
 
 
 
 

 
 

     41/9142عدد   استشارةإعالن 
جامعة صفاقسلالمؤسسات الراجعة بالنظر  بعض معدات طباعة ونسخ لفائدةاقتناء   

ععززتار قبم ز  منسزز  ا تنزم  حسززا التشزةيل الازمة  بززل الععز  مقبقززم لعقت زيمر طزةا  الشززةمق  ز ا بمستشزمة  القيزم   صززقم  تعتزم  امععز  
          امعع  صقم  لالعؤسسمر الةااع  بملنظة  بعض لقمئت 

 
 الكمية  حصص العتت 

1 Photocopieur Numérique à moyen tirage ( avec  branchement à l'ordinateur  et avec chargeur ) 02 

 
 4طريق المطار كلم  جامعة صفاقسعقة أن يسحبما طةا  الشةمق عن ه    االستشمة  العحتمت  فعلى الةاغبين في العشمةط  في 

 .صفاقس
ياززا ت ززعين العززةض القنززي مالعززةض العززملي فززي ظززةفين عنقصززلين معرتززمعين يززتةامن فززي ظززةي  ملزز  رززمةاي يرززت  ميطتززا  ليززل عةاززل 

 .ممعم م ه اإلستشمة  
رال  تم ير العع  اإلتاة   ن قةيق  9203صقم    1صقم   قةيق العقمة طل  اةسم    ا الظةي الرمةاي إلى ةئمس  امعع  يت  

البةيت ع عمن المصم  أم البةيت السةيل أم يسل  عبمشة  إلى عطتا ال بق التمبل لةئمس  امعع  صقم   عقمب  مص  إيتاع ميطمن آرة 
 .بملامعع    ميعتعت في  لك  لى رت  عطتا ال بق  9012جويلية  01م أا  لقبم  العةمض  م يم

 :ملي  العبمة  الت وجوبايحع   عغلقم م عرتمعم م ياا أن يطمن الظةي الرمةاي
    لى:طعم ياا أن يحتم  الظةي الرمةاي إلى امنا العة ين القني مالعملي 

 "ات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس لفائدة بعض المؤسساقتناء معدات طباعة ونسخ  41/9142ال يفتح استشارة عدد " 
يمعم عن تمةي  اليم  العمالي آرزة أاز   09ال عمن الم تي : عمن بنطي أم األص  عن مص  إيتاع لتى عحمسا الامعع  صملح لعت   -1

 . لقبم  العةمض

 عن طةا  الشةمق قلا العةمض. 3الم مئق اإلتاةي  العنصمص  ليهم بملقص   -2
 .يمعم ابتتا  عن اليم  العمالي للتمةي  العحتت لقبم  العةمض 09بعاةت تقتي  العتةشحين لعةم ه  يصبحمن علمعين به ه العةمض لعت  م 

  ا أن يستظهةما برت  العؤسس  أم عقلا عن إتاة  العؤسس  يحع   سحا طةا  الشةمقفي : يتعين  لى العممتين الةاغبين  مالحظة
 .السمحا  اس 
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