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  الباب األول
 شروط  المشاركة في الصفقة  وكيفية تقديم وتقييم العروض

 تمويلهو  طلب العروض: موضـوع  الفصل األول
مخبر بحث مقاومة المضادات علمية لفائدة  آلةالقتناء  01/2017عدد  بطلب عروض وطنيكلية الطب بتونس القيام تعلن 
على حساب  النفقةويتم تمويل هذه  ، وللتشريع الجاري به العمل.روط هذاطبقا لمقتضيات كراس الش كلية الطب بتونسب الحوية

 .الكليةلميزانية  الثانياالعتمادات المخصصة للغرض بالعنوان 
 

 شروط المشاركة:  الفصل الثاني
ت والكفاءات إال مشاركة المزودين القادرين على الوفاء بتعهداتهم والذين تتوفر فيهم الضمانا طلب العروض هذاال تقبل ضمن 

 الالزمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.
 

  : كيفية المشاركة واإلسنادالثالثالفصل 
 .لكامل الحصةسناد إلتكون المشاركة والفرز وا

 

 تقديم العروضطريقة : الرابعالفصل 
  يجب أن تحرر العروض وتمضى من قبل العارضين أنفسهم أو عن طريق وكالئهم المؤهلين لذلك بصفة قانونية.  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             يجب أن تحرر العروض على المطبوعة الخاصة التي توفرها اإلدارة وأن ال يحمل العرض قيدا أو شرطا.             -
تونس( خالل التوقيت اإلداري )من يوم  1007نهج الجبل األخضر الرابطة  15ترسل العروض إلى كلية الطب بتونس ) -

 االثنين الى يوم الجمعة( عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع في ظرف مغلق يحمل العبارة التالية:
 علمية آلةتعلق باقتناء ي 01/2017عدد  طلب عروض وطني

 كلية الطب بتونسب مقاومة المضادات الحوية مخبر بحث لفائدة
 بعد الزوال" الثانيةعلى الساعة  2017 أوت 04 الجمعة" ال يفتح قبل يوم 

 
 2017 أوت 04 الجمعة يومكما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه 

 وال تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة المحددين لقبول العروض. .( صباحا12)شرعلى الساعة الثانية ع
 : 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

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

( أيام 05أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك خالل أجل خمسة ) العروضيقصى كل عرض مخالف لشروط طلب  -
 ابتداءا من تاريخ مطالبة كلية الطب بتونس بذلك.

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

 ،* لم يكن مغلقا ومختوما
 ،* لم يتضمن جدول األسعار
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 ،وثيقة التعهد الماليلم يتضمن  *
  .* عدم تعمير استمارات االجابة

 يحتوي العرض وجوبا على الوثائق التالية :
 الظرف الخارجي:

I- :الوثائق االدارية 

 ؛ (04ملحق عدد ) دينار 1.000,000بقيمة مالية تساوي  قتيوثيقة الضمان المالي الو  -1
مضاء المزود على الصفحة األخيرة؛ -2  كراس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وا 
 ؛(01ملحق عدد) عامة حول المشارك بطاقة إرشادات -3
أو نسخة مطابقة لألصل مسلمة من قبل ادارة  شهادة في تسوية الوضعية الجبائية  للمشاركة في الصفقات العمومية )األصل -4

 األداءات سارية المفعول يوم فتح العروض(،

 شهادة انخراط في نظام للضمان االجتماعي، -5
 ،(02ملحق ) الصفقةجراءات ابرام إبعدم التأثير في مختلف تصريح على الشرف  -6

كلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأّنه لم يكن عونا عمومّيا ب -7
 ،(03ملحق عدد) خمس سنوات على األقل

 (،08 ملحق عددفي اآلجال ) الصفقةالتزام بتنفيذ  -8
II - العرض الفني: 

جدول الخصائص الفنية بعد تعميرها بكل دقة حسب النموذج المصاحب ويجب أن يكون ممضى ويحمل ختم المشارك  -1

 (. 12 ملحق عددارات االجابة )استم

الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية والتي يجب أن تكون أصلية وصادرة عن المصنع ومفصلة وباأللوان ومحررة  -2

 باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية وتحمل امضاء وختم المشارك.

 (.09 ملحق عددسنوات ) 03ر لمدة ال تقل عن وثيقة االلتزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيا -3
 (،11 ملحق عددتصريح على الشرف بصحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة ) -4
 شهادة في مطابقة المعدات المشارك بها لمواصفات الجودة في حالة صلوحية مسلمة من قبل مخبر معترف به دوليا، -5
 .(10 ملحق عدد) بعد تسليم المعدات التزام بتقديم خدمات التكوين والمساعدة -6

III- العرض المالي: 
 :يضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا

 .(06 ملحق عدد) المصاحب للنموذجطبقا وثيقة التعهد المالي  -1
 .(07 ملحق عدد) المصاحب للنموذجطبقا  التفصيل التقديريجدول  -2
 

  :الستفسارات: المالحظات واالخامسالفصل 
أيام قبل التاريخ األقصى المحدد  10في أجل أقصاه  طلب العروضيمكن لكل مشارك أن يطلب  كتابيا ايضاحات فيما يخص 

تونس. واذا كان  1007نهج الجبل األخضر الرابطة  15لقبول العروض وترسل وجوبا على العنوان التالي: كلية الطب بتونس 
جابة على المالحظات واالستفسارات المطلوبة وتعميمها على بقية المشاركين قبل انقضاء التاريخ إلالطلب مبررا، تلتزم الكلية با

 األقصى لقبول العروض بخمسة أيام.
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 : وثيقة التعهد المــالي السادسالفصـل 
ون ممضاة من مطابقة للمثال الموجود بكراس الشروط ويجب أن تك الصفقةيجب أن تكون وثيقة التعهد المالي الخاصة بهذه 

 .الصفقةطرف العارض الذي يقدمها هو أو وكيله دون أن يكون للوكيل الحق في تمثيل أكثر من عارض في هذه 
 

 الضمان المالي الوقتي: السابعالفصل 
 :تقدر بـــــيتعين على االمشارك تقديم ضمانا ماليا وقتيا بقيمة مالية  -

