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استشـارة عـدد  2019/05تتعلق بتعهد وصيانة المساحات الخضراء بكلية الطب بتونس

كـراس الشـروط
الفصل األول  :موضـوع االستشارة وكيفية تمويلها
تعتزم كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد  2019/05تتعلق بتعهد وصيانة المساحات الخضراء بكلية

الطب طبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا ،وللتشريع الجاري به العمل .ويتم تمويل هذه النفقة على حساب االعتمادات
المخصصة للغرض بالعنوان األول لميزانية الكلية.
الفصل الثاني  :شروط المشاركة
ال تقبل ضمن هذه االستشارة إال مشاركة المزودين القادرين على الوفاء بتعهداتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات
الالزمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.
الفصل الثالث  :طريقة تقديم العروض
 يجب أن تحرر العروض وتمضى من قبل العارضين أنفسهم أو عن طريق وكالئهم المؤهلين لذلك بصفة قانونية. -يجب أن تحرر العروض على المطبوعة الخاصة التي توفرها اإلدارة وأن ال يحمل العرض قيدا أو شرطا.

 ترسل العروض إلى كلية الطب بتونس ( 15نهج الجبل األخضر الرابطة  1007تونس) خالل التوقيت اإلداري (منيوم االثنين الى يوم الجمعة) عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرف مغلق يحمل العبارة

التالية:

استشارة وطنية عدد  2019/05تتعلق بتعهد وصيانة المساحات الخضراء بكلية الطب بتونس
" ال يفتح قبل يوم الثالثاء  28ماي  2019على الساعة الواحدة بعد الزوال"

كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه يوم الثالثاء  28ماي

 2019على الساعة الثانية عشر( )12صباحا .وال تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة المحددين لقبول العروض.
مــــــالحظــــة:

 -ال يجوز سحب العرض بعد ايداعه أو ادخال أي تعديل أو تصحيح عليه بعد حلول آخر أجل لقبول العروض واال اعتبر هذا العرض

الغيا
 -ال يمكن ألي مشارك قدم عرضا مشتركا في اطار مجمع أن يقدم عرضا مستقال بصفة فردية لحسابه الخاص أو في اطار مجامع أخرى.
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 يقصى كل عرض مخالف لشروط طلب االستشارة أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك خالل أجل خمسة ( )05أيام ابتداءامن تاريخ مطالبة كلية الطب بتونس بذلك.

 -كما يقصى كل عرض:

* ورد بعد اآلجال ويعتمد ختم مكتب الضبط في ذلك،
* لم يكن مغلقا ومختوما.

* لم يتضمن جدول األسعار.

* عدم تعمير استمارات االجابة
* سحب كراس الشروط من موقع واب الكلية وعدم التسجيل بقائمة المزودين الذين سحبوا ملف االستشارة.

يحتوي العرض وجوبا على الوثائق التالية :
الظرف الخارجي:

 -Iالوثائق االدارية:

 - 1الضمان المالي الوقتي بقيمة مالية تساوي 150,000 :دينارا ،مسلم من قبل إحدى البنوك التونسية ،مدة صلوحيته
تسعين ( )90يوما تحتسب بداية من تاريخ اليوم الموالي لألجل األقصى المحدد لقبول العروض (ملحق عدد  ،)7علما
وأنه ال يمكن قبول أي صك من الصكوك مهما كان نوعها.
 -2كراس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وامضاء المزود على الصفحة األخيرة؛
 -3بطاقة إرشادات عامة حول المشارك (ملحق عدد)1؛

 -4شهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية (األصل أو نسخة مطابقة لألصل مسلمة من
قبل ادارة األداءات سارية المفعول يوم فتح العروض)،

 -5تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات ابرام الطلبية (ملحق ،)2
عموميا بكلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن العمل
بأنه لم يكن عونا
 -6تصريح على الشرف يقدمه المشارك ّ
ّ
بها مدة خمس سنوات على األقل (ملحق عدد ،)3
 -7التزام بتنفيذ الطلبية في اآلجال (ملحق عدد ،)5

 -8تصريح على الشرف بصحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة (ملحق عدد )06
 -IIالعرض الفني:

