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التونسية  لجمهوريةا  
الي و البحث العلميوزارة التعليم الع  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

 استشـارة عـدد  2018/02 
 

 تنظيم التظاهرات والندوات العلمية بكلية الطب بتونس
 )تظاهرة طب العائلة(

 
 يلهاوكيفية تمو  االستشارة: موضـوع  الفصل األول

 تنظيم التظاهرات والندوات العلميةل باقتناء حاجياتها تتعلق 02/2018ة عدد وطني باستشارةم كلية الطب بتونس القيا تعلن
الطلبات من حصة وتتكون  وللتشريع الجاري به العمل. ،لمقتضيات كراس الشروط هذاطبقا  الخاصة بطب العائلة وذلك
 واحدة تنقسم الى فصلين:

 Pause-Caféاستراحة قهوة  -

 Déjeunerفطور  -

 .المخصصة للغرض بالعنوان األول لميزانية الكلية على حساب االعتمادات النفقةتم تمويل هذه يو 

 

 : شروط المشاركة الفصل الثاني

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

 

 تقديم العروضطريقة :  الفصل الثالث

 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  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:

ظاهرات والندوات العلميةبتنظيم التتتعلق  02/2018استشارة وطنية عدد   

 على الساعة الثانية بعد الزوال" 2018فيفري  16يوم الجمعة " ال يفتح قبل 
 فيفري 16الجمعة يوم كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلية الطب بتونس وذلك في أجل أقصاه 

دة بعد التاريخ والساعة المحددين لقبول وال تقبل الظروف الوار  .( صباحا12)على الساعة الثانية عشر 2018
 .العروض

 

  :مالحظة

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

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

 * ورد بعد اآلجال ويعتمد ختم مكتب الضبط في ذلك

 لم يكن مغلقا ومختوما. *

 يحتوي الظرف وجوبا على الوثائق التالية : 
I  لظرف الخارجي : الوثائق االداريةا  
 تسعينصلوحيته ة دم ة،يقبل إحدى البنوك التونس من، مسلم دينارا  150,000 بقيمة مالية تساوي الضمان الوقتي -1

(، علما وأنه ال 08ملحق عدد العروض ) بوللق دحدمال قصىاأل لألجلي لاوم المولياتاريخ  نة ميبداتحتسب ( يوما 90)
 يمكن قبول أي صك من الصكوك مهما كان نوعها.

مضاء المزود على الصفحة األخيرة؛بع و يحمل الطاس الشروط ممضاة في جميع أوراقه و كرا -2  ا 
 ؛(01ملحق عدد )بطاقة إرشادات  -3

سارية  تكونو نسخة مطابقة لألصل أفي الصفقات العمومية )االصل شهادة في تسوية الوضعية الجبائية للمشاركة  -4
 المفعول يوم فتح العروض(.

شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ) األصل أو نسخة مطابقة لألصل وتكون سارية  -5

 المفعول(،
و عطايا او هدايا أبواسطة الغير بتقديم وعود تصريح على الشرف يقدمه العارض يلتزم بموجبه بعدم القيام مباشرة او  – 6

 . (02 ملحق عدد) قصد التأثير في مختلف اجراءات ابرام الطلبية ومراحل انجازها
مض عن انقطاعه عن العمل تنه لم يكن عونا عموميا بكلية الطب بتونس لم أتصريح على الشرف يقدمه المشارك ب -7

  .(03 ملحق عدد) قلألبها مدة خمس سنوات على ا
 ،( 05 ملحق عدد) في اآلجال،  الطلبيةالتزام بتنفيذ  -8
II - :العرض الفني 

 (06 ملحق عددتصريح على الشرف بصحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة ) -1

 .(7ملحق عدد ) استمارات االجابة -2
III   : العرض المالي 

ول تفصيلي لألسعار يتضمن المبلغ الفردي والمبلغ ويحتوي وجوبا جديضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" 
 ملحق عدد) الجملي باعتبار كل األداءات مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا للنموذج المصاحب

04). 
  

