جامعة صفاقس
اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

6902 / 90 إعالن طلب عروض وطني عدد
اقتناء معدات علمية لفائدة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس
ةيز لقعةززتم الةعلززت العززعلت ل ق ززي

 إل ت ززع ةعززتاا،اليززنيب

يب ززت ريززو التيزنيا المززعن لز العةزل يبلقززع لةقتاززيعا ز ان

القيززعج لب ززو ززني

،  رصص30 ى

Lots n°

Intitulé du lot

Qté

 يهذه الةعتاا ةي:

450

Item 01
Item 02

Four électrique en brique réfractaire
Four électrique à moufle pour hautes températures séries

02
01

Item 03

Etuve

01

Lot N°2 : Matériels d’émaillage

400

Jarre en porcelaine de capacité 1000 cc

04

Item 02
Item 03

Jarre en porcelaine de capacité 300 cc
Adaptateur pour jarre de 300 cc

04
02

Item 04

Pycnomètre

01

Item 05

Viscosimètre

01

Item 06
Item 07

Tamis de contrôle 45Micron
Pince à émailler

02
10

Item 08

01

Item 09
Item 10

Moulin de laboratoire rapide Séries SD, Model SD/3-1000,
avec trois unités rotatives.
Cabine rideau d'eau DR1
Balance électronique

Item 11

Mortier ET Pilon M14

05

02
02

Lot N°03 : Equipements
Item 01
Item 02
Item 03
Item 04
Item 05
Item 06
Item 07
Item 08
Item 09

360

Calibreuse
Table de coulage
Bac de récolte
Machine sérigraphique manuelle
Croûteuse
Tamis vibrant
Tournette de décoration
Tournette professionnelle sur pied.
Tour électrique pour articles en céramique.

01
01
02
02
01
01
05
05
02
.الةيعن فت فصل أي أ ثن

. يةياي

. صفاقس0 الينيب ة ةقن جامعة صفاقس طريق المطار كلم

ي ةنما ب و العني

يالرنف لصقع

Valeur du
cautionnement en (DT)

LOT N° 01: Matériels d’enfournement

Item 01

تعتز ج معةعز صززقع

هذا أ ييرليا ان

ل ل عن

ةا الع ج يأ ية

فع ى الناغلي فت الةيعن فت ب و العني

الةعلت فت ظنفي ة قص ي يةختيةي يتنمع فت ظنف ثعلث خعنمت يختج يي تو

الق ت يالعن

يمو تاةي العن

بنيق الةبعن ج  1صقع

يتج انيعل هذا الظنف الخعنمت إلى نةعي معةع صقع

الينيا أي يي ج ةلعينم إلى ة تو الالب التعلا لنةعي معةع صقع
 20:00صلعرع ييعتةت فت ذلك
تقصى العني

ى ختج ة تو الالب.

اليانتم أي الةي ة لعت آخن أمل لتقتيج العني

 0303خالل تي يا العةل اإلتان

ةقعلل يصل إيتاع يي ي آخن أمل لقليل العني

بنيق اللنيت ةاةي اليصيل أي اللنيت
هي ييم  32ماي  3026على الساعة

.

هذا الظنف الخعنمت يمو أ ي ي ةغ قع ي ةختيةع يال يرةل ييى العلعنم التعلي
طلب عروض وطني عدد  6902 / 90اقتناء معدات علمية لفائدة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس
ةع يمو أ يرتي الظنف الخعنمت إلى مع و العناي الق ت يالةعلت

ى:

 -1الاةع الي تت  :اةع ل ت أي األصل ة يصل إيتاع لتى ةرعيو المعةع صعلح لةتم  121ييةع ة تعنيخ الييج الةيالت آلخن أمل لقليل العني
 -2اليثعةق اإلتاني الة صيص

يلع لعلقصل  3ة

تمتةا لم الي ان اا فت م ي يارتم
( ع

ان

الينيب ب و العني

ي لقتح الظنيف الةرتيي

ى العني

الق ي يالةعلي لراين الةيعن ي أي ة ي يللج لةقن نةعي معةع صقع

فتح الظنيف لعلةل ى تت  –31البعلق الثع ت ) يذلك ييج  32ماي  3026ى اليع

لةمنت تقتيج الةتنيري لعنيالج يصلري ة ةي للذه العني

قتا ةلعينم لتى ي يل الةقعلي

المعن لعللنيت تت 17701000000095095135الخعص لةرعيو معةع صقع
مالحظة  :يتعي

ى الة يتي الناغلي فت ب و العني

أي يصل فت الريال اللنيتي .

 20:20صلعرع ةا الع ج لأ راين الةيعن ي أي ة ي يللج اختيعن .

لةتم 121ييةع التتا ة الييج الةيالت ل تعنيخ الةرتت لقليل العني

ثمن كراس الشروط  )30( :ثالثي تي ع ان (غين عل لإلنمعع) يالتفا ي ي

الةقعلي

.

لةقن معةع صقع

.
لعلع يا الةذ ين أ اله أي الريعو

.

هذا أ ييتظلنيا لختج الةؤيي أي ةب و ة إتانم الةؤيي يرةل ايج اليعرو ي يخ ة يصل ي يل

