استشارة وطنية عدد  2020/06تتعلق بتسويغ فضاء لبيع وعرض الكتب الطبية
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

كـراس الشـروط
الفصل األول  :تعلن كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد  2020/06تتعلق بتسويغ فضاء ببهو الكلية لعرض
وبيع الكتب الطبية وذلك ألحسن عارض قصد التصرف فيه تصرفا مباشرا طبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا،
وللتشريع الجاري به العمل.
الفصل الثاني  :تم تحديد يوم  14جويلية  2020كتاريخ أقصى لقبول العروض وذلك على الساعة منتصف النهار
وال يمكن قبول العروض التي تصل بعد هذا التاريخ ويعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط التابع لكلية الطب بتونس.
يجب أن ترسل العروض إلى كلية الطب بتونس ( 15نهج الجبل األخضر الرابطة  1007تونس) خالل التوقيت
اإلداري عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرفين مغلقين :ظرف داخلي وظرف
خارجي .ال يحمل أي عالمة أو إشارة تعرف بهوية العارض باستثناء العبارة التالية:
ال يفتح – استشارة وطنية عدد  2020/06تتعلق بتسويغ فضاء ببهو الكلية لعرض وبيع الكتب بكلية الطب بتونس
يجب أن يحتوي الظرف الخارجي على الوثائق االدارية التالية:
 -1األصل من الضمان المالي الوقتي طبقا للملحق عدد  02قدره خمسة وسبعون ( )75,000دينارا؛ مدة صلوحيته
تسعين ( )90يوما تحتسب بداية من تاريخ اليوم الموالي لألجل األقصى المحدد لقبول العروض .ويمكن تعويض
الضمان الوقتي بدفع المبلغ المالي المطلوب نقدا لدى محاسب كلية الطب بتونس مقابل الحصول على وصل خالص في
الغرض.
 يرجع الضمان المالي إلى العارضين الذين لم يتم قبولهم بعد المصادقة على عقد التسويغ طبقا للفصل  11أدناه.ويرجع الضمان المالي إلى العارض الذي تم قبوله بعد تقديم الضمان المالي النهائي.
 في حالة التمديد في صلوحية العروض فان الضمان الوقتي يمدد أيضا في صلوحيته، -2كراس الشروط في صيغته األصلية معرف بإمضائه من قبل العارض وممضى على جميع صفحاته،
 -3بطاقة إرشادات عامة حول المشارك (ملحق عدد)1؛
 -4تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات ابرام الطلبية (ملحق ،)5
 -5نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة عدد  3أصلية للعارض أو وصل إيداع مطلب للحصول على هذه الوثيقة،
 -6شهادة مهنية في النشاط الذي سيتعاطاه العارض (األصل أو نظير مطابق لألصل)،
 -7تصريح على الشرف في معاينة الفضاء المخصص لعرض وبيع الكتب (ملحق عدد ،)6
 -8تصريح على الشرف بصحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة (ملحق عدد.) 7
1

استشارة وطنية عدد  2020/06تتعلق بتسويغ فضاء لبيع وعرض الكتب الطبية

يحتوي الظرف الداخلي الذي يحمل اسم العارض على:
أ -العرض المالي المقترح في السنة بالدينار التونسي ويكون مكتوبا باألحرف وبلسان القلم طبقا للملحق عدد  .4وفي
صورة وجود تضارب يقع اعتماد المبلغ المكتوب بلسان القلم .ويجب أن ال يقل هذا العرض عن القيمة الكرائية
المرجعية التي تحددها المؤسسة.
الفصل الثالث  :ال تقبل عروض أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية وعروض
التالميذ والطلبة .كما ال تقبل العروض التي ترد مخالفة لكراس الشروط.
الفصل الرابع :تحتفظ كلية الطب بتونس بحقها في:
 قبول أو رفض أي عرض دون أن تكون مطالبة بتبرير ذلك وخاصة في حالة الرفض. تأجيل البت في التسويغ إلى تاريخ الحق.الفصل الخامس  :يعتمد في اختيار المتسوغ على العرض األرفع ثمنا .وعند تساوي العروض المالية تقع دعوة
العارضين المتساويين إلى تقديم عروض مالية جديدة .وان استمر التساوي يتم اللجوء إلى القرعة في جلسة علنية
يدعى إليها العارضون.
الفصل السادس  :يبقى العارض ملزما بعرضه المالي لمدة ثالثة أشهر بداية من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول
العروض المنصوص عليه بالفصل الثاني أعاله.
الفصل السابع :ال يمكن تغيير العرض الذي وقع عليه االختيار أو التراجع فيه ألي سبب من األسباب .وفي صورة
حصول ذلك يقع حجز الضمان المالي الوقتي ويمكن للمؤسسة اللجوء إلى العارض الموالي في الترتيب.
الفصل الثامن :ال يمكن للمتسوغ إدخال أي تغيير على الفضاء إال بإذن كتابي مسبق من كلية الطب بتونس .ويلتزم
بإرجاعه في حالة حسنة كما وجده.
يلتزم المتسوغ بجبر كل ضرر يلحق الفضاء أو المعدات المسلمة معه.
يتحمل المتسوغ تأمين األشخاص والمعدات والكتب الموضوعة على ذمته والفضاء الذي يشغله من كل األخطار
المحتملة.
 ال تتحمل كلية الطب بتونس أي مسؤولية قانونية في حالة وقوع سرقة أو أي حوادث أخرى بالفضاء المخصص لبيعوعرض الكتب.
الفصل التاسع  :يتم التسويغ لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على عقد التسويغ من طرف سلطة اإلشراف.
ويمكن تجديد التسويغ ضمنيا مرتين ما لم يمانع أحد الطرفين كتابيا في تجديد التسويغ وذلك في أجل ال يقل ثالثة أشهر
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قبل انتهاء المدة التعاقدية بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
ال يمكن للمتسوغ أن يطالب بحقه بأي وجه من الوجوه في األصل التجاري.
الفصل العاشر :يجب على المتسوغ إعالم كلية الطب بتونس بكل تغيير في األعوان ويكون اإلعالم مرفقا وجوبا
بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة عدد  3أصلية.
الفصل الحادي عشر  :يجب أن ال يخل عرض الكتب بالسير العادي للكلية.
الفصل الثاني عشر  :يجب على المتسوّ غ دفع ضمانا ماليا نهائيا لكلية الطب بتونس قدره  %3من قيمة الكراء السنوية
وذلك إثر تسجيل العقد وكراس الشروط وقبل تسلم الفضاء (ملحق عدد )3
ويرجع هذا الضمان إلى المتسوّ غ إثر انتهاء الم ّدة التعاقدية ما لم تمانع الكلية في ذلك بسبب إخالل المتسوّ غ بإحدى
واجباته.
الفصل الثالث عشر  :يجب أن يكون دفع معين الكراء مسبقا وفي بداية كل شهر وفي اليوم الخامس على أقصى تقدير
من الشهر الذي تم فيه تسجيل العقد بالقباضة المالية.
الفصل الرابع عشر  :يجب على المتسّوغ احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتفادي كل ما من شأنه أن يخل
بالنظام العام.
الفصل الخامس عشر  :يحجر على المتسوّ غ:
 تكليف غيره باستغالل الفضاء. تعليق الصور واللوحات أو الالفتات دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الكلية.الفصل السادس عشر  :كل إخالل بإحدى مقتضيات هذا الكراس ينتج عنه فسخ عقد التسويغ دون سابق تنبيه وعدم
إرجاع الضمان المالي النهائي وذلك بقطع النظر عن التتبعات القضائية التي يمكن إجراؤها تجاه المتسوّ غ.
الفصل السابع عشر  :ال يكون عقد التسويغ نافذا إال بعد المصادقة عليه من قبل سلطة اإلشراف.
الفصل الثامن عشر  :تحمل معاليم تسجيل كراس الشروط والمالحق وعقد التسويغ على كاهل المتسوّ غ.