 رقيمة الضمان الوقتي بالدينا بيـــان الفصــل

GXIV-3-D 1.000,000 

لألجل األقصى المحدد لقبول العروض. ويمكن  ي( يوما بداية من تاريخ اليوم الموال120) مائة وعشرونتكون مدة صلوحيته 
ويكون صادرا عن مؤسسة مالية  04 طبقا للنموذج المدرج بالملحق عددتعويض الضمان الوقتي بالتزام كفيل بالتضامن 

 لوزير المكلف بالمالية.مصادق عليها من قبل ا
 في حالة التمديد في صلوحية العروض فان الضمان الوقتي يمدد أيضا في صلوحيته، -
لى جميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم أو يضع حدا اللتزام كفالئهم بالتضامن الذي إيتم إرجاع الضمان المالي الوقتي  -

ضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد اختيار صاحب يعوضه، مع مراعاة االلتزام بالعروض، كما يرجع ال
 .الصفقة

اال بعد تقديمه للضمان النهائي  الصفقةال يتم ارجاع الضمان الوقتي أو التزام الكفيل بالتضامن المقدم من قبل المتحصل على  -
 .الصفقة( يوما ابتداء من تاريخ تبليغ 20وذلك في أجل أقصاه عشرين )

 

  : مدة صلوحيه العروضالثامنالفصل 
( يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ 120) مائة وعشرونمجرد تقديم العروض فان كل مترشح يبقى ملزما بعرضه لمدة 

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

 

 شروط وطبيعة األثمان:  التاسعالفصل 
واألثمان  .كراس الشروطبول األسعار المرفق الدينار التونسي وفقا ألنموذج جديجب على المشارك أن يقدم أثمان المعدات ب

مراجعة، ويجب أن تكون متضمنة لجميع األداءات والمعاليم، كما تحتسب هذه األثمان باعتبار المقدمة تعتبر نهائية وغير قابلة لل
وال يؤخذ  كلية الطب بتونس.التابع ل خبر المضادات الحيويةأثمان المعدات واللف والنقل والتركيب ووضعها حيز االستعمال بم

وذلك خالل األجل  العروضان المعدات موضوع طلب بعين االعتبار تغيير األسعار الذي من الممكن أن يطرأ على أثم
ديسمبر  11المؤرخ في  2003لسنة  2540التعاقدي. علما وأن المعدات التي تتمتع بامتياز جبائي طبقا ألحكام األمر عدد 

ها المتعلق بضبط قائمات المعدات التي يمكن اقتناؤ  1994مارس  14المؤرخ في  1994لسنة  557المنقح لألمر عدد  2003
في إطار االمتيازات الجبائية لفائدة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تخضع ألحكام هذا األمر بخصوص اإلعفاء من 

 المعاليم الديوانية واألداء على القيمة المضافة.
 

    : تحيين العرض الماليالعاشرالفصل 
مدة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض وتاريخ تبليغه بالصفقة يمكن للعارض المزمع التعاقد معه طلب تحيين عرضه إذا تجاوزت ال

 ( يوما. ويتم تحيين العرض المالي وفقا لقاعدة التحيين التالية:120أو توجيه االذن ببدء التنفيذ عند االقتضاء، مائة وعشرين )
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 نسبة التحيين )*(  x= العرض المالي األصلي العـرض المـالي المحيـن 
 (  (TMM)نسبـة السـوق الماليـة  x)الفتـرة المعنيـة بالتحييـن*  ـن =)*( نسبـة التحيي

 يوما 365
  .121الفترة المعنية بالتحيين تبدأ ابتداء من اليوم  *

ويجب على العارض المزمع التعاقد معه تقديم مطلب كتابي لكلية الطب بتونس يبين فيه قيمة التحيين المطلوبة والقاعدة 
ة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك. وتتولى الكلية دراسة هذا الطلب والمؤشرات المعتمد

عداد تقرير في الغرض وعرضه على لجنة   .بالكلية الشراءاتوا 
إذا لم يتم بعد وفي صورة إقرار لجنة الشراءات ذات النظر بوجاهة طلب التحيين، تتولى كلية الطب بتونس تحيين مبلغ العرض 

 .إمضاء الصفقة أو إعداد مشروع ملحق  للصفقة المبرمة طبقا لرأي لجنة الشراءات ويتم عرضه لإلمضاء على صاحب الصفقة

 من القيمة الجملية للصفقة دون اعتبار األداءات. 5علما وأنه ال يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للتحيين نسبة 

 

 وض: تقييم العر الحادي عشرالفصل 
 

 * مطابقة العروض:

وللّشروط والخاّصيات الفنّية المدرجة بكّراس الّشروط أو اّلذي يتضّمن  طلب العروضيقصى كّل عرض غير مطابق لموضوع 
 .تحّفظات لم يتّم رفعها بطلب من كلية الطب بتونس

 

 * منهجيّة تقييم العروض: 

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

 األخطاء الحسابّية والمادّية عند االقتضاء. 
 ضمنحرف ، فإن بيانات األسعار المكتوبة باألوثيقة التعهد المالي في حالة وجود تضارب بين بيانات جدول األسعـار وبيانات

وذلك  ةوكذلك األخطاء الماديـة في العمليـات الحسابيّـ  ،ل وجوبـا البيانـات المخالفةوتعدّ يؤخذ بها، هي التي  وثيقة التعهد المالي
 .للصفقةبإثبات المبلغ الحقيقي 

 * ال يحق للعارض تقديم أّي اعتراض في الغرض.
 ا.* تتوّلى الّلجنة ترتيب جميع العروض المالية تصاعديّ 

تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفّني المقّدم من قبل صاحب العرض المالي األقّل ثمنا على   *
 أساس:

* جدول الخصائص الفنية بعد تعميره بكل دقة حسب النموذج المصاحب ويجب أن يكون ممضى ويحمل ختم المشارك 
 (؛12 ملحق عدد)استمارات اإلجابة: 

والتي يجب أن تكون أصلية وصادرة عن المصنع ومفصلة وباأللوان ومحررة باللغة  ة* الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافي 
 العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية وتحمل إمضاء وختم المشارك؛

