
06/2017طلب عروض وطني عدد إعالن 
وتركیب وتشغیل مكیفات هواءاقتناء

بالنظرلفائدة جامعة صفاقس وبعض المؤسسات الراجعة لها 
القتناء وتركیب وتشغیل مكیفات هواء لفائدة جامعة وطبقا لمقتضیات كراس الشروط القیام بطلب عروض وطني حسب التشریع الجاري به العمل صفاقستعتزم جامعة 

صفاقس و بعض المؤسسات الراجعة لها بالنظر. والموزعة حسب الجدول اآلتي:
قیمة الضمانالكمیةالحصصالعدد
23200مبردBTU/H9000مكیف هواء قوة  1
22260مبردBTU/H 12000مكیف هواء قوة 2
18320مبردBTU/H 18000مكیف هواء قوة 3
7150مبردBTU/H 24000مكیف هواء قوة 4

هذا ویمكن المشاركة في حصة واحدة أو أكثر 
اعتها في استهالك الطاقة.جحسب ن3إلى 1مع المالحظة بان مكیفات الهواء المطلوبة مرتبة من 
.صفاقس1طریق المطار كلم جامعة صفاقسمقر من أن یسحبوا كراس الشروطفعلى الراغبین في المشاركة في طلب العروض هذا 

ومختومین یدرجان في ظرف ثالث خارجي مغلق ویكتب علیه مرجع طلب العروض وموضوعه.یجب تضمین العرض الفني والعرض المالي في ظرفین منفصلین 
خالل توقیت العمل اإلداري عن طریق البرید مضمون الوصول أو البرید 3029صفاقس 1صفاقس طریق المطار كلم ارسال هذا الظرف الخارجي إلى رئاسة جامعة یتم 

الساعةعلى2017نوفمبر 29تابع لرئاسة جامعة صفاقس مقابل وصل إیداع ویكون آخر أجل لقبول العروض هو یوم السریع أو یسلم مباشرة إلى مكتب الضبط ال
في ذلك على ختم مكتب الضبط.ویعتمدصباحاعاشرةال

تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقدیم العروض.
هذا الظرف الخارجي یجب أن یكون مغلقا وال یحمل سوى العبارة التالیة: 

جامعة صفاقس وبعض المؤسسات الراجعة لها بالنظرلفائدةهواءوتركیب وتشغیل مكیفات اقتناء06/2017عددوطنيطلب عروض 

على:كما یجب أن یحتوي الظرف الخارجي إلى جانب العرضین الفني والمالي 
ـ الوثائق یوما من تاریخ الیوم الموالي آخر أجل لقبول العروض 120الضمان الوقتي: ضمان بنكي أو األصل من وصل إیداع لدى محاسب الجامعة صالح لمدة -

من كراس شروط طلب العروض. 3اإلداریة المنصوص علیها بالفصل عدد 
المحتویة على العروض الفنیة والمالیة بحضور العارضین أو من ینوبهم بمقر رئاسة جامعة صفاقس (قاعة تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة علنیة لفتح الظروف 

. مع العلم بأن حضور العارضین أو من ینوبهم صباحاوالنصفلعاشرةاالساعةعلى2017نوفمبر 29الطابق الثاني) وذلك یوم–1فتح الظروف بالمبنى عدد
اختیاري.

.یوما ابتداء من الیوم الموالي للتاریخ المحدد لقبول العروض90بمجرد تقدیم المترشحین لعروضهم یصبحون ملزمین بهذه العروض لمدة 

الحسابأوأعالهالمذكوربالعنوانصفاقسجامعةبمقرالمقابیضوكیللدىمباشرةنقدایكونوالدفع) لإلرجاعقابلةغیر(دیناراثالثون) 30: (الشروطكراسثمن
. صفاقسجامعةبمحاسبالخاص54659034177010000000عددبالبریدالجاري

كما یمكن االطالع على .الساحباسمیتعین على المزودین الراغبین في طلب العروض هذا أن یستظهروا بختم المؤسسة أو مطلب من إدارة المؤسسة یحمل :مالحظة
www.uss.rnu.tnلجامعة صفاقس يالخصائص الفنیة بالموقع اإللكترون
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