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استشـارة عـدد  FMT-PAQ2 ،2016/03القتنـاء معدات طبية
في نطاق دعم الجودة في التعليم العالي
بكليـة الطـب بتونـس بعنـوان سنـة 2016
الفصل األول  :موضـوع االستشارة وكيفية تمويلها
تعلن كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد FMT-PAQ2-2016/03القتناء ( Un système de

 )débriefing médicalفي نطاق دعم الجودة في التعليم العالي وذلك طبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا،
وللتشريع الجاري به العمل .ويتم تمويل هذه النفقة على حساب االعتمادات المخصصة للغرض.

الفصل الثاني  :شروط المشاركة
ال تقبل ضمن هذه االستشارة إال مشاركة المزودين القادرين على الوفاء بتعهداتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات

والكفاءات الالزمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.
الفصل الثالث  :تقديم العروض

يجب أن ترسل العروض إلى كلية الطب بتونس ( 15نهج الجبل األخضر الرابطة  1007تونس) خالل التوقيت

اإلداري لكامل ايام االسبوع ،عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرف مغلق ال يحمل
أي عالمة أو إشارة تعرف بهوية العارض باستثناء العبارة التالية:

ال يفتح – استشارة عدد 2016/03
" اقتناء "  " Un système de débriefing médicalفي نطاق دعم الجودة في التعليم العالي بكلية الطب
بتونس "
كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه يوم  8أفريل 2016

وعلى الساعة الثانية عشر بعد الزوال.

يحتوي العرض وجوبا على الوثائق التالية:

 -Iالظرف الخارجي :الوثائق االدارية:

 -1ك ارس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وامضاء المزود على الصفحة األخيرة؛
 -2بطاقة إرشادات حسب الملحق المصاحب؛
 -3شهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية (األصل أو نسخة مطابقة لألصل مسلمة من
قبل ادارة األداءات سارية المفعول يوم فتح العروض)،
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 -4شهادة انخراط في نظام للضمان االجتماعي،
 -5شهادة في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص
عليه تشريعات بلدانهم،
 -6نظير من السجل التجاري بالنسبة للمقيمين أو ما يعادلها بالنسبة لغير المقيمين حسب ما تنص عليه تشريعات
بلدانهم لم يمضي على استخراجه أكثر من سنة،

 -7تصريح 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،

عموميا بكلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن
بأنه لم يكن عونا
 -8تصريح على الشرف يقدمه المشارك ّ
ّ
العمل بها مدة خمس سنوات على األقل.
 -IIالعرض الفني :يحتوي وجوبا الوثائق الفنية التالية:
 -1تعهد يتعلق بخدمات ما بعد البيع طبقا لنموذج الملحق المصاحب لكراس الشروط،
 -2الوثائق الفنية والمطبوعات الفتوغرافية ( )Prospectus techniquesالخاصة بالمعدات المطلوبة والتي يجب
أن تكون واضحة ومفصلة وباأللوان ومكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنكليزية وتحمل امضاء وختم المشارك،

 -3استمارات االجابة.

 – IIIالعرض المالي:
يضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا:

 وثيقة التعهد المالي والتي تبين مبلغ العرض بالدينار التونسي دون احتساب األداءات من جهة وباعتبار كل المعاليمواألداءات من جهة أخرى مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ.

 جدول تفصيلي لألسعار يتضمن المبلغ الفردي والجملي دون اعتبار جميع األداءات من جهة وباعتبار كل األداءاتمن جهة أخرى مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا للنموذج المصاحب.
مالحظة:

تقصي لجنة الفتح آليا العروض في الحاالت التالية:
 -العرض الذي ال ينطبق مع طبيعة هذه االستشارة،

غياب وثيقة التعهد المالي،
 -غياب جدول األسعار.

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.
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الفصل الخامس :وثيقة التعهد المالي:
يجب ان تكون وثيقة التعهد المالي الخاصة بهذه االستشارة مطابقة للمثال الموجود بكراس الشروط ويجب أن تكون
ممضاة من طرف العارض الذي يقدمها هو أو وكيله دون أن يكون للوكيل الحق في تمثيل أكثر من عارض في هذه

الطلبية.