 ؛مدة صلوحية العرض* 

 .آجال التنفيذ* 
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م مطالبته بإتمام الوثائق المنقوصة ما عدى المطبوعات الفوتوغرافية األصلية كل عارض لم يقدم وثيقة فنية أو إدارية تت*       
( واستمارات اإلجابة الخاصة بالمعدات التي يعتبر عدم تقديمها ضمن العرض Prospectus techniquesوالصادرة عن المصنع )

 .آليا ئهاألصلي سببا إلقصا
ات والمواصفات المطلوبة بكّراس الشروط الفّنية الخاّصة وللشروط في صورة مطابقة عرضه للخاّصي الصفقةقترح إسناده يو 

 المنصوص عليها أعاله.
ذا تبّين أّن العرض الفّني المعني غير مطابق*  للخاّصيات والمواصفات المطلوبة بكّراس الشروط الفّنية و  للّشروط أعاله وا 

 وض الفنّية المنافسة حسب ترتيبها المالي الّتصاعدي.الخاّصة يتّم إقصاؤه ويتّم إعتماد نفس المنهجّية بالّنسبة للعر 
في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يتم دعوة العارضين المعنيين الى تقديم عروض مالية جديدة  *

 للعارض الذي قدم أقل األثمان. الصفقةوتسند 
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 ـيالبـــــــــــاب الثانــــــ

 ةـــالصفقذ ـــروط تنفيــــش

 
 : اسناد الطلبية وتبليغهاعشر الثانيالفصل 

الى صاحب العرض المالي األقل ثمنا في صورة مطابقة عرضه الفني مع كراس الشروط موضوع طلب  الصفقةيتم اسناد 
  .العروض

طب بتونس بكل طريقة مادية أو ال مادية ممضى من قبل عميد كلية ال صفقةالى صاحبها في تسليمه عقد  الصفقةيتمثل تبلغ 
 تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

 

 الصفقة: آجال وكيفية تنفيذ عشر الثالثالفصل 
( يوما من تاريخ تسلمه طلب اذن بالتزود. ويجب 90) تسعونيلتزم العارض بإيصال وتركيب وتشغيل المعّدات في ظرف أقصاه 

 .وال يمكن أن يساهم بها في شركة أو يكلف غيره بتنفيذها صفقةالعلى المزود أن يقوم بنفسه بتنفيذ 
 

 ( 05ملحق عدد ) الضمان المالي النهائي :عشر الرابعالفصل 

ضمانا ماليا نهائيا مقداره  الصفقةيوما التي تلي إعالمه بإسناد  20أن يقدم في أجل أقصاه  بالصفقةعلى العارض الذي ظفر 
 .( من المبلغ الجملي للطلبات%3)

والستخالص ما عسى أن  الصفقةيبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ 
 الصفقة.مطالبا به من مبالغ بعنوان  الصفقةيكون صاحب 

ا شرط وفاء أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغي الصفقةيرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب 
 بجميع التزاماته، وذلك بانقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للطلبات. الصفقةصاحب 

ذا تم إعالم صاحب من قبل كلية الطب، قبل انقضاء اآلجال المذكورة أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول  الصفقة وا 
نه لم يف بجميع التزاماته، ال يرجع الضمان النهائي أو يتم االعتراض على أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأ

انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه، وفي هذه الحالة، ال يرجع الضمان النهائي أو ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن 
 الذي يعوضه الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها كلية الطب بتونس.

 يقع التمديد في صلوحية الضمان النهائي. الصفقةتمديد في آجال تنفيذ في حالة ال 
 

 : تغيير حجم الطلبية  عشر الخامسالفصل 
% دون أن 20بالزيادة أو النقصان في حدود  طلب العروضيمكن لكلية الطب بتونس تغيير حجم الكميات المطلوبة موضوع 

 يطالب المزود بأي تغيير في األثمان المقترحة.
 
 : التغييرات التكنولوجيةعشر السادسفصل ال

في حالة اإلعالن عن تحسينات تكنولوجية من المصنع قبل تاريخ تسليم التجهيزات المنصوص عليها بالصفقة، فإنه يتعين على 
لمواصفات كل مشارك وقع عليه االختيار تزويد اإلدارة بأحدث التجهيزات المعلن عنها والتي تفوق التجهيزات المقترحة من حيث ا

 .الفنية مع اعتماد نفس األثمان
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 : الدعم الفنيعشر السابعالفصـل 

لضمان حسن سير المعدات المذكورة وذلك ابتداء  أسبوع( لمّدة Assistance techniqueيلتزم المزود بتقديم الدعم الفني ) 
 .من تاريخ القبول الوقتي للتجهيزات

 
 : العرض البديلالثامن عشرالفصل 

 بل العروض البديلة.ال تق 
 

 التجهيزات: تسليــم عشر التاسعالفصل 
حيز االستعمال  ثم يقع تركيبها ووضعها مغازة كلية الطب بتونسب في بداية األمر الصفقةمن قبل صاحب  التجهيزات يقع تسليم

خصوص باله البطاقة وتتضمن هذ  [نسخ 03مصحوبة ببطاقة تسليم ]وتكون  بمخبر المضادات الحيوية بمستشفى شارل نيكول
 :ما يلي

 ،اإلرسالتاريخ   -

  ،الصفقةمرجع   -

 ،الصفقةهوية صاحب   -

 .المسلمة بالتجهيزاتالتعريف   -
ويتعّين أن يكون صاحب الطلبية أو من ينوبه حاضرا عند تسليم التجهيزات. وفي صورة غيابه، ال يحّق له االعتراض على كمّية  

  .أو نوعّية التجهيزات المرفوضة
  م مع ختمها وتحميلها التّاريخ والّساعة إلثبات الّتسليم.التسلي اتبطاقيمضي حافظ المغازة  -
يتّم التسليم خالل أّيام وساعات العمل فقط وبناء على برنامج تسليم التجهيزات تتّم الموافقة عليه مسبقا من قبل كلية الطب  -

 بتونس. 
 ( أيام من تاريخ التسليم.03بتونس بتاريخ وساعة التسليم قبل ثالثة )أن يشعر كلية الطب  الصفقةيجب على صاحب 
 :الصفقةويتحّتم على صاحب 

بتوفير الكمّيات المطلوبة والّتعاقدّية وذلك في أفضل اآلجال وحسب قواعد المهنة أو ما  للصفقةاإللتزام طيلة المّدة المحّددة  -
 تمليه العادة.

