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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

كراس الشروط االدارية والفنية
الفصل األول  :موضـوع االستشارة وكيفية تمويلها
تعلن كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد  2016/10تتعلق باقتناء معدات علمية لفائدة وحدة

الخدمات المشتركة للبحث " مجمع تجهيزات لتثمين وتطوير البحث في علوم وتكنولوجيا الطب" وذلك طبقا لمقتضيات
كراس الشروط هذا ،وللتشريع الجاري به العمل .ويتم تمويل هذه النفقة على حساب االعتمادات المخصصة للغرض
بالعنوان الثاني 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(من يوم االثنين الى يوم الجمعة) 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 2016/10

" اقتناء معدات علمية لفائدة وحدة بحث بكلية الطب بتونس "

كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه يوم االثنين 17

أكتوبر  2016وعلى الساعة منتصف النهار.
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يحتوي العرض وجوبا على الوثائق التالية:
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 -1الضمان المالي الوقتي بقيمة مالية تساوي 300,000 :دينارا  ،مسلم من قبل إحدى البنوك التونسية ،مدة صلوحيته
تسعين ( )90يوما تحتسب بداية من تاريخ اليوم الموالي لألجل األقصى المحدد لقبول العروض (ملحق عدد  ،)5علما
وأنه ال يمكن قبول أي صك من الصكوك مهما كان نوعها.
 -2كراس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وإمضاء المزود على الصفحة األخيرة.
 -3بطاقة إرشادات عامة حول المشارك طبقا للنموذج المصاحب (ملحق عدد.)1
 -4شهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية (األصل أو نسخة مطابقة لألصل مسلمة من
قبل ادارة األداءات سارية المفعول يوم فتح العروض).
 -5شهادة انخراط في نظام للضمان االجتماعي.
 -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 يل تزم بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو
هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الطلبية ومراحل إنجازها ( ملحق عدد.)2
 -8تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنّه لم يكن عونا عموميّا بكلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن العمل
بها مدة خمس سنوات على األقل (ملحق عدد .)3
 -9وثيقة أجل التنفيذ ممضاة ومختومة ويجب أن ال تتجاوز ستين ( )60يوما طبقا للنموذج المصاحب (ملحق عدد.)9
 -IIالعرض الفني:
 -1جدول الخصائص الفنية بعد تعميرها بكل دقة حسب النموذج المصاحب ويجب أن يكون ممضى ويحمل ختم
المشارك (استمارات االجابة ملحق عدد .)8
 -2الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية والتي يجب أن تكون أصلية وصادرة عن المصنع ومفصلة وباأللوان
ومحررة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية وتحمل امضاء وختم المشارك.
 -3وثيقة االلتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار لمدة ال تقل عن  03سنوات (ملحق عدد .)10
 -4التزام بتقديم خدمات التكوين والمساعدة بعد تسليم المعدات (ملحق.)11
 -IIIالعرض المالي :

يضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا جدول تفصيلي لألسعار يتضمن المبلغ الجملي
دون اعتبار األداءات والمبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ
طبقا للنموذج المصاحب (ملحق عدد  .)4هذا الى جانب وثيقة التعهد المالي (ملحق عدد )7

مالحظـــــة:

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

 غياب جدول األسعار،2

 -غياب الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية األصلية.
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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.
الفصـل الخامس  :وثيقة التعهد المــالي

يجب أن تكون وثيقة التعهد المالي الخاصة بهذه الطلبية مطابقة للمثال الموجود بكراس الشروط (ملحق عدد)7
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 :الضمان المالي الوقتي
 يتعين على االمشارك تقديم ضمانا ماليا وقتيا بقيمة مالية تساوي 300,000دينارا مدة صلوحيته تسعين ( )90يومابداية من تاريخ اليوم الموالى لألجل األقصى المحدد لقبول العروض .ويمكن تعويض الضمان الوقتي بالتزام كفيل
بالتضامن طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  ..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 كفالئهمبال تضامن 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 أقصاه عشرين ( )20يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلبية.
الفصل السابع :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 الثامن :تحديد األثمان
 تقدم األثمان في صيغتها النهائية باحتساب جميع األداءات وهي غير قابلة للمراجعة خالل أجل تنفيذ الطلبية.3
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الفصل التاسع :فتح العروض
تجتمع لجنة الفتح في نفس اليوم المحدد كتاريخ أقصى لقبول العروض وتقوم بفتح الظروف المحتوية على العروض
الفنية والمالية الواردة في اآلجال المحددة وذلك في جلسة واحدة وعلنية.

