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فعلى ، طباعة والنسختتعلق بتعهد وصيانة آالت ال 07/2018عدد  وطنية ةكلية الطب بتونس القيام باستشار تعلن     
  .الكليةب الشراءاتمصلحة من  ةالراغبين في المشاركة أن يسحبوا ملف االستشار 

من يوم االثنين الى يوم الجمعة  من الساعة الثامنة صباحا الى خالل التوقيت اإلداري  يتم سحب كراس الشروط 
 الساعة الرابعة بعد الزوال. 

 ".www.fmt.rnu.tn" الشروط على موقع واب كلية الطب بتونس ى كراسكما يمكن للمشاركين االطالع عل
 )سحب كراس الشروط من موقع واب الكلية ال يؤخذ بعين االعتبار(

عن طريق  "تونس 1007نهج الجبل األخضر الرابطة  15كلية الطب بتونس "ترسل العروض على العنوان التالي: 
 : العبارة التاليةيحتوي على  مغلق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرف

 

 "تعهد وصيانة آالت الطباعة والنسخ 07/2018استشارة عدد "

 الثانية بعد الزوال"على الساعة  2018 أكتوبر 02الثالثاء  قبل يوم "" ال يفتح
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في نفس  بعد الزوال 14وتكون جلسة فتح العروض على الساعة  رمنتصف النهاعلى الساعة  2018أكتوبر 
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 
 

 

 والفنيــةكـراس الشـروط اإلداريـة  
 
 
 

 وكيفية تمويلها االستشارة: موضـوع  الفصل األول
طبقا  النسخو  الطباعة آالتتتعلق بتعهد وصيانة  07/2018كلية الطب بتونس القيام باستشارة وطنية عدد  تعلن 

 إلى مجموعة من الفصول ولغرض تنظيمي وتنقسم هذه المعدات ، وللتشريع الجاري به العمل.لمقتضيات كراس الشروط هذا
 :حصتينتم توزيعها إلى 

  (فصال 16)آالت الطباعة  تخص 01حصة عدد 

  (الفص 12)آالت النسخ تخص : 02حصة عدد 
 عتمادات المصصصة للغرض بالعنوان اوأول لميزانية الكلية.على حساب اال النفقةويتم تمويل هذه  

 

 : شروط المشاركة الفصل الثاني

ال تقبل إال مشاركة العارضين الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنية والمالّية الضرورّية لحسن انجاز الصدمات موضوع 
 ،ة للتعاقدوالمرسمين بالسجل التجاري وتتوفر فيهم الشروط المطلوب االستشارةطلب 

 ال يسمح بالمشاركة للشركات التي هي في حالة إفالس أو تصفية قضائية، -
 ال يمكن للشركة التي تم قبولها بأي حال من اوأحوال تكليف مؤسسة أصرى للقيام بهذه اوأشغال. - 
 

 تقديم العروض: كيفية المشاركة و  الفصل الثالث

 أنفسهم أو عن طريق وكالئهم المؤهلين لذلك بصفة قانونية.  يجب أن تحرر العروض وتمضى من قبل العارضين  -
 يجب أن تحرر العروض على المطبوعة الصاصة التي توفرها اإلدارة وأن ال يحمل العرض قيدا أو شرطا.             -
 يجب أن يقع التنصيص بلسان القلم على اوأثمان باحتساب كافة اوأداءات.  -
تونس( صالل التوقيت اإلداري  1007نهج الجبل اوأصضر الرابطة  15ب بتونس )ترسل العروض إلى كلية الط -

)من يوم االثنين الى يوم الجمعة( عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرف مغلق ال 
 يحمل أي عالمة أو إشارة تعرف بهوية العارض باستثناء العبارة التالية:

 لفائدة كلية الطب بتونسالنسخ و  الطباعة بتعهد وصيانة آالتتتعلق  07/2018استشارة وطنية عدد 
 على الساعة الثانية بعد الزوال" 2018 أكتوبر 02الثالثاء  " ال يفتح قبل يوم
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 02الثالثاء يوم أجل أقصاه كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلية الطب بتونس وذلك في 
لقبول  المحددةوال تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة  .( صباحا12)ساعة الثانية عشرعلى ال2018 أكتوبر

 العروض.
 : مــــــالحظــــة

ال اعتبر هذا العرض ا  ال يجوز سحب العرض بعد ايداعه أو ادخال أي تعديل أو تصحيح عليه بعد حلول آخر أجل لقبول العروض و  -
 الغيا

عرضا مشتركا في اطار مجمع أن يقدم عرضا مستقال بصفة فردية لحسابه الخاص أو في اطار مجامع  قدم ال يمكن ألي مشارك -
 أخرى.

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

 * لم يكن مغلقا ومختوما.
 .لم يتضمن جدول األسعار *

 .* عدم تعمير استمارات االجابة

 على الوثائق التالية :يحتوي العرض وجوبا 
 الظرف الخارجي:

 :الوثائق االدارية -
مضاء المزود على الصفحة اوأصيرة؛ -1  كراس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وا 
 ؛(1ملحق عدد) عامة حول المشارك بطاقة إرشادات -2
صل أو نسصة مطابقة لألصل مسلمة من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية  للمشاركة في الصفقات العمومية )اوأ -3

 قبل ادارة اوأداءات سارية المفعول يوم فتح العروض(،
 شهادة انصراط في نظام للضمان االجتماعي، -4
 ،(2ملحق جراءات ابرام الطلبية )إبعدم التأثير في مصتلف تصريح على الشرف  -5
بكلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن  تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأّنه لم يكن عونا عمومّيا -6

 (،3ملحق عدد ) العمل بها مدة صمس سنوات على اوأقل
 .(7ملحق ) المالي قبل تقديم العرض آالت النسخالتزام المزود بمعاينة  -7
 
II - :العرض الفني 
 .(6)ملحق عدد  استمارات االجابة -1
 (.08)ملحق عدد  معدات الطباعة والنسختعهد وصيانة  التزام بتوفير أعوان صيانة لهم تجربة في ميدان -2
 التقنيين،ب الصاصةعلمية الشهادات ال -3
 عقود عمل تصص التقنيين.شهادات عمل أو  -4
لسنة  معدات الطباعة والنسختتعلق بتعهد وصيانة  عمومية أو صاصةمراجع الشركة )عقود ممضاة مع مؤسسات  -5

2015 ،2016 ،2017،) 
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III- لماليالعرض ا: 
 تضمن المبلغ الفردييتفصيلي لألسعار الجدول اليضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا 

 المصاحب للنموذجباعتبار كل اوأداءات مع ضرورة صتم وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا  والمبلغ الجملي
 .(5+4ملحق عدد )
 

  األثمانطبيعة :  الفصل الرابع
يجب أن و  ،موضوع االستشارة الصدمات المطلوبةطيلة مدة تنفيذ يها ال يمكن التراجع فعتبر اوأثمان المقدمة نهائية و ت -

 ؛((T.T.C تكون متضمنة لجميع اوأداءات
 بما في ذلك اليد العاملة الطباعة والنسخ آلالتاوأثمان المقدمة تصص صدمات التعهد والصيانة الدورية والعرضية  -

 ؛ة التعاقدطيلة مد
 تقديم قائمة أثمان منفردة. قطع الغيار يتعين على المزود إبدالبصصوص  -
 

 : الضمانات الفنية الخامسالفصل 
ال تقبل إال مشاركة المزودين القادرين على القيام بالصدمات الضرورية موضوع طلب االستشارة، لهم تجربة في  -

على تنفيذ اوأشغال المطلوبة مع ضرورة تقديم المؤيدات التي تثبت  ةقادر  تكون ((02تقنيين )) وموارد بشرية المجال
بالنسبة لألعوان والمؤيدات المثبتة الصتصاص الشركة في  عقود عملشهادات عمل أو هادات العلمية و شذلك )ال

  .(2017و 2016و 2015)عقود عمل لسنة  صيانة المعدات المذكورة
كلية  الحصول على موافقةالنسخ اال بعد و  الطباعة تكليفهم بصيانة معدات ال يمكن للمزود تغيير اوأعوان المزمع -

 الطب بتونس.
 