مطابقة كلّيا من حيث الّنوع والجودة للمواصفات الفنّية  الصفقةلمسّلمة في إطار تنفيذ الحرص على أن تكون التجهيزات ا -
المذكورة بكّراس الّشروط الفنّية الخاّصة وللمعايير والمواصفات الّتونسّية خاّصة منها ما يتعّلق بالجودة. وعندما يخّل المزّود 

 فضال عن اإلجراءات الزجرّية. فقةالصبالتزاماته يحّق لكلية الطب بتونس اتخاذ قرار بفسخ 
 

 اإلستالم والضمان  :العشرونالفصل 
( أيام 03قبل ثالثة ) للتجهيزاتأن يشعر كلية الطب بتونس بتاريخ وساعة الّتسليم الجزئي أو الكّلي  الصفقةيجب على صاحب 
 من تاريخ التسليم.

 
طلب العروض ل االستالم الكّمي للطلبية المسّلمة في إطار : تتّولى كلية الطب بتونس القيام بأعما: اإلستالم الكّمي20-1

أو من يمّثله والّشخص المسؤول  الصفقةيمّثله. ويمضي صاحب  نأو م الصفقةوذلك بحضور صاحب  01/2017عدد الوطني
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من المحضر  أو من يمّثله من نسخة الصفقةعن االستالم الذي تحدده االدارة على محضر االستالم الكّمي ويتّم تمكين صاحب 
 المذكور. 

وفي غياب ذلك  الصفقةوال يتّم الّتصريح باالستالم الكّمي للتجهيزات إاّل بتوفير جميع الوثائق المذكورة أعاله من طرف صاحب 
يبقى أجل الّتسليم ساري المفعول وفي صورة عدم احترامه يتّم تطبيق غرامات التّأخير ويمكن عند االقتضاء الّلجوء إلى فسخ 

 على حساب صاحبها. قةالصف

 
 : اإلستالم الّنوعي 20-2

يتّم الّتصريح باإلسالم الّنوعي للتجهيزات اّلتي تّم تسليمها بعد معاينتها من قبل لجنة فنّية مختّصة قصد الّتثّبت من مطابقتها 
تسليم الكمي وتتّم دعوة صاحب ( أيام من تاريخ ال10للخاّصّيات الفنّية المطلوبة. ويتّم إجراء المعاينة في أجل أقصاه عشرة )

أو من  الصفقة( أيام قبل التّاريخ المحّدد للمعاينة. ويمضي صاحب 05لحضور عملّيات المعاينة في أجل أدناه خمسة ) الصفقة
م االستال يمّثله من جهة وأعضاء الّلجنة الفنّية المذكورة أعاله من جهة أخرى على محضر اإلستالم الّنوعي واّلذي يعتبر وثيقة

 أو من يمّثله من محضر اإلستالم. الصفقةويتّم تمكين صاحب  .الّنهائي
 االستالمالبت بعـد  :20-3 

وجه تنبيها تأن لكلية الطب بتونس يمكن  بالصفقةالمنصوص عليها  للمقتضياتغير مطابقة  المسّلمةإذا كانت الكمية  :الكمي
مّ و  ، المواد الزائدة السترجاعا إمّ  لصاحبها  .المواد على حالها إستالمويمكن له أيضا  .مال التسليما إلستكا 
 :تخذ قرارا صريحاتأن لكلية الطب بتونس ، يمكن اإلستالمعند اإلنتهاء من عمليات  :النوعي

 باإلستالم  أو اإلستالم مع التحّفظ. -
يصرح بتأجيل  عندئذ .حسينات عليهابإدخال ت استالمهايمكن  التجهيزاتبعض  أنّ لكلية الطب بتونس ن أو التأجيل إذا ما تبيّ  -

بعد إجراء التحسينات الالزمة ويجب على صاحب ( أيام 10أقصاه عشرة )لتقديمها في أجل  الصفقةويدعو صاحب اإلستالم 
وفي حالة رفض  ( أيام من تاريخ توصله بمراسلة االدارة في الغرض.03أقصاه ثالثة )أن يعبر عن موافقته في أجل  الطلبية

 .أو بعدمه أو التعديل أو الرفض استالم التجهيزاتأو سكوته طيلة هذا األجل، يمكن  فقةالصصاحب 
 

وفي حالة عدم تزويد كلية الطب بتونس في الموعد المحّدد بالطلبّية وبالكمّية المطلوبة أو في حالة عدم تعويض التجهيزات 
ص عليها أعاله، يحّق لكلية الطب بتونس تكليف مزّود المرفوضة من طرف صاحب الطلبية كلّيا أو جزئّيا في اآلجال المنصو 

آخر بتسليم التجهيزات. وتحّمل الّنفقات اإلضافّية الّناتجة على كاهل صاحب الطلبية لتقصيره في تلبية حاجيات الكلية  في 
 اآلجال فضال عن تحّمله لغرامات التّأخير إلى حين تسلم التجهيزات المعّوضة.

الّنفقات اإلضافّية إصدار أمر بالدفع في  الغرض أو خصم المبلغ المستوجب من الفاتورة أو من المبالغ اّلتي ويتّم بالنسبة لمبلغ  
يمكن أن تكون مستحّقة له أو إن لم تكن له مبالغ مستحّقة من الّضمانات إن وجدت مع الحفاظ على الحقوق اّلتي تمارس ضّده 

 إن كانت المبالغ أو الّضمانات غير كافية.

