
 
 

 
 

 المرصد الوطني للفالحة                     

 ف 2028 – 02 استشارة  عدد نتائج إعالن 
صالح الشبكة الخدمالق بتأمينتتع  الهاتفية الداخلية وجميع األجهزة المتصلة بهات المتعلقة بصيانة وا 

 

 
ت المتعلقة بصيانة الخدما تأمينتتعلق بتأمين ف  01/1018قام المرصد الوطني للفالحة باستشارة تحت عدد 

صالح الشبكة   1028بعنوان سنة  الهاتفية الداخلية وجميع األجهزة المتصلة بهاوا 

 

والمتعلق بإحداث لجنة فتح وتقييم العروض الواردة في اطار هذه  21/03/1028اريخ بت 297بمقتضى المقرر عدد و    
ين ويهم المشارك مالمتوصل به وضفتح العر   21/03/1028بتاريخ  اإلستشارة ،اجتمعت اللجنة المعينة للغرض وتولت

  : االتي ذكرهم
 

 

 

 

 : ينمن قبل العارض ةالمقترح ةض الماليو تولت اللجنة التثبت في العر 

في ترتيب  2والمتحصل على الرتبة رقم  1سعار تبين أن العارض رقم عد التثبت من تعمير كامل جدول األوب 
 .العروض المالية لم يحدد أثمان كل الفصول وبالتالي تم إقصاءه من اإلستشارة

 :وبالتالي يصبح ترتيب العروض المالية كاآلتي
 ترتيب العروض المالية مبلغ العرض بعد التثتب مبلغ العرض المقترح العارضين

 2 د 2719.800 د 2719.800 لإلتصاالتاس  3
 1 د 1801.000 د 1801.000 شركة التجهيز الهاتفي
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 والصيد البحري

 مبلغ العرض المقترح العارضين 

 د 2719.800 اس لإلتصاالت 3 1
 د 927.000 إكستال 2
 د 1801.000 شركة التجهيز الهاتفي 3
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اإلجمالي عدم وجود تباين  بين مبلغ العرض وحيث أن عملية التقييم تتم على أساس المبلغ الجملي للعرض ، واعتبارا ل
 .بها العمل  يتولت اللجنة تقييم العروض الفنية وفق اإلجراءات والتراتيب الجار  المقترح وبعد التثتب،

 :التقييم الفني 
على المرتبة األولى   عتباره المتحصلإب( 2عرض عدد ) اس لإلتصاالت 3تولت اللجنة تقييم العرض الفني لشركة 

 : على مستوى ترتيب العروض المالية وفيما يلي ما توصلت إليه اللجنة من نتائج 
 

 اس لإلتصاالت 3العرض الفني لشركة 
 

 المالحظات العرض الفني للمشارك الشروط الفنية الدنيا المطلوبة
الحصول على ترخيص لتعاطي 

 النشاط
 مطابقغير  ال يوجد

صالح وصيانة إاألقدمية في مجال 
ال   تجهيزات الشبكات الهاتفية لمدة

سنوات وذلك من تاريخ  3تقل عن 
 احداث الشركة 

صالح  المعدات والتجهيزات أقدمية في مجال صيانة وا 
(  سنوات 8حوالي )أكثر من ثالثة سنوات  اإلعالمية

  01/00/1020 وذلك بالرجوع إلى  احداث الشركة 

 مطابق

 مطابق  االتصاالت : عبد الرؤوف الجابلي-  في مجال الشبكات الهاتفيةفني 
مهندس مختص في مجال 

 اإلتصاالت
 مطابقغير  ال يوجد

 رأي اللجنة

 اس لإلتصاالت 3تعتبر اللجنة  أن العرض الفني  المقترح من قبل شركة 
ضمن  عدم وجود مهندس مختص في اإلتصاالت فنيا بإعتبار مقبولغير 

 وبذلك لم يستجب و عدم حصوله على ترخيص لتعاطي النشاط   أعوان الشركة
 . لطلبات اإلدارة 

 مقبولغير عرض فني 
 

 ،  غير مطابقاس لإلتصاالت  3إذا العرض الفني المقترح لشركة 
المتحصل على  بإعتباره( 03عرض عدد )  التجهيز الهاتفيشركة م العرض الفني لشركة يقيفعليه تولت اللجنة ت

 :المرتبة الثانية على مستوى ترتيب العروض المالية، وفيما يلي ما توصلت إليه اللجنة من نتائج
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 التجهيز الهاتفي العرض الفني لشركة
 

 المالحظات العرض الفني للمشارك الشروط الفنية الدنيا المطلوبة
الحصول على ترخيص لتعاطي 

 النشاط
 مطابق 90/1020عدد ورخصة  07/1020رخصة عدد 

صالح وصيانة إاألقدمية في مجال 
ال  تجهيزات الشبكات الهاتفية لمدة 

سنوات وذلك من تاريخ  3تقل عن 
 احداث الشركة 

صالح  المعدات والتجهيزات أقدمية في مجال صيانة وا 
(  سنة 32حوالي )أكثر من ثالثة سنوات  اإلعالمية

  02/20/2789وذلك بالرجوع إلى  احداث الشركة  

 مطابق

 مطابق   مهدي الفرجاني  ، لطفي الزوابي، حيدر السحباني-  فني في مجال الشبكات الهاتفية
مهندس مختص في مجال 

 اإلتصاالت
 مطابق مهندس إتصاالت: نبيل ليتم -

 رأي اللجنة
 مقبوال التجهيز الهاتفيتعتبر اللجنة  أن العرض الفني  المقترح من قبل شركة 

 . لطلبات اإلدارة  ه استجاببإعتبار فنيا 
 عرض فني مقبول

 :تم اإلسناد كما يلي .وبناءا على عملية التقييم المالي والتقييم الفني

  :مقترح اإلسناد -

 :كما يلي  ف 01/1028رة عدد تقترح لجنة التقييم إسناد تنفيذ الحصص الخاصة باإلستشا

  

 :زأعضاء لجنة الفر 
 .رئيس اللجنة: حامد دالي حسنالسيد  -

 

 .عضو: يد المصموديالسيد سع -
 

 .عضو: السيد عادل زريبة  -
 

ةمكلفة باإلستشار : ية الّزاهريالسيدة سام -

 اإلسنــــــاد  

 المبـــــلغ العــــــارض مكان التركيز األقساط
 د 1801.000 شركة التجهيز الهاتفي تونس 02قسط عــــدد 
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