
 

 
 

 والتجهيزاإلدارة الفرعية للبناءات         
 

 إعالن 
  03/9102 طلب عروض وطني عدد

 بصفاقس للمهندسينمعدات علمية لفائدة المدرسة الوطنية اقتناء 

 
المارسرة  لفائرا  معراا  علميرة قتنرا ا ،القيام بطلب عروض وطني حسب التشرري  الجرارب برل العمرب وطبقرا لمقتكريا  لرراس الشرروط صفاقس جامعةتعتزم 

 . تينحص على المعاا  موزعة  وهذه ،بصفاقس للمهناسينالوطنية 

 

 

Désignation 
Valeur du cautionnement  

en (DT) 

Lot 1 
Appareil triaxial automatisé, en pilotage, acquisition et traitement 

des données. 0333 

Lot 2 
Evaporateur Double Effet 0333 

 م  العلم وأنل يملن للب عارض المشارلة في حصة أو ألثر.
 .صفاقس 0طريق المطار كلم  جامعة صفاقسمقر فعلى الراغبين في المشارلة في طلب العروض هذا أن يسحبوا لراس الشروط من 

 خارجي يختم ويلتب عليل مرج  طلب العروض وموكوعل.يجب تكمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يارجان في ظرف ثالث 
خالب توقي  العمب اإلاارب عن طريق البريا مكمون الوصوب أو البريا  9203صفاقس  1صفاقس طريق المطار للم ارساب هذا الظرف الخارجي إلى رئاسة جامعة يتم 

على 9191مارس  91الثالثاء  يوم ب وصب إيااع ويلون آخر أجب لقبوب العروض هوالسري  أو يسلم مباشر  إلى ملتب الكبط التاب  لرئاسة جامعة صفاقس مقاب
 تقصى العروض الوارا  أو المسلمة بعا آخر أجب لتقايم العروض. ويعتما في ذلك على ختم ملتب الكبط. صباحا التاسعة و النصفالساعة 

 يحمب سوى العبار  التالية:  ومختوما والهذا الظرف الخارجي يجب أن يلون مغلقا 
31/9191عدد وطني عروض ال يفتح طلب   

 بصفاقس للمهندسينالمدرسة الوطنية علمية لفائدة معدات اقتناء 
 على:لما يجب أن يحتوب الظرف الخارجي إلى جانب العركين الفني والمالي 

 يوما من تاريخ اليوم الموالي آخر أجب لقبوب العروض 121صالح لما  كمان بنلي أو األصب من وصب إيااع لاى محاسب الجامعة  الوقتي:الكمان  -1

 من لراس الشروط طلب العروض. 3الوثائق اإلاارية المنصوص عليها بالفصب  -2
 اسة جامعة صفاقس  ئتجتم  لجنة فتح الظروف في جلسة واحا  علنية لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بحكور المشارلين أو من ينوبهم بمقر ر 

العلم بأن حكور المشارلين أو من  م  صباحا العاشرةعلى الساعة  9191مارس  91الثالثاء  يوموذلك  (الثانيالطابق  – 21عاا بالمبنى  فتح الظروف )قاعة
 ينوبهم اختيارب.

 .اليوم الموالي للتاريخ المحاا لقبوب العروضيوما ابتاا  من  121بمجرا تقايم المترشحين لعروكهم يصبحون ملزمين بهذه العروض لما     
أو الحساب  بالعنوان المذلور أعاله وليب المقابيض بمقر جامعة صفاقسلاى مباشر   نقاا)غير قابلة لإلرجاع( والاف  يلون  اينارا خمسون (15) الشروط:ثمن كراس 

  الخاص بمحاسب جامعة صفاقس. 55055135177010000000 الجارب بالبريا عاا
الساحب ونسخة من وصب وليب  اسم: يتعين على المزواين الراغبين في طلب العروض هذا أن يستظهروا بختم المؤسسة أو مطلب من إاار  المؤسسة يحمب  مالحظة

 . أو وصب في الحوالة البرياية المقابيض
 
 
 


