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  20102010//0000عذد عذد   وفق إلاجراءاث املبصطتوفق إلاجراءاث املبصطت  إعالن نشر طلب عروضإعالن نشر طلب عروض

""لفائذة جامعت جونض املنار ومؤشصاتهالفائذة جامعت جونض املنار ومؤشصاتها  مكيفاث هواءمكيفاث هواء  القتناءالقتناء""     

 موضوع الصفقت
املخعلق باقخىاء  00/2010عذد  وفق إلاجزاءاث املبسطت وشز طلب عزوضإعالن حعلً جامعت جىوس املىار عً 

 ومؤسساتها لفائذة جامعت جىوس املىار  مكيفاث هىاء

اث جقبل ضمً طلب العزوض هذا مشارلت ألاشخاص املادًين الطبيعيين واملعىىيين القادريً على الىفاء بالتزاماتهم والذًً جخىفز فيهم الضماه

 املهىيت والفىيت واملاليت الضزوريت لحسً إهجاس الطلباث مىضىع طلب العزوض.

قيمت الضمان الوقتي 

 بالذينار التونس ي

   tn.rnuwww.utm.، مبوقع واب جامعة تونس ادلنار : من كراس الشروط( 90) تاسعبني بالفصل الكما ىو م
 . www.marchespublics.gov.tnومبوقع واب ادلرصد الوطين للصفقات العمومية : 

 

ب(  مكان )االطالع /سح
 كراس الشروط

 + مكان إيداع العروض

 جامعت جونض املنار

 ـ جونض 1001الرمانت ـ  29املركب الجامعي فرحاث حشاد ص.ب 

 ثمن اقتناء كراس الشروط

دينار( غري قابل لإلرجاع، تدفع باسم السيد حماسب جامعة تونس  09دينار ) ثالثوناالستظهار بوصل يفيد دفع مبلغ 
عن طريق حوالة بريدية )مع ضرورة وضع  60996999999000010171اب اجلاري عدد ادلنار على رقم  احلس

 حوالتو(. إصدارختم ادلؤسسة ادلشاركة يف طلب العروض على الشهادة يف 

 مكوناث العرض

  من كراس الشروط .  (4) الرابعبالفصل حيتوي العرض على الوثائق ادلنصوص عليها 
 يل يف ظرفني منفصلني وخمتومني ويتضمن الظرف اخلارجي إىل جانب العرضني جيب تضمني العرض الفين والعرض ادلا

 الفين وادلايل والوثائق اإلدارية.
 .كل عرض غري مطابق لكراس الشروط أو يرد بعد اآلجال يقع إقصاؤه آليا 

العبارة التي جكتب على 

 الظرف

 "ال يفتح" 

 00/2010عـذدطلب عروض وفق إلاجراءاث املبصطت 

 مكيفاث هواء لفائذة جامعت جونض املنار ومؤشصاتهاقتناء إ

 طريقت ارشال العروض

ذ  كراس الشروطمن (4بالفصل الرابع )العروض الفنية وادلالية طبقا دلا ىو منصوص عليو  وجوبا ترسل عً طزيق البًر

السيذ حسلم مباشزة إلى مكخب الضبط بالجامعت مقابل وصل إًذاع باسم  الىصىل أو السزيع أو املضمىن 

  . رئيس جامعت جىوس املىار
جاريخ وشاعت آخر أجل 

 لقبول العروض
 صباحاالتاشعت على الصاعت   1720 أوث 10 ألاربعاء

جاريخ وشاعت جلصت فتح 

 العروض

  بمقر بقاعت الاجتماعاث جفخح الظزوف املحخىيت على العزوض الفىيت واملاليت الىاردة في جلست علىيت

 3 جامعت جونض املنار

 معت جونض املنارجا

 ـ  جونض 1001الرمانت ـ  29املركب الجامعي فرحاث حشاد ص.ب 

  على الصاعت العاشرة وصباحا1720 أوث 10 ألاربعاءيوم 

 .ًكىن املشارك أو مً ًمثله مصحىبا بىصل إلاًذاع في صىرة الدسليم املباشز للعزض لذي مكخب الضبط 

  سخظهار بخفىي  لخاي  في الرزض وببطاقت الخعزي  ًخعين على الحضىر ) العارض أو مً ًمثله ( لا

الىطىيت في صىرة جمثيل شزلت وبيسخت مً مضمىن السجل الخجاري في صىرة حضىر وليل أو صاحب 

 الشزلت شخصيا.

  دقيقت مً املىعذ املحذد. 11ًخعين على العارضين أو مً ًمثلهم الحضىر قبل 

 ىم املىالي للخاريخ ألاقص ى لقبىل العزوضًىما ابخذاء مً الي  120 مذة صلوحيت العروض  

 ملزيذ إلارشاداث

 جـونض املنار _ مصلحت املعذاث والتجهيزاث والصيانت عتـجامبيرجى الاجصال 

     00  02شارع الطاهر بن عمار عمارة عامر املصعي الطابق الرابع املنار 

 71 88 77 13     12 77 88  71الفاكض ؛  
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