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التونسية  لجمهوريةا  

الي و البحث العلمي  وزارة التعليم الع  
 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

 

  آالت نسخ اقتناء 30/2020دد  ـارة عـاستش
 

 كـراس الشـروط
 

 هاوكيفية تمويل االستشارة: موضـوع  الفصل األول
لمقتضيات كراس طبقا  آالت نسخ اقتناءتتعلق ب 03/2020ة عدد وطني باستشارةكلية الطب بتونس القيام  تعلن 

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

 

 : شروط المشاركة الفصل الثاني
اء بتعهداتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات ال تقبل ضمن هذه االستشارة إال مشاركة المزودين القادرين على الوف -

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

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

 تقديم العروضطريقة :  ل الثالثالفص
 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:

 كلية الطب بتونسنسخ لفائدة  آالت باقتناءتتعلق  03/2020استشارة وطنية عدد 
 بعد الزوال" الواحدةعلى الساعة  2020 جوان 17 االربعاء" ال يفتح قبل يوم 

 

 17 االربعاءأجل أقصاه يوم كما يمكن أن تسلم الظروف مباشرة الى مكتب الضبط  بكلية الطب بتونس وذلك في 
 .( صباحا12)على الساعة الثانية عشر 2020 جوان 
 

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

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

 * لم يكن مغلقا ومختوما.
 تقديري.جدول التفصيل اللم يتضمن  *

 يحتوي العرض وجوبا على الوثائق التالية:
 الظرف الخارجي:

I- الوثائق االدارية: 
صلوحيته ة دم ة،يقبل إحدى البنوك التونس مندينارا ، مسلم  300,000 المالي الوقتي بقيمة مالية تساوي نماضال - 1

(، علما وأنه 7عدد ملحقالعروض ) بوللق دحدمال قصىاأل لألجلي لاوم المو لياتاريخ  نة مي( يوما تحتسب بدا90تسعين )
 ال يمكن قبول أي صك من الصكوك مهما كان نوعها.

مضاء المزود على الصفحة األخيرة؛ -2  كراس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وا 
 ؛(1ملحق عدد) عامة حول المشارك بطاقة إرشادات -3
 ،(2ملحق اءات ابرام الطلبية )جر إبعدم التأثير في مختلف تصريح على الشرف  -4
تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأّنه لم يكن عونا عمومّيا بكلية الطب بتونس لم تمض عن انقطاعه عن العمل  -5

 (،3ملحق عدد ) بها مدة خمس سنوات على األقل
 (،4ملحق عددالتزام بتنفيذ الطلبية في اآلجال ) -6
II - :العرض الفني 

 (8)ملحق  لمطلوبةا الخصائص الفنية -1
الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية والتي يجب أن تكون أصلية وصادرة عن المصنع ومفصلة وباأللوان    -2

 ومحررة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية وتحمل امضاء وختم المشارك.
 (6)ملحق  تصريح على الشرف بصّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة  -3
4- Une attestation d’autorisation du Fabricant ou Attestation d’origine des équipements 

proposés est à fournir sous peine de nullité de la soumission pour le (ou les)  Article(s) 
correspondant(s).    

III- العرض المالي 
 تضمن المبلغ الفردييتفصيلي لألسعار الجدول اليحتوي وجوبا يضمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي" و 

ملحق ) المصاحب ذجللنمو باعتبار كل األداءات مع ضرورة ختم وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا  والمبلغ الجملي
 .()يجب تعمير جدول األثمان المسلم من اإلدارة.(5عدد 

 

  :المالحظات واالستفسارات: الرابعالفصل 
أيام قبل التاريخ األقصى المحدد  10ن لكل مشارك أن يطلب  كتابيا ايضاحات فيما يخص االستشارة في أجل أقصاه يمك

تونس. واذا  1007نهج الجبل األخضر الرابطة  15لقبول العروض وترسل وجوبا على العنوان التالي: كلية الطب بتونس 
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ات واالستفسارات المطلوبة وتعميمها على بقية المشاركين قبل جابة على المالحظإلكان الطلب مبررا، تلتزم الكلية با
 انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بخمسة أيام.

 
 الضمان المالي الوقتي : الخامسالفصل 

 ( يوما90) تسعينمدة صلوحيته  دينارا 300,000مالية تساوي  تقديم ضمانا ماليا وقتيا بقيمة المشاركيتعين على ا -

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

ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير  7بالملحق عدد كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج 

 المكلف بالمالية.

