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  وإعالمية شراء لوازم مكتبية18/2020إستشارة عدد 

 الـمـوضـوع : 1الفصـل 

  لواـز مكتبيةالقتناءتعتـز جامعة جندوبة القياـ بإستشارة حبسب التشريع اجلاري بو العمل وطبقا لبنود كراس الشروط ىذا 
 . وذلك وفػق ما مت ضبطو بكراس الشروط الفَنية اخلػاَصةوإعالمية

 .ديكن لكل عارض ادلشاركة يف فصل واحد أو أكثر موضوع االستشارة ىذه
 : تقديـم العــروض:2الفصل

 بالنسبة للمزودين ادلنخرطني  Tuneps منظومة الشراءات العمومية على اخلطجيػب أف ترسل العروض عػن طريق 
عن طريق البريد في ظرف مغمق ال يحمل أي إشارة أو عالمة إلى المزود يف ىذه ادلنظومة كما ديكن تقدمي العروض 

  وتسحب كراس الشروط اإلدارية من موقع الواب الخاص Tunepsبالنسبة لممزودين الغير منخرطين في منظومة 
 جامعة جندوبة  : إلى العنوان التالي عبر البريد وترسل www.uj.rnu.tn: بجامعة جندوبة عمى العنوان التالي 

 . جندوبة الشمالية8189المركب الجامعي محمد اليعالوي، شارع إتحاد المغرب العربي 
عالمية خاصة بجامعة جندوبة18/2020اليفتح إستشارة عدد " تكتب عمى الظرف الخارجي عبارة   " شراء لوازم مكتبية وا 

 وتتم عممية فتح العروض اإللكترونية والورقية (10:00) عمى الساعة العاشرة صباحا 2020 أكتوبر 26وحدد آخر أجل لقبولها ليوم 
 . بمفر جامعة جندوبة في جمسة عمنية (10:30)نفس اليوم عمى الساعة العاشرة والنصف صباحا في 

 .بالنسة لمعروض الورقية الواردة يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي الخاص بجامعة جندوبة كوسيمة لتحديد العروض الواردة في اآلجال
 :الشـروط المطلـوبة للمشاركـة : 3الفصل 

 . يف أفضل الظروؼىا مشاركة كل عارض مستويف للضمانات ادلطلوبة لتنفيذتقبل ضمن هذه اإلستشارة
ال تقبل مشاركة األشخاص ادلاديني أو ادلعنويني الذين ىم يف حالة إفالس أو يف حالة تسوية قضائية يف ىذه اإلستشارة، أما 

عروضهم بتصريح  بالنسبة إىل ادلشاركني الذين ىم يف حالة تسوية رضائية، فإنو ديكنهم ادلشاركة يف ىذه اإلستشارة شريطة إرفاؽ
 .لإلعالـ يف الغرض طبقا للتشريع اجلاري بو العمل

 شريطة أالّ ديثل نفس الوكيل أكثر من عارض واحد ذلذه االستشارةديكن للوكالء ادلؤّىلني لذلك بصفة قانونية، ادلشاركة يف 
  .االستشارة
 : الوثائق اإلدارية : 4الفصل 

  كراس الشروط يف صيغتو األصلية مؤشر من قبل العارض أو وكيلو ادلؤىل قانونا لذلك يف صبيع صفحاتو مع إضافة
 .اإلمضاء واخلتم والتاريخ يف الصفحة األخرية

  شهادة أصلية يف تسوية الوضعية اجلبائية أو نسخة طبق األصل مسلمة من قبل إدارة األداءات تكوف سارية ادلفعوؿ عند
 .آخر أجل لقبوؿ العروض

  تصريػح على الشػرؼ يتضمن تأكيد العارض على التزامو بعدـ قيامو مباشرة أو بواسطة الغػري بتقػدمي وعود أو عطػايا أو
 .01حسب ادلنواؿ ادلصاحب بادللحق عدد )ىػدايا قصػد التػأثري على خمتػلف إجراءات الصفقة ومراحل إجنازىا 

 

