
 والبحث العلمي  وزارة التعليم العايل
 جامعة قابس

  TUNEPS عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط 10/0100إعالن طلب عروض وطين عدد            
 واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر لفائدة عملة جامعة قابس ابقتناء لباس الشغل يتعّلق

 )طبقا لإلجراءات املبّسطة( 

امعة وادلسساات الراجعة ذلا اجلتعلق ابقتناء لباس الشغل لفائدة عملة ي 10/0100بطلب عروض وطين عدد تعـتزم جامعة قابس القيام 
 . TUNEPSعرب منظومة الشراء العمومي على اخلط  ابلنظر

أن والذين تتوفر فيهم الشروط ادلطلوبة  TUNEPSوادلاجلني مبنظومة الشراء العمومي على اخلط الراغبني يف ادلشاركة ادلزودين فعلى  
  www.tuneps.tnرلاان عرب موقع ياحبوا كراس الشروط 

الاجل الوطين النظري من يرسل الضمان والوقيت و  و TUNEPSترسل العروض وجواب عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط 
قتناء املتعّلق إب 10/0100وطين عدد العروض الطلب واثئق تكيميلة لوحيمل عبارة "يف ظرف مغلق ووصل ايداع النماذج للمسساات 

عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق  " ) اليفتح(  لباس الشغل لفائدة عملة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر
جامعة :الربيد الاريع أو تاّلم مباشرة إىل مكتب الضبط برائسة جامعة قابس مقابل وصل إيداع ويف اآلجال احملددة إىل العنوان التايل 

  قابس – 9106  -زريق  -قابس شارع عمر بن اخلطاب
 مارس 10 معةاجلم ليو  او عرب اإلجراءات ادلادية TUNEPSعرب منظومة الشراء العمومي على اخلط  حدد آخر أجل لقبول العروض     

الواثئق ادلرسلة عرب اإلجراءات  ويتم إعتماد ختم مكتب الضبط إلقرار اتريخ وصول ( 01.11العاشرة صباحا )على الااعة  0001
 ادلادية.

من اليوم ادلوايل بداية  يوما(021دلدة مائة وعشرين ) اكون صاحليو  د(، 800دينار ) ائةمثامن قدرهمبا  الوقيت الضمان ادلايل لغحدد مب
بنّي بكراس الشروط ودع مباشرة لدى زلاسب جامعة قابس أو ضماان بنكيا طبقا لألمنوذج ادليكون نقدا يو  ضآلخر أجل لقبول العرو 

 .(ال تقبل الصكوك البنكية)  اإلدارية

بقاعة اإلجتماعات صباحا   (01.01) العاشرة والنصفعلى الساعة   0001 مارس 10اجلمعة يقع فتح العروض يف جلاة علنية يوم      
يتعنّي على العارضني احلاضرين االستظهار . و قابس – 9106  -زريق  -مبقر رائسة جامعة قابس شارع عمر بن اخلطاب )الطابق الثاين(

 ممّثل عن الوكيل القانوين فيجب االستظهار بتفويض رمسي. خبتم الشركة ويف صورة حضور

 يقصى كل عرض ورد بعد األجل والوقت احملددين وكل عرض ال يتضمن وثيقة الضمان ادلايل الوقيت.    
 يوما  ابتداءا من اليوم ادلوايل آلخر أجل لقبول العروض. (001)يصبح العارض ملزما بعرضو دلدة مائة وعشرين      
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