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التونسية  لجمهوريةا  
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

 استشـارة عـدد  0216/20 القتنـاء  ورق  ولوازم مكتبية
 

 لفـائدة كليـة الطـب بتونـس بعنـوان سنـة  0216
 

 

 وكيفية تمويمها االستشارة: موضـوع  الفصل األول
طبقا  والمواـز المكتبية القتناء حاجياتيا مف الورؽ 02/2016القياـ باستشارة وطنية عدد تعتـز كمية الطب بتونس  

عمى حساب االعتمادات المخصصة لمغرض  النفقةويتـ تمويؿ ىذه  العمؿ. ياالجاري بريع ا، ولمتشلمقتضيات كراس الشروط ىذا
 بالعنواف األوؿ لميزانية الكمية.

 

 : شروط المشاركة الفصل الثاني
ال تقبؿ ضمف ىذه االستشارة إال مشاركة المزوديف القادريف عمى الوفاء بتعيداتيـ والذيف تتوفر فييـ الضمانات والكفاءات الالزمة  -

 لحسف تنفيذ التزاماتيـ.
ركة في المشا يمكف لألشخاص المادييف أو المعنوييف الذيف ىـ في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا لمتشريع الجاري بو العمؿ -

 .ىذه االستشارة شريطة أف ال يؤثر ذلؾ عمى حسف انجازىا
 

 تقديم العروض:  الفصل الثالث
 يجب أف تحرر العروض وتمضى مف قبؿ العارضيف أنفسيـ أو عف طريؽ وكالئيـ المؤىميف لذلؾ بصفة قانونية.   -
 يحمؿ العرض قيدا أو شرطا.           يجب أف تحرر العروض عمى المطبوعة الخاصة التي توفرىا اإلدارة وأف ال   -
 يجب أف يقع التنصيص بمساف القمـ عمى األثماف باحتساب كافة األداءات.  -
)مف يـو االثنيف  ( خالؿ التوقيت اإلداريتونس 1001نهج الجبل األخضر الرابطة  15ترسؿ العروض إلى كمية الطب بتونس ) -

 إشارةطريؽ البريد السريع في ظرؼ مغمؽ ال يحمؿ أي عالمة أو صوؿ أو عف عف طريؽ البريد مضموف الو  الى يـو الجمعة(
 تعرؼ بيوية العارض باستثناء العبارة التالية:

 02/2016استشارة عدد  –ال يفتح 
 " لفائدة كمية الطب بتونسولوازم مكتبية  ورق" اقتناء 

 2016 مارس 30االربعاء  يوموذلؾ في أجؿ أقصاه  كما يمكف أف تسمـ الظروؼ مباشرة الى مكتب الضبط  بكمية الطب بتونس
.الزوالبعد  عمى الساعة الثانية عشر  

 : وجوبا عمى الوثائؽ التالية العرضيحتوي 
I- الظرف الخارجي: الوثائق االدارية: 
مضاء المزود عمى الصفحة األخيرة؛بع و يحمؿ الطاس الشروط ممضاة في جميع أوراقو و كرا -1  ا 
 حسب الممحؽ المصاحب؛بطاقة إرشادات  -2
شيادة في تسوية الوضعية الجبائية  لممشاركة في الصفقات العمومية )األصؿ أو نسخة مطابقة لألصؿ مسممة مف قبؿ ادارة  -3

 األداءات سارية المفعوؿ يـو فتح العروض(،
 شيادة انخراط في نظاـ لمضماف االجتماعي، -4



اقتناء ورق ولوازم مكتبيت 02/2016استشارة وطنيت عدد   

 2 

ية أو ما يعادؿ ذلؾ بالنسبة لمعارضيف غير المقيميف وذلؾ حسب ما تنص عميو شيادة في عدـ اإلفالس أو التسوية القضائ  -5
 تشريعات بمدانيـ،

نظير مف السجؿ التجاري بالنسبة لممقيميف أو ما يعادليا بالنسبة لغير المقيميف حسب ما تنص عميو تشريعات بمدانيـ لـ  -6
 يمضي عمى استخراجو أكثر مف سنة،

