استشارة وطنية عدد 2019/02تتعلق بتسويغ فضاء آلالت توزيع المشروبات
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

كـراس الشـروط يتعلق بتسويغ فضاء آلالت توزيع المشروبات

الفصل  : 01تعتزم كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد  2019/02تتعلق بتسويغ فضاء آلالت توزيع
المشروبات وذلك لألحسن عارض قصد التصرف فيه تصرفا مباشرا طبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا ،وللتشريع
الجاري به العمل.
الفصل  : 02ترسل العروض إلى كلية الطب بتونس ( 15نهج الجبل األخضر الرابطة  1007تونس) عن طريق البريد
مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرف مغلق .كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط

بكلية الطب بتونس خالل التوقيت اإلداري (من يوم االثنين الى يوم الجمعة ومن الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة

بعد الزوال) وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة  22فيفري  2019على الساعة منتصف النهار .وتكون ساعة فتح

العروض على الساعة الثانية بعد الزوال .وال تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة المحددين لقبول العروض.
يتكون العرض من:
* الوثائق االدارية والضمان الوقتي،
* العرض المالي.

تضمن الوثائق االدارية والعرض المالي في ظرفين منفصلين ويدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة:
"استشارة وطنية عدد  2019/02تتعلق بتسويغ فضاء آلالت توزيع المشروبات الساخنة والباردة بكلية الطب بتونس
ال يفتح قبل يوم الجمعة  22فيفري  2019على الساعة الثانية بعد الزوال"
 تتكون الوثائق االدارية من: -1بطاقة ارشادات (ملحق عدد ،)02
األصل من الضمان المالي الوقتي طبقا للملحق عدد  01قدره سبعون ( )70,000دينارا؛ مدة صلوحيته  60يوما.
يرجع الضمان المالي الوقتي إلى العارضين الذين لم يتم قبولهم بعد المصادقة على عقد التسويغ من قبل سلطة االشراف.
ويرجع الضمان المالي إلى العارض الذي تم قبوله بعد تقديم الضمان المالي النهائي.
 -2شهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية (األصل أو نسخة مطابقة لألصل مسلمة من قبل
ادارة األداءات سارية المفعول يوم فتح العروض)؛
 -3نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة عدد  3أصلية للعارض أو وصل إيداع مطلب للحصول على هذه الوثيقة،
 -4كراس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وإمضاء المزود على الصفحة األخيرة،
 -5التزام حول معاينة الفضاء المخصص آلالت توزيع المشروبات قبل تقديم العرض (ملحق عدد ،)08
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 - -6تصريح على الشرف يقدمه العارض يلتزم بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو
هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الطلبية ومراحل إنجازها (ملحق عدد ،)03
 -7تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأ ّنه لم يكن عونا عموميّا بكلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن العمل
بها مدة خمس سنوات على األقل (ملحق عدد .)04
 -2يحتوي الظرف الداخلي على:
العرض المالي المقترح في الشهر وفي السنة بالدينار التونسي باعتبار جميع األداءات والمعاليم الممكنة ويكون مكتوبا
باألحرف وبلسان القلم طبقا للملحق عدد  07وفي صورة وجود تضارب يقع اعتماد المبلغ المكتوب بلسان القلم .ويجب
أن ال يقل هذا العرض عن القيمة الكرائية المرجعية التي تحددها المؤسسة.
ب -قائمة مفصلة في المواد المراد بيعها وأسعارها.
الفصل  :03ال تقبل عروض أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية وعروض
التالميذ والطلبة .كما ال تقبل العروض التي ترد مخالفة لكراس الشروط.
الفصل  :04تحتفظ كلية الطب بتونس بحقها في:
 قبول أو رفض أي عرض دون أن تكون مطالبة بتبرير ذلك وخاصة في حالة الرفض. تأجيل البت في التسويغ إلى تاريخ الحق.الفصل  :05يعتمد في اختيار المتسوغ على العرض األرفع ثمنا .وعند تساوي العروض المالية تقع دعوة العارضين
المتساويين إلى تقديم عروض مالية جديدة .وان استمر التساوي يتم اللجوء إلى القرعة في جلسة علنية يدعى إليها
العارضون.
الفصل  :06يبقى العارض ملزما بعرضه المالي لمدة ستين يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول
العروض.
الفصل  : 07ال يمكن تغيير العرض الذي وقع عليه االختيار أو التراجع فيه ألي سبب من األسباب .وفي صورة حصول
ذلك يقع حجز الضمان المالي الوقتي ويمكن للمؤسسة اللجوء إلى العارض الموالي في الترتيب.
الفصل  :08تحمل معاليم استهالك الكهرباء على كاهل المتسوغ حسب العداد الفردي الخاص به ويجب عليه دفع هذه
المعاليم قبل اآلجال المعنية بذلك.
وفي صورة عدم وجود عداد فردي يقع تحديد معلوم جزافي يدفع شهريا حسب التجهيزات المستعملة فعليا .ويمكن لكلية
الطب مراجعة هذا المعلوم إذا تبين لها وجود فارق مشط مقارنة بحجم االستهالك.
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الفصل  :9ال يمكن للمتسوغ إدخال أي تغيير على الفضاء إال بإذن كتابي مسبق من كلية الطب بتونس .ويلتزم بإرجاعه
في حالة حسنة كما وجده.
 يلتزم المتسوغ بجبر كل ضرر يلحق الفضاء. المؤسسة غير مسؤولة عن السرقة والخلع وغيرها من الحوادث التي يمكن أن تحدث داخل الفضاء المذكور.الفصل  : 10يتم التسويغ لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على عقد التسويغ من طرف سلطة اإلشراف .ويمكن
تجديد التسويغ ضمنيا مرتين ما لم يمانع أحد الطرفين كتابيا في تجديد التسويغ وذلك في أجل ال يقل عن ثالثة أشهر قبل
انتهاء المدة التعاقدية بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
ال يمكن للمتسوغ أن يطالب بحقه بأي وجه من الوجوه في األصل التجاري.
الفصل  :11يتعين على المتسوغ الذي أسندت له الطلبية مد كلية الطب بتونس بقائمة في األعوان المزمع تكليفهم بتزويد
آالت توزيع المشروبات مع نسخ من بطاقات التعريف الوطنية ،بطاقات عدد  03تكون مؤرخة في مدة ال تفوق  03أشهر
التي تسبق التاريخ األقصى لقبول العروض ويلغى كل عرض مخالف لذلك.
يجب على المتسوغ إعالم كلية الطب بتونس بكل تغيير في األعوان .ويكون اإلعالم مرفقا وجوبا بنسخة من بطاقة
التعريف الوطنية وبطاقة عدد .3
الفصل  - :12يجب على المتسوّ غ توفير موادا ذات نوعية جيدة وحديثة الصنع.

