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14/2016 عدد وطني عروض طلبإعالن   

  بصفاقس كلية الطب لفائدة طبية و شبه طبية معدات اقتناء
 بصفاقس: طبال كلية لفائدة وشبه طبية طبية معدات قتناءإ ،الشروط كراس لمقتضيات وطبقا العمل به الجاري التشريع حسب وطني عروض بطلب القيام صفاقس جامعة تعتزم
 :الصغرى للمؤسسات 06 ةالحص تخصيص وقد تم صحص 06 على موزعة المعدات وهذه

Lots  Désignation 
Valeur du 

cautionnement  

LOT 1 Ensemble de mannequins 1750 DT 

LOT 2 simulateur d’echographie 1800 DT 

LOT 3 Ensemble de tête d’intubation 630 DT 

LOT 4 Plate-forme pour apprentissage de la coeliochirurgie 100 DT 

LOT 5 Ensemble de kit et simulateurs 700 DT 

Items 

1 Simulateurs pour examen de l'oreille 

 

2 simulateurs pour examen  et diagnostic de cancer du sein 

3 Simulateurs de ponction  lombaire 

4 simulateurs pour examen de fond d’œil 

5 tensiomètres manuels manobrassard 

6 Otoscopes standard 

7 kit des  voies aériennes supérieures 

8 kit des voies aériennes de l’enfant 

9 kit des voies aériennes de l’adulte 

10 
kit de pièces (osseuses, abdominales) pour simuler des 

traumatismes 

11 kit de pièces cutanées pour simuler des traumatismes 

12 Kit de pièces pour simuler des lésions de brulures (enfant) 

LOT 6 Ensemble d’équipements à usage hospitalier 240 DT 

Items 

1  Lit d’hospitalisation  

 

 

 

Réservés exclusivement 

aux petites entreprises 

2 Défibrillateur /moniteur 

3 Chariot d’urgence 

4 Chariot mobile 

5 Négatoscope 

6 Chaises roulantes 

7 Déambulateur 

8 Aspirateur 

9 Compresseur d’air 

 مع العلم وأنه يمكن لكل عارض المشاركة في حصة أو أكثر باستثناء الحصة عدد 05 و06 حيث تكون المشاركة حسب الفصول

 .صفاقس 1 كلم المطار طريق صفاقس جامعة مقر من الشروط كراس يسحبوا أن هذا العروض طلب في المشاركة في الراغبين فعلى

 .وموضوعه العروض طلب مرجع عليه ويكتب يختم خارجي ثالث ظرف في يدرجان ومختومين منفصلين ظرفين في المالي والعرض الفني العرض تضمين يجب

 جامعة صفاقس

 والتجهيزاإلدارة الفرعية للبناءات 
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 البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن اإلداري العمل توقيت خالل 3029 صفاقس 1 كلم المطار طريق صفاقس جامعة رئاسة إلى الخارجي الظرف هذا ارسال يتم
 التاسعة الساعة على 2016 جوان 20 يوم هو العروض لقبول أجل آخر ويكون إيداع وصل مقابل صفاقس جامعة لرئاسة التابع الضبط مكتب إلى مباشرة يسلم أو السريع
 .العروض لتقديم أجل آخر بعد المسلمة أو الواردة العروض تقصى. الضبط مكتب ختم على ذلك في ويعتمد صباحا

 : التالية العبارة سوى يحمل ومختوما وال مغلقا يكون أن يجب الخارجي الظرف هذا

بصفاقس طبال كلية لفائدة طبية و شبه طبية معدات اقتناء 14/2016 عدد وطني عروض طلب يفتح ال  

 :على والمالي الفني العرضين جانب إلى الخارجي الظرف يحتوي أن يجب كما

 العروض لقبول أجل خرآل الموالي اليوم تاريخ من يوما 120 لمدة صالح الجامعة محاسب لدى إيداع وصل من األصل أو بنكي الوقتي: ضمان الضمان -

 .العروض طلب شروط كراس من 3 بالفصل عليها المنصوص اإلدارية الوثائق -

   صفاقس جامعة رئاسة بمقر ينوبهم من أو المشاركين بحضور والمالية الفنية العروض على المحتوية الظروف لفتح علنية واحدة جلسة في الظروف فتح لجنة تجتمع

 ينوبهم من أو المشاركين حضور بأن العلم مع  صباحا والنصف التاسعة الساعة على 2016 جوان 20 يوم وذلك(  الثاني الطابق – 01 عدد بالمبنى الظروف فتح قاعة) 
 .اختياري

 .العروض لقبول المحدد للتاريخ الموالي اليوم من ابتداء يوما 120 لمدة العروض بهذه ملزمين يصبحون لعروضهم المترشحين تقديم بمجرد  

 الجاري الحساب أو أعاله المذكور بالعنوان صفاقس جامعة بمقر المقابيض وكيل لدى مباشرة نقدا يكون والدفع( لإلرجاع قابلة غير) دينارا ثالثون( 30: ) الشروط كراس ثمن
 . صفاقس جامعة بمحاسب الخاص 54659034177010000000  عدد بالبريد

الساحب ونسخة من وصل  اسمأن يستظهروا بختم المؤسسة أو مطلب من إدارة المؤسسة يحمل  المشاركة في طلب العروض هذا: يتعين على المزودين الراغبين في  مالحظة
 . أو وصل في الحوالة البريدية وكيل المقابيض
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