العارض يمتـز بموجبو بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة الغير بتقديـ وعود أو عطايا أو ىدايا قصد تصريح عمى الشرؼ يقدمو  -7
 التأثير في مختمؼ إجراءات إبراـ الطمبية ومراحؿ إنجازىا،

تصريح عمى الشرؼ يقدمو المشارؾ بأّنو لـ يكف عونا عمومّيا بكمية الطب بتونس لـ تمض عف انقطاعو عف العمؿ بيا مدة  -8
 مس سنوات عمى األقؿ.خ
II- :العرض الفني 
 ؛وصؿ إيداع النماذج -1
  ؛01لمنموذج المقترح بالنسبة لمفصؿ عدد  حوؿ الخاصيات الفنيةتقرير  -2

 Rames offset blanches 21x29,7 format A4 عمى صدوره ثالثة أشير يكوف مقدـ مف قبؿ ضتم لـ 
 « Centre technique de l’emballage et du conditionnement »  مع وضع الختـ واالمضاء؛ 
 استمارات االجابة. -3
III- العرض المالي 

 والمبمغ الجممي يضمف في ظرؼ مغمؽ يكتب عميو "العرض المالي" ويحتوي وجوبا جدوؿ تفصيمي لألسعار يتضمف المبمغ الفردي
 ا لمنموذج المصاحب.باعتبار كؿ األداءات مع ضرورة ختـ وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبق

 :مالحظة
 تقصي لجنة الفتح آليا العروض في الحاالت التالية:

 العرض الذي ال ينطبؽ مع طبيعة ىذه االستشارة، -
 غياب جدوؿ األسعار. -
 

 : تقديم النماذجالفصل الرابع
زة بكمية الطب بتونس مقابؿ إلى حافظ المغا )طبقا لمنماذج المطموبة( يتعيف عمى كؿ عارض تقديـ نموذج لكؿ فصؿ مشارؾ بو

 ف عدـ تقديـ النماذج المعنية ينجر عنو إلغاء العرض بصفة آلية.ا  في الغرض. و  إيداع استالـ وصؿ
 وؿ التالية:صالف تخص النماذج المطموبة

 عدد الفصول بيان الفصول
Rames offset blanches 21 x 29,7 (format A4; 80 gr) 1 
Rames de papier extra strong (format A4 ; 21 x 29,7 ; 80 gr 2 
Rames offset (4 couleurs) 21 x 29,7 A4 ; 64 gr  3 
Rames bristols 4 
Agrafe 24/6 5 
Agrafeuse 6 
Boite d’archives grande modèle 7 
Chemise à rabat  8 
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Ciseaux métalliques 9 
Correcteur  12 
Dossier suspendu 37/27.5 15 
Marqueur permanent  17 
Pochette Fluorissante  19 
Stylo bleu  21 
Stylo rouge  22 
Stylo vert  23 
Trieurs à courrier  35 

 

 :المالحظات واالستفسارات: الخامسالفصل 
أياـ قبؿ التاريخ األقصى المحدد لقبوؿ  10يمكف لكؿ مشارؾ أف يطمب  كتابيا ايضاحات فيما يخص االستشارة في أجؿ أقصاه 

ب تونس. واذا كاف الطم 1007نيج الجبؿ األخضر الرابطة  15العروض وترسؿ وجوبا عمى العنواف التالي: كمية الطب بتونس 
جابة عمى المالحظات واالستفسارات المطموبة وتعميميا عمى بقية المشاركيف قبؿ انقضاء التاريخ األقصى إلمبررا، تمتـز الكمية با

 لقبوؿ العروض بخمسة أياـ.
 