الفصل  : 13يجب أن ال يخل تزويد آالت توزيع المشروبات بالسير العادي للكلية.
الفصل  : 14يجب على المتسوّ غ عدم تجاوز األسعار القصوى المرفقة بهذا الكراس .كما يجب عليه تعليق أسعار
المشروبات في مكان واضح للعموم بعد التأشير عليها من قبل السيد عميد كلية الطب بتونس.
وال يمكن الترفيع في أسعار المواد إالّ إذا سجل ترفيع في إحدى مكونات مواد اإلعداد وتكون الزيادة باتفاق صريح بين
الطرفين وعلى أساس نسبة مناسبة لنسبة ارتفاع سعر المادة باعتبار مقدارها في مكوّ ن المشروبات.
الفصل  : 15يجب على المتسوّ غ أن يدفع للكلية ضمانا ماليا نهائيا طبقا للملحق عدد  05قيمته شهرين من معين الكراء
وذلك إثر إمضاء العقد وقبل تسلم الفضاء.
ويرجع هذا الضمان إلى المتسوّ غ إثر انتهاء الم ّدة التعاقدية ما لم تمانع الكلية في ذلك بسبب إخالل المتسوّ غ بإحدى
واجباته.
الفصل  : 16يجب أن يكون دفع معين الكراء مسبقا وفي بداية كل شهر وفي اليوم الخامس منه على أقصى تقدير.
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الفصل  : 17يجب على المتسّوغ احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتفادي كل ما من شأنه أن يخل بالنظام
العام.
 يحجر على المتسوّ غ تكليف غيره باستغالل الفضاء.الفصل  : 18كل إخالل بإحدى مقتضيات هذا الكراس ينتج عنه فسخ عقد التسويغ دون سابق تنبيه وعدم إرجاع الضمان
المالي النهائي وذلك بقطع النظر عن التتبعات القضائية التي يمكن إجراؤها تجاه المتسوّ غ.
الفصل  : 19ال يكون عقد التسويغ نافذا إال بعد المصادقة عليه من قبل سلطة االشراف.
الفصل  : 20تحمل معاليم تسجيل كراس الشروط وعقد التسويغ على كاهل المتسوّ غ.
االمضاءات

تونس في .........

