جامعة صفاقس

إعالن طلب عروض وطني عدد 9900/90
اقتناء معدات علمية لفائدة كلية العلوم بصفاقس

تعتزم جامعة صفاقس القيام بطلب عروض وطني حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا القتناء معدات علمية لفائدة كلية العلوم بصفاقس :
وهذه المعدات موزعة على  51حصة و قد تم تخصيص الحصص من  10و  10للمؤسسات الصغرى:
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مع العلم وأنه يمكن لكل عارض المشاركة في حصة أو أكثر.
فعلى الراغبين في المشاركة في طلب العروض هذا أن يسحبوا كراس الشروط من مقر جامعة صفاقس طريق المطار كلم  0صفاقس.
يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.
يتم ارسال هذا الظرف الخارجي إلى رئاسة جامعة صفاقس طريق المطار كلم  1صفاقس  9203خالل توقيت العمل اإلداري عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد
السريع أو يسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة جامعة صفاقس مقابل وصل إيداع ويكون آخر أجل لقبول العروض هو يوم  07جوان  9900على الساعة التاسعة
والنصف صباحا ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط .تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
هذا الظرف الخارجي يجب أن يكون مغلقا و مختوما وال يحمل سوى العبارة التالية:
ال يفتح طلب عروض وطني عدد  9900/90اقتناء معدات علمية لفائدة كلية العلوم بصفاقس
كما يجب أن يحتوي الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي على:
-

الضمان الوقتي :ضمان بنكي أو األصل من وصل إيداع لدى محاسب الجامعة صالح لمدة  102يوما من تاريخ اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض

-

الوثائق اإلدارية المنصوص عليها بالفصل  9من كراس شروط طلب العروض.

تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة علنية لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بحضور المشاركين أو من ينوبهم بمقر رئاسة جامعة صفاقس
( قاعة فتح الظروف بالمبنى عدد  – 21الطابق الثاني ) وذلك يوم  17جوان  9900على الساعة العاشرة صباحا مع العلم بأن حضور المشاركين أو من ينوبهم اختياري.
بمجرد تقديم المترشحين لعروضهم يصبحون ملزمين بهذه العروض لمدة  102يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ المحدد لقبول العروض.

ثمن كراس الشروط  )92( :ثالثون دينا ار (غير قابلة لإلرجاع) والدفع يكون نقدا مباشرة لدى وكيل المقابيض بمقر جامعة صفاقس بالعنوان المذكور أعاله أو عن طريق
الحساب الجاري بالبريد عدد  17701000000095093295الخاص بمحاسب جامعة صفاقس.
مالحظة  :يتعين على المزودين الراغبين في المشاركة في طلب العروض هذا أن يستظهروا بختم المؤسسة أو مطلب من إدارة المؤسسة يحمل اسم الساحب ونسخة من
وصل وكيل المقابيض أو وصل في الحوالة البريدية.

جامعة صفاقس  :طريق المطار كلم ( 1ص.ب 3029 ) 1103 .صفاقس  -الجمهورية التونسية 45 05 55 09 :
موقع الواب  www.uss.rnu.tn:العنوان األلكرتوين universite@uss.rnu.tn

45 05 23 19 : 

