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 مركز البحث يف الرقميات  

   بصفاقس        

  2019لسنة  ددــــــــــ38ــــــــــــــــعاستشارة 
 بصفاقس الرقميات لفائدة مركز البحث يف  وإعالميةلوازم مكتبية  اقتناء

 املوضوع : 
ذلك طبقا لألقساط التالية:  2019بعنوان سنة  وإعالميةيعتزم مركز البحث يف الرقميات بصفاقس إجراء استشارة القتناء لوازم مكتبية   

 لوازم مكتبية:  01قسط عدد 
 إعالميةلوازم  : 02قسط عدد 

 .األقساطيف كل أو  قسط واحدوميكن لكل عارض املشاركة يف 
 طريقة تقدمي العروض : 

  :من مركز البحث يف الرقميات بصفاقس )العنوان  وإعالميةمكتبية  لوازميسحبوا ملف االستشارة اخلاصة ابقتناء  أنعلى العارضني الراغبني يف املشاركة 
راس كما ميكنهم سحب ك  اإلداريوذلك خالل التوقيت  (3021بصفاقس، القطب التكنولوجي بصفاقس ساقية الزيت، الرقميات مركز البحث يف 

 /http://www.crns.rnrt.tn :اخلاص مبركز البحث يف الرقميات بصفاقس  الرمسيوق  املالشروط من 
     :  2019 سنة ـلدد ــــــ38ـــــــــــاستشارة ع –اليفتح وحيمل عبارة :"  عالمة دالة على صاحب العرضظرف مغلق ال حيمل أي  تقدم العروض يف

 ."بصفاقس الرقمياتلفائدة مركز البحث يف  اقتناء لوازم مكتبية وإعالمية "
 :التايلويرسل عن طريق الربيد املضمون الوصول أو الربيد السري  على العنوان 

 275ص ب  ،3021بصفاقس، القطب التكنولوجي بصفاقس ساقية الزيت، الرقميات مركز البحث يف 
 الثانيةمن الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة  ميساالثنني إىل اخل )من الصيفيأو يودع مباشرة لدى مكتب الضبط ابملركز خالل التوقيت اإلداري 

 ( وذلك مقابل وصل يف الغرض. والنصف بعد الزوالالواحدة الساعة الثامنة صباحا إىل الساعة ويوم اجلمعة من  والنصف بعد الزوال
. وكل عرض يصل إثر هذا التاريخ يعترب ملغى، ويتم اعتماد اتريخ مكتب 9201 جويلية 12 اجلمعةاألقصى لقبول العروض ليوم  األجلحدد 

 الضبط ابملركز. 
 العرض :  مكوانت
 ئق التاليةثاالو من العروض تتكون

 الواثئق اإلدارية  -
 الواثئق الفنية  -
 جدول األسعار -

 :التالية ئقثايتضمن الظرف اخلارجي إىل جانب العرضني الفين واملايل الو
 

http://www.crns.rnrt.tn/
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 شهادة اخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  .1
 شهادة يف الوضعية اجلبائية صاحلة إىل آخر أجل لتقدمي العروض  .2
 نسخة من السجل الوطين للمؤسسات  .3
 بطاقة إرشادات عامة حول املشارك .4
 وصل يف تسليم مناذج ابلنسبة للفصول املعنية.   .5
 وذج املصاحب هلذا(.)طبقا للنم خراطيش حرب أصليةالتزام بتقدمي  .6

 حيتوي العرض الفين على:
 جداول اخلصائص الفنية خمتومة وممضاة .1
  02ابلقسط عدد  ابللوازماجلذاذات الفنية اخلاصة  .2

 حيتوي العرض املايل على: 
 العارض طرف من وخمتوم م  اعتبار مجي  األداءات ممضى حمررةول األمثان اجد -1

 :النماذج 
 يتعني على العارض تقدمي مناذج ابلنسبة للفصول املعنية، ويتم تسليمه وصال يف إيداع مناذج ابملركز. 

 يتم إيداع النماذج مبركز البحث على العنوان التايل: 
 275، ص ب  3021، القطب التكنولوجي بصفاقس ساقية الزيت، يف الرقميات بصفاقسمركز البحث 

 آجال اإلجناز: 
وعند جتاوز هذا التاريخ يعترب اإلذن ابلتزود ، ( من اتريخ تبليغه ابإلذن ابلتزودأايم 30يوما ) ثالثون يلتزم املزود بتقدمي البضاعة املطلوبة يف أجل أقصاه  

 الغيا، وحيتفظ املركز حبقه يف القيام ابإلجراءات اإلدارية والقانونية اليت يراها ضرورية.
 التسليم : 
  ن البضاعة عند التسليم مطابقة كليا ملواصفات العينة املقدمة ابلعرضجيب أن تكو 
  املركز( وذلك مقابل وصل تسليم يف الغرض، ويتم قبول اللوازم من قبل حافظ املغازة  مغازةمبقر مركز البحث )مباشرة يتم تسليم البضاعة

 ابملركز الذي يتوىل معاينة اللوازم املقدمة ومقارنتها ابلنماذج. 
 ن املزود خلو البضاعة من كل الشوائب  ويف حالة رفض اإلدارة تسلم البضاعة لعيب فيها يلتزم املزود ابستبداهلا يضم 

 

       

افقت عليه اطلعت افقت عليه اطلعت وو  وو

 العارض

 …………………………في...........................

