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  التونسية  لجمهوريةا  
الي و البحث العلميوزارة التعليم الع  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

 

 استشـارة عـدد 2016/04 القتنـاء  لـوازم  لمعدات التكييف المركزي، لوازم كهربائيـة، حديديـة وصحيـة
 

 لفـائدة كليـة الطـب بتونـس بعنـوان سنـة  2016
 

 

 وكيفية تمويلها االستشارة: موضـوع  الفصل األول
 لمعدات التكييف المركزي، لوازم لوازمالقتناء  04/2016 كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد تعلن 

على  النفقةويتم تمويل هذه  ، وللتشريع الجاري به العمل.طبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا كهربائية، حديدية وصحية
 لغرض بالعنوان األول لميزانية الكلية.حساب االعتمادات المخصصة ل

 
 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  15وض إلى كلية الطب بتونس )يجب أن ترسل العر 
عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرف مغلق ال يحمل  لكامل ايام االسبوع، اإلداري

 أي عالمة أو إشارة تعرف بهوية العارض باستثناء العبارة التالية:
 

 04/2016ة عدد استشار –ال يفتح 
 " " اقتناء لوازم لمعدات التكييف المركزي، لوازم كهربائية، حديدية وصحية

 

أفريل  12كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه يوم 
 .بعد الزوالوعلى الساعة الثانية عشر  2016

 

 لية:وجوبا على الوثائق التا العرض يحتوي
-I الظرف الخارجي: الوثائق االدارية: 
مضاء المزود على الصفحة األخيرة؛ -1  كراس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وا 
 بطاقة إرشادات حسب الملحق المصاحب؛ -2
لمة من للمشاركة في الصفقات العمومية )األصل أو نسخة مطابقة لألصل مس الوضعية الجبائية تسوية شهادة في  -3

 ،قبل ادارة األداءات سارية المفعول يوم فتح العروض(

 شهادة انخراط في نظام للضمان االجتماعي، -4
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شهادة في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص   -5

 عليه تشريعات بلدانهم،

نسبة للمقيمين أو ما يعادلها بالنسبة لغير المقيمين حسب ما تنص عليه تشريعات نظير من السجل التجاري بال -6
 .لم يمضي على استخراجه أكثر من سنة بلدانهم

 

II – العرض المالي: 
يضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا جدول تفصيلي لألسعار يتضمن المبلغ الفردي 

 ات مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا للنموذج المصاحب.والجملي باعتبار كل األداء
 مالحظة:

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

 : تقديم النماذجالفصل الرابع
كل عارض تقديم نموذج لكل فصل مشارك به إلى حافظ المغازة بكلية الطب بتونس مقابل استالم وصل  يتعين على

ن عدم تقديم النماذج   ينجر عنه إلغاء العرض بصفة آلية. المعنيةإيداع في الغرض. وا 
 تخص النماذج المطلوبة الفصول التالية:

N° Designation des articles 
01 Blocus à verrous  
02 Serrure encastrée WC 
03 Serrure encastrée blocus 
04 Canon  
05 Boule clair de 400 (selon modèle existant) 
06 Tube néant 0.60 
07 Tube néant 1.20 
08 Lampe économique E27 grand modèle 
09 Lampe économique E27 petit modèle 
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 :االستفساراتالمالحظات و :  الخامسالفصل 
أيام قبل التاريخ األقصى  10يمكن لكل مشارك أن يطلب  كتابيا ايضاحات فيما يخص االستشارة في أجل أقصاه 

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

 المشاركين قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بخمسة أيام.
 