 : المدة التعاقديةالسادسالفصل 
حددت المدة التعاقدية إلنجاز الصدمات المطلوبة بسنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا على أن ال تتجاوز المدة الجملية 

 ( سنوات.03) ةالتعاقدية ثالث
 

 النسخو  الطباعة معدات: تقديم نموذج لعقد تعهد وصيانة ابعالسالفصل 
يتضمن مصتلف اوأشغال المزمع القيام  النسخو  الطباعة معداتيتعين على كل مشارك تقديم نموذج لعقد تعهد وصيانة 

 بها والمبلغ الجملي السنوي.
 

  : كيفية المشاركة واإلسنادالثامنالفصل 
 أو أكثر. ةواحد بحصةحيث يمكن لكل عارض أن يظفر  الحصصحسب سناد إلوا التقييمتكون المشاركة و 

 

 : تقييم العروضالتاسعالفصل 
 * مطابقة العروض:

يقصى كّل عرض غير مطابق لموضوع االستشارة وللّشروط والصاّصيات الفنّية المدرجة بكّراس الّشروط أو اّلذي 
 .يتضّمن تحّفظات لم يتّم رفعها بطلب من كلية الطب بتونس
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 * منهجيّة تقييم العروض: 

 يتم تقييم العروض وفقا لإلجراءات التالية:
تتوّلى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثّبت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية، من صّحة الوثائق المكّونة للعرض   *

 المالي وتصحيح اوأصطاء الحسابّية والمادّية عند االقتضاء. 
 اعتراض في الغرض.* ال يحق للعارض تقديم أّي 

 على حدة. حصة* تتوّلى الّلجنة ترتيب جميع العروض المالية تصاعدّيا وذلك بالنسبة لكل 
تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفّني المقّدم من قبل صاحب العرض المالي اوأقّل   *

 ثمنا على أساس:
المشارك فات الفنّية الدنيا المطلوبة بكّراس الشروط الفّنية الصاّصة. ويتعّين على الجذاذة الفنّية المتضّمنة للمواص*  

 تعميرها بكّل دّقة.
لسنة  معدات الطباعة والنسختتعلق بتعهد وصيانة  عمومية أو صاصةمراجع الشركة )عقود ممضاة مع مؤسسات  * 

2015 ،2016 ،2017،) 
 التقنيين،ب الصاصةعلمية الشهادات ال *
 ود عمل تصص التقنيين.عق *

 * شهادات عمل تصص التقنيين 
في صورة مطابقة عرضه للصاّصيات والمواصفات المطلوبة بكّراس الشروط الفّنية الصاّصة  الطلبيةقترح إسناده يو  

 وللشروط المنصوص عليها أعاله.
 

ذا تبّين أّن العرض الفّني المعني غير مطابق*  مواصفات المطلوبة بكّراس الشروط للصاّصيات والو  للّشروط أعاله وا 
الفّنية الصاّصة يتّم إقصاؤه ويتّم إعتماد نفس المنهجّية بالّنسبة للعروض الفنّية المنافسة حسب ترتيبها المالي 

 الّتصاعدي.
في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يتم دعوة العارضين المعنيين الى تقديم عروض  *

 دة وتسند الطلبية للعارض الذي قدم أقل اوأثمان.مالية جدي
 

 كيفية الخالص:  العاشرالفصل 

تحمل كل البيانات الوجوبية )المعرف الجبائي، الكمية، اوأداء على كل ثالثة أشهر  يجب على المزود تقديم فاتورة  -
 الت التدصل التي تم القيام بها فعليا.، مرفقة وجوبا بوصو (T.T.C القيمة المضافة، المبلغ الجملي باعتبار كل اوأداءات