 وآجال التنفيذ تحديد األثمان : السادسالفصل 
 يجب أف تكوف متضمنة لجميع األداءاتو  ،االستشارة طيمة مدة تنفيذييا ال يمكف التراجع فتعتبر األثماف المقدمة نيائية و  -

T.T.C)). 
مف  يوما( 20) عشروفز ال يتجاو  أجؿإليو بنفسو في أف يقـو بتنفيذ الطمبات الموجية  لطمبيةالذي ظفر بايتعيف عمى المزود  -

 بصفة آلية. وكؿ عرض يتضمف أجؿ تنفيذ يفوؽ األجؿ المذكور أعاله يعتبر الغيا طمب التزود.ب توصمو تاريخ
 

 ض و العر  صموحيه: مدة السابعالفصل 
( يوما ابتداء مف اليـو الموالي لمتاريخ األقصى المحدد 90بمجرد تقديـ العروض فاف كؿ مترشح يبقى ممزما بعرضو لمدة تسعيف )

ـ بجمع كؿ المعمومات لقبوؿ العروض. وبمجرد تقديـ العروض يعتبر المترشحوف قد قاموا بوسائميـ الخاصة وتحت كامؿ مسؤولياتي
 التي يرونيا الزمة لتقديـ عروضيـ ولمتنفيذ المحكـ  اللتزاماتيـ.

 
  : كيفية المشاركة واإلسنادالثامنالفصل 

 سناد حسب الفصوؿ حيث يمكف لكؿ عارض أف يظفر بفصؿ واحد أو أكثر.إلتكوف المشاركة والفرز وا
 

 :منهجية فرز العروض : التاسعالفصل 
 زود بإتباع المراحؿ التالية:يقع اختيار الم

وتصحيح األخطاء  األسعار جدوؿ، في والفنيةالتثبت، باإلضافة الى  الوثائؽ االدارية  أولىفي مرحمة  التقييـتتولى لجنة  -
الحسابية ويعتمد في ذلؾ قاعدة موحدة مف حيث توظيؼ كؿ األداءات المستوجبة بعد األخذ بعيف االعتبار لمتخفيضات المالية 

 .حسب الفصوؿ تصاعديا ترتيبا مقترحة ثـ ترتيب جميع العروض الماليةال
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بالنسبة  التثبت في مطابقة العرض الفني المقدـ مف قبؿ صاحب العرض المالي األقؿ ثمنا نيةثافي مرحمة  التقييـكما تتولى لجنة  -
 وذلؾ باالعتماد عمى العناصر التالية: لكؿ فصؿ

 ،راس الشروطالمطموبة ضمف ك الخصائص الفنية -1
 مدة صموحية العرض، -2
 ،آجاؿ التنفيذ -3

ذا ما الطمبيةوفي صورة مطابقة العرض الفني المقدـ مف قبؿ صاحب العرض المالي األقؿ ثمنا لكراس الشروط يقع اسناده  - . وا 
منافسة حسب ترتيبيا ف العرض الفني المعني غير مطابؽ لكراس الشروط يتـ اعتماد نفس المنيجية بالنسبة لمعروض الفنية الأتبيف 

 .الطمبيةالمالي التصاعدي الى حيف تحديد العرض الفني المطابؽ والذي يمكف اسناده 
في حالة تساوي أفضؿ العروض باعتبار كؿ العناصر المعتمدة يتـ دعوة العارضيف المعنييف الى تقديـ عروض مالية جديدة  -

 وتسند الطمبية لمعارض الذي قدـ أقؿ األثماف.
 

 كيفية الخالصو  الطمبيةتسميم :  العاشرالفصل 
يوما مف  20وذلؾ في أجؿ ال يتجاوز  مغازة كمية الطب بتونسب الطمباتتسميـ  ، الطمبيةعمى المزود الذي أسندت اليو يتعيف  -

لمطموبة وفقا ا الطمبيةيقع التأكد مف مدى مطابقة و  .وباعتبار أياـ األحد والعطؿ الرسمية واألعياد تاريخ توصمو بطمب التزود
 .لمخصائص الفنية المطموبة

يجب عمى المزود تقديـ فاتورة في ثالث نظائر تحمؿ كؿ البيانات الوجوبية )المعرؼ الجبائي، الكمية، األداء عمى القيمة  -
 طمب التزود األصمي.( مصحوبة بوصؿ التسميـ و T.T.C) المضافة، المبمغ الجممي باعتبار كؿ األداءات

 

 : التثبت والمراقبةعشر الحادي الفصل
يتعيد المزود بضماف جودة المواد والخدمات التي يقدميا وتقـو إدارة كمية الطب بتونس بعمميات التثبت الكمي والنوعي حسب 

