
12/2017طلب عروض وطني عدد إعالن 
بصفاقسالمعهد العالي للبیوتكنولوجیامعدات علمیة لفائدة اقتناء 

المعهـد لفائـدةالقیـام بطلـب عـروض وطنـي حسـب التشـریع الجـاري بـه العمـل وطبقـا لمقتضـیات كـراس الشـروط القتنـاء معـدات علمیـةصـفاقسجامعةتعتزم 
للمؤسسات الصغرى. 7و 6و 2و قد تم تخصیص الحصصصحص7على المعدات موزعة وهذه،بصفاقسالعالي للبیوتكنولوجیا

Lots
n°

Intitulé du lot
Valeur du

cautionnement en (DT)
Lot 1 Chambre climatique pour culture d’algues 500
Lot 2 Refroidisseur pour évaporateur rotatif 70
Lot 3 Mini fromagerie 750
Lot 4 Stimulateurs biomédicaux 80
Lot 5 Equipements biomédicaux 100
Lot 6 Spin coater 110

Lot 7 Machine de forage et de fraisage automatiques de cartes de circuits
imprimés 300

مع العلم وأنه یمكن لكل عارض المشاركة في حصة أو أكثر.
.صفاقس1طریق المطار كلم جامعة صفاقسمقر فعلى الراغبین في المشاركة في طلب العروض هذا أن یسحبوا كراس الشروط من 

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

على 2017نوفمبر 30السریع أو یسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة جامعة صفاقس مقابل وصل إیداع ویكون آخر أجل لقبول العروض هو یوم
العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقدیم العروض.تقصى ویعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط.صباحاالتاسعةالساعة

هذا الظرف الخارجي یجب أن یكون مغلقا و مختوما وال یحمل سوى العبارة التالیة: 

12/2017عددوطني عروض ال یفتح طلب 

بصفاقسالمعهد العالي للبیوتكنولوجیاعلمیة لفائدة معدات اقتناء 
على:كما یجب أن یحتوي الظرف الخارجي إلى جانب العرضین الفني والمالي 

یوما من تاریخ الیوم الموالي آخر أجل لقبول العروض120الضمان الوقتي :ضمان بنكي أو األصل من وصل إیداع لدى محاسب الجامعة صالح لمدة - 1
العروض.من كراس الشروط طلب 3الوثائق اإلداریة المنصوص علیها بالفصل - 2

في جلسة واحدة علنیة لفتح الظروف المحتویة على العروض الفنیة والمالیة بحضور المشاركین أو من ینوبهم بمقر رئاسة جامعة صفاقس  الشراءاتتجتمع لجنة 
مع العلم بأن حضور المشاركین أو صباحاعلى الساعة التاسعة و النصف 2017نوفمبر 30) وذلك یوم الثانيالطابق –01عدد بالمبنى فتح الظروف( قاعة

من ینوبهم اختیاري.
.یوما ابتداء من الیوم الموالي للتاریخ المحدد لقبول العروض120بمجرد تقدیم المترشحین لعروضهم یصبحون ملزمین بهذه العروض لمدة 

أو الحساب بالعنوان المذكور أعالهوكیل المقابیض بمقر جامعة صفاقسلدى مباشرة نقدا(غیر قابلة لإلرجاع) والدفع یكون دیناراثالثون)30(ثمن كراس الشروط :
الخاص بمحاسب جامعة صفاقس.54659034177010000000الجاري بالبرید عدد

الساحب ونسخة من وصل وكیل اسم: یتعین على المزودین الراغبین في طلب العروض هذا أن یستظهروا بختم المؤسسة أو مطلب من إدارة المؤسسة یحمل مالحظة
.أو وصل في الحوالة البریدیةالمقابیض

جامعة صفاقس
اإلدارة الفرعیة للبناءات والتجھیز

اإلدارة زوالتجھاإلدارة الفرعیة للبناءات 

الفرعیة للبناءات والتجھیز