  

 :: اإلستالم النهائي20-4
 .للمعداتالكّمي والّنوعي  االستالمعند تاريخ التصريح بصّحة  للتجهيزات يتّم الّتصريح باالستالم الّنهائي 

 

 : مطابقة المعدات وضمان العيوب الخفيةالواحد والعشرونالفصل 
 نة بكراس الشروط الفنية.يجب أن تكون المعّدات عند تسليمها مطابقة للخاصيات الفنية المطلوبة والمبيّ 
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يضمن المزود سالمة المعدات من كل عيب في الصنع لمدة سنة كاملة بداية من تاريخ القبول الوقتي، ويشمل الضمان 
التجهيزات واليد العاملة والتنقل. وفي حالة وجود معدات معيبة، فإن الضمان يتمثل في تعويضها أو إصالحها مجانا وذلك في 

 .( أيام من تاريخ إعالمه بذلك10أجل ال يتجاوز)
 

 : خدمات ما بعد البيعالثاني والعشرونالفصـل 
صالحها وتوفير قطع الغيار لمدة ال تقل عن    سنوات بعد انتهاء مدة الضمان. 03يلتزم العارض بصيانة المعّدات وا 
 
 

 

 : كيفية الخالصالثالث والعشرونالفصل 
ظائر تحمل كل البيانات الوجوبية )المعرف الجبائي، الكمية، األداء على القيمة يجب على المزود تقديم فاتورة في ثالث ن -

ومحضر االستالم  ( مصحوبة بوصل التسليم وطلب التزود األصليT.T.Cالمضافة، المبلغ الجملي باعتبار كل األداءات )
 .الكمي والنوعي

 

 غرامات التأخير: الرابع والعشرونالفصل 
 01تحسب على أساس  الصفقةر غير مبرر في تسليم المعدات دفع غرامة تأخير من قبل صاحب ينجر عن كل يوم تأخي    

من ثمن الفصول المسلمة بصفة متأخرة أو غير المسلمة بتاتا وتطبق هذه الغرامات دون حاجة إلى تنبيه  00/°) 1في األلف )
 دون اعتبار األداءات. للطلبيةن المبلغ الجملي ( م% 5مسبق. ويحدد السقف األقصى لغرامات التأخير بخمسة  في المائة )

دون أن يتجاوز المبلغ الجملي  لصفقةاتطبق هذه الغرامات أيضا على الطلبيات التي لم تسّلـم بتاتا حتى تاريخ إمضاء مقرر فسخ 
 دون اعتبار األداءات. للصفقةمن المبلغ الجملي  %)  5لهذه الغرامات خمسة في المائة )

 

 
 فوائض التأخير في الخالص :والعشرون سالخامالفصل 

، يمكن لصاحب الصفقة أن يوما 45والبالغ في صورة عدم احترام المشتري العمومي األجل األقصى المحدد لتسديد مبلغ الفاتورة 
 يطالب كتابيا بمنحه فوائض تأخير يتم احتسابها كاآلتي:

  

 (TMMنسبة السوق المالية ) Xعدد أيام التأخير   Xال  فوائض التأخير =    مبلغ الفاتورة غير المسدد في اآلج
 يوما 365

 

 ( من المبلغ الجملي للصفقة دون اعتبار األداءات.5ويحدد السقف األقصى لفوائض التأخير بخمسة في المائة )
 

 : المحاسب العموميالعشرونو  السادس الفصل
 شركة المتعهدة.يتولى المحاسب العمومي بكلية الطب بتونس خالص مستحقات ال

 

 الصفقة: تسجيل والعشرون السابعالفصل 
 .الصفقةتحمل معاليم تسجيل العقد وكراس الشروط االدارية والفنية والمالحق على نفقة المزود المسند اليه 

 

 الصفقة: الغاء والعشرون الثامنالفصل 
تقبل عند االقتضاء العروض التي يقدمها الورثة أو  وجوبا بوفاة صاحبها أو افالسه ويمكن لكلية الطب بتونس أن الصفقةتلغى  -

 الدائنون أو المصفي قصد استمرار الطلبية.
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اذا لم يف صاحبها بالتزاماته في أجل محدد ال يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه  الصفقةيمكن لكلية الطب فسخ  -
دون اجراء آخر وتكليف من يتولى انجازها حسب  الصفقةء تنبيها في الغرض. وبانقضاء هذا األجل يمكن لكلية الطب الغا

 االجراء الذي تراه مالئما.
بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود  الصفقةاذا ثبت لديها اخالل صاحب  الصفقةيمكن لكلية الطب الغاء  -

 وانجازها. الصفقةأو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف اجراءات ابرام 
 

 التظّلم وتسوية النزاعات :التاسع والعشرون الفصل
المتعلّق  2014ماي  13المؤّرخ في  2014لسنة  1039تطبّق األحكام الواردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد 

 بتنظيم الصفقات العموميّة.

 المحاكم المختصة : الثالثونالفصـل 

 طرفي العقد اللجوء إلى المحكمة المختصة بالعاصمة وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل. في صورة نشوب نزاع يمكن ألحد

 

 النزاهة : والثالثون الواحدالفصل 

العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي إلى األحكام التشريعية  الطلباتيخضع كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام 
 .ومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العموميةوالترتيبية المتعلقة بمقا

و  وتنفيذها الطلباتالعمومية االلتزام بأخالقيات المهنة وذلك خالل إبرام  الطلباتعلى كل المترشحين والعارضين في ويتعّين 
إبرام الطلبية ومراحل إنجازها  التعّهد بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات

 واالبتعاد على ممارسة التحّيل أو التواطؤ واالرتشاء.
تم خالل  طلبيةالحصول عليها أو تجديدها بواسطة ممارسات تحيل أو فساد. كما تعتبر باطلة كل  تمّ  طلبيةتعتبر باطلة كل 

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

 : شروط عامةوالثالثون الثانيالفصل 
المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد و  الحاالت التي لم يتعرض لها كراس الشروط تبقى خاضعة لــمجلة المحاسبة العمومية

 .والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13
 

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

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

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

 ه ووافقتـت عليـاطلع                                                                                

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

 العمــــــيــــد             

 األستاذ أحمد المحرزي       
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 كراس الشروط الفنية
 

لوبة موضوع طلب تتضمن كراس المقتضيات الفنية جملة من الخصائص الفنية التي يجب أن تتوفر في المعدات المط

 وهي على النحو التالي: العروض

Désignation Caractéristiques  techniques 

GXIV-3-D 

- Systèmes à 3modules avec ordinateur de bureau. 
- l'équipement proposé est    conforme aux normes en vigueur et dispose de marquage CE ou 
similaire avec documents justificatif à l’appui, date d'attribution et validités  
 