الفصل العاشر :منهجية فرز العروض واختيار صاحب الطلبية
ت تولى لجنة الفرز في مرحلة أولى التثبت ،باإلضافة الى الوثائق االدارية  ،في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي

وتصحيح األخطاء الحسابية ويعتمد في ذلك قاعدة موحدة من حيث توظيف كل األداءات والمعاليم المستوجبة بعد

األخذ بعين االعتبار للتخفيضات المالية المقترحة ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.

كما تتولى لجنة الفرز في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل

ثمنا وذلك باالعتماد على العناصر التالية:

 -1الخصائص الفنية المطلوبة ضمن كراس الشروط،
 -2آجال التنفيذ.

 -3مدة صلوحية العرض

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

وا ذا 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 الطلبية.
الفصل الحادي عشر  :بيـان المعـدات
تتوزع التجهيزات على النحو التالي:
N° Art

Description des materiels
Récipient cryogénique auto-pressurisé

01

accessoires
Flexible pour azote

1-1

Embase à roulettes standard

1-2

Kit de serrage pour embase

1-3

Main courante

1-4

Récipient cryogénique d’N2 72 Litres pour conservation d’échantillons biologiques

02

4
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البـــــــــــاب الثانـــــــي
شروط تنفيذ الطلبية
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 تبلغ الطلبية الى صاحبها في تسليمه عقد صفقة ممضى من قبل عميد كلية الطب بتونس بكل طريقة مادية أو

ال مادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

الفصل الثالث عشر :آجال وكيفية تنفيذ الطلبية
المعدات في ظرف أقصاه ستين ( )60يوما من تاريخ تسلمه طلب اذن
يلتزم العارض بإيصال وتركيب وتشغيل
ّ
بالتزود .ويجب على المزود أن يقوم بنفسه بتنفيذ الطلبية وال يمكن أن يساهم بها في شركة أو يكلف غيره بتنفيذها.
الفصـل الرابع عشر :خدمات ما بعد البيع والصيانة
المعدات واصالحها وتوفير قطع الغيار لمدة ال تقل عن  03سنوات بعد انتهاء مدة الضمان.
يلتزم العارض بصيانة
ّ
الفصل الخامس عشر :مطابقة المعدات وضمان العيوب الخفية
المبينة بكراس الشروط الفنية.
يجب أن تكون
ّ
المعدات عند تسليمها مطابقة للخاصيات الفنية المطلوبة و ّ
يضمن المزود سالمة المعدات من كل عيب في الصنع لمدة سنة كاملة بداية من تاريخ القبول الوقتي ،ويشمل الضمان
التجهيزات واليد العاملة والتنقل .وفي حالة وجود معدات معيبة ،فإن الضمان يتمثل في تعويضها أو إصالحها مجانا
وذلك في أجل ال يتجاوز( )10أيام من تاريخ إعالمه بذلك.

الفصـل السادس عشر :تسليم المعدات
يلتزم المزود بتوفير معدات جديدة لم تستعمل سابقا ومواكبة آلخر التقنيات المعتمدة في المجال.

القبـول الوقتي :يقع االستالم الوقتي على أساس الخصائص الفنية المطلوبة بكراس الشروط الفنية والعرض المقدم من

المزود ويحرر محضر جلسة في الغرض.

القبول النهائي :بعد انقضاء سنة كاملة من االستالم الوقتي يقع التصريح باالستالم النهائي للمعدات ويحرر محضر

استالم نهائي في الغرض شريطة أن يكون صاحب الطلبية قد أوفى بكل التزاماته.

الفصل السابع عشر :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 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.
5
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يرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الطلبية أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا شرط

وفاء صاحب الطلبية بجميع التزاماته ،وذلك بانقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات.

واذا تم إعالم صاحب الطلبية من قبل كلية الطب ،قبل انقضاء اآلجال المذكورة أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة
الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ،بأنه لم يف بجميع التزاماته ،ال يرجع الضمان النهائي أو يتم

االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه ،وفي هذه الحالة ،ال يرجع الضمان النهائي أو ال يصبح
التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها كلية الطب بتونس.
في حالة التمديد في آجال تنفيذ الطلبية يقع التمديد في صلوحية الضمان النهائي.