 اآلجاؿ والشروط المنصوص عمييا بكراس الشروط.
ف تبيف عدـ تطابؽ البعض مف الخدمات المسممة لممواصفات المطموبة المتفؽ عمييا فإ ف المزود يمتـز بتعويضيا في أجؿ أقصاه وا 

ف عدـ التزاـ المزود  .تحتسب ابتداء مف تاريخ اعالمو بذلؾ أياـ 10 مقتضيات يحؽ لكمية الطب تطبيؽ  ببنود كراس الشروطوا 
 .مف كراس الشروط 14الفصؿ عدد 

 

 : غرامات التأخيرعشر الثانيالفصل 
ميـ المعدات موضوع االستشارة ودوف أف يتـ االلتجاء الى اعالـ مسبؽ، يتـ في حالة تأخير غير مبرر في اآلجاؿ المحددة لتس

 تطبيؽ التراتيب الجاري بيا العمؿ في مادة غرامات التأخير ويتـ احتساب مبمغ غرامة التأخير كالتالي،
 دينارا x 00مبمغ الغرامة = عدد أيام التأخير 

مغ الجممي لالستشارة. وفي صورة بموغ ىذه النسبة لكمية الطب بتونس الحؽ % مف المب 5عمى أف ال تتجاوز جممة غرامات التأخير 
 في الغاء طمب التزود دوف أي تنبيو مسبؽ وتكميؼ مف يتولى انجازىا حسب االجراء الذي تراه مالئما.

 

 تغيير حجم الطمبية :  عشر الثالثالفصل 
دوف أف يطالب  %20االستشارة بالزيادة أو النقصاف في حدود يمكف لكمية الطب بتونس تغيير حجـ الكميات المطموبة موضوع  -

 المزود بأي تغيير في األثماف المقترحة.
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 : الغاء الطمبيةالفصل الرابع عشر
تمغى الطمبية وجوبا بوفاة صاحبيا أو افالسو ويمكف لكمية الطب بتونس أف تقبؿ عند االقتضاء العروض التي يقدميا الورثة أو  -

 لمصفي قصد استمرار الطمبية.الدائنوف أو ا
يمكف لكمية الطب فسخ الطمبية اذا لـ يؼ صاحبيا بالتزاماتو في أجؿ محدد ال يقؿ عف عشرة أياـ ابتداء مف تاريخ تبميغو تنبييا  -

الذي في الغرض. وبانقضاء ىذا األجؿ يمكف لكمية الطب الغاء الطمبية دوف اجراء آخر وتكميؼ مف يتولى انجازىا حسب االجراء 
 تراه مالئما.

يمكف لكمية الطب الغاء الطمبية اذا ثبت لدييا اخالؿ صاحب الطمبية بالتزامو بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة الغير بتقديـ وعود أو  -
 عطايا أو ىدايا قصد التأثير في مختمؼ اجراءات ابراـ الطمبية وانجازىا.

 

 : شروط عامةالفصل الخامس عشر
 يتعرض ليا كراس الشروط تبقى خاضعة لػػ:الحاالت التي لـ  
 مجمة المحاسبة العمومية، -
 والمتعمؽ بتنظيـ الصفقات العمومية، 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد  -
 جميع النصوص القانونية والتشريعات التونسية ذات العالقة الجاري بيا العمؿ. -

 مضاءإلا                                                                                    مضاءإلا               
 وافقته و ـت عليـاطلع زود:ـالم                                             بتونس  بـة الطـد كليـعمي      
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 

 بـطـاقـة إرشادات
 
 

 

 ............................................................................................... :اسـ العارض* 

 ......................................................................................................ة:ػػػػػالصف* 

 ................................................................................... الشركة:* ممثؿ أو صاحب 

 ..................................................................................................... :العنػػػػواف* 

 * السجؿ التجاري: ...............................................................................................