 المالحظات واالستفسارات :  الفصل الرابع
قبل التاريخ االقصى  أيام (10عشرة )ل اقصاه جأن يطلب كتابيا ايضاحات فيما يخص االستشارة في ألكل مشارك يمكن 

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

(  أيام قبل التاريخ األقصى المحدد 05) خمسةى جميع المترشحين الذين سحبوا كراسات الشروط في أجل ال يتجاوز إل
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ذا كانت هذه التوضيحات أو االستفسارات هاّمة ومن شأنها أ ن تدخل تغييرات جوهرية على كراس لقبول العروض كتابيا. وا 
ويتم اإلعالن عن هذه الفترة للعموم  أيام، (07بسبعة ) بول العروضفي التاريخ األقصى المحدد لق الشروط يتم التمديد

 ."www.fmt.rnu.tnوعبر موقع واب كلية الطب بتونس  عبر الّصحف
 

 

 البرنامج السنوي للندوات العلمية الخاصة بطب العائلة:  الخامسالفصل 

Qté 

Déjeuner/ personne 
Qté 

Pause-café /personne Période de Séminaire Groupe 

0 40 3 mars 2018 

G
ro

u
p

e
 1

 

40 40 16 mars 2018 
0 40 17 mars 2018 
40 40 13 Avril 2018 
40 40 14 Avril 2018 
0 40 21 Avril 2018 

G
ro

u
p

e
 2

 

40 40 4 Mai 2018 
0 40 5 Mai 2018 
40 40 22 Juin 2018 
0 40 23 Juin 2018 
40 40 21 Septembre 2018 
40 40 22 Septembre 2018 
0 40 6 Octobre 2018 

G
ro

u
p

e
 3

 

40 40 19 Octobre 2018 
0 40 20 Octobre 2018 

40 40 9 Novembre 2018 

0 40 10 Novembre 2018 

40 40 23 Novembre 2018 

40 40 24 Novembre 2018 

440 760 Nombre total  
 

 وآجال التنفيذتحديد االثمان :  السادسالفصل 
 .االستشارةطيلة مدة تنفيذ يها ال يمكن التراجع فتعتبر األثمان المقدمة نهائية و  -
امج السنوي للتظاهرة العلمية للبرن طبقا إليه أن يقوم بتنفيذ الطلبات الموجهة  باالستشارةالذي ظفر يتعين على المزود  - 

 .العائلةلطب 
 .يتعين على المزود توفير الطلبات موضوع االستشارة قبل ساعتين على األقل من انطالق الندوة العلمية لطب العائلة - 

http://www.fmt.rnu.tn/
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تاريخ احدى الندوات العلمية الخاصة بطب العائلة يتم اعالم المزود اما عن في صورة ورود تغييرات على مستوى  -
 .طريق مراسلة في الغرض أو عن طريق الهاتف مسبقا

رات على مستوى تاريخ الندوات العلمية لطب العائلة يلتزم المزود بتنفيذ الطلبات طبقا للتغييرات في صورة ورود تغيي -
 ودون تقديم أي اعتراض في الغرض. الجديدة

 

 الضمان المالي الوقتي : السابعالفصل 

 ( يوما90) تسعينمدة صلوحيته  دينارا 150,000مالية 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  8بالملحق 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

 اختيار صاحب الطلبية.

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

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

 

 ة العروض :: مدة صلوحي الثامنالفصل 

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

 مة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم اللتزاماتهم.بجمع كل المعلومات التي يرونها الز 
  

 : كيفية المشاركة واإلسناد التاسعالفصل 
 التي تنقسم الى فصلين: لكامل الحصةسناد إلوا والتقييمتكون المشاركة  
 Pause-caféاستراحة قهوة  -
 Déjeunerفطور  -
 

 : تقييم العروضالعاشرالفصل 
 

 * مطابقة العروض:

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

 

 * منهجيّة تقييم العروض: 

 يتم تقييم العروض وفقا لإلجراءات التالية:
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ضافة إلى الوثائق اإلدارية، من صّحة الوثائق المكّونة للعرض المالي تتوّلى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثّبت، باإل  *
 وتصحيح األخطاء الحسابّية والمادّية عند االقتضاء. 
 * ال يحق للعارض تقديم أّي اعتراض في الغرض.

