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التونسية  لجمهوريةا  
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

 استشـارة عـدد  0219/24 القتنـاء  حبر ألالت الطباعة والنسخ
 

 لفـائدة كليـة الطـب بتونـس بعنـوان سنـة  0219
 

 

 

 وكٌفٌة تموٌلها االستشارةموضـوع :  الفصل األول
الحبر آلالت الطباعة القتناء حاجياتيا مف  04/2019طب بتونس القياـ باستشارة وطنية عدد تعتـز كمية ال 
عمى حساب االعتمادات  النفقةويتـ تمويؿ ىذه  العمؿ. ياالجاري بريع ا، ولمتشطبقا لمقتضيات كراس الشروط ىذا والنسخ

 المخصصة لمغرض بالعنواف األوؿ لميزانية الكمية.
 

 ط المشاركةشرو:  الفصل الثانً
ال تقبؿ ضمف ىذه االستشارة إال مشاركة المزوديف القادريف عمى الوفاء بتعيداتيـ والذيف تتوفر فييـ الضمانات  -

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

 المشاركة في ىذه االستشارة شريطة أف ال يؤثر ذلؾ عمى حسف انجازىا.
 

 تقدٌم العروضطرٌقة :  الفصل الثالث
 يجب أف تحرر العروض وتمضى مف قبؿ العارضيف أنفسيـ أو عف طريؽ وكالئيـ المؤىميف لذلؾ بصفة قانونية.   -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ىا اإلدارة وأف ال يحمؿ العرض قيدا أو شرطا.           يجب أف تحرر العروض عمى المطبوعة الخاصة التي توفر   -
تونس( خالؿ التوقيت اإلداري )مف  1007نيج الجبؿ األخضر الرابطة  15ترسؿ العروض إلى كمية الطب بتونس ) -

يوـ االثنيف الى يوـ الجمعة( عف طريؽ البريد مضموف الوصوؿ أو عف طريؽ البريد السريع في ظرؼ مغمؽ يحمؿ العبارة 
 التالية:

 لفائدة كمية الطب بتونس آلالت الطباعة والنسخحبر تتعمق باقتناء  04/2019استشارة وطنية عدد 
 "الواحدة بعد الزوالعمى الساعة  2019 ماي 07الثالثاء  " ال يفتح قبل يوم

 

ماي  07الثالثاء  أجل أقصاه يومكما يمكف أف تسمـ الظروؼ مباشرة الى مكتب الضبط  بكمية الطب بتونس وذلؾ في 
 لقبوؿ العروض. ةالظروؼ الواردة بعد التاريخ والساعة المحددوال تقبؿ  .منتصف النيار عمى الساعة 2019

 : مــــــالحظــــة
ال اعتبر ىذا العرض ا  ال يجوز سحب العرض بعد ايداعو أو ادخال أي تعديل أو تصحيح عميو بعد حمول آخر أجل لقبول العروض و  -

 الغيا
 ا مستقال بصفة فردية لحسابو الخاص أو في اطار مجامع أخرى.ال يمكن ألي مشارك قدم عرضا مشتركا في اطار مجمع أن يقدم عرض -
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( أيام ابتداءا 05يقصى كل عرض مخالف لشروط طمب االستشارة أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعيا من قبل المشارك خالل أجل خمسة ) -
 من تاريخ مطالبة كمية الطب بتونس بذلك.

 كما يقصى كل عرض: -
 مكتب الضبط في ذلك * ورد بعد اآلجال ويعتمد ختم

 * لم يكن مغمقا ومختوما.
 جدول التفصيل التقديري.لم يتضمن  *

 : وجوبا عمى الوثائؽ التالية العرضيحتوي 
 الظرف الخارجي:

I- الوثائق االدارية: 
صموحيتو ة دم ة،يقبؿ إحدى البنوؾ التونس مف، مسمـ  دينارا 400,000المالي الوقتي بقيمة مالية تساوي  فماضال -1
(، عمما 04العروض )ممحؽ عدد  بوؿلق دحدمال قصىاأل ؿألجلي لاوـ المو لياتاريخ  فة مي( يوما تحتسب بدا90سعيف )ت

 وأنو ال يمكف قبوؿ أي صؾ مف الصكوؾ ميما كاف نوعيا.
مضاء المزود عمى الصفحة األخيرة؛بع و يحمؿ الطاس الشروط ممضاة في جميع أوراقو و كرا -2  ا 
 ؛(1ممحؽ عدد) ة حوؿ المشارؾعام بطاقة إرشادات -3
شيادة في تسوية الوضعية الجبائية  لممشاركة في الصفقات العمومية )األصؿ أو نسخة مطابقة لألصؿ مسممة مف  -4

 قبؿ ادارة األداءات سارية المفعوؿ يـو فتح العروض(،
 شيادة انخراط في نظاـ لمضماف االجتماعي، -5
 ،(2ممحؽ جراءات ابراـ الطمبية )إمختمؼ بعدـ التأثير في تصريح عمى الشرؼ  -6
تصريح عمى الشرؼ يقدمو المشارؾ بأّنو لـ يكف عونا عمومّيا بكمية الطب بتونس لـ تمض عف انقطاعو عف العمؿ  -7

 ،(3ممحؽ عدد ) بيا مدة خمس سنوات عمى األقؿ
 (،8 ممحؽ عددالتزاـ بتنفيذ الطمبية في اآلجاؿ ) -8
II - :العرض الفني 

 (10 عدد )ممحق المطموبة ص الفنيةالخصائ -1
 (،5 ممحق عددتصريح عمى الشرؼ بأصمية المواد المسممة ) -2    

 (،9 ممحق عددتصريح عمى الشرؼ بصحة المعطيات وباحتراـ شروط المشاركة ) -3    
 
 

III- العرض المالي 
 تضمف المبمغ الفرديتلألسعار  ةتفصيميالوؿ اجداليضمف في ظرؼ مغمؽ يكتب عميو "العرض المالي" ويحتوي وجوبا 