********** 

جامعة جندوبة 

http://www.uj.rnu.tn/
http://www.uj.rnu.tn/
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 حسب النموذج ادلرفق التزاـ من العارض بأنو مل يكن عونا عموميا لدى وزارة التعليم العايل وادلؤسسات ادلشرفة عليها 
 .02بادللحق عدد 

  أشهر03نظري من السجل التجاري مل ديض على استخراجو . 
 شهادة يف عدـ اإلفالس. 
  (.03عدد  ملحق)دقةبطاقة إرشادات ربمل ختم وإمضاء العارض ربتوي على عنوانو ورقم اذلاتف ورقم الفاكس بكل 

 :العرض الـمالــــــي
:  يتضمن العرض ادلايل الوثائق التالية

  وثيقة التعهد ادلايل(soumission) (04عدد  بالملحقحسب ادلنواؿ ادلصاحب ) ممضى ومؤرخ بعد تعمريه بدقة 
. ادلسلم من اجلامعة وحيمل طابػع ادلؤّسسػة

  05الملحق عدد )القائمة التقديرية وجدوؿ األسعار الفردية بالدينار التونسي وباعتبار صبيع األداءات وادلعاليم 
/06/07.) 
 :العروض اإللكترونية والورقيةفتح  : 5الفصــل 

ادلسلمة يف اآلجاؿ   احملتوية على العروض ادلالية والفنية الواردة أوالعروض اإللكًتونية والورقية فتح كافة العروضتتوىل جلنة فتح 
 :التالية يف احلاالت العروض وتقصى آليااحملددة وذلك يف جلسة واحدة وعلنية 

.  وثيقة التعهد أو وجودىا دوف بياف ادلبلغغياب-
.  األسعار الفرديةغياب جدوؿ- 
 العروض الواردة بعد اآلجاؿ بالنسبة للعروض الورقية-

  :تغيير األثمان:  6الفصـل  
ال تسحب العروض ادلقدمة إىل اجلامعة وال تنقح، وجيب أف تتضمن العروض األشباف الفردية للفصوؿ بالدينار التونسي 

 واألداءات دبا فيها احملمولة على الّلف  دوف احتساب األداء على القيمة ادلضافة يف مرحلة أوىل مثّ باحتساب كافة ادلعاليم
. كما أف األشباف ثابتة وغري قابلة للمراجعة جبميع الفصوؿ دبقّر اجلامعةوالنقل والًتكيب والتشغيل دبكاف التسليم 

مدة صلـوحية العــروض  : 7الفصـل 
يوما ابتداء من اليـو ادلوايل للتاريخ األقصى   (90 )تسعوف يومادبجرد تقدمي العرض، يبقى كل عارض ملزما بعرضو دلدة 

وبناء على ذلك يعترب العارض قد قاـ بوسائلو اخلاصة وربت كامل مسؤوليتو جبمع كل ادلعلومات . احملدد لقبوؿ العروض
. لتزاماتواوالبيانات اليت يراىا الزمة لتقدمي عرضو وحلسن تنفيذ 

: تغيــيـــر الكـمـيات: 8الفصـل
عشــرين بـالمــائــة  بػالػزيػادة أو النقصػػاف يف حػػدود اإلستشارةة تغيػري الكميات ادلطلوبػة مػػوضػوع ػدوبديػكن لػجامعة جن

.  من ادلبلغ اجلملي للصفقة دوف أف يطالب ادلزود بأي تغيري أو ربوير يف شروط العقد ويف األشباف ادلقًتحة (20%)
:  منهجية تقييم العروض : 9الفصـل

عادية، التثبت، باإلضافة موضوع االستشارة احلالية اليت تعترب تتوىل جلنة تقييم العروض يف مرحلة أوىل،بالنسبة إىل الطلبات 
صحة الوثائق ادلكونة للعرض ادلايل وتصحيح األخطاء احلسابية وادلادية عند اإلقتضاء مث ترتيب  إىل الوثائق اإلدارية، يف
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والذي تضمن ربفظات مل يتم رفعها االستشارة وتقصي كل عرض غري مطابق دلوضوع . صبيع العروض ادلالية تصاعديا
. بطلب من اجلامعة

  .حسب المنهجية المشار إليها أعاله يجدر اإلشارة إلى أنو بمجرد إقتراح إسناد االستشارة