 

 : بيـان المعـدات عشر الحاديالفصل 
 ول اوأثمان(ا) انظر جد على النحو التالي: النسخو  الطباعة آالتتتوزع 

 
 طبيعة األشغال المطلوبة: عشر الثانيالفصل 
 : األشغال الدورية  -1

  .يلتزم المزود بتفقد وفحص واصتبار كل آلة بشكل دوري ومنتظم
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 ( أشهر ولمدة سنة كاملة وتشمل اوأعمال التالية:03)  ثالثةتتم عملية الصيانة كل 
- Les Essais, 

- Le Nettoyage, 

- La Lubrification 

- La Mise au point 

 :األشغال العرضية -2
ة وبطلب من كلية في أي فترة من فترات السن النسخو  الطباعة التبآيلتزم المزود بالقيام بالصدمات العرضية الصاصة 

عن طريق البريد االلكتروني أو الفاكس أو عن طريق  ساعة من تاريخ اإلعالم 24رف ال يتجاوز ظالطب بتونس في 
 مراسلة في الغرض.

 .الجمعةبعد الزوال وذلك من يوم االثنين إلى يوم  الثالثةتتم عملية الصيانة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة 
في أي زيارة يقوم بها لصيانة المعدات المعلومات والتوصيات التقنية الضرورية ب الم كلية الطب بتونسإع يتولى المزود

 الصاصة بهذه المعدات. مع تدوين تقرير في الغرض يدون فيه تاريخ التدصل ومدته وجميع المالحظات المذكورة
اوأمر ذلك وال يتم ذلك اال عبر طلب في المعدات بالورشة الصاصة بها اذا تطلب  بإصالحيسمح للشركة المتعهدة 

 الغرض مدون بورقة التدصل ووصل تسلم الجهاز ممضى من قبل العون المكلف بصيانة المعدات االعالمية. 
ساعة منذ استالمها وفي صورة تجاوز هذه المدة  48المعطبة في أجل أقصاه  المعدات بإرجاع كة المتعهدةتلتزم الشر 

 ساعة الموالية. 24تلتزم بتعويضها صالل 
 يتم استالم المعدات:

 * امضاء محضر االستالم عند االنتهاء من صيانة كل آلة طباعة أو نسخ،
* تعتبر كل آلة طباعة أو نسخ  وقع امضاء محضر االستالم عند االنتهاء من صيانتها هي تحت ضمان المزود مدة 

 أشهر ويشمل الضمان قطع الغيار واليد العاملة. 06
 
 :الغيارقطع  -3

عند ضرورة ابدال قطع الغيار اثر االصالح أو الصيانة الدورية أو العرضية تتعهد الشركة بإرسال عرضها المالي في 
ساعة من تاريخ التدصل. وتحتفظ الكلية بحقها في  24قطع الغيار المذكورة الى كلية الطب بتونس في أجل ال يتجاوز 

باشرة أو القيام بطلب أثمان في الغرض ودون أن يكون للشركة الحق في اقتناء قطع الغيار من الشركة المتعهدة م
 االعتراض.

 .ساعة من تاريخ االعالم 24عند توفر قطع الغيار يلتزم المزود بتركيبها في مدة ال تتجاوز 
مكلف بصيانة كما يلتزم المزود بإرجاع القطع القديمة التي زال االنتفاع بها الى مغازة الكلية بعد موافقة العون ال 

 المعدات االعالمية بكلية الطب بتونس.
 
 وتبليغها الطلبية: اسناد عشر الثالثالفصل   

الى صاحب العرض المالي اوأقل ثمنا في صورة مطابقة عرضه الفني مع كراس الشروط موضوع  الطلبيةيتم اسناد 
  .االستشارةطلب 
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من قبل عميد كلية الطب بتونس بكل طريقة مادية أو ال الى صاحبها في تسليمه عقد ممضى  الطلبيةغ يتبليتمثل 
 مادية تعطي تاريصا ثابتا لهذا التسليم.