ممحق ة )المصاحب لمنماذجباعتبار كؿ األداءات مع ضرورة ختـ وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا  والمبمغ الجممي
 .(7+6عدد 
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  :المالحظات واالستفسارات:  الرابعالفصل 
أياـ قبؿ التاريخ األقصى المحدد  10صاه يمكف لكؿ مشارؾ أف يطمب  كتابيا ايضاحات فيما يخص االستشارة في أجؿ أق

تونس. واذا  1007نيج الجبؿ األخضر الرابطة  15لقبوؿ العروض وترسؿ وجوبا عمى العنواف التالي: كمية الطب بتونس 
جابة عمى المالحظات واالستفسارات المطموبة وتعميميا عمى بقية المشاركيف قبؿ إلكاف الطمب مبررا، تمتـز الكمية با

 التاريخ األقصى لقبوؿ العروض بخمسة أياـ.انقضاء 
 

 الضمان المالً الوقتً : الخامسالفصل 

 ( ٌوما92) تسعٌنمدة صلوحٌته  دٌنارا 422,222مالٌة تساوي  تقدٌم ضمانا مالٌا وقتٌا بقٌمة ٌتعٌن على المشارك -

تعوٌض الضمان الوقتً بالتزام  بداٌة من تارٌخ الٌوم الموالً لألجل األقصى المحدد لقبول العروض. وٌمكنتحتسب 

وٌكون صادرا عن مؤسسة مالٌة مصادق علٌها من قبل الوزٌر  24بالملحق عدد كفٌل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج 

 المكلف بالمالٌة.

 فً حالة التمدٌد فً صلوحٌة العروض فان الضمان الوقتً ٌمدد أٌضا فً صلوحٌته، -

الى جمٌع المشاركٌن الذٌن أقصٌت عروضهم أو ٌضع حدا اللتزام كفالئهم بالتضامن  ٌتم إرجاع الضمان المالً الوقتً -

الذي ٌعوضه، مع مراعاة االلتزام بالعروض، كما ٌرجع الضمان الوقتً للمشاركٌن الذٌن لم ٌتم اختٌار عروضهم بعد 

 اختٌار صاحب الطلبٌة.

 

 وآجال التنفٌذ تحدٌد األثمان : السادسالفصل 

 يجب أف تكوف متضمنة لجميع األداءاتو  ،طيمة مدة تنفيذ االستشارةييا ال يمكف التراجع فاف المقدمة نيائية و تعتبر األثم -
T.T.C)). 

 يوما( 30) ثالثوفز ال يتجاو  أجؿإليو بنفسو في أف يقـو بتنفيذ الطمبات الموجية  لطمبيةالذي ظفر بايتعيف عمى المزود  -
 رض يتضمف أجؿ تنفيذ يفوؽ األجؿ المذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية.وكؿ ع طمب التزود.ب توصمو مف تاريخ

 
  : كٌفٌة المشاركة واإلسنادالسابعالفصل 

 سناد حسب الفصوؿ حيث يمكف لكؿ عارض أف يظفر بفصؿ واحد أو أكثر.إلوا التقييـتكوف المشاركة و 
 

 تقٌٌم العروض :الثامنالفصل 
 

 * هطابقة العروض:

مطابؽ لموضوع االستشارة ولمّشروط والخاّصيات الفنّية المدرجة بكّراس الّشروط أو اّلذي يتضّمف  يقصى كّؿ عرض غير
.تحّفظات لـ يتـّ رفعيا بطمب مف كمية الطب بتونس  

 

 * هنهجيّة تقيين العروض: 

: ٠زُ رم١١ُ اٌؼغٚع ٚفمب ٌئلجغاءاد اٌزب١ٌخ  
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مف صّحة الوثائؽ المكّونة لمعرض المالي  ،ضافة إلى الوثائؽ اإلداريةباإل ،تتوّلى لجنة التقييـ في مرحمة أولى التثّبت  *
 وتصحيح األخطاء الحسابّية والمادّية عند االقتضاء. 

 ال يحؽ لمعارض تقديـ أّي اعتراض في الغرض.* 
 ترتيب جميع العروض المالية تصاعدّيا وذلؾ بالنسبة لكؿ فصؿ عمى حدة.تتوّلى الّمجنة  *
في مرحمة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفّني المقّدـ مف قبؿ صاحب العرض المالي األقّؿ ثمنا تقييـ تتولى لجنة ال  *

 عمى أساس:
المشارؾ الجذاذة الفنّية المتضّمنة لممواصفات الفنّية الدنيا المطموبة بكّراس الشروط الفّنية الخاّصة. ويتعّيف عمى *  

 تعميرىا بكّؿ دّقة.
 عرض،مدة صلوحٌة ال  * 

 آجال التنفٌذ. * 

في صورة مطابقة عرضو لمخاّصيات والمواصفات المطموبة بكّراس الشروط الفّنية الخاّصة  الطمبيةقترح إسناده يو  
 ولمشروط المنصوص عمييا أعاله.

 

ذا تبّيف أّف العرض الفّني المعني غير مطابؽ*  شروط الفّنية لمخاّصيات والمواصفات المطموبة بكّراس الو  لمّشروط أعاله وا 
ـّ إقصاؤه ويتـّ   نفس المنيجّية بالّنسبة لمعروض الفنّية المنافسة حسب ترتيبيا المالي الّتصاعدي. اعتمادالخاّصة يت

في حالة تساوي أفضؿ العروض باعتبار كؿ العناصر المعتمدة يتـ دعوة العارضيف المعنييف الى تقديـ عروض مالية  *
 ذي قدـ أقؿ األثماف.جديدة وتسند الطمبية لمعارض ال

 

 : تسليــن الوـىادالفصل التاسع
وتتضمف ىذه   [نسخ 03مصحوبة ببطاقة تسميـ ]إلى مغازة كمية الطب بتونس  الطمبيةالمواد مف قبؿ صاحب  تسّمـ