 : تحديد األثمان وآجال التنفيذ الفصل السادس
متضمنة لجميع  ، و يجب أن تكوناالستشارةال يمكن التراجع فيها طيلة مدة تنفيذ تعتبر األثمان المقدمة نهائية و  -

 .((T.T.Cاألداءات 
عشرون  إليه بنفسه في ظرف ال يتجاوزأن يقوم بتنفيذ الطلبات الموجهة  باالستشارةيتعين على المزود الذي ظفر  -
وكل عرض يتضمن أجل تنفيذ  .وباعتبار أيام األحد والعطل الرسمية واألعياد طلب التزود تسلمه من تاريخ يوما( 20)

 كور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية.يفوق األجل المذ
 

 ض و : مدة صلوحيه العر الفصل السابع
( يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ 90بمجرد تقديم العروض فان كل مترشح يبقى ملزما بعرضه لمدة تسعين )

ة وتحت كامل األقصى المحدد لقبول العروض. وبمجرد تقديم العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاص
 مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها الزمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم  اللتزاماتهم.

 
  : كيفية المشاركة واإلسنادالفصل الثامن

 سناد حسب الفصول حيث يمكن لكل عارض أن يظفر بفصل واحد أو أكثر.إلتكون المشاركة والفرز وا
 

 لعروض:: منهجية فرز ا الفصل التاسع
 يقع اختيار المزود بإتباع المراحل التالية:

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

 .حسب الفصول للتخفيضات المالية المقترحة ثم ترتيب جميع العروض المالية ترتيبا تصاعديا
كما تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي  -

 األقل ثمنا بالنسبة لكل فصل وذلك باالعتماد على العناصر التالية:
 الفنية المطلوبة ضمن كراس الشروط،الخصائص  -1
 مدة صلوحية العرض، -2
 آجال التنفيذ، -3
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وفي صورة مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا لكراس الشروط يقع اسناده  -
ذا ما تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بال نسبة للعروض الطلبية. وا 

 الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي الى حين تحديد العرض الفني المطابق والذي يمكن اسناده الطلبية.
في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يتم دعوة العارضين المعنيين الى تقديم عروض  -

 أقل األثمان. مالية جديدة وتسند الطلبية للعارض الذي قدم
 

 :طريقة الخالص: الفصل العاشر
بعد عملية التزويد، يقدم المزود فاتورة في ثالثة نظائر صحبة طلب التزود األصلي ووصل االستالم تقوم على  -

أساسها كلية الطب بإنجاز أمر بالصرف وتحويل المبلغ المطلوب لفائدة الحساب البنكي أو البريدي المذكور على 

 الفاتورة.
يتم الخالص بعد التصريح باالستالم الوقتي وذلك بواسطة األمر بالدفع بعد تقديم الفاتورة الجملية من قبل المزود  -1

 تتضمن المبلغ الجملي بلسان القلم وتكون مختومة وممضاة.
بل حافظ تقديم الفاتورة محتوية على المبلغ الجملي لالستشارة مرفقة بوصل التسليم والتي يجب أن تمضى من ق  -2

 المغازة.

 شهادة في ابراء الذمة مسلمة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول عند الخالص، -3

 شهادة في الوضعية الجبائية مسلمة من ادارة األداءات تكون سارية المفعول عند الخالص. -4

ستشارة للمواصفات المطلوبة، ويتم يبقى الخالص رهين تصريح لجنة الفرز بمطابقة المعدات موضوع طلب اال -

 .يوما بداية من تاريخ تقديم ملف الخالص مستوفي لجميع الوثائق الالزمة 45خالص المزود في أجل أقصاه 

 
 : التثبت والمراقبةالفصل الحادي عشر

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

ن تبين عدم تطابق البعض من الخدمات المسلمة للمواصفات المطلوبة المتفق عليها فإن المزود يلتزم بتعويضها في  وا 
ن عدم التزام المزود ببنود كراس ا .أيام تحتسب ابتداء من تاريخ اعالمه بذلك 10أجل أقصاه  لشروط يحق لكلية وا 

 من كراس الشروط. 14الطب تطبيق مقتضيات الفصل عدد 
 

 : غرامات التأخيرالفصل الثاني عشر
في حالة تأخير غير مبرر في اآلجال المحددة لتسليم المعدات موضوع االستشارة ودون أن يتم االلتجاء الى اعالم 