 -1مراجع الشركة (عقود ممضاة مع مؤسسات عمومية أو خاصة تتعلق بتعهد وصيانة المساحات الخضراء)

 -2التزام بتوفير أعوان صيانة لهم تجربة في ميدان تعهد وصيانة المساحات الخضراء (ملحق عدد .)9
 -3التزام بمعاينة الفضاءات المخصصة للمساحات الخضراء

 -3نموذج لعقد الصيانة للمساحات الخضراء بكلية الطب بتونس (يتضمن طبيعة األشغال المزمع القيام بها).
 -IIIالعرض المالي
يضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا الجدول التفصيلي لألسعار يتضمن المبلغ الفردي دون
اعتبار األداءات والمبلغ الجملي باعتبار كل األداءات مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا للنموذج

المصاحب (ملحق عدد .)4
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الفصل الرابع :المالحظات واالستفسارات:
يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا ايضاحات فيما يخص االستشارة في أجل أقصاه  10أيام قبل التاريخ األقصى المحدد

لقبول العروض وترسل وجوبا على العنوان التالي :كلية الطب بتونس  15نهج الجبل األخضر الرابطة  1007تونس .واذا

كان الطلب مبررا ،تلتزم الكلية باإلجابة على المالحظات واالستفسارات المطلوبة وتعميمها على بقية المشاركين قبل

انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بخمسة أيام.
الفصل الخامس  :منهجية تقييم العروض:
يقع اختيار المزود بإتباع المراحل التالية:

 تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت ،باإلضافة الى الوثائق االدارية والفنية ،في جدول األسعار وتصحيح األخطاءالحسابية ويعتمد في ذلك قاعدة موحدة من حيث توظيف كل األداءات المستوجبة بعد األخذ بعين االعتبار للتخفيضات

المالية المقترحة ثم ترتيب جميع العروض المالية ترتيبا تصاعديا.

 كما تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقلثمنا وذلك باالعتماد على العناصر التالية:

 -1تجربة الشركة في مجال تعهد وصيانة المساحات الخضراء (عقود صيانة المساحات الخضراء مع مؤسسات حكومية
أو خاصة)،

 -2قائمة في أسماء األعوان المزمع تكليفهم بصيانة المساحات الخضراء بكلية الطب بتونس،
 -3تجربة أعوان البستنة في مجال تعهد وصيانة المساحات الخضراء.
 -4نموذج لعقد صيانة المساحات الخضراء بكلية الطب بتونس،

 -5قائمة في المعدات.

 -وفي صورة مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا لكراس الشروط يقع اسناده الطلبية.

واذا ما تبين أ ن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية
المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي الى حين تحديد العرض الفني المطابق والذي يمكن اسناده الطلبية.

 في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يتم دعوة العارضين المعنيين الى تقديم عروض ماليةجديدة وتسند الطلبية للعارض الذي قدم أقل األثمان.

الفصل السادس :مدة صلوحيه العروض
بمجرد تقديم العروض فان كل مترشح يبقى ملزما بعرضه لمدة تسعين ( )90يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى

المحدد لقبول العروض .وبمجرد تقديم العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم
بجمع كل المعلومات التي يرونها الزمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم اللتزاماتهم.

الفصل السابع :تقديم نموذج لعقد تعهد وصيانة المساحات الخضراء
يتعين على كل مشارك تقديم نموذج لعقد تعهد وصيانة المساحات الخضراء يتضمن مختلف أشغال الصيانة الخاصة
بالمساحات الخضراء بكلية الطب بتونس.
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الفصل الثامن  :طبيعة األثمان
 -تعتبر األثمان المقدمة نهائية وال يمكن التراجع فيها طيلة مدة تنفيذ الخدمات المطلوبة موضوع طلب االستشارة ،ويجب

أن تكون متضمنة لجميع األداءات ))T.T.C؛

 األثمان المقدمة تخص خدمات التعهد والصيانة الدورية والعرضية للمساحات الخضراء. بخصوص األسمدة العضوية والكيميائية يتعين على المزود تقديم طلب أثمان منفرد.الفصل التاسع :طبيعة األشغال المطلوبة:
-1

األشغال الدورية:

الطفيلية.
 إزالة األعشابّ
 -تهيئة أماكن األشجار.

