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  التونسية  لجمهوريةا 
الي و البحث العلميوزارة التعليم الع  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

 معدات طبيةاء  ـالقتن PAQ2-FMT، 01/6120 ددـارة عـاستش
 في نطاق دعم الجودة في التعليم العالي
 بكليـة الطـب بتونـس بعنـوان سنـة  2016

 

 

 

 كـراس الشـروط
 

 
 هاوكيفية تمويل االستشارةوع : موضـ الفصل األول

في نطاق دعم  معدات طبيةالقتناء  FMT-PAQ2-01/2016ة عددوطني باستشارةكلية الطب بتونس القيام تعلن 
 النفقةيتم تمويل هذه و  وللتشريع الجاري به العمل. ،لمقتضيات كراس الشروط هذاطبقا وذلك  الجودة في التعليم العالي
 .صة للغرضالمخص على حساب االعتمادات

 

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

 والكفاءات الالزمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.
 

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

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

 
 01/2016عدد استشارة  –ال يفتح 

 " ت طبية في نطاق دعم الجودة في التعليم العالي بكلية الطب بتونسمعدا" اقتناء 
 

 مارس 28كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه يوم 
 .بعد الزوالوعلى الساعة الثانية عشر  2016

 

 وجوبا على الوثائق التالية: العرض يحتوي
-I :الوثائق االدارية الظرف الخارجي: 
مضاء المزود على الصفحة األخيرة؛بع و يحمل الطاس الشروط ممضاة في جميع أوراقه و كرا -1  ا 
 بطاقة إرشادات حسب الملحق المصاحب؛ -2
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للمشاركة في الصفقات العمومية )األصل أو نسخة مطابقة لألصل مسلمة من  الوضعية الجبائية تسوية شهادة في  -3

 ،ءات سارية المفعول يوم فتح العروض(قبل ادارة األدا

 شهادة انخراط في نظام للضمان االجتماعي، -4

شهادة في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص   -5

 عليه تشريعات بلدانهم،

ادلها بالنسبة لغير المقيمين حسب ما تنص عليه تشريعات نظير من السجل التجاري بالنسبة للمقيمين أو ما يع -6
 ،لم يمضي على استخراجه أكثر من سنة بلدانهم

بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو  تصريح على الشرف يقدمه العارض يلتزم -7
 جازها،ومراحل إن الطلبيةهدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام 

لم تمض عن انقطاعه عن  بكلية الطب بتونستصريح على الشرف يقدمه المشارك بأّنه لم يكن عونا عمومّيا  -8
 .العمل بها مدة خمس سنوات على األقل

 

  -IIيحتوي وجوبا الوثائق الفنية التالية: :العرض الفني 
 كراس الشروط،تعهد يتعلق بخدمات ما بعد البيع طبقا لنموذج الملحق المصاحب ل -1
( الخاصة بالمعدات المطلوبة والتي يجب Prospectus techniquesالوثائق الفنية والمطبوعات الفتوغرافية ) -2

 أن تكون واضحة ومفصلة وباأللوان ومكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنكليزية وتحمل امضاء وختم المشارك.
III – العرض المالي: 

يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا جدول تفصيلي لألسعار يتضمن المبلغ الفردي يضمن في ظرف مغلق 
من جهة وباعتبار كل األداءات من جهة أخرى مع ضرورة ختم وامضاء العارض  دون اعتبار جميع األداءات يوالجمل

 الى جانب التاريخ طبقا للنموذج المصاحب.
 :مالحظة

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

 :المالحظات واالستفسارات: الفصل الرابع
أيام قبل التاريخ األقصى  10يمكن لكل مشارك أن يطلب  كتابيا ايضاحات فيما يخص االستشارة في أجل أقصاه 

 1007نهج الجبل األخضر الرابطة  15العنوان التالي: كلية الطب بتونس المحدد لقبول العروض وترسل وجوبا على 
جابة على المالحظات واالستفسارات المطلوبة وتعميمها على بقية إلتونس. واذا كان الطلب مبررا، تلتزم الكلية با

 قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بخمسة أيام. المشاركين
 

  كة واإلسنادكيفية المشار: الخامسالفصل 
 .الفصول حسبسناد إلتكون المشاركة والفرز وا
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 :منهجية فرز العروض:  السادس الفصل

 يقع اختيار المزود بإتباع المراحل التالية:

، في جدول األسعار وتصحيح األخطاء باإلضافة الى  الوثائق االدارية التثبت، أولىتتولى لجنة التقييم في مرحلة  -
ذلك قاعدة موحدة من حيث توظيف كل األداءات المستوجبة بعد األخذ بعين االعتبار للتخفيضات  الحسابية ويعتمد في

 .المبلغ الجملي لجميع الفصولحسب  المالية المقترحة ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا
احب العرض المالي األقل التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل ص ثانيةكما تتولى لجنة التقييم في مرحلة  -

 ثمنا بالنسبة لكل فصل وذلك باالعتماد على العناصر التالية:
 ،الخصائص الفنية المطلوبة -1
 مدة صلوحية العرض، -2
 آجال التنفيذ، -3

. الطلبيةوفي صورة مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا لكراس الشروط يقع اسناده 
ا تبين ان العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية ذا ما  و 

 المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي الى حين تحديد العرض الفني المطابق والذي يمكن اسناده الصفقة.

عوة العارضين المعنيين الى تقديم عروض في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يتم د -
 مالية جديدة وتسند الطلبية للعارض الذي قدم أقل األثمان.

 

 : األثمان وآجال التنفيذالسابعالفصل 
، و يجب أن تكون متضمنة لجميع االستشارةال يمكن التراجع فيها طيلة مدة تنفيذ تعتبر األثمان المقدمة نهائية و  -

 .((T.T.Cاألداءات 
خمسة  إليه بنفسه في ظرف ال يتجاوزأن يقوم بتنفيذ الطلبات الموجهة  باالستشارةتعين على المزود الذي ظفر ي -

وكل عرض يتضمن  .وباعتبار أيام األحد والعطل الرسمية واألعياد طلب التزود تسلمه من تاريخ يوما( 15)عشرة 
 .أجل تنفيذ يفوق األجل المذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية

 
  ضو: مدة صلوحية العرالثامنالفصل 

( يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ 60) ستينبمجرد تقديم العروض فان كل مترشح يبقى ملزما بعرضه لمدة 
األقصى المحدد لقبول العروض. وبمجرد تقديم العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل 

 لمعلومات التي يرونها الزمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم  اللتزاماتهم.مسؤولياتهم بجمع كل ا

 

 وكيفية الخالص المعدات: تسليم  التاسعالفصل 
خمسة  أقصاهبمغازة كلية الطب بتونس وذلك في أجل  المعدات،  تسليم الطلبيةيتعين على المزود الذي أسندت اليه  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المعداتويقع التأكد من مدى مطابقة لتزود. من تاريخ توصله بطلب ا يوما (15عشرة )
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 المطلوبة وفقا للخصائص الفنية المطلوبة.

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

 
 : التثبت والمراقبةالعاشر الفصل

يتعهد المزود بضمان جودة المواد والخدمات التي يقدمها وتقوم إدارة كلية الطب بتونس بعمليات التثبت الكمي والنوعي 
 حسب اآلجال والشروط المنصوص عليها بكراس الشروط.

ن تبين عدم تطابق البعض من الخدمات المسلمة للمواصفات المطلوبة المتفق عليها لمزود يلتزم فإن ا وا 
ن عدم التزام المزود ببنود كراس الشروط ا  تحتسب ابتداء من تاريخ اعالمه بذلك. و  أيام 10بتعويضها في أجل أقصاه 
 من كراس الشروط. 14عدد بالفصل  مقتضياتيحق لكلية الطب تطبيق 

 

 : غرامات التأخير الحادي عشرالفصل 
موضوع االستشارة ودون أن يتم االلتجاء الى اعالم  يم المعداتفي حالة تأخير غير مبرر في اآلجال المحددة لتسل

 مسبق، يتم تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير كالتالي،
 

 دينارا x 30 عدد أيام التأخير مبلغ الغرامة =

وفي صورة بلوغ هذه النسبة لكلية الطب  .الجملي لالستشارةلغ مبالمن  % 5 على أن ال تتجاوز جملة غرامات التأخير
 وتكليف من يتولى انجازها حسب االجراء الذي تراه مالئما. بتونس الحق في الغاء طلب التزود دون أي تنبيه مسبق

 الفصل الثاني عشر : تغيير حجم الطلبية 

% 20الستشارة بالزيادة أو النقصان في حدود يمكن لكلية الطب بتونس تغيير حجم الكميات المطلوبة موضوع ا -
 دون أن يطالب المزود بأي تغيير في األثمان المقترحة.