 :ما يميخصوص بالالبطاقة 
 ،اإلرساؿتاريخ   -
  ،يةمرجع الطمب  -
 ،الطمبيةىوية صاحب   -
 .ممةالتعريؼ بالمواد المس  -
عمى  االعتراضال يحّؽ لو  ،ويتعّيف أف يكوف صاحب الطمبية أو مف ينوبو حاضرا عند تسميـ المواد. وفي صورة غيابو 

  كمّية أو نوعّية المواد المرفوضة.
  ـ مع ختميا وتحميميا التّاريخ والّساعة إلثبات الّتسميـ.التسمي اتبطاقيمضي حافظ المغازة  -
ـّ التسميـ خالؿ أيّ  - ـّ الموافقة عميو مسبقا مف قبؿ كمية الطب يت اـ وساعات العمؿ فقط وبناء عمى برنامج تسميـ المواد تت

 بتونس. 
 ( أياـ مف تاريخ التسميـ.03يجب عمى صاحب الطمبية أف يشعر كمية الطب بتونس بتاريخ وساعة التسميـ قبؿ ثالثة )

 ويتحتـّ عمى صاحب الطمبية :



دجغ ٌآلالد اٌطجبػخ ٚإٌـزالزٕبء  04/2019اؿزشبعح ٚؽ١ٕخ ػضص   

 5 

لمحّددة لمطمبية بتوفير الكمّيات المطموبة والّتعاقدّية وذلؾ في أفضؿ اآلجاؿ وحسب قواعد المينة أو اإللتزاـ طيمة المّدة ا -
 ما تمميو العادة.

مطابقة كمّيا مف حيث الّنوع والجودة لممواصفات الفنّية  الطمبيةالحرص عمى أف تكوف المواد المسّممة في إطار تنفيذ  -
لخاّصة ولممعايير والمواصفات الّتونسّية خاّصة منيا ما يتعّمؽ بالجودة. وعندما يخّؿ المزّود المذكورة بكّراس الّشروط الفنّية ا

 فضال عف اإلجراءات الزجرّية. الطمبيةقرار بفسخ  اتخاذ لكمية الطب بتونسيحّؽ  بالتزاماتو
 

 والضواى اإلستالم  :لفصل العاشرا
 ( أياـ03)ثالثة يخ وساعة الّتسميـ الجزئي أو الكّمي لممواد قبؿ بتار  كمية الطب بتونسأف يشعر  الطمبيةيجب عمى صاحب 
 مف تاريخ التسميـ.

االستشارة المسّممة في إطار  لمطمبيةالكّمي  االستالـالقياـ بأعماؿ الطب بتونس  كميةتّولى ت :اإلستالم الكّمي :10-1
يمّثمو والّشخص  فأو م الطمبيةاحب ويمضي ص يمّثمو. فأو م الطمبيةوذلؾ بحضور صاحب  04/2019 الوطنية عدد

ـّ تمكيف صاحب  االستالـعمى محضر  االستالـ الذي تحدده االدارةالمسؤوؿ عف  أو مف يمثّمو مف  الطمبيةالكّمي ويت
 نسخة مف المحضر المذكور. 

ـّ الّتصريح  وفي غياب ذلؾ  الطمبية الكّمي لممواد إاّل بتوفير جميع الوثائؽ المذكورة أعاله مف طرؼ صاحب باالستالـوال يت
ـّ تطبيؽ غرامات التّأخير ويمكف عند  احترامويبقى أجؿ الّتسميـ ساري المفعوؿ وفي صورة عدـ  الّمجوء إلى  االقتضاءيت

 عمى حساب صاحبيا. الطمبيةفسخ 
 

ال تقل مدة  آلالت الطباعة والنسخ : يجب عمى المزود تسميم خراطيش حبرمالحظة
في  تحتسب بداية من تاريخ توصمو بطمب التزود وما(ي 365) عن سنةيا صموحيت
 الغرض.

 
  اإلستالم الّنوعي :10-2

ـّ الّتصريح  ـّ تسميميا بعد معاينتيا مف قبؿ لجنة فنّية مختّصة قصد التّثّبت مف مطابقتيا  باإلسالـيت الّنوعي لممواد اّلتي ت
ـّ إجراء المعاينة في أجؿ  تتـّ دعوة مف تاريخ التسميـ الكمي و  أياـ (10عشرة ) أقصاهلمخاّصّيات الفنّية المطموبة. ويت

قبؿ التّاريخ المحّدد لممعاينة. ويمضي صاحب  ( أياـ05خمسة ) لحضور عممّيات المعاينة في أجؿ أدناه الطمبيةصاحب 
الّنوعي واّلذي  أو مف يمّثمو مف جية وأعضاء الّمجنة الفنّية المذكورة أعاله مف جية أخرى عمى محضر اإلستالـ الطمبية

  .الّنيائي االستالـ يعتبر وثيقة
ـّ تمكيف صاحب   أو مف يمّثمو مف محضر اإلستالـ. الطمبيةويت

 االستالمالبت بعـد  :10-3
 الكمي: 
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وجو تنبييا تأف  لكمية الطب بتونسيمكف  بالطمبيةالمنصوص عمييا  لممقتضياتغير مطابقة  المسّممةإذا كانت الكمية 
مّ و  ، المواد الزائدة سترجاعالا إمّ  لصاحبيا  .المواد عمى حاليا إستالـويمكف لو أيضا  .ا إلستكماؿ التسميـا 
 النوعي: 

 :تخذ قرارا صريحاتأف  لكمية الطب بتونس، يمكف اإلستالـ مقارنة بالعّينة إف وجدتعند اإلنتياء مف عمميات 
 الـ  أو اإلستالـ مع التحّفظ.تباإلس -
يصرح  عندئذ .بإدخاؿ تحسينات عمييا استالميابعض المواد يمكف  أفّ لكمية الطب بتونس ف أو التأجيؿ إذا ما تبيّ  -