 الطلبية: تسجيل عشر الرابعالفصل 

 .الطلبيةمعاليم تسجيل العقد وكراس الشروط االدارية والفنية والمالحق على نفقة المزود المسند اليه تحمل 

 

 الطلبية: فسخ عشر الخامسالفصل 

 في الحاالت التالية: الطلبيةإدارة كلية الطب بتونس بحقها في فسخ  تحتفظ

 ،الطلبيةعند وفاة صاحب  -

 ،الطلبيةفي حالة عجز واضح ودائم لصاحب  -

 ،الطلبيةفي حالة افالس صاحب  -

 المطالبة بأي تعويض. الطلبيةفي كل الحاالت المذكورة أعاله ال يحق لصاحب 

بالتزاماته. وفي هذه الصورة تقوم كلية الطب بتونس بتوجيه تنبيها  بهالم يف صاح اذا الطلبيةيمكن لكلية الطب فسخ  -

أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه،  10بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعو فيه الى الوفاء بالتزاماته في أجل 

يف من يتولى انجازها طبقا دون اتخاذ أي اجراء آخر أو تكل الطلبيةوبانقضاء هذا األجل يمكن لكلية الطب فسخ 

 .الطلبيةللتراتيب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب 

اذا ثبت لديها، بمناسبة تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقه في التتبع الجزائي،  الطلبيةيمكن لكلية الطب بتونس فسخ  -

ود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وع الطلبيةاخالل صاحب 

 وانجازها. الطلبيةمختلف اجراءات ابرام 

بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل  الطلبيةفسخ الى صاحب التقوم كلية الطب بتونس بتبليغ قرار  -

 وصل استالم أو بطريقة ال مادية مؤمنة.

 التظلّم وتسوية النزاعات :عشر السادس الفصل

خ في  2014لسنة  1039ق األحكام الواردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد تطب    2014ماي  13المؤر 

 المتعل ق بتنظيم الصفقات العمومي ة.

 

 :المحاكم المختصة :  عشر السابعالفصـل 

ا للتشريع الجاري به في صورة نشوب نزاع يمكن ألحد طرفي العقد اللجوء إلى المحكمة المختصة بالعاصمة وذلك وفق

 العمل.

 

 النزاهة : عشر الثامنالفصل 

العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي إلى األحكام  الطلباتيخضع كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام 

 .التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية
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 الطلباتالعمومية االلتزام بأخالقيات المهنة وذلك خالل إبرام  الطلباتعلى كل المترشحين والعارضين في ويتعي ن 

و التعه د بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام  وتنفيذها

 ي ل أو التواطؤ واالرتشاء.الطلبية ومراحل إنجازها واالبتعاد على ممارسة التح

تم  طلبيةالحصول عليها أو تجديدها بواسطة ممارسات تحيل أو فساد. كما تعتبر باطلة كل  تم   طلبيةتعتبر باطلة كل 

خالل إنجازها تسجيل ممارسات تحيل أو ارتشاء إال إذا رأى المشتري العمومي خالف ذلك العتبارات تهم المصلحة 

 .العامة

 

 : شروط عامةشرع التاسعالفصل 

 2014لسنة  1039اوأمر عدد و  مجلة المحاسبة العموميةلها كراس الشروط تبقى صاضعة لــ الحاالت التي لم يتعرض
 .والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13المؤرخ في 

 
 
 
 

 مضاءاتإلا
 ....................................تونس في، ........ تونس في، ............................................

 العمــــــيــــد

 األستاذ محمد الجويني
 المـزود )اطلعـت عليـه ووافقت(
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
رجامعة تونس المنا  

كلية الطب بتونس   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

قــــــــالحــــــــــــــــــالم  
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 الجمهورية التونسية
   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   
 

  01ددملحق ع
 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 

                      ..................................االسم واللقب أو اإلسم اإلجتماعي : ...................................................