 .لكامل الحصة* تتوّلى الّلجنة ترتيب جميع العروض المالية تصاعدّيا بالنسبة 
مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفّني المقّدم من قبل صاحب العرض المالي األقّل ثمنا تتولى لجنة التقييم في   *

 على أساس:
 * الجذاذة الفنّية المتضّمنة للمواصفات الفنّية الدنيا المطلوبة بكّراس الشروط. ويتعّين على المشارك تعميرها بكّل دّقة. 
 * مدة صلوحية العرض 

 . الخاصة بطب العائلة لى كلية الطب بتونس : ساعتين قبل انطالق الندوة أو التظاهرة العلميةإ* آجال تقديم الطلبات 
 ويقترح إسناده الطلبية في صورة مطابقة عرضه للخاّصيات والمواصفات المطلوبة بكّراس الشروط.

 

ذا تبّين أّن العرض الفّني المعني غير مطابق للّشروط أعاله وللخاّصيات والمواصفا ت الفّنية يتّم إقصاؤه ويتّم إعتماد * وا 
 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 
 األثمان.جديدة وتسند الطلبية للعارض الذي قدم أقل 

 

 كيفية الخالص:   الحادي عشرالفصل 
 ،السعر الفردييجب على المزود تقديم فاتورة في ثالث نظائر تحمل كل البيانات الوجوبية )المعرف الجبائي، الكمية،  -

طلب التزود و  العلمية قبل األستاذة المشرفة على الندوةمن  بشهادة انجاز خدمات ممضاة مصحوبة الجملي  السعر
 صلي.األ

 

 التثبت والمراقبة :  عشر الثانيالفصل 
يتعهد المزود بضمان جودة المواد والخدمات التي يقدمها وتقوم ادارة كلية الطب بتونس بعمليات التثبت الكمي والنوعي  -

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

من كراس  19عدد ن عدم التزام المزود ببنود كراس الشروط يحق لكلية الطب تطبيق مقتضيات الفصل ا  و  .االبان
 الشروط.

 

 : تغيير حجم الطلبية  عشر الثالثالفصل 

% دون 20تشارة بالزيادة أو النقصان في حدود يمكن لكلية الطب بتونس تغيير حجم الكميات المطلوبة موضوع االس -
 .د بأي تغيير في األثمان المقترحةأن يطالب المزو 

 

حددت المدة التعاقدية إلنجاز الخدمات المطلوبة بسنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا : : المدة التعاقديةالرابع عشرالفصل 
 ات.( سنو 03) ةعلى أن ال تتجاوز المدة الجملية التعاقدية ثالث
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 تنظيم التظاهرات والندوات العلمية: تقديم نموذج لعقد الخامس عشرالفصل 
 الطلبات وكيفية تنفيذهايتضمن مختلف  تنظيم التظاهرات والندوات العلميةيتعين على كل مشارك تقديم نموذج لعقد 

 .األداءاتجميع والمبلغ الجملي باعتبار 
 

 اوتبليغه الطلبية: اسناد عشر السادسالفصل 

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

ممضى من قبل عميد كلية الطب بتونس بكل طريقة مادية أو ال  الطلبيةالى صاحبها في تسليمه عقد  الطلبيةغ ييتمثل تبل
 سليم.مادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا الت

 
 ( 09ملحق عدد ) الضمان المالي النهائي :عشر السابعالفصل 

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

ذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الطلبية والستخالص ما عسى يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن ال
 .أن يكون صاحب الطلبية مطالبا به من مبالغ بعنوان الطلبية

أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا شرط  الطلبيةيرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب 
 .طلباتلل النهائي قبولالبانقضاء أربعة أشهر من تاريخ وذلك بجميع التزاماته،  الطلبيةوفاء صاحب 

ذا تم إعالم صاحب  من قبل كلية الطب، قبل انقضاء اآلجال المذكورة أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة  الطلبيةوا 
هائي أو يتم الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأنه لم يف بجميع التزاماته، ال يرجع الضمان الن