- Pour multi analyses en même temps pour divers échantillons dans les conditions ambiantes sans 
aucune préparation d’avance 
- Faisant à la fois l’extraction des résultats pour toutes les étapes de la PCR  
- Chambre réactionnelle thermo staté 
- Précision de la température (1°C) 
- Logiciel permettant le pilotage, le traitement d’analyse et l’enregistrement des résultats 
- Echantillons identifiés par code à barre 

 
Caractéristique techniques de base:  
- Système optique à 6chaines préalignés 
- optique : limite de détection du colorant <1 nM 
- caractéristique du canal optique  
Canal         excitation            Emission           étalonnés  
1                375-405              420-480               CF1 
2                450-495              510-535               FAM 
3                500-550              565-590         Alexa Fluor532 
4                555-590              606-650            Texas Red 
5                630-650              665-685          Alexa Fluor 647 
6                630-650                 >700                  CF6 
 - Contrôle thermiques du site de réaction  
 * radiateur à l'état solide et refroidissement à air forcé dans chaque site 
 * Thermistances de chambre de réaction étalonnées à +/-1,0°C à l'aide des normes de traçabilité 
du National Institute of standards et Technology (NIST - Institut National des normes et de la 
technologie) 
* Jusqu'à 16 sites de réaction contrôlés de façon indépendante  
 - capable de faire toute les étapes de PCR : extraction, amplification  avec toutes les contrôles 
 
 * cartouche à usages uniques (jetables) 
 * fabrication en polypropylène  
 - Paramètres de performances  
 * vitesse de montée en température (max): 10°C/s de 50 à 95°C 
 * Vitesse de refroidissement ( max) : 2,5°C/s de 95 à 50 °C 
 * Précision de la durée de la température : +/- 1,0 s par rapport au temps  programmé  
 * Précision de la température : +/- 1,0°C de 60 à 95°C 
 * Vitesse programmables de variation de la température pour la courbe  de fusion : 0,01°C/s à 
1,0°C/s 
 - dimensions physiques  
Unités de traitement GX-IV (27.94 l x 30,48 h  x 29,72 p) cm 
 - alimentation électriques: 
 * tension nominale : 100 - 240 V ; 50-60 Hz 
 * courant nominal :GX-IV : 1,9 A@100V-0,95 A@200 V 
- Livré avec Desktop 
    - Livré avec Kit Carba-R 
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 المـــــــالحــق

 

 

 

 ،بطاقة إرشادات عامة حول المشارك -1
على عدم القيام وااللتزام بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا  تصريح على الشرف -2

 قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الطلبية ومراحل إنجازها.
بأنه لم يكن عونا عموميا بكلية الطب بتونس منذ ما ال يقل عن مدة خمس يقدمه العارض  تصريح على الشرف -3

 ؛سنوات
 مثال التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي؛  -4
 المعوض للضمان النهائي؛ مثال التزام الكفيل بالتضامن -5

 وثيقة التعهد المالي؛ -6
 جدول التفصيل التقديري؛ -7
 ي اآلجال؛ف الصفقةالتزام بتنفيذ  -8
 التزام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار؛-9

 التزام بتقديم خدمات التكوين والمساعدة؛ -10
 تصريح على الشرف بصّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة؛ -11

 استمارات االجابة؛ -12
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

ونس المنارجامعة ت  
كلية الطب بتونس   

 
 

 01 ملحق عدد

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 

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

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

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

 تف : ................................الفاكس : .........................................................................الها

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

 مال وتركيبته :................................................................................................قيمة رأس ال

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

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

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

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

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

                      

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس   

 

 2ملحق عدد 

 

 الصفقةتصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام 

 

 

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

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

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

 امل(.....................................................................المعين محل مخابرتها ب )العنوان الك

 ....................................................................المسّمى فيما يلي:

 

 

 "العارض"

 

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

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

 .الطلبية

 

 

 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس   

 

 3ملحق عدد 

 

 رف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى المشتري العموميتصريح على الش

 

 

 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".

 

 أصّرح على شرفي :

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

أو وكيل بيع المصنّع لم نكن أعوانا عموميين لدى المشتري العمومي لم تمض  % 30رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 

عن انقطاعهم عن العمل مّدة خمس سنوات على األقلّ 
1
. 

 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                

 

 

 

 

 

 يم الوثيقة الخاصة به.: في صورة تجمع المزودين, يجب على كل عضو تقدمالحظة

 
 

 

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

1
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس   

(04)ملحق عدد   

 مثال التزام الكفيل بالتضامن 
 )المعوض للضمان الوقتي(   

 ..................................................................................... (1)نحن الممضون أسفله  -إني الممضي أسفله
.................................................................................................................................... 

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

 .......................................................................................................... 3نشهد أن ) –أشهد   :أوال

المتعلق  2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039عدد من األمر  113عليها من وزير المالية عمال بالفصل  -تمت المصادقة عليه
 ....................................................(........3بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن)

 أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد .................... بتاريخ ................................. –قد أودع 
من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع  113دينار( والمنصوص عليه بالفصل  5000مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آالف دينار )

 إرجاعه.
 (........................................................4أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن ) -نصرح، أنني أكفل –أصرح :  ثانيا

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

........................................................... ........................(6بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في )
(........................................................... 7عنها بتاريخ.................................... من طرف) -المعلن عنه
 ...................................................................المتعلقة بـ............................................. –والمتعلق 

 حرف(،حدد مبلغ الضمان الوقتي بـ....................................................................................... دينارا )باأل
............................................................................. و بـ.....................................................

 دينارا )باألرقام(.
 (............................6نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعاله والذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان ) –ألتزم  : ثالثا

....................عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو ..............................
 قضائي مسبق.

 يبقى هدا الضمان صالحا لمدة.......................يوما ابتداء من اليوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول العروض.

