استشارة عدد 2019/12
تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

كـــراس الشـــروط الشـروط االداريــة والفنيـــة

الفصل  :1موضوع االستشارة
تعتزم كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد  2019/12تتعلق بتعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية

الجرد المادي لألصول الثابتة بها والتحيين طبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا ،وللتشاريع الجاري بها العمل .ويتم
تمويل هذه النفقة على حساب االعتمادات المالية المخصصة للغرض بالعنوان األول لميزانية الكلية.

الفصل  :2شروط المشاركة
تخص المشاركة في هذه االستشارة مكاتب الخبرة في المحاسبة المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبالد
ّ
التونسية الغير مدرجين ضمن الحالة اإلقصائية المنصوص عليها بالفصل  23من القانون عدد  108لسنة .1988

 ال تقبل ضمن هذه االستشارة إال مشاركة مكاتب الخبرة في المحاسبة القادرين على الوفاء بتعهداتهم والذين تتوفرفيهم الضمانات والكفاءات الالزمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.

الفصل  : 3طريقة تقديم العروض
 يجب أن تحرر العروض وتمضى من قبل العارضين أنفسهم أو عن طريق وكالئهم المؤهلين لذلك بصفة قانونية. -يجب أن تحرر العروض على المطبوعات 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  2019/12تتعلق بتعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة والتحيين بكلية
الطب بتونس

" ال يفتح قبل يوم االربعاء  20نوفمبر  2019على الساعة الثانية بعد الزوال"

كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه يوم االربعاء 20

نوفمبر  2019على الساعة الثانية عشر( )12صباحا .وال تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة المحددين لقبول
العروض.
يحتوي العرض وجوبا على الوثائق التالية :
الوثائق االدارية:
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ع/ر

العمليّات المطلوبة

بيان الوثيقة

1

الضمان المالي الوقتي

 ضمان مالي وقتي بقيمة مالية تساوي 300,000دينارا ،مسلم من قبل إحدى البنوك التونسية.
 ال يمكن قبول أي صك من الصكوك مهما كاننوعها.
في حالة تقديم التزام كفيل بالتضامن:
أصل االلتزام يحرر وفقا للنموذج المدرج بالملحق
عدد 02

2

بطاقة إرشادات عا ّمة ته ّم
المشارك

تحرّ ر طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 1

3

السجلّ التجاري

نظير من السجل التجاري لم يمض على استخراجه
 3أشهر

4

5

6

تصريح على الشرف بعدم
التّأثير في مختلف إجراءات
إبرام الطلبية
تصريح على الشرف يق ّدمه
المشارك بأ ّنه لم يكن عونا
عموميّا لدى كلية الطب
بتونس ...
كراس الشروط

واجبات المشارك
امضاء المؤسسة البنكية وختمها
في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

تاريخ وإمضاء وختم المشارك في
آخر البطاقة

تصريح طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 4

تاريخ وإمضاء وختم العارض

تصريح طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 5

تاريخ وإمضاء وختم العارض

ختم وتأشيرة المشارك على كلّ صفحة.

تأشير المشارك على كلّ صفحة.
تاريخ وإمضاء وختم المشارك في
آخر الوثيقة.

ّ
الظرف المتض ّمن للوثائق الفن ّية
ع/ر

1

2

بيان الوثيقة

العمليّات المطلوبة

تصريح على الشرف لصاحب العرض
بأ ّنه والفريق المتدخل المقترح ال يوجدون تصريح طبقا للنموذج المدرج بالملحق
عدد6
في إحدى الحاالت المذكورة بالفصل
الثاني من كراس الشروط
ّ
المتدخل مع
قائمة اسمية في الفريق
طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد7
ملخص خبرة الفريق في المجاالت ذات
العالقة أو الشبيهة

واجبات المشارك
تاريخ وإمضاء وختم العارض.

تاريخ وإمضاء وختم المشارك

3

السيرة الذاتية لكافة أعضاء الفريق
المتدخل مؤيدة بنسخ مطابقة لألصل من
الشهائد العلمية

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 8

ممضاة من قبل صاحب السيرة
الذاتية والمشارك وختمه في
آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

4

التزام جماعي لكافة المتدخلين بإنجاز
مهمة الجرد المادي لألصول الثابتة

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 9

ممضى من قبل جميع أعضاء
الفريق وممضى ومختوم من
قبل المشارك.
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5

قائمة في المؤسسات التي أنجز لديها
المكتب أعمال ذات العالقة أو الشبيهة
موضوع االستشارة خالل العشر
السنوات األخيرة مصحوبة بالمؤيدات

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 10

6

رزنامة توزيع برنامج إنجاز المهمّة مع
توزيع الم ّدة الزمنية لكل صنف من
المتدخلين

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 11

تاريخ وإمضاء وختم المشارك
في آخر الوثيقة.

