استشارة وطنية عدد  2019/15اقتناء حبر لآلالت الطباعة والنسخ
الجمهورية التونسية
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جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

استشـارة عـدد  2019/15القتنـاء حبر ألالت الطباعة والنسخ
لفـائدة كليـة الطـب بتونـس بعنـوان سنـة 2019
الفصل األول  :موضـوع االستشارة وكيفية تمويلها
تعتزم كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد  2019/15القتناء حاجياتها من الحبر آلالت الطباعة

والنسخ طبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا ،وللتشاريع الجاري بها 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 الضماناتوالكفاءات الالزمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.

 يمكن لألشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع الجاري به العملالمشاركة في هذه االستشارة شريطة أن ال يؤثر ذلك على حسن انجازها.

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  2019/15تتعلق باقتناء حبر آلالت الطباعة والنسخ لفائدة كلية الطب بتونس
" ال يفتح قبل يوم االربعاء  27نوفمبر 2019على الساعة الواحدة بعد الزوال"

كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه يوم االربعاء  27نوفمبر

 2019على الساعة منتصف النهار .وال تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة المحددة 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.

 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.
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 -كما يقصى كل عرض:

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

* لم يتضمن جدول التفصيل التقديري.

يحتوي العرض وجوبا على الوثائق التالية :
الظرف الخارجي:

 -Iالوثائق االدارية:

 -1الضمان المالي الوقتي بقيمة مالية تساوي  300,000دينا ار  ،مسلم من قبل إحدى البنوك التونسية ،مدة صلوحيته
تسعين ( )90يوما تحتسب بداية من تاريخ اليوم الموالي لألجل األقصى المحدد لقبول العروض (ملحق عدد  ،)04علما
وأنه ال يمكن قبول أي صك من الصكوك مهما كان نوعها.

 -2ك ارس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وامضاء المزود على الصفحة األخيرة؛
 -3بطاقة إرشادات عامة حول المشارك (ملحق عدد)1؛

 -4تصريح 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
 -5تصريح على الشرف يقدمه المشارك ّ
ّ
بها مدة خمس سنوات على األقل (ملحق عدد ،)3
 -6التزام بتنفيذ الطلبية في اآلجال (ملحق عدد ،)8
 - IIالعرض الفني:

 -1الخصائص الفنية المطلوبة (ملحق عدد )10

 -2تصريح على الشرف بأصلية المواد المسلمة (ملحق عدد ،)5

 -3تصريح على الشرف بصحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة (ملحق عدد ،)9

 -4شهادة المنشأ ( )Certificat d’origineمؤرخة في مدة ال تفوق  30يوما التي تسبق التاريخ األقصى لقبول

العروض ويلغى كل عرض مخالف لذلك.
 -IIIالعرض المالي

يضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا الجداول التفصيلية لألسعار تتضمن المبلغ الفردي

والمبلغ الجملي باعتبار كل األداءات مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا للنماذج المصاحبة (ملحق

عدد .)7+6

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.
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الفصل الخامس :الضمان المالي الوقتي
 يتعين على المشارك تقديم ضمانا ماليا وقتيا بقيمة مالية تساوي  300,000دينارا مدة صلوحيته تسعين ( )90يوماتحتسب بداية من تاريخ اليوم الموالي لألجل األقصى المحدد لقبول العروض .ويمكن تعويض الضمان الوقتي بالتزام
كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  04ويكون 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 كفالئهم بالتضامنالذي يعوضه ،مع مراعاة االلتزام بالعروض ،كما يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد
اختيار صاحب الطلبية.
الفصل السادس  :تحديد األثمان وآجال التنفيذ
 تعتبر األثمان المقدمة نهائية وال يمكن التراجع فيها طيلة مدة تنفيذ االستشارة ،ويجب أن تكون متضمنة لجميع األداءات).)T.T.C

