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 الجمھوریة التونسیة
 لعالي والبحث العلمي وزارة التعلیم ا  

 جامعة تونس المنار
 كلیــة الطــب بتــونس

 
 

 إعـــــالن
 

 08/2018 استشـارة وطنیة عدد
 أجھزة مراقبةوتركیب اقتناء 

 
على الراغبین في ف،  أجھزة مراقبة وتركیبالقتناء  08/2018عدد  وطنیة ةكلیة الطب بتونس القیام باستشارتعلن     

دینارا د)  20( دیناراعشرون مقابل مبلغ مالي قدره الكلیة ب الشراءاتمصلحة من  ةالمشاركة أن یسحبوا ملف االستشار
وال یمكن  61685عن طریق البرید باسم محاسب كلیة الطب بتونس على الحساب الجاري عدد  دفعیغیر قابل للترجیع 

  ر بوصل خالص المبلغ المذكور.سحب كراس الشروط اال عند االستظھا
من یوم االثنین الى یوم الجمعة  من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة خالل التوقیت اإلداري  یتم سحب كراس الشروط 

 بعد الزوال.  الثانیة
 ".www.fmt.rnu.tn" ى كراس الشروط على موقع واب كلیة الطب بتونسكما یمكن للمشاركین االطالع عل

 (سحب كراس الشروط من موقع واب الكلیة ال یؤخذ بعین االعتبار)
عن طریق  "تونس 1007نھج الجبل األخضر الرابطة  15كلیة الطب بتونس "ترسل العروض على العنوان التالي: 

 : ارة التالیةالعبیحتوي على  مغلق البرید مضمون الوصول أو عن طریق البرید السریع في ظرف
 

 "وتركیب أجھزة مراقبةقتناء ا 08/2018استشارة عدد 
 الثانیة بعد الزوال"على الساعة  2018 سبتمبر 20 قبل یوم "" ال یفتح

 
 سبتمبر 20الخمیس  جل أقصاه یومأكما یمكن أن تسلم الظروف مباشرة إلى مكتب الضبط بكلیة الطب بتونس وذلك في 

 .في نفس الیوم بعد الزوال 14وتكون جلسة فتح العروض على الساعة  رھامنتصف النعلى الساعة  2018
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 التونسیة لجمھوریةا
 الي و البحث العلمي وزارة التعلیم الع

 جامعة تونس المنار
 كلیة الطب بتونس

 

 8120ة ـوان سنـس بعنـب بتونـة الطـكلیب اقتناء وتركیب أجھزة مراقبة 08/8120دد ـارة عـاستش
 

 روطـراس الشـك
 

 ھاوكیفیة تمویل االستشارة: موضـوع  الفصل األول
طبقا  تتعلق باقتناء وتركیب أجھزة مراقبة 08/2018ة عدد وطنی باستشارةبتونس القیام  كلیة الطب تعلن 

المخصصة  على حساب االعتمادات النفقةیتم تمویل ھذه و وللتشریع الجاري بھ العمل. ،لمقتضیات كراس الشروط ھذا
 .للغرض بالعنوان األول لمیزانیة الكلیة

 
 : شروط المشاركة الفصل الثاني

قبل ضمن ھذه االستشارة إال مشاركة المزودین القادرین على الوفاء بتعھداتھم والذین تتوفر فیھم الضمانات ال ت -
 والكفاءات الالزمة لحسن تنفیذ التزاماتھم.

یمكن لألشخاص المادیین أو المعنویین الذین ھم في حالة تسویة قضائیة أو رضائیة طبقا للتشریع الجاري بھ العمل  -
 .ي ھذه االستشارة شریطة أن ال یؤثر ذلك على حسن انجازھاالمشاركة ف

 
 تقدیم العروضطریقة :  الفصل الثالث

 یجب أن تحرر العروض وتمضى من قبل العارضین أنفسھم أو عن طریق وكالئھم المؤھلین لذلك بصفة قانونیة.   -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             یحمل العرض قیدا أو شرطا.            یجب أن تحرر العروض على المطبوعة الخاصة التي توفرھا اإلدارة وأن ال  -
تونس) خالل التوقیت اإلداري (من یوم  1007نھج الجبل األخضر الرابطة  15ترسل العروض إلى كلیة الطب بتونس ( -

