استشارة وطنية عدد  2016//11اقتناء مواد تنظيف
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

استشـارة عـدد 2016/11القتنـاء مواد تنظيف
لفـائدة كليـة الطـب بتونـس بعنـوان سنـة 2016

كـراس الشـروط
الفصل األول  :موضـوع االستشارة وكيفية تمويلها

تعتزم كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد  2016/11القتناء حاجياتها من مواد التنظيف طبقا

لمقتضيات كراس الشروط هذا ،وللتشاريع الجاري بها العمل .ويتم تمويل هذه النفقة على حساب االعتمادات المخصصة
للغرض بالعنوان األول لميزانية الكلية.

الفصل الثاني  :شروط المشاركة

ال تقبل ضمن هذه االستشارة إال مشاركة المزودين القادرين على الوفاء بتعهداتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات

والكفاءات الالزمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.
الفصل الثالث  :كيفية المشاركة وتقديم العروض

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

اإلداري لكامل ايام االسبوع ما عدا يوم السبت 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 2016/11
" اقتناء مواد تنظيف "
كما يمكن ان تقدم العروض مباشرة الى مكتب الضبط بالكلية وذلك في اجل اقصاه يوم الجمعة  28أكتوبر،2016

على الساعة منتصف النهار ويعتمد ختم مكتب الضبط في ذلك .و يحتوي الظرف 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 (االصل أو نسخة مطابقة لألصل مسلمة من
قبل ادارة األداءات سارية المفعول يوم فتح العروض).

 -4شهادة انخراط في نظام للضمان االجتماعي

 -5شهادة في عدم االفالس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما
تنص عليه تشريعات بلدانهم.
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 -6نظير من السجل التجاري بالنسبة للمقيمين أو ما يعادلها بالنسبة لغير المقيمين حسب ما تنص عليه تشريعات
بلدانهم لم يمض 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 اجراءات ابرام الطلبية ومراحل انجازها.

 -8تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا عموميا بكلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن العمل
بها مدة خمس سنوات على االقل.
 IIالعرض المالي :
ي ضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا جدول تفصيلي لألسعار يتضمن المبلغ الفردي
والمبلغ الجملي باعتبار كل األداءات مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا للنموذج المصاحب.
الفصل الرابع :تقديم النماذج
يتعين على كل عارض تقديم نموذج لكل فصل مشارك به إلى حافظ المغازة بكلية الطب بتونس مقابل استالم وصل
إيداع في الغرض .وان عدم تقديم النماذج المعنية ينجر عنه إلغاء العرض بصفة آلية.
تخص النماذج المطلوبة الفصول التالية :
عدد الفصول

بيـــــــان الفصــــول

01

)Serpillière classique (50 cm x 80 cm

02

)Cachemire (30 cm x 35 cm

03

)Chamoisine (30 cm x 35 cm

04

Sac poubelle grand modèle (43 g) Noir

05

choc

06

Eau de Javel concentré 30°

07

)Sanexe (grésils

08

Dinol

09

Savon liquide

10

Gants de ménage

11

Balaie

12

Raclette

13

Corbeille à poubelle pour bureau

14

(حكاكة) Tampon à récurer abrasif
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الفصل الخامس :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 السادس  :تحديد األثمان وآجال التنفيذ:

 تعتبر األثمان المقدمة نهائية وال يمكن التراجع فيها طيلة مدة تنفيذ االستشارة ،ويجب أن تكون متضمنة لجميعاألداءات ).)T.T.C

 -يتعين على المزود الذي ظفر بالطلبية أن يقوم بتنفيذ الطلبات الموجهة إليه بنفسه في أجل ال يتجاوز خمسة عشر

( )15يوما من تاريخ توصله بطلب التزود .وكل عرض يتضمن أجل تنفيذ يفوق األجل المذكور أعاله يعتبر الغيا
بصفة آلية.

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 :كيفية المشاركة واإلسناد

تكون المشاركة والفرز واإلسناد حسب الفصول حيث يمكن لكل عارض أن يظفر بفصل واحد أو أكثر.
الفصل التاسع  :منهجية فرز العروض:
يقع اختيار المزود بإتباع المراحل التالية:
 تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت ،باإلضافة الى الوثائق االدارية والفنية ،في جدول األسعار وتصحيحاألخطاء الحسابية 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 حسب الفصول.

 كما تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقلثمنا بالنسبة لكل فصل وذلك باالعتماد على العناصر التالية:

 -1مدة صلوحية العرض،
 -2آجال التنفيذ،

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

الطلبية .واذا ما تبين أ ن 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.
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 في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يتم دعوة العارضين المعنيين الى تقديم عروض ماليةجديدة وتسند الطلبية للعارض الذي قدم أقل األثمان.

الفصل العاشر  :تسليم الطلبية وكيفية الخالص:
 يتعين على المزود الذي أسندت اليه الطلبية ،تسليم الطلبات بمغازة كلية الطب بتونس وذلك في أجل ال يتجاوز 15يوما من تاريخ توصله بطلب التزود وباعتبار أيام األحد والعطل الرسمية واألعياد .ويقع التأكد من مدى مطابقة الطلبية

المطلوبة وفقا للخصائص الفنية المطلوبة.

 يجب على المزود تقديم فاتورة في ثالث نظائر تحمل كل البيانات الوجوبية (المعرف الجبائي ،الكمية ،األداء علىالقيمة المضافة ،المبلغ الجملي باعتبار كل األداءات ( )T.T.Cمصحوبة بوصل التسليم وطلب التزود األصلي.

الفصل الحادي 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 تطبيق مقتضيات الفصل عدد  14من كراس الشروط.