الفصل السادس :كيفية المشاركة واإلسناد

تكون المشاركة والفرز واإلسناد لكامل الحصة.

الفصل السابع  :منهجية فرز العروض:

يقع اختيار المزود بإتباع المراحل التالية:

 تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت ،باإلضافة الى الوثائق االدارية ،في جدول األسعار وتصحيح األخطاءالحسابية ويعتمد في ذلك قا عدة 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:

 -1الخصائص الفنية المطلوبة،
 -2مدة صلوحية العرض،
 -3آجال التنفيذ،

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

واذا ما تبين ان 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 الصفقة.

 -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 الثامن :األثمان وآجال التنفيذ

 يجب على المشارك أن يقدم أثمان المعدات بالدينار التونسي وفقا ألنموذج جدول األسعار المرفق بكراس الشروط. األثمان المقدمة تعتبر نهائية وغير قابلة للمراجعة ،ويجب أن تكون متضمنة لجميع األداءات والمعاليم .كما تحتسبهذه األثمان باعتبار أثمان المعدات واللف والنقل والتركيب ووضعها حيز االستعمال بكلية الطب بتونس ،وال يؤخذ بعين

االعتبار تغيير األسعار الذي من الممكن أن يط أر على أثمان المعدات المقدمة موضوع طلب االستشارة وذلك خالل

مدة تنفيذها .علما وأن المعدات التي تتمتع بامتياز جبائي طبقا ألحكام األمر عدد  2540لسنة  2003المؤرخ في 11

ديسمبر  2003المنقح لألمر عدد  557لسنة  1994المؤرخ في  14مارس  1994المتعلق بضبط قائمات المعدات
التي يمكن اقتناؤها في اطار االمتيازات الجبائية لفائدة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ال تخضع ألحكام هذا
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األمر بخصوص االعفاء من المعاليم الديوانية واألداء على القيمة المضافة.

 يتعين على المزود الذي ظفر باالستشارة أن يقوم بتنفيذ الطلبات الموجهة إليه بنفسه في ظرف ال يتجاوز  60يومايوما من تاريخ تسلمه طلب التزود وباعتبار أيام األحد والعطل الرسمية واألعياد .وكل عرض يتضمن أجل تنفيذ يفوق

األجل المذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية.

 -يتعين على المزود أن يضع على ذمة كلية الطب بتونس الفنيين المختصين للقيام بتسليم وتشغيل المعدات المذكورة

المزمع اقتناؤها.
الفصل التاسع :مدة صلوحية 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 العاشر  :االستالم الوقتي للمعدات:

