
                                                              

                                                

  وثيقة التعّهد المالي
 03/2021طلب العروض عدد 

  

  ……………………………………………………..............…………............…………........................الممضي أسفله (االسم واللقب):  إنّي

  …............: …….............……………الهاتف الجّوال .........................................………………………………………………………………:الّصفة

  .....................................................................................................................................................................................والمتعّهد باسم ولحساب شركة:

  ............................................................................................................................................................................................................................................: عنوانها

  ...............................................................................: الفاكس....................……............................................................................................……:رقم الهاتف

  .............................................................................................................................................................................................................: رقم السجل التجاري
  

معّدات اقتناء بالخاّص  03/2021بعد االطالع على كّل الوثائق المكّونة لملف طلب العروض عدد 

نظومة الشراء العمومي على الخط عبر م والمؤسسات الّراجعة إليها بالنظر لفائدة جامعة منوبة إعالمية

Tuneps . 

وبعد االّطالع شخصيّا على قائمة التجهيزات المطلوب اقتناؤها والتثبت مليّا من طبيعة الّصفقة ومن  

الّصعوبات التي يمكن أن تنجّر عنها، أتقّدم بالعرض الموالي بعد توقيع وختم جدول األسعار وكل الوثائق 

 معّداتّراجعة إليها بالنّظر بالالواردة بملف طلب العروض وأتعّهد بتزويد جامعة منّوبة والمؤّسسات ال

بإعتبار األداء  ويلحأو العملة القابلة للت بالدينار التونسيو(بالحروف وباألرقام المطلوبة مقابل ثمن جملّي قدره 

   :)على القيمة المضافة

  

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

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

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

  المطلوبة، كما: الذي عرضته بنفسي ووفقا للّشروط

  أتعّهد بالبدء في تنفيذ الّصفقة في اآلجال المنصوص عليها بملف طلب العروض ووفقا للتاريخ

 المنصوص عليه بوثيقة اإلذن بتنفيذ الصفقة أو إذن التزّود.

  يوما ابتداء من آخر أجل لتسليم  120أتعهد باإلبقاء على صلوحية العرض الذي أتقّدم به لمّدة

  .وص عليه بإعالن طلب العروضالعروض المنص

 .أتعهد بأن أقوم بإجراءات تسجيل عقد الّصفقة ومالحقه على حسابي الخاص  

 

  التونسية  ةالجمهوريّ 
  ارة التعليم والبحث العلميز و 

  جامعة مّنوبة



  أتعهد بعدم المطالبة بأي نوع من أنواع التعويض أو جبر األضرار في حالة عدم قبول عرضي أو

  قيام جامعة منّوبة بتعديل حجم الطلبية.

   أصّرح بانخراطي بالصندوق القومي للضمان االجتماعي تحت رقم.................................................................... 

  وأتعهد بإثباته.

 .أصّرح على الّشرف بأن المؤّسسة ليست قيد اإلفالس أو التّصفية القضائية وأتعّهد بإثبات ذلك  

  
         

  
  الخالص مقابل التزويد من طرف المصالح المختصة برئاسة جامعة منّوبة لفائدة:يتم  

  
 المؤّسسة:.... ................................................................................................................................................................ 

  الحساب الجاري :رقم .............................. ..........................................................................................................  

 :البنك ............................................................................................... ............................................................................  

 رقم المعّرف الجبائي  : .........................................................................................................................................  
 

 

 

  

  اطلعت عليه ووافقت                                               

  ...................................................في:  ................................                                                                                            

  ( اإلسم واللقب، الصفة، الختم واإلمضاء)                                                                           
   



 
 

 
 

  4الملحق عدد 
  سعارجدول األ

 30/1202 وطني عدد لب عروضط
 

  

  
العدد 
  الرتيب

  
  نوع البضاعة

  
  الكمية

السعر الفردي 
 لدينار التونسي
أو العملة القابلة 

 دون ويلحللت
إحتساب 
  األداءات

  
نسبة 
  األداء

السعر الفردي 
لدينار التونسي 
أو العملة القابلة 

 مع  ويلحللت
 مجيع إحتساب

  األداءات

السعر اجلملي 
 لدينار التونسي
أو العملة القابلة 

مع  ويلحللت
إحتساب مجيع 

  األداءات

01 
Ordinateurs M1 

ألحرف:  .......……………………………………السعر الفردي 

………………………………………………………… 
330         

02  
Ordinateurs M2   

ألحرف:  .......……………………………………السعر الفردي 

………………………………………………………… 
150         

03  
Serveurs    

ألحرف:  ....………………………………………السعر الفردي 

………………………………………………………… 
1         

04  
iMAC  

 .....………………………………………ألحرف:السعر الفردي 

………………………………………………………… 
20         

05  
Onduleurs  

ألحرف:  ....……………………………………السعر الفردي 

………………………………………………………… 
480         

06  

Imprimante I1  
ألحرف:  ....……………………………………السعر الفردي 

………………………………………………………… 
100 

        

Les consommables et pièces de maintenance pour 35 000 pages  

ألحرف:  ....………………………………………السعر الفردي 

………………………………………………………… 
        

07  

Imprimante I2   
ألحرف:  ....………………………………….……السعر الفردي 

………………………………………………………… 
12 

        

Les consommables et pièces de maintenance pour 10 000 pages  

ألحرف:  ....……………………………………السعر الفردي 

………………………………………………………… 
        

ـــــــة   اجلملـ
  

 مجيع األداءات ): مع احتسابأو العملة القابلة للتحويل لدينار التونسي  وحلروف أوقف جدول األسعار هذا جبملة قدرها : (
....................................................................................................................

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

....................................................................................................................                 
 ( إسم و لقب و صفة املمضي)                                  

  ة التونسيةالجمهوريّ 
  ارة التعليم والبحث العلميز و 

  جامعة مّنوبة


