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 اجلمهورية التونسية
 والبحث العلمي  وزارة التعليم العايل

 جامعة قابس
املتعلق ابقتناء، تركيب وتشغيل جتهيزات   03/2019عدد  املفتوح إعـالن لطلب العروض الوطين

   امعة قابسجل ابلنظر املؤسسات الراجعة لفائدة كيميائية وجيولوجية وفيزايئية

كيميائية ابقتناء، تركيب وتشغيل جتهيزات  املتعلق  03/2019عدد  مفتوح بطلب عروض وطينتعـتزم جامعة قابس القيام 
اإلطالع على كرّاس  يف املشاركة يف طلب العروضميكن للراغبني  جلامعة قابس، ابلنظر املؤسسات الراجعة لفائدة وجيولوجية وفيزايئية

املعدات والتجهيزات قابس )مصلحة  -6029 -زريق شارع عمر بن اخلطابمقر رائسة جامعة قابس مباشرة من  الشروط وسحبها
للكراس يدفع بواسطة حوالة بريدية ابسم  ( دينارد 40 ) أربعونمقابل مبلغ قدره  2019 أفريل 03  اإلربعاء (، ابتـداء من يوموالصيانة

 وهو مبلغ غري قابل لالسرتجاع . (5477-00ريدي  رقم ـاري البـساب اجلـاحل )احملاسـب العمومي جلامعـة قـابس  

طلب جيب تضمني العروض الفنية واملالية يف ظرفني منفصلني وخمتومني يدرجان يف ظرف اثلث خارجي مغلق وخمتوم وحيمل عبارة "      
 املؤسسات الراجعة لفائدة كيميائية وجيولوجية وفيزايئية  املتعلق ابقتناء، تركيب وتشغيل جتهيزات 03/2019 عدد عروض وطين

 كما ينص عليه الفصل السابع من كرّاس الشروط اإلدارية.  )اليفتح( " جلامعة قابس ابلنظر

الضماانت اإلدارية واملراد املشاركة فيه، وجواب على الواثئق  ابلقسطحيتوي الظرف اخلارجي، عالوة عن الظروف الفنّية واملالية اخلاصة 
من كراس الشروط  مبني ابلفصل الثامن هو ، يف نسختها األصلية وفق ماااملراد املشاركة فيه الفصولمن  فصلاخلاصة بكّل  املالية الوقتية

كون نقدا تو  ضأجل لقبول العرو  آخر لتاريخ اليوم املوايلمن بداية  يوما (120) مائة وعشرونملدة ة صاحل تالضماان هكون هذتهذا، و 
 ( حسب املبالغ املبينة ابجلدول اآليت: ال تقبل الصكوك البنكية)ودع مباشرة لدى حماسب جامعة قابس أو ضماان بنكيا ت

 ) د ت ( الوقيت الضمان املايل بيان نوع التجهيزات  الفصل القسط

1 

1 PH Mètre 500 

2 Vase Dewar complet 500 

3 instrument de mesure PH/mv de paillasse avec support 300 

4 Agitateur magnétique 200 

5 Chauffe ballons 250ml 60 

6 Evaporateur rotatif avec pompe à vide 180 

7 Montage de mesure Electrochimique 550 

8 Calorimètre différentielle à balayage 1200 
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1 Microscope Binoculaire polarisant 420 

2 Distillateur d'eau 600 

3 Equipement de détermination de la densité 320 

4 Spectrophotomètre UV Visible 230 

5 Agitateur magnétique chauffons multiposte 250 

6 
Appareil de production d'eau ultra pure à partir de l'eau de 

réseau 
260 

7 Système Electronique de mesure DBO 430 

3 1 Pompe péristaltique 160 
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2 Radiomètre portatif 260 

3 Station de mesures électriques et optiques 700 

4 Station de mesure thermique et photovoltaïque 
230 

5 Maquette pour traitement de signal 
150 

6 cryostat 
350 

7 Réseau de diffraction 
60 

8 Etude de spectre cannelé 
80 

9 Buse d’atomisation pneumatique 95 

 

أو تسّلم مباشرة إىل مكتب الربيد السريع عن طريق ضمون الوصول أو مالربيد الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية عن طريق  ترسل
 :ويف اآلجال احملددة إىل العنوان التايل الضبط برائسة جامعة قابس مقابل وصل إيداع 

 قابس - 6029 -زريق  -شارع عمر بن اخلطابجامعة قابس 

ختم مكتب الضبط  ابإلعتماد على)  صباحا( 10)س  عاشرةالعلى الساعة  2019 ماي 03 اجلمعة ليومحدد آخر أجل لقبول العروض      
 (.املركزي جلامعة قابس

 للجامعة للتثبت من اتريخ الوصول. املركزي تلغى كّل العروض الواردة على اجلامعة بعد اآلجال ويعتمد ختم مكتب الضبط     

بقاعة  صباحا( 10:30س ) العاشرة والنصفعلى الساعة   2019 ماي 03 اجلمعةيوم يقع فتح العروض الفنية واملالية يف جلسة علنية 
يتعنّي على العارضني احلاضرين . و قابس – 6029  -زريق  -مبقر رائسة جامعة قابس شارع عمر بن اخلطاب الثاين(اإلجتماعات )الطابق 
 جيب االستظهار بتفويض رمسي. ،ويف صورة حضور ممّثل عن الوكيل القانوين ،االستظهار خبتم الشركة

 لقبول العروض. خر أجلآ اليوم املوايل لتاريخابتداءا من  يوما (120)مائة وعشرون يصبح العارض ملزما بعرضه ملدة 

 6029زريق  –شارع عمر بن اخلطاب  –" املعدات والتجهيزات والصيانةملزيد املعلومات الرجاء اإلتصال برائسة جامعة قابس "مصلحة 
 75.393.500الفاكس:       75.396.966 -75.396.955 – 75.394.800اهلاتف : .قابس

 


