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التونسية  لجمهوريةا   
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

 استشـارة عـدد  2018/01 القتنـاء  ورق  ولوازم مكتبية
 

 لفـائدة كليـة الطـب بتونـس بعنـوان سنـة  2018
 

 

 

 

 

 وكيفية تمويلها االستشارة: موضـوع  الفصل األول
طبقا  واللوازم المكتبية القتناء حاجياتها من الورق 01/2018بتونس القيام باستشارة وطنية عدد  تعتزم كلية الطب 

على حساب االعتمادات المخصصة  النفقةويتم تمويل هذه  العمل. هاالجاري بريع ا، وللتشلمقتضيات كراس الشروط هذا
 للغرض بالعنوان األول لميزانية الكلية.

 

 شاركة: شروط الم الفصل الثاني
ال تقبل ضمن هذه االستشارة إال مشاركة المزودين القادرين على الوفاء بتعهداتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات  -

 والكفاءات الالزمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.
 ليمكن لألشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع الجاري به العم -

 .المشاركة في هذه االستشارة شريطة أن ال يؤثر ذلك على حسن انجازها
 

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

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

 ولوازم مكتبية لفائدة كلية الطب بتونستتعلق باقتناء ورق  01/2018استشارة وطنية عدد 
 على الساعة الثانية بعد الزوال" 2018فيفري  15الخميس " ال يفتح قبل يوم 

 

 فيفري 15الخميس  أجل أقصاه يومكما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلية الطب بتونس وذلك في 
 ل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة المحددين لقبول العروض.وال تقب .( صباحا12)على الساعة الثانية عشر 2018

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

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

 كما يقصى كل عرض: -
 ،ختم مكتب الضبط في ذلك * ورد بعد اآلجال ويعتمد
 * لم يكن مغلقا ومختوما.

 .لم يتضمن جدول األسعار *
 (15الى  01 الخاصة بالفصول ) استمارات االجابة* عدم تعمير 

 : وجوبا على الوثائق التالية العرضيحتوي 
 الظرف الخارجي:

I- الوثائق االدارية: 
صلوحيته ة دم ة،يقبل إحدى البنوك التونس من، مسلم ينارا د 350,000 بقيمة مالية تساويالمالي الوقتي  نماضال - -1

(، علما 04ملحق عدد العروض ) بوللق دحدمال قصىاأل لألجلي لاوم المولياتاريخ  نة ميبداتحتسب ( يوما 90) نيتسع
 وأنه ال يمكن قبول أي صك من الصكوك مهما كان نوعها.

مضاء المزود على الصفحة األخيرة؛و  بعيحمل الطاس الشروط ممضاة في جميع أوراقه و كرا -2  ا 
 ؛(1ملحق عدد) عامة حول المشارك بطاقة إرشادات -3
شهادة في تسوية الوضعية الجبائية  للمشاركة في الصفقات العمومية )األصل أو نسخة مطابقة لألصل مسلمة من  -4

 قبل ادارة األداءات سارية المفعول يوم فتح العروض(،
 م للضمان االجتماعي،شهادة انخراط في نظا -5
 ،(2ملحق جراءات ابرام الطلبية )إبعدم التأثير في مختلف تصريح على الشرف  -6
تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأّنه لم يكن عونا عمومّيا بكلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن العمل  -7

 ،(3ملحق عدد ) بها مدة خمس سنوات على األقل
 (،9 ملحق عددلطلبية في اآلجال )التزام بتنفيذ ا -8
 
II - :العرض الفني 
 ؛(7ملحق عدد ) وصل إيداع النماذج -1
" يثبت استجابة المواد الورقية موضوع الفصل األول للشروط الفنية المطلوبة Rapport d’essaisتقرير التجارب " -2

 ."PACKTECلتعبئة والتغليف " مختوم من قبل المركز الفني لن ممضى و ولمواصفات التنمية المستدامة يكو 
( أشهر التي تسبق التاريخ األقصى لقبول العروض ويلغى 06يجب أن يكون تقرير التجارب مؤرخ في مدة ال تفوق الستة )

 كل عرض مخالف لذلك.
 .(11)ملحق عدد  استمارات االجابة -3
 (،6 ملحق عددتصريح على الشرف بأصلية المواد المسلمة ) - 4
 (،10 ملحق عددالشرف بصحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة ) تصريح على -5
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III- العرض المالي 
دون  تضمن المبلغ الفردييتفصيلي لألسعار الجدول اليضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا 

ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ  باعتبار كل األداءات مع ضرورة والمبلغ الجملياعتبار األداءات والمبلغ الفردي 
 .(8)ملحق عدد  المصاحب ذجللنمو طبقا 

 

 : تقديم النماذجالفصل الرابع
إلى حافظ المغازة بكلية الطب بتونس  )طبقا للنماذج المطلوبة( يتعين على كل عارض تقديم نموذج لكل فصل مشارك به

 اذج المعنية ينجر عنه إلغاء العرض بصفة آلية.ن عدم تقديم النما  في الغرض. و  إيداع مقابل استالم وصل
 : ول التاليةصالف تخص النماذج المطلوبة

 عدد الفصول بيان الفصول
Rame de papier offset blanc 21 x 29,7 (format A4; 80 gr) 01 
Rames de papier offset (4 couleurs) 21 x 29,7 A4 ; 64 gr  02 
Agrafeuse 03 
Boite d’archive grand modèle 04 
Boite d’archive petit modèle  05 
Ciseaux métalliques 06 
Correcteur (correction fluide)  07 
Dossier suspendu 37/27.5 08 
Marqueur permanent (Paquet de 4) 09 
Rouleau scotch 10 
Stylo bleu  11 
Stylo rouge  12 
Chemise cartonnée 13 
Parapheur 14 
Marqueur pour tableau blanc 15 

 
  :المالحظات واالستفسارات: الخامسالفصل 

أيام قبل التاريخ األقصى المحدد  10يمكن لكل مشارك أن يطلب  كتابيا ايضاحات فيما يخص االستشارة في أجل أقصاه 
تونس. واذا  1007نهج الجبل األخضر الرابطة  15لقبول العروض وترسل وجوبا على العنوان التالي: كلية الطب بتونس 

جابة على المالحظات واالستفسارات المطلوبة وتعميمها على بقية المشاركين قبل إللب مبررا، تلتزم الكلية باكان الط
 انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بخمسة أيام.
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 الضمان المالي الوقتي : السادسالفصل 

 ( يوما90) تسعينمدة صلوحيته  دينارا 350,000مالية تساوي  تقديم ضمانا ماليا وقتيا بقيمة المشاركيتعين على ا -

بداية من تاريخ اليوم الموالى لألجل األقصى المحدد لقبول العروض. ويمكن تعويض الضمان الوقتي بالتزام  تحتسب

ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير  04بالملحق عدد كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج 

 .المكلف بالمالية

 في حالة التمديد في صلوحية العروض فان الضمان الوقتي يمدد أيضا في صلوحيته، -

الى جميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم أو يضع حدا اللتزام كفالئهم بالتضامن  يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي -

الذين لم يتم اختيار عروضهم بعد  الذي يعوضه، مع مراعاة االلتزام بالعروض، كما يرجع الضمان الوقتي للمشاركين

 .الطلبيةاختيار صاحب 

اال بعد تقديمه للضمان  الطلبيةال يتم ارجاع الضمان الوقتي أو التزام الكفيل بالتضامن المقدم من قبل المتحصل على  -

 .الطلبية( يوما ابتداء من تاريخ تبليغ 20النهائي وذلك في أجل عشرين )

 
 وآجال التنفيذ ثمانتحديد األ  : السابعالفصل 

 يجب أن تكون متضمنة لجميع األداءاتو  ،طيلة مدة تنفيذ االستشارةيها ال يمكن التراجع فتعتبر األثمان المقدمة نهائية و  -
T.T.C)). 

( 20) عشرونز ال يتجاو  أجلإليه بنفسه في أن يقوم بتنفيذ الطلبات الموجهة  لطلبيةالذي ظفر بايتعين على المزود  -
 وكل عرض يتضمن أجل تنفيذ يفوق األجل المذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية. طلب التزود.ب توصله تاريخ من يوما

 

  : كيفية المشاركة واإلسنادالثامنالفصل 
 سناد حسب الفصول حيث يمكن لكل عارض أن يظفر بفصل واحد أو أكثر.إلتكون المشاركة والفرز وا

 

 تقييم العروض :التاسعالفصل 
 

 * مطابقة العروض:

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

 

 * منهجيّة تقييم العروض: 