الفصل الثامن عشر :غرامات التأخير
إن عدم احترام آجال التسليم لكامل الخدمات المطلوبة أو لجزء منها وعن كل يوم تأخير ،يعرض صاحب الطلبية دون
تنبيه مسبق إلى عقوبة مالية يتم احتسابها حسب الكيفية التالية:
مبلغ الغرامة = قيمة الفصول المعنية بالتأخير  xعدد أيام التأخير
1000
وال يمكن في أي حالة أن يتجاوز المبلغ الجملي لعقوبة التأخير  %5من المبلغ الجملي للتجهيزات دون اعتبار
األداءات.
الفصل التاسع عشر :كيفية الخالص
تقدم الفواتير في أربعة ( )04نظائر مرفقة وجوبا باألصل من أوذون التزود اذا تم اعتمادها من قبل الكلية وبالنسخ
األصلية لوصوالت التسليم ممضاة من طرف العون المكلف للغرض.
الفصل العشرون :المحاسب العمومي
يتولى المحاسب العمومي بكلية الطب بتونس خالص مستحقات الشركة المتعهدة.
الفصل الواحد والعشرون :تسجيل الطلبية
تحمل معاليم تسجيل العقد وكراس الشروط االدارية والفنية والمالحق على نفقة المزود المسند اليه الطلبية.
الفصل الثاني والعشرون :فسخ الطلبية
تحتفظ إدارة كلية الطب بتونس بحقها في فسخ الطلبية في الحاالت التالية:
 عند وفاة صاحب الطلبية، في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الطلبية، في حالة افالس صاحب الطلبية،في كل الحاالت المذكورة أعاله ال يحق لصاحب الطلبية المطالبة بأي تعويض.
6
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 يمكن لكلية الطب فسخ الطلبية اذا لم يف صاحب الطلبية بالتزاماته .وفي هذه الصورة تقوم كلية الطب بتونسبتوجيه تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعو فيه الى الوفاء بالتزاماته في أجل  10أيام ابتداء من تاريخ تبليغ
التنبيه ،وبانقضاء هذا األجل يمكن لكلية الطب فسخ الطلبية دون اتخاذ أي اجراء آخر أو تكليف من يتولى انجازها
طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
 يمكن لكلية الطب بتونس فسخ الطلبية اذا ثبت لديها ،بمناسبة تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقه في التتبع الجزائي،اخالل صاحب الطلبية بالتزامه بعدم ال قيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في
مختلف اجراءات ابرام الطلبية وانجازها.
 تقوم كلية الطب بتونس بتبليغ قرار فسخ الطلبية بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استالمأو بطريقة ال مادية مؤمنة.
الفصل الثالث والعشرون :تسوية الخالفـات
تعرض الخالفات التي تعذر تسويتها بالتراضي على أنظار المحاكم التونسية المختصة المتواجدة بوالية تونس.
الفصل الرابع والعشرون :شروط عامة
الحاالت التي لم يتعرّ ض إليها كرّ اس الشروط تبقى خاضعة لـ:
 مجلة المحاسبة العمـومية؛
 األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2014والمتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية.
 كراس الشروط اإلدارية العامة التي تضبط التراتيب االدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد
من الطلبات،
 كراس الشروط الفنية العامة التي تضبط الشروط والخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف
واحد من الطلبات،
 التشريعات التونسية الجاري بها العمل في الميدان.
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كراس الشروط الفنية الخاصة
تتضمن كراس الشروط الفنية جملة من الخصائص الفنية التي يجب أن تتوفر في الدروس المرقونة موضوع
طلب
:االستشارة وهي على النحو التالي

N° Art

01

Désignations d’article
Récipient cryogénique auto-pressurisé en aluminium pour le stockage et le soutirage
d’azote liquide à basse pression avec indicateur de pression, capacité 98 litres avec
tête de commande et régulateur de pression.
Tête de commande amovible en quelques secondes et équipée d’un manomètre et 02
soupapes de sécurité.
Accessoires

1-1

Flexible pour Azote, L9 = 1,1 m automatique

1-2

Embase à roulettes standard

1-3

Kit de serrage pour embase

1-4

Main courante

02

Récipient cryogénique d’azote, Cryoconservateur pour échantillon biologique,
capacité : 72 Litres

8
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المــالحـق
 -1وثيقة التعريف بالمؤسسة،

 -2تصريح على الشرف على عدم القيام وااللتزام بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا

قصد التأثير على مختلف إج ارءات إبرام الطلبية ومراحل إنجازها.