  للمشارؾ الذي قّدـ العرض ادلايل األقّل شبنا بالنسبة لكّل فصل من ادلواد ادلكتبيةاإلستشارةيتّم إسناد : نتيجة اإلختيار
احملدد يف كراس الشروط بعد تطبيق الشروط ادلذكورة أعاله اخلاصة بالتقييم ومراقبة مدى مطابقة الفصوؿ واإلعالمية 

.  مهما كانت عدد الفصوؿ وقيمتهااإلستشارةالواردة بكّل عرض مع اخلصائص الفنية ادلطلوبةكما يتم إبراـ 
وبناء ويف حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كّل العناصر ادلعتمدة فإف اللجنة تطلب من ادلشاركني ادلعنيني كتابيا 

. عروض مالية جديدة ذات النظر تقدمي الشراءاتعلى رأي جلنة 
  على  اإلستشارةتنشر اجلامعة نتائج الدعوة إىل ادلنافسة على لوحة إعالنات موجهة للعمـو وإسم ادلتحصل على 

 TUNEPSوعلى منظومة الشراءات العمومية على اخلط  www.uj.rnu.tn.اجلامعة موقع واب 
 :آجـال التنفيذ: 10الفصـل 

ربتسب ابتداء من  (10) يوما عشرةيف أجل أقصاه   واإلعالميةكتبيةامل لواـزاؿ تسليم االستشارةعلى العارض الذي أسندت لو 
 .اإلستشارةالتاريخ احملدد باإلذف اإلداري اخلاص بالشروع يف تنفيذ 

ال ديكن تغيري أجل أو آجاؿ التنفيذ إال دبلحق ، موضوع اإلستشارة ىذه واإلعالميةكتبيةامل لواـزاؿويقصد بآجاؿ التنفيذ، تسليم 
 .بعد أخذ رأي جلنة الشراءات ذات النظر

 :غــرامــات التـأخيــر : 11الفصـل 
. على ادلزود احًتاـ آجاؿ التزويد اليت تضبطها اجلامعػة ومكاهنا

 دفع غرامة تأخري من قبل ادلزود ربسب على أساس اإلستشارة موضوع ادلواد غري مربر يف تسليم يوم تأخيرينجر عن كل 
على أالّ تتجػاوز نسػبة  الغير مسلمة أو الفصول المسلمة بصفة متأخرة  من شبن الفصوؿ(‰ 3)ثالث في األلف 
 األصلية بإعتبار صبيع ادلالحق إف وجدت مهما كانت مبلغها، اإلستشارة من مبلغ (%5)خـمسـة بالمائـة اخلصػم الػجملي 

وتطبق ىذه الغرامات دوف حاجة إىل تنبيو مسبق أو ازباذ أي إجراء آخر وال حيوؿ تطبيقها دوف ادلطالبة جبرب األضرار الناذبة 
عن ىذا التأخري أو عن اإلخالؿ بااللتزامات التعاقدية األخرى، وحيتسب التأخري إىل غاية التاريخ احملّدد بقرار فسخ 

 .اإلستشارة
 .اإلستشارةعن كل يوما على الفصوؿ اليت مل تسلّػم بتاتا حىت تاريخ إمضاء مقرر فسخ (‰ 3) وتطبق ىذه الغرامات أيضا 

  :الموادتسليم : 12الفصـل 
 .على نفقتو إىل جامعة جندوبة  واإلعالميةكتبيةامل لواـزاؿعلى ادلزود تسليم 
موضوع اإلستشارة ىذه عند تسليمها مطابقا كليا من حيث النوع واجلودة للعرض الفين واإلعالمية  لواـز ادلكتبيةجيب أف تكوف اؿ

. ادلقبوؿ
 :اإلستشارةفســخ : 13الفصـــل 

 :  وذلك يف احلاالت التاليةاإلستشارةحيتفظ رئيس جامعة جندوبة حبق فسخ 
 .لإلستشارة يف حالة عدـ التنفيذ اجلزئي أو الكلي أ ـ