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

 وتصحيح األخطاء الحسابّية والمادّية عند االقتضاء. 
 ال يحق للعارض تقديم أّي اعتراض في الغرض.* 
 صل على حدة.ترتيب جميع العروض المالية تصاعدّيا وذلك بالنسبة لكل فتتوّلى الّلجنة  *
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في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفّني المقّدم من قبل صاحب العرض المالي األقّل ثمنا تتولى لجنة التقييم   *
 على أساس:

المشارك الجذاذة الفنّية المتضّمنة للمواصفات الفنّية الدنيا المطلوبة بكّراس الشروط الفّنية الخاّصة. ويتعّين على *  
 بكّل دّقة.تعميرها 

 مطابقة العّينة المرفقة للعرض.*  
بالجذاذات المبينة ة طبقا للشروط الفنية المطلوبة و المتعّلقة بالمواد الورقيّ  01عددائج تقرير التجارب بالنسبة للفصل نت*  

 .03عدد  مع إحترام تاريخ إجراء التجارب المذكور بالفصل الفنية
 .03اد المسّلمة طبقا لما جاء به الفصل عدد تصريح على الشرف بأصلية صنع المو *   
في صورة مطابقة عرضه للخاّصيات والمواصفات المطلوبة بكّراس الشروط الفّنية الخاّصة وللشروط  الطلبيةقترح إسناده يو 

 المنصوص عليها أعاله.
 

ذا تبّين أّن العرض الفّني المعني غير مطابق*  المطلوبة بكّراس الشروط الفّنية  للخاّصيات والمواصفاتو  للّشروط أعاله وا 
 الخاّصة يتّم إقصاؤه ويتّم إعتماد نفس المنهجّية بالّنسبة للعروض الفنّية المنافسة حسب ترتيبها المالي الّتصاعدي.

في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يتم دعوة العارضين المعنيين الى تقديم عروض مالية  *
 د الطلبية للعارض الذي قدم أقل األثمان.جديدة وتسن

 

 : تسليــم المـوادالعاشرالفصل 
وتتضمن هذه   [نسخ 03مصحوبة ببطاقة تسليم ]إلى مغازة كلية الطب بتونس  الطلبيةالمواد من قبل صاحب  تسّلم

 :ما يليخصوص بالالبطاقة 
 ،اإلرسالتاريخ   -
  ،يةمرجع الطلب  -
 ،الطلبيةهوية صاحب   -
 .لتعريف بالمواد المسلمةا  -
على  االعتراضال يحّق له  ،ويتعّين أن يكون صاحب الطلبية أو من ينوبه حاضرا عند تسليم المواد. وفي صورة غيابه 

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

 بتونس. 
 ( أيام من تاريخ التسليم.03يجب على صاحب الطلبية أن يشعر كلية الطب بتونس بتاريخ وساعة التسليم قبل ثالثة )

 ويتحّتم على صاحب الطلبية :
لتزام طيلة المّدة المحّددة للطلبية بتوفير الكمّيات المطلوبة والّتعاقدّية وذلك في أفضل اآلجال وحسب قواعد المهنة أو اإل -

 ما تمليه العادة.
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مطابقة كلّيا من حيث الّنوع والجودة للمواصفات الفنّية  الطلبيةالحرص على أن تكون المواد المسّلمة في إطار تنفيذ  -
س الّشروط الفنّية الخاّصة وللمعايير والمواصفات الّتونسّية خاّصة منها ما يتعّلق بالجودة. وعندما يخّل المزّود المذكورة بكّرا

 فضال عن اإلجراءات الزجرّية. الطلبيةقرار بفسخ  اتخاذ لكلية الطب بتونسيحّق  بالتزاماته
 

 والضمان اإلستالم  :الحادي عشرلفصل ا
 ( أيام03)ثالثة بتاريخ وساعة الّتسليم الجزئي أو الكّلي للمواد قبل  كلية الطب بتونسعر أن يش الطلبيةيجب على صاحب 
 من تاريخ التسليم.

 
االستشارة المسّلمة في إطار  للطلبيةالكّمي  االستالمالقيام بأعمال الطب بتونس  كليةتّولى ت :اإلستالم الكّمي :10-1

يمّثله والّشخص  نأو م الطلبيةويمضي صاحب  يمّثله. نأو م ةالطلبيوذلك بحضور صاحب  01/2018الوطنية عدد
أو من يمثّله من  الطلبيةالكّمي ويتّم تمكين صاحب  االستالمعلى محضر  االستالم الذي تحدده االدارةالمسؤول عن 

 نسخة من المحضر المذكور. 
وفي غياب ذلك  الطلبيةذكورة أعاله من طرف صاحب الكّمي للمواد إاّل بتوفير جميع الوثائق الم باالستالموال يتّم الّتصريح 

