
 
 
 

 جهيزتاإلدارة الفرعية للبناءات و ال
 

 إعالن 
 08/9102طلب عروض وطني عدد 

 وسائل نقل لفائدة جامعة صفاقساقتناء 
 

موزعية  ،القيام بطلب عروض وطني حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضييا  ريراس الشيروط  يقا اقتنيائ وسيا ل نقيل لفا ي ص جامعية صيفاقس صفاقستعتزم جامعة 
 : رتالي ثالث حصصعلى 

 Désignation Quantité Valeur du cautionnement 

Lot 0 MINIBUS 30 places 2 3600 DT 

Lot 9 Voiture de Service 5 places 4 1800 DT 

Lot 3 Voiture de Service 9 places 1 900 DT 

 
 مع العلم وأنه يمرن لرل عارض المشاررة في حصة أو أرثر.

 .صفاقس 0طريق المطار كلم  جامعة صفاقسمقر فعلى الراغبين في المشاررة في طلب العروض  قا أن يسحبوا رراس الشروط من 
 ه.يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين ي رجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويرتب عليه مرجع طلب العروض وموضوع

خالل توقي  العمل اإل اري عن طريق البري  مضمون الوصول أو البري   9203صفاقس  1صفاقس طريق المطار رلم ارسال  قا الظرف الخارجي إلى ر اسة جامعة يتم 
 الساعة على 4102 انجو  42 السريع أو يسلم مباشرص إلى مرتب الضبط التابع لر اسة جامعة صفاقس مقابل وصل إي اع ويرون آخر أجل لقبول العروض  و يوم

 تقصى العروض الوار ص أو المسلمة بع  آخر أجل لتق يم العروض. ويعتم  في قلك على ختم مرتب الضبط.صباحا  01:11
  قا الظرف الخارجي يجب أن يرون مغلقا و مختوما وا يحمل سوى العبارص التالية: 

 10/4102 عددوطني عروض ال يفتح طلب 
   جامعة صفاقس وسائل نقل لفائدةاقتناء 

 على:رما يجب أن يحتوي الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي 
 يوما من تاريخ اليوم الموالي آخر أجل لقبول العروض 121الضمان الوقتي :ضمان بنري أو األصل من وصل إي اع ل ى محاسب الجامعة صالح لم ص  -1

 رراس الشروط طلب العروض.من  3الوثا ق اإل ارية المنصوص عليها بالفصل  -2
  اسة جامعة صفاقس  تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واح ص علنية لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بحضور المشاررين أو من ينوبهم بمقر ر 

اختياري.مع العلم أن حضور المشاررين أو من ينوبهم  صباحا  01:01 الساعة على 4102  جوان 42وقلك يوم   
 .يوما ابت ائ من اليوم الموالي للتاريخ المح   لقبول العروض 01بمجر  تق يم المترشحين لعروضهم يصبحون ملزمين بهقه العروض لم ص   

 . الساحب اسم: يتعين على المزو ين الراغبين في طلب العروض  قا أن يستظهروا بختم المؤسسة أو مطلب من إ ارص المؤسسة يحمل  مالحظة
 
 

 

 


