وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
مــركز الـحسـاب الخـوارزمــي
طلب عـروض وطني عدد 0202/20
" اقتناء وتركيز منصة إيواء الواب والخدمات ملركز السساب الخوارزمي "
يعتزم مركز الحساب الخوارزمي ا قتناء وتركيز منصة إيواء الواب والخدمات وذلك في إطار طلب عروض وطنـي
عــدد 0202/20يتكون من قسط واحد.
وعلى الشركات ّ
الراغبة في املشاركة في طلب العروض ،الحضور لدى مركز الحساب الخوارزمي باملركب الجامعي
ّ
الوطنية وختم الشركة وذلك لسحب كراس الشروط مقابل مبلغ غير قابل
بمنوبة ،مصحوبين ببطاقات تعريفهم
للسترجاع قدره خمسون دينارا (05د) عن طريق حوالة بريدية بالحساب الجاري البريدي عدد  627-25و يشترط
تقديم الحوالة البريدية لسحب كراس الشروط.
ترسل العروض وجـوبا عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة مقابل وصل ايداع إلى
العنوان التالي ː
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شارع أوالد حفوز  0202تونس
وذلك في ظرف خارجي مغلق يحمل العبارة التالية:
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
"ال يفتح" قبل يوم الخميس  00جانفي  0209على الساعة العاشرة صباحا
طلب عروض وطني عـ0202/20ـدد
" اقتناء وتركيز منصة إيواء الواب والخدمات ملركز السساب الخوارزمي"
و يحتوي هذا الظرف الخارجي على:
 .0الوثائق املنصوص عليها بالفصل  11من كراس شروط طلب العروض.
 .0ظرف أول داخلي مغلق يحمل اسم العارض و عبارة " عرض فني" و يحتوي على الوثائق املنصوص عليها
بالفصل  11من كراس شروط طلب العروض (الفقرة املتعلقة بالعرض الفني).
 .0ظرف ثان داخلي مغلق يحمل اسم العارض و عبارة " عرض مالي" و يحتوي على الوثائق املنصوص عليها
بالفصل  11من كراس شروط طلب العروض (الفقرة املتعلقة بالعرض املالي).
ّ
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الخميس  00جانفي  0209على الساعة التاسعة صباحا )ختم مكتب الضبط
لوزارة التعليم العالي هو املعتمد دون سواه(.
يتم فتح الظروف الخارجية و الداخلية املحتوية على العروض الفنية و املالية في جلسة علنية .يمكن للعارضين
املشاركين في الصفقة أو من يمثلهم بمقتض ى توكيل حضور الجلسة مصحوبين بما يثبت هويتهم ،و ذلك بمقر وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي (قاعة ابن شباط) يوم الخميس  00جانفي  0209على الساعة العاشرة صباحا.
يبقي املشارك ملزما بعرضه ملدة مائة وعشرين) (125يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر أجل لتقديم العروض.