بعد إجراء التحسينات الالزمة ويجب ( أياـ 10أقصاه عشرة )لتقديميا في أجؿ  الطمبيةويدعو صاحب اإلستالـ بتأجيؿ 
  .اريخ توصمو بمراسمة االدارة في الغرض( أياـ مف ت03أقصاه ثالثة )أف يعبر عف موافقتو في أجؿ  الطمبيةعمى صاحب 

 .المواد أو بعدمو أو التعديؿ أو الرفضستالـ اأو سكوتو طيمة ىذا األجؿ، يمكف  الطمبيةوفي حالة رفض صاحب 
 

في الموعد المحّدد بالطمبّية وبالكمّية المطموبة أو في حالة عدـ تعويض المواد  كمية الطب بتونسوفي حالة عدـ تزويد 
 ،كمّيا أو جزئّيا في اآلجاؿ المنصوص عمييا أعاله أو في حالة عدـ صموحّية العّينة صاحب الطمبيةة مف طرؼ المرفوض
 الطمبيةتكميؼ مزّود آخر بتسميـ المواد. وتحّمؿ الّنفقات اإلضافّية الّناتجة عمى كاىؿ صاحب لكمية الطب بتونس يحّؽ 

 عف تحّممو لغرامات التّأخير إلى حيف تسمـ المواد المعّوضة. في اآلجاؿ فضال الكمية لتقصيره في تمبية حاجيات 
 

ـّ بالنسبة لمبمغ الّنفقات اإلضافّية إصدار أمر بالدفع في  الغرض أو خصـ المبمغ المستوجب مف الفاتورة أو مف   ويت
مع الحفاظ عمى الحقوؽ المبالغ اّلتي يمكف أف تكوف مستحّقة لو أو إف لـ تكف لو مبالغ مستحّقة مف الّضمانات إف وجدت 

 اّلتي تمارس ضّده إف كانت المبالغ أو الّضمانات غير كافية.
  

 :النيائي االستالم :10-4
ـّ الّتصريح   الّنيائي لممواد عند تاريخ التصريح بصّحة اإلستالـ الكّمي والّنوعي لممواد. باالستالـيت

 
 كٌفٌة الخالص: الحادي عشرالفصل 

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

 .االستالـ الكمي والنوعي
 

 : مدة صلوحٌه العروض الثانً عشرالفصل 

( يوما ابتداء مف اليوـ الموالي لمتاريخ األقصى 90ديـ العروض فاف كؿ مترشح يبقى ممزما بعرضو لمدة تسعيف )بمجرد تق
المحدد لقبوؿ العروض. وبمجرد تقديـ العروض يعتبر المترشحوف قد قاموا بوسائميـ الخاصة وتحت كامؿ مسؤولياتيـ 

 متنفيذ المحكـ  اللتزاماتيـ.بجمع كؿ المعمومات التي يرونيا الزمة لتقديـ عروضيـ ول
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 : غرامات التأخٌرعشر الثالثالفصل 

في حالة تأخير غير مبرر في اآلجاؿ المحددة لتسميـ المعدات موضوع االستشارة ودوف أف يتـ االلتجاء الى اعالـ مسبؽ، 
 التأخير كالتالي،يتـ تطبيؽ التراتيب الجاري بيا العمؿ في مادة غرامات التأخير ويتـ احتساب مبمغ غرامة 

 دينارا x 30مبمغ الغرامة = عدد أيام التأخير 
% مف المبمغ الجممي لالستشارة. وفي صورة بموغ ىذه النسبة لكمية الطب  5عمى أف ال تتجاوز جممة غرامات التأخير 

 تراه مالئما.بتونس الحؽ في الغاء طمب التزود دوف أي تنبيو مسبؽ وتكميؼ مف يتولى انجازىا حسب االجراء الذي 
 تغٌٌر حجم الطلبٌة :  عشر الرابعالفصل 

دوف  %20يمكف لكمية الطب بتونس تغيير حجـ الكميات المطموبة موضوع االستشارة بالزيادة أو النقصاف في حدود  -
 أف يطالب المزود بأي تغيير في األثماف المقترحة.

 : الغاء الطلبٌةعشر الخامسالفصل 

فاة صاحبيا أو افالسو ويمكف لكمية الطب بتونس أف تقبؿ عند االقتضاء العروض التي يقدميا تمغى الطمبية وجوبا بو  -
 الورثة أو الدائنوف أو المصفي قصد استمرار الطمبية.

يمكف لكمية الطب فسخ الطمبية اذا لـ يؼ صاحبيا بالتزاماتو في أجؿ محدد ال يقؿ عف عشرة أياـ ابتداء مف تاريخ  -
الغرض. وبانقضاء ىذا األجؿ يمكف لكمية الطب الغاء الطمبية دوف اجراء آخر وتكميؼ مف يتولى انجازىا  تبميغو تنبييا في

 حسب االجراء الذي تراه مالئما.
يمكف لكمية الطب الغاء الطمبية اذا ثبت لدييا اخالؿ صاحب الطمبية بالتزامو بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة الغير بتقديـ  -

 و ىدايا قصد التأثير في مختمؼ اجراءات ابراـ الطمبية وانجازىا.وعود أو عطايا أ
 التظلّن وتسىية النزاعات :عشر السادس الفصل

 2014ِبٞ  13اٌّؤّعر فٟ  2014ٌـٕخ  1039رطجّك األدىبَ اٌٛاعصح ثبٌجبة اٌثبٌث ِٓ اٌؼٕٛاْ اٌـبصؽ ٌؤلِغ ػضص 

 اٌّزؼٍّك ثزٕظ١ُ اٌظفمبد اٌؼ١ِّّٛخ.

 :الوحاكن الوختصة :  رعش السابعالفصـل 

فٟ طٛعح ٔشٛة ٔؼاع ٠ّىٓ ألدض ؽغفٟ اٌؼمض اٌٍجٛء إٌٝ اٌّذىّخ اٌّشزظخ ثبٌؼبطّخ ٚطٌه ٚفمب ٌٍزشغ٠غ اٌجبعٞ ثٗ 

 اٌؼًّ.