يلتزم المزود بتوفير معدات جديدة لم تستعمل سابقا وتسلم بمقر المغازة بكلية الطب بتونس على أن يتم:
 اعالم االدارة من قبل صاحب االستشارة ،كتابيا بموعد التسليم قبل أربعة ( )04أيام على األقل. اجراء محضر معاينة في صورة نقصان المعدات، التأكد من مطابقة المعدات المسلمة للخاصيات الفنية المقدمة من قبل العارض آنفا وذلك بعد تجربتها وتشغيلهاويحق لكلية الطب بتونس في هذا االطار االستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم للغرض.
 تتول ى لجنة الفرز عند معاينتها لعيوب في الصنع أو عدم مطابقتها للخصائص الفنية ولعناصر الجودة المطلوبةتسجيل ذلك ضمن محضر جلسة يحرر في الغرض وترفض هذه المعدات وتعوض على نفقة المزود.
 يمكن لصاحب الطلبية تسليم معدات بخاصيات فنية أحدث من المعدات موضوع طلب االستشارة وذلك بعد حصولهعلى موافقة االدارة ودون أن ينجر عن ذلك أي ترفيع في األثمان أو تأخير في آجال التسليم .ويبقى لإلدارة الحق في
رفض أو قبول المقترحات في خصوص التطورات.
 امضاء محضر استالم وقتي للمعدات ،ويتم القبول بحضور المزود وأعضاء لجنة الفرز بكلية الطب بتونس. يتعين على صاحب الطلبية رفع التحفظات في أجل ال يتجاوز عشرة ( )10أيام.الفصل الحادي عشر  :طريقة الخالص:
 بعد عملية التزويد ،يقدم المزود فاتورة في ثالثة نظائر صحبة طلب التزود األصلي ووصل االستالم تقوم علىأساسها كلية الطب بإنجاز أمر بالصرف وتحويل المبلغ المطلوب لفائدة الحساب البنكي أو البريدي المذكور على
الفاتورة.
 -1يتم الخالص بعد التصريح باالستالم الوقتي وذلك بواسطة األمر بالدفع بعد تقديم الفاتورة الجملية من قبل المزود
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تتضمن المبلغ الجملي بلسان القلم وتكون مختومة وممضاة.
 -2تقديم الفاتورة محتوية على المبلغ الجملي لالستشارة مرفقة بوصل التسليم والتي يجب أن تمضى من قبل حافظ
المغازة وتحمل أرقام الجرد الى جانب تقديم محضر االستالم الوقتي يكون ممضى من قبل لجنة الفرز بكلية الطب
بتونس.
 -3شهادة في ابراء الذمة مسلمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول عند الخالص،
 -4شهادة في الوضعية الجبائية مسلمة من ادارة األداءات تكون سارية المفعول عند الخالص.
 يبقى الخالص رهين تصريح لجنة الفرز بمطابقة المعدات موضوع طلب االستشارة للمواصفات المطلوبة ،ويتمخالص المزود في أجل أقصاه  45يوما بداية من تاريخ تقديم ملف الخالص مستوفي لجميع الوثائق الالزمة.
الفصل الثاني عشر :التثبت والمراقبة
يتعهد المزود بضمان جودة المواد والخدمات التي يقدمها وتقوم إدارة كلية الطب بتونس بعمليات التثبت الكمي والنوعي
حسب اآلجال والشروط المنصوص عليها بكراس الشروط.
وان تبين عدم تطابق البعض من الخدمات المسلمة للمواصفات المطلوبة المتفق عليها فإن المزود يلتزم

بتعويضها في أجل أقصاه  10أيام تحتسب ابتداء من تاريخ اعالمه بذلك .وان عدم التزام المزود ببنود كراس الشروط

يحق لكلية الطب تكليف من يتولى انجازها حسب االجراء الذي تراه مالئما وعلى حساب صاحب الطلبية.

الفصل الثالث عشر :الدعم الفني:
يلتزم المزود بتقديم الدعم الفني ( )Assistance techniqueلمدة  07أيام لضمان حسن سير المعدات المذكورة
وذلك ابتداء من تاريخ القبول الوقتي للتجهيزات.

الفصل الرابع 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 xدينارا

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 الخامس عشر  :تغيير 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.
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الفصل السادس عشر  :الضمانات المالية:
 -1الضمان الوقتي:
يتعين على المشارك تقديم ضمانا ماليا وقتيا بقيمة مالية تساوي  700,000دينارا مدة صلوحيته تسعين ()90
يوما بداية من تاريخ اليوم الموالي لألجل األقصى المحدد لقبول العروض .ويمكن تعويض الضمان الوقتي بالتزام
كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج بكراس الشروط ويكون 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 تقديمهللضمان النهائي وذلك في أجل عشرين ( )20يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلبية.
مالحظة :عدم تقديم الضمان المالي الوقتي يؤدي الى اقصاء العرض آليا.
 -2الضمان المالي النهائي :
على العارض الذي ظفر بالطلبية أن يقدم في أجل أقصاه  20يوما التي تلي إعالمه بإسناد الطلبية ضمانا ماليا نهائيا
مقداره ( )%3من المبلغ الجملي للطلبات.

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 شهر 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.

 -3الحجز بعنوان الضمان :
تقوم كلية الطب عند الخالص بحجز بعنوان الضمان نسبة عشرة بالمائة ( )%10من المبلغ الجملي للطلبية وذلك
بعنوان ضمان التجهيزات إال أنه يمكن لصاحب الطلبية تعويض هذا الحجز بضمان بنكي بنفس القيمة المالية.