أياـ من تاريخ توجيو تنبيو عن طريق رسالة مضمونة الوصوؿ مع  (10) يف ىذه احلالة بعد عشرة اإلستشارةيتم التصريح بفسخ 
 . عندئذ إىل مزود بديلاإلستشارةاإلعالـ بالبلوغ مل تتم اإلجابة عنها وتوكل 
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 مع ادلزود بأذوف تزويد إستعجالية أو بأي اإلستشارةتسّدد حاجات وشراءات اجلامعة وادلؤسسات الراجعة ذلا بالنظر يف حالة فسخ 
طريقة مناسبة أخرى وذلك على مسؤولية ادلزّود ادلخل بالتزاماتو بغض النظر عن احتساب التعويضات الناصبة عن التأخريات 

 .احلاصلة طيلة فًتة الفسخ
وخيصم الفارؽ بني تكاليف أذوف التزويد اليت تعهد ادلزود األوؿ بتنفيذىا وبني األذوف بالتزويد االستعجالية اليت تضطر اجلامعة 

العتمادىا تسديدا حلاجاهتا من ادلقتنيات، من ادلبالغ الراجعة للمزَود ادلخَل بالتزاماتو أو بإجراءات قانونية أخرى إضافة إىل احلقوؽ 
 . اليت ديكن للجامعة ممارستها من ذلك مصادرة صبيع أمالكو

 . ادلّسلمةادلواد يف حالة قياـ ادلزود بأعماؿ آحتياؿ أو غش خبصوص نوعية وجودة ب ـ
 بالتزامو ادلصرح بو وادلتعلق بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة غريه بتقدمي وعود اإلستشارة إذا ثبت لدى اجلامعة إخالؿ صاحب ج ـ

أوعطايا أو ىدايا قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبراـ الصفقة و إجنازىا وذلك طبقا للتصريح على الشرؼ احملدد باألمر عدد 
 . 2014 مارس13وادلؤرخ يف 2014لسنة 1039

 اإلستشارة عنػد وفاة ادلزود أو فقدانو لألىلية ادلدنية أو حل شركتو أو إفالسو أو وقوعو يف حالة تصفية قضائية، يفسخ عقد .د
 .طبقا للًتاتيب القانونية

يوما ادلوالية للحادثة إلسباـ التزامات  (15)غري أنَو إذا تقدـ ورثة ادلزود ادلتويف أو دائػنوه أو ادلصفي بتعهد كتايب خالؿ اخلمسة عشر 
 . نفسها، ديكن لرئيس اجلامعة ادلوافقة على الطلباإلستشارةادلزود وتنفيذىا حسب شروط 

 : اإلستشارةسريان مفعول : 14الفصـل 
 ىذه سارية ادلفعوؿ إالّ بعد إمضائها من ادلزود وادلصادقة عليها من قبل رئيس جامعة جندوبة بناء على موافقة  اإلستشارةال تكوف 

 .جلنة الصفقات باجلامعة
 :شروط عاّمـة: 15الفصــل 

 : احلاالت اليت مل يتعّرض إليها كرّاس الشروط تبقى خاضعة لػ
 رللة احملاسبة العمومية -1
 وادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وصبيع 2014 مارس 13 ادلؤرخ يف 2014 لسنة 1039األمر عدد  -2

 .النصوص اليت سبمتو أو نقحتو
  التشريعات التونسية اجلاري هبا العمل -3

 ..................  في                                                                                 ..............

اطلع عليو وصادق اطلعت عليو ووافقت                                                           
 

 
 (التاريخ، اإلمضاء، الختم وإسم وصفة الممضي)                                                     

 

 

 

 .يجب أن يرجع لجامعة جندوبة في نسختو األصلية ممضى (وجميع مالحقو )كراس الشروط ىذا: ام جداه
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 01ملحق عدد          

  بعدم التأثيرتصريح علـى الشرف

 

.  وادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية2014 مارس 13 ادلؤرخ يف 2014 لسنة 1039تطبيقا لألمر عدد  

..  ……………………….…..……….… (اإلسم ، الّلقػب ، الصفػة  ): إنّػي ادلمضػي أسفلػو 

............................................. …..…………………………………وادلتعػهد بػاسػم شركة 

أصرّح على الشرؼ وألتـز بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطايا أو ىدايا القصد منها التأثري على خمتلف 
 .إجراءات إبراـ الصفقة ومراحل إجنازىا دبا خيدـ مباشرة أو بصفة غري مباشرة

     

 

........................ ، يف          ........................