االثنین الى یوم الجمعة) عن طریق البرید مضمون الوصول أو عن طریق البرید السریع في ظرف مغلق یحمل العبارة 
 التالیة:

 كلیة الطب بتونسب ركیب أجھزة مراقبةباقتناء وتتتعلق  08/2018استشارة وطنیة عدد 
 على الساعة الثانیة بعد الزوال" 2018 سبتمبر 20الخمیس " ال یفتح قبل یوم 

 

 سبتمبر 20الخمیس أجل أقصاه یوم كما یمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلیة الطب بتونس وذلك في 
 .) صباحا12(على الساعة الثانیة عشر 2018

 

 : ـالحظــــةمـــــ
 ال اعتبر ھذا العرض الغیاإال یجوز سحب العرض بعد ایداعھ أو ادخال أي تعدیل أو تصحیح علیھ بعد حلول آخر أجل لقبول العروض و -
 ال یمكن ألي مشارك قدم عرضا مشتركا في اطار مجمع أن یقدم عرضا مستقال بصفة فردیة لحسابھ الخاص أو في اطار مجامع أخرى. -
) أیام ابتداءا من 05كل عرض مخالف لشروط طلب االستشارة أو یتضمن تحفظات لم یتم رفعھا من قبل المشارك خالل أجل خمسة (یقصى  -

 تاریخ مطالبة كلیة الطب بتونس بذلك.
 كما یقصى كل عرض: -

 * ورد بعد اآلجال ویعتمد ختم مكتب الضبط في ذلك
 * لم یكن مغلقا ومختوما.

 صیل التقدیري.جدول التفلم یتضمن  *
 یحتوي العرض وجوبا على الوثائق التالیة:

 الظرف الخارجي:
I- الوثائق االداریة: 

صلوحیتھ تسعین ة دم ة،یقبل إحدى البنوك التونس مندینارا ، مسلم  90,000 المالي الوقتي بقیمة مالیة تساوي نماضال - 1
)، علما وأنھ ال 8عدد ملحقالعروض ( بوللق دحدملا قصىاأل لألجلي لاوم المولیاتاریخ  نة می) یوما تحتسب بدا90(

 یمكن قبول أي صك من الصكوك مھما كان نوعھا.
 كراس الشروط ممضاة في جمیع أوراقھ ویحمل الطابع وإمضاء المزود على الصفحة األخیرة؛ -2
 ؛)1ملحق عدد( عامة حول المشارك بطاقة إرشادات -3
شاركة في الصفقات العمومیة (األصل أو نسخة مطابقة لألصل مسلمة من قبل شھادة في تسویة الوضعیة الجبائیة  للم -4

 ادارة األداءات ساریة المفعول یوم فتح العروض)،
جراءات إبعدم التأثیر في مختلف تصریح على الشرف  -5 ،)2ملحق ابرام الطلبیة (
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بتونس لم تمض عن انقطاعھ عن العمل بھا تصریح على الشرف یقدمھ المشارك بأنّھ لم یكن عونا عمومیّا بكلیة الطب  -6
 )،3ملحق عدد ( مدة خمس سنوات على األقل

 )،4ملحق عددالتزام بتنفیذ الطلبیة في اآلجال ( -7
 

II - :العرض الفني 
 )10(ملحق  المطلوبة الخصائص الفنیة -1
ومفصلة وباأللوان الوثائق الفنیة والمطبوعات الفوتوغرافیة والتي یجب أن تكون أصلیة وصادرة عن المصنع  -2

 ومحررة باللغة العربیة أو الفرنسیة أو اإلنجلیزیة وتحمل امضاء وختم المشارك.
 )7(ملحق  تصریح على الشرف بصّحة المعطیات وباحترام شروط المشاركة  -3
    .)6ملحق عدد( التزام بالمعاینة  -4

III- العرض المالي 
 تضمن المبلغ الفرديیتفصیلي لألسعار الجدول الوجوبا یضمن في ظرف مغلق یكتب علیھ "العرض المالي" ویحتوي 