يتم ارجاع مبلغ الحجز بعنوان الضمان الى صاحب الطلبية ،أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا بعد

وفاء صاحب الطلبية بكل التزاماته ،وذلك بعد انقضاء أربعة ( )04أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة
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الضمان.
إذا 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 الحجز بعنوان الضمان

أو يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه .وفي هذه الحالة ،ال يرجع الحجز بعنوان الضمان

أو ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها كلية الطب بتونس.

الفصل السابع عشر :ضمان المعدات:
 يضمن صاحب الطلبية أن المعدات خالية من عيوب الصنع أو مواد التصنيع ومطابقة للموصفات التونسية والعالميةوذلك لمدة سنة على األقل ابتداء من تاريخ التسليم ويتمثل الضمان في اصالح أو تعويض القطع التي ظهرت بها

عيوب وذلك في أجل أقصاه  10أيام من تاريخ توصله بتنبيه في الغرض ودون المطالبة بأي مقابل.

 في صورة لم يتم التعويض أو اصالح المعدات المعيبة في اآلجال المحددة ،فانه يقع االلتجاء الى تطبيق الضمانات(استعمال الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان أو االثنين معا).
الفصل الثامن عشر :القبول النهائي للمعدات:
يتم تحرير محضر استالم نهائي بحضور جميع أعضاء لجنة الفرز بعد انتهاء مدة الضمان واذا ما ثبت قيام المزود
بجميع التزاماته بخصوص الطلبية.
الفصل التاسع عشر :صلوحية الطلبية:
ال تدخل الطلبية حيز التنفيذ اال بعد المصادقة عليها من قبل السيد عميد كلية الطب بتونس بعد أخذ رأي لجنة الفرز
بالكلية.
الفصل العشرون :الغاء الطلبية
 تلغى الطلبية وجوبا بوفاة صاحبها أو افالسه ويمكن لكلية الطب بتونس أن تقبل عند االقتضاء العروض التييقدمها الورثة 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 تاريخ

تبليغه تنبيها في الغرض .وبانقضاء هذا األجل يمكن لكلية الطب الغاء الطلبية وتكليف من يتولى انجازها حسب

االجراء الذي تراه مالئما.

تسدد حاجيات الكلية في حالة الغاء الطلبية مع المزود بأذون تزويد استعجالية أو بأي طريقة مناسبة أخرى وذلك على

مسؤولية المزود المخل بالتزاماته بغض النظر عن احتساب التعويضات الناجمة عن التأخيرات الحاصلة طيلة فترة

الفسخ .ويخصم الفارق ب ين تكاليف أذون التزويد التي تعهد المزود األول بتنفيذها وبين األذون بالتزويد االستعجالي

التي تضطر الكلية العتمادها تسديدا لحاجياتها من المقتنيات ،من المبالغ الراجعة للمزود المخل بالتزاماته أو بإجراءات

قانونية أخرى اضافة الى الحقوق التي يمكن لإلدارة ممارستها.

 يمكن لكلية الطب الغاء الطلبية اذا ثبت لديها اخالل صاحب الطلبية بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة7
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الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف اجراءات ابرام الطلبية وانجازها.
الفصل الواحد والعشرون :تسوية الخالفـات
تعرض الخالفات التي تعذر تسويتها بالتراضي على أنظار المحاكم التونسية المختصة المتواجدة بوالية تونس.

الفصل الثاني والعشرون :المحاسب العمومي
يتولى المحاسب العمومي بكلية الطب بتونس خالص مستحقات الشركة المتعهدة.

الفصل الثالث والعشرون :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.

