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 كليــة الطـب بتـونس

 اإلعالن عـن الصفقـة
 لمضادات الحيوية بكلية الطب بتونسااقتناء آلة علمية لفائدة مخبر بحث : 01/2017 طلب عروض وطني عدد

مخبر بحث مقاومة المضادات لفائدة باقتناء آلة علمية يتعلق  01/2017 طني عددو عروض  طلبب القيام كلية الطب بتونس تعلن                
)من  التوقيت اإلداري خالل من مصلحة الشراءات أن يسحبوا كراس الشروط ،الراغبين في المشاركة في طلب العروض هذا المزودين فعلى. الحوية

د( غير قابل للترجيع  30) مقابل مبلغ مالي قدره ثالثون دينارا بعد الزوال( الثانيةالساعة صباحا الى  8يوم االثنين الى يوم الجمعة ومن الساعة 
وال يمكن سحب كراس الشروط اال عند االستظهار  61685يدفع عن طريق البريد باسم محاسب كلية الطب بتونس على الحساب الجاري عدد 

 ".www.fmt.rnu.tnعلى كراس الشروط على موقع واب كلية الطب بتونس"  كما يمكن للمشاركين االطالع بوصل خالص المبلغ المذكور.
 )سحب كراس الشروط من موقع واب الكلية ال يؤخذ بعين االعتبار(

 يه:يضمن العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عل

 :  01/2017طلب عروض وطني عدد  - ال يفتح

 " مخبر بحث مقاومة المضادات الحوية بكلية الطب بتونس اقتناء آلة علمية لفائدة "

 على العنوان الّتالي: عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد الّسريع توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية

تونس 1007الرابطة نهج الجبل األخضر  15كلية الطب بتونس،   

على  2017أوت  04 الجمعة يومكما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه 
بقاعة نورالدين وذلك  ،علنيةفي نفس اليوم وعلى الساعة الثانية بعد الزوال و وتكون جلسة فتح العروض صباحا. (12)الساعة الثانية عشر

 يجب أن تكون العروض مرفقة بالوثائق التالية:و .الكوت بالكلية 

( يوما 120) مائة وعشرونصلوحيته ة دم ة،يقبل إحدى البنوك التونس من، مسلم دينار 1.000,000 المالي الوقتي بقيمة مالية تساوي نماضال -1

 العروض علما وأنه ال يمكن قبول أي صك من الصكوك مهما كان نوعها. بوللق دحدمال قصىاأل لألجلي لاوم المولياتاريخ  نة ميتحتسب بدا
مضاء المزود على الصفحة األخيرة؛ -2  كراس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وا 
 ؛عامة حول المشارك بطاقة إرشادات -3
صل أو نسخة مطابقة لصأصل مسلمة من قبل ادارة شهادة في تسوية الوضعية الجبائية  للمشاركة في الصفقات العمومية )األ -4

 األداءات سارية المفعول يوم فتح العروض(،

 شهادة انخراط في نظام للضمان االجتماعي، -5
 ،جراءات ابرام الصفقةإبعدم التأثير في مختلف تصريح على الشرف  -6

طب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأّنه لم يكن عونا عمومّيا بكلية ال -7
 ،سنوات على األقل

 ،في اآلجال الصفقةالتزام بتنفيذ  -8
  ،ويجب أن يكون ممضى ويحمل ختم المشارك ،جدول الخصائص الفنية بعد تعميرها بكل دقة حسب النموذج المصاحب -9
أن تكون أصلية وصادرة عن المصنع ومفصلة وباأللوان ومحررة باللغة العربية الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية والتي يجب  - 10

 ،أو الفرنسية أو اإلنجليزية وتحمل امضاء وختم المشارك
 ،سنوات 03وثيقة االلتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار لمدة ال تقل عن  -11
  ،اركةتصريح على الشرف بصحة المعطيات وباحترام شروط المش -12
 شهادة في مطابقة المعدات المشارك بها لمواصفات الجودة في حالة صلوحية مسلمة من قبل مخبر معترف به دوليا، -13
 ،التزام بتقديم خدمات التكوين والمساعدة بعد تسليم المعدات -14

 وثيقة التعهد المالي، -15

 .جدول األسعار -16
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