 -3تصريح على الشرف يقدمه العارض بأنه لم يكن عونا عموميا بكلية الطب بتونس منذ ما ال يقل عن مدة خمس
سنوات؛

 -4جدول األثمان؛

 -5مثال التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي؛
 -6مثال التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان النهائي؛
 -7وثيقة التعهد المالي؛
 -8استمارات االجابة؛

 -9التزام بتنفيذ الخدمات في اآلجال؛

-10التزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار؛
 -11التزام بتقديم خدمات التكوين والمساعدة.
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بطـاقــة إرشــادات
* اسم العارض................................................................................................. :
* الصفـ ـ ـة......................................................................................................:
* ممثل أو صاحب الشركة...................................................................................... :
* العن ـ ـوان..................................................................................................... :
* السجل التجاري............................................................................................... :
* المعرف الجبائي.............................................................................................. :
* الهاتف ........................:الفاكس …………………………… .. Email .........................
* رقم الحساب البريدي أو البنكي................................................................................ :

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

( االسم واللّقـب والصفـة مع وضع الطابع )
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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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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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)4 (ملحق عدد
جــدول األثمــان

Fournisseur : ………………………………………………………………………………

N°

Désignations d’article

Qté

1

Récipient cryogénique auto-pressurisé
capacité : 98L

01

2

Flexible pour Azote, 1,1 m automatique

01

3

Embase à roulettes standard

01

4

Kit de serrage pour embase

01

5

Main courante

01

6

Récipient cryogénique d’azote, ,
capacité : 72 Litres

01

Prix Unitaire
H.T

TVA

Prix Total en
TTC

Prix Total en TTC

- 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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مثال التزام الكفيل بالتضامن
(المعوض للضمان الوقتي)
إني الممضي أسفله -نحن الممضون أسفله (..................................................................................... )1

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

عمال بصفتي( -بصفتنا) (........................................................................................................ )2
.....................................................................................................................................
أوال  :أشهد – نشهد أن (.......................................................................................................... 3

تمت المصادقة عليه -عليها من وزير المالية عمال بالفصل  113من األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس 2014

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن(............................................................)3

قد أودع – أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد  ....................بتاريخ .................................
مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آالف دينار ( 5000دينار) والمنصوص عليه بالفصل  113من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم
يقع إرجاعه.
ثانيا  :أصرح – نصرح ،أنني أكفل -أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (........................................................)4

والقاطن بـ (......................................................................................................................) 5
.....................................................................................................................................
بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في (...................................................................................)6

المعلن عنه -عنها بتاريخ ....................................من طرف(...........................................................)7
والمتعلق – ا لمتعلقة بـ................................................................................................................
دينار (باألحرف)،
ا
حدد مبلغ الضمان الوقتي بـ.......................................................................................

و بـ..................................................................................................................................
دينار (باألرقام).
ا
ثالثا  :ألتزم – نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعاله والذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان (............................)6

..................................................عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري

أو قضائي مسبق.

يبقى هدا الضمان صالحا لمدة.......................يوما ابتداء من اليوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول العروض.

حرر بـ...................في.......................
( )1االسم واللقب للمضي أو للممضين.

( )2االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
( )3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.

( )4اسم العارض (ذات طبيعية) أو االسم االجتماعي للعارض (ذات معنوية).
( )5عنوان العارض.

( )6االستشارة الوطنية عدد .2016/10
( )7المشتري العمومي.
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مثال التزام الكفيل بالتضامن

(المعوض للضمان النهائي)

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

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

تمت المصادقة عليه -عليها من وزير المالية عمال بالفصل  113من األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس 2014

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن(...........................................................)3
قد أودع – أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد  ................بتاريخ .....................................

مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آالف دينار ( 5000دينار) والمنصوص عليه بالفصل  113من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم
يقع إرجاعه.

ثانيا  :أصرح – نصرح ،أنني أكفل -أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن.......................................................)4( ،

والقاطن بـ (......................................................................................................................)5

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

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

بـ (...............................................................................................................................)8

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

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

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

ثالثا  :ألتزم – نلتزم ،وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة

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 الصفقة 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 الصفقة.

