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 اب األولـــــــــــالب
 

 شروط المشاركة في االستشارة
  

 

 وطريقة تمويلها الطلبيةموضوع : الفصل األول

باستشارة ها العمل وبنود كّراس الشروط هذا، القيام بالجاري  عتزم كلية الطب بتونس، حسب التشريعاتت        

 تتعلق: 09/2018وطنية عدد 

Mise à jour des polycopiés à usage d’enseignement académique en format électronique   

 المالية المخصصة للغرض بالعنوان األول لميزانية الكلية. ويتم تمويل هذه النفقة على حساب االعتمادات

 

  اركة: شروط المشنيالثاالفصل 

ال مع األشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم إ الطلبيةيمكن ابرام هذه ال  -

 .في اآلجال القانونية الطلبيةلمالية المطلوبة لتنفيذ الفنية واو المهنية الضمانات والكفاءات الالزمة من الناحية

يمكن لألشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل  -

 .هاشريطة أن ال يؤثر ذلك على حسن انجاز الطلبيةالمشاركة في هذه 

 

 : كيفية المشاركةالثالثالفصل 

 أن تحرر العروض وتمضى من قبل العارضين أنفسهم أو عن طريق وكالئهم المؤهلين لذلك بصفة قانونية.  يجب  -

 يجب أن تحرر العروض على المطبوعة الخاصة التي توفرها اإلدارة وأن ال يحمل العرض قيدا أو شرطا.             -

 .األداءات يجب أن يقع التنصيص بلسان القلم على األثمان باحتساب كافة  -

 

 تقديم العروض :الرابعالفصل 

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 ال 

 تعرف بهوية العارض باستثناء العبارة التالية: يحمل أي عالمة أو إشارة

 09/2018استشارة عدد  –ال يفتح 
Mise à jour des polycopiés à usage d’enseignement académique en format 

électronique  
 

 جويلية 12 الخميسأجل أقصاه يوم كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلية الطب بتونس وذلك في 

 .منتصف النهاروعلى الساعة  2018

 يحتوي العرض وجوبا على الوثائق التالية :

I- :الظرف الخارجي: الوثائق االدارية 
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صلوحيته ة دم ة،يقبل إحدى البنوك التونس من، مسلم دينارا 200,000 بقيمة مالية تساويالمالي الوقتي  نماضال -1

(، 05ملحق عدد العروض ) بوللق دحدمال قصىاأل لألجلي لاوم المولياتاريخ  نة ميبداتحتسب ( يوما 90) نعوتس

 علما وأنه ال يمكن قبول أي صك من الصكوك مهما كان نوعها.

 في جميع أوراقه ويحمل الطابع وإمضاء المزود على الصفحة األخيرة؛ ىكراس الشروط ممض -2

 (01ملحق عدد ) بطاقة إرشادات -3

لعارض يلتزم بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو تصريح على الشرف يقدمه ا -4

 ،(02ملحق عدد ) هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الطلبية ومراحل إنجازها

عمل تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأّنه لم يكن عونا عمومّيا بكلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن ال -5

 .(03ملحق عدد ) بها مدة خمس سنوات على األقل

على الوجه المطلوب وفي  ههذ الخدمات موضوع طلب االستشارة تعهد كتابي يقدمه العارض يلتزم بموجبه بإنجاز -6

 .( 8ملحق عدد ) المطلوبة اآلجال

 

II- :العرض الفني 

  ،(07 ملحق عدد)استمارات االجابة   -1

 (Format PDF et fichier sourceالمزمع القيام بتنظيمها ) الدروس المرقونة  قرص مضغوط لنموذج من -2

 (Papier offsetعلى ورق أبيض )  المزمع القيام بتنظيمها( للدروس المرقونة support papierتقديم نموذج ) -3

4- CV avec références vérifiables liées à notre thématique (exemple: Edition de manuels 

pédagogique dans le secteur médical) selon le modèle joint ( 9 ملحق عدد ). 

III- العرض المالي: 
 تفصيلي لألسعار يتضمن المبلغ الفرديالجدول اليضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" ويحتوي وجوبا 

 ض الى جانب التاريخ طبقا للنموذج المصاحب.باعتبار كل األداءات مع ضرورة ختم وامضاء العار والمبلغ الجملي

 :مالحـــظة

اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول  إلى غاية يها أعاله صالحةليجب أن تكون كل الوثائق المنصوص ع* 

 كما يجب أن تحرر العروض باللغة العربية. ،العروض

 * تقصى العروض الواردة بعد اآلجال المحددة لقبول العروض.

