
 

 
 

 

 

 
 

 اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز       
 

 جامعة صفاقس                                                             

 ـدد 04/2020عــ وطنيطلب عروض إعـالن 

 جامعة صفاقس لفائدةوسائل نقل إقتناء 

 (Tuneps)حصريا عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط 
 

 
   هزز ا ت ت ززاا ييززا    قزز   لمقتضززياك اززنا  اليززنيب  القيززا  لب ززو  ززني  يب ززت ريززو التيززنيا الجززانق لزز  العمزز  يبلقززا صززقا  جامعزز  تعتزز   
  ااآلتت:متمث   فت رصتين جامع  صقا    لقا دة

 

Désignation Quantité 
Valeur de 

cautionnement en DT 

Lot 1 

 BUS (minimum 50 places assises) 01 

 

5500 

 

Lot 2 

Camionnette (pick-up 4x2) (2portes) 01 

 

500 

 

 

ززنيب  الميزانا  ت  يزز الززنغايلين فززت  مززن  يق اتصتصززا  لعانضززينفع ز  ا   لززن م ميمز  اليززناا العمززيمت   زز  الصززب تززي يل رصززنيغا اززنغا  اليغ
(TUNEPS) . دين مقال 

  ززززززز  مي زززززززا الزززززززياو  (TUNEPS)   ززززززز  الصزززززززب تزززززززي يل  م ميمززززززز  اليزززززززناا العمزززززززيمت  نيضززززززز    لزززززززن  ززززززز  الميزززززززاناين تيجيززززززز  يجزززززززو 
www.tuneps.tn  ال يمان  لي  أق  ن  يند لعد التانيخ األ ص  المردغد لقلي  العني .ي 

زنيا ز  مضزمين اليصزي  مزن  م  فزتل مؤييزاك اليج  الزيب ت  ي يص  منجو إنيا  الضمان المالت الي تت اما ي  أي  زن بنيز  اللنيزد اليغ
 التغالت:    الع يان صلارا  تايع      اليا   ال 0202 أاتيلن01  يي فت تانيخ أ صاه   ملاينة لماتو الضلب لجامع  صقا   أي إيدا 

 0.5المطار كلم  طريق- صفاقسجـامعة 
 9003صفاقس 

لب لالجامع (صت   تانيخ    يقا اال تماد العني   ل تأاغد من تانيخ يصي )  ماتو الضغ
اقتناء وسائل نقل لفائدة – 04/0000"ال يفتح، طلب عروض وطني عدد  تاتو   ي  لاتضاف  إل  الع يان الم اين أ اله  لزانة

 " جامعة صفاقس

 .صلارا     اليا   العاينة 0202أاتيلن 20تاين الج ي  الع  ي  لقتح العني  يي  
 ا غ  ن  يين مبال  لانغا  الينيب أي ياند لعد التانيخ الم اين أ اله يعتلن الييا.ثا   الملي   لانا  الينيب ي ترتيق العني      الي 

ح لعنض  يصلح م  ما ل  ا العن  لمدغة  د تقدي  المتنيغ ( إلتداا من اليي  الميالت ل تانيخ األ ص  المردغد لقلي  002ييما ) ما   ي ينينلمجنغ
 العني .
ياداك ري  ايقي  التيجي  يايت ال  م ميم  اليناا العميمت     الصب يمان االتصا  لمنا  ال داا التالا ليردة اليناا العميمت     لم يد االن 

 tuneps@pm.gov.tn أي  لن اللنيد االلاتني ت التالت 46311517الصب لال ي   الع يا ل ب و العميمت     ن   ال ات  

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