 
 ضمان المعدات:: عشر الثالثالفصل 

يضمن صاحب الطلبية أن المعدات خالية من عيوب الصنع أو مواد التصنيع ومطابقة للموصفات التونسية والعالمية 
من تاريخ التسليم ويتمثل الضمان في اصالح أو تعويض القطع التي ظهرت بها  وذلك لمدة سنة على األقل ابتداء

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

 الغاء الطلبية: عشر الرابعالفصل 

أن تقبل عند االقتضاء العروض التي  لكلية الطب بتونس تلغى الطلبية وجوبا بوفاة صاحبها أو افالسه ويمكن -
 أو المصفي قصد استمرار الطلبية. يقدمها الورثة أو الدائنون

في أجل محدد ال يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ  بالتزاماته صاحبهااذا لم يف  الطلبيةيمكن لكلية الطب فسخ  -
الغاء الطلبية دون اجراء آخر وتكليف من يتولى . وبانقضاء هذا األجل يمكن لكلية الطب تبليغه تنبيها في الغرض

 .انجازها حسب االجراء الذي تراه مالئما
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يمكن لكلية الطب الغاء الطلبية اذا ثبت لديها اخالل صاحب الطلبية بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير  -
 الطلبية وانجازها.في مختلف اجراءات ابرام  بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير

 

 شروط عامة: عشر الخامسالفصل 

 الحاالت التي لم يتعرض لها كراس الشروط تبقى خاضعة لــ: 
 ،مجلة المحاسبة العمومية -
 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد  -
 ذات العالقة الجاري بها العمل.جميع النصوص القانونية والتشريعات التونسية  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مضاءإلا                                                                                    مضاءإلا          
 وافقته و ـت عليـاطلع زود:ـالم                                      بتونس  بـة الطـد كليـعمي  السيـد   
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 استمارات االجابة

Caractéristiques proposés par le 

fournisseur Caractéristiques minimales exigées Designation 
N° 

 - Dimensions: 

     * Longueur : 2000-2100mm     

     * Largeur : 850-900mm 

- Couchage: rigide en HPL 

- Réglage en hauteur : 650-900mm 

- Inclinaison du dossier : 0-70° 

- Inclinaison du segment cuisse : 30° 

- Position proclive-déclive 

- Barrière pliante bilatérale en acier inoxydable 

- Equipé de 4 roues de 200 mm avec blocage 

centralisé 

- Deux dispositifs pour tige porte-sérum 

- Tige porte sérum 

Chariot brancard 

hydraulique 
01 

 - Matériau: profil métalliques revêtement époxy 

- Cinq tiroirs 

- Dimensions : 

    * Largeur : 80-90 cm 

    * Profondeur : 50-60 cm 

    * Hauteur : 85- 100 cm 

- Une tige porte sérum 

Chariot de soins avec roues 

et système de freinage 
02 

 

 - Deux niveaux 

- Dimensions: 

     * Longueur : 60-70 cm 

     * Largeur : 50-60 cm 

     * Hauteur : 80-90 cm 

Guéridon de soins en inox 03 
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- Alimentation électrique:220 v 

- Débit minimal: 14 l/min 

- Vide minimum : 450 mbar 

- Bocal de 1 l 

Aspirateur électrique 

portable  
04 

  - Plage de débit de 0,1 à plus que 900 ml/h, 

incrément de 0,1ml/h 

- Obligation d’adaptation et de reconnaissance 

automatique des types de seringues et de leurs 

capacités 

- Bolus manuel et programmable 

- Fonction purge 

- Alimentation : secteur/batterie 

- Etanchéité parfaite 

- Protection contre les courants de fuites et les chocs 

électriques 

- Pré-alarme d’occlusion 

-Possibilité de montage en série sur potence 

 

 

  

Seringue électrique à une 

voie 
05 

 
15 jours à partir de la notification du marché Délais de livraison 06 
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Consultation N°01/2016 
 ACQUISITION DES MOBILIRS ET MAT2RIELS MEDICAUX     

 

 

FOURNISSEUR …………………………………………………………………………………… 

 

 

N° Designation des articles Qté 

Prix 

Unitaire 

H.T.C 

TVA 
Prix Total 

en TTC 

01 Chariot brancard hydraulique 01 

   

02 
Chariot de soins avec roues et système 

de freinage  
01 

   

03 Guéridon de soins en inox 02 

   