الّلجوء إلى  االقتضاءيتّم تطبيق غرامات التّأخير ويمكن عند  احترامهيبقى أجل الّتسليم ساري المفعول وفي صورة عدم 
 على حساب صاحبها. الطلبيةفسخ 

 
 

  اإلستالم الّنوعي :10-2
تسليمها بعد معاينتها من قبل لجنة فنّية مختّصة قصد التّثّبت من مطابقتها  الّنوعي للمواد اّلتي تمّ  باإلسالميتّم الّتصريح 

تتّم دعوة من تاريخ التسليم الكمي و  أيام (10عشرة ) للخاّصّيات الفنّية المطلوبة. ويتّم إجراء المعاينة في أجل أقصاه
اريخ المحّدد للمعاينة. ويمضي صاحب قبل التّ  ( أيام05خمسة ) لحضور عملّيات المعاينة في أجل أدناه الطلبيةصاحب 
أو من يمّثله من جهة وأعضاء الّلجنة الفنّية المذكورة أعاله من جهة أخرى على محضر اإلستالم الّنوعي واّلذي  الطلبية

  .الّنهائي االستالم يعتبر وثيقة
 أو من يمّثله من محضر اإلستالم. الطلبيةويتّم تمكين صاحب 

  
 تالماالسالبت بعـد  :10-3

 الكمي: 
وجه تنبيها تأن  لكلية الطب بتونسيمكن  بالطلبيةالمنصوص عليها  للمقتضياتغير مطابقة  المسّلمةإذا كانت الكمية 

مّ و  ، المواد الزائدة السترجاعا إمّ  لصاحبها  .المواد على حالها إستالمويمكن له أيضا  .ا إلستكمال التسليما 
 النوعي: 

 :تخذ قرارا صريحاتأن  لكلية الطب بتونس، يمكن الم مقارنة بالعّينة إن وجدتاإلستعند اإلنتهاء من عمليات 
 الم  أو اإلستالم مع التحّفظ.تباإلس -
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يصرح  عندئذ .بإدخال تحسينات عليها استالمهابعض المواد يمكن  أنّ لكلية الطب بتونس ن أو التأجيل إذا ما تبيّ  -
بعد إجراء التحسينات الالزمة ويجب ( أيام 10أقصاه عشرة )ا في أجل لتقديمه الطلبيةويدعو صاحب اإلستالم بتأجيل 

  .( أيام من تاريخ توصله بمراسلة االدارة في الغرض03أقصاه ثالثة )أن يعبر عن موافقته في أجل  الطلبيةعلى صاحب 
 .ديل أو الرفضالمواد أو بعدمه أو التعستالم اأو سكوته طيلة هذا األجل، يمكن  الطلبيةوفي حالة رفض صاحب 

 

في الموعد المحّدد بالطلبّية وبالكمّية المطلوبة أو في حالة عدم تعويض المواد  كلية الطب بتونسوفي حالة عدم تزويد 
 ،كلّيا أو جزئّيا في اآلجال المنصوص عليها أعاله أو في حالة عدم صلوحّية العّينة صاحب الطلبيةالمرفوضة من طرف 

 الطلبيةليف مزّود آخر بتسليم المواد. وتحّمل الّنفقات اإلضافّية الّناتجة على كاهل صاحب تكلكلية الطب بتونس يحّق 
 في اآلجال فضال عن تحّمله لغرامات التّأخير إلى حين تسلم المواد المعّوضة. الكلية لتقصيره في تلبية حاجيات 

 

ض أو خصم المبلغ المستوجب من الفاتورة أو من ويتّم بالنسبة لمبلغ الّنفقات اإلضافّية إصدار أمر بالدفع في  الغر  
المبالغ اّلتي 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 النهائي :10-4
 الكّمي والّنوعي للمواد. االستالمالّنهائي للمواد عند تاريخ التصريح بصّحة  المباالستيتّم الّتصريح 

 
 كيفية الخالص: عشر الثانيالفصل 

يجب على المزود تقديم فاتورة في ثالث نظائر تحمل كل البيانات الوجوبية )المعرف الجبائي، الكمية، األداء على  -
ومحضر  طلب التزود األصلي( مصحوبة بوصل التسليم و T.T.C) األداءاتالقيمة المضافة، المبلغ الجملي باعتبار كل 

