
والموارد المائية والصيد البحري  وزارة الف الحة  
*-*-*  

 مؤسسة البحث والتعليم العالي الف الحي
-*-*-*  

 المعهد الوطني للعلوم الف الحية بتونس
*-*-*  

 إع  الن  بيع بالمزاد العلني )بتة  للمرة الثانية(
 2019-2018موسم  ل  و باالت تبن شعير وقمح  قصيبة  قرط باالتل 

  
*-*-*-* 

 

 بالــة قرط قصيبة 066عدد ـــلبيع  .صم المعٍد الُطىي للعلُم الفالحيت بتُوطـــيعت

 .1638-1633لموسم  قمح بالة تبن 3836بالة تبن شعير و 3131و  

على العاعت التاظعت َالىصف صباحا بمقس المعٍد الُطىي للعلُم  6102أَث  62َذلك يُم اإلثىيه 

كامل أيام العمل  َظحب كساض الشسَط لإلطالع على المىتُج، َيمكه شيازة الضيعت الفالحيت بتُوط

 مه صدَز ٌرا اإلعالن. ابتدءا

فعلى الساغبيه في المشازكت الحضُز في التازيخ َالتُقيج َالمكان المحدديه أعالي َيقع دفع ضمان 

ع شيادة ديىاز إلى المحاظب العمُمي يُم البتت َيكُن الدفع وقدا أَ بُاظطت صك معسف بً م 011قيمتً 

 مصارٌف بالنسبة للمشتري وٌكون الرفع خالل الثالثة أٌام الموالٌة لتارٌخ البنة. % 01

  9التالٌة بإدارة المعهد )مصلحة العنوان األول( على أحد أرقام الهاتف االتصالع ـٌق زٌد اإلرشاداتلم

 98136030  بضٌعة التجارب بزاوٌة مرناقأو   81278431 / 81278110

 

 

 

 

 



الف الحة والموارد المائية والصيد البحري  وزارة  
*-*-*  

 مؤسسة البحث والتعليم العالي الف الحي
-*-*-*  

 المعهد الوطني للعلوم الف الحية بتونس
*-*-*  

 كراس شروط

قرط قصيبة و باالت تبن شعير وقمح  باالتل بظروف مغلقةع   بي   

-9102  لموسم  2018
*-*-* 

على العاعت التاظعت َالىصف صباحا  6112أوت  62اإلثنٌن بٌع ٌوم ٌقع ال :الفصل األول -1

بالة تبن شعٌر و  1131بالة قرط قصٌبة و  211 لعدد بمقس المعٍد الُطىي للعلُم الفالحيت بتُوط

 بالمزاد العلنً. 6112-6113بالة تبن قمح لموسم  1231

 .مصارٌف  %11بزٌادة ٌكون الدفع بالحاضر نقدا أو بصك معّرف  الفصل الثاني : -9

دٌنار كضمان إلى السٌد محتسب 011على كل مشارك فً البتة أو المزاٌدة دفع )خمسمائة دٌنار(  -3

 المعهد وٌقع استرجاعها إثر إتمام عملٌة البٌع وال ٌحتفظ إال بضمان المشتري.

 إّن مصارٌف الحراسة والنقل والتأمٌن على كاهل المشتري بداٌة من ٌوم البٌع. -4

رة غٌر مسؤولة فً حالة حصول السرقة أو األضرار الناتجة عن العوامل الطبٌعٌة أو أّي إن اإلدا -0

 سبب آخر خارج عن نطاق اإلدارة .

 ٌقع دفع مبلغ الشراء كامال ٌوم تارٌخ البّتة. -2

 البّتة.أٌام الموالٌة لتارٌخ الثالثة ٌكون الرفع خالل  -7

 اسم ولقب المشتري 9 -

 رقم بطاقة التعرٌف 9 -

 الهاتف9 رقم -

 اإلمضاء بعد اإلطالع 9 -

 مدير المعهد الوطني للعلوم الفالحية
          بتونس                                                                                                     


