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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 
 مدينة العلوم بتونس  

 01/2220إعالن بيع بواسطة الظروف المغلقة عدد 

 بها.  االنتفاعزال مختلفة  ومعدات اثاث ،مكتبيةمعدات  ،، إطارات مطاطيةوسائل نقل للتفويت في 
 .زال اإلنتفاع بها تجهيزات للتفويت في  األولىعن طريق الظروف المغلقة للمرة  عموميةإجراء بتة مدينة العلوم بتونس تعتزم 

 األقساط  بيان نوعية المعدات 

 1عددقسط  وسائل نقل

 2عدد قسط  وتجهيزات مختلفة   مكتبية  معدات  أثاث ،

 3قسط عدد  _ بطارياتإطارات مطاطية

العمل موضوع البتة وذلك كامل أيام  األقساط  لمعاينة      بمصلحة الشراءات والتموين    اإلتصال  الزمة  والذين تتوفر فيهم الشروط ال  فعلى الراغبين في المشاركة 
 . النهار منتصفالساعة التاسعة صباحا إلى  من الساعة  اإلدارية.

 .2022 جوان 15  األربعاءإلى غاية  يوم    2022 جوان 6  اإلثنينوتتم المعاينة من يوم   -

 .تونس   1082نهج  مدينة العلوم  مقرهاتودع العروض مباشرة بمكتب الضبط المركزي لمدينة العلوم بتونس   -
" ويجعععععب أن  01/2022ععععععن طريععععع  ال عععععروف المغلقعععععة ععععععدد بتعععععة عموميعععععة -" ال يفعععععت يكتعععععب عليععععع   عبعععععارة مغلععععع  يوضعععععر الععععععرض المعععععالي فعععععي  عععععرف  -

 هذا ال رف أية عالمة أو طابعا أو إسما يشير إلى هوية العارض. اليحمل

 .2022 جوان 16 الخميسحدد أخر أجل إلرسال العروض يوم  -

 (.10:00) صباحا العاشرة على الساعة   2022 جوان 17 الجمعةتفت  العروض يوم  -

وتوقيعععععت إيعععععداع أو وصعععععول الععععععروض وال يمكعععععن بععععع ي  خعععععتم مكتعععععب الضعععععبط المركعععععزي لمدينعععععة العلعععععوم  بتعععععونس فعععععي تحديعععععد تعععععاري   يؤخعععععذ بععععععين اإلعتبعععععار -
 .المحدد هار بختم البريد. وتعتبر الغية العروض الواردة بعد األجل حال من األحوال اإلست 

مععععععن الوكالععععععة التععععععرخي   شععععععهادة ونسععععععخة مععععععن رض اللععععععع يتكععععععون العععععععرض مععععععن وثيقععععععة العععععععرض المععععععالي مصععععععحوبة بنسععععععخة مععععععن بطاقععععععة تعريععععععف وطنيععععععة  -
 ./ANGED(3)قسط عددالوطنية للتصرف في النفايات 

  .الصيغة المكتوبة بلسان القلموبكل وضوح وفي حالة وجود تضارب تعتمد يتعين كتابة ثمن العرض المقترح باألرقام وبلسان القلم  -
نسعععععخة أو  أو بواسعععععطة صعععععك مضعععععمون الخعععععال نقعععععدا  تعععععودع بمصعععععلحة الماليعععععة والمحاسعععععبة معععععن قيمعععععة الععععععرض المقتعععععرح %20 المعععععالي قيمعععععة الضعععععمان -

   .17001000000057147253  تحويل قيمة الضمان بالحساب البريدي لمدينة العلوم  على الرقم من حوالة بريدية تثبت 

 العاشعععععرة صعععععباحاعلعععععى السعععععاعة  2022 جعععععوان 17 الجمععععععةيعععععوم وذلعععععك بتعععععونس  الخاصعععععة بمدينعععععة العلعععععوم  فعععععت  الععععععروض معععععن قبعععععل لجنعععععة التبتيعععععتيعععععتم  -
(10.00.) 

ثمعععععن  % 10 علعععععى العنعععععوان المسعععععجل بعرضععععع  ليعععععتم دفعععععر المبلععععع  المقعععععدم مضعععععاف إليععععع  يقعععععر إععععععالم المشعععععارك العععععذي أرسعععععى عليععععع  أوفعععععر ععععععرض مقعععععدم  -
   .وال يرجر  الضمان إال بعد الرفر الكلي للمبيرالبير  بعنوان مصاريف بير  نقدا أو بواسطة صك مضمون الخال  

 .الخال ة أيام منذ يتم  الرفر للمبتت في أجل أقصاه  ثالث  -

 يقر تنزيل مبال  الضمان لغير المبتت لهم بحسابهم البنكي أو البريد المدون وجوبا ببطاقة عرض السعر.-

مدينعععععععععععععععععة العلعععععععععععععععععوم بتعععععععععععععععععونس مدينعععععععععععععععععة العلعععععععععععععععععوم بتعععععععععععععععععونس أو معععععععععععععععععن موقعععععععععععععععععر مكتعععععععععععععععععب الضعععععععععععععععععبط المركعععععععععععععععععزي لبطاقعععععععععععععععععة ععععععععععععععععععرض السععععععععععععععععععر تسعععععععععععععععععحب معععععععععععععععععن  -
http://www.cst.rnu.tn/ar/static/openData ويتععععععععين علعععععععى المشعععععععارك كتابتععععععع  باألرقعععععععام  يقععععععر تعميرهعععععععا بدقعععععععة ومتضعععععععمنة لقيمعععععععة الععععععععرض المععععععالي المقتعععععععرح

 وبلسان القلم وبشكل واض .


