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كـراس الشـروط اإلداريـة والفنيــة
الفصل األول  :موضـوع االستشارة وكيفية تمويلها

تعلن كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد  2020/05تتعلق بتعهد وصيانة المعدات الكهربائية 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 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.

 -ال يمكن للشركة التي تم قبولها بأي حال من األحوال تكليف مؤسسة أخرى للقيام بهذه األشغال.

الفصل الثالث  :كيفية المشاركة وتقديم 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. -يجب أن يقع التنصيص بلسان القلم على األثمان باحتساب كافة األداءات.

 ترسل العروض إلى كلية الطب بتونس ( 15نهج الجبل األخضر الرابطة  1007تونس) خالل التوقيت اإلداري عنطريق البريد مضم ون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرف مغلق ال يحمل أي عالمة أو إشارة تعرف بهوية
العارض باستثناء العبارة التالية:

استشارة وطنية عدد  2020/05تتعلق بتعهد وصيانة المعدات الكهربائية بكلية الطب بتونس
"ال يفتح قبل يوم الثالثاء  07جويلية  2020على الساعة الواحدة بعد الزوال"

كما يمكن أن تقدم العروض مباشرة الى مكتب الضبط بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه يوم الثالثاء 07

جويلية  2020وعلى الساعة منتصف النهار ويعتمد ختم مكتب الضبط في ذلك .وال تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ
والساعة المحددة لقبول العروض.
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مــــــالحظــــة:

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

ال غيا.

 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 ( )05أيام

ابتداء 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.

* لم يتضمن الضمان المالي الوقتي.

يحتوي الظرف وجوبا على الوثائق التالية:

 -Iالظرف الخارجي :الوثائق االدارية:
 -1كراس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وإمضاء المزود على الصفحة األخيرة؛
 -2بطاقة إرشادات عامة حول المشارك حسب الملحق المصاحب؛
 – 3الضمان المالي الوقتي
 -4تصريح على الشرف يقدمه العارض يلتزم بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو
هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الطلبية ومراحل إنجازها،
 -5تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنّه لم يكن عونا عموميّا بكلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن العمل
بها مدة خمس سنوات على األقل.
 -IIالعرض الفني:

 -1مراجع الشركة (عقود ممضاة مع مؤسسات عمومية أو خاصة تتعلق بتعهد وصيانة المعدات الكهربائية (،2017

،)2019 ،2018

 -2التزام المزود بمعاينة المعدات موضوع طلب االستشارة قبل تقديم العرض (ملحق عدد )03؛

 -3التزام بتوفير أعوان صيانة لهم تجربة في ميدان تعهد وصيانة المعدات الكهربائية (ملحق عدد .)07
 -4قائمة في أعوان الصيانة

 -5الشهادات العلمية الخاصة بالتقنيين،

 -6عقود عمل أو شهادات عمل تخص التقنيين.

 -IIIالعرض المالي :

يضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا جدول تفصيلي لألسعار يتضمن المبلغ الجملي

السنوي دون اعتبار األداءات والمبلغ الجملي السنوي باعتبار جميع األداءات مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى
جانب التاريخ طبقا للنموذج المصاحب.
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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 1007

تونس .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 :الضمان المالي الوقتي

 يتعين على المشارك تقديم ضمانا ماليا وقتيا بقيمة مالية تساوي  120,000دينارا مدة صلوحيته تسعين ( )90يوماتحتسب بداي ة من تاريخ اليوم الموالي لألجل األقصى المحدد لقبول العروض .ويمكن تعويض الضمان الوقتي بالتزام
كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  06ويكون 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 السادس  :منهجية تقييم العروض:
يقع اختيار المزود بإتباع المراحل التالية:
 -تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت ،باإلضافة الى الوثائق االدارية والفنية ،من طبيعة الوثائق المكونة للعرض

المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء 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 صيانة المعدات الكهربائية (عقود صيانة مع مؤسسات حكومية أو خاصة 2017
و 2018و،)2019

 -2قائمة في أعوان الصيانة،

 -3الشهادات العلمية الخاصة بالتقنيين (شهادة تقني في صيانة المعدات الكهربائية)،
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 وفي صورة مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا لكراس الشروط يقع اسنادهالطلبية .واذا ما تبين أن 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 عروضمالية جديدة وتسند الطلبية للعارض الذي قدم أقل األثمان.
الفصل السابع :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 الثامن :الضمان المالي النهائي (ملحق عدد ) 6
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 الصفقة والستخالص ما

عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة.

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

وفاء صاحب الطلبية بجميع التزاماته.

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 التاسع  :الضمانات الفنية
 ال تقبل إال مشاركة المزودين القادرين على القيام بالخدمات الضرورية موضوع طلب االستشارة ،لهم تجربة فيالمجال وموارد بشرية (تقنيين ( )02اختصاص في الكهرباء) ،يكونان قادرين على تنفيذ األشغال المطلوبة مع ضرورة

تقديم المؤيدات التي تثبت ذلك (عقود عمل أو شهادات عمل) الى جانب المؤيدات المثبتة الختصاص الشركة في

صيانة المعدات المذكورة (عقود عمل مع مؤسسات حكومية أو خاصة).