 ن الوقتي يمدد أيضا في صلوحيته،ن الضماإفي حالة التمديد في صلوحية العروض ف -

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

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

 طلبية.اختيار صاحب ال

 

 : تحديد األثمان وآجال التنفيذ السادسالفصل 
تعتبر األثمان المقدمة نهائية وال يمكن التراجع فيها طيلة مدة تنفيذ االستشارة، ويجب أن تكون متضمنة لجميع األداءات  -

T.T.C).) 
( يوما 60) ستينأجل ال يتجاوز أن يقوم بتنفيذ الطلبات الموجهة إليه بنفسه في  لطلبيةيتعين على المزود الذي ظفر با -

 وكل عرض يتضمن أجل تنفيذ يفوق األجل المذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية. من تاريخ توصله بطلب التزود.
 

  : كيفية المشاركة واإلسنادالسابعالفصل 
 .لكامل الحصةسناد إلتكون المشاركة والفرز وا

 

 : تقييم العروضالثامنالفصل 
 

 * 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:
لى التثّبت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية، من صّحة الوثائق المكّونة للعرض المالي تتوّلى لجنة التقييم في مرحلة أو   *

 وتصحيح األخطاء الحسابّية والمادّية عند االقتضاء. 
 * ال يحق للعارض تقديم أّي اعتراض في الغرض.

 .الحصة حسب المبلغ الجملي لكاملتصاعدّيا ترتيبا * تتوّلى الّلجنة ترتيب جميع العروض المالية 
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 تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفّني المقّدم من قبل صاحب العرض المالي األقّل ثمنا  *
 ويتم احتساب كلفة النسخة الواحدة كما يلي:( cout de copie ) بالنسبة لنسخة واحدة واألقل كلفة

 
 {Durée de vie tambourلـــ  الجملي لعدد خراطيش الحبر الالزمة لطباعة النسخ الممكنة طبقا ( + المبلغ5+4+3) عدد ولالمبلغ الجملي  للفص} 

Durée de vie tambour 
المشارك الجذاذة الفنّية المتضّمنة للمواصفات الفنّية الدنيا المطلوبة بكّراس الشروط الفّنية الخاّصة. ويتعّين على *  

 تعميرها بكّل دّقة.
نية والمطبوعات الفوتوغرافية والتي يجب أن تكون أصلية وصادرة عن المصنع ومفصلة وباأللوان ومحررة الوثائق الف  * 

 ،باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية وتحمل امضاء وختم المشارك

 آجال التنفيذ. *

لشروط الفّنية الخاّصة وللشروط في صورة مطابقة عرضه للخاّصيات والمواصفات المطلوبة بكّراس ا الطلبيةقترح إسناده يو 
 المنصوص عليها أعاله.

 

ذا تبّين أّن العرض الفّني المعني غير مطابق*  للخاّصيات والمواصفات المطلوبة بكّراس الشروط الفّنية للّشروط و  وا 
 الي الّتصاعدي.ويتّم إعتماد نفس المنهجّية بالّنسبة للعروض الفنّية المنافسة حسب ترتيبها الم ،هئالخاّصة يتّم إقصا

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

 

 : كيفيـة الخـالص التاسعالفصـل 
. يجب أن للمعداتد ومحضر االستالم الوقتي ذون التزو رفقة بالنسخ األصلية أل( نظائر م04تقدم الفواتير في أربعة )

 قبل مسؤول عن المؤسسة. نتمضى الفواتير م
 يتّم خالص الفواتير بتحويل بريدي أو بنكي بحساب المزود على قسطين:

 ، المعداتعند القبول الوقتي، إذا ما تبّين حسن سير  % 90 -       

 .الطلبيةا ما ثبت قيام المزّود بجميع التزاماته بخصوص عند القبول النهائي، إذ % 10 -          

 

 المعدات: تسليم العاشرلفصل ا
 : ستالم الوقتيإلا -1      

 بالفضاء المخصص للغرض. وتشغيلها ثم يقع تركيبها الطب بتونس كليةب بالمغازةتسّلم المعدات 

وذلك بعد تركيبها وتشغيلها من  قبل العارض آنفا مة منالتأكد من مطابقة المعدات المسلمة للخاصيات الفنية المقدّ  -
 .طرف المزود، ويحق للكلية في هذا اإلطار االستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم للغرض

 .من طرف لجنة مكونة للغرض إمضاء محضر االستالم الوقتي للمعدات -

 نية المطلوبة. إجراء محضر معاينة في صورة نقصان المعدات أو عدم مطابقتها للشروط الف -