 النزاهة : عشر الثاهيالفصل 

األدىبَ اٌؼ١ِّٛخ ٚرٕف١ظ٘ب ٌذـبة اٌّشزغٞ اٌؼِّٟٛ إٌٝ  اٌطٍجبد٠شؼغ وبفخ اٌّزضس١ٍٓ ِّٙب وبٔذ طفزُٙ فٟ إثغاَ 

 .اٌزشغ٠ؼ١خ ٚاٌزغر١ج١خ اٌّزؼٍمخ ثّمبِٚخ اٌفـبص ٚرؼبعة اٌّظبٌخ فٟ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ

 اٌطٍجبداٌؼ١ِّٛخ االٌزؼاَ ثأسبلل١بد إٌّٙخ ٚطٌه سبلي إثغاَ  اٌطٍجبدػٍٝ وً اٌّزغشذ١ٓ ٚاٌؼبعػ١ٓ فٟ ٠ٚزؼ١ّٓ 

ػٛص أٚ ٘ضا٠ب لظض اٌزأث١غ ػٍٝ ِشزٍف إجغاءاد إثغاَ أٚ ثٛاؿطخ اٌغ١غ ثزمض٠ُ ٚ حٚ اٌزؼّٙض ثؼضَ اٌم١بَ ِجبشغ ٚرٕف١ظ٘ب

 ِٚغادً إٔجبػ٘ب ٚاالثزؼبص ػٍٝ ِّبعؿخ اٌزذ١ًّ أٚ اٌزٛاؽؤ ٚاالعرشبء. اٌطٍج١خ

ُّ  ؽٍج١خرؼزجغ ثبؽٍخ وً  رُ سبلي  ؽٍج١خاٌذظٛي ػ١ٍٙب أٚ رجض٠ض٘ب ثٛاؿطخ ِّبعؿبد رذ١ً أٚ فـبص. وّب رؼزجغ ثبؽٍخ وً  ر

 .رذ١ً أٚ اعرشبء إال إطا عأٜ اٌّشزغٞ اٌؼِّٟٛ سبلف طٌه الػزجبعاد رُٙ اٌّظٍذخ اٌؼبِخإٔجبػ٘ب رـج١ً ِّبعؿبد 
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 : شروط عاهةالتاسع عشرالفصل 

 2014لسنة  1039األمر عدد و  مجمة المحاسبة العموميةليا كراس الشروط تبقى خاضعة لػػ الحاالت التي لـ يتعرض
 .ات العموميةوالمتعمؽ بتنظيـ الصفق 2014مارس  13المؤرخ في 

 

 اتمضاءإلا
 تونس في، ........................... 

 مقترح من قبل المشرف على وحدة الشراءات:
                                        حرر بـــ .....................................                                                                             

 التاريخ: ....................................                                                                          
 زود:ـالم                                                                                                         

 وافقته و ـت عليـاطلع                                                                               

 تونس فً ، ...........................                              

 العمــــــٌــــد                                   

 محمد الجوٌنًاألستاذ                               
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 الجمهورية التونسية  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 

 10 ملحق عدد

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 

                      ................االؿُ ٚاٌٍمت أٚ اإلؿُ اإلجزّبػٟ : .....................................................................

                     اٌشىً اٌمبٟٔٛٔ : ............................................................................................................

                      .....................................................ػٕٛاْ اٌّمغ : ..........................................................

 اٌٙبرف : ................................اٌفبوؾ : .........................................................................

  ..................................................................اٌؼٕٛاْ االٌىزغٟٚٔ : ....................................

 ل١ّخ عأؽ اٌّبي ٚرغو١جزٗ :................................................................................................

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

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

                      ِغؿُ ثبٌـجً اٌزجبعٞ رذذ ػضص : .....................................................................................

   ..علُ اٌّؼغف اٌججبئٟ : ..................................................................................................

 اٌششض اٌّفٛع إلِؼبء ٚثبئك اٌؼغع )االؿُ ٚاٌٍمت ٚاٌشطخ(...............................................

                      

 دغع ة..............فٟ........................

 )إِؼبء اٌّشبعن ٚسزّٗ(                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فٟ طٛعح رجّغ اٌّؼٚص٠ٓ, ٠جت ػٍٝ وً ػؼٛ رمض٠ُ اٌٛث١مخ اٌشبطخ ثٗ. هالحظة
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 

 2ملحق عدد 

 

 الطلبٌةعدم التأثٌر فً مختلف إجراءات إبرام تصرٌح على الشرف ب

 

 

 إٟٔ اٌّّؼٟ أؿفٍٗ )االؿُ ٚاٌٍمت ٚاٌشطخ(....................................................................

 ...ِّثً شغوخ )االؿُ االجزّبػٟ ٚاٌؼٕٛاْ(....................................................................

 اٌّغؿّخ ثبٌـجً اٌزجبعٞ ة................................رذذ ػضص.........................................

 اٌّؼ١ٓ ِذً ِشبثغرٙب ة )اٌؼٕٛاْ اٌىبًِ(.....................................................................

ّّٝ ف١ّب ٠ٍٟ.......................................  :.............................اٌّـ

 

 

 "اٌؼبعع"

 

ثؼضَ اٌم١بَ ِجبشغح أٚ ثٛاؿطخ اٌغ١غ ثزمض٠ُ ٚػٛص أٚ ٘ضا٠ب لظض اٌزأث١غ ػٍٝ ِشزٍف  رؼّٙضأطّغح ػٍٝ شغفٟ ثؼضَ ل١بِٟ ٚأ

 .اٌطٍج١خلظض اٌذظٛي ػٍٝ اٖ أٚ اإلوغإٔجبػ٘ب ٚاالثزؼبص ػٍٝ ِّبعؿخ اٌزذ١ًّ أٚ اٌزٛاؽؤ ِٚغادً  اٌطٍج١خإجغاءاد إثغاَ 

 

 

 

 

 دغع ة..............فٟ........................