 تهذيب وتشذيب األشجار والشجيرات وقصها عند الضرورة.قص العشب الطبيعي وتحفيف الجوانب.
 ّ -العناية باألزهار والتعهّد بمختلف المغروسات الموجودة بالفضاءات الخضراء الى جانب العناية بالنباتات الداخلية.

 تحمير التّربة وتهيئة األحواض.العضوية والكيمائية بالكميات الالزمة طبقا للكميات المضمنة بالفصل .11
 تسميد الفضاءات الخضراء واضافة الموادّ
 مداواة مختلف المغروسات عند االقتضاء.الضرورة للعناية بالمساحات الخضراء ،كما يلتزم
 يلتزم العارض بإتمام األشغال الدورية المذكورة اضافة الى كل ما تدعو ّبتوفير:

معدات وتجهيزات العمل الالزمة لتعهد وصيانة المساحات الخضراء ولنقل الفواضل الناتجة عن أشغال الصيانة.
 ّالعضوية والكيمائية واألدوية التي سيقع استعمالها للقيام بخدمات العناية والتي تستجيب للمواصفات المطلوبة
 الموادّ
والمحددة بالفصل  10من كراس الشروط هذا.

تتم عملية الصيانة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال وذلك من يوم االثنين إلى يوم السبت.

 يمكن لكلية الطب تعديل توقيت العمل الخاص بتعهد وصيانة المساحات الخضراء حسب فصول السنة دون أن يكونللمزود الحق في االعتراض عن هذا التعديل.

 -2األشغال العرضية:

يلتزم المزود بالقيام بالخدمات العرضية الخاصة بتعهد وصيانة المساحات الخضراء في أي فترة من فترات السنة وبطلب

من كلية الطب بتونس في ظرف ال يتجاوز  24ساعة من تاريخ اإلعالم عن طريق البريد االلكتروني أو الفاكس أو عن
طريق مراسلة في الغرض .وتتم عملية الصيانة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال وذلك من يوم
االثنين إلى يوم السبت.

الفصل العاشر :كيفية تنفيذ الخدمات

يعيـنه صاحب الطلبية ويكون على
يتم تنفيذ الخدمات كل ثالثة أشهر وتحت إشراف فني في تهيئة الفضاءات الخضراءّ ،
اتصال مستمر بالمسؤولين المعنيين من قبل اإلدارة.
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بالكراس الذي تضعه اإلدارة للغرض .ويقع إعالم المسؤول المعني من
يتم تدوين المالحظات والطلبات
ّ
الخاصة بالخدمات ّ
المزود بذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين الخدمات .ويقع على إثر كل عملية عناية تعمير جدول بياني يشمل
قبل
ّ
كل األماكن الواجب العناية بها وقائمة في األسمدة المستعملة ،وتكون تأشيرة اإلدارة على هاتين الوثيقتين بمثابة المصادقة

على األعمال المنجزة وتعتبر األعمال غير المصادق عليها بمثابة أعمال غير منجزة ينجر عنها عدم خالص مستحقات

المزود .ويمكن لإلدارة تنفيذ األشغال التي لم يقم بها صاحب الطلبية بأي طريقة أخرى مناسبة وعلى نفقة العارض.

المزود وضع األسمدة العضوية والكيماوية بالطريقة التالية:
* كما يجب على
ّ
أكتوبر و نوفمبر - :وضع السماد العضوي ) (tourbe ou terreauبمعدل  2لتر في  1متر مربع وذلك مباشرة بعد
عملية تنظيف وتهوئة العشب الطبيعي). (scarification

 :Amonitrateيقع وضعه خالل شهر نوفمبر – فيفري -مارس
 :DAP -خالل شهر ديسمبر

 :femure Ovine bien décomposé -خالل شهر ديسمبر وجانفي.

* بالنسبة إلى األدوية والمبيدات يقع إستعمالها بصفة عالجية عند ظهور بعض األمراض وكذلك بصفة وقائية.

