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  تفصلل عروض اثمان  :3  الفصل 
 

قدمة يجب SUPROMEDبإعتبار ان مشروع  
ُ
 أن معف  من اداء ع�� القيمة املضافة فإن العروض امل

وظفة عل��ا واملبلغ ا�جم��  اداءات، احتساب دون  ل�ل قطعة الفردية تتضمن: اثمان
ُ
�سبة اداء امل

بإحتساب مميع  اداءات. كما يجب ان ينص العرض ع��: املبلغ جمما�� للصفقة بدون اداءات و املبلغ 

 1ا�جم�� لدداءات واملبلغ ا�جم�� بإحتساب مميع اداءات، وذلك حسب ما هو ُمب�ن بامل�حق عدد 

املتعلق بتحديد كمية املش��يات و ا�خصائص الفنية املطلو�ة. 

 

العروض  فتح 4 :  الفصل
 

 وال�ي ُ�عي��ا املدير العام للمعهد الوط�ي بمقت�ىى ُمقرر  �جنة طرف من والفنّية املالّية العروض فتح يتم

 املبلغ جمما�� اقل �لفة.تتو�� إختيار العرض الذي يقدم 

 

: تقديم العروض 5 الفصل

 

بننة �� ا الفنية لشروط لاملا�� طبقا العرض رسلُي 
ُ
 طر�ق عن مغلق ظرف ��) 1(م�حق عدد  ستشارةامل

، ع�� العنوان التا��: ذلك �� وصل املحدد مقابل امل �� الضبط مكتب إ�� مباشرة سلمُي  أو السريع ال��يد

 ، ص.ب عدد IV ن�ج الهادي الكراي، املن�ه 10 املعهد الوط�ي للبحوث �� الهندسة الر�فية واملياه والغابات،

  أر�انة. 2080، 10

 الظرف ينصصيجب ان الرمز) و العارض(ا�ختم، ع�� تدل عالمة أية من خال ظرف �� العروض تقّدم

- طباعة مطو�ات والفتات وحامالت وثائق-09/2021-إعالن استشارة عدد  ال يفتح«ا�خار�� ع�� عبارة 

 . SUPROMED »مشروع 

حسب ختم مكتب الضبط.  صباحا 10 ع�� الساعة 2021 ماي 06حدد آخر امل لقبول العروض يوم 
 

: صلوحلة العرض وشروط التسللم 6 الفصل
 

ضه رع يبق حسب املواصفات املطلو�ة و  املطو�ات والالفتات وحامالت الوثائقيل��م املزود الفائز بطباعة

�سليم  بزود. يل��م الم العروضلقبول  أمل كآخر املحدد املوا�� اليوم من بداية )30ثالثون يوما ( ملدة صا�حا

 املواد املطلو�ة �� مقر املعهد املذ�ور أعاله.



専心却　種」車中3胆甚l亜吊㌔勘当チ山I出し剛胆は埋却南

中か享山王か!龍山萌埴生!⊥尋・卓出もe耳も握㌔I義山母国担I中山!

近却♂韮山♂ふみI高専竜也!追I享夕闇のヰ哩占哩は早!享紳

・SUPROMED幽af団I a±LふI轟叫寿ndl 。s

義山聞華甲岱脆里3甲珪少dI埋哩!亜戸出!軍

る厨擁母心も曾山圧し土と早I囲ふみI」摩〆ず也叫了e迩鴫●

SUPROMED/lNRGREF・ +串dr軸心も

.均すIむ坤曲l軸I ●

・国中亘理も聞出し」摩直読も千草まく担恒!⊥鴫山国!山句●

も肩車高専I尋1 ♂タ厄l母上山霊も千明と甲南」烏口山車時計箪
言選対中山雪女つ車型直也も竜山

;∴ 、

3/6

争青嶋劃し鴫ふな宣細

釣聴O鵬曲験が義竜山鶴



1ふふふし肇山

尊母は丸も亀甲l咽克】制海山崎

も凪l母上覆し阜導亘山中

/ノー一つ

-　∴ 、

圏

争一心却榊
馳脇的即油壷ふ農

4/6



5/6 
 

 الجمهورية التونسية
0Bبيئةوزارة الفالحة وال   

1Bالريفية المعهد الوطني للبحوث في الهندسة 
 والمياه والغابات 

2080 أريانة 10  ص ب 4شارع الهادي كراي المنزه   
–     71 719  630الهاتف :   039 230 71 709 033  - 71 

717 951فاكس :       71 

زيل المالي :ـالتن   

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

 Code Affectation 

  
 

طلب أثمان أو بيان تقديري  
 SUPROMED/INRGREFمشروع لفائدة 

 

................................... ........................................................................................................................………........... املزود :

...................................……………… .................…..............................................................................العنوان : ………………

……………………................................ .……………….......................................املعرف ا�جبائي : …………………………………

......…………………… .......…………………… : الرماء ذكر أفضل أثمان اشغال أو املواد أو ا�خدمات املبننة فيما ي��
 

ثمن الوحدة  الكمية بيان املواد او ا�خدمات

 بدون  اداء

الثمن ا�جم��  �سبة اداء

 بدون اداء

الثمن ا�جم�� 

 باحتساب اداء

Impression Bloc notes 
intérieur 30 p N/B couverture 
en couleur spirale métallique 

50 
    

Impression Porte documents 
papier 350 gr écoulage map 
forme découpe  

50 
    

Stylos personnalisés 50     

Flyers A4 recto/verso papier 
170 gr 450     

Impression ROLL UP + 
SUPPORT 80/200  3     

Impression Posters A1 papier 
couché 120gr 20     

Impression Posters A2 papier 
couché 120 g 20     

Impression Posters A0  papier 
couché 170 g 20     

Impression Posters A3  papier 
couché 120 g 20     

Impression A4 Couleur Papier 
80g 4000     
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Impression A4 couleur Recto-
Verso, papier 80 g 600     

Reliure à chaud rigide 04     

Impression sur bâche 
(banderole) : 3 m/1 m.   02     

 املجموع بدون أحتساب اداء 

  مجموع اداء

  املجموع بإحتساب اداء

 

 ..............................................................................................................................................أوقف بمبلغ:.........................................

 ...........………..............……..�� ……...........................…      بـ........…………………………….............................…أمل صلوحية اثمان :
 
 جمضاء وا�ختم
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