
02/2021عذد طلب عروض  إعالن نشر  

 جونس املنار جامعتوسائل نقل بيذاغوجيت لفائذة و  باقتناء وسائل نقل  املتعلق

 TUNEPS" عبر منظومت الشراءاث على الخط " جونيبس 

 20210100398جحت عذد  

 موضوع الصفقت
وظائل هقل بيذاغىجيت و  باقخىاء وظائل هقل  املخعلق 02/2021عدد حعلن جامعت جىوغ املىاس عن وشش طلب عشوض 

 TUNEPS عبر مىظىمت الششاءاث على الخط " جىهيبغ "  جىوغ املىاس جامعتلفائذة 
 

الىفاء بالتزاماتهم والزًن جخىفش فيهم الضماهاث املهىيت والفىيت جقبل ضمن طلب العشوض هزا مشاسكت ألاشخاص املادًين الطبيعيين واملعىىيين القادسين على 

 واملاليت الضشوسيت لحعن إهجاص الطلباث مىضىع طلب العشوض.

قيمت الضمان الوقتي 

 بالذينار التونس ي

   www.utm.rnu.tn، بمىقع واب جامعت جىوغ املىاس :الششوط من كشاط( 70) عابعبالفصل الكما هى مبين 

   www.marchespublics.gov.tn  وبمىقع واب املشصذ الىطني للصفقاث العمىميت :

 TUNEPS وعبر مىظىمت الششاءاث على الخط " جىهيبغ " 

مكان إيذاع العروض  
جونس املنار جامعتمكتب ضبط   

جونس 1001 ـ الرمانت44ب .صفرحاث حشاد  الجامعي املركب  
 

 مكوناث العرض

 .( من كشاط الششوط70) ثالثًحخىي العشض على الىثائق املىصىص عليها بالفصل ال

جشظللللللللللللللللل العللللللللللللللللشوض  داسيللللللللللللللللت والفىيللللللللللللللللت واملاليللللللللللللللللت وجىبللللللللللللللللا عبللللللللللللللللر مىظىمللللللللللللللللت الشللللللللللللللللشاء العمللللللللللللللللىم  علللللللللللللللللى الخللللللللللللللللط  جللللللللللللللللىهيبغ   

 في الخاسيخ وألاجل املحذد في  عالن عن طلب العشوض.   www.tuneps.tnعبر املىقع 

ن املىظىمت من إثباث  سظال وجاسيخه وظاعخه. 
ّ
 و جمك

إلللللللللللللللى مكخللللللللللللللب الضللللللللللللللبط املشكللللللللللللللضي ل امعللللللللللللللت جللللللللللللللىوغ املىللللللللللللللاس عللللللللللللللن  فــــــــــــــي  ــــــــــــــر  م لــــــــــــــقجشظللللللللللللللل  وثيقللللللللللللللت الضللللللللللللللمان الللللللللللللللىق ي  

لللللللللللللللللذ العلللللللللللللللللش ع  و حعللللللللللللللللللم مبا لللللللللللللللللشة مقابلللللللللللللللللل وصلللللللللللللللللل إًلللللللللللللللللذاع باظلللللللللللللللللم العللللللللللللللللليذ  لللللللللللللللللذ مضلللللللللللللللللمىن الىصلللللللللللللللللىل  و البًر طشيلللللللللللللللللق البًر

الرمانـــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  44جامعــــــــــت جــــــــــونس املنـــــــــــار املركــــــــــب الجــــــــــامعي فرحــــــــــاث حشــــــــــاد ص.ب املىللللللللللاس: سئللللللللللوغ جامعللللللللللت جللللللللللىوغ 

الســـــــــــــــــــــــاعت  علـــــــــــــــــــــــى 1202مـــــــــــــــــــــــار   02الثالثـــــــــــــــــــــــاء يـــــــــــــــــــــــو  العلللللللللللللللللللللللشوض ويكلللللللللللللللللللللللىن   لللللللللللللللللللللللش  جلللللللللللللللللللللللل لقبلللللللللللللللللللللللىل  جـــــــــــــــــــــــونس 1001

 ص( 00:12) منتصف النهار 

 يقع إقصاؤه آليا. كل عرض غير مطابق لكرا  الشروط أو يرد بعذ آلاجال 

 .كل عرض ال يتضمن وثيقت الضمان املالي الوقتي يقع إقصاؤه آليا 

العبارة التي جكتب على 

 الظر 

02/2021عذد طلب عروض "ال يفتح"   

 جونس املنار جامعتوسائل نقل بيذاغوجيت لفائذة و  باقتناء وسائل نقل  املتعلق

 العروض إرسال طريقت
وجىبا، ورلك  الل جىقيت العمل  جامعت جىوغ املىاس  إلىجشظل العشوض طبقا ملا هى مىصىص عليه بكشاط الششوط 

ذ العش ع  و مضمىن الىصىل  و  داسي    . امعتمبا شة بمكخب ضبط ال  و عن طشيق البًر

تاريخ وساعة آخر أجل 

 لقبول العروض
 ص( 00:12) منتصف النهار على الساعت  1202مار   02الثالثاء يو  

جاريخ وساعت جلست فتح 

 العروض

 واحذة في جلعت  الفخحالعشوض الىاسدة على الخط وال ضء الىاسد منها مادًا من قبل ل ىت عمليت فخح  جخم

 :  بقاعت الاجخماعاث بمقش سئاظت جامعت جىوغ املىاس

 جونس 1001 ـ الرمانت44ب .صفرحاث حشاد  الجامعي املركب

 

 ص( 03:13)  الواحذة و نصف بعذ الظهرعلى الساعت  1202مار   02الثالثاء يو  

 

 ًىما ابخذاء من اليىم املىالي للخاسيخ ألاقص ى لقبىل العشوض  027 مذة صلوحيت العروض  

 ملزيذ إلارشاداث
  بجامعت جىوغ املىاس : اإلداسة الفشعيت للبىاًاث والخجهيز بالاجصال 

 00770002س.فاكغ  & 00770000س.الهاجف 

 

http://www.utm.rnu.tn/
http://www.marchespublics.gov.tn/
http://www.tuneps.tn/