 المصاحب ذجللنموباعتبار كل األداءات مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاریخ طبقا  والمبلغ الجملي
 .)(یجب تعمیر جدول األثمان المسلم من اإلدارة.)5ملحق عدد (

 
  :المالحظات واالستفسارات: الرابعالفصل 

أیام قبل التاریخ األقصى المحدد  10مشارك أن یطلب  كتابیا ایضاحات فیما یخص االستشارة في أجل أقصاه یمكن لكل 
تونس. واذا  1007نھج الجبل األخضر الرابطة  15لقبول العروض وترسل وجوبا على العنوان التالي: كلیة الطب بتونس 

ستفسارات المطلوبة وتعمیمھا على بقیة المشاركین قبل جابة على المالحظات واالإلكان الطلب مبررا، تلتزم الكلیة با
 انقضاء التاریخ األقصى لقبول العروض بخمسة أیام.

 
 الضمان المالي الوقتي : الخامسالفصل 

 ) یوما90( تسعینمدة صلوحیتھ  دینارا 90,000مالیة تساوي  تقدیم ضمانا مالیا وقتیا بقیمة المشاركیتعین على ا -

اریخ الیوم الموالى لألجل األقصى المحدد لقبول العروض. ویمكن تعویض الضمان الوقتي بالتزام بدایة من ت تحتسب

ویكون صادرا عن مؤسسة مالیة مصادق علیھا من قبل الوزیر  8بالملحق عدد كفیل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج 

 المكلف بالمالیة.

 ي یمدد أیضا في صلوحیتھ،في حالة التمدید في صلوحیة العروض فان الضمان الوقت -

الى جمیع المشاركین الذین أقصیت عروضھم أو یضع حدا اللتزام كفالئھم بالتضامن  یتم إرجاع الضمان المالي الوقتي -

الذي یعوضھ، مع مراعاة االلتزام بالعروض، كما یرجع الضمان الوقتي للمشاركین الذین لم یتم اختیار عروضھم بعد 

 اختیار صاحب الطلبیة.

ال یتم ارجاع الضمان الوقتي أو التزام الكفیل بالتضامن المقدم من قبل المتحصل على الطلبیة اال بعد تقدیمھ للضمان  -

 .) یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ الطلبیة20النھائي وذلك في أجل عشرین (
 

 : تحدید األثمان وآجال التنفیذ السادسالفصل 
یمكن التراجع فیھا طیلة مدة تنفیذ االستشارة، ویجب أن تكون متضمنة لجمیع األداءات  تعتبر األثمان المقدمة نھائیة وال -

T.T.C).( 
) یوما 20أن یقوم بتنفیذ الطلبات الموجھة إلیھ بنفسھ في أجل ال یتجاوز عشرون ( لطلبیةیتعین على المزود الذي ظفر با -

 ق األجل المذكور أعاله یعتبر الغیا بصفة آلیة.وكل عرض یتضمن أجل تنفیذ یفو من تاریخ توصلھ بطلب التزود.
 

  : كیفیة المشاركة واإلسنادالسابعالفصل 
 .لكامل الحصةسناد إلوا التقییمتكون المشاركة و

 
 : تقییم العروضالثامنالفصل 
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 :مطابقة العروض *

س الّشروط أو الّذي یتضّمن یقصى كّل عرض غیر مطابق لموضوع االستشارة وللّشروط والخاّصیات الفنیّة المدرجة بكّرا
 .تحفّظات لم یتّم رفعھا بطلب من كلیة الطب بتونس

 
 * منھجیّة تقییم العروض: 

 یتم تقییم العروض وفقا لإلجراءات التالیة:
تتولّى لجنة التقییم في مرحلة أولى التثبّت، باإلضافة إلى الوثائق اإلداریة، من صّحة الوثائق المكّونة للعرض المالي   *
 تصحیح األخطاء الحسابیّة والمادیّة عند االقتضاء. و

 * ال یحق للعارض تقدیم أّي اعتراض في الغرض.
 .لكامل الحصةتصاعدیّا بالنسبة ترتیبا * تتولّى اللّجنة ترتیب جمیع العروض المالیة 

حب العرض المالي األقّل ثمنا تتولى لجنة التقییم في مرحلة ثانیة التثبت في مطابقة العرض الفنّي المقّدم من قبل صا  *
 على أساس:

المشارك الجذاذة الفنیّة المتضّمنة للمواصفات الفنیّة الدنیا المطلوبة بكّراس الشروط الفنّیة الخاّصة. ویتعیّن على *  
 تعمیرھا بكّل دقّة.

