
 
 
 

 جهيزتاإلدارة الفرعية للبناءات و ال
 

 إعالن 
 21/1122طلب عروض وطني عدد 

 بصفاقس المعهد العالي للبيوتكنولوجيامعدات علمية لفائدة اقتناء 

 
المعهيت  لفائيت  القتنيا  معيتال علميية ،القيام بطلب عروض وطني  سبيب التييريل الجيار  بيم العميا وطبقيا لمقتاييال ريراس الييروط صفاقس جامعةتعتزم 

 21و  27و  24و  22و  7و  4و  3و  1 و قيييت تيييم تلصيييي  السصييي  سصييية 12علييي  المعيييتال موزعييية  وهييي   ،بصيييفاقس العيييال  للبيوترنولوجييييا
 للمؤببال الصغرى. 

 
Désignation 

Valeur du 

cautionnement 

en (DT) 

lot 1 Incubateur  à CO2 081 

lot 2 Balance de laboratoire 03 

lot 3 pH-mètre de labo 073 

lot 4 Jeux de micropipettes 053 

lot 5 Presse hydraulique 041 

lot 6 Spectrophotomètre UV-visible 041 

lot 7 Pompe à vide à huile 03 

lot 8 Centrifugeuse de paillasse réfrigérée 041 

lot 9 Etuve de séchage à convection forcée programmable 01 

lot 10 Evaporateur rotatif avec pompe à vide et une interface de contrôle 001 

lot 11 Bain marie thermostaté 03 

lot 12  Minéralisateur kjeldahl 071 

lot 13 Appareil aspirateur neutraliseur 041 

lot 14  Balance de laboratoire 03 

lot 15 Potentiostat /GALVA 411 

lot 16 Alimentations stabilisées avec affichage numérique 01 

lot 17 GBF avec affichage numérique 03 

lot 18  Oscilloscope numérique 71 

lot 19 Equipement biomédicaux 033 

lot 20 Etablis avec pupitres 011 

lot 21 Equipement biophysique 020 

 مل العلم وأنم يمرن لرا عارض المياررة ف  سصة أو أرثر.
 .صفاقس 2طريق المطار كلم  جامعة صفاقسمقر فعل  الراغبين ف  المياررة ف  طلب العروض ه ا أن يبسبوا رراس اليروط من 

 ثالث لارج  يلتم ويرتب عليم مرجل طلب العروض ومواوعم.يجب تامين العرض الفن  والعرض المال  ف  ظرفين منفصلين وملتومين يترجان ف  ظرف 
لالا توقيل العما اإلتار  عن طريق البريت مامون الوصوا أو البريت  3211صفاقس  2صفاقس طريق المطار رلم ارباا ه ا الظرف اللارج  إل  رئابة جامعة يتم 

 على الساعة 3102 ماي 32 مقابا وصا إيتاع ويرون آلر أجا لقبوا العروض هو يوم البريل أو يبلم مباير  إل  مرتب الابط التابل لرئابة جامعة صفاقس
 تقص  العروض الوارت  أو المبلمة بعت آلر أجا لتقتيم العروض. ويعتمت ف   لك عل  لتم مرتب الابط. صباحا (0011التاسعة )

 وال يسما بوى العبار  التالية:  ه ا الظرف اللارج  يجب أن يرون مغلقا و ملتوما
 



03/3102 عددوطني عروض ال يفتح طلب   
 بصفاقس المعهد العالي للبيوتكنولوجياعلمية لفائدة معدات اقتناء 

 عل :رما يجب أن يستو  الظرف اللارج  إل  جانب العراين الفن  والمال  
 يوما من تاريخ اليوم الموال  آلر أجا لقبوا العروض 121بنر  أو األصا من وصا إيتاع لتى مسابب الجامعة صالح لمت   الامان الوقت  :امان -1

 من رراس اليروط طلب العروض. 3الوثائق اإلتارية المنصو  عليها بالفصا  -2
 المالية بساور المياررين أو من ينوبهم بمقر رئابة جامعة صفاقس  ف  جلبة واست  علنية لفتح الظروف المستوية عل  العروض الفنية و  اليرا التجتمل لجنة 

مل العلم بأن ساور  صباحا (0021التاسعة و النصف ) على الساعة 3102 ماي 32( و لك يوم  الثان الطابق  – 22عتت بالمبن   فتح الظروف ) قاعة
 المياررين أو من ينوبهم التيار .

 .يوما ابتتا  من اليوم الموال  للتاريخ المستت لقبوا العروض 121بمجرت تقتيم المتريسين لعرواهم يصبسون ملزمين به   العروض لمت     
أو السباب  أعال بالعنوان الم رور  وريا المقابيض بمقر جامعة صفاقسلتى مباير   نقتا)غير قابلة لإلرجاع( والتفل يرون  تينارا ثالثون (30) ثمن كراس الشروط :
  اللا  بمسابب جامعة صفاقس. 95095135177010000000 الجار  بالبريت عتت

الباسب ونبلة من وصا وريا  ابم: يتعين عل  المزوتين الراغبين ف  طلب العروض ه ا أن يبتظهروا بلتم المؤببة أو مطلب من إتار  المؤببة يسما  مالحظة
 . ةأو وصا ف  السوالة البريتي المقابيض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


