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   (UTM_SDEPI_AO_02/2017)   2017لسنة  02  عددعروض طلب إعــان 

 لفائدة مؤسسات التعليم العالي لجامعة تونس المنار لدعم طاقة التكوين في اإعامية بحواسيب مكتبية حول التزود 

  
التكوين ي لدلم طاقة  حواسيب مكتبيةتزود لل خاص شروطكراس لاري به العمل وطبقا طلب لروض حسب التشريع الن  لاناإجامعة تونس امنار  تعتزم

اجيات امبّينة بالفصحسب وذلك  لفائدة مؤسساها،اإلامية  : ةالوارد ولا دول التا  ي ا

الكمية  طلبات الموضوع  عدد القسط
 المطلوبة

 )د.ت(الضمان الوقتيمبلغ  التخصيص
 000,000 3 حصريا الصغرى  المؤسسات 140 حواسيب مكتبية 01

 000,000 11 واأخرىامؤسسات امتوسطة  560 حواسيب مكتبية 02

 

ودين عل ف كة ااتصال بام أثناء العمل وخال التوقيت اإدا لسح كرا جامعة تونس امنا إدا امصالح امشتركة الراغبين في امشا
ابالخاص بطل العروض  الشروط  ه

.و   يتكون العرض من: العرض الفي و العرض اما

ي ظرفن ( تقص وتلصق عليه مطبوعة الظرف المالي)والعرض اما ( الفنيتقص وتلصق عليه مطبوعة الظرف )ويتعن وجوبا تضمن كل من العرض الفي 
 .(تقص وتلصق عليه مطبوعة الظرف الخارجي)منفصلن وختومن يدرجان ي ظرف ثالث خارجي 

قر جامعة تونس ويرسل العرض باسم الَسيد رئيس جامعة تونس امنار لن طريق الريد مضمون الوصول أو الريد السريع أو تسلم مباشرة إ مكتب الضبط م
آخر أجل لقبول ك 2017سبتمبر  06إلى يوم اأربعاء  2017أوت  23ابتداء من يوم اأربعاء  إدارياامنار مقابل وصل إيداع وذلك خال التوقيت 

 ويعتمد ي ذلك للى ختم مكتب الّضبط مقر جامعة تونس امنار لتحديد تاريخ الوصول. صباحا (10ة العاشرة )س على الساعالعروض 

 

 

 

 

 

 

 

الحادية على الساعة  2017سبتمبر  06اأربعاء  يوم ااجتمالات )الطابق اأول( للنية بقالةي جلسة تفتح الظروف احتوية للى العروض الفنية وامالية 
 امنار.جامعة تونس مقر  صباحا( 11عشرة )س 

 .ضور جلسة فتح العروض.ااستظهار بتفويض كتاي ي الغرض وببطاقة التعريف الوطنية  العارض أو من مثلهللى يتعن  -
ضور قبل مسة لشر دقيقة ) أو العارضيتعن للى  -  دق( من امولد احدد. 15من مثله ا

 Poste/71.873.366) مزيد اإرشادات،يرجي ااتصال بكاهية امدير امشرف للى اإدارة الفرلية للدراسات وااستشراف واإلامية للى رقم ااتصال

 (.71.871.569ورقم الفاكس )  (153

 :جامعة تونس المناريرسل إلى الّسيد رئيس 

 تونس 1068مانة الرّ  94اد بالمنار، ص.ب. المركب الجامعي فرحات حشّ ، جامعة تونس المنار 

 حواسيب مكتبيةببالتزود خاص  (UTM_SDEPI_AO_02/2017) 2017لسنة  02طلب عروض عدد 

 (2017جامعة تونس المنار)أوت الراجعة بالنظر للفائدة مؤسسات التعليم العالي   طاقة التكوين في اإعامية لدعم 

 -ا يفتح -