اطلعت عليه ووافقت

العمــــــيــــد

المتسوغ)
(
ّ

األستاذ محمد الجويني
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

قائمة األسعار القصوى
األسعار المقترحة

األسعار المطلوبة
السعر الفردي
باعتبار جميع
األداءات

البيــــان

Express

600

Capucin

700

Direct

700

Cappuccino

800

Chocolat au lait

900

Chocolat chaud

1000

Eau mineral 0.5 L

500

Boisson gazeuse canette

1200

Eau gazeuze aromatisée canette

1000

Jus de fruit

800

Cake emballé

500

Barre de chocolat

1500

البيــــان

السعر الفردي
باعتبار جميع
األداءات

حرر ب........................في........................
(إمضاء المشارك وختمه)
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ملحق عدد 1
نموذج التزام الكفيل بالتضامن
للضمان الوقتي
المعوض ّ
ّ
إني الممضي أسفله  -نحن الممضون أسفله (..............................................................................)1
عمال بصفتي  -بصفتنا (....................................................................................................)2
أوال :أشهد  -نشهد أن (......................................................................................................)3
تمت المصادقة عليه  -عليها من الوزير المكلف بالمالية عمال بالفصل  113من األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في 13
مارس  2014المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (..........................................)3
قد أودع  -أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد  .................بتاريخ  ..................مبلغ الضمان
القار الذي قدره خمسة آالف دينار ( 5000دينار) والمنصوص عليه بالفصل  113من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقـع
إرجاعه.
ثانيا :أصرح – نصرح ،أنني أكفل  -أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (......................... )4والقاطن بـ (...............)5
..........................................................................................................................................
بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في (........................ )6المعلن عنه بتاريخ.................من طرف (.……)7
...........................................................................................................................................
والمتعلق ب..............................حدد مبلغ الضمان الوقتي ب...........................................................
 ……….................................................دينار (باألحرف) ,وب ............................دينار (باألرقام).
ثالثا :ألتزم _ نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الطلبية مدينا به بعنوان (..........)6
.........................................................................................................................................
عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.
يبقى هذا الضمان صالحا لمدة.................................يوما ابتداءا من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.

حرر ب ........................في...............
االمضاء والختم

( )1االسم واللقب للممضي أو للممضين.
( )2االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
( )3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.
( )4اسم صاحب الطلبية.
( )5عنوان صاحب الطلبية.
( )6المشتري العمومي.
( )7ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.
( )8موضوع الطلبية.
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ملحق عدد 2
بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
االسم واللقب أو اإلسم اإلجتماعي ..................................................................................... :
الشكل القانوني ............................................................................................................ :
عنوان المقر ............................................................................................................... :
الهاتف ................................ :الفاكس ......................................................................... :
العنوان االلكتروني ...................................................................................................... :
قيمة رأس المال وتركيبته ................................................................................................:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
مرسم بالسجل التجاري تحت عدد ..................................................................................... :
رقم المعرف الجبائي .................................................................................................... :
الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض (االسم واللقب والخطة)...............................................

حرر ب........................في........................
(إمضاء المشارك وختمه)

مالحظة  :في صورة تجمع المزودين ,يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به.
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ملحق عدد 3
تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام الطلبية
إني الممضي أسفله (االسم واللقب والخطة).........................................................................................
ممثل شركة (االسم االجتماعي والعنوان).........................................................................................
المرسمة بالسجل التجاري ب .......................................تحت عدد.........................................................
المعين محل مخابرتها ب (العنوان الكامل).........................................................................................
...........................................................................................................................................
المس ّمى فيما يلي"العارض".
أصرّح على شرفي بعدم قيامي وأتعهّد بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على مختلف
إجراءات إبرام الطلبية ومراحل إنجازها واالبتعاد على ممارسة التحيّل أو التواطؤ أو اإلكراه قصد الحصول على الطلبية.

حرر ب...........................في........................
(إمضاء المشارك وختمه)

مالحظة :في صورة تجمع المزودين ,يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به.
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ملحق عدد 4

تصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى المشتري العمومي

إني الممضي أسفله (االسم واللقب والخطة)......................................................................................
ممثل شركة (االسم االجتماعي والعنوان)...........................................................................................
المرسمة بالسجل التجاري ب................................تحت عدد...............................................................
المعين محل مخابرتها ب (العنوان الكامل).......................................................................................
....................................................................
المس ّمى فيما يلي"العارض".
أصرّح على شرفي :
بأني وبأن صاحب المؤسسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين األساسيين في
رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق  %30أو وكيل بيع المصنّع لم نكن أعوانا عموميين لدى المشتري العمومي لم تمض
عن انقطاعهم عن العمل م ّدة خمس سنوات على األق ّل.1
حرر ب..........................في..............................
(إمضاء المشارك وختمه)