7

استمارات االجابة

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق عدد 12

تاريخ وإمضاء وختم المشارك
في آخر الوثيقة.

تاريخ وإمضاء وختم المشارك

الظرف المتض ّمن للوثائق المال ّية:

1

واجبات المشارك

بيان الوثيقة

العمليّات المطلوبة

جدول األسعار

أصل النموذج بكراس الشروط بعد إدراج األثمان
تاريخ وإمضاء وختم المشارك في
بلسان القلم وباألرقام طبقا لألنموذج المدرج بالملحق
آخر الوثيقة.
عدد 13

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 مجامعأخرى.

 يقصى كل عرض مخالف لشروط طلب االستشارة أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك خالل أجل خمسة ( )05أيامابتداءا من 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.

* ال يمكن للمشاركين الذين ت ّم إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
الفصل  : 4اإليضاحات والوثائق المرفقة لملف االستشارة:
يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيّا إيضاحات أو استفسارات في أجل أقصاه  10أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول
العروض .إذا كان الطلب مبرّ را يتم إعداد ملحق لملف طلب االستشارة يتضمّن اإليضاحات واالستفسارات المطلوبة
وتوجّ ه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط في أجل ال يتجاوز  05أيام قبل التاريخ األقصى المحدد
لقبول العروض كتابياّ.
الفصل  : 5التوضيحات المتعلقة بالعروض :
يجوز لكلية الطب بتونس بشرط احترام مبدأ المنافسة بين العارضين أن تطلب عند االقتضاء كتابيا بمقتضى وثيقة
مادية بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن ال يؤ ّدي ذلك إلى تغيير في محتواها .ويمكن
3
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للعارضين اإلجابة على طلب اإلستفسار عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم
مباشرة إلى مكتب الضبط في األجل المح ّدد من قبل كلية الطب بتونس.
الفصل  :6تقييم العروض
* مطابقة العروض:
بكراس ال ّشروط أو الّذي
اصيات ّ
يقصى ك ّل عرض غير مطابق لموضوع االستشارة ولل ّشروط والخ ّ
الفنية المدرجة ّ
يتم رفعها بطلب من كلية الطب بتونس.
ّ
يتضمن تحفّظات لم ّ
* منهجيّة تقييم العروض:
يتم تقييم العروض وفقا لإلجراءات التالية:
المكونة للعرض
صحة الوثائق
التثبت ،باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية ،من
ّ
* تتولّى لجنة التقييم في مرحلة أولى ّ
ّ
المادية عند االقتضاء.
المالي وتصحيح األخطاء
الحسابية و ّ
ّ
أي اعتراض في الغرض.
* ال يحق للعارض تقديم ّ
تصاعديا.
* تتولّى اللّجنة ترتيب جميع العروض المالية
ّ

المقدم من قبل صاحب العرض المالي األق ّل
الفني ّ
* تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض ّ
ثمنا على أساس:
ويتعين على المشارك تعميرها بك ّل دقّة.
المتضمنة للشروط الفنية الدنيا المطلوبة لفريق العمل.
الفنية
ّ
* الجذاذة ّ
ّ
* الوثائق المثبتة إلنجاز الجرد المادي لألصول الثابتة والتحيين بالمؤسسات المذكورة بالملحق عدد.10
* آجال تنفيذ الطلبية.

