تونس في 07افريل 2017

الموضوع :استشارة اقتناء حبر االت طباعة واالت نسخ عدد .2017/11
تعتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس إجراء استشارة قصد اقتناء حبر االت طباعة واالت نسخ ومعدات
اعالمية 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 حبر االت طباعة واالت نسخ عدد "2017/11
ترسل العروض مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط في اجل أقصاه
 21افريل .2017
(ختم مكتب الضبط بالمدرسة حجة على ذلك)
وتهمل كل العروض التي ال تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها أعاله.

اجلمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

طلب أمثان استشارة عدد 2017/11
العارض………………………………………………………………………………………………………………………………..:
العنوان…………………...…………………………………………………………………………………………………………. :
اهلاتف القار………………….......... :الفاكس………………………………الهاتف الجوال..........................................
رقم احلساب اجلاري ..................................................البنك...................................................................
 .املعرف اجلبائى… ………………………………………….…… ..........................................................................
ع/ر
الــــنوع

الكمية

01

Lexmark T650

12

02

Lexmark MS310dn

10

Epson EPL
N2550N
 Samsung ML3051N
Samsung ML-2250

03

06

Samsung ML -2550

01

07

Samsung ML-1520

01

08

Samsung ML -3470

02
02

03
04
05

01
03

Hp deskjet 9803
noir
couleur
Brother MFC 8380
DN
Canon NP6251

08

12

Ricoh MP 6002sp

06

13

Sharp AR-5520D

02

14

CD ROM

150

15

DVD ROM

250

16

Sourie optique

30

17

Adapteur HDMIVGA

20

09

10
11

02
01

الثمن الفردي دون احتساب
جميع األداءات

نسبة
االداء

الثمن الفردي مع
احتساب جميع
األداءات

الثمن الجملي مع
احتساب جميع األداءات

18

19

Cable alimentation
tripolaire en trèfle
(1.5 mètres
)minimum
Cable HDMI
)blindé(3mètres

20

10

اوقف هذا الجدول بجملة قدرها (:باالرقام وبلسان القلم مع احتسات جميع االداءات).................................................:
.....................................................................................................................................

الكاتب العام للمدرسة العليا للمواصالت بتونس
ولـ ــيد الطبّويب

بـأريانة في:

..........................

اإلمضاء والختم

