الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

تونس في  23مارس 2017

الموضوع :استشارة القتناء مستلزمات تنظيم تظاهرات مدرسية وندوات علمية عدد 2017/ 08
تعتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس إجراء استشارة اقتناء مستلزمات تنظيم تظاهرات مدرسية وندوات علمية بالمواصفات
والكميات المطلوبة .
يلتزم المزودون المشاركون في هذه االستشارة،بمحتوى عرضهم لمدة سنة ابتداء من اليوم الموالي ألخر اجل لقبول عرضهم.
ويمكن للمزود ان يرسل عدة عروض بحسب البضاعة المتوفرة لديه.وتسند عملية اختيار المزود على مدى مطابقة بضاعته للمواصفات
وعلى مدى جودتها.
كما يتوجب تحديد اجال التسليم بحيث ال تتجاوز  15يوما من تاريخ تسلم وصل التزود.
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 القتناء مستلزمات تنظيم تظاهرات مدرسية وندوات علمية عدد "2017/ 08
ترسل العروض مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط في اجل أقصاه  31مارس .2017
(ختم مكتب الضبط بالمدرسة حجة على ذلك)
وتهمل كل العروض التي ال تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها أعاله.

الكاتب العــــــــــام
وليد الطبوبي

اقتناء مستلزمات تنظيم تظاهرات
وندوات علمية
R: S.A.F SUP’COM

طلب اثمان او بيان تقديري
(2017/08 )عدد
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الثمن الجملي مع
احتساب جميع االداءات

الثمن الفردي مع
احتساب جميع
االداءات

الثمن الفردي دون
احتساب جميع االداءات

الكمية

بيان المواد او الخدمات
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AFFICHESA3 ( 170gr )
AFFICHES A2 ( 170gr )
AFFICHES A0 ( 170gr )
AFFICHES A4 ( 170gr )
AFFICHES A1 ( 170gr )
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AFFICHES A3 (autocollant)
AFFICHES A2
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AFFICHES A0
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AFFICHES A4
AFFICHES A1
Trophés en
plexi+gravure(personnalisation)
Bonderoles sur bache (au
metre carré)
dépliant 15x21 cm fermé
impression R/V ( 115gr )
FLYER A5 impression
115gr R/V
FLYER A4 impression
115gr R/V
Badges mettalique
Badges avec ruban
Bloc notes A4 avec impression en
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ر/ع
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tete et pied de page personnalisés
)de couverture en 4CR + interieur
en 1CR/P de 40 feuilles dos carré(
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1000

bloc Bloc notes A5 avec
impression en tete et pied de
page personnalisés )de
couverture en 4CR + interieur
en 1CR/P de 40 feuilles dos
carré(
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Porte documents personnalisés
similair
Stylos avec impression (papier
350g)

20
21

100

Clé USB 8GO avec impression
Modele en bois
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Modele en cuir
Sac en carton personnalisé
Cartable en toile double
compartiment avec bandouliere
Cartable simili cuir double
compartiment
Roll up 23x33x10 cm f.fermé
Roll up 2mx1m( visual
+structure)
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: المجموع
Arrête le présent devis à la somme de (En Toutes Lettres) :
.………………………………………………………………………………………….………………

..........................في

بأريانة

اإلمضاء والختم

الكاتب العام للمدرسة العليا للمواصالت بتونس

وليد الطـبوبي
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