تقدير الضرر  المطلوبةالمقّدمة لعناصر الجودة  عدم مطابقة المعداتلوبإمكان عميد كلية الطب بتونس بعد معاينته 
 الحاصل واإلذن بإجراء خصم على المبالغ المماثلة من الفواتير التي هي في طور االستخالص لدى الكلية.
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 : ستالم النهائيإلا -2      
ذا ما ثبت قيام المزّود بجميع التزاماته  انية تحرير محضر استالم نهائييتم في مرحلة ث وذلك بعد انتهاء مدة الضمان وا 

. والجدير بالذكر أّن كل مرحلة من مراحل التسليم يحّرر على إثرها محضر جلسة يمضى من قبل المزود الطلبيةتجاه 
 العروض. تقييموأعضاء لجنة 

 

 ض و العر  : مدة صلوحيهالحادي عشرالفصل 
( يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى 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 
 لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم  اللتزاماتهم. بجمع كل المعلومات التي يرونها الزمة

 

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

 تنبيه مسبق إلى عقوبة مالية يتم احتسابها حسب الكيفية التالية:
 عدد أيام التأخير xقيمة الفصول المعنية بالتأخير = مبلغ الغرامة 

1000 

 .دون اعتبار األداءات الطلبيةمن مبلغ  % 5وال يمكن في أي حالة أن يتجاوز المبلغ الجملي لعقوبة التأخير 

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

 أن يطالب المزود بأي تغيير في األثمان المقترحة.
 

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

 قصد استمرار الطلبية.الورثة أو الدائنون أو المصفي 
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 
 راه مالئما.حسب االجراء الذي ت

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 السادس الفصل

 2014ماي  13المؤّرخ في  2014لسنة  1039كام الواردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد تطبّق األح

 المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة.
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 :المحاكم المختصة :  عشر السابعالفصـل 

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

 العمل.

 

 النزاهة : عشر الثامنالفصل 

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  الطلباتحين والعارضين في على كل المترشويتعيّن 

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

 ؤ واالرتشاء.الطلبية ومراحل إنجازها واالبتعاد على ممارسة التحيّل أو التواط

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 عامةالتاسع عشرالفصل 

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

 
 

 مضاءاتإلا
  

 
 ـ .....................................                                       حرر بــ                                                                             

 التاريخ: ....................................                                                                          
 المـزود:                                                                                                          

 اطلعـت عليـه ووافقت                                                                                

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

 األستاذ محمد الجويني                  
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 كراس المقتضيات الفنية الخاصة
Preliminaire 

Les équipements objets de la présente consultation seront utilisés sous forme des besoins pour l’unité de 
tirage à la faculté de Médecine de Tunis.  

 

   Conditions générales:   

o Pour tous les équipements, les certifications ISO 9001 et  ISO 14001   en cours de validité à la 

date d’ouverture des plis sont exigées. 

o Une attestation d’autorisation du Fabricant ou Attestation d’origine des équipements 

proposés est à fournir sous peine de nullité de la soumission pour le (ou les)  Article(s) 

correspondant(s). 

o Une documentation technique complète et un prospectus (ou catalogue) en original relatifs à 

l’article  

o n°1 objet du marché, comprenant notamment une description détaillée des caractéristiques 

techniques du type et du modèle du l’Article. Le cachet du soumissionnaire doit figurer sur 

tous les prospectus. 

  Documentation:  
 Le soumissionnaire est tenu de fournir tous les documents techniques exhaustifs relatifs aux 
descriptions nécessaires des caractéristiques et au fonctionnement de chaque équipement ainsi que 
les CD d’installation nécessaire et les manuels d’utilisation pour chaque Article. 

  Garantie: 
            Le matériel demandé sera garanti par le(s) constructeur(s) du matériel retenu(s) contre tout 
vice de fabrication d’une durée de 1 an pour tous les équipements.  
=> Cette garantie couvre l’échange standard des pièces défectueuses, les déplacements et la main 
d’œuvre.   

