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   73823000 س :الفاك /73823002 -   73823003 الهاتف :           -  طب التكنولوجي بسوسةالق –مركز البحث في الميكرو إلكترونيك والنانو تكنولوجيا 
سوسة  4405سهلول    433ص ب     

ون  ول   م ال في ال
سة  جي  ل الق ال ا  ج ل ت ان  وال

  
    

  
  

)01/02 (  

  ) 19/2020 (استشارة عدد طلب أثمان أو بيان تقديري
    ................................................ ................................................................................... : ............................ زودامل 

  ............ .............................................................................................................................. .: ....... املعّرف اجلبائي 
  ...... ............................................. ..: ............................................................................................................ العنوان

ل الّرجاء ذكر ما  ( ظرف مغلق) ق نة ف   2020سبتمرب  30 يوم:  مو  أفضل أثمان األشغال أو المواد أو الخدمات المب

املاركة  
  والنوعية 

الثمن اجلملي بدون 
 احتساب األداءات 

  مثن الوحدة بدون
 احتساب األداءات 

نسبة 
 ألداءاتا

 بيان املواد أو اخلدمات  الكمية 
ع/ 
  ر 

    25 Bidon de 5 L de Grésil Sol & Sanitaire 1 

    30 Bidon de 5 L Dinol 2 

    30 Bidon de 5 L eau de javel 12°  3 

      30 Bloc cuvette (émercible à l’eau) 4 

      50 Détartant WC de 500 ml 5 

      05 Déboucheur granulé 300 g 6 

      16 
Désinfectant Sol & Sanitaire (anti-
bactéries) de 1 L

7 

      10 Flacon d’air fraiche de 300 ml 8 

      40 Gants de menage non poreuses 9 

    40 GEL WC minimum 300ML 10 

    50 Jex metalique 11 

    190 Lavette cachemire 35*28 (+-02) 12 

    200 Masque de protection d’odeurs 13 

    40 2-(33*35)+ spécial vitreMicrofibre 14 

    40 Nettoyant pour meubles de 300 ml 15 

  : اتمالحظ 
  وطلب عينات عند االقتضاء.  يمكن للمركز تغيير كمية المواد-

   .المواد غير مترابطة -
 .%20يمكن للمركز التغيير في الكميات في حدود  -
 يوما.  60مدة صلوحية العرض:  -
 . ة أشهرعند تاريخ تسلمهاخمسمدة صلوحية المواد ال تقّل عن  -
 دم التسليم يمكن للمركز إلغاء الطلبية). يوما (في حالة ع 15مدة التسليم :  -
 عند التشطيب يجب وضع ختم المؤسسة في المكان المناسب.-
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      اإلمضـاء و الختم  

         
 
 
 
  

)20/02 ( 

  ) 19/2020 (استشارة عدد طلب أثمان أو بيان تقديري
    ................................................................................................................................... : ............................ زودامل 

  ............ .................................................................. .............................................................: ....... املعّرف اجلبائي 
  ...... ............................................. : ..............................................................................................................العنوان

ل الّرجاء ذكر ما  ( ظرف مغلق) ق نة ف   2020سبتمرب  30 مو يوم:  أفضل أثمان األشغال أو المواد أو الخدمات المب

املاركة  
  والنوعية 

الثمن اجلملي بدون 
 احتساب األداءات 

  مثن الوحدة بدون
 احتساب األداءات 

نسبة 
 األداءات

 بيان املواد أو اخلدمات  الكمية 
ع/ 
  ر 

    12 
Nettoyant pour vitre de 500 ml 
(vaporisateur)

16 

    30 Poudre détergent 300gr  17 

    20 Raclette 42 18 

      960 Rouleaux papier hygiene 2 plies 19 

      500 Sachet poubelle (20L) 20 

      200 Sachet poubelle (50L) 21 

      200 Sachet poubelle grand modèle (100L) 22 

      300 Serpillère (50 * 70) +- 10 cm 23 

      160 Serpillère Cachemire PM 24 

    50 Spontex 25 

    100 Tampon à recurer abrassif (jex carré) 26 

    10 
Gel Hydro-Alcoolique de 1 L  
(Alcool 70%)

27 

    01 Panneau chevalet « Sol Glissant » 28 

  : اتمالحظ اجملموع العام بدون األداءات:   
وطلب عينات عند   يمكن للمركز تغيير كمية المواد-

  االقتضاء.
   .المواد غير مترابطة -
 .%20يمكن للمركز التغيير في الكميات في حدود  -
 يوما.  60مدة صلوحية العرض:  -
 . سة أشهرعند تاريخ تسلمهاخممدة صلوحية المواد ال تقّل عن  -
يوما (في حالة عدم التسليم يمكن للمركز   15التسليم :  مدة -

 :اجلملية األداءات  

 الطابع اجلبائي  د  0.600 

 
 :اجلملي املبلغ الصايف 
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 إلغاء الطلبية).
  عند التشطيب يجب وضع ختم المؤسسة في المكان المناسب. -

  
  .………………………………..……………………………………………………: جملي ( بلسان القلم) أوقف بمبلغ

  ...................... ........:بسوسة في                             
      اإلمضـاء و الختم                                                                     

                            