04 Aspirateur électrique portable 01 

   

05 Seringue électrique à une voie 03 

   

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 

 

 

 

 

 



اقتناء معدات طبية  01/2016استشارة وطنية عدد  

                    FMT-PAQ2 

 
9 

 لجمهورية التونسيةا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 بـطـاقـة إرشادات
 

 

 .............................................................................................. :اسم العارض* 

 ...............................................................................................ة:ـــــالصف* 

 ………………………………………………………………… * ممثل أو صاحب الشركة:

 ...............................................................: ................................العنــــوان* 

 .............................السجل التجاري: ............................................................... *

 ............................................................................................: المعرف الجبائي* 

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

 ............: .................................................................رقم الحساب البريدي أو البنكي* 

 
 

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

 (مع وضع الطابع  الصفـةو  الّلقـباالسم و  )                                                                
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 الجمهورية التونسية

 لتعليم العالي والبحث العلميوزارة ا
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 تصريح علـى الشرف
القيام وااللتزام بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو في عدم االفالس أو التسوية القضائية وفي عدم 

نجازهاعطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف اجراءات ابرام الصفقة ومراحل ا  
  
 

  

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

  
 

.....................................اللقب(: .............................................و  االسمالممضي أسفله ) إني  
..............................................................................................................الصفة:   

.............................................شركة: ........................................................... ممثل  
..........................................................................................................مقرهــا:   

المسجل بالسجل التجاري بـ: ........................................ تحت عدد: ...................................   
.........................................................المعين محل مخابرته بـ: ....................................  

 المسمى "العارض"
 

 أصرح على الشرف:

 * بأنني لست في حالة افالس أو تسوية قضائية طبق للتشريع الجاري به العمل،

ابرام  لف إجراءاتمخت في* بأن ألتزم بعدم قيامي مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير 
ها.ومراحل انجاز  الطلبية  

 

  ................. في .................

                                                                 

وضع الختم(اإلمضاء و  مع واللقب والصفة االسم)العارض                                                                       
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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

سنوات 05عن العمل ما ال يقل عن مدة   
  

  
 

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

  
 

.....................................اللقب(: .............................................و  االسمالممضي أسفله ) إني  
..............................................................................................................الصفة:   

.............................................شركة: ........................................................... ممثل  
..........................................................................................................مقرهــا:   

المسجل بالسجل التجاري بـ: ........................................ تحت عدد: ...................................   
.................المعين محل مخابرته بـ: ............................................................................  

 المسمى "العارض"
 

 أصرح على الشرف:

سنوات. 05أصرح على الشرف بأني لم أكن عونا عموميا بكلية الطب بتونس منذ ما ال يقل عن مدة   

 

  ................. في .................

                                                                 

اإلمضاء و وضع الختم( مع واللقب والصفة االسم)العارض                                                                       
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 
 في اآلجال الطلبيةالتزام بتنفيذ 

 
 
 

 .............................................................................................. : اللقب()االسم و  الممضي أسفله إني

 ...........................................................................................................................:الصفة 

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

 ..................................................................: ......................................................... هامقر 

 ...............................تحت عدد ....................................................... :بالسجل التجاري بـ  المسجل

 .....................: .................................................. المعين محل مخابرته بـ

 المسمى "العارض"

عدد  باالستشارةراس الشروط المتعلقة المواصفات المنصوص عليها بكسب الشروط و وح يوما 15أقصاه أجل في  الطلبيةألتزم بتنفيد 

01/2016. 

 
 في .............. .............                                                                                    

 العارض                                                                                               
 (مع التعريف باالمضاء وضع الطابعمضاء و إلالصفة مع ا)االسم واللقب و                                                           
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 معة تونس المنارجا
 كلية الطب بتونس 

 
 تعهـــــــــــــــــــــــد

 )بخصوص خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار(

 
 
 

 .............................................................................................. : اللقب()االسم و  الممضي أسفله إني

 ...........................................................................................................................:الصفة 

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

 

عدد  ن خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار للمعدات المقترحة ضمن العرض الذي تقدمت به في اطار االستشارة الوطنيةأتعهد بتأمي

 .سنوات بعد انتهاء مدة الضمان 03وذلك لمدة  01/2016

 
 في .............. .............                                                                                    

 العارض                                                                                               
 (مع التعريف باالمضاء وضع الطابعمضاء و إلالصفة مع ا)االسم واللقب و                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