مرة واحدة خالل شهر أكتوبر.
* بالنسبة إلى تهوئة العشب الطبيعي )ّ :(scarification
الفصل الحادي عشر :األسمدة العضوية والكيميائية والمعدّات

سيتم اختياره بأن يوفّر:
يلتزم العارض الّذي ّ
أ -األسمدة العضوية والكيميائية:
النوع
Amonitres 33%

الكمية

الفترة

 500كغ

نوفمبر – فيفري  -مارس

DAP

500

ديسمبر

Femure Ovine bien
décomposé

 2طن

ديسمبر  -جانفي

تحدد الكمية حسب الحاجة

عند ظهور الدودة

المبيدات

مالحظة هامة - :يجب على المزود الفائز بالطلبية تسليم األسمدة الى مغازة كلية الطب بتونس.
 يجب على الفائز بالطلبية أن يستعمل وسيلة نقل خاصة به لنقل الفواضل.ب -المعدات:
ع/ر

الكمية

النوع

01

Débroussailleuse

02

02

Tondeuse à gazon

01

03

Binette

05
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04

Rateaux

05

05

Pelle

05

06

Pioche

03

07

Scarificateure

01

08

Scie Egoine
Sécateur

03
03

10

Balai à gazon

05

11

Brouette

03

12

Cisaille à Haie

03

13

Tuyaux d’arrosage

14

Asperseur

10

15

Fourche

03

16

Balai

03

17

Pulverisateur

02

09

300 m

الفصل الثاني عشر :تركيب فريق العمل
يتعين على العارض توفير أعوان (ما ال يقل عن  05أعوان باعتبار الناظر) لهم خبرة في تعهد وصيانة الحدائق وناظر
ّ
مهمة التنسيق
يؤمن ّ
أشغال يكون متواجدا بصفة قارة طيلة مدة تنفيذ الصيانة الدورية يكون له تكوين في ميدان البستنةّ ،
بين اإلدارة واألعوان (ضرورة االدالء بالوثائق المثبتة لتجربة األعوان).

الفصل الثالث عشر :الشروط المطلوبة في األعوان
التعاقدية على أحسن وجه وذلك بانتقاء وانتداب أعوان يتميزون بحسن
يتم التعاقد معه بالقيام بمهامه
ّ
يتعهد العارض الذي ّ
السيرة وبلياقة المظهر ويتمتعون بالخبرة الكافية في مجال االعتناء بالمساحات الخضراء.
مسؤولية صاحب الطلبية وعلى نفقته بما يلي:
يلتزم أعوان الصيانة بالفضاءات الخضراء تحت
ّ
وموحد ومحترم.
مميز
ّ
ي ّ
 ارتداء ز ّ -التحلي باالنضباط واحترام المواقيت المتفق عليها.

الصادرة عن المسؤولين التابعين لها.
الداخلي للكلية
 احترام النظام ّّ
المعنية واالمتثال للتعليمات ّ
لمهامهم.
الس ّر المهني لما قد يشاهدونه أو يسمعونه ،بمناسبة أو أثناء أو بعد أدائهم
 المحافظة على ّّ
 -عدم إقامة عالقات مع الطلبة والموظّفين خارج ما هو مسموح به في نطاق عملهم.

العام للكلية أو من ينوبه.
 تسليم ك ّل ما يعثرون عليه من لقط إلى الكاتب ّبعمليات السقي.
الحنفيات بعد القيام
ي والتأ ّكد من غلق
ّ
ّ
 -المحافظة على المياه وشبكات الر ّ

العام للكلية بكل خلل يصيب شبكات المياه الموجودة.
 معرفةّ
القصاصات ّ
العامة للمياه واشعار الكاتب ّ
المسجلة أثناء تأمين الخدمات موضوع العقد.
اإلشكاليات
 إعالم إدارة الكلية بكلّ
ّ
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الفصل الرابع عشر :اسناد الطلبية وتبليغها
يتم اسناد الطلبية الى صاحب العرض المالي األقل ثمنا في صورة مطابقة عرضه الفني مع كراس الشروط موضوع طلب

االستشارة.