                                                                                                                   
     

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

 ( االسم واللقب للمضي أو للممضين.1)

 جتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.( االسم اال2)
 ( االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.3)
 ( اسم العارض )ذات طبيعية( أو االسم االجتماعي للعارض )ذات معنوية(. 4)
 ( عنوان العارض. 5)
 . 01/2017 طلب عروض وطني عدد( 6)
 ( المشتري العمومي.7)
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 الجمهورية التونسية
ث العلمي  وزارة التعليم العالي والبح  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس 

 (05)ملحق عدد  
 مثال التزام الكفيل بالتضامن
 )المعوض للضمان النهائي(

 ...................................................................................................( 1( نحن الممضون أسفله -إني الممضي أسفله

  ........................................................................................................( 2) ()بصفتنا -بصفتي عمال
 ..........................................................................................................(3نشهد أن ) –أشهد   :أوال

المتعلق  2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039عدد من األمر  113عليها من وزير المالية عمال بالفصل  -تمت المصادقة عليه
 (...........................................................3بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن)

 .....................................بتاريخ  ................دى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد أودعت ل –قد أودع 
من األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع  113دينار( والمنصوص عليه بالفصل  5000مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آالف دينار )

 إرجاعه.
 .......................................................(4أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن، ) -رح، أنني أكفلنص –أصرح :  ثانيا

 ......................................................................................................................(5والقاطن بـ )
 ....................................(6المبرمة مع ).............ن النهائي الذي ألتزم به بصفته صاحب الصفقة عددبعنوان مبلغ الضما

المتعلقة بـ  ..........................................................(7والمسجلة بالقباضة المالية )............................. بتاريخ
(8)...............................................................................................................................  

 ............................................................من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق % حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة........
دينارا )باألحرف(،  ...................................................................................................................

 دينارا )باألرقام(. ..........................................................و
ون فيه والمذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار نلتزم، وبالتضامن بدفع المبلغ المضم –ألتزم  : ثالثا

ه إليها أعاله وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي )لنا( إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبي
 أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

المشار إليه أعاله، يصبح التزام الكفيل بالتضامن الغيا شرط وفاء  2014لسنة  1039من األمر عدد  108ال بأحكام الفصل عم:  رابعا
 ..............................................................( 9أشهر من تاريخ )  04صاحب الطلبية بجميع التزاماته وذلك بانقضاء 

الطلبية من قبل كلية الطب بتونس، قبل انقضاء األجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية  و إذا تم إعالم صاحب
الة ال وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الح

.امن الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها كلية الطب بتونسيصبح التزام الكفيل بالتض  

.................في  ...................حرر بـ                                                                                                                                                     
                                             سم واللقب للمضي أو الممضين.( اال1) 
 ( االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.2)

 ( االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.3)
 . الصفقة( اسم صاحب 4)
 . الصفقة( عنوان صاحب 5)
 ( المشتري العمومي. 6)
 المالية.( ذكر مراحل التسجيل لدى القباضة 7)
 .الصفق( موضوع 8)
 .للمعدات النهائي( القبول 9)
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 (6)ملحق عدد  
 وثيقة التعهد المالي

 )يقدم العرض المالي وجوبا على المطبوعة المسلمة من قبل الكلية(

 ........................ إني الممضي أسفله: ........................................................................................
 ...وكـيل شركــة:................................................................................................................

 ........................المرسم بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي تحت عدد: ....................................................
 .....المسجل بالدفتر التجاري بـ: ............................................ في ..................................................

 ..............................تحت عدد: ...........................................................................................
 .....المعين محل مخابرته بـ: ......................................................................................................

 ......................................الهاتف: .................................................. الفاكس: ...........................
 ": بحث المضادات الحيويةبر علمية لفائدة مخ آلةباقتناء  المتعلق 01/2017عدد  طلب العروض الوطنيبعد إطالعي على ملف 

 * التعهد الذي يمثل وثيقة االلتزام؛
 .01/2017عدد بطلب العروض الوطني* كراس الشروط المتعلق 

 أتعهد بما يلي: 
 وفقا للشروط التي تنص عليها الوثائق المذكورة آنفا، الصفقةبتنفيذ هذه  -

 .............................. دينارا  وقد حددت مبلغ العرض المالي الجملي دون اعتبار األداء على القيمة المضافة )باألرقام(
 ................................................................)بلسان القلم(......................................................

 األداء على القيمة المضافة : ...........................................دينارا
 .....................)بلسان القلم(....................................................................................................

 المبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات )باألرقام(  ..................................دينارا
 .........)بلسان القلم(................................................................................................................

 األثمان: ثابتة وغير قابلة للمراجعة؛ قبول طبيعة .1
 ؛الصفقةتطبيق جميع الفصول الواردة بكراس الشروط باعتبارها عنصرا من عناصر  .2

 ابتداء من اليوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول العروض؛ ( يوما120) مائة وعشرونمدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد  .3

ماعي وأدلي بما يثبت بأنني في وضعية قانونية تجاه الصندوق طبقا للتصريح بأنني منخرط بالصندوق الوطني للضمان االجت .4
 المصاحب الصادر عنه والصالح في هذا التاريخ؛

أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على  الصفقةأصرح بأنني في حل من كل مانع قانوني وأقبل في صورة  ثبوت عكس ذلك فسخ عقد .5
 نفقتي وتحت مسؤوليتي؛

، وبأن ال أقع تحت طائل الموانع المنصوص عليها بالقانون التونسي، وأن الصفقةكل معاليم التسجيل الخاصة بعقد هذه  كما ألتزم بدفع .6
 حسب اآلجال وفي أحسن الظروف. الصفقةأنفذ هذه 

 :على حسابي الجاري الصفقةتصرف المبالغ الراجعة لي من جراء هذه 

 ....................................رقم ...................................... 
 الفرع ............................... البنك ...................................

