جامعة صفاقس

طلب عروض وطني عدد 2018/01
اقتناء أدوات الوقاية و السالمة المهنية لفائدة جامعة صفاقس و المؤسسات الراجعة لها بالنظر بعنوان سنة 2017
تعتزم جامعة صفاقس القيام بطلب عروض حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا القتناء حاجيات الجامعة والمؤسسات
الراجعة لها بالنظر من أدوات الوقاية و السالمة المهنية بعنوان سنة  ،2017موزعة على ثالثة ( )03حصص كاالتي:
الحصة عدد  :1لباس وقائي

الفصل عدد  : 1ميدعة
الفصل عدد  :2سروال
الفصل عدد  :3بزة عمل

Blouse
Pantalon
Combinaison

الحصة عدد  :2معدات السالمة

الفصل عدد  :1قفازات للكيمياء و

pour chimie et biologie Gants

البيولوجيا
الفصل عدد  : 2قفازات عازلة
الفصل عدد  :3نظارات حماية للكيمياء و

Gants antistatique
(chimie, Lunettes de protection

البيولوجيا

)biologie

الفصل عدد  :4نظارات حماية (كهرباء،
ميكانيك ،هندسة مدنية)

Lunettes de protection
(électricité, mécanique, génie
)civile

الفصل عدد  :5قناع للفم

Demi-masque

الفصل عدد  :6واقي من اللحام

Ecran de soudure

الفصل عدد  :7خوذة السالمة

Casque de sécurité

الفصل عدد  :8قناع مضاد للغبار
الفصل عدد  :9شارة لإلشعاعات النووية
الفصل عدد  :10حامية ركبة

Masque anti-poussière
Badge anti radioactivité
Genouillère de protection

الحصة عدد  :3أحذية

الفصل عدد  :1قبقاب للمخبر
الفصل عدد  :2حذاء وقائي
الفصل عدد  : 3قبقاب مضاد لالنزالق

Sabot de Laboratoire
Chaussures de sécurité
Sabot anti dérapant

مع العلم وأنه يمكن لكل عارض المشاركة في حصة أو أكثر ،و يجب أن يشارك في جميع فصول الحصة المعنية باستثناء الحصة عدد  2التي يمكن
المشاركة فيها في فصل أو أكثر أو كامل الحصة.
فعلى الراغبين في المشاركة في طلب العروض هذا أن يسحبوا كراس الشروط من مقر جامعة صفاقس طريق المطار كلم  1صفاقس.

يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.
يتم ارسال هذا الظرف الخارجي إلى رئاسة جامعة صفاقس طريق المطار كلم  1صفاقس  3029خالل توقيت العمل اإلداري عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد
السريع أو يسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة جامعة صفاقس مقابل وصل إيداع ويكون آخر أجل لقبول العروض هو يوم الجمعة  16مارس  2018على
الساعة العاشرة صباحا ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط.

تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
هذا الظرف الخارجي يجب أن يكون مغلقا و مختوما وال يحمل سوى العبارة التالية:
طلب عروض وطني عدد 2018/01

اقتناء أدوات الوقاية و السالمة المهنية لفائدة جامعة صفاقس و المؤسسات الراجعة لها بالنظر بعنوان سنة 2017
يتكون الظرف المحتوي على العرض الفني وجوبا من:
 1ـ استمارة فنية ( ) Formulaire de réponse Techniqueمع وجوب التقيد بالنموذج المرفق بكراس الشروط وتعميره واال يعتبر العرض الغيا بالنسبة للفصل المعني
 2ـ وصل في تسليم النماذج بالنسبة لجميع الفصول المشارك فيها و يكون ممضى و مختوما من قبل حافظ مغازة جامعة صفاقس و إال يعتبر العرض الغيا .
*مالحظة  :تقديم العرض الفني في نسختين أصليتين وجوبا
يتكون الظرف المحتوي على العرض المالي وجوبا من:
 -1وثيقة االلتزام المالي :تعميرها بالبيانات المطلوبة والمبلغ الجملي المقترح مع اعتبار جميع اآلداءات ) ( TTCواال يعتبر العرض الغيا.
 - 2جدول األثمان  :يجب أن يكون محر ار مع اعتبار جميع اآلداءات ) ( TTCومستكمل البيانات واال يعتبر العرض الغيا.
تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة علنية لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بحضور المشاركين أو من ينوبهم بمقر رئاسة جامعة صفاقس
( قاعة فتح الظروف المبنى عدد – 1الطابق الثاني ) وذلك يوم الجمعة  16مارس  2018على الساعة العاشرة و النصف صباحا .مع العلم بأن حضور المشاركين أو
من ينوبهم اختياري.
بمجرد تقديم المترشحين لعروضهم يصبحون ملزمين بهذه العروض لمدة  90يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ المحدد لقبول العروض.
ثمن كراس الشروط  )30( :ثالثون دينا ار (غير قابلة لإلرجاع) والدفع يكون نقدا مباشرة لدى وكيل المقابيض بمقر جامعة صفاقس بالعنوان المذكور أعاله أو الحساب
الجاري بالبريد عدد 17701000000054659034الخاص بمحاسب جامعة صفاقس.
مالحظة  :يتعين على المزودين الراغبين في طلب العروض هذا أن يستظهروا بختم المؤسسة أو مطلب من إدارة المؤسسة يحمل اسم الساحب ونسخة من وصل وكيل
المقابيض أو وصل في الحوالة البريدية.
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