اﻹمضاء

اﻹمضاء

المـزود :اطلعـت عليـه ووافقت

السيـد عميـد كليـة الطـب بتونس
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استمارات االجابة
N°
Designation

Caractéristiques minimales exigées
- Système fixe d’enregistrement de débriefing et de gestion des
programmes de simulation

01

SYSTEME DE

-Système pouvant être intégré au simulateur haute fidélité HAL S3201

DEBRIEFING

de Gaumard

MEDICAL

-Système piloté par une interface 100 % internet et accessible depuis
n’importe quel ordinateur ou dispositifs connectés
-Contrôle du système possible par PC de bureau, PC portable, tablette
- Toutes les vidéos sont non captives (format standard libre) et
compatibles avec Quick time H.264
- Toutes les sources vidéo (640 x 480 – 1920 x 1080p) sont capturées
selon leur résolution d’origine, à 30 fps
- Chaque flux vidéo est enregistré comme un fichier indépendant et
toutes les sessions peuvent être regroupées en vue du téléchargement.

02

Encodage vidéo

- Tous les fichiers peuvent facilement modifiés à l’aide d’applications
tierces.
- Aucun codec particulier n’est requis pour la lecture par l’utilisateur
final
- Aucun transcodage ou convertisseur de balayage n’est utilisé
- Aucune installation de logiciel de capture d’écran sur le simulateur
susceptible de réduire les performances et la qualité de l’image.
9
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- Son de qualité DVD entièrement synchronisé : 128-256 kbps

03

Encodage audio

- Le son et la vidéo sont capturés par l’encodeur afin d’assurer une
parfaite synchronisation audio et vidéo, de haute qualité.

04

Capture HD à l’aide

La capture HD fonctionne par connectivité directe DVI-I, et rend

d’un dispositif de

possible la capture de vidéos via le simulateur grâce à une sortie d’écran

simulation

HD via un port VGA, DVI ou HDMI.
- 640 x 480
- 800 x 600

05

Resolutions prises

- 1024 x 768

en charge

- 1280 x 1024
- 1600 x 1200
- 1920 x 1080

06

07

Utilisation

- Tout le trafic réseau se fait en TCP

réseau

- Nombre de ports TCP : cinq (dont deux sont de 80 et 443)

Délais de livraison

60 jours à partir de la notification du marché

Signature et cachet du fournisseur
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وثيقة التعهد المالي
(يقدم العرض المالي وجوبا على المطبوعة المسلمة من قبل الكلية)
إني الممضي أسفله.............................................................................................................. :

وكـيل شركــة...................................................................................................................:

المرسم بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي تحت عدد.......................................................................... :
المسجل بالدفتر التجاري بـ ............................................ :في .......................................................
تحت عدد...................................................................................................................... :
المعين محل مخابرته بـ........................................................................................................... :

الهاتف ............................................. :الفاكس................................................................. :

بعد إطالعي على ملف االستشارة الوطنية عدد  2016/03المتعلقة باقتناء معدات طبية في اطار برنامج دعم الجودة في التعليم العالي
بكلية الطب بتونس:
* التعهد الذي يمثل وثيقة االلتزام؛

* كراس الشروط المتعلق بطلب االستشارة الوطنية عدد .2016/03

أتعهد بما يلي:

 بتنفيذ هذه الطلبية وفقا للشروط التي تنص عليها الوثائق المذكورة آنفا:وقد حددت مبلغ العرض المالي الجملي دون اعتبار األداء على القيمة المضافة  .............................. :دينا ار
(بلسان القلم)......................................................................................................................
...................................................................................................................................
األداء على القيمة المضافة ........................................... :دينا ار

(بلسان القلم)......................................................................................................................
................................................................................................................................ ...
المبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات .........................................دينا ار
(بلسان القلم).....................................................................................................................

