
 
 

  جامعة صفاقس
   AO-INF 01/2019عددوطني طلب عروض إعالن 

 تقننء  عددات  إعالعة ال

 ؤسسء  تلرتجد  لهء بءلنظرتلعو صفءتقس جءعد لفءئدة 

ء  إرممةة  ال تنةا  AO-INF 01/2019رةد    طنة طلة  رةا    إجةاء تعتزم جامعة  فةقا    ؤسسةا  ءلاءجعة  ل ةا ءلم   فةقا   جامعة لقائةد   معةدا
 : حصص أربعيتكون ءلعا  من  .2019سن  بعنوءن  بالنظا

 الكمية بيان الفصل الفصل بيان احلصة احلصة

1احلصة  1حواسيب مكتبية صنف   01الفصل   1.1حواسيب مكتبية م    146 

2حواسيب مكتبية صنف  2احلصة  01الفصل   2.1حواسيب مكتبية م    212 

3احلصة   Serveurs   01الفصل  Serveurs 07 

 طابعات 4احلصة 

01الفصل  4أليزرية صنف طابعات    105 

 27 خبزان حرب 4أانفثة للحرب صنف طابعات  الفصل 02

 26   3أانفثة للحرب صنف طابعات  الفصل 03

 .للحصة المعنية عنه رفض العرضيتم الفرز الفني على أساس مجموع الفصول المكونة للحصة وعدم المشاركة في أي فصل من فصول الحصة المشارك فيها ينجر 

ءإل ءر  ءلقارة  للدرءسا  ) صفاقس 1جامعة صفاقس طريق المطار كلم مقا فعلى ءلاءغبةن ف  ءلمشارك  ف  طل  ءلعا   هذء أن يسحبوء كاءس ءلشا ط من 
 .( ءالستشاءف  ءإلرممة 
  : يتكون ءلعا  من

  ءلعا  ءلقن ، -
 ءلعا  ءلمال . -

 خمل تو ةت ءلعمل ءإل ءري رن طايق ءلبايد ءلمضمون ءلوفول أ  3029فقا    1مالة  إلى رئاس  جامع  فقا   طايق ءلمطار كلم ءل   ءلقنة  تاسل ءلعا  
  ف  ظاف مغلق  يكون آخا أجل لقبول ءلعا   هو يوم جامع  فقا   مقابل  فل إيدءعب ءلبايد ءلسايع أ  تسلام مباشا  إلى مكت  ءلضبط

 )ختم مكت  ءلضبط هو ءلذي يؤخذ بعةن ءالرتبار(. الحادية عشر صباحا ار رلى ءلس 9201 ماي 14
هذء ءلظاف يج  أن يكون مغلقا  مختوما ءلخارج (  ءلظاف)ف  ظاف ثالث  يج  تضمةن ءلعا  ءلقن   ءلعا  ءلمال  ف  ظافةن منقصلةن  مختومةن يدرجان

  يحمل ربار  : ،3029صفاقس  1طريق المطار كلم  ،رئيس جامعة صفاقس:   ياسل بعنوءن ءلسةد
 AO-INF 01/2019عدد  وطني طلب عروض
 تقننء  عددات  إعالعة ال

 ؤسسء  تلرتجد  لهء بءلنظرتلعو صفءتقس جءعد لفءئدة 

  "ال يفتح"
 رلى : ءلخارج   ءلظافيحتوي 

 "  يحتوي رلى ءلعا  ءلقن  كما هو منصوص رلةه بكاءس ءلشا ط.رض الفنيعالظاف مغلق يحمل ءسم  رنوءن ءلعار  مع ربار  " .1

 "  يحتوي رلى ءلعا  ءلمال  كما هو منصوص رلةه بكاءس ءلشا ط.رض الماليعالظاف مغلق يحمل ءسم  رنوءن ءلعار  مع ربار  " .2

من  فل إيدءع لدى محاس   ءألفل أ  ان بنك )ضم ويقصى كل عرض ال يحتوي على الضمان الوقتي كما هو مبةن بالجد ل ءلتال  قدءرهضمان   ت  م .3
 يوما من تاريخ آخا أجل لقبول ءلعا  (  120ءلجامع  فالح لمد  

 مقدار الضمان بيان احلصة
 دينارا 000 2 1صنف حواسيب مكتبية :  1احلصة 
 دينارا 500 3 2صنف حواسيب مكتبية :  2احلصة 

 Serveurs :  3احلصة    دينارا 500 
طابعات:  4احلصة   دينارا400 1  

 ممضى  مختوم. كاءس ءلشا ط .4

 .كاءس ءلشا طبالقصل ءلثالث من ءلوثائق ءإل ءري  ءلمذكور   .5



 .يوما ءبتدء  من ءلةوم ءلموءل  للتاريخ ءلمحد  لقبول ءلعا   120بمجا  تقديم ءلمتاشحةن لعا ض م يصبحون ملزمةن ب ذه ءلعا   لمد  
  بالعنوءن ءلمذكور أرمه  كةل ءلمقابةض بمقا جامع  فقا  لدى مباشا   نقدا)غةا  ابل  لإلرجاع(  ءلدفع يكون  ينارء  ن و خمس( 50) : ثمن كراس الشروط

  ءلخاص بمحاس  جامع  فقا  . 54659034177010000000 ءلحساب ءلجاري بالبايد رد  أ 
ءلساح   نسخ   ءسمأن يستظ ا ء بختم ءلمؤسس  أ  مطل  من إ ءر  ءلمؤسس  يحمل ف  طل  ءلعا   هذء ف  ءلمشارك  ءلاءغبةن  عارضةن: يتعةن رلى ءل مالحظة

 . أ   فل ف  ءلحوءل  ءلبايدي  من  فل  كةل ءلمقابةض
بمقا   ءلت  ستنعقد ف  جلس  رلنة   ءلمال  ءلقن  ةنتجتمع لجن  فتح ءلظا ف ف  جلس   ءحد   تكون رلنة  لقتح ءلظا ف ءلمحتوي  رلى ءلعاض : فتح العروض

حضور جلس  فتح ءلظا ف ف  طل  ءلعا   مشاركةن يمكن لل   حااصبوالنصف عشرة ة حاديال رلى ءلسار  9201 ماي 14 وميرئاس  جامع  فقا    ذلك 
 أ  من يمثله.