كل عرض ال يتضمن الوثائق المذكورة أو أي وثيقة اخرى مطلوبة ضمن كراس الشروط يقع اقصاؤه بعد تمكين * 

باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم  الشراءاتالعارضين عند االقتضاء من األجل االضافي الذي تمنحه لجنة 

 تقديمه سببا إلقصاء العرض آليا.

 

 االستفسارات: المالحظات و الخامسالفصـل 
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نهج  15تقدم المالحظات واالستفسارات كتابيا مهما كان نوعها حول مقتضيات كراس الشروط على العنوان التالي: 

 تونس. 1007الجبل األخضر الرابطة 

 أيام( 10) ةيجب على المشارك في طلب العروض هذا أن يقدم طلب المالحظات واالستفسارات في أجل أقصاه عشر

قصى المحدد لقبول العروض، وتتعهد إدارة كلية الطب بتونس بالرد عليها كتابيا مع تعميمها على جميع قبل التاريخ األ

 .( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض05) خمسةالمشاركين في أجل أقصاه 
 

 الضمان المالي الوقتي : السادسالفصل 

( 90) تسعينمدة صلوحيته  دينارا 200,000مالية تساوي  بقيمة تقديم ضمانا ماليا وقتيا المشاركيتعين على ا -   

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

ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من  05بالملحق عدد بالتزام كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج 

 قبل الوزير 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  يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي -

جع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار بالتضامن الذي يعوضه، مع مراعاة االلتزام بالعروض، كما ير

 عروضهم بعد 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 )

 ضو: مدة صلوحية العرالسابعالفصل 

( يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ 90) تسعينبمجرد تقديم العروض فان كل مترشح يبقى ملزما بعرضه لمدة 

المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل  العروض يعتبر. وبمجرد تقديم األقصى المحدد لقبول العروض

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

 ثمان: تحديد األالثامنالفصل 

  .الطلبيةيذ خالل أجل تنفلمراجعة لباحتساب جميع األداءات وهي غير قابلة دم األثمان في صيغتها النهائية تق -
 

 : فتح العروضالتاسعالفصل 

لقبول العروض وتقوم بفتح الظروف المحتوية على  كتاريخ أقصى المحدداليوم  نفس في الشراءاتتجتمع لجنة 
 العروض الفنية والمالية الواردة في اآلجال المحددة وذلك في جلسة واحدة.

 
 بيةلطلالعروض واختيار صاحب ا تقييم: منهجية العاشرالفصل 
في مرحلة أولى التثبت، باإلضافة الى  الوثائق االدارية، في صحة الوثائق المكونة للعرض  الشراءاتلجنة تتولى 

المستوجبة  ويعتمد في ذلك قاعدة موحدة من حيث توظيف كل األداءات والمعاليم المالي وتصحيح األخطاء الحسابية

 ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا. رحةالمالية المقت للتخفيضاتبعد األخذ بعين االعتبار 
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مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي في في مرحلة ثانية التثبت  الشراءاتتتولى لجنة كما 

 وذلك باالعتماد على العناصر التالية: األقل ثمنا

 لفنية،االخصائص الفنية المطلوبة ضمن كراس الشروط  -1

 :تنظيمها  نموذج للدروس المزمع -2

Mise à jour des polycopiés à usage d’enseignement académique en format électronique  
 صم 29,7*  21نموذج للدروس المزمع تنظيمها على ورق أبيض حجم  -3

 آجال التنفيذ. -4

اسناده يقع  لكراس الشروط في صورة مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمناو

ذا ما تبين ان العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض إ. والطلبية

 .الطلبيةالفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي الى حين تحديد العرض الفني المطابق والذي يمكن اسناده 

 

 ةحقوق الملكية الفكري: عشر الحاديالفصل 

 1994لسنة  36المنقح والمتمم للقانون عدد  2009جوان  23المؤرخ في  2009لسنة  33طبقا ألحكام القانون عدد  -

بأية  االستشارةاستنساخ الدروس المرقونة موضوع طلب  الطلبيةالمتعلق بالملكية األدبية والفنية، ال يحق لصاحب 