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

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

( )9القبول الوقتي للطلبات.
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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  2016/10المتعلقة باقتناء معدات علمية لفائدة وحدة بحث بكلية الطب بتونس ":
* التعهد الذي يمثل وثيقة االلتزام؛

* كراس الشروط المتعلق باالستشارة الوطنية عدد.2016/10
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 (باألرقام)  ..............................دينا ار
(بلسان القلم)......................................................................................................................
األداء على القيمة المضافة ........................................... :دينا ار

(بلسان القلم).........................................................................................................................
المبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات (باألرقام) ..................................دينا ار
(بلسان القلم).........................................................................................................................
.1

قبول طبيعة األثمان :ثابتة وغير قابلة للمراجعة؛

.3

اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة تسعون ( )90يوما ابتداء من اليوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول العروض؛

.2
.4
.5
.6

تطبيق جميع الفصول الواردة بكراس الشروط باعتبارها عنص ار من عناصر الطلبية؛
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 الصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على
نفقتي وتحت مسؤوليتي؛

كما ألتزم بدفع كل معاليم التسجيل الخاصة بعقد هذه الصفقة ،وبأن ال أقع تحت طائل الموانع المنصوص عليها بالقانون التونسي،

وأن أنفذ هذه الطلبية حسب اآلجال وفي أحسن الظروف.

تصرف المبالغ الراجعة لي من جراء هذه الطلبة على حسابي الجاري:
رقم ..........................................................................
الفرع  ...............................البنك ...................................

 .................في ...............
العارض
(االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء وضع الختم)
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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 اآلجال المحددة ( 60يوما) وحسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلقة باالستشارة
الوطنية عدد .2016/10
 .............في ..............
العارض

(االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء ووضع الطابع)
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التزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار

إني الممضي أسفله (االسم واللقب) ................................................................................................ :
الصفة .............................................................................................................................:
ممثل شركة ....................................................................................................................... :
مقرها ............................................................................................................................. :
المسجل بالسجل التجاري بـ ............................................................... :تحت عدد...............................
المعين محل مخابرته بـ ........................................................................................................... :
المسمى "العارض"
أتعهد بتأمين خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المعدات المقترحة ضمن العرض الذي تقدمت به في اطار االستشارة الوطنية عدد
 2016/10الخاصة باقتناء معدات علمية لفائدة وحدة بحث "  "Plate formeبكلية الطب بتونس لمدة ال تقل عن  03سنوات بعد انتهاء
مدة الضمان.

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

(االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء ووضع الطابع)
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التزام بتقديم خدمات التكوين والمساعدة

إني الممضي أسفله (االسم واللقب) ................................................................................................ :
الصفة .............................................................................................................................:
ممثل شركة ....................................................................................................................... :
مقرها ............................................................................................................................. :
المسجل بالسجل التجاري بـ ............................................................... :تحت عدد...............................
المعين محل مخابرته بـ ........................................................................................................... :
المسمى "العارض"
ألتزم بتركيب الم عدات المسلمة من قبلي وتقديم التكوين والمساعدة لضمان حسن سير المعدات وذلك لمدة شهر من تاريخ القبول الوقتي
وحسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلقة باالستشارة الوطنية عدد .2016/10
 .............في ..............
العارض

(االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء ووضع الطابع)
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 اقتناء معدات علمية لف ائدة وحدة الخدمات المشتركة للبحث2016/10 استشارة عدد

08 ملحق عدد
استمارات االجابة
N° Art

Designations d’article

Caractéristiques minimales exigées

1

Récipient cryogénique autopressurisé

- Capacité utile 98 litres
- Autonomie statique 75 jours
- Régulateur de pression
- Souspapes de protection
- Avec tête de commande amovible
- Indicateur de niveau
- Manomètre
- Vanne de soutirage
- Vanne de mise à l’air

2

Flexible pour transfert d’N2

1.1m , Automatique

3

Embase à roulettes

Standard

4

Kit de serrage pour embase

Standard

5

Main courante

Standard

6

Récipient cryogénique d’N2,
liquide pour conservation
d’échantillons biologiques

- Capacité utile 72 litres
- Autonomie statique 120 jours
- Capacité échantillons environ 2000 tubes

العارض
)(اإلمضاء ووضع الختم

1

Caractéristiques proposés par le
fournisseur

استشارة وطنية عدد  2016/10اقتناء معدات علمية لفائدة وحدة بحث بكلية الطب بتونس

2

