
المتعلق باقتناء المواد الغذائية لفائدة المطاعم  01/2020نتائج طلب العروض عدد

 بوالية صفاقسة الجامعية المتواجد

 

 

 عطرية عجين غذائي، بقول جافة ، مصبرات  ـدد :1حصة عـ

 " بالنسبة للمؤسستين التاليتين : شركة سوريماكس " المزود : 

 

 

 

 

 

 : بالنسبة للمؤسسات التالية  "  للتجارة و التوزيع    التونسية الشركة  " :  المزود 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 المؤسسة 

 الجامعي سيدي منصورالحي 

 إبن الشباطالحي الجامعي 

 المؤسسة 

 حي الجامعي الياسمينال

 المطعم الجامعي الزياتين

 لمطعم الجامعي المنارا

 ابن الجزار الحي الجامعي

 جامعي علي النوريالحـــي ال

 المطعم الجامعي علي الشرفي

 األنس المطعم الجامعي 



 التوابل:  ـدد2حصة عـ

   :  ةالتالي بالنسبة للمؤسسات  " سوريماكس" شركة المزود :

 

 المؤسسة 

 المطعم الجامعي الزياتين

 المطعم الجامعي المنار 

 الحي الجامعي إبن الجزار 

 الحي الجامعي علي النوري

 الحي الجامعي إبن الشباط

 

 : بالنسبة للمؤسسات التاليةالشركة التونسية للتجارة و التوزيع "  :"  المزود 

 

 المؤسسة 

 الياسمين الحي الجامعي 

 الحي الجامعي سيدي منصور

 علي الشرفيالجامعي   المطعم

 األنس  الجامعي المطعم

 

  



 النباتي الغير مدعمالزيت  ـدد :3حصة عـ

 و ذلك بالنسبة للمؤسسات التالية :   "  الشركة التونسية للتجارة و التوزيع  "  :المزود 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 خضر وغالل ـدد :4حصة عـ

   :  للمؤسسات التالية بالنسبة    " محمد شوقي البوبكري" المزود 

   

 المؤسسة 

 الحي الجامعي الياسمين 

 الجامعي الزياتين  المطعم

 ر الجامعي المنــــــا المطعم

 ابن الجزار الحي الجامعي 

   علي النوري  الحـــي الجامعــــي

 الحي الجامعي ابن الشباط 

 

  

 المؤسسة 

 الحي الجامعي الياسمين

 نالمطعم الجامعي الزيـاتيــ

 المنارالمطعم الجامعي 

 ابن الجزارالحي الجامعي 

 علي النوريالحي الجامعي 

 الحـــي الجامعــــي سيـدي منصـور

 ابن شباط  الحـــي الجامعــــي

 المطعم الجامعي علي الشرفي

 األنس الجامعــــيالمطعم 



     :  للمؤسسات التالية بالنسبة    " يحيى بوناقة" المزود 

 المؤسسة 

 سيدي منصور الجامعي   الحي 

 األنس المطعم الجامعي 

 علي الشرفيالمطعم الجامعي  

 

 الجاهز للطبخ لحم الدجاجـدد 5عـ حصة

 :لجميع المؤسسات بالنسبة الفالحية الديك"  شركة"الالمزود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المؤسسة 

 الحي الجامعي الياسمين          

 المطعم الجامعي الزياتين

 المطعم الجامعي المنار            

        الجزارالحي الجامعي ابن 

 الحي الجامعي  علي النوري

 الحي الجامعي سيدي منصور

 الحي الجامعي ابن الشباط

 المطعم الجامعي علي الشرفي

 المطعم الجامعي األنس 



 : لحم الديك الرومي ـدد6عـ حصة
 : لجميع المؤسسات بالنسبة المزرعة المزود: شركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اللحوم الحمراء ـدد :7حصة عـ

 : لجميع المؤسسات  "  اللحوم الممتازة سالمة  شركة  " المزود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المؤسسة 

 الحي الجامعي الياسمين           

 المطعم الجامعي الزياتين

 المطعم الجامعي المنار            

        الجزارالحي الجامعي ابن 

 الحي الجامعي  علي النوري

 الحي الجامعي سيدي منصور 

 الحي الجامعي ابن الشباط

 المطعم الجامعي علي الشرفي 

 الجامعي األنس  المطعم

 المؤسسة 

 الحي الجامعي الياسميــــن 

ــ   ن المطعم الجامعي الزيـاتي

 ر الجامعي المنــــــا المطعم

 ابن الجزار الحي الجامعي 

 علي النوري الحي الجامعي  

 ر سيـدي منصـو الحـــي الجامعــــي

 ابن شباط الحـــي الجامعــــي

 المطعم الجامعي علي الشرفي

 األنس المطعم الجامعي 



 البيض ـدد :8حصة عـ

 

  " الذي إستجاب  شركة الوسط للمنتوجات الفالحية  " التقييم عدم قبول صاحب العرض الوحيد وهو المزود  تقترح لجنة 

 بإعتبار عدم معقولية األسعار مقارنة بالسنوات الفارطة و أسعار السوق .  للشروط الفنية المطلوبة 

 كما تقترح اللجنة إعادة طلب عروض في الغرض مع اإلختصار في اآلجال.  

 الحليب ـدد :9حصة عـ

 عدم قبول صاحب العرض الوحيد الذي استجاب للشروط الفنية باعتبار عدم مقبوليةتقترح لجنة تقييم العـروض  

 في إطار طلب العروض مع اإلختصار في اآلجال.  9كما تقترح إعادة حصة عدد  األسعار مقارنة بالسنة الفارطة

 الجبن ـدد :10حصة عـ

 بالنسبة للمؤسسات التالية: " الشركة التونسية للتجارة و التوزيع " المزود:  •
 

 

 

 

 

 بالنسبة للمؤسسات التالية: " شركة سوريماكس" المزود:  •
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الحي الجامعي ابن الشباط

 المطعم الجامعي علي الشرفي 

 المطعم الجامعي األنس 

 الحـــي الجامعــــي الياسمين

 المطعم الجامعي الزيـاتيــن 

 المطعم الجامعي المنار 

 الحي الجامعي ابن الجزار 

 الحي الجامعي علي النوري

 الحـــي الجامعــــي سيدي منصور 



 الياغورت ـدد :11حصة عـ

 : " الشركة التونسية للتجارة و التوزيع " المزود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبز ـدد :12حصة عـ

 تقترح لجنة التقييم إسناد الصفقات حسب نتائج عملية القرعة و ذلك كاآلتي :  

 

 المؤسسة  المزود 

 الحي الجامعي سيدي منصور مخبزة أحمد يعيش

 الحي الجامعي الياسمين مخبزة بن عرب

 المطعم الجامعي الزياتين مخبزة الزغل

 المطعم الجامعي المنار مخبزة عبد الملك

 الحي الجامعي علي النوري بولبابة الجملمخبزة 

 المطعم الجامعي االنس  مخبزة عميمة 

 الحي الجامعي إبن الشباط مخبزة أحمد غرس هللا

 الحي الجامعي ابن الجزار مخبزة بن عرب

 المطعم الجامعي علي الشرفي مخبزة عميمة 

 

 المؤسسة 

 الحي الجامعي الياسميــــن

 المطعم الجامعي الزيـاتيــن

 المطعم الجامعي المنــــــار 

 الحي الجامعي ابن الجزار

 الحي الجامعي علي النوري

 الحـــي الجامعــــي سيـدي منصـور 

 الحـــي الجامعــــي ابن شباط

 المطعم الجامعي علي الشرفي

 المطعم الجامعي االنس 


