
جھیزتاإلدارة الفرعیة للبناءات و ال

إعالن 
8/2016عدد استشارة محدودة

بصفاقسالتحضیري للدراسات الهندسیةالمعهد معدات علمیة لفائدة اقتناء 

المعهـد لفائـدةمعـدات علمیـةحسـب التشـریع الجـاري بـه العمـل وطبقـا لمقتضـیات كـراس الشـروط هـذا القتنـاء بإستشـارة محـدودةالقیـام صـفاقسجامعـةتعتـزم 
.صحص9على المعدات موزعة وهذه،بصفاقسالتحضیري للدراسات الهندسیة

Désignation
Valeur du cautionnement

en (DT)
lot 1 Interféromètre de MICHELSON avec motorisation et détection 180
lot 2 Optique 100
lot 3 Spectrophotomètre visible 100
lot 4 Distillateur d'eau 100
lot 5 Calorimètre à vase Dewar 100
lot 6 Microscope binoculaire + Loupes binoculaires stéréoscopiques 100
lot 7 Mesure de la Transpiration d’un végétal par EXAO 50

lot 8
Mesure de l’Intensité respiratoire et de l’Intensité photosynthétique
par EXAO 150

lot 9 Osmomètre cryoscopique automatique 100
مع العلم وأنه یمكن لكل عارض المشاركة في حصة أو أكثر.

.صفاقس1طریق المطار كلم جامعة صفاقسمقر فعلى الراغبین في المشاركة في طلب العروض هذا أن یسحبوا كراس الشروط من 
تضمین العرض الفني والعرض المالي في ظرفین منفصلین ومختومین یدرجان في ظرف ثالث خارجي یختم ویكتب علیه مرجع طلب العروض وموضوعه.یجب
خالل توقیت العمل اإلداري عن طریق البرید مضمون الوصول أو البرید 3029صفاقس 1صفاقس طریق المطار كلم ارسال هذا الظرف الخارجي إلى رئاسة جامعة یتم 

على الساعة 2016ماي16السریع أو یسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة جامعة صفاقس مقابل وصل إیداع ویكون آخر أجل لقبول العروض هو یوم
تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقدیم العروض.ویعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط.صباحا)10:00(العاشرة

هذا الظرف الخارجي یجب أن یكون مغلقا و مختوما وال یحمل سوى العبارة التالیة: 
8/2016عدداستشارة محدودةال یفتح 

بصفاقسالتحضیري للدراسات الهندسیةالمعهد علمیة لفائدة معدات اقتناء 
على:كما یجب أن یحتوي الظرف الخارجي إلى جانب العرضین الفني والمالي 

یوما من تاریخ الیوم الموالي آخر أجل لقبول العروض120الضمان الوقتي :ضمان بنكي أو األصل من وصل إیداع لدى محاسب الجامعة صالح لمدة - 1
العروض.من كراس الشروط طلب 3الوثائق اإلداریة المنصوص علیها بالفصل - 2

.یوما ابتداء من الیوم الموالي للتاریخ المحدد لقبول العروض120بمجرد تقدیم المترشحین لعروضهم یصبحون ملزمین بهذه العروض لمدة 

.الساحباسم: یتعین على المزودین الراغبین في طلب العروض هذا أن یستظهروا بختم المؤسسة أو مطلب من إدارة المؤسسة یحمل مالحظة


