وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
**********
جامعة قفصه

إعالن استشارة عدد 2017/07
إقتناء معدات إعالمية لفائدة كلية العلوم بقفصة
تعتزم جامعة قفصة إجراء استشارة القتااء معدات اعالمية لفائدة كلية العلوم بقفصة بعاوان ساة . 2017
فعلى الراغبين في المشاركة في طلب العروض االتصال بمصلحة اإلعالمية الكائاة بمقر جامعة قفصة طريق توزر كلم  4قفصة ،2100
مقابل االستظهار بشهادة في إصدار حوالة بريدية باسم محاسب جامعة قفصه على الحساب البريدي عدد  61729و المقدرة ب  20دياارا غير قابلة
لالسترجاع.
كما يمكن تحميل كراس الشروط مجانا من موقع جامعة قفصةwww.ugaf.rnu.tn
 www.marchespublics.gov.tnوإرفاق العرض بالوصل البريدي في الغرض
حدد مبلغ الضمان الوقتي كالتالي:

الفصل عدد  :01مخسمائة دينارا ( 500.000دت)
يتعين وجوبا تضمين كل من العرض الفاي والعرض المالي في ظرفين مافصلين و مختومين "أ" و "ب" في ظرف ثالث خارجي مختوم
و مغلق.
يحتوي الظرف الخارجي وجوبا على:
 -1الوثائق اإلدارية الماصوص عليها بالفصل عدد  2من كراس الشروط
 -2الظرف '' أ '' مغلق و يحمل اسم المتعهد وعبارة ' العرض الفاي' و يحتوي على جميع الوثائق الماصوص عليها بالفصل عدد  02من كراس
الشروط.
 -3الظرف '' ب '' مغلق ويحمل عبارة '' العرض المالي '' يحتوي على:
 التعهد المالي ممضى و مؤرخ و يحمل طابع العارض حسب المثال المصاحب بكراس الشروط
 جدول األسعار بالدياار التونسي باعتبار جميع األداءات ( يجب تعمير المطبوعة المسلمة من اإلدارة)
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  ،2100مقابل وصل إيداع ،ويكتب على الظرف عاوان الجامعة وعبارة (ال يفتح،
استشارة عدد  2017/07المتعلق باقتناء معدات اعالمية لفائدة كلية العلوم بقفصة للمرة الثانية).
حدد آخر اجل لقبول العروض ليوم االثنين  02أكتوبر  2017على الساعة الواحدة بعد الزوال ) (13hو يقع اعتماد ختم مكتب
الضبط بجامعة قفصه.
تكون جلسة فتح العروض علاية يوم االثنين  02أكتوبر  2017على الساعة الثانية بعد الزوال ) (14hوتعقد بقاعة
االجتماعات بمقر رئاسة جامعة قفصة الكائن بطريق توزر كلم  4قفصة  .2100و يمكن للعارضين حضور الجلسة و يبقى المتعهدون ملزمين
بعروضهم مدة مائة و عشرون ( )120يوما إبتداء من التاريخ األقصى لقبول العروض.
مـالحـظـة:
 يتعين على الراغبين في المشاركة في طلب العروض االستظهار بختم المؤسسة و مطلب من إدارة المؤسسة يحمل اسم الساحب.  -لمزيد اإلرشادات يرجى االتصال باإلدارة الفرعية للباايات و التجهيز.( الهاتف / 76.210.451-76.210.444 :الفاكس ،) 76.210.423 :كما يمكن لإلطالع على مضمون طلب العروض زيارة موقع جامعة قفصة
على العاوا التالي www.ugaf.rnu.tn