 ت التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير كالتالي،مسبق، يتم تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في مادة غراما
 دينارا x 30مبلغ الغرامة = عدد أيام التأخير 
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% من المبلغ الجملي لالستشارة. وفي صورة بلوغ هذه النسبة لكلية الطب  5على أن ال تتجاوز جملة غرامات التأخير 
 ن يتولى انجازها حسب االجراء الذي تراه مالئما.بتونس الحق في الغاء طلب التزود دون أي تنبيه مسبق وتكليف م

 
 : تغيير حجم الطلبية  الفصل الثالث عشر

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

 
  وية الخالفـات: تسالرابع عشر الفصل

 تعرض الخالفات التي تعذر تسويتها بالتراضي على أنظار المحاكم التونسية المختصة المتواجدة بوالية تونس.

 العمومي : المحاسبالخامس عشر الفصل

 بكلية الطب بتونس خالص مستحقات الشركة المتعهدة. العمومي المحاسبيتولى 

 
 عشر: الغاء الطلبية السادسالفصل 

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

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

 انجازها حسب االجراء الذي تراه مالئما.
يمكن لكلية الطب الغاء الطلبية اذا ثبت لديها اخالل صاحب الطلبية بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير  -

 م وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف اجراءات ابرام الطلبية وانجازها.بتقدي
 

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

 مضاءإلا                                                                     مضاءإلا               
 المـزود: اطلعـت عليـه ووافقت      عميـد كليـة الطـب بتونس                                             

                                                                                                             



كهربائية، حديدية وصحيةف المركزي، لوازم لمعدات التكيي لوازم اقتناء  04/2016داستشارة وطنية عد  

 

6 

 

Consultation N°04/2016 

 اقتناء لوازم لمعدات التكييف المركزي ولوازم كهربائية 
 

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

 

 

N° Designation des articles Qté 
Prix Unitaire 

en TTC 

Prix Total 

en TTC 

01 Multiprise 5 x 2 p + T à voyant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       50 
  

02 Boule clair de 400 (selon modèle existant)  50 
  

03 Jeux de tournevis d’électricien 01 
  

04 Jeux de pince d’électricien 01 
  

05 Pince ampérométrique 01 
  

06 Lampe économique E27 25W 500 
  

07 Lampe économique E27 25W petit modèle 500 
  

08 Tube néant 1.20 1000 
  

09 Tube néant 0.60 1000 
  

10 
Disjoncteur  moteur Référence : GV2-M08, 2.5-4A 

(3 pôles) 
10 

  

11 Contacteur LCD – 24V 50 
  

12 Voyant 24 V 50 
  

13 Voyant 220 V 50 
  

14 Relait 20 
  

15 Purgeur automatique 50 
  

16 Mano de pression 10 br 05 
  

17 Robinet d’isolement avec purge 3/8 15 
  

18 
Mano de température vertical (selon le modèle 

existant) 
05 

  

19 
Mano de température horizontal (selon le modèle 

existant) 
05 

  

20 Robinet d’isolement avec purge 3/8 15 
  

21 Compresseurs 24000 BTU R410A 03 
  



كهربائية، حديدية وصحيةف المركزي، لوازم لمعدات التكيي لوازم اقتناء  04/2016داستشارة وطنية عد  

 

7 

 

22 Compresseurs 60.000 BTU 380V 01 
  

23 Condensateur 40 ϻF 15 
  

24 Condensateur 45 ϻF 15 
  

25 Condensateur 50 ϻF 15 
  

26 Condensateur 55 ϻF 15 
  

27 Condensateur 60 ϻF 15 
  

28 
Boite de contrôle chaudière gaz (relais numérique 

Référence : LGB 22.330-A27, 220-240v 
02 

  

