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صفقة حسب اإلجراءات المبسطة إعالن   

  SM/0202/20 عـــدد

 إقتناء معدات إعالمية

TUNEPS A.O.N° 20210900285-00 
-------------- 

بإقتناء معدات  تتعلق خاصة بالمؤسسات الصغرى لإلجراءات المبسطةبصفقة وفقا يعتزم المعهد الوطني للرصد الجوي القيام 

 :تفصيلها كاآلتي  أقساط (30) ثالثتم تقسيم الطلبات إلى ، وقد إعالمية

  

 الكمية المعدات الفصل القسط
مبلغ الضمان 

 (بالدينار) قسطالوقتي لل

2 

2 
 Windows 10 Professionnel 64 bits OEMرخصة + مكتبي حاسوب 

(Fr) ( 2صنف) 
25 

2022 
2 

 Windows 10رخصة + تعليمى الكل في واحد حاسوب 

Professionnel 64 bits OEM (Fr) ( 0صنف Format Tout-en-un)) 
10 

 Serveur Rackable  01)+  خادم 3

 05 (Ecran 23’’ LED)شاشة حاسوب  4

0 

2 
 (un toner laser  d’origine)آلة ناسخة مع إضافة وحدة حبر أصلية 

 لكل آلة
05 

022 
0 

 (un toner laser d’origine)مع إضافة وحدة حبر أصلية   آلة طابعة
 .لكل آلة

30 

 05 (Scanner à plat)ماسحة ضوئية  3

 Onduleur 1 KVA 10 222مموج كهربائي  2 3

 

 

 .الواحد القسطجميع فصول  يشمل الرض أو أكثر و يلغى كل ع قسطيمكن للعارضين المشاركة في 

 

 



  www.tuneps.tn: تونيبس على الخط عبر منظومةمقابل بدون الشروط  اتكراس تحميل الصفقةالمشاركة في هذه  فعلى الراغبين في

 . Tunepsعبر منظومة العرض الفني والعرض المالي  إرسال كل منيجب  

صفقة حسب اإلجراءات  ، يفت ال"يختم ويكتب عليه  ظرف في للمؤسسات الوطينالسجل  و املشارك هبا الأقساطللك الضامن الوقيت يتم تضمين 

عن و يرسل  "المعهد الوطني للرصد الجوي إقتناء معدات إعالمية لفائدة – MS0202//20 عـــدد المبسطة

مكتب الضبط للمعهد الوطني للرصد الجوي مقابل وصل بمباشرة  ودعأو ي ول أو عن طريق البريد السريعطريق البريد مضمون الوص

 :على العنوان التالي إيداع

 ويــــــــجـد الـــرصـلـي لـنـوطـد الـهــعـمـال 

 تونس - 2223 الخضراء -ولمبيشارع دمحم علي عقيد، الحي األ ،2
 

 .كل عرض يرد بعد هذا التوقيت يعتبر الغيا .الثانية بعد الزوالعلى الساعة  0202 أكتوبر 14حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 

 بداية من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول يوما (202) مائة و عشرينيبقى المشاركون ملزمين بعروضهم بمجرد تقديمها لمدة 

 .العروض

على الساعة  0202 أكتوبر 14و ذلك بتاريخ  عبر منظومة تونيبس، ،يقع فتح العروض الفنية و المالية في جلسة واحدة علنية بمقر المعهد

 .بعد الزوال و النصفالثانية 

http://www.tuneps.tn/

