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الورصذ الىطني للفالحة 
 
 
 
 
 
 

   كّراس الشروط اإلدارية الخاصة     
 
 

 ( Scanner de Microfiches 16 mm)قتناء آلت ماسحت ضىئٍت إل
 2016بعنىان سنت 

 
 
 
 

 2016  هارس07حذد آخر أجل لقبىل العروض لـيىم 

 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Observatoire National de l’Agriculture 
     30, Rue Alain Savary – 1002 Tunis 

Tél. : (216) 71 801.478 / 71 801.055 – fax : 71 785.127 
E-mail : onagri@iresa.agrinet.tn 

المرصـــذ الىطنـــً للفالحـــت 
      تىنس1002– ، نهج آالن سفاري 30

 785.127 71: الفاكس – 801.055 71 / 801.478 71 (216): الهاتف
 onagri@iresa.agrinet.tn: البرٌذ االلكترونً

 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 

DES RESSOURCES 

HYDRAULIQUES 
ET DE LA PECHE 

الجمهىرٌــت التىنسٍـت  

والمىارد وزارة الفالحــت 

 المائٍــت 

 والصٍذ البحري
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                      المرصد الوطني للفالحة

 ف 2016 – 01إعالن نتائج استشارة  عدد  
 (Scanner de Microfiches 16 mm)تتعلق بإقتناء آلة ماسحة ضوئية 

 
 

 
 Scanner de) آلة ماسحة ضوئية  ف إلقتناء01/2016قام المرصد الوطني للفالحة باستشارة تحت عدد 

Microfiches 16 mm)  التالي على النحو تحتوى على قسط واحد  2016بعنوان سنة  :

 العدد نوع الطلب األقساط

    01 (Scanner de Microfiches 16 mm)آلة ماسحة ضوئية  1قسط عدد 

 

  على الساعت الخامست مساءا بالمرصذ الىطنً للفالحت   2016 مارس 07وانعقذث جلست فتح العروض ٌىم 

 :  تتلخص العروض الىاردة كما ٌلً و 

 الوبلغ بالذينار للوتعهذيي التجاري اإلسن
 العارضىى

 

INFO DISTRIPLUS 17153.683 1 عـــذد العارض 

Carrefour Informatique Gres (CIG) 18353.900 2 عـــذد العارض 

Méga Systems 17808.000 3 عـــذد العارض 

Sté SAFE PROTECT TUNISIE 16600.000 4 عـــذد العارض 

BOS LE PROGRES 15348.800 5 عـــذد العارض 

Archives YourDocs 18305.924 6 عـــذد العارض 

 

 

 

 .وبناءا على عملية التقييم المالي تم إحالة العروض للتقييم الفني

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 

DES RESSOURCES 

HYDRAULIQUES 
ET DE LA PECHE 

الجمهىرٌــت التىنسٍـت  

والمىارد وزارة الفالحــت 

 المائٍــت 

 والصٍذ البحري
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     فنـــــيالتقييــــم ال-

قل ثمنا لجنة تتول     ،التقييم إعتمادا على جدول ترتيب العروض المالية التثبت في الخاصيات الفنية للعارض اٌلأ

 والتصريح بمدى مطابقتها للشروط الفنية الدنيا المنصوص عليها بكراس الشروط الخاصة باالستشارة عدد

 ف المتمثلة في إمضاء و ختم كراس الشروط الفنية  على كل صفحة من طرف  العارض، تعمير 01/2016

مختومة       (prospectus technique)الخصائص الفنية بالخانة المخصصة لذلك بكل دقة و جذاذات فنية 

 .  وممضاة

 :وبعد التثبت أقرت اللجنة بمقبولية العرض الفني

العرض اٌلقل ثمنا وبعد التدقيق في المواصفات الفنية ومقارنتها  " BOS LE PROGRES"  قدمت شركة  

 بما هو مطلوب بكراس الشروط الفنية،  صرحت لجنة التقييم بمطابقة العرض الفني المقترح من طرف شركة    

BOS LE PROGRES  

 

  :مقترح اإلسناد- 

 : ف كما يلي 01/2016تبعا لما تم ذكره تقترح لجنة التقييم إسناد تنفيذ الحصص الخاصة باإلستشارة عدد 

 اإلسنــــــاد  

 المبـــــلغ العــــــارض مكان التركيز اٌلقساط
  دBOS LE PROGRES"  15348.800"  شركة   تونس 01قسط عــــدد 

 

  

  

  

  

  

 :زأعضاء لجنة الفر
رئيس اللجنة : عبد الرؤوف العجيميالسيد - 
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عضو : السيد سعيد المصمودي- 
 

عضو : السيد عادل زريبة - 
 

  عضو: السيدة سامية الزّزاهري - 
 

 
 