الفصل الثاني عشر :غرامات التأخير
في حالة تأخير غير مبرر في اآلجال المحددة لتسليم المواد موضوع طلب االستشارة ودون أن يتم االلتجاء الى اعالم
مسبق ،يتم تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير كالتالي،
مبلغ الغرامة = عدد أيام التأخير  30 xدينا ار
على أن ال تتجاوز جملة غرامات التأخير  % 5من المبلغ الجملي لالستشارة .وفي صورة بلوغ هذه النسبة لكلية الطب
بتونس الحق في الغاء طلب التزود دون أي تنبيه مسبق وتكليف من يتولى انجازها حسب االجراء الذي تراه مالئما.
الفصل الثالث عشر  :تغيير حجم الطلبية
 يمكن لكلية الطب بتونس تغيير حجم الكميات المطلوبة موضوع االستشارة بالزيادة أو النقصان في حدود  %20دونأن يطالب المزود بأي تغيير في األثمان المقترحة.
الفصل الرابع عشر :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،4
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 في حالة افالس صاحب الطلبية،في كل الحاالت المذكورة أعاله ال يحق لصاحب الطلبية المطالبة بأي تعويض.

 يمكن لكلية الطب فسخ الطلبية اذا لم يف صاحب الطلبية بالتزاماته .وفي هذه الصورة تقوم كلية الطب بتونس بتوجيهتنبيها 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 القيام 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 استالم أوبطريقة ال مادية مؤمنة.
الفصل الخامس عشر :تسوية الخالفـات
تعرض الخالفات التي تعذر تسويتها بالتراضي على أنظار المحاكم التونسية المختصة المتواجدة بوالية تونس.
الفصل السادس عشر :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.
الفصل الخامس عشر :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

عميـد كليـة الطـب بتونس
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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؛

 -5التزام بتنفيذ الطلبية في اآلجال.
 -6وصـل فـي إيـداع النمـاذج.
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

(ملحق عدد )01

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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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

(ملحق عدد )02

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 و البحث العلمي

جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس

(ملحق عدد )03

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 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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 اقتناء مواد تنظيف2016//11 استشارة وطنية عدد
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

)04 (ملحق عدد
جــدول األثمــان

................................................................................................................................................................ :  المـزود-

.............................................................................................................................................................. :  العنـوان-

...................................................................................................................................................... : المعرف الجبائيالثمن الجملي باحتساب

الثمن الفردي

األداءات

باحتساب األداءات

الكمية

بيان الفصول

عدد
الفصل

1000

Serpillière classique (50 cm x 80 cm)

01

500

Cachemire (30 cm x 35 cm)

02

500

Chamoisine (30 cm x 35 cm)

03

15 000

Sac poubelle grand modèle (43 g) Noir

04

200 L

choc

05

1000 L

Eau de Javel concentré 30°

06

2000 L

Sanexe (grésyl)

07

300 L

Dinol

08

500 L

Savon liquide

09

300

Gants de ménage

10

120

Balaie

11

100

Raclette

12

50

Corbeille à poubelle pour bureau

13

500

Tampon à récurer abrasif )(حكاكة

14

150

Air Fraiche (lavande /pin/ citron )

15

150

Savon aromatisé

16

200

Savon vert petit format (70 gr)

17

10
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18

Seau en Plastique 10L

20

19

Serviette

100

20

Spontex

100

21

Flytoxe parfumé

20

22

)Gant Usage Unique (Paquet de 100

50 P

23

Papier hygiénique

1.500

24

Essuie tout

1000

25

Sac poubelle grand modèle (43 g) Noir

26

Manche en bois naturel

15.000
50

المبلغ الجملي بالدينار

 أوقف بمبلغ جملي باعتبار جميع األداءات (بلسان القلم):...................................................................................................................
...................................................................................................................

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

 -أجل صلوحية األثمان :المدة المطلوبة:

 -أج ـ ـ ـل تنفي ـ ـ ـ ـذ الطلبي ـ ـ ـ ـة :المدة المطلوبة:

المدة المقترحة ................................ :

 90يوما

المدة المقترحة ................................ :

 15يوما

 .................في …… .................
العارض (االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء و وضع الختم)
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استشارة وطنية عدد  2016//11اقتناء مواد تنظيف
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

(ملحق عدد )05

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 ( 15يوما) وحسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط
المتعلقة باالستشارة الوطنية عدد .2016/11
 .............في ..............
العارض

(االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء ووضع الطابع)
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استشارة وطنية عدد  2016//11اقتناء مواد تنظيف
الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس

(ملحق عدد )06

وصـل فـي إيـداع النمـاذج
إني الممضي أسفله وبصفتي حافظ المغازة بكلية الطب بتونس أشهد أني استلمت من:
المزود.............................................................................................. ......... :
بعنوان نماذج للمشاركة في االستشارة الوطنية عدد  2016/11المتعلقة باقتناء مواد تنظيف لفائدة كلية الطب بتونس

وهي على النحو التالي:

 الفصل عدد.........................................................................................01 الفصل عدد......................................................................................... 02 -الفصل عدد.........................................................................................03

 الفصل عدد.......................................................................................... 04 الفصل عدد.......................................................................................... 05 الفصل عدد..........................................................................................06 الفصل عدد.......................................................................................... 07 الفصل عدد..........................................................................................08 الفصل عدد.......................................................................................... 09 الفصل عدد.......................................................................................... 10 الفصل عدد..........................................................................................11 الفصل عدد.......................................................................................... 12 الفصل عدد..........................................................................................13 -الفصل عدد.......................................................................................... 14

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

( االسم واللّقـب والصفـة مع وضع الطابع )
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