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إعالن طلب عروض أسعار
تعلن جامعة طرطوس عن رغبتها بإجراء طلب عروض أسعار لتقديم وتركيب (أجهزة إسقاط وشاشات إسقاط
جدارية ) لزوم جامعة طرطوس وفق الشروط التالية :
 التأمينات األولية /550000/:ل.س. التأمينات النهائية /%10:من قيمة العقد مدة التسليم  /15/:خمسة عشر يوما. مدة ارتباط العارض بعرضه /90/:يوما من اليوم التالي لتقديم العروض . مدة ارتباط العارض المرشح بعرضه /50/يوما من تاريخ تبلغه اإلحالة عليه . اليقبل بتجزئة العرض . مكان التسليم  :مستودع الجامعة . إرفاق وثيقة اشتراك بنشرة اإلعالنات الرسمية في حال تجاوز العرض مليون ليرة سورية . تقبل العروض حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم األحد الواقع في2019/ 4 / 28 يجري فض العروض في اليوم التالي من الموعد المحدد فعلى من يود االشتراك في طلب العروض مراجعة مديرية اللوازم في رئاسة الجامعة لالطالع علىإضبارة اإلعالن وأن يتقدم بطلب االشتراك ملصقا ً عليه طابع مالي بقيمة  /1500/ل.س مرفقة
بالتأمينات األولية واألوراق الثبوتية المطلوبة إلى ديوان رئاسة الجامعة.
 ثمن اإلضبارة /5000/ل.سمدير اللوازم

محاسب اإلدارة
أ.عادل حمود

رئيس جامعة طرطوس
أ.د .عصام محمد الدالي

م.رودينا خوندة
صورة إلى :
وزارة التعليم العالي  -الرئاسة /الوكالة اإلدارية :العلمية :الشؤون العلمية :شؤون التعليم المفتوح  /األمانة  /جامعات القطر
:دمشق – حلب – البعث  -الفرات – تشرين رجاء النشر في لوح اإلعالنات لديكم /كلية الطب البيطري بحماه  /كليات
ومعاهد الجامعة :رجاء النشر في لوح اإلعالنات لديكم/اآلداب – كلية التربية – كلية االقتصاد –كلية الصيدلة –كلية
تكنولوجبا المعلومات واالتصاالت كلية الطب البشري –كلية السياحة – كلية الهندسة التقنية –كلية الهندسة المعمارية –
معهد اللغات  -كلية علوم /م .م النقل البحري –م.م الزراعي –م.م الطاقة الشمسية /مديرية اللوازم –مديرية شؤون
العاملين والشؤون اإلدارية /مديرية الشؤون المالية /دائرة التخطيط واإلحصاء /م .خاص  /المؤسسة العربية لإلعالن :
رجاء النشر في جريدتين محليتين األوسع انتشارا ً وموافاتنا بثالث نسخ عنها ثاني يوم النشر في المحافظات السورية –
مديرية الشؤون الهندسية –دائرة الديوان المركزي-لوحة اإلعالن في اإلدارة – غرفة تجارة طرطوس –مديرية نظم
المعلومات إلعالنها على موقع الجامعة /محافظات القطر :الالذقية – طرطوس –دمشق –ريف دمشق –حلب – حماه –
حمص –ادلب –دير الزور – الحسكة –الرقة – القنيطرة – درعا –السويداء

أمين جامعة طرطوس
لدكتور ناظم خرفان ديب

