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 كراس الشروط
 - طلب عروض رقم 2019/01 -

30حواسيب عدد أجهزة اقتناء   
 

 نص اإلعالن -

 العرض الفني واإلداري -

 الماليالعرض  -

 عامة شروط  -

- LA SOUMISSION 
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 -ALECSO األلكسو - العلوم و الثقافة و للتربية العربية المنظمة

 
 01/2019  عدد العروض طلب

 30 عدد حواسيب أجهزة اقتناء
 

 30  القتناء" عروض طلب إجراء" لكسواأل"  العلوم و الثقافة و للتربية العربية المنظمة تعتزم

 المواصفات ملف تحميل المشاركة في والراغبة الحواسيب تزويد في المختصة للشركات يمكن حاسوب"،

 التوجه أو عروض( طلب )إعالن / /http://www.alecso.org المنظمة موقع على المطلوبة الفنية

 حي العاصمة. بتونس الشمالي العمراني المركز عقيد، علي محمد بشارع الكائن المنظمة لمقر مباشرة

 الرسمي. الدوام ساعات خالل الخضراء

 واإلدارية. الفنية الشروط كراس لمقتضيات مطابقة العروض تكون ان يجب

 العلوم، و الثقافة و العربية للمنظمة العام المدير السيد الى موجه و مغلقا للعرض الخارجي الظرف يكون

 01/2019 عدد العروض طلب -  يفتح ال: "التالية العالمة سوى اخرى اشارة اي يحمل ال ان يجب و

 على يحتوي ان ويجب المشارك اسم الخارجي الظرف يحمل الو "30 عدد حواسيب أجهزة اقتناء

 ." ب" المالي الظرف و" أ" الفني الظرف و االدارية الوثائق و المبدئي البنكي الضمان

 مبلغ على يحتوي و المالية وزارة من له مرخص تونسي بنك طرف من المبدئي المالي الضمان يقدم

 الموالي اليوم من بداية تحسب ( 90)  يوما تسعين لمدة المفعول ساري يكون ( دينار يألف) دينار 2000

 .العرض اقصاء عليه يترتب البنكي المالي الضمان تقديم عدم أن مالحظة مع العروض، تقديم لموعد

 مقدم اسم كذلك و" واإلداري الفني العرض" عبارة على يحتوي و مغلقا" أ" االول الظرف يكون و

 الترتيب حسب والفني االداري للعرض المكونة الوثائق كل على وجوبا الظرف هذا ويحتوي العرض

 . العروض طلب شروط بكراس عليه المنصوص

 العرض مقدم اسم كذلك و" المالي العرض" عبارة على يحتوي و مغلقا" ب" الثاني الظرف يكون و

 شروط بكراس عليه المنصوص الترتيب حسب المالي للعرض المكونة الوثائق كل على يحتوي ان ويجب

 . العروض طلب
 

 العربية المنظمة: " التالي العنوان الى الوصول مضمونة برسالة او السريع بالبريد العروض ترسل

 مباشرة تسلم او 1120"  ب.ص تونس، 1002 الخامس، محمد شارع-ألكسو– العلوم و الثقافة و للتربية

 بتونس الشمالي العمراني المركز عقيد، علي محمد بشارع الكائن المنظمة بمقر الضبط مكتب الى

 العروض لتقديم أجل آخر يوم من الزوال بعد نصف و الثالثة الساعة لحدود وذلك الخضراء حي العاصمة

 .21/11/2019 يوم
 

 مطابقة ليست او وقتي بنكي ضمان على تشمل ال او التاريخ هذا بعد تصل التي العروض اقصاء يقع

 .العروض طلب او العروض ملف لشروط
 

    .علنية ليست العروض فتح حصة
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رف األول "أ": "العرض الفني واإلداري"ظال  

 لشروط الشكليةا

 مقدم العرضو كذلك اسم  "واإلداريالعرض الفني "مغلقا و يحتوي على عبارة  "أ"يكون الظرف االول 

حسب الترتيب المنصوص  االداري والفنيويحتوي هذا الظرف وجوبا على كل الوثائق المكونة للعرض 

  .عليه بكراس شروط طلب العروض

 المحتوى

 العرض الفني -1

 

 االستجابة للشروط األساسية التالية: -1.1

 (.all in one touch screenالكل في واحد بشاشة لمسية ) -

 ".20شاشة عشرون بوصة  -

 من الجيل السادس. i5معالج  -

 جيغا بايت. 4ذاكرة  -

 جيغا بايت. 500قرص صلب  -

 (.graveur dvdناسخ أقراص ) -

 .wifiو  Bluetoothتقنية  -

 كاميرا ويب. -

 .usbمنافذ  3 -

 .45RJمنفذ  -

 .display portمنفذ عرض  -

 .windows 10 pro 64 bitنظام تشغيل نسخة أصلية  -

 المقترح بالعرضونوع الحاسوب  للعالمة تعريفتقديم  -1.2

 Prospectus de la marque et du type de PC proposés 

 

 تقديم مقترح ضمان الحواسيب المقترحة -1.3

Garantie de l’équipement proposé 
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 اإلداريالعرض  -2

 

 الضمان البنكي المبدئي -2.1

  مبلغ على يحتوي و المالية وزارة من له مرخص تونسي بنك طرف من المبدئي المالي الضمان يقدم