 بصفاقسالرقميات البحث في  مركز

 املدير العام

                 ………………………في.......................  

 



 

 
*********************************************************************************  

 ، ص ب 3021بصفاقس ساقية الزيت،  ، القطب التكنولوجيمركز البحث في الرقميات بصفاقس  
 74 – 863041/ الفاكس :  74 - 863044*  74 - 863042الهاتف : 275

http://www.crns.rnrt.tn 

 

 

 

 

 

 
 مركز البحث يف الرقميات

 بصفاقس         
 
 

  2019 لسنة  ددــــــــ38ــــــــــاستشارة ع
 بصفاقس الرقمياتلفائدة مركز البحث يف  مكتبية وإعالميةاقتناء لوازم   

  ددـــــــ01ــــــــــــــــــــــــــــملحق ع
 

  بطاقة إرشادات عامة حول المشارك           

 

 ...: ...................................................................................... االجتماعي االسم واللقب أوسم اال

 ..............................................................: ............................................. الشكل القانوين

 ...............................................................................................................عنوان املقر : 

 ................................................................الفاكس :  .: ...................................... اهلاتف

 ................................رأس املال: ..................................................................................

 .........................................: ................................................ مرسم ابلسجل التجاري حتت عدد 

 ........................................................................................................رقم املعرف اجلبائي  : 

  ................................................................الشخص املفوض إلمضاء واثئق العرض ) اإلسم واللقب واخلطة(

                                                                                                                                                                 

 .................يف .......حرر بـ.................                                       

 )إمضاء املشارك وختمه(                                                                                            
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 مركز البحث يف الرقميات 

  بصفاقس        
 2019 لسنة  ددــــــــ38ــــــــــاستشارة ع

 بصفاقس الرقمياتلفائدة مركز البحث يف  مكتبية وإعالميةاقتناء لوازم 
 ددـــــــ02ــــــــــــــــــــــــــــملحق ع

 أصليةحبر  خراطيشبتقديم  التزام
 
 
 

 (1)إين املمضي أسفله  

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

 ..............................................................واملتعهد ابسم وحلساب الشركة ..................................

 ............. ترقيم بريدي.............................................................................صندوق بريد ..........

 .........................................مدينة..........

.................................................................... ..............اهلاتف 

 .................................................................................الفاكس

 االستشارة.وذلك طيلة مدة  خراطيش أصلية ألتزم بتقدمي 

 

 .......................حرر بصفاقس يف                                                       

                              وإمضاء وختم امللتزماسم ولقب                                   
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 مركز البحث يف الرقميات

 بصفاقس         
  2019 لسنة  ددــــــــ38ــــــــــاستشارة ع

 بصفاقس الرقمياتلفائدة مركز البحث يف  مكتبية وإعالميةاقتناء لوازم   
  وصل تسلم العينات         

 لوازم مكتبية :ــــــدد 01قسط عــــــ              

الكمية  بيان املواد الفصل
 وقع تسليم العينة أم ال النموذج   املطلوبة

L'échantillon livré ou non 
01 Cahier registre 5*5 (200 P) 20 Exigé  
02 Agrafeuse de bureau métallique 20 Exigé  
03 Correcteur  Blanco 2 boites 10 Exigé  
04 Scotch double face 10 Exigé  
05 Taille-crayon 30 Exigé  
06 Tube colle  30 Exigé  
07 Corbeille à courrier 30 Exigé  
08 Boite d’archive grand format avec dos de 

10 a 15 cm 
100 Exigé  

09 Boite d’archive grand format avec dos de 

5 a 10 cm 
100 Exigé  

10 Chemise cartonnée 22*31 cm de 

différents couleurs 
500 Exigé  

11 Chemise kraft 2000 Exigé  
12 Dater français 03 Exigé  
13 Dater arabe 03 Exigé  
14 Marqueur permanent 10 Exigé  

 
 صفاقس يف ..........................................