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

 لوحية الضمان النهائي.يقع التمديد في ص الطلبيةفي حالة التمديد في آجال تنفيذ  
 

 الطلبية: تسجيل عشر الثامنالفصل 

 الطلبية.معاليم تسجيل العقد وكراس الشروط االدارية والمالحق على نفقة المزود المسند اليه تحمل 
 

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

 الورثة أو الدائنون أو المصفي قصد استمرار الطلبية.
وفي هذه . طبقا لآلجال المنصوص عليها بكراس الشروطيمكن لكلية الطب فسخ الطلبية اذا لم يف صاحبها بالتزاماته  -

 الطلبية.اري بها العمل وعلى حساب صاحب طبقا للتراتيب الجالطلبات  من يتولى انجازتكليف الحالة يمكن لكلية الطب 
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.
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 سوية النزاعاتالتظّلم وت :العشرون الفصل
 2014ماي  13المؤّرخ في  2014لسنة  1039تطّبق األحكام الواردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد 

 المتعّلق بتنظيم الصفقات العمومّية.
 

 :المحاكم المختصة :  الواحد والعشرونالفصـل 
ختصة بالعاصمة وذلك وفقا للتشريع الجاري به في صورة نشوب نزاع يمكن ألحد طرفي العقد اللجوء إلى المحكمة الم

 العمل.

 

 النزاهة : الثاني والعشرونالفصل 

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

 .ت العموميةالتشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقا

 الطلباتالعمومية االلتزام بأخالقيات المهنة وذلك خالل إبرام  الطلباتعلى كل المترشحين والعارضين في ويتعيّن 

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

 عاد على ممارسة التحيّل أو التواطؤ واالرتشاء.ومراحل إنجازها واالبت

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

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

 : شروط عامةالثالث والعشرونالفصل 

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

 
 مضاءاتإلا

 تونس في، ........................... 
 المشرف على وحدة الشراءات:مقترح من قبل  

 ......................                                       في   حرر بـــ ............                                                                            
 المـزود:                                                                                                          

 اطلعـت عليـه ووافقت                                                                              

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

 العمــــــيــــد                           

 محمد الجويني األستاذ                       
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 المـــــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــــــــــق
 
 
 
 

 ؛بطاقة إرشادات عامة حول المشارك -1

 ؛تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام الطلبية -2

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

 ؛سعارجدول األ -4

 ؛في اآلجال الطلبيةالتزام بتنفيذ  -5

 .تصريح على الشرف بصّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة -6

 استمارات االجابة -7

  مثال التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي؛ -8

 ؛للضمان النهائي المعوض مثال التزام الكفيل بالتضامن -9
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 جمهورية التونسيةال

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس 

 1ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                      

 

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

 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بهفي صورة تجمع المزودين, يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة :  مالحظة
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لجمهورية التونسيةا  
  حث العلميوزارة التعليم العالي و الب

ارجامعة تونس المن  

 كلية الطب بتونس
 2 ملحق عدد

 

 

 الطلبيةتصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام 

 

 

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

 ة )االسم االجتماعي والعنوان(.........................................................................................ممثل شرك

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

 ل مخابرتها ب )العنوان الكامل(.........................................................................................المعين مح

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

 

 

 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 إنجازها واالبتعاد على ممارسة التحيّل أو التواطؤ إجراءات إبرام الطلبية ومراحل 

 

 

 

 

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

 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ارجامعة تونس المن  

  كلية الطب بتونس
(03)ملحق عدد   

 

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

 

 

 

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

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

لم تمض  كلية الطب بتونسوكيل بيع المصنّع لم نكن أعوانا عموميين لدى  أو % 30رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 

عن انقطاعهم عن العمل مّدة خمس سنوات على األقلّ 
1
. 