 مدة صلوحیة العرض،  * 
 آجال التنفیذ. * 
ّصیات والمواصفات المطلوبة بكّراس الشروط الفنّیة الخاّصة في صورة مطابقة عرضھ للخا الطلبیةقترح إسناده یو

 وللشروط المنصوص علیھا أعاله.
 

للخاّصیات والمواصفات المطلوبة بكّراس الشروط الفنّیة للّشروط و وإذا تبیّن أّن العرض الفنّي المعني غیر مطابق* 
 ض الفنیّة المنافسة حسب ترتیبھا المالي التّصاعدي.ویتّم إعتماد نفس المنھجیّة بالنّسبة للعرو ،ھئالخاّصة یتّم إقصا

في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة یتم دعوة العارضین المعنیین الى تقدیم عروض مالیة  *
 جدیدة وتسند الطلبیة للعارض الذي قدم أقل األثمان.

 
 : كیفیـة الخـالص التاسعالفصـل 

. یجب أن لألشغالد ومحضر االستالم الوقتي رفقة بالنسخ األصلیة ألذون التزو) نظائر م04( تقدم الفواتیر في أربعة
 قبل مسؤول عن المؤسسة. نتمضى الفواتیر م

 یتّم خالص الفواتیر بتحویل بریدي أو بنكي بحساب المزود على قسطین:
 األشغال، عند القبول الوقتي، إذا ما تبیّن حسن سیر  % 90 -       

 .الطلبیةعند القبول النھائي، إذا ما ثبت قیام المزّود بجمیع التزاماتھ بخصوص  % 10 -          
 
 األشغال: تسلیم العاشرلفصل ا

 : ستالم الوقتيإلا -1      
 تسلّم المعدات بمقر الكلیة على أن یتـّم في المرحلة األولى:

من طرف المزود،  تركیبھامة من قبل العارض آنفا وذلك بعد التأكد من مطابقة المعدات المسلمة للخاصیات الفنیة المقدّ  -
 ویحق للكلیة في ھذا اإلطار االستعانة بخبراء أو تقنیین تختارھم للغرض.

 المعدات وتشغیلھا. بعد تركیب )Plans de câblage( تقدیم  على المزود   -
 .وتشغیلھا بعد استكمال تركیبھاك وذل من طرف لجنة مكونة للغرض إمضاء محضر االستالم الوقتي للمعدات -
 إجراء محضر معاینة في صورة نقصان المعدات أو عدم مطابقتھا للشروط الفنیة المطلوبة.  -

أو لكیفیة التركیب  عدم مطابقة المعدات المقّدمة لعناصر الجودة المطلوبةلوبإمكان عمید كلیة الطب بتونس بعد معاینتھ 
إلذن بإجراء خصم على المبالغ المماثلة من الفواتیر التي ھي في طور االستخالص لدى تقدیر الضرر الحاصل وا المطلوبة

 الكلیة.
 : ستالم النھائيإلا -2      

وذلك بعد انتھاء مدة الضمان وإذا ما ثبت قیام المزّود بجمیع التزاماتھ  یتم في مرحلة ثانیة تحریر محضر استالم نھائي
كل مرحلة من مراحل التسلیم یحّرر على إثرھا محضر جلسة یمضى من قبل المزود  . والجدیر بالذكر أنّ الطلبیةتجاه 

 العروض. تقییموأعضاء لجنة 
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 ض و: مدة صلوحیھ العرالحادي عشرالفصل 
) یوما ابتداء من الیوم الموالي للتاریخ األقصى 90بمجرد تقدیم العروض فان كل مترشح یبقى ملزما بعرضھ لمدة تسعین (

ل العروض. وبمجرد تقدیم العروض یعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلھم الخاصة وتحت كامل مسؤولیاتھم المحدد لقبو
 بجمع كل المعلومات التي یرونھا الزمة لتقدیم عروضھم وللتنفیذ المحكم  اللتزاماتھم.