 يتعين على المزود الذي ظفر بالطلبية أن يقوم بتنفيذ الطلبات الموجهة إليه بنفسه في أجل ال يتجاوز ثالثون ( )30يومامن تاريخ توصله بطلب التزود .وكل عرض يتضمن أجل تنفيذ يفوق األجل المذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية.
الفصل السابع :كيفية المشاركة واإلسناد
تكون المشاركة والتقييم واإلسناد حسب الفصول حيث يمكن لكل عارض أن يظفر بفصل واحد أو أكثر.
الفصل الثامن :تقييم العروض
* مطابقة العروض:
يتضمن
بكراس ال ّشروط أو الّذي
يقصى ك ّل عرض غير مطابق لموضوع االستشارة ولل ّشروط و
الخاصيات ّ
ّ
الفنية المدرجة ّ
ّ
يتم رفعها بطلب من كلية الطب بتونس.
تحفّظات لم ّ
* منهجيّة تقييم العروض:
يتم تقييم العروض وفقا لإلجراءات التالية :
المكونة للعرض المالي
صحة الوثائق
التثبت ،باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية ،من ّ
* تتولّى لجنة التقييم في مرحلة أولى ّ
ّ
المادية عند االقتضاء.
وتصحيح األخطاء
الحسابية و ّ
ّ
أي اعتراض في الغرض.
* ال يحق للعارض تقديم ّ
تصاعديا وذلك بالنسبة لكل فصل على حدة.
* تتولّى اللّجنة ترتيب جميع العروض المالية
ّ

المقدم من قبل صاحب العرض المالي األق ّل ثمنا
الفني ّ
* تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض ّ
على أساس:
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ويتعين على المشارك
الخاصة.
الفنية
الفنية
بكراس الشروط ّ
ّ
المتضمنة للمواصفات ّ
* الجذاذة ّ
ّ
الفنية الدنيا المطلوبة ّ
ّ
تعميرها بك ّل دقّة.
* مدة صلوحية العرض،
* آجال التنفيذ.

* شهادة المنشأ (.)Certificat d’origine

الخاصة
الفنية
ويقترح إسناده الطلبية في صورة مطابقة عرضه
بكراس الشروط ّ
ّ
ّ
للخاصيات والمواصفات المطلوبة ّ
وللشروط المنصوص عليها أعاله.
الفنية
الفني المعني غير مطابق لل ّشروط أعاله و
بكراس الشروط ّ
أن العرض ّ
* واذا ّ
تبين ّ
ّ
للخاصيات والمواصفات المطلوبة ّ
الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التّصاعدي.
ويتم اعتماد نفس
المنهجية ّ
بالنسبة للعروض ّ
ّ
الخا ّ
يتم إقصاؤه ّ
صة ّ
* 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 التاسع :تسليــم المـواد
تسلّم المواد من قبل صاحب الطلبية إلى مغازة كلية الطب بتونس مصحوبة ببطاقة تسليم [ 03نسخ] وتتضمن هذه
البطاقة بالخصوص ما يلي:
 تاريخ اإلرسال، -مرجع الطلبية،

 -هوية صاحب الطلبية،

 التعريف بالمواد المسلمة.يحق له االعتراض على
ويتعين أن يكون صاحب الطلبية أو من ينوبه حاض ار عند تسليم المواد .وفي صورة غيابه ،ال ّ
ّ
نوعية المواد المرفوضة.
كمية أو ّ
ّ
الساعة إلثبات التّسليم.
 -يمضي حافظ المغازة بطاقات التسليم مع ختمها وتحميلها التّاريخ و ّ

تتم الموافقة عليه مسبقا من قبل كلية الطب
يتم التسليم خالل ّأيام وساعات العمل فقط وبناء على برنامج تسليم المواد ّ
 ّبتونس.
يجب على صاحب الطلبية أن يشعر كلية الطب بتونس بتاريخ وساعة التسليم قبل ثالثة ( )03أيام من تاريخ التسليم.

ويتحتّم على صاحب الطلبية :
عاقدية وذلك في أفضل اآلجال وحسب قواعد المهنة أو
المحددة للطلبية بتوفير
المدة
ّ
 اإللتزام طيلة ّالكميات المطلوبة والتّ ّ
ّ
ما تمليه العادة.

الفنية
كليا من حيث ّ
النوع والجودة للمواصفات ّ
 الحرص على أن تكون المواد المسلّمة في إطار تنفيذ الطلبية مطابقة ّالمزود
خاصة منها ما يتعلّق بالجودة .وعندما يخ ّل
ونسية
الفنية
الخاصة وللمعايير والمواصفات التّ ّ
بكراس ال ّشروط ّ
ّ
ّ
المذكورة ّ
ّ
يحق لكلية الطب بتونس اتخاذ قرار بفسخ الطلبية فضال عن اإلجراءات الزجرّية.
بالتزاماته ّ
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الفصل العاشر :اإلستالم والضمان
يجب على صاحب الطلبية أن يشعر كلية الطب بتونس بتاريخ وساعة التّسليم الجزئي أو الكلّي للمواد قبل ثالثة ( )03أيام
من تاريخ التسليم.

