اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

جامعة صفاقس

إعـالن طلب عروض وطني عــ 2020/61ـدد
إقتناء معدات علمية لفائدة كلية العلوم بصفاقس

(حصريا عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط )Tuneps
تعتزم جامعة صةااس

القيةام طلبةع وة وط ولحةب الةع التاة ير الجةا ع طةو العمة ولطقةا لمقتضةيا
متمثب فب خمل اصص راآلتب:

لاائاة ربي العبوم طصااس
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الاة ول اصة غيا وطة محمومة الاة ا العمةةومب وبة الخةةل تةةوحيط
غ

يجة ة ةةع وب ة ة ة الماة ة ةةا ري توجية ة ةةو و وض ة ة ة م وط ة ة ة محموم ة ة ة الاة ة ة ة ا العمة ة ةةومب وبةة ة ة الخة ة ةةل تة ة ةةوحيط

) (TUNEPSوبةة ة ة موسة ة ةةر الة ة ة ةواع

المااا لقطو الع وط.
 www.tuneps.tnوال يمر سطو أع و ط ي ا طعا التا يخ األسص
غ
اللة ير
رما يجع إ لا الضما المالب الوستب وحلخ م اللج الةولحب لبمؤللةا فةب مة ملبةم مضةمو الوصةو أو وة ل يةم الط يةا غ
أو إيااو و مطاا ة طمرتع الضطل لجامع صااس فب تا يخ أسصاه يوم  82ايلمط  8282وب اللةاو التالةع والحصة صةطااا وبة العحةوا
التغالب:

جـامعة صفاقس -طريق المطار كلم 5.0
صفاقس 9503
الضطل طالجامع )
الملبق يقر االوتماا وب تا يخ ختم مرتع غ

(لبتأ غرا م تا يخ وصو الم و
ترتع وبيو طاقضاف إل العحوا المارو أواله وطةا ة "ال يفتح ،طلب عروض وطني عدد – 0505/61اقتناء معدات علمية لفائدة

كلية العلوم بصفاقس "
ترو الجبل العبحي لاتح الع وط يوم  82ديسمبر 8282وب اللاو العاا ة صطااا.

الا ول أو وا ا طعا التا يخ المارو أواله يعتط الييا.

تاتوع الع وط وب الوثائم المطيح طر ا الا ول ور غ و ط يي ملاطم لرغا
المااا لقطو
لماة مائ ووا و يوما ( )082إطتاا م اليوم الموالب لبتا يخ األسص
غ
طمجغ ا تقايم المت غاح لع ضو يصطح مبزما ط اا الع ط غ
الع وط.

لمزيا اال اااا

او رياي التلجي والتلال محموم الا ا العمومب وب الخل يمر االتصا طم رز الحاا التاطر لوااة الا ا العمومب وب

الخل طال يئ العبيا لبلبع العمومب وب

سم ال ات

 46311517أو وط الط يا االلرت وحب التالب

tuneps@pm.gov.tn