 ..............................................................................................: المعرؼ الجبائي* 

 ..............................................................................................الياتؼ أو الفاكس:* 

...........................................: .....................................رقـ الحساب البريدي أو البنكي*   

 
 

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

(مع وضع الطابع  الصفػةو  الّمقػباالسـ و  )                                                                    
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس   

 وصـل فـي إيـداع النمـاذج

 إني الممضي أسفمو بصفتي حافظ المغازة بكمية الطب بتونس أشيد أني :
 ......................................................................................................... استممت

 .................................................................................................... * مف المزود:
واـز مكتبية لفائدة كمية الطب بتونس وىي عمى المتعمقة باقتناء ورؽ ول 02/2016بعنواف نماذج لممشاركة في استشارة وطنية عدد 

 النحو التالي:
 : ........................................................................................01الفصؿ عدد  -

 ......: ..................................................................................02الفصؿ عدد  -

 : .........................................................................................03الفصؿ عدد  -

 : ..........................................................................................04الفصؿ عدد  -

 ................................................................: ..........................05الفصؿ عدد  -

 : ..........................................................................................06الفصؿ عدد  -

 ..................: ........................................................................07الفصؿ عدد  -

 : .......................................................................................... 08 الفصؿ عدد -

 : ..........................................................................................09الفصؿ عدد  -

 ..............................................................................: ............12الفصؿ عدد  -

 : ..........................................................................................15الفصؿ عدد  -

 ................................: ..........................................................17الفصؿ عدد  -

 : ..........................................................................................19الفصؿ عدد  -

 : ..........................................................................................21الفصؿ عدد  -

 .......................................................................................... :22الفصؿ عدد  -

 : ..........................................................................................23الفصؿ عدد  -

 .............................................: .............................................35الفصؿ عدد  -

 

 

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

 االمضاء                                                      

 (مع وضع الطابع  الصفػةو  الّمقػباالسـ و  )                                                         
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لجمهورية التونسيةا  
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ارجامعة تونس المن  

 كلية الطب بتونس

 جـدول األثمـان
................................................................................................................................................................المػزود :  -  
.............................................................................................................................................................. : العنػواف -  
...................................................................................................................................................... :المعرؼ الجبائي -  

الثمن الجممي 
 باعتبار األداءات

نسبة 
القيمة 
 المضافة

ثمن الفردي 
دون اعتبار 

 األداءات

ميةالك  بيان المواد 
عدد 
 الفصل

   
0011 

Rames offset blanches 210 x 297 mm (format A4; 
80 gr) 

01 

   
011 

Rames de papier extra strong (format A4 ; 21 x 
29,7 ; 80 gr 

02 

   200 Rames offset (4 couleurs)  03 

   011 Rames bristol  04 

   300 Agraffe 24/6 05 

   100 Agraffeuse  06 

   411 Boîtes d’archive grands modèle 07 

   1000 
Chemises à rabats (couleur vert, bleu, orange, 
rouge, jaune) 

08 

   150 Ciseaux métalliques 09 

   200 Colle Forte 10 

   011 Colle stick 11 

   011 Correcteur  12 

   500 Crayon 13 

   10 Dévidoir  scotch 14 

   0111 Dossier Suspendu 37/27.5 15 

   100 Gomme 16 

   011 P Marqueur Permanent  (paquet de 4 ) 17 

   100 P Marqueur pour tableau blanc 18 

   300 P. Pochette Fluorissant 19 

   1000 Rouleau scotch (rubans transparents 30mm/19mm 20 

   1000 Stylo bleu  21 

   1000 
Stylo rouge 
 

22 

   100 Stylo vert 23 
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   100 Tailles crayons  24 

   10.000 Chemise Cartonnée 25 

   15.000 Chemise kraft 26 

   50 Parapheur 27 

   2000 Pochette Transparent (intercalaire) 28 

   50 Porte Document 100 Vues 29 

   50 Porte Document 180 Vues 30 

   100 Registre 400 p 31 

   50 Registre 300 P.  32 

   50 Flash disque 8 G. 33 

   50 Post -it 34 

   100 Trieurs à courrier  35 

   2000 
cartes 

Carte PVC blanc 0,76 mm (réf: CL; lot de 500) 36 

   100 Rouleau fax  37 

 المبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات 

                                                                        
 :جممي باعتبار جميع األداءات )بمساف القمـ( أوقؼ بمبمغ -

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

........أجؿ صموحية األثماف: ................................................................................... -  
 
