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التونسية  لجمهوريةا  
الي و البحث العلميوزارة التعليم الع  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

 استشـارة عـدد  2017/03 القتنـاء  مادة الحليب
 

 لفـائدة  أعوان  كليـة الطـب بتونـس بعنـوان سنـة  2017
 

 كـراس الشـروط
 
 

 يلهاوكيفية تمو  االستشارة: موضـوع  الفصل األول
طبقا  مادة الحليب لفائدة أعوانهاالقتناء  03/2017ة عدد وطني باستشارةية الطب بتونس القيام كل تعلن 

المخصصة  على حساب االعتمادات النفقةيتم تمويل هذه و  وللتشريع الجاري به العمل. ،لمقتضيات كراس الشروط هذا
 .للغرض بالعنوان األول لميزانية الكلية

 

 

 كة: شروط المشار  الفصل الثاني

يمكن المشاركة لألشخاص الطبيعيين والمعنويين وللمجامع الذين تتوفر فيهم الضمانات المهنية والفنية والمالية 
 .الضرورية لحسن انجاز المواد موضوع طلب االستشارة

 

 تقديم العروضطريقة :  الفصل الثالث

 هم المؤهلين لذلك بصفة قانونية. يجب أن تحرر العروض وتمضى من قبل العارضين أنفسهم أو عن طريق وكالئ  -
 يجب أن تحرر العروض على المطبوعة الخاصة التي توفرها اإلدارة وأن ال يحمل العرض قيدا أو شرطا.             -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
تونس( خالل التوقيت اإلداري  1007نهج الجبل األخضر الرابطة  15ترسل العروض إلى كلية الطب بتونس ) -

)من يوم االثنين الى يوم الجمعة( عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرف مغلق 
 يحمل العبارة التالية:

الحليب لفائدة أعوان كلية الطب بتونس تتعلق باقتناء مادة 03/2017استشارة وطنية عدد   

 على الساعة الثانية بعد الزوال" 2017فيفري 07الثالثاء " ال يفتح قبل يوم 
 07الثالثاء كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه يوم 

قبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة المحددين لقبول وال ت .صباحا (12)على الساعة الثانية عشر 2017 فيفري
 .العروض

 

  :مالحظة

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

 الغيا
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تقال بصفة فردية لحسابه الخاص أو في اطار مجامع عرضا مسضا مشتركا في اطار مجمع أن يقدم ال يمكن ألي مشارك قدم عر -

 أخرى.

( أيام 05يقصى كل عرض مخالف لشروط طلب االستشارة أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك خالل أجل خمسة ) -

 ابتداءا من تاريخ مطالبة كلية الطب بتونس بذلك.

 كما يقصى كل عرض: -

 ب الضبط في ذلك* ورد بعد اآلجال ويعتمد ختم مكت

 * ال يتضمن وثيقة الضمان الوقتي،

 * لم يكن مغلقا ومختوما.

 
 

 يحتوي الظرف وجوبا على الوثائق التالية : 
I   : الظرف الخارجي : الوثائق االدارية 
مضاء المزود على الصفحة األخيرة؛بع و يحمل الطاس الشروط ممضاة في جميع أوراقه و كرا -1  ا 
 ؛(01حق عدد مل)بطاقة إرشادات  -2

شهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمشاركة في الصفقات العمومية )االصل او نسخة مطابقة لألصل مسلمة من  -3
 قبل ادارة األداءات سارية المفعول يوم فتح العروض(.

 .شهادة انخراط في نظام للضمان االجتماعي -4
القيام مباشرة او بواسطة الغير بتقديم وعود او عطايا او تصريح على الشرف يقدمه العارض يلتزم بموجبه بعدم  – 5

 . (02 ملحق عدد) هدايا قصد التأثير في مختلف اجراءات ابرام الطلبية ومراحل انجازها
مض عن انقطاعه عن تنه لم يكن عونا عموميا بكلية الطب بتونس لم أتصريح على الشرف يقدمه المشارك ب -6

  .(03 ملحق عدد) االقل العمل بها مدة خمس سنوات على
 ،( 05 ملحق عدد) في اآلجال،  الطلبيةالتزام بتنفيذ  -7
  (06 ملحق عددتصريح على الشرف بصحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة ) -8
II   : العرض المالي 