 .االستالم الكمي والنوعي
 

 ض و : مدة صلوحيه العر عشر الثالثالفصل 
( يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى 90بمجرد تقديم العروض فان كل مترشح يبقى ملزما بعرضه لمدة تسعين )

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

 
 ( 05ملحق عدد ) الضمان المالي النهائي :عشر الرابعالفصل 

ضمانا ماليا نهائيا  الطلبيةتلي إعالمه بإسناد التي  يوما 20أجل أقصاه في  أن يقدم بالطلبيةعلى العارض الذي ظفر 
 .الطلبية( من المبلغ الجملي 3%مقداره )

والستخالص ما عسى  الطلبيةيبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ 
 .الطلبية مطالبا به من مبالغ بعنوان الطلبيةأن يكون صاحب 

أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا شرط  الطلبيةيرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب 
 لطلبات.ابجميع التزاماته، وذلك بانقضاء أربعة أشهر من تاريخ قبول  الطلبيةوفاء صاحب 
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ذا تم إعالم صاحب  ال المذكورة أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة من قبل كلية الطب، قبل انقضاء اآلج الطلبيةوا 
الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأنه لم يف بجميع التزاماته، ال يرجع الضمان النهائي أو يتم 

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

 يقع التمديد في صلوحية الضمان النهائي. الطلبيةفي حالة التمديد في آجال تنفيذ  
 

 : غرامات التأخيرعشر الخامسالفصل 
وضوع االستشارة ودون أن يتم االلتجاء الى اعالم مسبق، م الموادفي حالة تأخير غير مبرر في اآلجال المحددة لتسليم 

 يتم تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير كالتالي،
 دينارا x 30مبلغ الغرامة = عدد أيام التأخير 

ستشارة. وفي صورة بلوغ هذه النسبة لكلية الطب % من المبلغ الجملي لال 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 السادسالفصل 

دون  %20زيادة أو النقصان في حدود يمكن لكلية الطب بتونس تغيير حجم الكميات المطلوبة موضوع االستشارة بال -
 أن يطالب المزود بأي تغيير في األثمان المقترحة.

 

 : الغاء الطلبيةعشر السابعالفصل 
تلغى الطلبية وجوبا بوفاة صاحبها أو افالسه ويمكن لكلية الطب بتونس أن تقبل عند االقتضاء العروض التي يقدمها  -

 مرار الطلبية.الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد است
يمكن لكلية الطب فسخ الطلبية اذا لم يف صاحبها بالتزاماته في أجل محدد ال يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ  -

تبليغه تنبيها في الغرض. وبانقضاء هذا األجل يمكن لكلية الطب الغاء الطلبية دون اجراء آخر وتكليف من يتولى انجازها 
 ئما.حسب االجراء الذي تراه مال

يمكن لكلية الطب الغاء الطلبية اذا ثبت لديها اخالل صاحب الطلبية بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم  -
 وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف اجراءات ابرام الطلبية وانجازها.

 

 التظلّم وتسوية النزاعات :عشر الثامن الفصل
 2014ماي  13المؤّرخ في  2014لسنة  1039واردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد تطبّق األحكام ال

 المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة.
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 :المحاكم المختصة :  عشر التاسعالفصـل 

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

 العمل.

 

 النزاهة : العشرونالفصل 

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

 .التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية

 الطلباتالعمومية االلتزام بأخالقيات المهنة وذلك خالل إبرام  الطلباتعارضين في على كل المترشحين والويتعيّن 

أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام  ةو التعهّد بعدم القيام مباشر وتنفيذها

 تشاء.ومراحل إنجازها واالبتعاد على ممارسة التحيّل أو التواطؤ واالر الطلبية

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

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

 : شروط عامةالواحد والعشرونالفصل 

 2014لسنة  1039األمر عدد و  مجلة المحاسبة العموميةلها كراس الشروط تبقى خاضعة لــ حاالت التي لم يتعرضال
 .والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13المؤرخ في 

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

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

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

 وافقته و ـت عليـاطلع                                                                               

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

 العمــــــيــــد                           

 محمد الجوينياألستاذ                        
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 
 

 01 ملحق عدد

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 

                      سم اإلجتماعي : .....................................................................................االسم واللقب أو اإل

                     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(                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 

 2ملحق عدد 

 

 الطلبيةدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام تصريح على الشرف بع

 

 

 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"

 

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

 .الطلبيةقصد الحصول على أو اإلكراه على ممارسة التحيّل أو التواطؤ  إنجازها واالبتعادومراحل  الطلبيةإجراءات إبرام 

 

 

 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 

 3ملحق عدد 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

 

 :المسّمى فيما يلي

 "العارض".

