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  01/9201نتيجة طلب العروض عدد 
 لباس الشغل لفائدة عملة جامعة المنستير و المؤّسسات الراجعة إليها بالنظراء ـتنالمتعلّق باق

 القسط األول:

 الثمن الجملي بعد التثبت الثمن الفردي الكمية المزّودين بيان الفصل ع/ف

 قميص شتاء للنساء 1

 "زاد"شركة 

 د 5967.500 د 38.500 155

 د 9663.500 د  38.500 251 قميص شتاء للرجال 2

 د 5270.000 د 34.000 155 قميص صيف للنساء 3

 د 8534.000 د 34.000 251 قميص صيف للرجال 4

 د 9028.000 د 37.000 244 سروال للنساء 5

 د 1249.500 د TUNISIA «TRADICO" 28 44.625 « سروال للرجال 6
 
 

 :نيالقسط الثا

 الثمن الجملي بعد التثبت الثمن الفردي كميةال المزّودين يان الفصلب ع/ف

 د 7746.900 د 49.980 155 الغمراسي لطفي  مؤسسة أحذية للنساء 7

 د 12397.000 د 49.000 253 "زاد"شركة  أحذية للرجال 8

 الفصل هلذا ابلنسبة عرض أي قبول يتم مل حذاء واقي 9

 د 3588.000 د 26.000 138 "زاد"شركة  قبقاب 10

 :ثالثالقسط ال

 الثمن الجملي بعد التثبت الثمن الفردي كميةال المزّودين بيان الفصل ع/ف

للرجال رماديةميدعة  11  
 الغمراسي لطفي  مؤسسة

 د 206.703 د 22.967 9

 د 8566.691 د  22.967 373 ميدعة بيضاء للرجال 12

 ميدعة بيضاء للنساء 13
 الفصول هلذه ابلنسبة ضعر  أي قبول يتم مل

 
 بزة وقاد 14

عمل زرقاء دلةب 15  
 

 :لرابعالقسط ا

 الثمن الجملي بعد التثبت الثمن الفردي الكمية المزّودين بيان الفصل ع/ف

 د 32611.950 د TRADICO TUNISIA » 189 172.550»  كسوة صيف للرجال 16

الفصل هلذا ابلنسبة عرض أي قبول يتم مل كسوة شتاء للرجال 17  

 د 160.000
 د 29600.000

 كسوة صيف للنساء 18
 "زاد"شركة 

 د 2975.000 د  119.000 25

 د 3050.000 د  122.000 25 كسوة شتاء للنساء 19

 د 19236.350 د TRADICO TUNISIA » 122 157.675» معطف للرجال 20

 د 420.903 د  140.301 3 سيالغمرا لطفي  مؤسسة معطف للنساء 21



 

 2 

 