لفردي ويحتوي وجوبا جدول تفصيلي لألسعار يتضمن المبلغ ايضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" 
 والمبلغ الجملي باعتبار كل األداءات مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا للنموذج المصاحب

 .(04 ملحق عدد)
  

 المالحظات واالستفسارات : الفصل الرابع : 
قصى قبل التاريخ اال يوما 15ن يطلب كتابيا ايضاحات فيما يخص االستشارة في اجل اقصاه ألكل مشارك يمكن 

 1007الجبل االخضر الرابطة نهج  15المحدد لقبول العروض وترسل وجوبا على العنوان التالي : كلية الطب بتونس 
يتضّمن اإليضاحات واالستفسارات المطلوبة   االستشارةيتم إعداد ملحق  لملف طلب  ،. إذا كان الطلب مبّرراتونس

(  أيام قبل التاريخ األقصى 10) لشروط في أجل ال يتجاوز عشرةوتوّجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراسات ا
ذا كانت هذه التوضيحات أو االستفسارات هاّمة ومن شأنها أ ن تدخل تغييرات جوهرية المحدد لقبول العروض كتابيا. وا 
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الن عن هذه ويتم اإلع أيام، (07بسبعة ) في التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض الشروط يتم التمديدعلى كراس 
 ."www.fmt.rnu.tnوعبر موقع واب كلية الطب بتونس  الفترة للعموم عبر الّصحف

 
 وآجال التنفيذتحديد االثمان :  الخامسالفصل 

 .االستشارةطيلة مدة تنفيذ يها ال يمكن التراجع فتعتبر األثمان المقدمة نهائية و  -
 خمسة ال يتجاوزإليه بنفسه في ظرف أن يقوم بتنفيذ الطلبات الموجهة  باالستشارةالذي ظفر لمزود يتعين على ا 

مغازة عياد وتسليمها بمقر ألحد والعطل الرسمية واأليام اأوباعتبار  طلب التزودب توصله من تاريخ يوما( 15) عشرة
 لية.آعاله يعتبر الغيا بصفة أجل المذكور ألجل تنفيذ يفوق اأ. وكل عرض يتضمن كلية الطب بتونس

  
 : مدة صلوحية العروض :  الفصل السادس

( يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ 90بمجرد تقديم العروض فان كل مترشح يبقى ملزما بعرضه لمدة تسعين )
ة وتحت كامل االقصى المحدد لقبول العروض. وبمجرد تقديم العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاص

 مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها الزمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم اللتزاماتهم.
  

 :  فرز العروضمنهجية  : السابع الفصل 

 يقع اختيار المزود بإتباع المراحل التالية:
في جدول االسعار وتصحيح  ،والفنية باإلضافة الى الوثائق االدارية  ،تتولى لجنة التقييم في مرحلة اولى التثبت -

االخطاء الحسابية ويعتمد في ذلك قاعدة موحدة من حيث توظيف كل األداءات المستوجبة بعد االخذ بعين االعتبار 
 للتخفيضات المالية المقترحة ثم ترتيب جميع العروض المالية ترتيبا تصاعديا.

مطابقة العرض المقدم من قبل صاحب العرض المالي االقل ثمنا  كما تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في -
 باالعتماد على العناصر التالية 

 ،مدة صلوحية العرض -1
 ،جال التنفيذآ -2

وفي صورة مطابقة العرض المقدم من قبل صاحب العرض المالي االقل ثمنا لكراس الشروط يقع اسناده  -
بالنسبة للعروض لكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية الطلبية. واذا ما تبين ان العرض غير مطابق 

 يمكن اسناده الطلبية.  يالمنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي الى حين تحديد العرض المطابق والذ

وفي حالة تساوي افضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يتم دعوة العارضين المعينين الى تقديم  -
 قل االثمان.أسند الطلبية للعارض الذي قدم عروض مالية جديدة وت

 
 كيفية الخالص:  الثامن الفصل 

السعر يجب على المزود تقديم فاتورة في ثالث نظائر تحمل كل البيانات الوجوبية )المعرف الجبائي، الكمية،  -
 طلب التزود األصلي.مصحوبة بوصل التسليم و الجملي  السعر ،الفردي