 .اص مضغوطة أو أية منظومة معلوماتية أو غيرها من الوسائلوسيلة كانت مثل الطبع أو التصوير أو نقلها على أقر

 .أن يقوم بإدخال تعديالت مهما كان نوعها إال بترخيص من كلية الطب بتونس الطلبيةال يمكن لصاحب  -

 يمنع منعا باتا استخدام كل أو جزء من الدروس والصور والرسوم البيانية ألغراض شخصية أو تجارية. -
 

 : تقديم النماذجشرع الثانيالفصل 
 بعد القيام بــــ: - على المشاركين في هذه االستشارة تقديم نموذجايتعين 

Mise à jour des polycopiés à usage d’enseignement académique en format électronique  

على قرص و ، (papier offset) صم 29,7*  21على ورق أبيض، حجم ويكون ذلكضمن العرض المالي والفني 

.يان عدم تقديم النموذج المطلوب ينجر عنه اقصاء العرض آلإو (Format PDF et fichiers sourcesمضغوط )
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 البـــــــــــاب الثانـــــــي

 الطلبيةشروط تنفيذ 

 وتبليغها الطلبية: اسناد عشر الثالثالفصل 

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

ة الطب بتونس بكل طريقة مادية أو ممضى من قبل عميد كلي طلبيةيتمثل تبلغ الطلبية الى صاحبها في تسليمه عقد 
 ال مادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

 

 الطلبيةوكيفية تنفيذ : آجال عشر الرابعالفصل 

 بتنظيم الدروس المرقونة  الطلبيةليه إالمسند   م المزوديلتز

 "Mise à jour des polycopiés à usage d’enseignement académique en format électronique"  تسليمهاثم 

 يتضمن: ص مضغوطعلى قر كلية الطب بتونسل

1- format pdf verrouillé, 

2- format pdf accessible uniquement à l'impression haute résolution avec mot de passe, 

3- format pdf modifiable, 

4- format indd compatible avec Adobe Indesign 2018. 

 

وفي حالة اقتراحه ألجل أقل  .تسلمه اذن التزوديوما تحتسب ابتداء من تاريخ  (30ثالثون )أقصاه  أجل في وذلك

 من ذلك يقع اعتبار هذا األجل كأجل تعاقدي.

 .وال يمكن أن يساهم بها في شركة أو يكلف غيره بتنفيذها الطلبيةأن يقوم بنفسه بتنفيذ  الطلبيةيجب على صاحب 

 

 : التثبت والمراقبةعشر الخامسالفصل 

يتعهد المزود بضمان جودة المواد والخدمات التي يقدمها وتقوم إدارة كلية الطب بتونس بعمليات التثبت الكمي 

 .بكراس الشروطال والشروط المنصوص عليها حسب اآلجوالنوعي 
ن تبين عدم تطابق البعض من الخدمات المسلمة للمواصفات المطلوبة المتفق عليها فإن المزود يلتزم بتعويضها في  وا 

ن عدم التزام المزود بالبنود التعاقدية يحق لكلية ا  و  تحتسب ابتداء من تاريخ اعالمه بذلك. أيام (07سبعة )أجل أقصاه 
 .18بالفصل المالية المنصوص عليها  لغراماتا طب تطبيقال
 

 : تغيير حجم الطلبية  عشر السادسالفصل 
% دون 20يمكن لكلية الطب بتونس تغيير حجم الكميات المطلوبة موضوع االستشارة بالزيادة أو النقصان في حدود  -

 أن يطالب المزود بأي تغيير في األثمان المقترحة.
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 ( 06ملحق عدد ) الضمان المالي النهائي :شرع السابعالفصل 

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

والستخالص ما  الطلبيةحسن تنفيذ يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان 
 .الطلبيةمطالبا به من مبالغ بعنوان  الطلبيةعسى أن يكون صاحب 

أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا شرط  الطلبيةيرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب 
 لطلبات.اتاريخ قبول  بجميع التزاماته، وذلك بانقضاء أربعة أشهر من الطلبيةوفاء صاحب 

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

وفي هذه الحالة، ال يرجع الضمان النهائي أو ال يصبح  ،التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه االعتراض على انقضاء
 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 ثامنالالفصل 

دون  الطلبيةإن عدم احترام آجال التسليم لكامل الخدمات المطلوبة أو لجزء منها وعن كل يوم تأخير، يعرض صاحب 

