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 الجمهورية التونسية
 العلمي الي و البحث وزارة التعليم الع

 مدينة العلوم بتونس
 
 
 
 
 

  02/2018طلب عروض وطني عدد 
  باقتناء وتركيز ووضع نظام مراقبةمتعلق 

مدينة العلوم بتونسب  
 

إلقتناء ر مزود تعتزم مدينة العلوم بتونس، مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية إجراء طلب عروض وطني قصد إختيا
 وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها بكراسات الشروط.  وتركيز ووضع نظام مراقبة

مدينة العلوم الكائن مقره بشارع  بـ مكتب ضبط مدينة العلوم بتونس االتصالالراغبين في المشاركة  المزودينفعلى 
ضوع على ذّمتهم مقابل دفع مبلغ غير قابل المو  لسحب كراس الشروطخالل أوقات العمل اإلداري   1082  - بتونس

) دينارا تونسيا ويتم خالصها عن طريق صك أو تحويل للحساب الجاري البريدي لمدينة 50( خمسونلالسترجاع قدره 
 .  17 001 0000000298323 44  العلوم بتونس رقم

 
 يتكون العرض من :  الوثائق المكونة للعرض  :

) يوم إبتداء من 60لمدة ستين (ون صالحا كن يأويجب (ثالثة آالف دينار)  د.ت 3000 ضمان مالي وقتي بقيمة :* 
 اليوم الموالي لتاريخ آخر أجل لقبول العروض الفنية.

 أ من كراس الشروط8طبقا للفصل  الوثائق اإلدارية* 
 ب من كراس الشروط 8طبقا للفصل الملف الفني * 

 روطج من كراس الش8طبقا للفصل * الملف المالي 
 

 إرسال العروض طريقة 
تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان باإلضافة للضمان  يجب على المشاركين

 : الوقتي والوثائق اإلدارية في ظرف ثالث خارجي مختوم يكتب عليه
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 02/2018ال يفتح" طلب عروض وطني عدد "

باقتناء وتركيز ووضع نظام مراقبة متعلق   

 "بمدينة العلوم بتونس
 

 
ويجب أن يوجه الظرف المختوم المحتوي على العرض الفني والعرض المالي عن طريق البريد مضمون الوصول أو 

 البريد السريع أو يسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بمدينة العلوم بتونس وذلك على العنوان التالي : 
 بتونس مدينة العلوم 

 1082 -تونس العلوم بتونس  شارع مدينة
 

صباحا ) 10:00(  عاشرةالعلى  2018أوت  14يوم بحدد آخر أجل لقبول العروض  تاريخ آخر أجل لقبول العروض :
 .ال تقبل العروض الواردة بعد األجل المحدد(يعتمد على ختم مكتب الضبط بمدينة العلوم بتونس إلثبات التاريخ) 

 
U العروض :تاريخ فتحU على الساعة  2018أوت  14حدد تاريخ فتح العروض بيوم  .يتّم فتح العروض في جلسة علنية

الموجودة في الطابق الثاني بإدارة الشؤون اإلدارية  13/210بقاعة اإلجتماعات عدد  )  11:00( صباحا  عشرحادية ال
 تونس. 1082 -ونسمدينة العلوم بتبشارع  نوالمالية بمقر مدينة العلوم بتونس الكائ

 
U: صلوحية العروض 

 ) يوما ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ آخر أجل لقبول العروض الفنية.60( ستينبعروضهم لمدة  يبقى المتعهدون ملزمين
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