الخاصة
الفنية
ويقترح إسناده الطلبية في صورة مطابقة عرضه
بكراس الشروط ّ
ّ
ّ
للخاصيات والمواصفات المطلوبة ّ
وللشروط المنصوص عليها أعاله.
بكراس الشروط
الفني المعني غير مطابق لل ّشروط أعاله و
أن العرض ّ
* واذا ّ
تبين ّ
ّ
للخاصيات والمواصفات المطلوبة ّ
الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي
بالنسبة للعروض
ويتم إعتماد نفس
يتم إقصاؤه
الفنية
المنهجية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاصة ّ
التّصاعدي.
* في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يتم دعوة العارضين المعنيين الى تقديم عروض
مالية جديدة وتسند الطلبية للعارض الذي قدم أقل األثمان.
الفصل  :7مدة 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.
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الفصل  :8الضمان المالي الوقتي
 يتعين على االمشارك تقديم ضمانا ماليا وقتيا بقيمة مالية تساوي  200,000دينارا مدة صلوحيته تسعين ( )90يوماتحتسب بداية من تاريخ اليوم الموالى لألجل األقصى المحدد لقبول العروض .ويمكن تعويض الضمان الوقتي بالتزام
كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 2ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير
المكلف بالمالية.
 في حالة التمديد في صلوحية العروض فان الضمان الوقتي يمدد أيضا في صلوحيته، يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي الى جميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم أو يضع حدا اللتزام كفالئهمبالتضامن الذي يعوضه ،مع مراعاة االلتزام بالعروض ،كما يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار
عروضهم بعد اختيار صاحب الطلبية.
 ال يتم ارجاع الضمان الوقتي أو التزام الكفيل بالتضامن المقدم من قبل المتحصل على الطلبية اال بعد تقديمه للضمانالنهائي وذلك في أجل عشرين ( )20يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلبية.
الفصل  : 9طبيعة األثمان
 تعتبر األثمان المقدمة نهائية وال يمكن التراجع فيها طيلة مدة تنفيذ الخدمات المطلوبة موضوع طلب االستشارة،ويجب أن تكون متضمنة لجميع األداءات.
ّ
المتدخل :
الفصل  : 10المؤهالت والخبرة وتركيبة الفريق
يتعيّن أن يكوّ ن الفريق المكلّف بإنجاز هذه المهمّة على األقل من :
* خبير محاسب متحصّل على الشهادة الوطنية في الخبرة في المحاسبة ومرّ سما بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبالد
التونسية وله خبرة في مجال رئاسة مهمات الجرد المادي لألصول المشابهة لموضوع االستشارة الحالية.
* معاونان اثنان ( )2على األقل حاصالن على شهادة األستاذية في المحاسبة أو ما يعادلها ولهما مؤهالت وخبرة
مهنيّة في مجال المحاسبة ال تق ّل عن ثالث ( )3سنوات.
* فنيان ( )2في االختصاص المطلوب ال تقل خبرتهم عن ثالث ( )3سنوات.
يجب على العارض أن يلتزم بتركيبة الفريق المكلّف إلنجاز المهمّة طيلة الفترة المح ّددة ،وال يمكن تغيير هذه التركيبة
إالّ عند الضرورة وبعد الترخيص من قبل السيد عميد الكلية .ويت ّم تعويض العضو الذي ّ
تعذر عليه المشاركة في
إتمام المهمّة بآخر ذي مستوى علمي وتجربة مهنية مماثلين.
الفصل  :11المهام المطلوب انجازها :
تتمثل مهام المكتب المكلف في:
