
 
 
 
 
 

50/0505طلب عروض وطني عدد  

 0505المؤسسات الراجعة لها بالنظر بعنوان سنة زياء الشغل لفائدة جامعة صفاقس وأاقتناء 

 
القيام بطلب عروض حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا القتناء حاجيات الجامعة والمؤسسات  صفاقستعتزم جامعة 

( حصص كاالتي:20، موزعة على ثالثة )0202 بعنوان سنة أزياء الشغلالراجعة لها بالنظر من   

التي يمكن  0شارك في جميع فصول الحصة المعنية باستثناء الحصة عدد المشاركة في حصة أو أكثر، ويجب أن يمع العلم وأنه يمكن لكل عارض 

:المشاركة فيها في فصل أو أكثر أو كامل الحصة  

 الحصة عدد 1: أحذية

: حذاء نساء1الفصل عدد   

: حذاء رجال0الفصل عدد   

: قبقاب0الفصل عدد   

: حذاء واقي4الفصل عدد   

 الحصة عدد 0: مالبس عادية

صيف نساء : قميص1الفصل عدد   

: قميص صيف رجالي 0الفصل عدد   

: قميص شتاء نساء0الفصل عدد   

: قميص شتاء رجال4الفصل عدد   

: كسوة صيف نساء5الفصل عدد   

: كسوة صيف رجال6الفصل عدد   

: كسوة شتاء نساء7الفصل عدد   

: كسوة شتاء رجال8الفصل عدد   

نساء : معطف9الفصل عدد   

: معطف رجال12الفصل عدد   

: سروال نساء11ل عددالفص  

: سروال رجال01الفصل عدد   

 الحصة عدد 0: مالبس اإلختصاص

: ميدعة نساء1الفصل عدد   

: ميدعة رجال0الفصل عدد   

بزة عمل 0الفصل عدد   

 

 جامعة صفاقس

  



 يننبسصحارّنا عبر ننظينة الشراء العنيني على التط كّراس الّشريط  النشاركة صنزنلالّراغبن  في  لعارضين  ن  وي  اختصاا فعلى ا
(TUNEPS) .دي  نقابل 

على نيقع اليا   (TUNEPS) على النشيييييييييييييييييياركن  صيجنييييير عريضيييييييييييييي ت عبر ننظينييييية الشييييييييييييييراء العنيني على التط صيننبسنجييييي  
www.tuneps.tn .يخ ننك  قبيل أ  عرض نرد بعد الصارنخ األقاى النحّدد لقبيل العريض 

ي ع  أظرف نغلي نضييني  اليايييل كنا نج  إرسييال الضيينا  النالي اليقصي يالسييجل الصجار  يياييل صسييلنت العّنناص يي(افي أاييلنة  في 
رنع أي إنداعر نباشيرب بنكص  الضيبط لجانعة اي اقس  على الساعة العاشرب اباحا  0202 جيا  91نيت في صارنخ أقايا  طرني البرند السيّ

 الّصالي:على العنيا  

 2.0طرني النطار كلت -ا اقس جيانعة 
 9201ا اقس  – 9901   : 

 نكص  الّضبط بالجانعة تصت  صارنخ علىنقع اخعصناد العريض  للصأّكد ن  صارنخ يايلي

الّشغل  أزياءاقتناء  – 50/0505"ال يفتح، طلب عروض وطني عدد  صكص  علنر باإلضافة إلى العنيا  النوكير أعال  عبيارب

 "  0505لسنة 

 
 
 
 
 

  

https://www.tuneps.tn/index.do

