قفصة
بعنوان سنة .2018

فعلى الراغبين في المشاركة في اإلستشارة االتصال باإلدارة الفرعية للبنايات و التجهيز الكائنة بمقر
جامعة قفصة طريق توزر كلم  4قفصة  .2100كما يمكن تحميل كراس الشروط من موقع جامعة قفصة
 www.ugaf.rnu.tnمقابل وصل ايداع بمبلغ  40دينارا (غير قابل لالسترجاع) بالحساب البريدي
رقم  61729باسم محاسب جامعة قفصة
كما يمكن تحميل كراس الشروط مجانا من موقع جامعة قفصة  ،www.ugaf.rnu.tnو إرفاق العرض
بالوصل البريدي في الغرض
يتعين وجوبا تضمين كل من العرض الفني و العرض المالي في ظرفين منفصلين و مختومين "أ"
و"ب" في ظرف ثالث خارجي مختوم و مغلق.
يتم إرسال العرض باسم السيد رئيس جامعة قفصة عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق
البريد السريع أو مباشرة بمكتب الضبط التابع للجامعة والكائن مقرها ،بطريق توزر كلم  4قفصة ،2100
قفصه مقابل وصل إيداع ،ويكتب على الظرف عنوان الجامعة وعبارة (ال يفتح ،استشارة عدد
 2018/06المتعلق باقتناء كتب و مراجع لفائدة جامعة قفصة والمؤسسات الجامعية التابعة لها ) .
يتضمن العرض ظرف خارجي يحتوي على الضمانات الوقتية وعلى الوثائق اإلدارية و على ظرفين
مختومين و منفصلين "أ" و"ب" يحتويان على العرضين الفني و المالي وذلك طبقا للبيانات المضمنة
بالفصل  2من كراس الشروط.
حدد آخر اجل لقبول العروض الثالثاء  4ديسمبر  2018على الساعة الواحدة بعد الزوال )(13h
و يقع اعتماد ختم مكتب الضبط بجامعة قفصه.
تكون جلسة فتح العروض علنية يوم الثالثاء  4ديسمبر  2018على الساعة الثانية بعد الزوال
) (14hوتعقد بقاعة االجتماعات بمقر رئاسة جامعة قفصة الكائن بطريق توزر كلم  4قفصة .2100
و يمكن للعارضين حضور الجلسة و يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم مدة مائة وعشرون ( )120يوما
ابتداء من التاريخ األقصى لقبول العروض.
مـالحـظـة:
 يتعين على الراغبين في المشاركة في االستشارة االستظهار بختم المؤسسة و مطلب من إدارةالمؤسسة يحمل اسم الساحب.
 لمزيد اإلرشادات يرجى االتصال باإلدارة الفرعية للبنايات و التجهيز.( الهاتف /76.210.444 :الفاكس ،) 76.210.423 :كما يمكن لإلطالع على مضمون اإلستشارة
زيارة موقع جامعة قفصة على العنوان التالي www.ugaf.rnu.tn