 )إِؼبء اٌّشبعن ٚسزّٗ(                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٛ رمض٠ُ اٌٛث١مخ اٌشبطخ ثٗ.: فٟ طٛعح رجّغ اٌّؼٚص٠ٓ, ٠جت ػٍٝ وً ػؼهالحظة
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 3ملحق عدد 

 

 تصرٌح على الشرف بأن المشارك لم ٌكن عونا عمومٌا لدى المشتري العمومً

 

 

 ...................................................................إٟٔ اٌّّؼٟ أؿفٍٗ )االؿُ ٚاٌٍمت ٚاٌشطخ(..................

 .................ِّثً شغوخ )االؿُ االجزّبػٟ ٚاٌؼٕٛاْ(.......................................................................

 ............................................................اٌّغؿّخ ثبٌـجً اٌزجبعٞ ة................................رذذ ػضص

 ....................اٌّؼ١ٓ ِذً ِشبثغرٙب ة )اٌؼٕٛاْ اٌىبًِ(.....................................................................

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

 

ّّٝ ف١ّب ٠ٍٟ  :اٌّـ

 "اٌؼبعع".

 

 أطّغح ػٍٝ شغفٟ :

ثأٟٔ ٚثأْ طبدت اٌّؤؿـخ أٚ اٌّـ١غ أٚ اٌظٞ ٌٗ ِـؤ١ٌٚخ فٟ اٌزظغف أٚ فٟ اٌزـ٠ٛك أٚ أدض اٌّـب١ّ٘ٓ األؿبؿ١١ٓ فٟ 

أٚ ٚو١ً ث١غ اٌّظّٕغ ٌُ ٔىٓ أػٛأب ػ١١ِّٛٓ ٌضٜ اٌّشزغٞ اٌؼِّٟٛ ٌُ رّغ  % 30عأؽ اٌّبي ثٕـجخ رـبٚٞ أٚ رفٛق 

 ًّ ػٓ أمطبػُٙ ػٓ اٌؼًّ ِّضح سّؾ ؿٕٛاد ػٍٝ األل
1
. 

 

 

 دغع ة..............فٟ........................                                                                         

 )إِؼبء اٌّشبعن ٚسزّٗ(                                                                                

 

 

 

 

 

 : فٟ طٛعح رجّغ اٌّؼٚص٠ٓ, ٠جت ػٍٝ وً ػؼٛ رمض٠ُ اٌٛث١مخ اٌشبطخ ثٗ.هالحظة
 
 
 

 

                                                 
ُّ ثؼثٙب ثظ١غخ اإلفغاق ٚفمب ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌزغار١ت اٌجبعٞ ثٙب اٌؼًّ.  ثبؿزثٕبء أطذبة اٌّؤؿـبد اٌزٟ ر

1
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 الجمهورية التونسية
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
رجامعة تونس المنا  

تونسكلية الطب ب   

 4ملحق عدد 

 )مثال التزام الكفيل بالتضامن 
()المعوض لمضمان الوقتي     

 ..................................................................................... (1)نحف الممضوف أسفمو  -إني الممضي أسفمو
.................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................ (2) ()بصفتنا -عمال بصفتي
..................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 3)نشيد أف  – أشيد  :أوال
المتعمؽ  2014 مارس 13مؤرخ في ال 2014لسنة  1039عدد مف األمر  113عمال بالفصؿ  عمييا مف وزير المالية -تمت المصادقة عميو

 ..........................(..................................3أف)ه المصادقة لـ يقع سحبيا و أف ىذو بتنظيـ الصفقات العمومية 
 ................ بتاريخ ......................ؿ عدد ...............أودعت لدى أميف الماؿ العاـ لمبالد التونسية حسب وص –قد أودع 

وأف ىذا الضماف لـ يقع  مف األمر المشار إليو 113دينار( والمنصوص عميو بالفصؿ  5000مبمغ الضماف القار وقدره خمسة آالؼ دينار )
 إرجاعو.

 ....................(....................................4امف )بالتضو أننا نكفؿ بصفة شخصية  -نصرح، أنني أكفؿ –أصرح :  ثانيا
 ..................(....................................................................................................5) والقاطف بػ

..................................................................................................................................... 
................................................................ ...................(6بعنواف مبمغ الضماف الوقتي قصد المشاركة في )

................................. (..........................7)طرؼ مف .............عنيا بتاريخ....................... -المعمف عنو
 لمتعمقة بػ................................................................................................................ا –المتعمؽ و 

 )باألحرؼ(، ادينار  ....................................................................حدد مبمغ الضماف الوقتي بػ...................
 ............................................................................و بػ......................................................

 )باألرقاـ(. ادينار 
 ....................(........6الذي قد يكوف العارض مدينا بو بعنواف )بمغ المضموف فيو المذكور أعاله و نمتـز بدفع الم –ألتـز  : ثالثا

عند أوؿ طمب كتابي يتقدـ بو المشتري العمومي دوف تنبيو أو القياـ بأي إجراء إداري أو ..................................................
 .قضائي مسبؽ

 يبقى ىدا الضماف صالحا لمدة.......................يوما ابتداء مف اليـو الموالي ألخر أجؿ محدد لقبوؿ العروض.
                                                                       

 ..................في.......................حرر بػ.                                                                      
 .فلممضي أو لمممضي ب( االسـ والمق1)
 ( االسـ االجتماعي وعنواف المؤسسة الضامنة.2)
 ( االسـ االجتماعي لممؤسسة الضامنة.3)
 ( اسـ العارض )ذات طبيعية( أو االسـ االجتماعي لمعارض )ذات معنوية(. 4)
 ( عنواف العارض. 5)
  .شارة وطنيةاست( 6)
 ( المشتري العمومي.7)
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 الجمهورية التونسية
 

 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 5ملحق عدد 

 الخاصة بآالت الطباعة والنسخ تصرٌح على الشرف بأصلٌة المواد المسلمة

 

 ..........................شطخ(....................................................................إٟٔ اٌّّؼٟ أؿفٍٗ )االؿُ ٚاٌٍمت ٚاٌ

 ......................ِّثً شغوخ )االؿُ االجزّبػٟ ٚاٌؼٕٛاْ(.......................................................................