 

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

 

 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
 تونس المنارجامعة  

 كلية الطب بتونس 

04ملحق عدد   

 

 سعارجـــــــــدول األ

 

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

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

 

الثمن الجملي مع 
 احتساب

األداءات   

مع  ثمن الوحدة
حتساب األداءاتا  

TVA 
ثمن الوحدة دون 
 احتساب األداءات

 بيان الفصول الكمية 

    

 

760 

Pause-café : 
- Café 
- ½ litre d’eau 
- Jus frais 
- Gâteaux 
- Croissant 
- Cake 

    

440 

Déjeuner: 
- Entrée salade 
- Suite (plat principal): à base de 
poulet ou poisson avec garniture (riz 
ou patte) 
- Dessert : 
* Fruit de saison ou gâteau 
* Eau ½ litre 

باعتبار جميع األداءاتبالدينار  المبلغ الجملي   

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

...............................................................................................................  
 ..........المدة المقترحة : ......................             يوما 90أجل صلوحية األثمان: المدة المطلوبة:      -
 علمية لطب العائلة  ندوة انطالق كلساعتين قبل  المدة المطلوبة: : ةــــــــذ الطلبيــــــــل تنفيــــــأج -

 .........................................................................................:  المدة المقترحة

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

                                                                 

  اإلمضاء و وضع الختم( مع واللقب والصفة االسم)العارض                                                                  
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 الجمهورية التونسية

 لمي  وزارة التعليم العالي والبحث الع

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس 
 

(05)ملحق عدد   
 في اآلجال الطلبيةالتزام بتنفيذ 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

 مسمى "العارض"ال

وحسب الشروط والمواصفات  أجل أدناه ساعتين قبل انطالق كل ندوة علمية لطب العائلةألتزم بتنفيد الطلبية في 

 .02/2018المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلقة باالستشارة الوطنية عدد 

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

 العارض                                                                                    
 مضاء ووضع الطابع(إل)االسم واللقب والصفة مع ا                                                                 
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 هورية التونسيةالجم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس 

 

 6ملحق عدد 
 

 بصّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركةتصريح على الشرف 

 

 

 

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

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

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

جتماعي من اجل خرق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال التّشريع اال 4خالل األجل المحّدد بالفصل عدد 

 وحماية المحيط والبيئة .

 

 

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

 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                    
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 الجمهورية التونسية

 ث العلميوزارة التعليم العالي والبح
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

7 ملحق عدد  
 ةــاستمارات االجاب

N° 
Designation 

d’article 

Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques proposés par le 

fournisseur 

01 
Pause-café : 
 

- Café 
- ½  Litre d’eau 
- Jus frais 
- Gâteaux 
- Croissant 
- Cake 

 

02 Déjeuner 

  
- Entrée : salade 
- Suite (plat principal): à base de 
poulet ou poisson avec garniture 
(riz ou patte) 
- Dessert : 
* Fruit de saison ou gâteau 
* Eau ½ litre 

 

 

 

 
Signature et cachet du fournisseur 
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 الجمهورية التونسية
العالي والبحث العلمي  وزارة التعليم    

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 8ملحق 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  -تمت المصادقة عليه

 ..........................(..................................3أن)ه المصادقة لم يقع سحبها و أن هذو بتنظيم الصفقات العمومية 
 ................ بتاريخ ......................أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد ............... – 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  -نصرح، أنني أكفل –أصرح  : ثانيا
 ..................(....................................................................................................5) والقاطن بـ
..................................................................................................................................... 

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

 .......لمتعلقة بـ.........................................................................................................ا –المتعلق و 
 )باألحرف(، ادينار  ...................حدد مبلغ الضمان الوقتي بـ....................................................................

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

مي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمو ..................................................
 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)
 سم االجتماعي للعارض )ذات معنوية(. ( اسم العارض )ذات طبيعية( أو اال4)
 ( عنوان العارض. 5)
  .2/2018استشارة وطنية عدد ( 6)
 ( المشتري العمومي.7)
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
 كلية الطب بتونس 
 

 (9)ملحق عدد  
 مثال التزام الكفيل بالتضامن

 لنهائي()المعوض للضمان ا

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

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

لق المتع 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 بتنظيم الصفقات العمومية 

 .....................................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 5000قدره خمسة آالف دينار )لضمان القار و مبلغ ا

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

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

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

 ............................................................يوافقالطلبية وهو ما من مبلغ  % ......حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة..
)باألحرف(، ا دينار  ...................................................................................................................

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

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

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

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

ال يصبح  وفي هذه الحالة اريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن.تعطي ت

.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)


