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 قفصه جامعة 

 03/2022 عدد باجراءات مبسطة  طلب عروضإعالن   

   الراجعة لها بالنظرمؤسسات ال جامعة قفصة و  لفائدة  تبريد و تسخيناقتناء معدات 
 

 معدات  ء القتنا  على الخط باجراءات مبسطة   وطني إجراء طلب عروض    قفصه تعتزم جامعة         
 .   الراجعة لها بالنظرجامعة قفصة و المؤسسات لفائدة   تبريد و تسخين 

في المشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عبر منظومة الشراء    ينالراغب  المزّودين فعلى                

 . www.tuneps.tn  (TUNEPS) العمومي على الخط

 دت(  1300.000و ثالثمائة دينار ) ألف  : ب مان الوقتي حدد مبلغ الض
حسب         للعرض  التعاقدية  الوثائق  تقدم  أن  يمكن  هو  و  بالفصل    ما  عليها  كراس  من    03منصوص 

 . شروط طلب العروض

يتم إرسال العروض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط، إال أنه بالنسبة           
الوصول للض المضمون  البريد  أو  السريع  البريد  طريق  عن  مغلق  ظرف  في  إرساله  فيتم  الوقتي         مان 

       مقابل وصل إيداع و ذلك على العنوان التالي:   لجامعة قفصةسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي  ي أو  

  طلب عروض )ال يفتح،      ويكتب على الظرف عبارة،  2100قفصة    4جامعة قفصة طريق توزر كلم  "

مبسطة   معدات  المتعلق      2022/ 03عدد  باجراءات  تسخينباقتناء  و  و     تبريد  قفصة  جامعة  لفائدة 
 . " (الراجعة لها بالنظرالمؤسسات 

  الحادية عشرة  على الســاعة        2022جويلية    21اخلميس    احدد آخر أجل لقبول العروض ليوم         

(11h00)      مكتب ختم  على  االعتماد  يقع  و  ملغى  الساعة  و  التاريخ  هذا  بعد  يرد  عرض  كل  ويعتبر 
كما يغلق في نفس اليوم و نفس الساعة باب الترشحات   لتحديد تاريخ وصول العروض.   المركزيالضبط  

 . TUNEPSآليا بالنسبة للمشاركة عبر منظومة 

على الســاعة      2022جويلية   21اخلميس    ليومليوم  ك  تفتــح العروض الماليـة والفنيـة في جلسـة علنية، وذل

  4بقاعة االجتماعات بمقر رئاسة جامعة قفصة الكائن بطريق توزر كلم      (12h00)    منتصف النهار

مدة  2100قفصة   بعروضهم  ملزمين  المتعهدون  يبقى  و  الجلسة  للعارضين حضور  يمكن  و    تسعون . 
 ول العروض. ( يوما إبتداء من التاريخ األقصى لقب690)

 

 مالحظة:
ابتداء من تاريخ اليوم الموالي آلخر أجل    يوما  90  يلتزم كل مشارك باإلبقاء على صلوحية عرضه مدة   -

 لقبول العروض. 
 . TUNEPSيقصى كل عرض لم يرد عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط  -

 جال القانونية لقبول العروض. يقصى كل عرض ال يحتوي على الضمان الوقتي أو تم وروده بعد اآل -

 
منظومة   واستغالل  التسجيل  كيفية  حول  اإلرشادات  من  لمزيد  يمكنكم  TUNEPSو  بمركز   االتصال، 

  : الهاتف  رقم  على  العمومي  للطلب  العليا  بالهيئة  الخط  على  العمومي  الشراء  لوحدة  التابع  النداء 
 . tuneps@pm.gov.tnأو عبر البريد اإللكتروني:  71.130.340
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