 حسب الكيفية التالية:تنبيه مسبق إلى عقوبة مالية يتم احتسابها 

 عدد أيام التأخير xقيمة الفصول المعنية بالتأخير مبلغ الغرامة = 
1000 

 .للطلبية مبلغ الحساب النهائيمن  % 5وال يمكن في أي حالة أن يتجاوز المبلغ الجملي لعقوبة التأخير 

 

 : كيفية الخالصالتاسع عشر الفصل 

بالنسخ و باألصل من أوذون التزود اذا تم اعتمادها من قبل الكلية مرفقة وجوبا( نظائر 04في أربعة )تقدم الفواتير 

 .للغرضسليم ممضاة من طرف العون المكلف األصلية لوصوالت الت

 

 العمومي : المحاسبالفصل العشرون

 بكلية الطب بتونس خالص مستحقات الشركة المتعهدة. العمومي المحاسبيتولى 

 

 الطلبية: تسجيل والعشرون الواحدالفصل 

 .الطلبيةالمسند اليه معاليم تسجيل العقد وكراس الشروط االدارية والفنية والمالحق على نفقة المزود تحمل 

 

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

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

 انجازها حسب االجراء الذي تراه مالئما.
ل صاحب الطلبية بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير يمكن لكلية الطب الغاء الطلبية اذا ثبت لديها اخال -

 بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف اجراءات ابرام الطلبية وانجازها.
 

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

 المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة.

 

 :المحاكم المختصة :  الرابع والعشرونالفصـل 

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

 العمل.

 

 هةالنزا : الخامس والعشرونالفصل 

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

 الطلباتالقيات المهنة وذلك خالل إبرام العمومية االلتزام بأخ الطلباتعلى كل المترشحين والعارضين في ويتعيّن 

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

 الطلبية ومراحل إنجازها واالبتعاد على ممارسة التحيّل أو التواطؤ واالرتشاء.

تم  طلبيةليها أو تجديدها بواسطة ممارسات تحيل أو فساد. كما تعتبر باطلة كل الحصول ع تمّ  طلبيةتعتبر باطلة كل 

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

 .العامة

 : شروط عامةوالعشرون السادسالفصل 

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

 مضاءاتإلا
                                     ..في، ............... حرر بـــ .....................                                                                                

 المـزود:                                                                                       

 اطلعـت عليـه ووافقت                                                                               

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

 العمــــــيــــد                           

 األستاذ محمد الجويني                       
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 كراس الشروط الفنية الخاصة

 

فر في الدروس المرقونة موضوع الفنية جملة من الخصائص الفنية التي يجب أن تتو الشروطتتضمن كراس      
 طلب 

 :حو التاليوهي على الن االستشارة
 

Mise à jour des polycopiés à usage d'enseignement académique à la faculté de 

médecine de Tunis en format électronique : 
 

Les fichiers de l'année universitaire 2017/2018 sont fournis par la faculté au format pdf 

et au format Adobe Indesign 2018 (57 Polycopiés et environ 9500 pages au total) : PCEM1 : 

14 polycopiés, PCEM2 : 11 polycopiés, DCEM1 : 11 polycopiés, DCEM2 : 10 polycopiés, DCEM3 

: 11 Polycopiés  

 

1- L'objectif de cette mise à jour est :  

 

- Une actualisation des cours (texte et images) selon les corrections des enseignants à 

partir de fichiers au format pdf et word 

 

- Les polycopiés mis à jour doivent avoir la même configuration que celle des anciens (aucun 

changement dans la forme n'est possible par rapport à la version fournie par la faculté) 

 

- Correction du sommaire de chaque polycopié en fonction des modifications apportées. 

 

-  Mise en page de tous les polycopiés avec vérification des pages, du sommaire et 

correction du pied de page par l'année universitaire 2018/2019 

 

- Le fichier pdf fourni doit être imprimable en haute résolution 

 

2- Le Soumissionnaire s’engage à :  

  

- Fournir un échantillon sur support papier et format électronique (pdf et fichier source 

compatible avec Adobe Indesign 2018) 

 

- Assurer les corrections nécessaires après la validation des modifications par les 

enseignants et correction des éventuelles erreurs par rapport aux fichiers corrigés dans 

un délai de 07 jours après la livraison. 

 

- Justifier l'expérience en matière de production de mise en page de documents  

(résumé des travaux déjà réalisés) dans le dossier de soumission avec au moins un 

échantillon. 



