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Caractéristiques demandées

Kit RaspBerry PI 3:
ARM CPU
802.11n Wireless LAN
Bluetooth Low Energy (BLE)
1GB RAM
4 USB ports
40 GPIO pins
Full HDMI port
Ethernet port
Micro SD card slot
Alimentation

Kit RaspBerry PI 2:
ARM CPU
1GB RAM
4 USB ports
40 GPIO pins
Full HDMI port
Ethernet port
Micro SD card slot
Alimentation Raspberry PI3
Raspberry Pi Case
The official Raspberry Pi case
High-quality ABS construction
Removable side panels and lid for easy access to
GPIO,
camera and display connectors
Light pipes for power and activity LEDs
Camera Module v2
Raspberry Pi camera module v2
Sony IMX219 8-megapixel sensor
Arduino + starter kit
Arduino nano
Arduino nano

Caractéristiques proposées
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ّ الجمهوريّةّالتونسية

ّوزارةّّتكنولوجياتّاإلتصالّواإلقتصادّالرقمي
المدرسةّالعلياّللمواصالتّبتونس

………………………………………………………………………………………………………………………………..:املزود
…………………...…………………………………………………………………………………………………………. :العنوان
…………………………………………….…… ………………… الفاكس……………………………… املعرف اجلبائى. :اهلاتف
Acquisition de kit de
développement
Référence : S.A.F SUP’COM
الثمن الجملي مع
احتساب جميع األداءات

2017/01/23: التاريخ

طلبّأثمانّأوّبيانّتقديري
2016/02

الثمن الفردي مع
احتساب جميع األداءات

الثمن الفردي دون
احتساب جميع األداءات

الكمية

1/1: الصفحة
بيان المواد أو الخدمات

Kit RaspBerry PI 3:

4

ARM CPU
802.11n Wireless LAN
Bluetooth Low Energy (BLE)
1GB RAM
4 USB ports
40 GPIO pins
Full HDMI port
Ethernet port
Micro SD card slot
Alimentation
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Kit RaspBerry PI 2:
ARM CPU
6

1GB RAM
4 USB ports
40 GPIO pins
Full HDMI port
Ethernet port
Micro SD card slot
Alimentation Raspberry PI3
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Raspberry Pi Case
10

The official Raspberry Pi case
High-quality ABS construction
Removable side panels and lid for easy
access to GPIO,
camera and display connectors
Light pipes for power and activity LEDs

Camera Module v2
4
10
10
10

Raspberry Pi camera module v2
Sony IMX219 8-megapixel sensor
Arduino + starter kit
Arduino nano
Arduino nano
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 تقدم العروض في ظروف مغلقة:مالحظة هامة
..........................

:بـأريانة في

اإلمضاء والختم

الكاتب العام للمدرسة العليا للمواصالت بتونس
ولـ ــيد الطبويب

03

04
05
06
07

الجمهوريّةّالتونسية ّ

وزارةّّتكنولوجياتّاإلتصالّواإلقتصادّالرقميّ
المدرسةّالعلياّللمواصالتّبتونس

تونس في 2017/01/23

الموضوع :استشارة اقتناء معدات تدريس عدد 2017/02
تعتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس إجراء استشارة قصد اقتناء معدات تدريس حسب الجدول
المصاحب.
ويتم اختيار العرض األقل ثمنا بعد التأكد من احترام العارض لكافة الشروط الفنية المطلوبة ومدى
مطابقة بضاعته للمواصفات وعلى مدى جودتها.
وبناءا عليه نطلب منكم إرسال أفضل األسعار لديكم إلى العنوان التالي:
السيد مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس
طريق رواد كم  2088-3.5اريانة-تونس
ويحمل الظرف عبارة:
"ال يفتح -استشارة اقتناء معدات تدريس عدد "2017/02
ترسل العروض مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط في اجل
أقصاه  02فيفري .2017
(ختم مكتب الضبط بالمدرسة حجة على ذلك)
وتهمل كل العروض التي ال تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها أعاله.