 املزود                                                                                               املصلحة املاليةختم وإمضاء 
 

 ثمنها يف صورة عدم إسناده فصوال.مصلحة املالية وال ميكن له املطالبة بال ميكن للعارض اسرتجاع العينات املسلمة لل (1)
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  مركز البحث يف الرقميات

 بصفاقس          
  2019 لسنة  ددــــــــ38ــــــــــاستشارة ع

 قسبصفا الرقمياتلفائدة مركز البحث يف  مكتبية وإعالميةاقتناء لوازم   
 ةالخاصيات الفنية للمعدات المطلوب                                        

 لوازم إعالمية :ـــــــــــدد 02قسط عــــــــــ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اطلعت عليه وصادقت

 إمضاء وختم العارض

 الكمية المطلوبة  بيان المواد الفصل

01 Flash disque 16 GB 20 

02 Souris USB 20 

03 Cartouche Lexmark E260A11E 04 

04 Cartouche Samsung ML-D4550A 04 

05 Adaptateur HDMI to VGA 10 

06 Adaptateur VGA to HDMI 10 

07 Flacon encre Epson L365 Noir 05 

08 Flacon encre Epson L365 Jaune 05 

09 Flacon encre Epson L365 Cyan 05 

10 Flacon encre Epson L365 Magenta 05 

11 Cartouche Samsung SL-M3820 ND 25 

12 Cartouche RICOH SP C250SF Noir 02 

13 Cartouche RICOH SP C250SF Jaune 02 

14 Cartouche RICOH SP C250SF Cyan 02 

15 Cartouche RICOH SP C250SF Magenta 02 

16 Toner Samsung MLT-101S 01 

17 Disque dur externe 1TB 10 
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 مركز البحث يف الرقميات

 بصفاقس 
  2019 لسنة  ددــــــــ38ــــــــــاستشارة ع

 بصفاقس الرقمياتلفائدة مركز البحث يف  وإعالميةمكتبية اقتناء لوازم   
 لوازم مكتبيةدد  : ــــــــ01ـــــــــــقسط ع          

 جدول األسعار       
الكمية  بيان املواد الفصل

ة املطلوب  
السعر الفردي 
  ابعتبار األداءات

بار السعر اجلملي ابعت
 األداءات 

01 Cahier registre 5*5 (200 P) 20 
  

02 Agrafeuse de bureau métallique 20   

03 Correcteur  Blanco 2 boites 10   

04 Scotch double face 10   

05 Taille-crayon 30   

06 Tube colle  30   

07 Corbeille à courrier 30   

08 Boite d’archive grand format avec dos de 10 a 15 cm 100   

09 Boite d’archive grand format avec dos de 5 a 10 cm 100   

10 Chemise cartonnée 22*31 cm de différents couleurs 500   

11 Chemise kraft 2000   

12 Dater français 03   

13 Dater arabe 03   

14 Marqueur permanent 10   

  اجملمــــــــــــــــــــــــــوع

 
 القسط مببلغ مجلي ابعتبار مجي  األداءات قدره: .................................................................أوقف هذا 

...................................................................................................................... 
 اطلعت عليه وصادقت

 وختم العارض إمضاء
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  مركز البحث يف الرقميات  
 بصفاقس           

  2019 لسنة  ددــــــــ38ــــــــــاستشارة ع
 بصفاقس الرقمياتلفائدة مركز البحث يف  مكتبية وإعالميةاقتناء لوازم   

 لوازم إعالميةدد  : ــــــــ02ـــــــــــقسط ع          
 جدول األسعار         

 بيان املواد الفصل
الكمية 
 املطلوبة 

السعر الفردي 
  ابعتبار األداءات

السعر اجلملي 
  ابعتبار األداءات

01 Flash disque 16 GB 20   

02 Souris USB 20   

03 Cartouche Lexmark E260A11E 04   

04 Cartouche Samsung ML-D4550A 04   

05 Adaptateur HDMI to VGA 10   

06 Adaptateur VGA to HDMI 10   

07 Flacon encre Epson L365 Noir 05   

08 Flacon encre Epson L365 Jaune 05   

09 Flacon encre Epson L365 Cyan 05   

10 Flacon encre Epson L365 Magenta 05   

11 Cartouche Samsung SL-M3820 ND 25   

12 Cartouche RICOH SP C250SF Noir 02   

13 Cartouche RICOH SP C250SF Jaune 02   

14 Cartouche RICOH SP C250SF Cyan 02   

15 Cartouche RICOH SP C250SF Magenta 02   

16 Toner Samsung MLT-101S 01   

17 Disque dur externe 1TB 10   

  اجملمــــــــــــــــــــــــــوع
 مجلي ابعتبار مجي  األداءات قدره: .................................................................أوقف هذا القسط مببلغ 

.......................................................................................... 
 اطلعت عليه وصادقت

 وختم العارض إمضاء


