
الخاص بالمناولة في إسكان الطلبة 03/2020نتائج طلب العروض عدد   

صفاقس  والية  

(طريق سيدي منصور:  1  

لم تتصل إدارة الديوان بأي عرض في اآلجال لذلك تقترح اللجنة اعادة طلب عروض في الغرض مع  

 االختصار 

 في اآلجال لتسديد الحاجيات الناقصة بالجهة.  

الغربية  (صفاقس2  

 المبيت الجامعي الطاهر الحداد

أشهر  9المبلغ الجملي للصفقة لمدة   المبيت الجامعي الخاص 

 إزدهار المهيري "الطاهر الحداد" 100,000 62

 

طلب عروض في الغرض مع االختصار في اآلجال لتسديد الحاجيات الناقصة   كما تقترح اللجنة اعادة
 بالجه 

قابس  والية  

أشهر  9المبلغ الجملي للصفقة لمدة   المبيت الجامعي الخاص 

 شركة المعدات المختلفة مبيت "مروى"  38815,200

 المبروك العامري مبيت "المبروك"  46800,000

 مبيت "الوفاق"  الطاهر حاجي  65385,000

 شركة مبيت "التواتي"  123714,000

 محمد الودرني مبيت "الودرني"  160218,000

 يحي الشامخ مبيت "سيماء"  48015,000

104850,000 
اللجنة الجهوية للتضامن اإلجتماعي  مبيت"ابن  

 خلدون" 

 



  مقارنة عدم معقولية االسعار بإعتبار كما تقترح لجنة التقييم مناقشة األسعار قصد التخفيض فيها

 مع العروض التالية :   بالسنة الفارطة 

 سرير 114:   " 2"مبيت النجاح   2(شركة مبيت النجاح 1

 سرير  114:  "الفوز"   الجامعي الخاص  مبيت المحمد كمال زريق  (2

 سرير 100:  "عبد هللا المغزاوي"   الجامعي الخاص  مبيت العبد هللا المغزاوي  (3

 سرير  360:   "الشابي"  الجامعي الخاص  مبيت الشركة مبيت الشابي  (4

 سرير  143:  "نرجس"  الجامعي الخاص  مبيت ال  SOFIMGATشركة   (5

 سرير   114:   "ابن شرف" الجامعي الخاص  مبيت العلي كربوب  (6

 سرير 327:   "حي المنارة"  الجامعي الخاص  مبيت ( ال7

 سرير  80:   "الجوهرة"  الجامعي الخاص  مبيت المبروكة الزمزمي  (8

سرير  99:   "  1"سحر الجامعي الخاص  مبيت الهاجر قاسم  (9  

 

قفصة  والية  

أشهر  9المبلغ الجملي للصفقة لمدة   المبيت الجامعي الخاص 

 محمد الصغير يحيى "إقامة مروى"  94284,000

 شركة المبيت الجامعي ابن الجزار 185535,000

 الهادي بنور مبيت"ابن رشد"  84807,000

 عادل بن عمار يحي"مبيت الفتح" 82476,000

 " 2مليكة زرقي "مبيت نور 154818,000

 طارق ورمزي العجمي مبيت"شيماء"  155772,000

1,0003437  توفيق طالب "مبيت التوفيق"  

704,00079  زياد الميراوي "مبيت الميراوي"  

 أميرة "مبيت أميرة"  شركة  216806,400



 شركة الحبيب "مبيت الحبيب"  126432,000

 منصور منصري "مبيت ابن سينا"  52344,000

 مارس"  20مصباح مصباح مبيت "  56444,400

 " 1خالد بن سالم مبيت "األمل  16821,000

 

مدنين  والية  

 

أشهر  9المبلغ الجملي للصفقة لمدة   المبيت الجامعي الخاص 

 حليمة الحداد مبيت "الحداد"  44971,200

 "  المبروك الحامدي"مبيت  41431,500

 شركة الجنوب للسكن الجامعي مبيت "أبناؤنا"  93601,800

 بالل الميالدي مبيت "اإلمتياز"  83790,000


