
 

 التعليم العالي و البحث العلميوزارة 

 قفصة جامعة

 للمرة الثانية   2021/  02   إعالن طلب عروض وطين عدد
جتهيزات إعالمية لفائدة جامعة قفصة واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر قتناء  اب املتعلق   

عرب منظومة الشراء    لفائدة جامعة قفصة واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر قتناء وتركيز جتهيزات إعالمية  التعتزم جامعة قفصة القيام بطلب عروض وطين  
 .  TUNEPSالعمومي على اخلط 

 ; TUNEPSواملسجلني مبنظومة الرشاء العمويم عىل اخلط  بطلب العروض   فعىل الراغبني  يف املشاركة(  02يندرج طلب العروض يف قسطني اثنني )

 . www.tuneps.tn واذلين تتوفر فهيم الرشوط  املطلوبة أ ن يقوموا يسحب كراس الرشوط جماان عرب موقع 
 حدد مبلغ الضامن الوقيت اكلآيت: 

 الضمان الوقت  الكمية  نوع املعدات  الفصول  القسط
01 

 جتهيزات إعالمية  
 115 حواسيب مكتبية   01

 Onduleurs Rack 1U 05 02 دت    3000

03 Onduleurs tour 15 

02 
 معدات طباعة  

 01      ثالثية االبعادة  آلة طباع 01
 دت    500

 A4 60أالت طباعة    02
 

 دينار(  3000)  ثالثة أالف دينار: 1قسط عدد 
 دينار(  500)  مخسمائة دينار: 2قسط عدد 

ويرسل الضمان الوقيت والنظري من السجل الوطين للمؤسسات يف    TUNEPSعرب منظومة الشراء العمومي على اخلط  وجواب     يتم إرسال العرض 
لفائدة جامعة  املتعلق ابقتناء جتهيزات إعالمية   للمرة الثانية  2021/ 02" واثئق تكميلية لطلب العروض الوطين عدد ظرف مغلق  حيمل عبارة  

عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع أو مباشرة مبكتب الضبط التابع للجامعة  )ال يفتح("  قفصة واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر
 2100قفصة    4ر كلم  طريق توز  - جامعة قفصةيف اآلجال احملددة على العنوان التايل: ، مقابل وصل إيداع،  

( " و ذلك حسب التوقيت االداري )يؤخذ  12:00)  منتصف النهار" على الساعة    2021  أكتوبر  05  الثالاثء حدد آخر اجل لقبول العروض يوم "  
" على    2021  أكتوبر   05  الثالاثء يوم "  بعني االعتبار ختم مكتب الضبط املركزي جبامعة قفصة لقبول العروض(، تكون جلسة فتح العروض علنية  

. و ميكن للعارضني  2100قفصة    4طريق توزر كلم  بقاعة االجتماعات مبقر رائسة جامعة قفصة الكائن ب  » وتعقد(  14:00)  الثانية بعد الزوال الساعة  
 ( يوما إبتداء من التاريخ األقصى لقبول العروض . 120حضور اجللسة و يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم مدة مائة و عشرون )

 :  مـالحـظـة
 يتعني على الراغبني يف املشاركة يف طلب العروض االستظهار خبتم املؤسسة و مطلب من إدارة املؤسسة حيمل اسم الساحب.  -
(، كما ميكن لإلطالع على مضمون    76.210.423/ الفاكس:    76.210.451-76.210.444ملزيد اإلرشادات يرجى االتصال ) اهلاتف:    -

  www.ugaf.rnu.tnفصة على العنوان التايل زايرة موقع جامعة ق عرب  طلب العروض

 
 

http://www.tuneps.tn/
http://www.ugaf.rnu.tn/