يتمثل تبليغ الطلبية الى صاحبها في تسليمه عقد صيانة في خمسة نظائر ممضى من قبل عميد كلية الطب بتونس ،بكل

طريقة مادية أو ال مادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

الفصل الخامس عشر :الضمان المالي النهائي (ملحق عدد ) 08
على العارض الذي ظفر بالطلبية أن يقدم في أجل أقصاه  20يوما التي تلي إعالمه بإسناد الطلبية ضمانا ماليا نهائيا
مقداره ( )%3من المبلغ الجملي للطلبية.

يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الطلبية والستخالص ما عسى

أن يكون صاحب الطلبية مطالبا به من مبالغ بعنوان الطلبية.

يرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الطلبية أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا شرط

وفاء صاحب الطلبية بجميع التزاماته ،وذلك بانقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات.

واذا تم إعالم صاحب الطلبية من قبل كلية الطب ،قبل انقضاء اآلجال المذكورة أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة
الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ،بأنه لم يف بجميع التزاماته ،ال يرجع الضمان النهائي أو يتم

االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه ،وفي هذه الحالة ،ال يرجع الضمان النهائي أو ال يصبح

التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها كلية الطب بتونس.
في حالة التمديد في آجال تنفيذ الطلبية يقع التمديد في صلوحية الضمان النهائي.

الفصل السادس عشر  :كيفية الخالص
 يجب على المزود تقديم فاتورة كل ثالثة أشهر تحمل كل البيانات الوجوبية (المعرف الجبائي ،الكمية ،األداء علىالقيمة المضافة ،المبلغ الجملي باعتبار كل األداءات  ،)T.T.Cمرفقة وجوبا بوصوالت التدخل التي تم القيام بها فعليا.
الفصل السابع عشر :المدة التعاقدية
حددت المدة التعاقدية إلنجاز الخدمات المطلوبة بسنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا على أن ال تتجاوز المدة الجملية
التعاقدية ثالثة ( )03سنوات.
الفصل الثامن عشر :تسجيل الطلبية
تحمل معاليم تسجيل العقد وكراس الشروط االدارية والفنية والمالحق على نفقة المزود المسند اليه الطلبية.
الفصل التاسع عشر :الغاء الطلبية
 تلغى الطلبية وجوبا بوفاة صاحبها أو افالسه ويمكن لكلية الطب بتونس أن تقبل عند االقتضاء العروض التي يقدمهاالورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الطلبية.
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 يمكن لكلية الطب فسخ الطلبية اذا لم يف صاحبها بالتزاماته في أجل محدد ال يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريختبليغه تنبيها في الغرض .وبانقضاء هذا األجل يمكن لكلية الطب الغاء الطلبية دون اجراء آخر وتكليف من يتولى انجازها

حسب االجراء الذي تراه مالئما.

 يمكن لكلية الطب الغاء الطلبية اذا ثبت لديها اخالل صاحب الطلبية بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديموعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف اجراءات ابرام الطلبية وانجازها.

الفصل العشرون :التظلّم وتسوية النزاعات
تطبّق األحكام الواردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد  1039لسنة  2014المؤرّخ في  13ماي 2014
المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة.
الفصـل الواحد والعشرون  :المحاكم المختصة:
في صورة نشوب نزاع يمكن ألحد طرفي العقد اللجوء إلى المحكمة المختصة بالعاصمة وذلك وفقا للتشريع الجاري به
العمل.
الفصل الثاني والعشرون  :النزاهة
يخضع كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام الطلبات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي إلى األحكام
التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية.
ويتعيّن على كل المترشحين والعارضين في الطلبات العمومية االلتزام بأخالقيات المهنة وذلك خالل إبرام الطلبات
وتنفيذها و التعهّد 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 واالرتشاء.
تعتبر باطلة كل طلبية ت ّم الحصول عليها أو تجديدها بواسطة ممارسات تحيل أو فساد .كما تعتبر باطلة كل طلبية تم خالل
إنجازها تسجيل ممارسات تحيل أو ارتشاء إال إذا رأى المشتري العمومي خالف ذلك العتبارات تهم المصلحة العامة.
الفصل الثالث والعشرون :شروط عامة
الحاالت التي لم يتعرض لها كراس الشروط تبقى خاضعة ل ـمجلة المحاسبة العمومية واألمر عدد  1039لسنة 2014
المؤرخ في  13مارس  2014والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