الـعارض                                                                     

 (اإلسم، الّلقػب، الصفػة، التػاريخ واخلػتم)                                                                     

 

 

 

 

             ********* 

   جامعة جندوبة       
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 02ملحق عدد 

 تصريح على الشرف
 

 

 

 ، وادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية2014 مارس 13 ادلؤرخ يف 2014 لسنة 1039 تطبيقا لألمر عدد 

 

 (اإلسم ، الّلقػب ، الصفػة  ): إنّػي ادلمضػي أسفلػو 

 ..........…….……………………………………...............................................................................

 ......…………………………………..….................................................................…وادلتعػهد بػاسػم شػركة 

 .........................……………………………………………………..………………………..…………

  

بأنين مل أكن عونا عموميا لدى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أو إحدى أصرّح على الشرؼ 
 .ادلؤسسات ادلشرفة عليها

 ......................... ، يف      .......................                                                          

        

           الـعارض 

 (اإلسم ، الّلقػب ، الصفػة ، التػاريخ واخلػتم)                                                                                        

 

 

 

 

********** 

جامعة جندوبة 
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 03ملحق عدد 
بطاقة إرشادات 

 

: تتضمن بطاقة اإلرشادات المعطيات التالية

 .............................................:............................................إسـم العـارض -

 .........................:.......................................................................صفتو -

 .....................................................................:..........................اللقـب -

 .................................................................................:.............العنـوان -

 ...........................................................................:...................النشاط -

 .......................................................................................:...رقم الهاتـف -

 ........................................................................:..................رقم الفاكس -

 ................................................................................:......المعرف الجبائي -

 

 

 

 

 

 

 

                         *********   * 

جامعة جندوبة                    
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04 ملح  عد    

 التعهد الـمالـي

(وجوب تقديم العرض علـى ىاتو المطبوعة)  

 ...............................................................................................................: إنّػي ادلمضػي أسفلػو 

 ..............................................................................: ادلرسػم بالصنػدوؽ الوطين للضمػاف االجتماعي ربت رقػم 

 ....................................ربت رقػم ……… /……/……فػي . …...………………ادلسجل بالدفًت التجاري بػ 

 ................................الفاكػس .. …………………اذلاتػف …… ......….……………………القاطن بػ 

 بما في ذلـك الفصول المقترحة هأتعهـد بتنفيذ بنود كّراس الشروط الخاص باإلستشارة ىذ08/2019بعـد على ملـف اإلستشارة عـدد 
 :على أنها نهائية وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة العقد وقد حددت

........ ..........( ....................................................................األداءدوف إعتبار ) ادلبلغ اجلملي بلساف القلم
بلساف )مبلغ التخفيضإطـالعي 

 ........................................................................................................(القلم

 :بإعتبار صبيع التخفيضات وصبيع األداءات (بلسػاف القػلم)ادلبلغ اجلملي ادلقًتح دبا قيمتو 

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

......(…………………………………………………………………….............،................) 

كما أتعهد بدفع كل معاليم التسجيل اخلاصة بعقد ىذه الصفقة، وبأف ال أقع ربت طائل ادلوانع ادلنصوص عليها بالقانوف التونسي وأف أنفذ ىذه 
: البنكي رقم/يتم ربويل ادلبالغ الراجعة يل يف ىذه الصفقة باحلساب الربيدي. الصفقة حسب اآلجاؿ ويف أحسن الظروؼ

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

 ............................................................................................................................ادلفتوح بػ

 ................... ، يف                                                                                          ...................
المــــزود  

 

 

                             ********** 

جامعة جندوبة                       
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جامعة جندوبة         

05 ملح  عد    
 لوازم  كتبية

Prix unitaire 

TTC 

TVA 

% 

Prix 

unitaire 

HT 

Quantités Caractéristiques mini males exigées 

 

Désignation  Articles 

    

 