 

Photocopie Numérique à grand Tirage N/B(Monochrome) 

Caractéristiques techniques: 

 

Caractéristiques Valeur minimales exigées 

Marque et Modèle A indiquer  

Type  
Multifunction Imprimante / photocopier 
/ scanner 

Technologie Multifonction Monochrome 

Caractéristiques générales 
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Vitesse de copie (Format A4) 60 copies/minute 
Module Recto verso Automatique oui 

1ère copie/impression A4 ≤ 8 seconds  

Récupération depuis le mode veille ≤ 40 second  

Format de papier  
Min A6 

Max A3 

Support impression 

Film transparent 

Etiquette autocollante 
Papier Offset  

Papier glacé 

Papier mat 
Papier cartonné 

Envelope 

Resolution  600 x 600 dpi 

Taux de zoom 

Type Automatique 

Pas 1 % 

Aggrandisement 25 à 400 % 

Écran Tactile oui 

Mémoire système 2 GO 

Disque dur 250 Go 

Interface Ethernet 10/100/1 000-Base-T, USB 2.0 

Protocole réseau TCP/IP Ipv4/Ipv6, SMB 

Chargeur automatique de documents  ≥ 80 feuilles 
Grammage 64-110 gr/m2  

Capacité d’entrée Total Standard 3000 feuilles.  
Nombre Magasin  4 Magasin 

Durée de vie tambour ≥ 400 000   

Nombre de copies par consommables (par 
toner) 

40,000 copies au minimum 

Langage d’impression PCL 5e, PCL 6 , Postscript 

Système exploitation Compatible Windows, Linux,     Mac OS 

Scanner 

Type de scanner Tablet/prolongée 
Taille maximal des originaux A3  

Resolution du scanner 600 x 600 dpi 

Chargeur Automatique Via chargeur Photocopie 

Prise en charge des normes TWAIN 
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Source d’alimentation électrique 220 - 240 V, 50/60 Hz 

Accessoires 

Socle d’origine avec roulette et frein.  oui 

les câbles d’alimentation, les câbles de 
toutes les interfaces de communication 

oui 

 Toner d’origines  pour la mise en marche. oui 

Formation de démarrage pour 2 Agents de 
tirage. 

oui 

Garantie 

Garantie 

1 an de garantie pièces et main d’œuvre 
sur site, service assuré par le 
Soumissionnaire avec intervention jour 
ouvrier suivant la déclaration de la 
panne. 

Certifications 

Certifications   Certifié ISO9001, Certifié ISO14001 
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 الجمهورية التونسية

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رجامعة تونس المنا  

كلية الطب بتونس   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قــــــــالحــــــــــــــــــالم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آالت نسخ لفائدة كلية الطب بتونس اقتناء 03/2020استشارة وطنية عدد   

 11 

 الجمهورية التونسية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رجامعة تونس المنا  
الطب بتونس  كلية   
 

 01 ملحق عدد

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                      

 ر ب..............في........................حر

 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة به.: في صورة تجمع المزودين, يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاص مالحظة
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
رجامعة تونس المنا  

كلية الطب بتونس   

 

 2ملحق عدد 

 

 الطلبيةتصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 "العارض"

 

بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على مختلف بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير  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(                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 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   

 

 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 :

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

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 األقّل.

 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 
  04ددملحق ع
 

 في اآلجال الطلبيةالتزام بتنفيذ 

 
 
 

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

............... ممثل .....................................................................................................................الصفة :

 ...............................................................................................: ........................شركة 

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

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

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

 المسمى "العارض"

وحسب الشروط والمواصفات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلقة  يوما 30قصاه أجل أفي  الطلبية ذألتزم بتنفي

 .03/2020باالستشارة الوطنية عدد 

 

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

 العارض                                                                                               

 مضاء ووضع الطابع(إل)االسم واللقب والصفة مع ا                                                                  
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لجمهورية التونسيةا  

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
ارمعة تونس المنجا  

 كلية الطب بتونس

 05ملحق عدد 
 جدول التفصيل التقديري

................................................................................................................................................................ : زودـالم -  
.............................................................................................................................................................. العنـوان : -  
.................................................................................................................................................... المعرف الجبائي: -  
 

N° Designation des articles Qté 
Prix unitaire 

H.T 
T.V.A 

Prix  unitaire  en 
T.T.C 

01 Photocopie Numérique à grand Tirage 02  
 

 

02 
Toner d’origine pour photocopie 
numérique à grand tirage 

10  
 

 

03 
Tambour d’origine pour photocopie 
numérique à grand tirage 

02  
 

 

04 
Raclette d’origine pour photocopie 
numérique à grand tirage 

02  
 

 

05 
Développeur d’origine pour 
photocopie numérique à grand tirage 

02  
 

 

Montant Total en T.T.C 
 

 
- Arrêté le présent devis à la somme de …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Validité de l’offre demandée : 90 jours           - Validité de l’offre proposée : ………  jours    
- Délai d’exécution demandé   : 60  jours          - Délai d’exécution demandé  : ……….  jours  
  
- Garantie demandée : 1 an                                 Garantie proposée :  …………………….. 
 
