
 

 
 

 

 

 
 

 اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز       
 

 ـدد 11/2021عــ وطنيطلب عروض إعـالن 

 علمية لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقسمعدات اقتناء 

 (Tuneps)حصريا عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط 
 

  Tunepsالالمادياة وباا ال اب وما  مب وماة الاا ا  العماومت وباا ال اب  القياام طلباع وا وط ولبات طاتطاار ااجا ا ا   صفاقستعتزم جامعة 
و اا    ،صاافاقسوبميااة لفاةاادم المد سااة الولبيااة لبم بدساا   طحسااع التااا لج الجااا ل طااو العمااق ولطقااا لمقتشاايا  ااا اس الااا و   اا ا  قتبااا  معاادا  

 :االتالتحصص  6 المعدا  موزوة وبا

 

Désignation Quantité 
Valeur de cautionnement 

en DT 

Lot 1 Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) 01 750 

Lot 2 

Machine d’essai de flexion sur des poutres en béton armé, et 

de poinçonnement sur des dalles en béton armé, capacité 

minimale de 300Kn 
01 1400 

Lot 3 
Microscope polarisant trinoculaire avec caméra numérique 01 350 

Lot 4 

Stéréo microscope binoculaire avec éclairage 

intégré,polariseur et analyseur 05 300 

Lot 5 
Bras robotique à 6 axes 01 120 

Lot 6 
Bras robotique à 4 axes 01 100 

 

 (TUNEPS) وما  مب وماة الاا ا  العماومت وباا ال اب تاوب طسحصا ّلا اّ اس الّاا و   الماا اة تبزلقالّ اغم   فت  م   ول اا تصاص لعا ش  فعبا ا
 دو  مقامق.

  يماا  و  www.tuneps.tnوباا موقاج الاواع  (TUNEPS) مب ومة الا ا  العمومت وباا ال اب تاوب طس و وش م وم وبا الماا ا   توجيو  جع 
 قمول أل و ط   د طعد التا لخ األقصا المحّدد لقمول الع وط.

فات و مطاا م طماتع الشطب لجامعة صافاقس أو إ داو أو و  ل لق الم لد الّس لج  ف مغبق مشمو  الوصول  فتجع إ سال الشما  المالت الوقتت اما  
 الّتالت:وبا العبوا  صطاحا تاسعة وبا الساوة ال 2021سبتمبر  03 وم تا لخ أقصا  

 0.5المطار كلم  طريق- صفاقسجـامعة 
 3029صفاقس 

 ماتع الّشطب طالجامعة( تم  تا لخ وباا وتماد  يقجالمغبقة   وف ال لبتأّكد م  تا لخ وصول)
 :وماا متكتع وبيو طااشافة إلا العبوا  الم او  أوال  

 11/2021 عددوطني عروض ال يفتح طلب  
 علمية لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقسمعدات اقتناء 

ووببية لفتح ال  وف ال ا جية والع وط الوا دم وم  المب ومة والمحتوية وبا الع وط  Tunepsحددم وبا مب ومة فت جبسة م الفتحتجتمج لجبة ا
                 .Tunepsصطاحا ولتم إث  ا با  بت جة الفتح األولية وبا مب ومة  09:30الساوة  وبا 2021 سبتمبر 03و لك  وم الفبية والمالية 

 .يعتبر الغيااّق و ط غ   ملامق لكّ اس الا و  تحتول الع وط وبا الوثاةق المم بة طا اس الا و  و 
 ( إمتدا  م  ال وم الموالت لبتا لخ األقصا المحّدد لقمول الع وط.120 وما )   ماةة ووا و طمجّ د تقديم المت ّاح لع شو يصطح مبزما م  ا الع ط لمّدم 

مت وبا ال ب طال  ةة لمزلد ا  اادا  حول ايفية التسج ق واستغالل مب ومة الا ا  العمومت وبا ال ب يما  ا تصال طم از البدا  التاطج لوحدم الا ا  العمو 
 tuneps@pm.gov.tn أو وم  الم لد ا لكت وبت التالت 71566364العبيا لبلبع العمومت وبا  قم ال اتف 

https://www.tuneps.tn/index.do