200 

-Format A4 21*29.7 cm 

-Rame 500 feuilles 

-Format A4 

-Grammage 80 g/m
2 

-Emballage : Boite de 5 ramettes de 500 

feuilles 

Rame Papier 

Blanc Extra 

Strong A4 80g/m
2
 

 

 

 

01 

    

 

 

300 

-Format A4 21*29.7 cm 

-Rame 500 feuilles 

-Format A4 

-Grammage 80 g/m
2 

-Rigidité optimale 

-Impression à haut volume 

-Extra Blanc 

 

Rames Papier 

Extra Blanc A4 

Myprint 

 

 

 

02 

   10 -Format A4  

-Rame 100 feuilles 

- Grammage 42 g 

Rame papier 

transparent A4 
03 

   200 -Epaisseur de trait 1.0mm 

-Couleur Bleu 

-Matière en plastique 

Stylo A Bille Bleu 04 

   10 -Couleur Transparent  Rouleau Sotch 

pour emballage 
05 

   50 Rouleau adhésif scotch transparent , 19 mm*33 m 

Grande résistance et bonne adhésion  

Rouleau scotch 

transparent 
06 

   05 

paquets 

-Taille 65 mm 

-Paquet de 10  

Trombones 

Géantes le plus 

grand modèle 

07 

   20 - Différentes couleurs 

- -Paquet de 100 

- 24*32cm 

Chemise 

cartonnée  
08 

    

200 

- Couleur idéales pour un usage intensif 

- Protègent vos archives de l’humidité et des 

rongeurs 10 cm 

-Fermeture avec bouton pression 

Boite d’archives 

grande modèle 
09 

   10 

Paquets 

 

- Référence 24/06 6 mm 

- Paquet de 10 

     

Charge à graff 

24/06 
10 

   10 - Appareil en métal recouvert d’une 

coupe ABS  

- Système de chargement par le dessus 

avec guide d’agrafes simple 

- Enclume réversible fonction 

agrafage, clouage et épinglage 

- Poids environ 175 g 

- Inclus 200 agrafes 24/06 

Agrafeuse de 

bureau novus 
11 

   01 - Appareil en métal recouvert d’une 

coupe ABS  

- 40/04 

Agrafeuse de 

grande capacité 

novus 

12 



 

 

 

10 

   10 - 02 flacons (liquide + eau) 

- Couleur blanc 

- 20 ml 

Correcteur  13  

 

 

  20 - Colle universelle avec solvant, 

liquide transparent, n’ondule pas le 

papier 

- Tube de 30 ml 

Tube de colle 

universelle 
14 

    

01 

- Format de papier A4 (21*29.7cm) 

- Grammage 80g/m
2
 

- Qualité de papier extra fine 

- Nombre de papier 500 feuilles 

- Couleur : Rose 

Rame de papier 

couleur 
15 

   01 - Format de papier A4 (21*29.7cm) 

- Grammage 80g/m
2
 

- Qualité de papier extra fine 

- Nombre de papier 500 feuilles 

- Couleur : vert 

Rame de papier 

couleur 
16 
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 06 ملح  عد  
 لوازم  كتبية

 

Prix unitaire 

TTC 

TVA 

% 

Prix 

unitaire 

HT 

Quantités Caractéristiques mini males exigées 

 

Désignation  Articles 

   

05 

référence constructeur complète : 
C13S050290 
Type de consommable : Cartouche de toner 
Technologie d'Impression : Laser 
Couleur : Noir 
Capacité : 16.000 pages 

Cartouche sharp 
AR 5520  
d’origine 

 

 

 

17 

   

06 

référence constructeur complète : CRG-728 
Type de consommable : Cartouche de toner 
Technologie d'Impression : Laser 
Couleur :Noir 
Capacité : 2 100 pages 

 

Cartouche Fax 
canon i-Sensys 
L170 d’origine 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imprimantes.fr/canon-i-sensys-fax-l170-pr-7703.html
http://www.imprimantes.fr/canon-i-sensys-fax-l170-pr-7703.html
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 07 ملح  عد  

 لوازم إ ال ية

Prix 

unitaire 

TTC 

TVA 

% 

Prix 

unitaire 

HT 

Quantités Caractéristiques mini males exigées 

 

Désignation  Articles 

   