 

http://www.fmt.rnu.tn/
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 والمراقبة التثبت :  لتاسعالفصل ا
يتعهد المزود بضمان جودة المواد والخدمات التي يقدمها وتقوم ادارة كلية الطب بتونس بعمليات التثبت الكمي  -

 صوص عليها بكراس الشروط.والنوعي حسب اآلجال والشروط المن
يلتزم بتعويضها في ان تبين عدم تطابق البعض من الخدمات المسلمة للمواصفات المطلوبة المتفق عليها فان المزود و 

وان عدم التزام المزود ببنود كراس الشروط يحق لكلية  ايام تحتسب ابتداء من تاريخ اعالمه بذلك. 10 اقصاه  اجل
 من كراس الشروط. 12الطب تطبيق مقتضيات الفصل عدد 

 
 : غرامات التأخيرالعاشرالفصل 

االستشارة ودون أن يتم االلتجاء الى اعالم  طلب وضوعم الموادفي حالة تأخير غير مبرر في اآلجال المحددة لتسليم 
 مسبق، يتم تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير كالتالي،

 دينارا x 30مبلغ الغرامة = عدد أيام التأخير 

لالستشارة. وفي صورة بلوغ هذه النسبة لكلية الطب  % من المبلغ الجملي 5على أن ال تتجاوز جملة غرامات التأخير 
 بتونس الحق في الغاء طلب التزود دون أي تنبيه مسبق وتكليف من يتولى انجازها حسب االجراء الذي تراه مالئما.

 

 : تغيير حجم الطلبية  عشر الحاديالفصل 

% 20بالزيادة أو النقصان في حدود  يمكن لكلية الطب بتونس تغيير حجم الكميات المطلوبة موضوع االستشارة -
 .د بأي تغيير في األثمان المقترحةدون أن يطالب المزو 

 
 الطلبية : فسخالثاني عشرالفصل 

 الطلبية في الحاالت التالية:تحتفظ إدارة كلية الطب بتونس بحقها في فسخ 

 عند وفاة صاحب الطلبية، -

 ،الطلبيةفي حالة عجز واضح ودائم لصاحب  -

 س صاحب الطلبية،في حالة افال -

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

بالتزاماته. وفي هذه الصورة تقوم كلية الطب بتونس  الطلبيةاذا لم يف صاحب  الطلبيةيمكن لكلية الطب فسخ  -

أيام ابتداء من تاريخ تبليغ  10اته في أجل بتوجيه تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعو فيه الى الوفاء بالتزام

دون اتخاذ أي اجراء آخر أو تكليف من يتولى انجازها  الطلبيةالتنبيه، وبانقضاء هذا األجل يمكن لكلية الطب فسخ 

 .بها العمل طبقا للتراتيب الجاري

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

اخالل صاحب الطلبية بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في 

 مختلف اجراءات ابرام الطلبية وانجازها.
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شرة مقابل وصل استالم تقوم كلية الطب بتونس بتبليغ قرار فسخ الطلبية بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مبا -

 أو بطريقة ال مادية مؤمنة.

 

  : تسوية الخالفـاتالثالث عشر الفصل

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

  : شروط عامةالرابع عشرالفصل 

 تبقى خاضعة لـ:الحاالت التي لم يتعّرض إليها كّراس الشروط  

 ؛مجلة المحاسبة العمـومية 

  والمتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014 مارس 13المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد  

  التي تضبط التراتيب االدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد كراس الشروط اإلدارية العامة

 من الطلبات،

  التي تضبط الشروط والخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف العامة  الفنيةكراس الشروط

 واحد من الطلبات،

 .التشريعات التونسية الجاري بها العمل  في الميدان

 
 
 
 

 مضاءإلا                                                                                    مضاءإلا              
 ه ووافقتـت عليـزود: اطلعـالم                                             بتونس  بـة الطـد كليـعمي      
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 المـــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــــــــــق
 
 
 
 

 ؛بطاقة إرشادات عامة حول المشارك -1

 ؛مختلف إجراءات إبرام الطلبيةتصريح على الشرف بعدم التأثير في  -2

 ؛تصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى المشتري العمومي -3

 ؛سعارجدول األ -4

 ؛في اآلجال الطلبيةالتزام بتنفيذ  -5

 .تصريح على الشرف بصّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة -6
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس 

 1ملحق عدد 

 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 : ....................................................................................................