اﻹمضاءات
حرر بـ ـ .....................................
التاريخ.................................... :
المـزود:
اطلعـت عليـه ووافقت

تونس في ........................... ،
العمــــــيــــد
األستاذ محمد الجويني
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الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
 -1بطاقة إرشادات عامة حول المشارك؛
 -2تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام الطلبية؛
 -3تصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى المشتري العمومي؛
 -4جدول األسعار؛
 -5التزام بتنفيذ الطلبية في اآلجال؛
بصحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة.
 -6تصريح على الشرف
ّ
 -7مثال التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي؛
 -8مثال التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان النهائي؛
 -9التزام بتوفير أعوان صيانة.
 -10التزام بمعاينة الفضاءات الخضراء بكلية الطب.
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

ملحق عدد 1
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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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

ملحق عدد 2
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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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

(ملحق عدد )03

تصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى كلية الطب بتونس

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 كلية الطب بتونس 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 والتراتيب الجاري بها العمل.
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

ملحق عدد 04

جـــــــــدول األسعار
تعهـد وصيانـة المساحات الخضراء بكليـة الطـب بتونـس
االسم واللقب....................................................................................... :

الصف ــة........................................................................................ :

رقم الهاتف .............................. :رقم الفاكس............................................. :
العن ـوان......................................................................................... :
تعهد وصيانة المساحات
الخضراء بكلية الطب

الثمن الجملي السنوي دون

األداء على القيمة

الثمن الجملي السنوي باعتبار

اعتبار األداءات بالدينار

المضافة 

جميع األداءات بالدينار

بتونس ونقل الفواضل
الثمن الجملي السنوي دون اعتبار جميع األداءات (بلسان القلم):
......................................................................................................... ............
...............................................................................................................

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

الثمن الجملي السنوي باعتبار جميع األداءات (بلسان القلم):

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

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

 .............في ..............
العارض

(االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء ووضع الطابع)
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

(ملحق عدد )05

التزام بتنفيذ الطلبية في اآلجال

إني الممضي أسفله (االسم واللقب) ............................................................................. :
الصفة

..........................................................................................................:

ممثل شركة .................................................................................................... :
مقرها ......................................................................................................... :
المسجل بالسجل التجاري بـ  ............................. :تحت عدد.............................................
المعين محل مخابرته بـ ........................................................................................ :
المسمى "العارض"
ألتزم بتنفيذ الخدمات في اآلجال المتفق عليها وحسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلقة
باالستشارة الوطنية عدد  2019/03الخاصة بتعهد وصيانة المساحات الخضراء ورفع الفواضل بكلية الطب بتونس.

 .............في ..............
العارض

(االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء ووضع الطابع)
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

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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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 7
(مثال التزام الكفيل بالتضامن

(المعوض للضمان الوقتي)

إني الممضي أسفله -نحن الممضون أسفله (..................................................................................... )1

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

عمال بصفتي( -بصفتنا) (........................................................................................................ )2
.....................................................................................................................................

أوال  :أشهد – نشهد أن (.......................................................................................................... 3

تمت المصادقة عليه -عليها من وزير المالية 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 وقدره خمسة آالف دينار ( 5000دينار) والمنصوص عليه بالفصل  113من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع

إرجاعه.

ثانيا  :أصرح – نصرح ،أنني أكفل -أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (........................................................)4

والقاطن بـ (......................................................................................................................) 5
.....................................................................................................................................
بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في (...................................................................................)6

المعلن عنه -عنها بتاريخ ....................................من طرف(...........................................................)7
والمتعلق – المتعلقة بـ................................................................................................................
دينار (باألحرف)،
ا
حدد مبلغ الضمان الوقتي بـ.......................................................................................
و بـ..................................................................................................................................

دينار (باألرقام).
ا

ثالثا  :ألتزم – نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعاله والذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان (............................)6

..................................................عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو

قضائي مسبق.
يبقى هدا الضمان صالحا لمدة.......................يوما ابتداء من اليوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول العروض.