 
 الطلبیة: تسجیل عشر الثانيالفصل 
 حق على نفقة المزود المسند الیھ الطلبیة.معالیم تسجیل العقد وكراس الشروط االداریة والمالتحمل 

 

 : غرامات التأخیرعشر الثالثالفصل 
دون تنبیھ  الطلبیةإن عدم احترام آجال التسلیم لكامل الخدمات المطلوبة أو لجزء منھا وعن كل یوم تأخیر، یعرض صاحب 

 مسبق إلى عقوبة مالیة یتم احتسابھا حسب الكیفیة التالیة:
 عدد أیام التأخیر xمة الفصول المعنیة بالتأخیر قیمبلغ الغرامة = 

1000 

 .دون اعتبار األداءات الطلبیةمن مبلغ  % 5وال یمكن في أي حالة أن یتجاوز المبلغ الجملي لعقوبة التأخیر 
 : تغییر حجم الطلبیة  عشر الرابعالفصل 

دون أن  %20بالزیادة أو النقصان في حدود یمكن لكلیة الطب بتونس تغییر حجم الكمیات المطلوبة موضوع االستشارة  -
 یطالب المزود بأي تغییر في األثمان المقترحة.

 
 : الغاء الطلبیةعشر الخامسالفصل 

تلغى الطلبیة وجوبا بوفاة صاحبھا أو افالسھ ویمكن لكلیة الطب بتونس أن تقبل عند االقتضاء العروض التي یقدمھا  -
 استمرار الطلبیة.الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد 

یمكن لكلیة الطب فسخ الطلبیة اذا لم یف صاحبھا بالتزاماتھ في أجل محدد ال یقل عن عشرة أیام ابتداء من تاریخ تبلیغھ  -
تنبیھا في الغرض. وبانقضاء ھذا األجل یمكن لكلیة الطب الغاء الطلبیة دون اجراء آخر وتكلیف من یتولى انجازھا حسب 

 مالئما.االجراء الذي تراه 
یمكن لكلیة الطب الغاء الطلبیة اذا ثبت لدیھا اخالل صاحب الطلبیة بالتزامھ بعدم القیام مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم  -

 وعود أو عطایا أو ھدایا قصد التأثیر في مختلف اجراءات ابرام الطلبیة وانجازھا.
 

 التظلّم وتسویة النزاعات :عشر السادس الفصل

 2014ماي  13المؤّرخ في  2014لسنة  1039الواردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد  تطبّق األحكام

 المتعلّق بتنظیم الصفقات العمومیّة.
 

 

 

 :المحاكم المختصة :  عشر السابعالفصـل 

ع الجاري بھ في صورة نشوب نزاع یمكن ألحد طرفي العقد اللجوء إلى المحكمة المختصة بالعاصمة وذلك وفقا للتشری

 العمل.
 

 النزاھة : عشر الثامنالفصل 

العمومیة وتنفیذھا لحساب المشتري العمومي إلى األحكام  الطلباتیخضع كافة المتدخلین مھما كانت صفتھم في إبرام 

 .التشریعیة والترتیبیة المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومیة

 الطلباتن والعارضین في على كل المترشحیویتعیّن  الطلباتالعمومیة االلتزام بأخالقیات المھنة وذلك خالل إبرام 
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و التعھّد بعدم القیام مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم وعود أو ھدایا قصد التأثیر على مختلف إجراءات إبرام  وتنفیذھا

 واالرتشاء.الطلبیة ومراحل إنجازھا واالبتعاد على ممارسة التحیّل أو التواطؤ 

تم خالل  طلبیةالحصول علیھا أو تجدیدھا بواسطة ممارسات تحیل أو فساد. كما تعتبر باطلة كل  تمّ  طلبیةتعتبر باطلة كل 