 Mise à jour des polycopiés à usage                                                                                        09/2018استشارة وطنية عدد 

d’enseignement académique en format électronique  
 

10 

 

 

- La livraison finale doit être sous 4 formats : 

1- format pdf verrouillé, 

2- format pdf accessible uniquement à l'impression haute résolution avec mot de passe, 

3- format pdf modifiable 

4- fichier source au format indd compatible avec Adobe Indesign 2018. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mise à jour des polycopiés à usage                                                                                        09/2018استشارة وطنية عدد 

d’enseignement académique en format électronique  
 

11 

 

 

 المــالحـق
 

 ،وثيقة التعريف بالمؤسسة -1
 .نجازهاومراحل إ الطلبيةءات إبرام التأثير على مختلف إجرا في عدم تصريح على الشرف -2
منذ ما ال يقل عن مدة خمس  يكن عونا عموميا بكلية الطب بتونسلم يقدمه العارض بأنه  تصريح على الشرف -3

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ؛للضمان النهائي المعوض مثال التزام الكفيل بالتضامن -6
 ؛استمارات االجابة -7

 ؛في اآلجال الخدماتالتزام بتنفيذ  -8

 السيرة الذاتية لوكيل المؤسسة. -09
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(01)ملحق عدد   
 

اداتــة إرشـطـاقـب  
 

 

................................................................................................. :اسم العارض*   

......................................................................................................ة:ـــــالصف*   

  * ممثل أو صاحب الشركة: ......................................................................................

.................................................................................................: ....العنــــوان*   

 * السجل التجاري: ...............................................................................................

..............................................................................................: المعرف الجبائي*   

 .. …………………………… Emailلفاكس ......................... ا ........................الهاتف:* 

...............: .................................................................رقم الحساب البريدي أو البنكي*   

 
 

.................في  .................           
 إمضاء العارض  

(مع وضع الطابع  الصفـةو  الّلقـباالسم و  )                                                                              
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 2ملحق عدد 

 

 راءات إبرام الطلبيةتصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إج
 

 

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

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

 اري ب................................تحت عدد.........................................المرسمة بالسجل التج

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

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

 

 

 "العارض"

 

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

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

 .يةالطلب

 

 

 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصة به.: في صورة تجمع المزودين, يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخمالحظة

 

 
 



 Mise à jour des polycopiés à usage                                                                                        09/2018استشارة وطنية عدد 

d’enseignement académique en format électronique  
 

14 

 

 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
 

 

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

لمصنّع لم نكن أعوانا عموميين لدى المشتري العمومي لم أو وكيل بيع ا % 30في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 

تمض 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

 

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

1
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 (4)ملحق عدد 

 جــدول األثمــان

 Mise à jour des polycopiés 

 

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

 

 

Prix Total en TTC TVA 
Prix unitaire en 

H.T 
Nombre de 

pages 
Mini modules/ les thèmes ou 

section 

   

1800 

Mise à jour des polycopiés à 

usage d’enseignement 

académique en format 

électronique 

 

 

Montant total en toute lettre : 

……………..………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Validité de l’offre demandée :    90 jours      Validité de l’offre proposée : ……….. 

Délai d’exécution demandée :    30 jours       Délai d’exécution proposée : ……….. 

 

Signature et cache 
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(05عدد )ملحق   

  مثال التزام الكفيل بالتضامن
المعوض للضمان الوقتي()     

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

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

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

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

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

 ......................................................(..4بالتضامن )و أننا نكفل بصفة شخصية  -نصرح، أنني أكفل –أصرح :  ثانيا
 ..................(....................................................................................................5) والقاطن بـ

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

................................. (..........................7)طرف نم .............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 فع المنلتزم بد –ألتزم  : ثالثا

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

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

                                                              

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

 
 .نللمضي أو للممضي ب( االسم واللق1)
 ( االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.2)
 ( االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.3)
 رض )ذات معنوية(. ( اسم العارض )ذات طبيعية( أو االسم االجتماعي للعا4)
 ( عنوان العارض. 5)
  .09/2018( االستشارة الوطنية عدد 6)
 ( المشتري العمومي.7)
 

 
 
 

 



 Mise à jour des polycopiés à usage                                                                                        09/2018استشارة وطنية عدد 

d’enseignement académique en format électronique  
 

17 

 

 