 

بػػػ: ............... في .................                                                                          
اإلمضاء والختـ                                                                                            
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جمهورية التونسيةال  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 التزام بتنفيذ الصفقة في اآلجال

 
 
 

 ................................................................................................ : المقب()االسـ و  الممضي أسفمو إني

 .............................................................................................................................:فة الص

 ...............................................................................................: ........................ممثؿ شركة 

 ....................................................................: ......................................................... ىامقر 

 ...............................تحت عدد............................................................... :المسجؿ بالسجؿ التجاري بػ 

 .........................................................: .................................................. المعيف محؿ مخابرتو بػ

 المسمى "العارض"

 قة باالستشارة الوطنية عددراس الشروط المتعمالمواصفات المنصوص عمييا بكسب الشروط و في اآلجاؿ المحددة وح الطمبيةألتـز بتنفيد 

02/2016. 

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

 العارض                                                                                               
 (وضع الطابعمضاء و إلالصفة مع ا)االسـ والمقب و                                                                   
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 تصريح عمـى الشرف
القياـ وااللتزاـ بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة الغير بتقديـ وعود أو عطايا التسوية القضائية وفي عدـ  في عدـ االفالس أو

 أو ىدايا قصد التأثير عمى مختمؼ اجراءات ابراـ الصفقة ومراحؿ انجازىا
  
 

  

تعمؽ بتنظيـ الصفقات والم 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039مف األمر عدد  56لمقتضيات الفصؿ تطبيقا      
:العمومية  

  
 

.....................................المقب(: .............................................و  االسـالممضي أسفمو ) إني  
..............................................................................................................الصفة:   

.............................................شركة: ........................................................... ممثؿ  
..........................................................................................................مقرىػػا:   

ؿ التجاري بػ: ........................................ تحت عدد: ...................................المسجؿ بالسج   
 المعيف محؿ مخابرتو بػ: .............................................................................................

 المسمى "العارض"
 

 أصرح عمى الشرؼ:

لمتشريع الجاري بو العمؿ، قاي لست في حالة افالس أو تسوية قضائية طب* بأنن  

 ابراـ الطمبية مختمؼ إجراءات في* بأف ألتـز بعدـ قيامي مباشرة أو بواسطة الغير بتقديـ وعود أو عطايا أو ىدايا قصد التأثير 
ىا.ومراحؿ انجاز   

 

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

                                                                 

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

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 طب بتونسكلية ال 

 تصريح عمـى الشرف
 في كوف العارض لـ يكف عونا عموميا بكمية الطب بتونس مضت عمى انقطاعو

سنوات 05عف العمؿ ما ال يقؿ عف مدة   
  

  
 

والمتعمؽ بتنظيـ الصفقات  2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039مف األمر عدد  56لمقتضيات الفصؿ تطبيقا      
:العمومية  

  
 

.....................................المقب(: .............................................و  االسـممضي أسفمو )ال إني  
..............................................................................................................الصفة:   

.......................................................................................شركة: ................. ممثؿ  
..........................................................................................................مقرىػػا:   

............... تحت عدد: ...................................المسجؿ بالسجؿ التجاري بػ: .........................   
 المعيف محؿ مخابرتو بػ: .............................................................................................

 المسمى "العارض"
 

 أصرح عمى الشرؼ:

سنوات. 05الطب بتونس منذ ما ال يقؿ عف مدة أصرح عمى الشرؼ بأني لـ أكف عونا عموميا بكمية   

 

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

                                                                 

وضع الختم( اإلمضاء و مع والمقب والصفة االسم)العارض                                                                       
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لجمهورية التونسيةا  
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

الفنية المطلوبة    الخصائص  

Reference Marque 
 

Caractéristiques Techniques proposés 
 

Caractéristiques Techniques demandés  Articles 
 

N° Art 
  Grammage 

papier offset blanc 210 x 297 
mm (format A4; 80 gr) 

01 

 Nombre d’éprouvette 20تساوي أو تفوؽ:    
 Surface de l’éprouvette 500تساوي أو تفوؽ:    

(cm
2
) 