 -ال يمكن للمزود تغيير األعوان المزمع تكليفهم بصيانة التجهيزات الكهربائية إال بعد الحصول على موافقة السيد

عميد كلية الطب بتونس.
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 طبيعة األثمان: الفصل العاشر
، تعتبر األثمان المقدمة نهائية وال يمكن التراجع فيها طيلة مدة تنفيذ الخدمات المطلوبة موضوع طلب االستشارة)؛T.T.C) ويجب أن تكون متضمنة لجميع األداءات

 األثمان المقدمة تخص خدمات التعهد والصيانة الدورية والعرضية للمعدات الكهربائية (بما في ذلك اليد العاملة طيلة-

.)فترة التعاقد

. بخصوص إبدال قطع الغيار يتعين على المزود تقديم قائمة أثمان منفردة بيـان المعـدات: الفصل الحادي عشر
:تتوزع التجهيزات الكهربائية على النحو التالي
N°

Description des materiels

01

Un poste de transformation classique 630 KVA équipé de deux transformateurs 630 KVA

02

Regards de terre

03

Un tableau général bas tension

04

Deux batteries de condensateurs

05

Un tableau principal secours

06

Un Onduleur GALAXY PW 100 KVA

07

Un groupe électrogène 350 KVA

 طبيعة األشغال المطلوبة:الفصل الحادي عشرر
: تتم عملية الصيانة لمدة سنة كاملة وتتوزع األشغال على النحو التالي: األشغال الدورية-I
1- Poste de transformation :
Deux visites annuelles pour contrôle et vérification de l’équipement. Elles consistent
essentiellement les opérations suivantes :
a( Cellule MT :
* Contrôle de serrage,
* Nettoyage mécanique et électrique,
* Graissage des parties apparentes,
* Contrôle du circuit de terre.
b( Transformateurs :
* Entretien et dépoussiérage général,
* Vérification et contrôle général de l’état du transfo
* Contrôle de serrage mécanique et électrique,
* Nettoyage général,
* Contrôle de niveau d’huile,
* Prélèvement d’huile une fois par an pour analyse ( Lab – STEG),
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* Contrôle de raccordement de terre,
* Contrôle de l’étanchéité,
* Contrôle du système de verrouillage,
* Contrôle de bon fonctionnement des relais et thermostat,
* Contrôle de l’isolement du bobinage du transfo une fois par an.
c) Regards de Terre :
* Entretien de puit de terre,
* Contrôle et mesure de la résistance de terre,
* Graissage et changement des cosses si nécessaire.

2- Tableaux général basse tension batterie de condensateur :
Quatre visites annuelles pour contrôle et vérification de l’équipement. Elles consistent
essentiellement les opérations suivantes.
* Entretien et dépoussiérage général,
* Contrôle du fonctionnement des appareils,
* Contrôle du fonctionnement des appareils de contrôle et mesure,
* Vérification de serrage de tous les points des connexions électriques,
* Vérification de la liaison des terres,
* Vérification de circuit de commande et puissance,
* Contrôle de circuit de signalisation.

3- Onduleur :
Douze visites annuelles pour contrôle et
consistent essentiellement les opérations suivantes:
* Entretien et dépoussiérage général,
* Contrôle de serrage,
* Nettoyage de la batterie,
* Contrôle de la tension de charge,
* Contrôle général de l’onduleur,
* Contrôle de la tension et du courant d’utilisation,
* Contrôle de la performance de la batterie,
* Retouche des réglages.

vérification

de

l’équipement.

Elles

4- Groupe électrogène :
Douze visites annuelles pour contrôle et vérification de l’équipement. Elles consistent
essentiellement les opérations suivantes :
a) Moteur Diesel :
* Nettoyage des filtres à air, à combustible, à huile ou échange de l’élément filtrant,
* Vérification et réglage éventuel de la tension des diverses courroies,
* Vérification de l’étanchéité des circuits d’eau, d’huile et de gasoil,
* Vérification et serrage éventuel de la boulonnerie apparente,
* Graissage des paliers du démarreur et de la pompe à eau si nécessaire
* Vérification du niveau de l’eau de refroidissement et éventuellement vidange.
b) Batterie de démarrage :
* Vérification du niveau d’électrolyte avec adjonction d’eau distillé si nécessaire,
* Nettoyage graissage des bornes,
* Vérification du serrage des connexions,
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* Contrôle du bon fonctionnement du dispositif de charge,
* Contrôle du bon état et de la charge de batterie.
c) Alternateur :
* Vérification du serrage des connexions,
* Graissage éventuel des roulements de palier.
d) Armoire d’appareillage électrique :
* Vérification du serrage des connexions, de l’état du câblage (ces opérations nécessitent la mise
hors tensions de l’armoire),
* Vérification du fonctionnement des appareils de mesure, des voyants lumineux, du relayage,
* Contrôle du bon état et de la charge de batterie.

