
 

 

 
 

        امجلهورية التونس ية

 وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

الفاليح مؤسسة البحث والتعلمي العايل  

   

   

 

 2016لسنة  61ستشارة عـــــــــــدد إ

 : القيام باستشارة وفقا للبيانات التالية مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي تعتزم 

 .  "Linux Niveaux I et II"دارة منظومات اإلستغالل مفتوحة المصدرإجراء دورات تكوينية في إ

 

 عدد  الموضوع

 المنتفعين

 عدد 

 األيام

 عدد الساعات

Administration Linux Niveau I 

( Voucher examen de certification) 

 

5 

 

01 

 

01 

Administration Linux Niveau II 

( Voucher examen de certification) 
3 01 

 

01 
 

 

 

 موضوع

 ستشارةاإل

    

نجاز الطلبية على أحسن إ الفنية و المالية لحسن  للعارضين الذين تتوفر فيهم كل الضمانات يسمح بالمشاركة 

 .قسط ال جميع مكونات المشاركة في ويجب وجه
 شروط المشاركة

نهج آالن  01 مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي يمكن االطالع على  ملف االستشارة و سحبه من  

 و ذلك خالل التوقيت االداري (05مكتب ) تونس - 0111سفاري 

يحمل عنوان ) مؤسسة العارض (Tampon)ختم ب يستظهر سحب الملف يجب على ممثل العارض أن عند

 (العارض و أرقام الهاتف و الفاكس

االطالع و سحب 

 ملف االستشارة

 الوثائق اإلدارية -0

 العرض الفني  -1

 العرض المالي -0

 إستشارة عدديجب تضمين العرض الفني و المالي في ظرفين منفصلين و مختومين و يكتب عليهما 

 Administration"إلجراء دورات تكوينية في إدارة منظومات اإلستغالل مفتوحة المصدر    61/6161

Linux Niveaux I et II "  في ظرف ثالث خارجي مصحوبا بالوثائق اإلدارية و يتم وضعهما. 

 مكونات الملف

   إلجراء دورات تكوينية في إدارة منظومات اإلستغالل مفتوحة المصدر 61/6161إستشارة عدد "   ال يفتح"

" Administration Linux Niveaux I et II " 
العبارة التي تكتب 

على الظرف 

 الخارجي

 تونس  - 0111شارع أالن سافري   01مؤسسة البحث و التعليم العالي الفالحي 

 
مكان إرسال أو 

 إيداع العروض

ضمون الوصول أو البريد السريع  أو تسلم مباشرة الى مكتب الضبط بالمؤسسة مقابل معن طريق البريد 

 وصل ايداع في الغرض 
طريقة إرسال أو 

 ايداع العروض 

تاريخ آخر أجل  .على الساعة منتصف النهار  بدخول الغاية 6161 أكتوبر 61 ميو

 لقبول العروض

 : تقصى وجوبا العروض في الحاالت التالية

 العروض الواردة بعد آخر أجل لتقديم العروض -

 عدم توفر وثيقة التعهد -

 عدم توفر جداول االثمان -

 العروض المصحوبة بعروض بديلة  -

 حاالت االقصاء

 الوجوبي 

 مدة صلوحية العروض .داء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروضإبتيوما  11

 