الكمي للطلبية المسلّمة في إطار االستشارة
تولى كلية الطب بتونس القيام بأعمال االستالم ّ
 :1-10اإلستالم ّ
الكمي :ت ّ
الوطنية عدد  2019/15وذلك بحضور صاحب الطلبية أو من يمثّله .ويمضي صاحب الطلبية أو من يمثّله وال ّشخص
ويتم تمكين صاحب الطلبية أو من يمثّله من
المسؤول عن االستالم الذي تحدده االدارة على محضر االستالم ّ
الكمي ّ
نسخة من المحضر المذكور.

الكمي للمواد إالّ بتوفير جميع الوثائق المذكورة أعاله من طرف صاحب الطلبية وفي غياب ذلك
يتم التّصريح باالستالم ّ
وال ّ
يتم تطبيق غرامات التّأخير ويمكن عند االقتضاء اللّجوء إلى
يبقى أجل التّسليم ساري المفعول وفي صورة عدم احترامه ّ
فسخ الطلبية على حساب صاحبها.

مالحظة :يجب على المزود تسليم خراطيش حبر آلالت الطباعة والنسخ ال تقل مدة
صلوحيتها عن سنة ( 365يوما) تحتسب بداية من تاريخ توصله بطلب التزود في

الغرض.

 :2-10اإلستالم ال ّنوعي

مختصة قصد التّ ّثبت من مطابقتها
فنية
يتم التّصريح باإلسالم ّ
تم تسليمها بعد معاينتها من قبل لجنة ّ
ّ
النوعي للمواد الّتي ّ
ّ
تتم دعوة
للخاصّيات ّ
ّ
ويتم إجراء المعاينة في أجل أقصاه عشرة ( )10أيام من تاريخ التسليم الكمي و ّ
الفنية المطلوبةّ .

المحدد للمعاينة .ويمضي صاحب
عمليات المعاينة في أجل أدناه خمسة ( )05أيام قبل التّاريخ
صاحب الطلبية لحضور
ّ
ّ
النوعي والّذي
الفنية المذكورة أعاله من جهة أخرى على محضر اإلستالم ّ
الطلبية أو من يمثّله من جهة وأعضاء اللّجنة ّ
النهائي.
يعتبر وثيقة االستالم ّ

ويتم تمكين صاحب الطلبية أو من يمثّله من محضر اإلستالم.
ّ
 :3-10البت بعـد االستالم
 الكمي:

إذا كانت الكمية المسلّمة غير مطابقة للمقتضيات المنصوص عليها بالطلبية يمكن لكلية الطب بتونس أن توجه تنبيها
إما السترجاع المواد الزائدة ،وا ّما إلستكمال التسليم .ويمكن له أيضا إستالم المواد على حالها.
لصاحبها ّ
 النوعي:

بالعينة إن وجدت ،يمكن لكلية الطب بتونس أن تتخذ ق ار ار صريحا:
عند اإلنتهاء من عمليات اإلستالم مقارنة ّ
 -باإلستالم أو اإلستالم مع التحفّظ.

أن بعض المواد يمكن استالمها بإدخال تحسينات عليها .عندئذ يصرح
 أو التأجيل إذا ما ّتبين لكلية الطب بتونس ّ
بتأجيل اإلستالم ويدعو صاحب الطلبية لتقديمها في أجل أقصاه عشرة ( )10أيام بعد إجراء التحسينات الالزمة ويجب
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على صاحب الطلبية أن يعبر عن موافقته في أجل أقصاه ثالثة ( )03أيام من تاريخ توصله بمراسلة االدارة في الغرض.

وفي حالة رفض صاحب الطلبية أو سكوته طيلة هذا األجل ،يمكن استالم المواد أو بعدمه أو التعديل أو الرفض.

وبالكمية المطلوبة أو في حالة عدم تعويض المواد
بالطلبية
المحدد
وفي حالة عدم تزويد كلية الطب بتونس في الموعد
ّ
ّ
ّ
العينة،
كليا أو جز ّئيا في اآلجال المنصوص عليها أعاله أو في حالة عدم
صلوحية ّ
ّ
المرفوضة من طرف صاحب الطلبية ّ
الناتجة على كاهل صاحب الطلبية
النفقات
مزود آخر بتسليم المواد.
ّ
اإلضافية ّ
وتحمل ّ
ّ
ّ
يحق لكلية الطب بتونس تكليف ّ
المعوضة.
تحمله لغرامات التّأخير إلى حين تسلم المواد
لتقصيره في تلبية حاجيات الكلية في اآلجال فضال عن ّ
ّ

