
 

 
 

 

 

 
 

 اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز       

 جامعة صفاقس                                                             

 ـدد 17/2020عــ وطنيطلب عروض إعـالن 

 المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس معدات علمية لفائدةإقتناء 

 (Tunepsالخط  )حصريا عن طريق منظومة الشراء العمومي على
 

معةاا  وبمية  هةاا قستحةا   لمقتضةيا  رة ا  الاة ول  القيةام طلبةع وة وط ولحةب الةع التاة ير الجةا ع طةو العمة  ولطقةا صةااس تعتزم جامعة  
  راآلتب: صاصثالث متمثب  فب  الما ل  الولحي  لبمهحالين طصااس  لاائاة

 

Désignation Quantité 
Valeur de 

cautionnement en DT 

Lot 1 

 Evaporateur Double Effet 01 

 

1500 

 

Lot 2 

Cuves d’électrophorèses horizontales avec générateur 05 

 

170 

 

Lot 3 
Spectrophotomètre UV-Visible 01 220 

 

ةة ول  الماةا ر  تحزيةة الةة غايطين فةةب  مةةن اوع اقصتصةةاص لعا ضةةينفعبة  ا  مةةومب وبةة  الصةةل تةةوحيط وطةة  محمومة  الاةة ا  العاصةة يغا رةة غا  الاغ
(TUNEPS) . اون مقاط 

وبةةةةةةة  موسةةةةةةةر الةةةةةةةواع  (TUNEPS) محمومةةةةةةة  الاةةةةةةة ا  العمةةةةةةةومب وبةةةةةةة  الصةةةةةةةل تةةةةةةةوحيط  و وضةةةةةةةهم وطةةةةةةة وبةةةةةةة  الماةةةةةةةا رين توجيةةةةةةةو يجةةةةةةةع 
www.tuneps.tn  الع وط. ال يمرن سطو  أع و ط ي ا طعا التا يخ األسص  المااغا لقطو و 

ة يرمة   ملبةم مضةمون الوصةو   فةبلبمؤللةا  اللج  الةولحب  وحلص  منجع إ لا  الضمان المالب الوستب رما ي  أو وةن ل يةم الط يةا اللغ
وبة  العحةوان صةطااا  والحصة تالةع  وب  اللاو  ال 0202 حوفمط  02يوم فب تا يخ أسصاه و مطاا ة طمرتع الضطل لجامع  صااس  أو إيااو
 التغالب:

 5.0المطار كلم  طريق- صفاقسجـامعة 
 9503صفاقس 

طل طالجامع (صتم  تا يخ وب يقر االوتماا  م و  الملبق  ال لبتأرغا من تا يخ وصو )  مرتع الضغ
معدات علمية لفائدة اقتناء – 17/0505"ال يفتح، طلب عروض وطني عدد  ترتع وبيو طاقضاف  إل  العحوان المارو  أواله وطةا ة

 " الوطنية للمهندسين بصفاقس المدرسة 

 .صطااا اللاو  العاا ة وب  0202حوفمط   20ن الجبل  العبحي  لاتح الع وط يوم ترو 
 ر غ و ط يي  ملاطم لر غا  الا ول أو وا ا طعا التا يخ المارو  أواله يعتط  الييا.تاتوع الع وط وب  الوثائم المطيح  طر ا  الا ول و 

ح لع   ا تقايم المت اغ ( إطتاا  من اليوم الموالب لبتا يخ األسص  المااغا لقطو  002يوما ) مائ  ووا ونضو يصطح مبزما طهاا الع ط لماغة طمج غ
 الع وط.

مب وب  لمزيا اال اااا  او  رياي  التلجي  والتلال  محموم  الا ا  العمومب وب  الصل يمرن االتصا  طم رز الحاا  التاطر لوااة الا ا  العمو 
 tuneps@pm.gov.tn أو وط  الط يا االلرت وحب التالب 46311517يئ  العبيا لبلبع العمومب وب   سم الهات  الصل طاله

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