29 

Transformateur d’allumage chaudière gaz 

Référence : C.O.D 1820, prim 230v 08A, SEC 1X8 

KV 20 ma 
02 

  

30 
Boite de contrôle chaudière gaz (relais numérique 

Référence : RMJ88.62.A2 
02 

  

31 

Transformateur d’allumage chaudière gaz 

Référence : 03270 

Prim 230V 1.4A , SEC8KV 30Ma 
02 

  

Prix Total en TTC 
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 
                                                           Signature et cachet du fournisseur 
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Consultation N°04/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
BESOIN EN MATERIEL DIVERS POUR L’ANNEE 2015 

 

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

 

 

N° Designation des articles 
Marque 

Qté 

Prix 

Unitaire en 

TTC 

Prix Total  

en TTC 

01 Blocus à verrous   50   

02 Cadenas blocus   20   

03 Cylindre   30   

04 Cylindre  30   

05 Pommelle va et vient   20   

06 Scie à dos 05  تسترا   

07 Sape   05   

08 Sécateur à main  05   

09 Coupe broche  05   

10 Cisaille à haie  05   

11 Balai à gazon  05   

12 Râteau  05   

13 Fourche  05   

14 Scie à couteau  05   

15 Arroseur à tripier  10   

16 
Kit lance d’eau avec trois 

raccords 
 

10 
  

17 Flexible de toilette   50   

18 Robinet de toilette   10   

19 Bouton de chasse d’eau   10   

20 
Cuvette W.C. simple sortie 

arrière (Saphir)  
 

05 
  

Prix total en T.T.C  

 

 

Signature et cachet du fournisseur 
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كهربائيةلوازم لمعدات التكييف المركزي ولوازم   

 استمارات االجابة
 

N° Designation des articles 
Caractéristiques proposés par le 

fournisseur 
Caractéristiques minimales exigées Marque 

01 Multiprise  Bloc multiprise 5 pris 2P+ T avec voyant 
  

02 Boule clair 
Boule PMMP transparent B 400 stabilte 

contre les U,V (selon modèle existant) 

  

03 Jeux tournevis  ISOLE 1000V  VE.3 
  

04 Jeux pince ISOLE 1000V AD.J5VE 
  

05 Pince ampèremétrique 

Une pince ampèremétrique intégrant les 

fonctions d'un multimètre numérique : 

• Mesure des courants sans contact, résistant 

aux environnements difficiles. 

• Voltmètre DC / AC : 0 à 600 V. 

• Ampèremètre DC /AC : 0 à 400 A. 

• Ohmmètre : 0 à 40 M?. 

• Test de continuité avec avertisseur sonore. 

• Test diodes. 

• Mesure température avec thermocouple K. 

• RMS 600 V CAT III. 

 

  

06 Lampe économique  E27 25W FORME U 
  

07 Lampe économique E27 25W SPIRALE 
  

08 Tube néant 1.20 1.20 M SNOW WITE 
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09 Tube néant 0.60 0.60 M SNOW WITE 
  

10 Disjoncteur  moteur 
Référence : GV2-M08, 2.5-4A 

(3 pôles) 

  

11 Contacteur LCD – 24V 
  

12 Voyant  24 V 
  

13 Voyant  220 V 
  

14 Relait 24 V 10A 8P 
  

15 Relait 220 V 3A 14 P 
  

16 Mano de pression 
Mano de pression 10 br selon le modèle 

existant 

  

17 Mano de temperature 
Mano de température vertical (selon le 

modèle existant) 

  

18 Mano de temperature 
Mano de température horizontal (selon le 

modèle existant) 

  

19 Boite de contrôle Chaudière 

Boite de contrôle chaudière gaz (relais 

numérique Référence : LGB 22.330-A27, 

220-240v 

  

20 Transformateur d’allumage 

Transformateur d’allumage chaudière gaz 

Référence : C.O.D 1820, prim 230v 08A, 

SEC 1X8 KV 20 ma 

33% E.D.BEI.3MIN 

  