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

.1
.2
.3
.4
.5
.6

قبول طبيعة األثمان :ثابتة وغير قابلة للمراجعة؛
تطبيق جميع الفصول الواردة بكراس الشروط باعتبارها عنص ار من عناصر الطلبية؛
اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة تسعين ( )90يوما ابتداء من اليوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول العروض؛

بأنني منخرط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي وأدلي بما يثبت بأنني في وضعية قانونية تجاه الصندوق طبقا للتصريح

المصاحب الصادر عنه والصالح في هذا التاريخ؛

أصرح بأنني في حل من كل مانع قانوني وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك فسخ عقد الطلبية أو إصدار أمر بإنجاز الطلبات على

نفقتي وتحت مسؤوليتي؛
كما ألتزم بدفع كل معاليم التسجيل الخاصة بعقد الطلبية ،وبأن ال أقع تحت طائل الموانع المنصوص عليها بالقانون التونسي ،وأن
أنفذ هذه الصفقة حسب اآلجال وفي أحسن الظروف.
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تصرف المبالغ الراجعة لي من جراء هذه الطلبية على حسابي الجاري:

رقم ..........................................................................

الفرع  ...............................البنك ...................................

 .................في ...............
العارض
(االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء وضع الختم)
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Consultation N°03/2016
ACQUISITION D’UN SYSTEME DE DEBRIEFING
MEDICAL
FOURNISSEUR ……………………………………………………………………………………

N°

01

Designation des articles

UN SYSTEME DE
DEBRIEFING MEDICAL

Qté

Prix
Unitaire
H.T.C

TVA

Prix Total
en TTC

01

- Le prix total en Hors TVA et en Dinars Tunisiens (en toutes lettres) :
……………………………………………………………………………………………
…………………………………...........................................................................................
...............................................................................................................................................
- Le prix total en toutes Taxes Comprises et en Dinars Tunisiens (en toutes lettres) :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tunis, le ………………………
Signature et cachet du fournisseur
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

بـطـاقـة إرشادات

* اسم العارض.............................................................................................. :
* الصفـ ـ ـة...............................................................................................:
* ممثل أو صاحب الشركة…………………………………………………………………:
* العن ـ ـوان............................................................................................... :
* السجل التجاري............................................................................................ :
* المعرف الجبائي............................................................................................ :
* الهاتف ...............................................:الفاكس ..............................................
* رقم الحساب البريدي أو البنكي............................................................................. :

 .................في .................
إمضاء العارض

( االسم واللّقـب والصفـة مع وضع الطابع )
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

تصريح علـى الشرف

في عدم االفالس أو التسوية القضائية وفي عدم القيام وااللتزام بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو
عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف اجراءات ابرام الصفقة ومراحل انجازها

تطبيقا لمقتضيات الفصل  56من األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2014والمتعلق بتنظيم
الصفقات العمومية:

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

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

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

المسجل بالسجل التجاري بـ ........................................ :تحت عدد................................... :
المعين محل مخابرته بـ............................................................................................. :
المسمى "العارض
أصرح على الشرف:
* بأنني لست في حالة افالس أو تسوية قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
* بأن ألتزم بعدم قيامي مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات ابرام

الطلبية ومراحل انجازها.

 .................في .................
العارض (االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء و وضع الختم)
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

تصريح علـى الشرف
في كون العارض لم يكن عونا عموميا بكلية الطب بتونس مضت على انقطاعه
عن العمل ما ال يقل عن مدة  05سنوات

تطبيقا لمقتضيات الفصل  56من األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2014والمتعلق بتنظيم
الصفقات العمومية:

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

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

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

المسجل بالسجل التجاري بـ ........................................ :تحت عدد................................... :
المعين محل مخابرته بـ............................................................................................. :
المسمى "العارض"
أصرح على الشرف:
أصرح على الشرف بأني لم أكن عونا عموميا بكلية الطب بتونس منذ ما ال يقل عن مدة  05سنوات.

 .................في .................
العارض (االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء و وضع الختم)
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

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 بتنفيد الطلبية في أجل أقصاه  60يوما وحسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلقة باالستشارة عدد
.2016/03
 .............في ..............
العارض

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

تعهـــــــــــــــــــــــد

(بخصوص خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار)

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

أتعهد بتأمين خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار للمعدات المقترحة ضمن العرض الذي تقدمت به في اطار االستشارة الوطنية عدد
 2016/03وذلك لمدة  03سنوات بعد انتهاء مدة الضمان.

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

(االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء ووضع الطابع مع التعريف باالمضاء)
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