حرر بـ...................في.......................
( )1االسم واللقب للمضي أو للممضين.

( )2االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
( )3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.

( )4اسم العارض (ذات طبيعية) أو االسم االجتماعي للعارض (ذات معنوية).
( )5عنوان العارض.

( )6استشارة وطنية عدد .2019/05
( )7المشتري العمومي.
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(ملحق عدد )8
مثال التزام الكفيل بالتضامن

(المعوض للضمان النهائي)

إني الممضي أسفله -نحن الممضون أسفله )....................................................................................... )1
عمال بصفتي( -بصفتنا) (........................................................................................................ )2

أوال  :أشهد – نشهد أن (.......................................................................................................... )3

تمت المصادقة عليه -عليها من وزير المالية 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 وقدره خمسة آالف دينار ( 5000دينار) والمنصوص عليه بالفصل  113من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع
إرجاعه.
ثانيا  :أصرح – نصرح ،أنني أكفل -أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن.......................................................)4( ،

والقاطن بـ (...................................................................................................................... )5

بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي ألتزم به بصفته صاحب الطلبية عدد.............المبرمة مع (....................................)6

بتاريخ .............................والمسجلة بالقباضة المالية ( ..........................................................)7المتعلقة بـ
(...............................................................................................................................)8

حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة %........من مبلغ الطلبية وهو ما يوافق............................................................

 ...................................................................................................................دينا ار (باألحرف)،

دينار (باألرقام).
ا
و..........................................................

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 التزام الكفيل بالتضامن الغيا شرط وفاء

صاحب الطلبية بجميع التزاماته وذلك بانقضاء  04أشهر من تاريخ (.............................................................. )9
و إذا تم إعالم صاحب الطلبية من قبل كلية الطب بتونس ،قبل انقضاء األجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة
تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ،بأنه لم يف بجميع التزاماته ،يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن .وفي هذه الحالة ال يصبح
التزام الكفيل بالتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها كلية الطب بتونس.
حرر بـ ...................في .................
( )1االسم واللقب للمضي أو الممضين.

( )2االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
( )3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.
( )4اسم صاحب الطلبية.

( )5عنوان صاحب الطلبية.
( )6المشتري العمومي.

( )7ذكر مراحل التسجيل لدى القباضة المالية.
( )8موضوع الطلبية.

( )9القبول النهائي للطلبات.
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ملحق عدد 9

التـــــــــــزام بتوفير أعوان صيانة
إني الممضي أسفله (االسم واللقب).............................................................................. :

الصفة...........................................................................................................:

ممثل شركة..................................................................................................... :

مقرهــا............................................................................................... ....... :

المسجل بالسجل التجاري بـ ............................. :تحت عدد......................................... :
ألتزم بتوفير أعوان صيانة لهم تجربة في ميدان تعهد وصيانة المساحات الخضراء موضوع طلب االستشارة وذلك طيلة مدة

التعاقد مع كلية الطب بتونس وهم على النحو التالي:
ع/ر

االسم واللقب

الشهادات العلمية

الصفة

التجربة المهنية

(عدد السنوات)

مالحظة :يجب اإلدالء بنسخة مطابقة لألصل من الشهادات العلمية لكل عون من األعوان المقترحين أعاله والوثائق
المثبتة لتجربتهم في مجال صيانة المساحات الخضراء.

حرر بـ  ..................في......................
( إمضاء المشارك وختمه)
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ملحق عدد 10

التـــــــــــزام
المــوضــوع :حول معاينة الفضاءات الخاصة بالمساحات الخضراء موضوع طلب االستشارة عدد .2019/05
إني الممضى أسفله ...............................................................................................................:
التزم بمعاينة الفضاءات الخاصة بالمساحات الخضراء بكلية الطب بتونس موضوع طلب االستشارة عدد  2019/05قبل
تقديم العرض المالي.

المعاينة يوم  2019 .......................من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال

اإلمضاءات
المشــارك

العون المكلف بالصيانة

( اإلمضاء مع وضع الختم)

( اإلمضاء مع وضع ختم الصيانة)
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