21 Boite de contrôle Chaudière 
Boite de contrôle chaudière gaz (relais 

numérique Référence : RMJ88.62.A2 
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22 Transformateur d’allumage 

Transformateur d’allumage chaudière gaz 

Référence : 03270 

Prim 230V 1.4A , SEC8KV 30Ma 

ED 25% 

  

 

                  

  الفصول المطلوبة يتم الغاؤه. " Marque"  كل عرض ال يتضمن نوعية مالحظة:

 
                                                           Signature et cachet du fournisseur 
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 الوازم الحديدية والصحية

 

 استمارات االجابة
 

 

N° Designation des articles 
Caractéristiques proposés par le 

fournisseur 
Caractéristiques minimales exigées Marque 

01 Blocus à verrous  Verrou de surette R. 116301    

02 Cadenas blocus  63 MM   

03 Cylindre 
Cylindre serrure encastré R. 2200,  60 mm, 

double entrée. 
  

04 Cylindre 
Cylindre serrure encastré double entrée pour 

porte aluminium, suivant le modèle 
  

05 Pommelle va et vient  

Charnière pour porte va et vient  

Acier inox brossé mat, avec ressort spiralé, 

double action, utilisable à gauche et à droite. 

  

06 Scie à dos تسترا 

- scie à denture fine consolidée par un 

renfort métallique sur le dos. 

- Lame de la scie à dos : peut-être de largeur 

250mm ou 350 mm. 

- La poignée de la scie à dos doit être 

ergonomique épousant la forme de la main. 

- Incassable ce qui protège contre 

d’éventuelles blessures. 

  

07 Sape  Référence : 180-B   

08 Sécateur à main Référence : PM 3501   
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09 Coupe broche Référence : 3440   

10 Cisaille à haie Référence : 23587   

11 Balai à gazon Référence : 3041   

12 Râteau Référence : 952-14   

13 Fourche Référence : 901-4   

14 Scie à couteau 400 mm   

15 Arroseur à tripier 
 Arroseur en cuivre HR avec trié pied inox 

60 cm. 
  

16 Kit lance d’eau  Kit lance d’eau avec 3 raccords.   

17 Flexible de toilette  Chrome plastic 1m   

18 Robinet de toilette  
Chromie sans flexible  

Référence : 048 S. 
  

19 Bouton de chasse d’eau  

Robinet temporise apparent  réglage de 6 à 9 

L/Min 

Référence : 13001 

  

20 
Cuvette W.C. simple sortie 

arrière (Saphir)  

Monobloc blanc 1
er

 choix 

Référence : 102022 
  

 

Signature et cachet du fournisseur 
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 بـطـاقـة إرشادات
 

 

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

 ...............................................................................................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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تونسيةالجمهورية ال  

عالي والبحث العلميوزارة التعليم ال  
 جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس   

 

 وصـل فـي إيـداع النمـاذج
 

من: استلمت بصفتي حافظ المغازة بكلية الطب بتونس أشهد أنيو  إني الممضي أسفله  

.................................المزود: ......................................................................   

المتعلقة باقتناء لوازم كهربائية وحديدية وصحية لفائدة كلية  03/2016بعنوان نماذج للمشاركة في استشارة وطنية عدد 
 الطب بتونس وهي على النحو التالي:

 ..................الفصل عد....................................................................... -

 الفصل عدد ......................................................................................... -

 الفصل عدد......................................................................................... -

 .............................................................الفصل عدد............................. -

 الفصل عدد.......................................................................................... -

 .....الفصل عدد..................................................................................... -

 الفصل عدد.......................................................................................... -

 الفصل عدد.......................................................................................... -

 .................................................الفصل عدد......................................... -

 الفصل عدد.......................................................................................... -

 
 

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

(مع وضع الطابع  الصفـةو  الّلقـباالسم و  )                                                                       

 