اإلضافية إصدار أمر بالدفع في الغرض أو خصم المبلغ المستوجب من الفاتورة أو من
النفقات
ويتم بالنسبة لمبلغ ّ
ّ
ّ
الضمانات إن وجدت مع الحفاظ على الحقوق
المبالغ الّتي يمكن أن تكون مستحقّة له أو إن لم تكن له مبالغ مستحقّة من ّ

الضمانات غير كافية.
الّتي تمارس ّ
ضده إن كانت المبالغ أو ّ
 :4-10االستالم النهائي:

النوعي للمواد.
النهائي للمواد عند تاريخ التصريح
الكمي و ّ
يتم التّصريح باالستالم ّ
ّ
بصحة اإلستالم ّ
ّ
الفصل الحادي عشر :كيفية الخالص
 يجب على المزود تقديم فاتورة في ثالث نظائر تحمل كل البيانات الوجوبية (المعرف الجبائي ،الكمية ،األداء علىالقيمة المضافة ،المبلغ الجملي باعتبار كل األداءات ( )T.T.Cمصحوبة بوصل التسليم وطلب التزود األصلي ومحضر

االستالم الكمي والنوعي.
الفصل الثاني عشر :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 الثالث عشر :غرامات التأخير
في حالة تأخير غير مبرر في اآلجال المحددة لتسليم المعدات موضوع االستشارة ودون أن يتم االلتجاء الى اعالم مسبق،
يتم تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير كالتالي،
مبلغ الغرامة = عدد أيام التأخير  30 xدينا ار
على أن ال تتجاوز جملة غرامات التأخير  % 5من المبلغ الجملي لالستشارة .وفي صورة بلوغ هذه النسبة لكلية الطب
بتونس الحق في الغاء طلب التزود دون أي تنبيه مسبق وتكليف من يتولى انجازها حسب االجراء الذي تراه مالئما.

الفصل الرابع عشر  :تغيير حجم الطلبية
 يمكن لكلية الطب بتونس تغيير حجم الكميات المطلوبة موضوع االستشارة بالزيادة أو النقصان في حدود  %20دونأن يطالب المزود بأي تغيير في األثمان المقترحة.
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الفصل الخامس 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.

 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 السادس عشر :التظلّم وتسوية النزاعات
تطبّق األحكام الواردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد  1039لسنة  2014المؤرّخ في  13ماي 2014
المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة.
الفصـل السابع عشر  :المحاكم المختصة:
في صورة نشوب نزاع يمكن ألحد طرفي العقد اللجوء إلى المحكمة المختصة بالعاصمة وذلك وفقا للتشريع الجاري به
العمل.
الفصل الثامن عشر  :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 التاسع عشر :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
تونس في..................................... ،
المـزود:
اطلعـت عليـه ووافقت
تونس في ........................... ،
العمــــــيــــد
األستاذ محمد الجويني

7

استشارة وطنية عدد  2019/15اقتناء حبر لآلالت الطباعة والنسخ
الجمهورية التونسية

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 .................................................................................................... :
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 والبحث 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.
9

استشارة وطنية عدد  2019/15اقتناء حبر لآلالت الطباعة والنسخ
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 3
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 والتراتيب الجاري بها العمل.
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 4
(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 – 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.

( )7المشتري العمومي.
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 5
تصريح على الشرف بأصلية المواد المسلمة الخاصة بآالت الطباعة والنسخ
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 بأن المواد المسلمة بالنسبة للفصول:
الفصل عدد ( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد ( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
الفصل عدد( : ...ذكر مكونات الفصل.
أصلية ومطابقة للمقتضيات الفنية التعاقدية.
وأتعهد بمقتضى هذا التصريح بتحمل جميع مصاريف االختبارات أو التحاليل في صورة ثبوت عدم مطابقتها.
حرر ب................في................
(إمضاء المشارك وختمه)
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

6 ملحق عدد
جدول التفصيل التقديري آلالت الطباعة
Fournisseur …………………………………………………………………………………
N°

Marque

Model

Quantité

EPL-N3000

20

EPL N 2550

02

Prix Unitaire
H.T

TVA

Prix Total en TTC

02 : Noir
C6615 E

Epson

HP 840 c
(jet d’encre couleur)

01

01 : Couleur
C6625A (17)