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

 )االسم واللقب والصفة مع اإلمضاء وضع الختم( 
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس

  7ملحق عدد 

 جدول التفصيل التقديري
 
 

 

باعتبار األداءات الجمليالثمن   
الثمن الفردي باعتبار 

 األداءات

لقيمة نسبة ا
 المضافة

دون الثمن الفردي 

 اعتبار األداءات
 بيان التجهيزات الكمية

    

01 GXIV-3-D 

                                                                        
 

...............جال التنفيذ المقترحة : ...........آيوما(..............             90جال التنفيذ المطلوبة : )آ -  
يوما(.........        صلوحية العرض المقترحة : ...................  120مدة صلوحية العرض المطلوبة : ) -  
 
 

بـــ: ............... في .................                                                                          
اإلمضاء والختم                                                                                            

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اقتناء آلة علمية لفائدة مخبر بحث المضادات الحيوية 2017_01طلب عروض وطني عدد   

 

20 

 

 الجمهورية التونسية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس   

 

  8ملحق عدد 
 

 في اآلجال الصفقةالتزام بتنفيذ 

 
 
 

 ضي أسفله )االسم واللقب( : ................................................................................................إني المم

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

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

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

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

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

 المسمى "العارض"

بطلب في اآلجال المحددة وحسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلقة  الصفقة ذألتزم بتنفي

 .01/2017عدد  العروض الوطني

 

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

 العارض                                                                                               

 مضاء ووضع الطابع(إل)االسم واللقب والصفة مع ا                                                                  
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مهورية التونسيةالج  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس   

 (9)ملحق عدد  

 تعهـــــــد
 ) بخصوص خدمـات ما بعـد البيـع وتوفيـر قطـع الغيـار(

 
 

 

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

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

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

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

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

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

 المسمى "العارض"

 

 طلب العروض الوطنيلمعـّدات المقترحة ضمن العرض الذي تقدمت به في إطار أتعهـد بتـأمين خـدمـات ما بعـد البيـع وتوفيـر قـطع غيـار ا
( سنوات بعد انتهاء مدة 03لمدة ال تقل عن ثالثة ) المضادات الحيوية بر بحثعلمية لفائدة مخ آلةالخاصة اقتنـاء  01/2017عدد 

 الضمان.
 
 

 .... في ..............................بـ ....... حّرر                                                         
 المــزود          

 )اإلسم، الّلقـب، الصفـة، التاريخ، اإلمضاء والختم(                                                                            
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 الجمهورية التونسية
العلمي  وزارة التعليم العالي والبحث    

 جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس   
 

 
  

 (10)ملحق عدد 
 

 التزام بتقديم خدمات التكوين والمساعدة بعد تسليم المعدات
 
 
 

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

 ...ة :..........................................................................................................................الصف

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

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

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

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

 المسمى "العارض"

خ التسليم حسب من تاري أسبوع لمدة ألتزم بتركيب المعدات المسلمة من قبلي وتقديم التكوين والمساعدة لضمان حسن سير المعدات وذلك
 .01/2017 بطلب العروض الوطني عددالشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلقة 

 

 

                                                                                                                   
 

 

 

 .... في ..............................حّرر بـ .......                                                                 
 المــزود          

 )اإلسم، الّلقـب، الصفـة، التاريخ، اإلمضاء والختم(                                                                            
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ونسيةالجمهورية الت  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس   

 

11ملحق عدد   

 بصّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركةتصريح على الشرف 

 

 ..................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":

 

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

شريع اإلجتماعي من اجل خرق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التّ  3خالل األجل المحّدد بالفصل عدد 

 وحماية المحيط والبيئة .

 

 

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

 مضاء المشارك وختمه()إ                                                                                          
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12عدد  ملحق  
 استمارات االجابة

 
Fournisseur : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Désignation Caractéristiques  demandées Caractéristiques   proposées par le fournisseur 

GXIV-3-D 

- Systèmes à 3modules avec ordinateur de bureau. 
- l'équipement proposé est    conforme aux normes en vigueur et dispose de 
marquage CE ou similaire avec documents justificatif à l’appui, date 
d'attribution et validités  
 
- Pour multi analyses en même temps pour divers échantillons dans les 
conditions ambiantes sans aucune préparation d’avance 
- Faisant à la fois l’extraction des résultats pour toutes les étapes de la PCR  
- Chambre réactionnelle thermo staté 
- Précision de la température (1°C) 
- Logiciel permettant le pilotage, le traitement d’analyse et l’enregistrement 
des résultats 
- Echantillons identifiés par code à barre 

 
Caractéristique techniques de base:  
- Système optique à 6chaines préalignés 
- optique : limite de détection du colorant <1 nM 
- caractéristique du canal optique  
Canal         excitation            Emission           étalonnés  
1                375-405              420-480               CF1 
2                450-495              510-535               FAM 
3                500-550              565-590         Alexa Fluor532 
4                555-590              606-650            Texas Red 
5                630-650              665-685          Alexa Fluor 647 
6                630-650                 >700                  CF6 
 - Contrôle thermiques du site de réaction  
 * radiateur à l'état solide et refroidissement à air forcé dans chaque site 
 * Thermistances de chambre de réaction étalonnées à +/-1,0°C à l'aide des 
normes de traçabilité du National Institute of standards et Technology (NIST 
- Institut National des normes et de la technologie) 
* Jusqu'à 16 sites de réaction contrôlés de façon indépendante  
 - capable de faire toute les étapes de PCR : extraction, amplification  avec 
toutes les contrôles 
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 * cartouche à usages uniques (jetables) 
 * fabrication en polypropylène  
 - Paramètres de performances  
 * vitesse de montée en température (max): 10°C/s de 50 à 95°C 
 * Vitesse de refroidissement ( max) : 2,5°C/s de 95 à 50 °C 
 * Précision de la durée de la température : +/- 1,0 s par rapport au temps  
programmé  
 * Précision de la température : +/- 1,0°C de 60 à 95°C 
 * Vitesse programmables de variation de la température pour la courbe  de 
fusion : 0,01°C/s à 1,0°C/s 
 - dimensions physiques  
Unités de traitement GX-IV (27.94 l x 30,48 h  x 29,72 p) cm 
 - alimentation électriques: 
 * tension nominale : 100 - 240 V ; 50-60 Hz 
 * courant nominal :GX-IV : 1,9 A@100V-0,95 A@200 V 
- Livré avec Desktop 
- Livré avec Kit Carba-R 

 
 
 
 

  
 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                          
 



  كلية الطب بتونسب مقاومة المضادات الحوية علمية لفائدة مخبر بحث آلة اقتناء 2017/ 01دعد طلب عروض وطني

 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



  كلية الطب بتونسب مقاومة المضادات الحوية علمية لفائدة مخبر بحث آلة اقتناء 2017/ 01دعد طلب عروض وطني

 

 
27 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


