وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
**********
جامعة قفصه

إعالن طلب عروض عدد  7302/30للمرة الثانية القناا وسائل نقل لفائدة جامعة قفصة وفقا لإلجرا ات المبسطة
تعتزم جامعة قفصة إجراء طلب عروض للمرة الثانية وفقا لإلجراءات املبسطة القتااء وسائل نقل بعاوان ساة  ،7102و ميكن للعارضني املشاركة يف فصل أو أكثر ،فعلى الراغبني يف
املشاركة يف طلب العروض االتصال مبصلحة الكتابة القارة للجاة الصفقات مبقر جامعة قفصة طريق توزر كلم  4قفصة  ،7033مقابل االستظهار بشهادة يف إصدار حوالة بريدية
باسم حماسب جامعة قفصه على احلساب البيد عدد  90276واملقدرة  01دياارا غري قابلة لالسرتجاع.كما ميكن حتميل كراس الشروط جمانا من موقع جامعة قفصة

 ، www.ugaf.rnu.tnأو على موقع الصفقات العمومية  www.marchespublics.gov.tnوإرفاق العرض بالوصل البيد يف الغرض.
حددت الفصول كالتايل:
عدد الفصل
0
7

الفصل
سيارة وظيفية ذات صادوق أمنعة خلفي (سيارة خاصة  5مقاعد)
)Voiture de fonction - berline ( voiture particulière 5 places, Essence
سيارة مزدوجة  4x2مسطحة
) Voiture mixte 4x2 plateau ridelles ( pick- up double cabine

الكمية
10
10

يتعني وجوبا تضمني كل من العرض الفين والعرض املايل يف ظرفني مافصلني وخمتومني"أ" و"ب" يف ظرف ثالث خارجي خمتوم ومغلق.
 -0الوثائق اإلدارية املاصوص عليها بالفصل عدد  0من كراس الشروط اإلدارية اخلاصة ممضى ومؤرخ و حيمل طابع العارض.
 -7الظرف  10مغلق و حيمل اسم املتعهد وعبارة ' العرض الفين' وحيتو على مجيع الوثائق التالية:
* كراس الشروط الفاية اخلاصة ممضى ومؤرخ وحيمل طابع العارض.
* إستمارة اإلجابة اخلصائص الفاية للوسائل املعتزم توفريها مصحوبة مبطوية فاية ( ) Prospectus
* تعهد بتوفري مصلحة ما بعد البيع وتوفري قطع الغيار الضرورية وصيانة وسائل الاقل ملدة  10ساوات.
* رخصة وكيل البيع.
* البيان الوصفي وحمضر القبول حسب الاوع مسلم من قبل الوكالة الفاية للاقل الب .
 -0الظرف ''  '' 02مغلق وحيمل عبارة '' العرض املايل '' حيتو على:
 التعهد املايل ممضى ومؤرخ وحيمل طابع العارض حسب املثال املصاحب بكراس الشروط

 جدول األسعار بالدياار التونسي باعتبار مجيع األداءات ( جيب تعمري املطبوعة املدرجة بكراس الشروط)
يتم إرسال العرض باسم السيد رئيس جامعة قفصة عن طريق البيد مضمون الوصول أو عن طريق البيد السريع أو مباشرة مبكتب الضبط التابع للجامعة والكائن مقرها بطريق
توزر كلم  4قفصة  ، 7011مقابل وصل إيداع ،ويكتب على الظرف عاوان اجلامعة وعبارة (ال يفنح ،طلب عروض عدد  7302/30للمرة الثانية والمنعلق باقناا وسائل
نقل لفائدة جامعة قفصة).

حدد آخر اجل لقبول العروض ليوم االثاين  72نوفمبر  7302على الساعة الواحدة بعد الزوال ) (13h00ويتم اعتماد ختم مكتب الضبط جبامعة قفصه.

تكون جلسة فتح العروض علاية يوم االثاين  72نوفمبر  7302على الساعة الثانية بعد الزوال ) ، (14h00وتعقد بقاعة االجتماعات مبقر رئاسة جامعة قفصة الكائن بطريق
توزر كلم  4قفصة  .7011وميكن للعارضني حضور اجللسة ويبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم مدة مائة وعشرون ( )071يوما ابتداء من التاريخ األقصى لقبول العروض.
مـالحـظـة:

 يتعني على الراغبني يف املشاركة يف طلب العروض االستظهار خبتم املؤسسة و مطلب من إدارة املؤسسة حيمل اسم الساحب. ملزيد اإلرشادات يرجى االتصال باإلدارة الفرعية للباايات والتجهيز ( اهلاتف / 29.701.400-29.701.444 :الفاكس.) 29.701.470 :كما ميكن لإلطالع على مضمون طلب العروض زيارة موقع جامعة قفصة على العاوان التايل www.ugaf.rnu.tn