 -IIاألشغال العرضية :يلتزم المزود بالقيام بالخدمات العرضية الخاصة بالتجهيزات الكهربائية في أي فترة من فترات
السنة وبطلب من كلية الطب بتونس في ظرف ال يتجاوز  24ساعة من تاريخ اإلعالم.

يلتزم المزود بإعالم كلية الطب بتونس بالمعلومات والتوصيات التقنية الضرورية في أي زيارة يقوم بها لصيانة المعدات

المذكورة.

تتم عملية الصيانة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال وذلك من يوم االثنين إلى يوم الجمعة.

الفصل الثاني 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 السيد عميد كلية الطب

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

الفصل الثالث عشر :كيفية الخالص

 -يجب على المزود تقديم فاتورة كل ثالثة أشهر تحمل كل البيانات الوجوبية (المعرف الجبائي ،الكمية ،األداء على

القيمة المضافة ،المبلغ الجملي باعتبار كل األداءات  ،)T.T.Cمرفقة وجوبا بوصوالت التدخل التي تم القيام بها فعليا.

الفصل الرابع عشر :المدة التعاقدية
حددت الم دة التعاقدية إلنجاز الخدمات المطلوبة بسنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا على أن ال تتجاوز المدة الجملية

التعاقدية ثالثة ( )03سنوات.

الفصل الخامس عشر :تسجيل الطلبية
تحمل معاليم تسجيل العقد وكراس الشروط والمالحق على نفقة المزود المسند اليه الطلبية.
الفصل السادس عشر :الغاء الطلبية
 -تلغى الطلبية وجوبا بوفاة صاحبها أو افالسه.
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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 الغيربتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف اجراءات ابرام الطلبية وانجازها.
الفصل السابع عشر :التظلم وتسوية الخالفات
تطبق االحكام الواردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13ماي 2014
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الفصل الثامن عشر :المحاكم المختصة
في صورة نشوب نزاع يمطن الحد طرفي العقد اللجوء الى المحكمة المختصة بالعاصمة وذلك وفقا للتشريع الجاري
به العمل.
الفصل التاسع 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 العشرون :شروط عامة
الحاالت التي لم يتعرض لها كراس الشروط تبقى خاضعة لــ:
 -مجلة المحاسبة العمومية،

 األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2014والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، -جميع النصوص القانونية والتشريعات التونسية ذات العالقة الجاري بها العمل.

اإلمضاء

اإلمضاء

المـزود :اطلعـت عليـه ووافقت

السيـد عميـد كليـة الطـب بتونس
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

الم ـ ـالحـ ـ ـق
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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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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد2
جدول االثمان

تعهـد وصيانـة التجهيزات الكهربائية بكليـة الطـب بتونـس
الثمن الجملي السنوي دون
تعهد وصيانة التجهيزات

اعتبار األداءات بالدينار

األداء على القيمة
المضافة 

الثمن الجملي السنوي باعتبار
جميع األداءات بالدينار

الكهربائية بكلية الطب
بتونس

الثمن الجملي السنوي دون اعتبار جميع األداءات (بلسان القلم) :

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

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

الثمن الجملي السنوي باعتبار جميع األداءات (بلسان القلم) :

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

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

صلوحية العرض :المدة المطلوبة  90 :يوما

المدة المقترحة ................. :

بـ ـ .................في ......................
اإلمضاء والختم
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ملحق عدد 03

التـــــــــــزام
الموضـــــوع :حول معاينة التجهيزات الكهربائية بكلية الطب بتونس.
إني الممضى أسفله ........................................................................................:

التزم بالقيام بمعاينة كامل المعدات موضوع طلب االستشارة قبل تقديم العرض الفني والمالي.

تتوزع التجهيزات على النحو التالي:

N°

Description des materiels
Poste de transformation classique 630 KVA équipé de deux transformateurs 630 KVA

01

Regards de terre

02

Un tableau général basse tension

03

Deux batteries de condensateurs

04

Un tableau principal secours

05

Un Onduleur GALAXY PW 100 KVA

06

Un groupe électrogène 350 KVA

07

تاريخ المعاينة........................................................... :

اإلمضاءات
المشــارك

العون المكلف بالصيانة

( اإلمضاء مع وضع ختم )
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وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

ملحق عدد 4
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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وزارة التعليم العالي و البحث 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 (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 وبأ ن 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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ملحق عدد 6
(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 – 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 .2020/05
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ملحق عدد 07
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 التجهيزات الكهربائية موضوع طلب االستشارة وذلك طيلة

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

االسم واللقب

الشهادات العلمية

التجربة المهنية (عدد السنوات)

مالحظة :يجب اإلدالء بنسخة مطابقة لألصل من الشهادات العلمية لكل عون من األعوان المقترحين أعاله وعقود

العمل أو شهادات العمل التي تثبت عدد سنوات التجربة.

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