 

 أصّرح على شرفي :

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

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
. 

 

 

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

 )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
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 الجمهورية التونسية
لعلمي  وزارة التعليم العالي والبحث ا  

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 4ملحق عدد 

 )مثال التزام الكفيل بالتضامن 
()المعوض للضمان الوقتي     

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

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

 .......................................................................................................... 3)نشهد أن  – أشهد  :أوال
المتعلق  2014 مارس 13مؤرخ في ال 2014لسنة  1039عدد من األمر  113عليها من وزير المالية عمال بالفصل  -المصادقة عليه تمت

 ..........................(..................................3أن)ه المصادقة لم يقع سحبها و أن هذو بتنظيم الصفقات العمومية 
 ................ بتاريخ ......................ين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد ...............أودعت لدى أم –قد أودع 

وأن هذا الضمان لم يقع  من األمر المشار إليه 113دينار( والمنصوص عليه بالفصل  5000مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آالف دينار )
 إرجاعه.

 ....................(....................................4بالتضامن )و أننا نكفل بصفة شخصية  -نني أكفلنصرح، أ –أصرح :  ثانيا
 ..................(....................................................................................................5) والقاطن بـ

..................................................................................................................................... 
................................................................ ...................(6بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في )

................................. (..........................7)طرف من .............ا بتاريخ.......................عنه -المعلن عنه
 لمتعلقة بـ................................................................................................................ا –المتعلق و 

 )باألحرف(، ادينار  ...................غ الضمان الوقتي بـ....................................................................حدد مبل
 ............................................................................و بـ......................................................

 )باألرقام(. ادينار 
 ....................(........6الذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان )بلغ المضمون فيه المذكور أعاله و نلتزم بدفع الم –ألتزم  : ثالثا

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

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

                                                                            
     

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

 .نللمضي أو للممضي ب( االسم واللق1)
 ( االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.2)
 ( االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.3)
 لعارض )ذات معنوية(. ( اسم العارض )ذات طبيعية( أو االسم االجتماعي ل4)
 ( عنوان العارض. 5)
  .1/2018استشارة وطنية عدد ( 6)
 ( المشتري العمومي.7)
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
 كلية الطب بتونس 
 

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

 .......................................................................................( 1( نحن الممضون أسفله -ممضي أسفلهإني ال

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

المتعلق  2014 مارس 13مؤرخ في ال 2014لسنة  1039عدد من األمر  113عليها من وزير المالية عمال بالفصل  -تمت المصادقة عليه
 .........................(..................................3أن)ه المصادقة لم يقع سحبها و أن هذو قات العمومية بتنظيم الصف

 .....................................بتاريخ  ................أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد  –قد أودع 
أن هذا الضمان لم يقع من األمر المشار إليه و  113الفصل دينار( والمنصوص عليه ب 5000دره خمسة آالف دينار )قمبلغ الضمان القار و 

 إرجاعه.
 .......................................................(4بالتضامن، )أننا نكفل بصفة شخصية و  -ني أكفلنصرح، أن –أصرح :  ثانيا

 ......................................................................................................................(5والقاطن بـ )
 ....................................(6المبرمة مع ).............بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي ألتزم به بصفته صاحب الصفقة عدد

المتعلقة بـ  ..........................................................(7المسجلة بالقباضة المالية )و ....... ......................بتاريخ
(8)...............................................................................................................................  

 ............................................................يوافقفقة وهو ما من مبلغ الص % ......الضمان النهائي بنسبة..حدد مبلغ 
)باألحرف(، دينارا  ...................................................................................................................

 )باألرقام(. ادينار  ..........................................................و
الذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة المشار كور أعاله و المذتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه و بالنلتزم، و  –ألتزم  : ثالثا

 العمومي دون أن يكون لي )لنا( إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببهذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري و  إليها أعاله
 دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.و  

شرط وفاء الغيا  الكفيل بالتضامن التزام يصبحالمشار إليه أعاله،  2014لسنة  1039من األمر عدد  108عمال بأحكام الفصل :  رابعا
 .............................................................. (9)أشهر من تاريخ   04بانقضاء ذلك و  لتزاماتهصاحب الصفقة بجميع ا

و إذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل كلية الطب بتونس، قبل انقضاء األجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة 

ال يصبح  وفي هذه الحالة عالم، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن.تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإل

.التزام الكفيل بالتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها كلية الطب بتونس  

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

                                                  .نالممضيي أو للمض ب( االسم واللق1)

 ( االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.2)
 ( االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.3)
  .الطلبية( اسم صاحب 4)
 . الطلبية( عنوان صاحب 5)
 ( المشتري العمومي. 6)
 ( ذكر مراحل التسجيل لدى القباضة المالية.7)
 .الطلبية( موضوع 8)
 .للطلبات القبول الوقتي (9)
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 6ملحق عدد 

 بأصلية المواد المسلمةتصريح 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".

 :للفصولأصّرح على شرفي بأن المواد المسلمة بالنسبة 

عدد 

 الفصل
 بيان الفصل

عدد 

 الفصل
 بيان الفصل

1  13  

2  14  

3  15  

4  16  

5  17  

6  18  

7  19  

8  20  

9  21  

10  22  

11  23  

12  24  

 ة ومطابقة للمقتضيات الفنية التعاقدية.أصلي

 أو التحاليل في صورة ثبوت عدم مطابقتها. االختباراتوأتعهد بمقتضى هذا التصريح بتحمل جميع مصاريف 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                  
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
كلية الطب بتونس   

  7 ملحق عدد

 وصـل فـي إيـداع النمـاذج
 

 إني الممضي أسفله بصفتي حافظ المغازة بكلية الطب بتونس أشهد أني :

 .........................................................................................................استلمت 

 .................................................................................................... * من المزود:

علقة باقتناء ورق ولوازم مكتبية لفائدة كلية الطب بتونس المت 01/2018بعنوان نماذج للمشاركة في استشارة وطنية عدد 

 وهي على النحو التالي:

 : ........................................................................................01الفصل عدد  -

 .........................: ...............................................................02الفصل عدد  -

 : .........................................................................................03الفصل عدد  -

 : ..........................................................................................04الفصل عدد  -

 ...................................................................................: .......05الفصل عدد  -

 : ..........................................................................................06الفصل عدد  -

 .....................................: ..................................................... 07الفصل عدد -

 : .......................................................................................... 08 الفصل عدد -

 : ..........................................................................................09الفصل عدد  -

 : ..........................................................................................10دد الفصل ع -

 : ..........................................................................................11الفصل عدد  -

 ...................................................: .......................................12الفصل عدد  -

 : ..........................................................................................13الفصل عدد  -

 .....: .....................................................................................14الفصل عدد  -

 : ..........................................................................................15الفصل عدد  -

 

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

 االمضاء                                                      

 (مع وضع الطابع  الصفـةو  الّلقـباالسم و  )                                                         
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  8 ملحق عدد

التفصيل التقديريجدول   
الثمن الجملي باعتبار 

 األداءات
الثمن الفردي 
 باعتبار األداءات

نسبة القيمة 
 المضافة

ون دالثمن الفردي 

 اعتبار األداءات
 بيان المواد الكمية

عدد 
 الفصل

    
2500 

Rame de papier offset blanc 210 x 
297 mm (format A4; 80 gr) 

 1 

    500 
Rames offset (4 couleurs) 21x29,7 
A4 ; 64 gr 

2 

    50 Agraffeuse  3 

    1500 Boîte d’archive grand modèle  4 

    500 Boîte d’archive petit modèle 5 

    100 Ciseaux métalliques 6 

    100 Correcteur  7 

    1000 Dossier Suspendu 37/27.5 8 

    20 P Marqueur Permanent(paquet de 4 ) 9 

    1000 Rouleau scotch  10 

    1500 Stylo bleu  11 

    1500 Stylo rouge 12 

    20.000 Chemise Cartonnée 13 

    50 Parapheur 14 

    100 P Marqueur pour tableau blanc 15 

    15.000 Chemise kraft 16 

    30 
Classeur PVC collé sur carton 4 
anneaux, 320*256 mm  

17 

    2000 Pochette Transparent (intercalaire) 18 

    50 Registre 400 p 19 

    50 Registre 300 P.  20 

    50 Flash disque 8 G. 21 

    200 Spiral 6 mm  22 

    200 Spiral 8 mm  23 

    200 Punaise différent couleur 24 

 
 المبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات

                                                                        
التنفيذ المقترحة : ................................جال آيوما(..............             20لتنفيذ المطلوبة : )ا جالآ -  
  يوما(.........            صلوحية العرض المقترحة : ............................ 90صلوحية العرض المطلوبة : ) -
 