 رذذ ػضص......................................... ...............................................اٌّغؿّخ ثبٌـجً اٌزجبعٞ ة...

 ..........................اٌّؼ١ٓ ِذً ِشبثغرٙب ة )اٌؼٕٛاْ اٌىبًِ(.....................................................................

ّّٝ ف١ّب ٠ٍٟ  :اٌّـ

 "."اٌؼبعع

 :ٌٍفظٛيأطّغح ػٍٝ شغفٟ ثأْ اٌّٛاص اٌّـٍّخ ثبٌٕـجخ 

 (اٌفظً... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظً ػضص 

 (اٌفظًػضص... : )طوغ ِىٛٔبد  اٌفظً

 (اٌفظًػضص... : )طوغ ِىٛٔبد  اٌفظً

 اٌفظً ػضص ... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظً(

 اٌفظً ػضص... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظً(

 ً(اٌفظً ػضص... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظ

 اٌفظً ػضص... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظً(

 اٌفظً ػضص... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظً(

 اٌفظً ػضص... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظً(

 اٌفظً ػضص... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظً(

 اٌفظً ػضص... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظً(

 اٌفظً ػضص... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظً(

 اٌفظً ػضص... : )طوغ ِىٛٔبد اٌفظً(

 ٍّمزؼ١بد اٌف١ٕخ اٌزؼبلض٠خ.أط١ٍخ ِٚطبثمخ ٌ

 أٚ اٌزذب١ًٌ فٟ طٛعح ثجٛد ػضَ ِطبثمزٙب. االسزجبعادٚأرؼٙض ثّمزؼٝ ٘ظا اٌزظغ٠خ ثزذًّ ج١ّغ ِظبع٠ف 

 حرر ب................في................

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                
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لجمهورية التونسيةا  
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ارجامعة تونس المن  

 كلية الطب بتونس

  6 ملحق عدد

آلالت الطباعة التفصٌل التقدٌريجدول   
 

Fournisseur ………………………………………………………………………………… 
 
 

N° Marque Model Quantité 
Prix Unitaire 

 H.T 
TVA Prix Total en TTC 

01 Epson 

EPL-N3000 30  
 

 

EPL N 2550  02  
  

 

02 HP 

HP 9803) 50 noir  
 

 

HP 9803) 50 couleurs  
 

 

HP 840 c 
(jet d’encre couleur) 

02 : Noir  
C6615 E 

 
 

 
 

00 : Couleur 
C6625A (17) 

 

 

 

HP 8600  

Magenta 10  
 

 

Yellow 10  
 

 

Cyan  10  
 

 

Noir 10  
 

 

03 Lexmark T650 n  02  
 

 

Montant total H. T.V.A  

Montant total  T.V.A  

Montant total en T.T.C  

 
 

- Arrêté le présent offre à la somme de……………………………………………………………………................................................................... 

- Validité de l’offre demandée (90 jours) …………………………..……Validité de l’offre proposée ………………………………………..…… 

- Délai de livraison demandée (30 jours)………………………………. Délai de livraison proposée ……………………………………………… 

                                                                                            Tunis le,………………………..                                                                                                  

Signature et cachet du fournisseur 
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لجمهورية التونسيةا  
  لعلميوزارة التعليم العالي و البحث ا

ارجامعة تونس المن  

 كلية الطب بتونس
 

 7 ملحق عدد

آلالت الطباعة التفصٌل التقدٌريجدول   
 

 

 

Fournisseur ………………………………………………………………………………… 
 

 

N° Marque Quantité 
Prix Unitaire en 

H.T 
TVA Prix Total en TTC 

01 
Sharp Ar-M452U 
Réf: MX500 FT 

25  

 

 

 

- Arrêté le présent offre à la somme de …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Validité de l’offre demandée (90 jours)  

…………Validité de l’offre proposée …………………………. 

- Délai de livraison demandée (30 jours)…………. Délai de livraison proposée …………………………. 

Tunis le,…………………… 

 

 

 
                                                                Signature et cachet du fournisseur 
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الجمهورية التونسية   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 ونس المنارجامعة ت

 كلية الطب بتونس 

 

  8 ملحق عدد
 

 في اآلجال الطمبيةالتزام بتنفيذ 

 
 

 ................................................................................................ )االؿُ ٚاٌٍمت( : اٌّّؼٟ أؿفٍٗ إٟٔ

 .............................................................................................................................اٌظفخ :

 ...............................................................................................: ........................ِّثً شغوخ 

 .............................................................................................: ................................ِمغ٘ب 

 .................................................رذذ ػضص: .............................................اٌّـجً ثبٌـجً اٌزجبعٞ ثـ 

 ..................................................................................................: .........اٌّؼ١ٓ ِذً ِشبثغرٗ ثـ 

 اٌّـّٝ "اٌؼبعع"

ٚدـت اٌشغٚؽ ٚاٌّٛاطفبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب ثىغاؽ اٌشغٚؽ  ( ٠ِٛب30أجً ألظبٖ ثبلثْٛ )اٌطٍج١خ فٟ  ثزٕف١ظأٌزؼَ 

 . 04/2019اٌّزؼٍمخ ثبالؿزشبعح اٌٛؽ١ٕخ ػضص 

 

 ............. فٟ ..............                                                                                    

 اٌؼبعع                                                                                               

 ِؼبء ٚٚػغ اٌطبثغ(إل)االؿُ ٚاٌٍمت ٚاٌظفخ ِغ ا                                                                  
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 
9 ملحق عدد  

 بصّحة المعطٌات وباحترام شروط المشاركةتصرٌح على الشرف 

 

 .....إٟٔ اٌّّؼٟ أؿفٍٗ )االؿُ ٚاٌٍمت ٚاٌشطخ(.......................................................................................