   Min 78,9 

Max 100 
Val. moy. 

grammage(g/m
2
) : 

   Min 78,1 

Max 100 
Val. min. grammage 

(g/m
2
)  

   Min 79,6 

Max 100 

Val. Max. grammage 

(g/m
2
) 

  Opacité % 

 Val. moy. opacité 93,1تساوي أو تفوؽ:    

 Val. min. opacité 92,8تساوي أو تفوؽ:    

 Val. max. opacité 93,3تساوي أو تفوؽ:    

   Papier blanc filigrané de qualité  supérieure  
Extra strang 80g/m2 

Format A4 (21 x 29,7 cm) 

Papier extra strong 2 

   
210 x 297 mm A4 ; 64 gr Rames offset (4 couleurs)  3 

 

 

  Haute qualité, idéal pour réaliser des 
impressions impeccables de diplôme  

Rames bristol  4 

   Boîtes de 1000 agrafes 
Agrafes  24/6  Agrafes   5 

   Capacité d’agrafage jusqu’à 25 feuilles en 24/6 
ou 20 feuilles en 26/6. Base et capot en ABS, Agrafeuses  6 
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mécanisme renforcé en acier.  

   
 En carton rigide gris-marbré Dos 100 mm 

Boîtes d’archive grands 
modèles 

7 

   Chemises 3 rabats avec élastiques 
- Carte lustrée 5/10 –format 24x32 Chemise à rabat 8 

    
Asymétriques 18 cm pour le bureau Ciseaux métalliques 9 

   
 

 - Universelle Transparente, 
- Prise et séchage rapides 
- Excellent pouvoir adhésif 

Colle Forte 10 

    - Ininflammable, 
-  Simple à utiliser, 
-  Colle blanche inodore, 
- Sans solvant pour assembler les papiers  et 
cartons légers. 

Colle stick 11 

    - 2 flacons 20 ml 
- Liquide Correcteur + solvant 
- Adapté aux corrections à effectuer sur de 
grandes surfaces 
 

Correcteur  12 

    
Crayon graphite de qualité 2 Crayons 13 

   
 

 Prédécoupé a toute sa place sur le bureau. 
Un emplacement dans le socle permet de 
stocker des recharges. 

Dévidoir  scotch 14 

    - Dossiers suspendus en V pour armoire 
- Tringle de suspension avec embouts nylon 
- Ce dossier peut être utilisé dans les armoires 
et les rayonnages métalliques standards 

Dossier Suspendu 37/27.5 15 

    - Caoutchouc naturel, 
- Usage bureau, 
- Deux usages : côté rose pour crayon et mine 
graphite. 

Gomme 16 

    Pointe biseautée 
- Encre indélébile 
- Corps et capuchon étanches 
- Encre alcool à odeur  discrète 

Marqueur Permanent 17 
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 : يجب على كل عارض تعمير المطبوعة المقدمة من قبل كلية الطب بتونس.مالحظـــــة
 ئص الفنية المطلوبة يتم اقصاؤه مباشرة.كل عرض ال يتضمن الخصا

 
 

 

 
 

 

 

    - Marker effaçable à sec, 
- Spécial tableaux blancs, 
- Pointe biseautée, 
- Corps et capuchon étanches. 

Marqueur pour tableau blanc 18 

    Stylo surligneur fluo poche. 
Pointe biseautée. 
Corps et capuchon étanches 
Encre universelle 

Pochette Fluorissant 19 

    Rubans transparents pour travaux courants de 
fermeture d’enveloppes et paquets, grâce à sa 
résistance et sa forte adhérence 30 m / 19mm  

Rouleau scotch 20 

    

 
niveau d’encre visible 
Ecriture moyenne, 
bille moyenne extra douce 
 

Stylo bille medium bleu 21 

 

 

   
Stylo bille medium rouge 22 

    
Stylo bille medium vert 23 

    Taille crayon ergonomiques  
Un usage avec réserve. 
Niveau de remplilssage visible 

Tailles crayons  24 

    - En polystyrène choc  
- Pour documents A4  
- Superposable  
- 2 portes étiquettes  

Trieur à courier (différentes 

couleurs)  
25 


