اإلدارة الفرعية للبناءات و التجهيز

إعالن

طلب عروض وطني عدد 0202/20
اقتناء وسائل نقل لفائدة جامعة صفاقس
تعتزم جامعة صفاقس القيام بطلب عروض وطني حسب التشريع الجاري به العمهو وطبقها لمقتتهياا هراس الشهروط تهاا وقتنهان وسهااو نقهو لفااهاق جامعهة صهفاقس ،موزعهة
على حصتين تالي:

Désignation

Quantité Valeur du cautionnement
4200 DT

30

MINI BUS 30 PLACES

lot 0

900 DT

03

VOITURE DE SERVICE

lot 0

مع العلم وأن يم ن ل و عارض المشار ة في حصة أو أ ثر.
فعلى الراغبين في المشار ة في طلب العروض تاا أن يسحبوا راس الشروط من مقر جامعة صفاقس طريق المطار كلم  0صفاقس.

يجب تتمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يارجان في ظرف ثالث خارجي يختم وي تب علي مرجع طلب العروض وموتوع .

يتم ارساو تاا الظرف الخارجي إلى رااسة جامعة صفاقس طريق المطار لم  1صفاقس  9203خالو توقيا العمو اإلااري عن طريق البريا متمون الوصوو أو البريا

السريع أو يسلم مباشرق إلى م تب التبط التابع لرااسة جامعة صفاقس مقابو وصو إيااع وي ون آخر أجو لقبوو العروض تو يوم  91ماي  6192على الساعة

 91:11صباحا ويعتما في الك على ختم م تب التبط .تقصى العروض الواراق أو المسلمة بعا آخر أجو لتقايم العروض.
تاا الظرف الخارجي يجب أن ي ون مغلقا و مختوما وو يحمو سوى العبارق التالية:

ال يفتح طلب عروض وطني عدد 6192/16
اقتناء وسائل نقل لفائدة جامعة صفاقس

ما يجب أن يحتوي الظرف الخارجي إلى جانب العرتين الفني والمالي على:

 -1التمان الوقتي :تمان بن ي أو األصو من وصو إيااع لاى محاسب الجامعة صالح لماق  123يوما من تاريخ اليوم الموالي آخر أجو لقبوو العروض
 -2الوثااق اإلاارية المنصوص عليها بالفصو  0من راس الشروط طلب العروض.
تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحاق علنية لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بحتور المشار ين أو من ينوبهم بمقر رااسة جامعة صفاقس
( قاعة فتح الظروف بالمبنى عاا  – 21الطابق الثاني ) والك يوم  91ماي  6192على الساعة  91:01صباحا مع العلم أن حتور المشار ين أو من ينوبهم
اختياري.
بمجرا تقايم المترشحين لعروتهم يصبحون ملزمين بهاه العروض لماق  03يوما ابتاان من اليوم الموالي للتاريخ المحاا لقبوو العروض.
مالحظة  :يتعين على المزواين الراغبين في طلب العروض تاا أن يستظهروا بختم المؤسسة أو مطلب من إاارق المؤسسة يحمو اسم الساحب.