مالحظة :في صورة تجمع المزودين ,يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به.
 1باستثناء أصحاب المؤسسات التي ت ّم بعثها بصيغة اإلفراق وفقا للقوانين والتراتيب9الجاري بها العمل.
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ملحق عدد 5
نموذج التزام الكفيل بالتضامن
المعوض للضمان النهائي
(طلبية ال تنص على أجل ضمان )
إني الممضي أسفله  -نحن الممضون أسفله (...................................................................................................)1
عمال بصفتي  -بصفتنا (...........................................................................................................................)2
أوال :أشهد  -نشهد أن ( ...............................................................................................) 3تمت المصادقة عليه  -عليها
من الوزير المكلف بالمالية عمال بالفصل  113من األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2014المتعلق بتنظيم الصفقات
العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (..........................................................................)3
قد أودع  -أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد  .................بتاريخ  ..................مبلغ الضمان القار الذي
قدره خمسة آالف دينار ( 5000دينار) والمنصوص عليه بالفصل  113من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقـع إرجاعه.
ثانيا :أصرح – نصرح ،أنني أكفل  -أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (............................................... )4
والقاطن بـ (............................................................................................................ ) 5
بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الطلبية عدد  ...........المبرمة مع ( ......................... )6بتاريخ
 .................والمسجلة بالقباضة المالية ( .....................)7والمتعلقة بـ (.......................................................... )8
حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة  % .......من مبلغ الطلبية وهو ما يوافق .....................................................................
...............................دينار (باألحرف) ،و ..........................................................................دينار (باألرقام).
ثالثا :ألتزم – نلتزم ،وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الطلبية مدينا به بعنوان الطلبية المشار
إليها أعاله وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو
القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.
رابعا :عمال بأحكام الفصل  108من األمر عدد  1039لسنة  2014المشار إليه أعاله ،يصبح اللتزام الكفيل بالتضامن الغيا شرط وفاء
صاحب الطلبية بجميع التزاماته وذلك بانقضاء أربعة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية المدة التعاقدية حسب مقتضيات الطلبية.
وإذا ت ّم إعالم صاحب الطلبية من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء األجل المذكور أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية
وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ،بأنه لم يف بجميع التزاماته ،يت ّم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن .وفي هذه الحالة ال
يصبح التزام الكفيل بالتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
حرر بـ  ..................في......................

_____________________________
( )1االسم واللقب للممضي أو للممضين.
( )2االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
( )3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.
( )4اسم صاحب الطلبية.
( )5عنوان صاحب الطلبية.
( )6المشتري العمومي.
( )7ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.
( )8موضوع الطلبية.
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ملحق عدد 6
بصحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة
تصريح على الشرف
ّ

إني الممضي أسفله (االسم واللقب والخطة).....................................................................................
ممثل شركة (االسم االجتماعي والعنوان).......................................................................................
المرسمة بالسجل التجاري ب................................تحت عدد............................................................
المعين محل مخابرتها ب (العنوان الكامل).......................................................................................
............................................................................................................................................

المس ّمى فيما يلي "العارض".
أصرّح على شرفي بصحّة المعطيات المدرجة في العرض وباحترام شروط المشاركة بما في ذلك عدم اإلدانة قضائيا
خالل األجل المح ّدد بالفصل عدد  4من اجل خرق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التّشريع االجتماعي
وحماية المحيط والبيئة .

حرر ب..............في........................
(إمضاء المشارك وختمه)
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جدول األسعار
االسم واللقب....................................................................................... :
الصف ــة........................................................................................ :
رقم الهاتف .............................. :رقم الفاكس............................................. :
العن ـوان......................................................................................... :

المدة

الكرائية

الكمية

القيمة الكرائية

المرجعية الدنيا بالدينار

 01شهر

02

400,000

 12شه ار

02

4.800,000

القيمة الكرائية المقترحة
باألرقام

القيمة الكرائية المقترحة بلسان القلم

حرر ب..............في........................
(إمضاء المشارك وختمه)

مالحظة :تحدد القيمة الكرائية الدنيا من قبل كلية الطب بتونس ويقصى العرض الذي يقترح قيمة كرائية أدنى من القيمة الكرائية المرجعية
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ملحق عدد 8

التزام حول القيام

بمعاينة الفضاء الخاص بآالت توزيع المشروبات بكلية الطب بتونس

إني الممضى أسفله ..........................................................................................................:
التزم بالقيام بمعاينة الفضاء الكائن بكلية الطب بتونس قبل تقديم العرض المالي ،وأن أكون مستعدا لإليفاء بتعهداتي كاملة،
وأن أتحمل مسؤوليتي كاملة في صورة اإلخالل بإحدى تعهداتي أو كلها.
تاريخ المعاينة.......................................................................................................................... :

العارض
(إمضاء المشارك وختمه)

13