04 

référence constructeur complète : 
C13S050 
Type de consommable : Cartouche 
de toner 
Technologie d'Impression : Laser 
Couleur : Noir 
capacité : 17.000 pages 

 

Cartouche Epson n3000 
(référence constructeur 
complète : C13S051111) 

d’origine 

 

 

 

19 

   

02 

référence constructeur complète : 
C13S050290 
Type de consommable : Cartouche 
de toner 
Technologie d'Impression : Laser 
Couleur : Noir 
Capacité : 17.000 pages 

 

Cartouche Epson n2550 
d’origine 
 

 

 

 

20 

   

06 

référence constructeur complète : 
60F2000 
Type de consommable : Cartouche 
de toner 
Technologie d'Impression :Laser 
Couleur : Noir 
Capacité : 2 500 pages 
 

Cartouche Lexmark 
MX310dn d’origine 

21 

   

02 

référence constructeur complète : 
45807106 
Type de consommable : Cartouche 
de toner 
Technologie d'Impression :Laser 
Couleur :Noir 
Capacité : 7 000 pages 

 

Cartouche Oki b432 dn 
 d’origine 

22 

   

01 

 

référence constructeur complète : 
106R02609 
Type de consommable :Cartouche 
de toner 
Technologie d'Impression :Laser 
Couleur : Cyan  
Capacité : 9000 pages 

Kit cartouche Xerox phaser 
7100 
(noir/Magenta/Yellow/Cyan) 
d’origine  
  

23 

   

01 

référence constructeur complète : 
106R02610 
Type de consommable :Cartouche 
de toner 
Technologie d'Impression :Laser 
Couleur : Magenta  
Capacité : 9000 pages 

   

01 

référence constructeur complète : 
106R02611 
Type de consommable :Cartouche 

https://www.xerox.com/digital-printing/product-resources/106R02609/frml.html
https://www.xerox.com/digital-printing/product-resources/106R02609/frml.html
https://www.xerox.com/digital-printing/product-resources/106R02609/frml.html
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de toner 
Technologie d'Impression :Laser 
Couleur : Yellow 
Capacité : 9000 pages 

   

01 

référence constructeur complète : 
106R02612 
Type de consommable :Cartouche 
de toner 
Technologie d'Impression : Laser 
Couleur : Noir 
Capacité : 16.000 pages 
 

   

 

Type de consommable : cartouche 
de toner 
Référence de constructeur : 
006R01683 
Capacité : 50.000 pages 
Couleur : Noir 

Cartouche XEROX ALTALI NK 
B8065 
d’origine 

24 

   

02 

Capacité : 512 Go 
Type : SSD 
Format: 2.5”  
Interface: SATA III 
Vitesse de lecture: >500 Mo/s 
Vitesse d’écriture: >500 Mo/s  

Disque ssd interne 512 Go 

25 

 
 
 
 

  

08 

Capacité : 256 Go 
Type : SSD 
Format: 2.5”  
Interface: SATA III 
Vitesse de lecture: >500 Mo/s 
Vitesse d’écriture: >500 Mo/s  

Disque ssd inetrne 256 Go 

26 

   

05 

Interface : USB 3.0 
Format: 2.5”  
 

 

Boi�er de disque dur 
externe 27 

   
 
01 

 
 

Adaptateur s’installant à la place 
d’un lecteur/ graveur DVD intégré 
de 9.5 mm de hauteur compatible 
avec tous disques durs et SSD de 
2.5” d’interface SATA   

Adaptateur pour disque 
HDD/SSD 2.5 ” 

28 

   

01 

Type de câble : Adaptateur vidéo  
 Interface prise en charge :  Mini 

Display Port (mâle) -> HDMI /VGA 
(femelle) 

 compatible avec :Mac Book Air, 
iMac, Mac mini, Mac Pro 
 

Adaptateur Mini Display 
Port vers HDMI - VGA 
 

29 

   

01 

Capacité : 1To 
Type : HDD 
Interface : USB 3.0 
Prise en charge de système 
d’exploitation Windows 

Disque dur externe 

30 

 

02

https://www.xerox.com/digital-printing/product-resources/106R02609/frml.html