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

                      

 

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

 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بهفي صورة تجمع المزودين, يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة :  مالحظة
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لجمهورية التونسيةا  
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ارجامعة تونس المن  

 كلية الطب بتونس
 2 ملحق عدد

 

 

 الطلبيةي مختلف إجراءات إبرام تصريح على الشرف بعدم التأثير ف

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 المسّمى فيما يلي"العارض".

 

بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على بعدم القيام مباشرة أو  تعهّدأصّرح على شرفي بعدم قيامي وأ

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

 .الطلبية

 

 

 

 

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

 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : في صورة تجمع المزودين, يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به.مالحظة
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لجمهورية التونسيةا  
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ارجامعة تونس المن  

  ية الطب بتونسكل
(03)ملحق عدد   

 

 كلية الطب بتونستصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى 

 

 

 

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

 نوان(...........................................................................................ممثل شركة )االسم االجتماعي والع

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

 لكامل(.......................................................................................المعين محل مخابرتها ب )العنوان ا

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

 

 عارض".المسّمى فيما يلي "ال

 

 أصّرح على شرفي :

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

لم  كلية الطب بتونسأو وكيل بيع المصنّع لم نكن أعوانا عموميين لدى  % 30في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 

مّدة خمس سنوات على األقلّ تمض عن انقطاعهم عن العمل 
1
. 

 

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

 

 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                 
 باستثناء أصحاب المؤسسات التي تّم بعثها بصيغة اإلفراق وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

1
  



مادة الحليب لفائدة أعوان كلية الطب بتونساقتناء  03/2017استشارة وطنية عدد  

 10 

 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس 

04ملحق عدد   
 سعارجـــــــــدول األ

 

 .............................................................................االسم واللقب: ..........

 الصفـــة: ........................................................................................

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

 العنــوان: .........................................................................................

 

 الثمن الجملي مع احتساب
األداءات   

مع ثمن الوحدة 
حتساب األداءاتا  

TVA  ثمن الوحدة دون احتساب
 األداءات

الكمية 
 الشهرية

 بيان الفصول

    

 
 

2120 

 

حليب طازج معقم نصف 
دسم معبأ في علب ذات 

لتر 01سعة   

 
 

باعتبار جميع األداءات السنوي بالدينار  المبلغ الجملي  
شهرا(   11  X      المبلغ الجملي السنوي= المبلغ الجملي الشهري)

 

 :جملي باعتبار جميع األداءات )بلسان القلم( أوقف بمبلغ -
..................................................................................................................

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

 المدة المقترحة : ................................             يوما 90أجل صلوحية األثمان: المدة المطلوبة:      -
 ..........المدة المقترحة : ......................             يوما 15المدة المطلوبة:     : ةــــــــذ الطلبيــــــــل تنفيــــــأج -
 

 
……                ................. في .................

                                                                 

اإلمضاء و وضع الختم( مع ب والصفةواللق االسم)العارض                                                                    
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس 
 

(05)ملحق عدد   
 في اآلجال الطلبيةالتزام بتنفيذ 

 
 
 

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

 ..........................................................................................................:الصفة 

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

 ..................................................: ....................................................... مقرها

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

 ....................................................................................: ....المعين محل مخابرته بـ 

 المسمى "العارض"

وحسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط  يوما( 15)  اآلجال المحددةألتزم بتنفيد الطلبية في 

 .03/2017المتعلقة باالستشارة الوطنية عدد 

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

 العارض                                                                                    
 مضاء ووضع الطابع(إل)االسم واللقب والصفة مع ا                                                                 
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس 

 

 6ملحق عدد 
 

 بصّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركةتصريح على الشرف 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 المسّمى فيما يلي "العارض".

 

أصّرح على شرفي بصّحة المعطيات المدرجة في العرض وباحترام شروط المشاركة بما في ذلك عدم اإلدانة قضائيا 

رق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التّشريع االجتماعي من اجل خ 4خالل األجل المحّدد بالفصل عدد 

 وحماية المحيط والبيئة .

 

 

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

 

 تمه()إمضاء المشارك وخ                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