Magenta

10

Yellow

10

Cyan

10

Noir

10

HP 8600

03

Lexmark

T650 n

15
Montant total T.V.A
Montant total en T.T.C

- Arrêté le présent offre à la somme de……………………………………………………………………...................................................................
- Validité de l’offre demandée (90 jours) …………………………..……Validité de l’offre proposée ………………………………………..……
- Délai de livraison demandée (20 jours)………………………………. Délai de livraison proposée ………………………………………………
Tunis le,………………………..
Signature et cachet du fournisseur
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

7 ملحق عدد
جدول التفصيل التقديري آلالت الطباعة

Fournisseur …………………………………………………………………………………
N°

Marque

Quantité

01

Sharp Ar-M452U
Réf: MX500 FT

15

Prix Unitaire en
H.T

TVA

Prix Total en TTC

- Arrêté le présent offre à la somme de ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

- Validité de l’offre demandée (90 jours)

Validité de l’offre proposée ….......................

- Délai de livraison demandée (20 jours)…………. Délai de livraison proposée ………………………….

Tunis le,……………………

Signature et cachet du fournisseur
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

ملحق عدد 8
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 الطلبية في أجل أقصاه عشرون ( .20يوما وحسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط
المتعلقة باالستشارة الوطنية عدد . 2019/15
 .............في ..............
العارض
(االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء ووضع الطابع.
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استشارة وطنية عدد  2019/15اقتناء حبر لآلالت الطباعة والنسخ
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 9
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  3من اجل خرق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التّشريع االجتماعي
وحماية المحيط والبيئة .

حرر ب..............في........................
(إمضاء المشارك وختمه.
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10 ملحق عدد
الخصائص الفنية المطلوبة

آالت النسخ

Designations
des articles

Modèle

Caractéristiques minimales exigées

Caractéristiques proposées par le fournisseur

Fiche technique de toner Sharp AR-M 452U/MX500 FT
Spécification d’impression :
Couleur(s) des cartouches d’impression : Noir
Technologie d’impression : Laser

SHARP

AR-M452U
Réf : MX500 FT

Nombre total de pages : 40 000 pages
Originale ou compatible : originale
Dimensions et poids :
Emballage (L x P x H) : 540 x 470 x 590 mm
Poids du carton avec le consommable : 2,28 kg

. يجب على كل عارض تعمير المطبوعة المقدمة من قبل كلية الطب بتونس:مالحظـــــة
.كل عرض ال يتضمن الخصائص الفنية المطلوبة يتم اقصاؤه مباشرة

العارض

)(االمضاء مع وضع الختم
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آالت الطباعة
N°
Art

Designations
d’article

Modèle
Caractéristiques minimales exigées
Référence d’encre : C13S051111
Spécification d’impression :
Couleur(s) des cartouches d’impression : Noir
Technologie d’impression : Laser

1

EPSON

EPL N 3000
Nombre total de pages : 17 000 Pages
Dimensions et Poids :
Emballage (L x P x H) : 200 x 500 x 250 mm
Poids du carton avec le consommable : 2 kg
Type de Produit : Cartouche de toner

2

EPSON

EPL N 2550

Technologie impression: Laser
Couleur impression : Noir

4

HP

HP 840 C
Encre noir

Technologie d'impression
Jet d'encre
Couleur
noir
Modèle fabricant
15
Durée de vie
Jusqu'à 495 pages
Dimensions et poids
2.6 cm
(emballé) : Largeur emballée
18

Caractéristiques proposées par le fournisseur
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HP 840 C
Encre couleur

Profondeur emballée

11.7 cm

Hauteur emballée

15.7 cm

Poids emballé
Description du produit

142 g

Technologie d'impression

Jet d'encre

Durée de vie

Jusqu'à 480 pages

Capacité
Modèle fabricant
Dimensions et poids
(emballé) : Largeur emballée
Profondeur emballée

15 ml
17

Hauteur emballée
Poids emballé

15.7 cm

HP 17 - couleur (cyan,
magenta, jaune) - originale

4.2 cm
11.7 cm
163 g

Référence d’encre : Lexmark T650 A11E
Type de cartouche : Laser monochrome

5

LEXMARK

T650 n

Nature : Unité d’impression
Marque : Lexmark
Couleur d’impression : Noir
Contenance : 7000 pages

. يجب على كل عارض تعمير المطبوعة المقدمة من قبل كلية الطب بتونس:مالحظـــــة
.كل عرض ال يتضمن الخصائص الفنية المطلوبة يتم اقصاؤه مباشرة
العارض

)(االمضاء مع وضع الختم
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