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

إستشارة عدد 2017/06
إقتناء معدات تربيد وتسخني لفائدة جامعة قفصة و مؤسساهتا
تعتزم جامعة قفصة إجراء إستشارة القتااء معدات تربيد و تسخني لفائدة جامعة قفصة و مؤسساهتا بعاوان ساة .2017
فعلى الراغبني يف املشاركة يف اإلستشارة االتصال ابإلدارة الفرعية للبااايت و التجهيز الكائاة مبقر جامعة قفصة طريق توزر كلم  4قفصة  .2100كما ميكن حتميل
كراس الشروط من موقع جامعة قفصة  www.ugaf.rnu.tnمقابل وصل ايداع مببل  40دياارا (غري قابل لالسرتجاع) ابحلساب الربيدي رقم 61729
ابسم حماسب جامعة قفصة .
حدد مبل الضمان الوقيت كالتايل :سبعمائة دينارا (  700,000د ت)
يتعني وجواب تضمني كل من العرض الفين والعرض املايل يف ظرفني مافصلني و خمتومني "أ" و "ب" يف ظرف اثلث خارجي خمتوم و مغلق.
حيتوي الظرف اخلارجي وجواب على:
 -1الواثئق اإلدارية املاصوص عليها ابلفصل عدد  2من كراس الشروط
 -2الظرف '' أ '' مغلق و حيمل اسم املتعهد وعبارة ' العرض الفين' و حيتوي على مجيع الواثئق املاصوص عليها ابلفصل عدد  02من كراس الشروط.
 -3الظرف '' ب '' مغلق وحيمل عبارة '' العرض املايل '' حيتوي على:
 التعهد املايل ممضى و مؤرخ و حيمل طابع العارض حسب املثال املصاحب بكراس الشروط

 جدول األسعار والقائمة التقديربة لألسعار ابلدياار التونسي ابعتبار مجيع األداءات ( جيب تعمري املطبوعة املسلمة من اإلدارة)
يتم إرسال العرض ابسم السيد رئيس جامعة قفصة عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع أو مباشرة مبكتب الضبط التابع للجامعة
والكائن مقرها بطريق توزر كلم  4قفصة  ،2100ويكتب على الظرف عاوان اجلامعة وعبارة
(ال يفتح ،إستشارة عدد  2017/06املتعلق إبقتناء معدات تربيد وتسخني لفائدة جامعة قفصة و مؤسساهتا).

حدد آخر اجل لقبول العروض ليوم الثالاثء  11جويلية  2017على الساعة العاشرة صباحا ) )10h00و يقع اعتماد ختم مكتب الضبط جبامعة قفصه.

تكون جلسة فتح العروض علاية يوم الثالاثء  11جويلية  2017على الساعة احلادية عشرة صباحا ( )11h00وتعقد بقاعة االجتماعات مبقر رائسة

جامعة قفصة الكائن بطريق توزر كلم  4قفصة  .2100و ميكن للعارضني حضور اجللسة و يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم مدة تسعون ( )90يوما إبتداء من
التاريخ األقصى لقبول العروض.
مـالحـظـة:
 يتعني على الراغبني يف املشاركة يف اإلستشارة االستظهار خبتم املؤسسة و مطلب من إدارة املؤسسة حيمل اسم الساحب ملزيد اإلرشادات يرجى االتصال ابإلدارة الفرعية للبااايت و التجهيز.( اهلاتف / 76.210.451-76.210.444 :الفاكس ،) 76.210.423 :كما ميكن لإلطالع على مضمون طلب العروض زايرة موقع جامعة قفصة

على العاوان التايل www.ugaf.rnu.tn