 
                                                                                Signature et cachet du fournisseur 
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 
6 ملحق عدد  

 بصّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركةتصريح على الشرف 

 

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

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

 حت عدد.........................................المرسمة بالسجل التجاري ب....................................................  ت

 ....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 

جاري بها العمل في مجال التّشريع اإلجتماعي من اجل خرق القوانين والتراتيب ال 3خالل األجل المحّدد بالفصل عدد 

 وحماية المحيط والبيئة .

 

 

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

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

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 7ملحق عدد 

 )مثال التزام الكفيل بالتضامن 
()المعوض للضمان الوقتي     

 ..................................................................................... (1)مضون أسفله نحن الم -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 ية بتنظيم الصفقات العموم
 ................ 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  5000آالف دينار )مبلغ الضمان القار وقدره خمسة 
 إرجاعه.

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

..................................................................................................................................... 
................................................................ ...................(6قتي قصد المشاركة في )بعنوان مبلغ الضمان الو 

................................. (..........................7)طرف من .............عنها بتاريخ....................... -المعلن عنه
 بـ................................................................................................................لمتعلقة 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

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

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

                                                                            
     

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

 .نللمضي أو للممضي ب( االسم واللق1)
 سم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.( اال2)
 ( االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.3)
 ( اسم العارض )ذات طبيعية( أو االسم االجتماعي للعارض )ذات معنوية(. 4)
 ( عنوان العارض. 5)
  .03/2020استشارة وطنية عدد ( 6)
 ( المشتري العمومي.7)



آالت نسخ لفائدة كلية الطب بتونس اقتناء 03/2020استشارة وطنية عدد   

 18 
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08 ملحق عدد  
 ةــاستمارات االجاب

Photocopie Numérique à grand Tirage N/B(Monochrome) 

Caractéristiques  Valeurs minimales exigées Valeurs Proposées par le soumissionnaire 

Marque et Modèle A indiquer  
 

 

Type  Multifonction Imprimante / photocopieur / scanner  

Technologie Monochrome Noir/Blanc  

Caractéristiques générales 

Vitesse de copie (format A4) 60 copies/minute   

Module Recto verso Automatique oui  

1ère copie/impression A4 
≤ 8 seconds  

 

Récupération depuis le mode veille 
≤ 40 second  

 

Format de papier 
Min A6  

Max A3  

Support impression 

 Film transparent  

Etiquette autocollant  

Papier Offset   

Papier glacé  

Papier Mat  

Papier cartonné  

Enveloppe  
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Resolution  600 x 600 dpi 
 
 
 

Taux de zoom 

Type Automatique  

Pas 1 %  

Agrandissement 25 à 400 %  

Écran Tactile oui  

Mémoire système 2 Go 
 

Disque dur 250 Go  

Interface Ethernet 10/100/1 000-Base-T, USB 2.0 
 

Protocole réseau TCP/IP Ipv4/Ipv6, SMB 
 

Chargeur automatique de documents ≥ 80 feuilles  

Grammage 64 – 110 gr/m2  

Capacité d’entrée Total Standard : 3000 feuilles.   

Nombre Magasin  4 Magasin  

Nombre de copies par consommables 
(par toner) 

≥ 40,000 copies  

Durée de vie tambour ≥ 400,000    

Langage d’impression PCL 5e, PCL 6 , Postscript  

Systèmes d’exploitation Compatible Windows, Linux,     Mac OS  

Scanner 

Type de scanner Tablet/prolongée 
 
 

Taille maximale des originaux A3  
 
 

Resolution du scanner 600 x 600 dpi 
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Signature et cachet du fournisseur 

 

 

 

 

 

Chargeur Automatique Via chargeur Photocopie  

Prise en charge des normes TWAIN 
 

 

Source d’alimentation électrique 220 - 240 V, 50/60 Hz 
 

 

Accessoires 

Socle d’origine avec roulette et frein. 
oui 

 

les câbles d’alimentation, les câbles de 
toutes les interfaces de communication 

oui 
 

 (01) cartouche d’origines de mise en 
marche. 

oui 
 

Formation de démarrage pour 2 Agents 
de tirage. oui 

 

Garantie 

Garantie 

1 an de garantie pièces et main d’œuvre sur site, 
service assuré par le Soumissionnaire avec 
intervention jour ouvrier suivant la déclaration de la 
panne 

 

Certifications 

Certifications   Certifié ISO9001, Certifié ISO14001  