 -1التعرف على النظام التصرف في االصول المعمول به في المؤسسة مع اعداد تقرير حول الوضعية الموجودة
 -2الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس؛
 -3االدراج بالمنظومة
 -4تحيين معطيات التصرف في األصول الثابتة لمدة سنتين؛
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الفصل  : 12كيفية إنجاز المهام :
يتعين على صاحب االستشارة اتباع منهجية معينة للقيام بمختلف عمليات الجرد المادي لألصول الثابتة والتحيين وذلك
وفق مراحل مح ّددة يحرّ ر في آخر ك ّل مرحلة تقرير تت ّم المصادقة عليه من قبل لجنة خاصّة تحدث للغرض ويتعهّد
المكتب بالقيام بـ :
 -1االطالع على قوائم الجرد النظري المبينة بالسجالت المتعلقة بالغرض.
 -2إعداد مدوّ نة التجهيزات ) )Fiche d’identification des équipementsباعتماد قيمتها ""valorisation
)قيمة االقتناء والقيمة الحالية)؛
 -3إنجاز الجرد المادي لألصول مع األخذ بعين االعتبار جميع المعطيات الضرورية على غرار الحالة والشكل
والمص ّنع والطراز والقيمة المالية إلخ؛
 -4ترقيم األصول من طرف المكتب بإسناد رقم لك ّل أصل وإلصاقه بها ح ّتى يتس ّنى تحديده عند الجرد النهائي ؛
 -5إدراج المعطيات وتحيينها من طرف المكتب في المنظومة اإلعالمية للتصرّف في األصول التي تو ّفرها المؤسسة
والمع ّدة للغرض من قبل كلية الطب بتونس؛
وتجري عمليات الجرد المادي على مرحلتين كما يلي :
المرحلة  : 1وتتمثل هذه المرحلة في التعرّف على نظام التصرف في األصول المعمول بها في المؤسسة وتقديم
تقرير يضبط نقاط القوّ ة والضعف واإلجراءات الواجب اتخاذها.
المرحلة  :2الجرد المادي وإسناد األرقام وذلك عبر القيام بما يلي:
* إنجاز الجرد المادي وترقيم ك ّل األصول بالتعاون مع المصالح المعنية بالمؤسسة.
* إنجاز قائمات األصول الثابتة حسب ك ّل محل.
* إعداد قائمة المع ّدات التي زال االنتفاع بها.
* تقديم مقترحات لإلحالة على عدم االستعمال واإلجراءات القانونية الواجب اعتمادها في الغرض (mise à la
)réforme
* وضع ملصقات ورقم الجرد على األصول .(étiquetage par code à barre
* ادراج المعطيات بالمنظومة االعالمية للتصرف في األصول.
* تقديم تقرير في ما أنجز في هذه المرحلة.
الفصل  : 13صيغ تسليم الجرد المادي لألصول الثابتة :
يسلّم الجرد المادي لألصول الثابتة في األجل باللغة العربية والفرنسية وطبقا للمل ّفات المحاسبية الجاري بها العمل في
 5نظائر وعلى قرص ليزري.
ال يصبح الجرد المادي لألصول الثابتة نهائيّا إال بعد موافقة لجنة الجرد بالكلية والمصادقة عليها من طرف السيد
عميد كلية الطب بتونس.
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الفصل  : 14الحفاظ على السرية
ّ
المتدخل في مهمّة الجرد المادي لألصول ملزمون بالسر المهني ومراعاة واجب
إنّ العارض وك ّل أعضاء الفريق
التحفظ إزاء ك ّل معلومة ذات طابع مالي أو تجاري أو غيرها أتيحت لهم معرفتها بمناسبة قيامهم بمهامهم.
الفصل  : 15آجال التنفيذ :
ّ
يتعيّن أن تنجز مهمّة الجرد المادي لألصول الثابتة كما هي محددة بكراس الشروط في أجل ال يتجاوز  120يوما
تحتسب بداية من تاريخ تسلم االذن االداري ببدأ تنفيذ الخدمات.
الفصل  :16اسناد 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 طلبية في خمسة نظائر ممضى من قبل عميد كلية الطب بتونس،