 (06)ملحق عدد  
 مثال التزام الكفيل بالتضامن

 )المعوض للضمان النهائي(

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

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

 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 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 

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

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

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

 )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 و  ذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي )لنا( إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببهو  إليها أعاله
 قيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.أو ال
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 الطلبيةصاحب 
من قبل كلية الطب بتونس، قبل انقضاء األجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية  الطلبيةو إذا تم إعالم صاحب 

 وفي هذه الحالة من.وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضا
 .ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها كلية الطب بتونس

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

                                                  .نالممضيي أو للمض بواللق ( االسم1)

 ( االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.2)
 ( االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.3)
 . الطلبية( اسم صاحب 4)
 . الطلبية( عنوان صاحب 5)
 ( المشتري العمومي. 6)
 اضة المالية.( ذكر مراحل التسجيل لدى القب7)
 .الطلبية( موضوع 8)
 .للطلبات القبول الوقتي (9)
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 07لحق عدد م
 استمارات االجابة

Caractéristiques proposés par le 

fournisseur Caractéristiques minimales exigées 

 Fournir un échantillon sur support papier et format 

électronique (PDF et fichiers sources) de la mise à jour 

des polycopiés fourni par la faculté de médecine de 

Tunis en format A4, papier offset 80gr, noir et blanc 

 Une actualisation des cours (texte et images) selon les 

corrections des enseignants à partir de fichiers au format 

pdf et word 

 Les polycopiés mis à jour doivent avoir la même 

configuration que celle des anciens (aucun changement 

dans la forme n'est possible par rapport à la version 

fournie par la faculté) 

 Correction du sommaire de chaque polycopié en 

fonction des modifications apportées 

 Mise en page de tous les polycopiés avec vérification 

des pages, du sommaire et correction du pied de page 

par l'année universitaire 2018/2019 

 
Le fichier PDF fourni doit être imprimable en haute 

résolution 

 Le fichier source sur logiciel Adobe In design 2018 avec 

les fichiers des polices utilisées (FONT) et les images 

sources utilisées. 

 Expérience en matière de production de mise en page de 

documents (résumé des travaux déjà réalisés) dans le 

dossier de soumission avec au moins un échantillon. 

 La livraison finale doit être sous 4 formats : 

1- format pdf verrouillé, 

2- format pdf accessible uniquement à l'impression 

haute résolution avec mot de passe, 

3- format pdf modifiable, 

4- fichier source au format indd compatible avec Adobe 

Indesign 2018. 

 Délai d’exécution : 30 jours 

 

 العارض
وضع الختم(و   )اإلمضاء 
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 (08)ملحق عدد 

 في اآلجال الطلبيةالتزام بتنفيذ 

 
 
 

 ................................................................................................ : اللقب()االسم و  الممضي أسفله إني

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

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

 ....................................................................: ......................................................... هامقر 

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

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

 المسمى "العارض"

باالستشارة س الشروط المتعلقة راالمواصفات المنصوص عليها بكسب الشروط و وح يوما( 30)  اآلجال المحددةفي  الطلبيةألتزم بتنفيد 

 .09/2018عدد  الوطنية

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

 العارض                                                                                               
 (وضع الطابعمضاء و إلالصفة مع ا)االسم واللقب و                                                                   
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09ملحق عدد               
CURRICULUM VITAE 

 
 
1. Nom de famille:     

2. Prénom:     

3. Date et lieu de naissance:    

4. CIN:       

5. Adresse:      

6. Formation : 

Établissement : Date : de Diplôme(s) obtenu(s) : 

  

 
7. Connaissances linguistiques: (par compétence de 1 à 5, 1 étant le maximum): 
 

Langue Lu Parlé Écrit 

Français    

Arabe (langue maternelle)    

Anglais    

 
 
8. Autres qualifications:  

 
9. Position actuelle:  

  
10. Nombre d’années d'expérience professionnelle:  

 
11. Principales qualifications:  
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12. Professional expérience : 

 

Date Pays Société Position Description 

 
 
 

 
 
 

 

 

Références :  

    
 

 

Références :  

 

   
 
 

 

 

Références :  

 

   
 

 
 

Références :  

 

   
 

 
 

Références :  

 
 

    
 

  

Références :  

 

    
 
 

Références :  

 

 

    
 

 

Références :  
 

 

    
 

 

 
13. Autres informations pertinentes  
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