
 

 

 
 
 

 والتجهيزاإلدارة الفرعية للبناءات         
 

 إعالن 
  20/0202 طلب عروض وطني عدد

 لإللكترونيك واالتصاالت بصفاقسمعدات علمية لفائدة المدرسة الوطنية اقتناء 

 
المارسرة  لفائرا  معراا  علميرة قتنرا ا ،القيام بطلب عروض وطني حسب التشرري  الجرارب برل العمرب وطبقرا لمقتكريا  لرراس الشرروط صفاقس جامعةتعتزم 

 01و 01و 02و  07و 05 و 02عراا  تخصري  الحصر  وقرا ترم حصرة 02علر  المعراا  موزعرة  وهره  ،واالتصراال  بصرفاقس لإلللترونير الوطنية 
 الصغرى.  للمؤسسا  01و 01و

 

 

Désignation 

Valeur du 

cautionnement  

en (DT) 

 

Lot 1 Plateforme d’évaluation programmable 100  

Lot 2 Carte wireless 80 Réservé aux petites entreprises 

Lot 3 Plateforme de configuration des systèmes embarqués 320  

Lot 4 Plateforme de diagnostic des véhicules 80  

Lot 5 Kit d’acquisition biomédicale 150 Réservé aux petites entreprises 

Lot 6 Module Convertisseur de fréquence avec moteur triphasé 600  

Lot 7 Kit Home Machine 64 Réservé aux petites entreprises 

Lot 8 

Ensemble complet pour l’étude de la polarisation de la 

lumière 
140 

 

Lot 9 Instrument d’acquisition portable 40  

Lot 10 Kit de communication internet 35 Réservé aux petites entreprises 

Lot 11 Drive test Réseaux mobiles 800  

Lot 12 Fibre optique 350  

Lot 13 Kit de développement IoT 95 Réservé aux petites entreprises 

Lot 14 Maquette capteurs actionneurs 65 Réservé aux petites entreprises 

Lot 15 Module d’étude des conversions Analogiques/Numériques 120  

Lot 16 Module d’étude des conversions Numériques/Analogiques 120  

Lot 17 Kit pour étude de l'internet des objets 90 Réservé aux petites entreprises 

Lot 18 Kits d’étude des systèmes embarqués 120 Réservé aux petites entreprises 

Lot 19 Carte d'acquisition 400  

Lot 02 Pompe centrifuge et accessoires 500  

 م  العلم وأنل يملن للب عارض المشارلة في حصة أو ألثر.
 .صفاقس 0طريق المطار كلم  جامعة صفاقسمقر فعل  الراغبين في المشارلة في طلب العروض هها أن يسحبوا لراس الشروط من 

 ل.يجب تكمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يارجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويلتب عليل مرج  طلب العروض وموكوع



خالب توقي  العمب اإلاارب عن طريق البريا مكمون الوصوب أو البريا  1203صفاقس  0صفاقس طريق المطار للم ارساب هها الظرف الخارجي إل  رئاسة جامعة يتم 
على  9142مارس  41س الخمي يومالسري  أو يسلم مباشر  إل  ملتب الكبط التاب  لرئاسة جامعة صفاقس مقابب وصب إيااع ويلون آخر أجب لقبوب العروض هو 

 تقص  العروض الوارا  أو المسلمة بعا آخر أجب لتقايم العروض. ويعتما في هل  عل  ختم ملتب الكبط. صباحا التاسعة و النصفالساعة 
 يحمب سوى العبار  التالية:  ومختوما والهها الظرف الخارجي يجب أن يلون مغلقا 

19/9142عدد وطني عروض ال يفتح طلب   
 بصفاقسالمدرسة الوطنية لإللكترونيك واالتصاالت علمية لفائدة معدات اقتناء 

 عل :لما يجب أن يحتوب الظرف الخارجي إل  جانب العركين الفني والمالي 
 العروضيوما من تاريخ اليوم الموالي آخر أجب لقبوب  121كمان بنلي أو األصب من وصب إيااع لاى محاسب الجامعة صالح لما   الوقتي:الكمان  -1

 من لراس الشروط طلب العروض. 3الوثائق اإلاارية المنصو  عليها بالفصب  -2
 ئاسة جامعة صفاقس  تجتم  لجنة فتح الظروف في جلسة واحا  علنية لفتح الظروف المحتوية عل  العروض الفنية والمالية بحكور المشارلين أو من ينوبهم بمقر ر 

العلم بأن حكور المشارلين أو من  م  صباحا العاشرةعلى الساعة  9102مارس  41الخميس  يوموهل   (الثانيالطابق  – 20عاا بالمبن   فتح الظروف )قاعة
 ينوبهم اختيارب.

 .يوما ابتاا  من اليوم الموالي للتاريخ المحاا لقبوب العروض 121بمجرا تقايم المترشحين لعروكهم يصبحون ملزمين بهه  العروض لما     
أو الحساب  بالعنوان المهلور أعال  وليب المقابيض بمقر جامعة صفاقسلاى مباشر   نقاا)غير قابلة لإلرجاع( والاف  يلون  اينارا ثالثون (31) الشروط:ثمن كراس 

  الخا  بمحاسب جامعة صفاقس. 95095135177010000000 الجارب بالبريا عاا
الساحب ونسخة من وصب وليب  اسم: يتعين عل  المزواين الراغبين في طلب العروض هها أن يستظهروا بختم المؤسسة أو مطلب من إاار  المؤسسة يحمب  مالحظة
 . أو وصب في الحوالة البرياية المقابيض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