بكل طريقة مادية أو ال مادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

الفصل  : 17تغيير حجم الطلبية

 -يمكن لكلية الطب بتونس تغيير حجم الكميات المطلوبة موضوع االستشارة بالزيادة أو النقصان في حدود  %20دون

أن يطالب المزود بأي تغيير في األثمان المقترحة.
الفصل  : 18غرامات التأخير :
 في حالة تأخير غير مبرر في اآلجال المحددة إلنجاز المهمة موضوع طلب االستشارة ودون أن يتم االلتجاء الىاعالم مسبق ،يتم تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير من

المبلغ الجملي للعقد كالتالي،

مبلغ الغرامة = عدد أيام التأخير 1 x
1000
على أن ال تتجاوز جملة غرامات التأخير  % 5من المبلغ الجملي لالستشارة .وفي صورة بلو هذه النسبة لكلية الطب
بتونس الحق في فسخ العقد طبقا لمقتضيات الفصل  22من كراس الشروط وتكليف من يتولى انجازها حسب االجراء

الذي تراه مالئما.

 تطبّق غرامة التأخير بمجرّ د مقاربة بين اآلجال التعاقدية وآجال اإلنجاز الفعلية. ال يحتسب ضمن آجال التنفيذ الم ّدة التي تستغرقها الكلية للمصادقة على التقارير ،ويت ّم احتساب هذه الم ّدة على أساسالم ّدة الفاصلة بين تاريخ تقديم التقرير لكلية الطب بتونس وتاريخ تبليغ المكتب بالمصادقة عليه.
وينتهي احتساب اآلجال بمجرّ د تقديم التقرير النهائي إلدارة المؤسسة وإحالته على أنظار اللجنة قصد الموافقة
عليه.ويعتبر هذا األجل التاريخ الفعلي النتهاء األشغال إال ّ إذا ما اعتبرت اللجنة المختصّة بمناسبة دراستها للتقرير
النهائي أنّ المكتب لم يف بك ّل التزاماته في إطار المهمّة المناطة إليه ،وفي هذه الحالة يضاف إلى آجال التنفيذ الم ّدة
الفاصلة بين تاريخ تقديم التقرير النهائي وتاريخ تقديمه من جديد بعد تعديله طبقا لمقترحات اللجنة وتعتمد نفس
الطريقة في احتساب آجال التنفيذ إذا ما تبيّن أنّ النقائص ال تزال تشوب محتوى التقرير النهائي.
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الفصل  :19الضمان المالي النهائي (ملحق عدد ) 3
على العارض الذي ظفر بالطلبية أن يقدم في أجل أقصاه  20يوما التي تلي إعالمه بإسناد الطلبية ضمانا ماليا نهائيا
مقداره ( )%3من المبلغ الجملي الطلبية.

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  : 20المناولة :
يجب أن يتولّى العارض شخصيّا تنفيذ المهمّة وال يمكنه المساهمة بها في شركة وال تكليف مناولين لتنفيذها كليّا أو
جزئيّا في إنجاز الجرد المادي لألصول بمقابل.
الفصل  : 21كيفية الخالص:
يجب على المزود تقديم فاتورة في ثالثة نظائر تحمل كل البيانات الوجوبية (المعرف الجبائي ،الكمية ،األداء على
القيمة المضافة ،المبلغ الجملي باعتبار كل األداءات ( )T.T.Cمصحوبة بالتقارير النهائية تكون ممضاة من قبل

اللجنة الفنية المخصصة للغرض ومصادق عليها من قبل السيد عميد كلية الطب بتونس.
الفصل  : 22فسخ العقد :
ّ
يفسخ العقد وجوبا عند وفاة أو تفليس العارض المكلف بالمهمّة.
كما يمكن للمؤسسة أن تفسخ هذه االتفاقية عند إخالل العارض بالتزاماته التعاقدية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجل
عشرة ( )10أيام برسالة مضمونة الوصول أو البريد السريع أو بك ّل وسيلة لها تاريخ ثابت.
بعد فوات األجل المذكور يمكن للمؤسسة فسخ هذه االتفاقية أو اللجوء إلى مواصلة إنجاز أشغال المهمّة بالصورة التي
تراها مناسبة على نفقة العارض المخلّ.
وتفسخ االتفاقية وجوبا ودون سابق إنذار في الحاالت التالية :
 خرق أحد الشروط الجوهرية بكراس الشروط وهي : الشروط المتعلقة بالتنفيذ
 إيداع الضمان النهائي
 تفليس المكتب-

أو تصفية مكاسبه.

 ح ّل المكتب8
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كما يمكن للمؤسسة فسخ العقد متى ثبت لديها أنّ المكتب المكلّف أخ ّل بالتزاماته بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير
بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز مهمّة الجرد المادي لألصول
الثابتة.
الفصل  : 23أحكام مختلفة :
ك ّل نزاع قد ينشأ أثناء تنفيذ هذه االتفاقية أو بسببه يعرض وجوبا قبل اللجوء إلى الجهات القضائية ذات النظر على
أنظار لجنة فضّ النزاعات بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية للمصالحة.
يعرض النزاع عند فشل المحاولة الصلحية على أنظار المحاكم المختصّة بتونس.
الفصل  : 24معاليم التسجيل
تحمل معاليم تسجيل العقد وكراس الشروط االدارية والفنية والمالحق على نفقة المزود المسند اليه الطلبية.
الفصل  : 25التحيين والمساعدة
بخصوص التحيين تبرم اتفاقية في الغرض لمدة سنة محاسبية قابلة للتجديد مرة واحدة .ويمكن للطرفين اعالم الطرف
اآلخر بعدم التجديد بواسطة اعالم مسبق قبل ثالثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المحاسبية التي قبلها.
الفصل  :26التظلّم وتسوية النزاعات

تطبّق األحكام الواردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد  1039لسنة  2014المؤرّخ في  13ماي 2014
المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة.
الفصـل  : 27المحاكم المختصة:
في صورة نشوب نزاع يمكن ألحد طرفي العقد اللجوء إلى المحكمة المختصة بالعاصمة وذلك وفقا للتشريع الجاري به
العمل.
الفصل  : 28النزاهة
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 بع دم 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.
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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  :29شروط 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
تونس في................................ ،
المـزود:
اطلعـت عليـه ووافقت
تونس في ........................... ،
العمــــــيــــد
األستاذ محمد الجويني
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 01
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 .................................................................................................... :
عدد أعوان التأطير الفني.......................................................................................... :1
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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تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 2
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 2014