 .إنجازھا تسجیل ممارسات تحیل أو ارتشاء إال إذا رأى المشتري العمومي خالف ذلك العتبارات تھم المصلحة العامة
 

 : شروط عامةالتاسع عشرالفصل 

 2014لسنة  1039األمر عدد و مجلة المحاسبة العمومیةلھا كراس الشروط تبقى خاضعة لــ لحاالت التي لم یتعرضا
 .والمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 2014مارس  13المؤرخ في 

 
 

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

 من قبل وحدة الشراءات: أعد
 حرر بـــ .....................................                                                                                                                   

 التاریخ: ....................................                                                                         
 المـزود:                                                                                                         

 اطلعـت علیـھ ووافقت                                                                               
 .........تونس في ، ..................              

 العمــــــیــــد                        
 األستاذ محمد الجویني                  
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 الجمھوریة التونسیة

   وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 رجامعة تونس المنا

 كلیة الطب بتونس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قــــــــالحــــــــــــــــــالم
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 الجمھوریة التونسیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 رجامعة تونس المنا

 كلیة الطب بتونس 
 

 01 ملحق عدد

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
 

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

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

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

 الھاتف : ................................الفاكس : .........................................................................

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

 قیمة رأس المال وتركیبتھ :................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

 (إمضاء المشارك وختمھ)                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: في صورة تجمع المزودین, یجب على كل عضو  مالحظة تقدیم الوثیقة الخاصة بھ.
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 الجمھوریة التونسیة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 رجامعة تونس المنا

 كلیة الطب بتونس 

 

 2ملحق عدد 
 

 الطلبیةتصریح على الشرف بعدم التأثیر في مختلف إجراءات إبرام 
 
 

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

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

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

 المعین محل مخابرتھا ب (العنوان الكامل).....................................................................

 ....................................................................المسّمى فیما یلي:

 

 

 "العارض"

 

بعدم القیام مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم وعود أو ھدایا قصد التأثیر على مختلف  تعھّدشرفي بعدم قیامي وأأصّرح على 

 .الطلبیةقصد الحصول على أو اإلكراه إنجازھا واالبتعاد على ممارسة التحیّل أو التواطؤ إجراءات إبرام الطلبیة ومراحل 

 
 
 
 

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

 (إمضاء المشارك وختمھ)                                                                                                        

 
 
 

 
 
 
 
 

 : في صورة تجمع المزودین, یجب على كل عضو تقدیم الوثیقة الخاصة بھ.مالحظة
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 الجمھوریة التونسیة

 والبحث العلمي وزارة التعلیم العالي 
 رجامعة تونس المنا

 كلیة الطب بتونس 

 

 3ملحق عدد 
 

 تصریح على الشرف بأن المشارك لم یكن عونا عمومیا لدى المشتري العمومي
 
 

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

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

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

 محل مخابرتھا ب (العنوان الكامل).........................................................................................المعین 

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

 

 المسّمى فیما یلي:

 "العارض".

 

 أصّرح على شرفي :

بأني وبأن صاحب المؤسسة أو المسیر أو الذي لھ مسؤولیة في التصرف أو في التسویق أو أحد المساھمین األساسیین في 

م تمض أو وكیل بیع المصنّع لم نكن أعوانا عمومیین لدى المشتري العمومي ل % 30رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 

 عن انقطاعھم عن العمل مّدة خمس سنوات على األقّل.

 

 

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

 إمضاء المشارك وختمھ)(                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 

 : في صورة تجمع المزودین, یجب على كل عضو تقدیم الوثیقة الخاصة بھ.مالحظة
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 الجمھوریة التونسیة
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلیة الطب بتونس 

 
  04ددملحق ع
 

 في اآلجال الطلبیةالتزام بتنفیذ 
 
 
 
 ................................................................................................ (االسم واللقب) : ھالممضي أسفل إني

ممثل ............... .....................................................................................................................الصفة :

 ...............................................................................................: ........................شركة 

 ....................................................................: .........................................................مقرھا 