                     الشكل القانوني : ............................................................................................................

                      .......................................................................عنوان المقر : ........................................

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

  ....................................................................................العنوان االلكتروني : ..................

 قيمة رأس المال وتركيبته :................................................................................................

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

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

                      .......................................................................مرسم بالسجل التجاري تحت عدد : ..............

   رقم المعرف الجبائي : ....................................................................................................

 واللقب والخطة(...............................................الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض )االسم 

                      

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

 مه()إمضاء المشارك وخت                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : في صورة تجمع المزودين, يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به. مالحظة
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 

 2ملحق عدد 

 

 الطلبيةتصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام 

 

 

 إني الممضي أسفله )االسم واللقب والخطة(....................................................................

 ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان(.......................................................................

 ................تحت عدد.........................................المرسمة بالسجل التجاري ب................

 المعين محل مخابرتها ب )العنوان الكامل(.....................................................................

 ي:....................................................................المسم ى فيما يل

 

 

 "العارض"

 

ح على شرفي بعدم قيامي وأ بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على  تعه دأصر 

قصد الحصول على أو اإلكراه إنجازها واالبتعاد على ممارسة التحي ل أو التواطؤ مختلف إجراءات إبرام الطلبية ومراحل 

 .الطلبية

 

 

 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 : في صورة تجمع المزودين, يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به.مالحظة
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يةالجمهورية التونس  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
رجامعة تونس المنا  

كلية الطب بتونس   

 3ملحق عدد 

 

 تصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى المشتري العمومي

 

 

 ......................إني الممضي أسفله )االسم واللقب والخطة(...............................................................

 ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان(........................................................................................

 ...............المرسمة بالسجل التجاري ب................................تحت عدد.............................................

 ..المعين محل مخابرتها ب )العنوان الكامل(.......................................................................................

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

 

 المسم ى فيما يلي:

 "العارض".

 

ح على شرفي :  أصر 

بأني وبأن صاحب المؤسسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين األساسيين 

ن لدى المشتري العمومي لم أو وكيل بيع المصن ع لم نكن أعوانا عموميي % 30في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 

تمض عن انقطاعهم عن العمل مد ة خمس سنوات على األقل  
1
. 

 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                

 

 

 : في صورة تجمع المزودين, يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به.مالحظة
 
 

 

 
 

                                                 
اق وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.باستثناء أصحاب المؤسسات التي تم  بعثها بصيغة اإلفر   

1
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4عددملحق   

 جـدول األثمـان
 

Les photocopieurs  
Fournisseur : 

………………………………………………………………………………… 

 

Marque Modèle Qté 
Prix unitaire 

trimestriel  H.T 
TVA 

 

Prix total  
trimestriel 

 en TTC 

Prix total 
annuel en 

TTC  

Canon IR 1600 2     

Riso   CZ180 03     

Minolta 
CS PRO EP 
2030 

01 
  

 
 

Sharp 
 

AR5320 10     

MX-M450 U 01     

AR-5520 N 02     

AR 5620 NM 02     

AR-M452 U 02     

MX-M453 U 02     

AR-M420 U 
1 
 

  
 

 

KYOCERA  ECOSYS 04 
  

 
 

Taskalfa  650 ii 01 

  

 

 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
                                                                                Signature et cachet du fournisseur 
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05ملحق عدد   
 جـدول األثمـان

Les Imprimantes  
 

Fournisseur : 

………………………………………………………………………………… 

 

