
 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
  74 450 888:   الفاكس          74 240 444:    الھاتف 

  

أزیاء  اقتناءصفقة بالمتعلق  07/6201عـدد مفتوح  يإعالن عن طلب عروض وطن
  شركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقسشغل لفائدة أعوان ال

  

  :الموضوع والمحتوى)  1

أزياء الشغل  القتناءطلب عروض وطني مفتوح إجراء  ل بوالية صفاقستعتزم الشركة الجهوية للنق
  .صالحة لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد هالفائدة أعوان

  القسط
  الضمان الوقتي بالدینار  الكمیة

  المحتوى  العدد
  د 2.100,000  800  كسوة صیف سائق قابض  1
  د 190,000 80  كسوة صیف مراقبین  2
  د 1.650,000  1200  معطف  3
   2400  قمیص صیف  4
   2100  قمیص شتاء  5
  د 140,000 1200  حذاء صیف  6
  د 120,000 900  حذاء شتاء  7
  د 50,000 300  "أعوان الفنیة"حذاء أمان   8
  د 10,000 180  "أعوان الحراسة"حذاء أمان  9

  د 10,000 90  بدلة شتاء أعوان الحراسة 10
  د 10,000 180  بدلة صیف أعوان الحراسة 11
  د 10,000 40  بدلة عمل صیف  12
  د 10,000 40  بدلة عمل صیف  13
  د 10,000 40  بلوزة صیف  14

  :سحب الملفات) 2
لدى ملف طلب العروض  على الراغبين في المشاركة في طلب العروض هذا أن يسحبوايتعين 

فع معلوم قدره نهج منى صفاقس مقابل د 0،5كلم  مكتب الضبط التابع للشركة بطريق منزل شاكر
   . لالسترجاعغير قابل نقدا  دينارا )50( خمسون

  :تقديم وإيداع العروض) 3
طلب عروض وطني ال يفتح "مغلق ويكتب عليه أو صندوق خارجي ظرف  ض فيتقدم العرو

أزياء شغل لفائدة أعوان الشركة الجهوية للنقل بوالية  باقتناءمتعلق  07/2016عـدد مفتوح 
السيد الرئيس المدير العام للشركة عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن يرسل إلى " صفاقس

  .مقابل وصل إيداع أو اإليداع بمكتب الضبط السريع طريق البريد



 

  :آخر أجل لقبول العروض) 4

منتصف على الساعة  2017 فيفري 08 األربعاءالعروض الواردة في أجل أقصاه يوم  ال تقبل إالّ
  )لمختلف سبل اإلرسال(تب الضبط بالشركة إلثبات ذلك ويعتمد ختم مكالنهار 

  :فتح العروض) 5

ة ثالثالعلى الساعة  2017 فيفري 08األربعاء يتم فتح العروض في جلسة علنية بمقر الشركة يوم 
   .باإلدارة العامة للشركة االجتماعاتبقاعة  بعد الزوال

خاص ممضى من  تفويضة تقديم ويتعين على ممثلي العارضين الراغبين في حضور هذه الجلس
  .وبطاقة التعريف الوطنية للعارضقبل الممثل القانوني 

  :صلوحية العروض) 6

من اليوم  ابتداء يوما )120( نيمائة وعشرمدة يبقى العارضون ملزمون بعروضهم المقدمة ل
  .لقبول العروض محددخر أجل آلالموالي 