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

 .........................................................: ..................................................المعین محل مخابرتھ بـ 

 المسمى "العارض"

وحسب الشروط والمواصفات المنصوص علیھا بكراس الشروط المتعلقة  یوما 20أجل أقصاه في  الطلبیة ذألتزم بتنفی

 .08/2018باالستشارة الوطنیة عدد 

 
 

 ....... في ....................                                                                                    
 العارض                                                                                               

 مضاء ووضع الطابع)إل(االسم واللقب والصفة مع ا                                                                  
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 لجمھوریة التونسیةا
  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
 ارجامعة تونس المن
 كلیة الطب بتونس

 05ملحق عدد 
 جدول التفصیل التقدیري

 
 : زودـالم -

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

 العنـوان : -
.....................................................................................................................................................

......... 
 المعرف الجبائي: -

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

N° Désignation des articles Qté 
Prix unitaire 

H.T 
 

T.V.A Prix  total  en 
T.T.C 

01 3MP Network IR Mini –Bullet 
Camera 

04 
 
 
 

 
 

02 3MP IR Eyeball Network  Camera  06  
 

 

03 32 Channel 1U 16 POE 4K&H.265 
Lite Network Video Recorder 

01    

04 Disque dur de surveillance 4TB 01    

05 Câble CAT6 UTP  640 m    

06 
Installation, test de bon 

fonctionnement, Formation sur le 
produit proposé 

forfait  
 

 

Montant Total en T.T.C 
 

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

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

- Validité de l’offre demandée : 90 jours            - Validité de l’offre proposée : ………  jours    
- Délai d’exécution                 : 20 jours           - Délai d’exécution               : ……….  jours    

- Garantie ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                Signature et cachet du fournisseur 
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 الجمھوریة التونسیة

 عالي والبحث العلمي وزارة التعلیم ال
 جامعة تونس المنار

 كلیة الطب بتونس 
 

                            

 زامـــــــــــالت
 
 
 

 .08/8201موضوع طلب االستشارة عدد  أجھزة المراقبةحول معاینة مكان تركیب  :وعــوضــالم

 

 ...............................................................................................................: ني الممضى أسفلھإ

 

 قبل تقدیم العرض المالي. ع طلب االستشارة بكلیة الطب بتونسموضو أجھزة المراقبةبالقیام بمعاینة مكان تركیب التزم 

 

 

 .صباحا إلى الساعة الثالثة مساء التاسعةمن الساعة  2018  .......................المعاینة یوم 
 
 
 
 

  

  تاءاضمإلاتاءاضمإلا
  

  كراــشملاكراــشملا                                                                                                                                    ةیمالعإلابةیمالعإلاب فلكملا نوعلا فلكملا نوعلا                                  
 )( اإلمضاء مع وضع الختم                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 6ملحق عدد  
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 الجمھوریة التونسیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعة تونس المنار
 كلیة الطب بتونس 
 

 7 ق عددملح

 بصّحة المعطیات وباحترام شروط المشاركةتصریح على الشرف 
 

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

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

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

 .....................................................................المعین محل مخابرتھا ب (العنوان الكامل)......................

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

 المسّمى فیما یلي: "العارض":

 

صّحة المعطیات المدرجة في العرض وباحترام شروط المشاركة بما في ذلك عدم اإلدانة قضائیا أصّرح على شرفي ب

من اجل خرق القوانین والتراتیب الجاري بھا العمل في مجال التّشریع اإلجتماعي  3خالل األجل المحّدد بالفصل عدد 

 وحمایة المحیط والبیئة .