Marque Modèle Qté 
Prix unitaire 
trimestriel  

H.T 

TVA 
 

Prix total  
trimestriel 

en TTC 

Prix total  
annuel 
en TTC 

EPSON 
 

EPL 6100  1     

EPL 6200 1     

EPL N2550 2     

EPL N3000 41     

EPL N7000 05     

LEXMARK T650n 19     

HP 

840 C jet 
d’encre couleur  

01     

Deskjet 9803  12     

Laser jet 1300  01     

Laser jet 1200  02     

Laser jet 9040 n  03     

Laser jet P1006 01     

Office pro 
K8600 

07     

SAMSUNG 

Laser ML 3050-
3051 

03     

Laser ML 2551 
N  

02     

ZEBRA 
Code à barre 
TLP 25844 

01     

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
                                                                                Signature et cachet du fournisseur 

 



 

النسخالطباعة و آالتتعهد وصيانة   07/2018استشارة وطنية عدد   

 14 

 

لجمهورية التونسيةا  
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ارجامعة تونس المن  

 كلية الطب بتونس
 

6ملحق عدد  

Tableaux des critères du dépouillement technique 

 

 

Le soumissionnaire est dans l’obligation de remplir ces tableaux : 

 

1- Expérience et références du soumissionnaire : 

 

Critères Minimum exigé Valeurs proposées 

Effectif global du personnel 

technique permanant 
02 Techniciens 

 

 

2- Moyens humains mis à la disposition pour la maintenance et la mise au point  

 

Composante S. Composante 
Caractéristique 

minimale 
Caractéristique proposée 

2 Techniciens 

Diplôme 

شهادة في اثبات الكفاءة 

 المهنية اختصاص :

 تصليح االت مكتبية

 

Expérience totale 

 Minimum 03 ans 

عقود عمل تصص التقنيين-  
 أو

ينشهادة عمل تصص التقني-  
 

 

 

NB : Chaque information consignée dans ces tableaux doit être dûment justifiée à défaut 

elle sera jugée irrecevable. 

                                                                           

                                                      Fait à …………………le ………….. 

 

 

                                                               

                                                                                         Signature et cachet 
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 الجمهورية التونسية

عالي والبحث العلمي  وزارة التعليم ال  
تونس المنار  جامعة  

كلية الطب بتونس   
 

07ملحق عدد   

                            

زامـــــــــــالت  
 

 

 

 المــوضــوع: حول معاينة معدات النسخ موضوع طلب االستشارة عدد 2018/07.

 

...............................................................................................................: ني الممضى أسفلهإ  

 

قبل تقديم العرض المالي. النسخ موضوع طلب االستشارة بكلية الطب بتونس بمعاينة معداتالتزم   

 

 

 الثانية بعد الزوالمن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة  2018  .......................المعاينة يوم 

 

 

 

 
  

  اإلمضاءاتاإلمضاءات
  
  

  المشــاركالمشــارك                                                                                                                                    باالعالميةباالعالميةالعون المكلف العون المكلف                                   
 ) اإلمضاء مع وضع الختم                                                     (الصيانة ) اإلمضاء مع وضع ختم               
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 الجمهورية التونسية

 ة التعليم العالي والبحث العلمي  وزار 
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 08 ملحق عدد

 التـــــــــــزام بتوفير أعوان صيانة
 

 

 إني الممضي أسفله )االسم واللقب(: ..............................................................................
 .......................................................................................الصفة:....................

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

 .........................................تحت عدد:  .............................المسجل بالسجل التجاري بـ: 
ارة وذلك موضوع طلب االستش آالت الطباعة والنسخألتزم بتوفير أعوان صيانة لهم تجربة في ميدان تعهد وصيانة 
 طيلة مدة التعاقد مع كلية الطب بتونس وهم على النحو التالي:
 

 )عدد السنوات( تجربة المهنيةال الشهادات العلمية االسم واللقب ر/ع

    

    

    

    

 
 

 عاله.المقترحين أ : يجب اإلدالء بنسخة مطابقة لألصل من الشهادات العلمية لكل عون من األعوانمالحظة
 

 حرر بـ .................. في......................                                                         
 إمضاء المشارك وصتمه( )                                                                          
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