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



اقتناء ورق ولوازم مكتبية 01/2018استشارة وطنية عدد   

 18 

 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 

  9 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"

 الخاصةوحسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط  يوما 20أجل أقصاه ألتزم بتنفيد الطلبية في 

 .01/2018باالستشارة 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 

 
10 ملحق عدد  

 بصّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركةتصريح على الشرف 

 

 م واللقب والخطة(............................................................................................إني الممضي أسفله )االس

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

 لتجاري ب....................................................  تحت عدد.........................................المرسمة بالسجل ا

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

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

 المسّمى فيما يلي: "العارض":

 

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

من اجل خرق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التّشريع اإلجتماعي  3الل األجل المحّدد بالفصل عدد خ

 وحماية المحيط والبيئة .

 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                          
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

11ملحق عدد   
 

الفنية المطلوبة    الخصائص  

Reference Marque 
 

Caractéristiques Techniques proposées 
 

Caractéristiques Techniques demandées  
Articles 

 

N° Art 

 المقاسات: 

papier offset blanc 210 x 297 

mm (format A4; 80 gr) 
01 

 Nombre d’éprouvette 20تساوي أو تفوق:    
 Surface de l’éprouvette 500تساوي أو تفوق:    

(cm
2
) 

 الوزن: 
   Min 78,9 

Max 100 
Val. moy. 

grammage(g/m
2
) : 

   Min 78,1 

Max 100 
Val. min. grammage 

(g/m
2
)  

   Min 79,6 

Max 100 

Val. Max. grammage 

(g/m
2
) 

Opacité % : البياض   

 Val. moy. opacité 93,1تساوي أو تفوق:    

 Val. min. opacité 92,8فوق: تساوي أو ت   

 Val. max. opacité 93,3تساوي أو تفوق:    

   

210 x 297 mm A4 ; 64 gr Rame offset (4 couleurs)  02 

   
Capacité d’agrafage jusqu’à 25 feuilles en 
24/6 ou 20 feuilles en 26/6. Base et capot 
en ABS, mécanisme renforcé en acier.  

Agrafeuse  03 
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En carton rigide gris-marbré Dos 100 mm Boite d’archive grand modèle 04 

   
 En carton rigide gris-marbré Dos 50 mm Boite d’archive petit modèle 05 

   

Asymétriques 18 cm pour le bureau Ciseaux métalliques 06 

   - 2 flacons 20 ml 
- Liquide Correcteur + solvant 
- Adapté aux corrections à effectuer sur de 
grandes surfaces b 

Correcteur  07 

   - Dossiers suspendus en V pour armoire 
- Tringle de suspension avec embouts nylon 
- Ce dossier peut être utilisé dans les 
armoires et les rayonnages métalliques 
standards 

Dossier Suspendu 37/27.5 08 

   Pointe biseautée 
- Encre indélébile 
- Corps et capuchon étanches 
- Encre alcool à odeur  discrète 

Marqueur Permanent 09 

   Rubans transparents pour travaux courants 
de fermeture d’enveloppes et paquets, 
grâce à sa résistance et sa forte adhérence 
30 m / 19mm  

Rouleau scotch 10 

   

niveau d’encre visible 
Ecriture moyenne, 
bille moyenne extra douce 
 

Stylo  à bille medium bleu 11 

Stylo  à bille medium rouge 12 
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 : يجب على كل عارض تعمير المطبوعة المقدمة من قبل كلية الطب بتونس.مالحظـــــة
 ضمن الخصائص الفنية المطلوبة يتم اقصاؤه مباشرة.كل عرض ال يت

 

 

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

 العارض                                                                                                                                                                           

 مضاء ووضع الطابع(إلفة مع ا)االسم واللقب والص                                                                  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

   Dimensions L x P x H : 24 x 0.05 x 32 cm 
Matière principale : Carton 
Couleur principale : Assorti 
Idéal pour classer des documents non 
perforés ou perforés. 
Chemises rigides de bonne qualité pastel 
facile à identifier  

Chemise Cartonnée 13 

   

Sobre et économique 
Feuillets buvard gris à encoches 

Parapheur signature 14 

   - Marker effaçable à sec, 
- Spécial tableaux blancs, 
- Pointe biseautée, 
- Corps et capuchon étanches. 

Marqueur pour tableau blanc 15 