المتعلق 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 – ا لمتعلقة 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.2019/12
( )7المشتري العمومي.
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الجمهورية التونسية

تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 3
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 2014

المتعلق 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
وإذا 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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استشارة عدد 2019/12
الجمهورية التونسية

تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 4
تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز مهمّة الجرد المادي لألصول الثابتة

 إني الممضي أسفله (اإلسم واللقب) ................................................... ممثل مكتب الخبرة .................................................................. : المسجّل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية تحت عدد ......................... المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل).................................................المسم ّى فيما يلي "المشارك" أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثيرفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز مه ّمة الجرد الما ّدي لألصول الثابتة لكلية الطب بتونس.

حرر بـ  .................في ....................
(إمضاء المشارك وختمه)
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استشارة عدد 2019/12
تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 5
تصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى المشتري العمومي
 إني الممضي أسفله (اإلسم واللقب) ............................................................................................. ممثل مكتب الخبرة ............................................................................................................... : المسجّل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية تحت عدد ...................................…………………..المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)........................................................................................
المسم ّى فيما يلي "المشارك"
 أصرح على شرفي أنّي لم أكن عونا عموميّا لدى كلية الطب بتونس  ،أو مضت عن انقطاعي عن العمل به م ّدة خمسسنوات على األقلّ(**).

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

(*) ذكر اسم المؤسسة
(**) تشطب العبارة الزائدة عند االقتضاء
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استشارة عدد 2019/12
الجمهورية التونسية

تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 6
تصريح على الشرف بعدم الوجود ضمن الحالة اإلقصائية المنصوص عليها بالفصل  2من كراس الشروط.

 إني الممضي أسفله (اإلسم واللقب) .................................................................................. ممثل مكتب الخبرة .................................................................................................. : المسجّل بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية تحت عدد ......................................................... المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل).................................................المسم ّى فيما يلي "المشارك" أصرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريق المتد ّخل المقترح ال نوجد ضمن الحالة القضائية المنصوص عليهابالفصل  23من القانون عدد  108لسنة  1988المؤرخ في  18أوت  1988المتعلّق بتحوير التشريع الخاص بمه ّمة
الخبراء المحاسبين والفصل  262من مجلّة الشركات التجاريّة.
كما أصرّح أنّي لم أتعرّض لإليقاف عن العمل بمقتضى قرار صادر عن دائرة التأديب المحدثة لدى هيئة الخبراء
المحاسبين بالبالد التونسية خالل الثالث سنوات األخيرة.

حرر بـ  .................في ....................
(إمضاء المشارك وختمه)
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استشارة عدد 2019/12
تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها
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استشارة عدد 2019/12
الجمهورية التونسية

تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 7
المتدخل مع ّ
ّ
ملخص الخبرة
قائمة إسمية في الفريق
االسم
واللقـــــــــب

المستوى
التعليمي

االختصاص

نوعية المه ّمة

عدد سنوات
الخبرة

ّ
المتدخل في إطار المه ّمة
صفة

حرر بـ  .................في ....................
(إمضاء المشارك وختمه)
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استشارة عدد 2019/12
الجمهورية التونسية

تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 8
سيرة ذاتية (*)
االسم واللقب ..................................................................................................:
تاريخ الوالدة ومكانها...........................................................................................
الشهادة العلمية

ّ
ملخص الخبرة في ميدان التدقيق والمراجعة :
المؤسسة أو المنشأة العمومية أو شركة
القطاع الخاص

المؤسسة التربوية

المه ّمة

التخرج
سنة
ّ

المدّ ة مع ذكر التاريخ

الصنف

الدراسات والبحوث............................................................................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................................................................
حرر بـ  .................في ....................
(إمضاء المشارك وختمه)
(*) ترفق السير الذاتية لكا ّفة أعضاء الفريق المتدخل بنسخ مطابقة لألصل من الشهادات العلمية على أن تكون هذه السير ممضاة من قبل صاحب السيرة الذاتية مع إمضاء المشارك وختمه
في آخر الوثيقة وبيان التاريخ.
19