 

 

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

 (إمضاء المشارك وختمھ)                                                                                          
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 الجمھوریة التونسیة

 لعلمي وزارة التعلیم العالي والبحث ا
 رجامعة تونس المنا

 كلیة الطب بتونس 

 8ملحق عدد 
 (مثال التزام الكفیل بالتضامن 
)(المعوض للضمان الوقتي     

 ..................................................................................... )1(نحن الممضون أسفلھ  -إني الممضي أسفلھ
.................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................ )2( )(بصفتنا -عمال بصفتي

..................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 3(نشھد أن  – أشھد  :أوال
المتعلق  2014 مارس 13مؤرخ في ال 2014لسنة  1039عدد من األمر  113علیھا من وزیر المالیة عمال بالفصل  -المصادقة علیھ تمت

 ..........................)..................................3أن(ه المصادقة لم یقع سحبھا وأن ھذوبتنظیم الصفقات العمومیة 
 ................ بتاریخ ......................ین المال العام للبالد التونسیة حسب وصل عدد ...............أودعت لدى أم –قد أودع 

وأن ھذا الضمان لم یقع  من األمر المشار إلیھ 113دینار) والمنصوص علیھ بالفصل  5000مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آالف دینار (
 إرجاعھ.
 ....................)....................................4بالتضامن (وأننا نكفل بصفة شخصیة  -نني أكفلنصرح، أ –أصرح :  ثانیا

 ..................)....................................................................................................5( والقاطن بـ
..................................................................................................................................... 

ا عنھ -المعلن عنھ................................................................ ...................)6بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في (
لمتعلقة ا –المتعلق ................................. و)..........................7(طرف من .............بتاریخ.......................

 بـ................................................................................................................
 (باألحرف)، ادینار ...................غ الضمان الوقتي بـ....................................................................حدد مبل

 (باألرقام). ادینار ............................................................................و بـ......................................................
 ....................)........6الذي قد یكون العارض مدینا بھ بعنوان (بلغ المضمون فیھ المذكور أعاله ونلتزم بدفع الم –ألتزم  : ثالثا

القیام بأي إجراء إداري أو قضائي  عند أول طلب كتابي یتقدم بھ المشتري العمومي دون تنبیھ أو..................................................
 مسبق.

 یبقى ھدا الضمان صالحا لمدة.......................یوما ابتداء من الیوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول العروض.
                                                                            

     
 حرر بـ...................في.......................                                                                      

 .نللمضي أو للممضی ب) االسم واللق1(
 ) االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.2(
 ) االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.3(
 لعارض (ذات معنویة). ) اسم العارض (ذات طبیعیة) أو االسم االجتماعي ل4(
 ) عنوان العارض. 5(
  .08/2018استشارة وطنیة عدد ) 6(
 ) المشتري العمومي.7(
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 09 ملحق عدد
 ةــاستمارات االجاب

N° 
Designati

on des 
articles 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques proposés par le 
fournisseur 

01 Caméra 

3MP Network IR Minin-Bullet Camera  
1/3 " 3Megapixel progressive CMOS  

H.264 + & H.264 dual-stream encoding 
20fps@3M(2048x1536)&25/30fps@1080

p(1920x1080) 
DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, 

AWB,AGC, BLC 
Multiple network monitoring: Web 

viewer, CMS(DSS/PSS)&DMSS 
2.8 mm fixed lens (3,6 mm 6 mm 

optional) 
Max IR LEDs Length 30m 

Ip67, PoE 
 

 

02 Caméra 

3MP IR Eyeball Network Camera 
1/3 " 3Megapixel progressive CMOS  

H.264 + & H.264 dual-stream encoding 
20fps@3M(2048x1536)&25/30fps@2M(

1920x1080) 
DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, 

AWB,AGC, BLC 
Multiple network monitoring: Web 

viewer, CMS(DSS/PSS)&DMSS 
2.8 mm fixed lens (3,6 mm optional) 

Max IR LEDs Length 30m 
Ip67, PoE 

 
 

 

03  

32 Channel 1U 16 PoE 4k1 h.256 LITE 
Network Video Recorder 

H.265/H.264 codec decoding 
Max 200Mbps Incoming Bandwidth 

Up to 8MP Resolution for Preview and 
Playback 

HDMI/VGA simultaneous video output 
Support IPC UPnP, 16PoE ports 

Support ANR technology to enhance the 
storage reliability when the network 

break dowen 2*4TB Spécial video 
Surveillance 

 

04 Disque 
Dur Disque dur de surveillance 4TB 

 

05 Câble 
réseau  Câble réseau informatique FTP 6  
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Signature et cachet du fournisseur 

 
 

 

 

 