 .....ِّثً شغوخ )االؿُ االجزّبػٟ ٚاٌؼٕٛاْ(.........................................................................................

 .اٌّغؿّخ ثبٌـجً اٌزجبعٞ ة....................................................  رذذ ػضص........................................

 ......اٌّؼ١ٓ ِذً ِشبثغرٙب ة )اٌؼٕٛاْ اٌىبًِ(.....................................................................................

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

ّّٝ ف١ّب ٠ٍٟ: "اٌؼبعع":  اٌّـ

 

ه ػضَ اإلصأخ لؼبئ١ب شغٚؽ اٌّشبعوخ ثّب فٟ طٌ ٚثبدزغاَأطّغح ػٍٝ شغفٟ ثظّذخ اٌّؼط١بد اٌّضعجخ فٟ اٌؼغع 

 االجزّبػِٟٓ اجً سغق اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزغار١ت اٌجبعٞ ثٙب اٌؼًّ فٟ ِجبي اٌزّشغ٠غ  3سبلي األجً اٌّذّضص ثبٌفظً ػضص 

 ٚدّب٠خ اٌّذ١ؾ ٚاٌج١ئخ .

 

 

 ...................دغع ة..............فٟ.....                                                                             

 )إِؼبء اٌّشبعن ٚسزّٗ(                                                                                          
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 01ملحق عدد 

الفنية المطلوبة  الخصائص  

 آالت النسخ
 Caractéristiques proposées par le 

fournisseur Caractéristiques minimales exigées 
Modèle Designations 

des articles 

N° 

Art 

 
Fiche technique de toner Sharp AR-M 452U/MX500 FT 

AR-M452U 

Réf : MX500 

FT 

 

SHARP 21 

 
Spécification d’impression : 

 
Couleur(s) des cartouches d’impression : Noir 

 
Technologie d’impression : Laser 

 
Nombre total de pages : 40 000 pages 

 
Originale ou compatible : originale 

 
Dimensions et poids : 

 
Emballage (L x P x H) : 540 x 470 x 590 mm 

 Poids du carton avec le consommable : 2,28 kg 

                                                                                                                                                       
 مالحظـــــة: ٌجب على كل عارض تعمٌر المطبوعة المقدمة من قبل كلٌة الطب بتونس.

 .كل عرض ال ٌتضمن الخصائص الفنٌة المطلوبة ٌتم اقصاؤه مباشرة
 

 

 رضالعا

 (االمضاء مع وضع الختـ)
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 آالت الطباعة

Caractéristiques proposées par le fournisseur Caractéristiques minimales exigées 
Modèle Designations 

d’article 

N° 

Art 

 Référence d’encre : C13S051111 

EPL N 3000 EPSON 1 

 Spécification d’impression : 

 Couleur(s) des cartouches d’impression : Noir  

 Technologie d’impression : Laser 

 Nombre total de pages : 17 000 Pages 

 Dimensions et Poids : 

 Emballage (L x P x H) : 200 x 500 x 250 mm 

 Poids du carton avec le consommable : 2 kg 

 Type de Produit : Cartouche de toner 

EPL N 2550 EPSON 0  Technologie impression:  Laser 

 Couleur impression : Noir 

 Référence d’encre : HP 9803/N°131 Noir 

HP 9803 HP 3 

 Spécification d’impression : 

 Couleur(s) de cartouches d’impression : Noir 

 Technologie d’impression : Jet d’encre 

 Nombre total de pages : 420 Pages 

 Dimensions et Poids : 
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 Emballage (L x P x H) : 107 x 31 x 115 mm 

 Poids du carton avec le consommable : 0,06kg 

 Référence d’encre : HP 9803 couleur  

HP 9803 

 Spécification d’impression : 

 Couleur(s) des cartouches d’impression : 3 couleur 

(Cyan, Magenta, Jaune) 

 Technologie d’impression : Laser 

 Nombre total de pages : 330 Pages 

 Pack cartouche : Oui 

 Dimensions et Poids : 

 Emballage (L x P x H) : 141 x 113 x 37 mm 

 Poids du carton avec le consommable : 0,06kg 

 Jet d'encre Technologie d'impression 

HP 840 C 

 

Encre noir 

 
 
 
 
 
 

HP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 noir Couleur 

 15 Modèle fabricant 

 Jusqu'à 495 pages Durée de vie 

 2.6 cm 
Dimensions et poids 

(emballé) : Largeur emballée 

 11.7 cm Profondeur emballée 

 15.7 cm Hauteur emballée 

 142 g Poids emballé 

 HP 17 - couleur (cyan, 

magenta, jaune) - originale 
Description du produit HP 840 C 

Encre couleur 

 
 
 
 

 Jet d'encre Technologie d'impression 

 Jusqu'à 480 pages Durée de vie 

 15 ml Capacité 

 17 Modèle fabricant 
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 4.2 cm 
Dimensions et poids 

(emballé) : Largeur emballée 
   

 
  11.7 cm Profondeur emballée 

 15.7 cm Hauteur emballée 

 163 g Poids emballé 

 Référence d’encre :  Lexmark T650 A11E 

T650 n  LEXMARK  5 

 Type de cartouche : Laser monochrome 

 Nature : Unité d’impression  

 Marque : Lexmark 

 Couleur d’impression : Noir 

 Contenance : 7000 pages 

 مالحظـــــة: ٌجب على كل عارض تعمٌر المطبوعة المقدمة من قبل كلٌة الطب بتونس.
 .كل عرض ال ٌتضمن الخصائص الفنٌة المطلوبة ٌتم اقصاؤه مباشرة

 العارض

 (االمضاء مع وضع الختـ)

 