 الموالي اليوم من بداية تحسب يوما ( 90) تسعين لمدة المفعول ساري يكون (دينار ألفي) دينار  2000

 .العرض اقصاء عليه يترتب البنكي المالي الضمان تقديم عدم أن المالحظة مع العروض، تقديم لموعد

 السجل التجاري للشركة -2.2

 

 ملف تعريفي بالشركة  -2.3

 

 )على كل األوراق( كراس الشروط موقع ومختوم من طرف الشركة العارضة -2.4

 

 وثيقة تعهد العارض -2.5

Soumission dûment signée avec cachet de la société 

 

"المالي": "العرض ب" الثانيرف ظال  

 الشكلية لشروطا

 ويجب مقدم العرض اسم كذلك و" المالي العرض" عبارة على يحتوي و مغلقا" ب" الثاني الظرف يكون

 طلب شروط بكراس عليه المنصوص الترتيب حسب المالي للعرض المكونة الوثائق كل على يحتوي ان

 . العروض

 المحتوى

 الماليالعرض  -1

 سعر الوحدة )الحاسوب كامل(
دون احتساب  بالدينار التونسي
 القيمة المضافة

 السعر الجملي  الكمية
بالدينار التونسي دون احتساب 

 القيمة المضافة

.................................. 30 ................................. 
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عامةشروط   

 مصاحب توريد أمر للشركة وتقدم المضافة القيمة من معفاة والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة

 الجارية. للسنة االعفاء بشهادة

 :والعلوم والثقافة للتربية العربية بالمنظمة الخاص المشتريات نظام حسب بها المعمول الدفع شروط

 التشغيل( )مع االستالم عند للحواسيب االجمالية القيمة من % 90 دفع -

 الضمان. مدة انتهاء بعد للشركة سداده يتم (نهائي ضمان) % 10 نسبة خصم يتم -

 :الحواسيب ضمان شروط

 .شهرا( 12) سنة عن يقل ال

 

 :التزويد آجال شروط

 الممارسة. بإرساء االعالم تاريخ من يوما 15 عن تزيد ال فترة خالل الحواسيب أجهزة توريد يتم

 

 

 توقيع وختم العارض

 

 

 

 

 

 

 

 توقيع وختم كل الصفحات من طرف العارض اجباري./. 

 

 TOUTES LES PAGES DOIVENT COMPORTER LE PARAPHE  OU SIGNATURE ET LE CACHET DU 

SOUMISSIONNAIRE./. 
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SOUMISSION 

AO NUM 01/2019 

ACHAT DE TRENTE ORDINATEURS PC POUR LE COMPTE DE L’ALECSO A TUNIS 

 

Je soussigné: ………………………………………………………………………………………..…............... 

Agissant au nom et pour le compte de …………………………………………………………………...…….. 

Inscrit au registre de commerce de ………………………………………………………………...………...... 

Sous le 

n°…………………………………………………………………………………………………….. 

Faisant élection domicile à ………………………………………………………………………..………........ 

Adhérant à la C.N.S.S sous le n° ……………………......................................................................................… 

Matricule Fiscal n° 

.………….……..........................................................................................................… 

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'appel 

d'offres relatif à L’ ACHAT DE TRENTE ORDINATEURS PC POUR LE COMPTE DE L’ALECSO A 

TUNIS comprenant les Documents suivants : 

 La Soumission 

 Le Dossier de l’Appel à la Consultation dûment signé 

 Les Documents techniques et administratifs demandés 

 L’offre de prix 

 Les conditions générales 
Après avoir, personnellement et en qualité du représentant officiel de la société ci- dessus indiquée 

apprécié et compris l’ensemble des documents demandés et la demande du présent Appel d’Offre et 

sous  ma responsabilité, je m'engage et me soumet envers l’ALECSO à :  
 

1/ A fournir l’équipement demandé objet du présent Appel d’Offre moyennant les prix fermes et non 

révisables  pour la somme de (en dinars tunisien en chiffres et en lettres) : 

………………………................................................ 

……………………………………………………………………………………….……………. Hors 
TVA 

Je déclare enfin admettre que le prix du marché couvre tous les ouvrages nécessaires à la réalisation du 

projet, objet de la présente soumission.  
 

2/ M’engage à assurer la fourniture et la livraison du matériel demandé selon les conditions décrites 

dans le  cahier de charges.  

3/ A maintenir valables les conditions de la présente soumission pendant  QUATRE VINGT DIX  jours 

(90  jours) à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.  

4/ A respecter le planning approuvé par le Client.  

5/ J'affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou mise en régie à  mes torts que je ne 

tombe pas sous le coup d'interdictions légales dictées en Tunisie. 
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Le Client délégué se libèrera des sommes dues par lui faisant donner crédits au compte : à............. 

.......……….……………… domicilié à ………………….. Banque....................................................  

Agence ………....................... N° du compte   

RIB :………............................................................................... 

 

 

                          Fait à …………le ……………….. 

                                                                                           LE SOUMISSIONNAIRE 

     (Bon pour soumission de la main du soumissionnaire) 

               Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N.B. : Indiquer de façon précise (Nom, Prénom et Profession) ainsi que l’organisme qui a délégué les 

pouvoirs. Lorsqu’il y a plusieurs entrepreneurs, ils devront mettre, nous soussignés 

..........................................   nous obligeons solidairement 

 