استشارة عدد 2019/12
الجمهورية التونسية

تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد9
ّ
المتدخلين بإنجاز مه ّمة الجرد المادي لألصول الثابتة
التزام جماعي لكافة
إني الممضي أسفله (االسم واللقب) .................................................................................أقرّ بأنّ الفريق المتدخل والمتكون من السيدات والسادة اآلتي ذكرهم يلتزم
بإنجاز المهمّة على الوجه األكمل.كما أقرّ بصحّ ة كا ّفة المعلومات الواردة بهذا العرض :
ّ
المتدخل
اسم ولقب

نوع المه ّمة

الصفة

حرر بـ  .................في ....................
(إمضاء المشارك وختمه)
ّ
المخصصة لكل ّ واحد منهم.
المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة
ّ
يتع ّين على كل ّ
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ّ
المتدخل
إمضاء

استشارة عدد 2019/12
تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 10
قائمة المؤسسات التي أنجز لديها المكتب المشارك أعمال الجرد المادي لألصول الثابتة خالل العشر سنوات األخيرة (*)
اسم المؤسسة

تاريخ بدء المه ّمة

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

(*) مرفقة بجميع الوثائق المؤيدة (اتفاقيات ،إعالنات).......
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تاريخ نهاية المه ّمة

استشارة عدد 2019/12
تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 11
رزنامة توزيع برنامج إنجاز المهمة بين أفراد الفريق المتدخل
المرحلة
المرحلة 1

ّ
المتدخل
عدد أيام العمل ألفراد الفريق

العمليات المطلوبة

الخبير المحاسب

المعاون األول

التعرّف على نظام التصرف في األصول المعمول به في المؤسسة
الجردالمادي وإسناد األرقام:
إنجاز الجرد المادي وترقيم ك ّل األصول
إنجاز قائمات األصول حسب ك ّل محل

المرحلة 2
إعداد قائمة المع ّدات التي زال االنتفاع بها.
وضع الملصقات ورقم الجرد على األصول
إنجاز عملية اإلدراج باإلعالمية ووضع العالمات
الم ّدة الجملية
إمضاء وختم المشارك
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المعاون الثاني

عدد أيام العمل
الجملية للفريق

استشارة عدد 2019/12
الجمهورية التونسية

تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 12
استمارات االجـــابـة
يتعين على العارض تعمير الجداول التالية:
تجربة ومراجع العارض :
مؤهالت وخبرة فريق العمل
فريق العمل المطلوب

الخاصيات الفنية الدنيا المطلوبة
خبير محاسب  02 +معاونان  02 +فنيان

عدد مهمات الجرد المنجزة

الخاصيات الفنية المقترحة

03
ّ
المتدخل إلنجاز مه ّمة الجرد المادي لألصول الثابتة:
فريق العمل

فريق العمل المخصص
إلنجاز مهمة الجرد

المؤهالت
شهادة وطنية في الخبرة في المحاسبة

خبير محاسب

معاونان

عدد سنوات الخبرة
شهادة األستاذية في المحاسبة
عدد سنوات الخبرة

فنيان

شهادة "مؤهل تقني فني"
BTP
عدد سنوات الخبرة

الخاصيات الفنية الدنيا

الخاصيات الفنية المقترحة

BAC+ 6
03
BAC+ 4
03
BAC+ 2
03
إمضاء وختم المشارك
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استشارة عدد 2019/12
تعيين مكتب خبرة في المحاسبة إلنجاز عملية الجرد المادي لألصول الثابتة بكلية الطب بتونس وتحيينها

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 13
جدول االثمان
المرحلة

الثمن دون اعتبار
األداءات

العمليات المطلوبة

المرحلة 1

التعرّف على نظام التصرف في األصول
المعمول به في المؤسسة مع اعداد تقرير
حول الوضعية الموجودة.

المرحلة 2

الجرد المادي وإسناد األرقام
* إنجاز الجرد المادي وترقيم ك ّل األصول
* إنجاز قائمات األصول حسب ك ّل محل
* إعداد قائمة المع ّدات التي زال االنتفاع بها
* وضع الملصقات ورقم الجرد على األصول
* االدراج بالمنظومة الخاصة بالجرد.

نسبة
TVA

الثمن باعتبار جميع
األداءات

التحيين والمساعدة التقنية
المبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات

المبلغ بلسان القلم ...............................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

المدة المقترحة........................ :

مدة صلوحية العرض المالي :المدة المطلوبة 90 :يوما

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