حرر بـ ـ  ...................التاريخ.........................:

تونس في ........................... ،
العمــــــيــــد

المـزود:

األستاذ محمد الجويني

اطلعـت عليـه ووافقت
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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 4تقديم الوثيقة الخاصة به.
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ملحق عدد 2

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 هذا 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 .2020/06
( )7المشتري العمومي.

5

استشارة وطنية عدد  2020/06تتعلق بتسويغ فضاء لبيع وعرض الكتب الطبية
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

(ملحق عدد )05

مثال التزام الكفيل بالتضامن
(المعوض للضمان النهائي)

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

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

تمت المصادقة عليه -عليها من وزير المالية عمال بالفصل  113من األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2014المتعلق
بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن(.....................................................................)3
قد أودع – أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد  ................بتاريخ .....................................

مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آالف دينار ( 5000دينار) والمنصوص عليه بالفصل  113من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع
إرجاعه.
ثانيا  :أصرح – نصرح ،أنني أكفل -أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن.......................................................)4( ،
والقاطن بـ (...................................................................................................................... )5

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

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

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

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

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

ثالثا  :ألتزم – نلتزم ،وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الطلبية مدينا به بعنوان الطلبية المشار
إليها أعاله وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه
ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.
رابعا  :عمال بأحكام الفصل  108من األمر عدد  1039لسنة  2014المشار إليه أعاله ،يصبح التزام الكفيل بالتضامن الغيا شرط وفاء
صاحب الطلبية بجميع التزاماته وذلك بانقضاء  04أشهر من تاريخ (.............................................................. )9
و إذا تم إعالم صاحب الطلبية من قبل كلية الطب بتونس ،قبل انقضاء األجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية

وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ،بأنه لم يف بجميع التزاماته ،يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن .وفي هذه الحالة ال

يصبح التزام الكفيل بالتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها كلية الطب

بتونس.

حرر بـ ...................في .................
( )1االسم واللقب للمضي أو الممضين.
( )2االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
( )3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.
( )4اسم صاحب الطلبية.

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

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

( )9القبول الوقتي للطلبات.
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ملحق عدد 04

العــرض المــالي
االسم واللقب..................................................................................................... :
الصف ــة.......................................................................................................... :

رقم الهاتف.............................. :

رقم الفاكس............................................. :

العن ـوان.......................................................................................................... :

رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي............................................................... :

المدة الكرائية

القيمة الكرائية

المرجعية الدنيا
بالدينار

 01شهر

القيمة الكرائية المقترحة
باألرقام
في الشهر

القيمة الكرائية المقترحة بلسان القلم في الشهر

500,000
القيمة الكرائية المقترحة بلسان القلم في السنة

القيمة الكرائية المقترحة باألرقام في السنة

 09أشهر

حرر بـ  ................في .......................
االسم واللقب واإلمضاء والختم

مالحظة :يقصى العرض الذي يقترح قيمة كرائية أدنى من القيمة الكرائية المرجعية الدنيا.
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ملحق عدد 05
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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استشارة وطنية عدد  2020/06تتعلق بتسويغ فضاء لبيع وعرض الكتب الطبية
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

ملحق عدد 06

تصريح علـى الشرف

في معاينة الفضاء المخصص لعرض وبيع الكتب

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

العارض

( اإلمضاء مع وضع الختم والتعريف باإلمضاء)
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استشارة وطنية عدد  2020/06تتعلق بتسويغ فضاء لبيع وعرض الكتب الطبية
الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

ملحق عدد 7
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 اإلجتماعي
وحماية المحيط والبيئة .

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