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التونسية  لجمهوريةا   
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جامعة تونس المنار
 كلية الطب بتونس

 استشـارة عـدد  0202/24 القتنـاء  ورق  ولوازم مكتبية
 

 لفـائدة كليـة الطـب بتونـس بعنـوان سنـة  0202
 

 

 

 

 وكيفية تمويميا االستشارة: موضـوع  الفصل األول
طبقا  والمواـز المكتبية القتناء حاجياتيا مف الورؽ 04/2020تونس القياـ باستشارة وطنية عدد تعتـز كمية الطب ب 

عمى حساب االعتمادات المخصصة  النفقةويتـ تمويؿ ىذه  العمؿ. ياالجاري بريع ا، ولمتشلمقتضيات كراس الشروط ىذا
 لمغرض بالعنواف األوؿ لميزانية الكمية.

 

 ركة: شروط المشا الفصل الثاني
ال تقبؿ ضمف ىذه االستشارة إال مشاركة المزوديف القادريف عمى الوفاء بتعيداتيـ والذيف تتوفر فييـ الضمانات  -

 والكفاءات الالزمة لحسف تنفيذ التزاماتيـ.
 يمكف لألشخاص المادييف أو المعنوييف الذيف ىـ في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا لمتشريع الجاري بو العمؿ -

 .المشاركة في ىذه االستشارة شريطة أف ال يؤثر ذلؾ عمى حسف انجازىا
 

 تقديم العروضطريقة :  الفصل الثالث
 يجب أف تحرر العروض وتمضى مف قبؿ العارضيف أنفسيـ أو عف طريؽ وكالئيـ المؤىميف لذلؾ بصفة قانونية.   -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ارة وأف ال يحمؿ العرض قيدا أو شرطا.           يجب أف تحرر العروض عمى المطبوعة الخاصة التي توفرىا اإلد  -
تونس( خالؿ التوقيت اإلداري )مف  1007نيج الجبؿ األخضر الرابطة  15ترسؿ العروض إلى كمية الطب بتونس ) -

يوـ االثنيف الى يوـ الجمعة( عف طريؽ البريد مضموف الوصوؿ أو عف طريؽ البريد السريع في ظرؼ مغمؽ يحمؿ العبارة 
 التالية:

 ولوازم مكتبية لفائدة كمية الطب بتونستتعمق باقتناء ورق  04/2020استشارة وطنية عدد 
 عمى الساعة الثانية بعد الزوال" 2020 افريل 02يوم الخميس  " ال يفتح قبل

 

 افريل 02الخميس  أجل أقصاه يومكما يمكف أف تسمـ الظروؼ مباشرة الى مكتب الضبط  بكمية الطب بتونس وذلؾ في 
 ؿ الظروؼ الواردة بعد التاريخ والساعة المحدديف لقبوؿ العروض.وال تقب .( صباحا12)عمى الساعة الثانية عشر 2020

 : مــــــالحظــــة
ال اعتبر ىذا العرض ا  ال يجوز سحب العرض بعد ايداعو أو ادخال أي تعديل أو تصحيح عميو بعد حمول آخر أجل لقبول العروض و  -

 الغيا
 عرضا مستقال بصفة فردية لحسابو الخاص أو في اطار مجامع أخرى. قدم عرضا مشتركا في اطار مجمع أن يقدم  ال يمكن ألي مشارك -
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( أيام ابتداءا 05يقصى كل عرض مخالف لشروط طمب االستشارة أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعيا من قبل المشارك خالل أجل خمسة ) -

 من تاريخ مطالبة كمية الطب بتونس بذلك.
 كما يقصى كل عرض: -

 ،د ختم مكتب الضبط في ذلك* ورد بعد اآلجال ويعتم
 * لم يكن مغمقا ومختوما.

 .لم يتضمن جدول األسعار *
  استمارات االجابة* عدم تعمير 

 : وجوبا عمى الوثائؽ التالية العرضيحتوي 
 الظرف الخارجي:

I- الوثائق االدارية: 
صلوحٌته ة دم ة،ٌنوك التونسقبل إحدى الب من، مسلم دينارا 400,000 بقٌمة مالٌة تساويالمالً الوقتً  نماضال - 1

(، علما 04ملحق عدد العروض ) بوللق دحدمال قصىاأل لألجلً لاوم المولٌاتارٌخ  نة مٌبداتحتسب ( ٌوما 00) نٌتسع
 وأنه ال ٌمكن قبول أي صك من الصكوك مهما كان نوعها.

مضاء المزود عمى الصفحة األبع و يحمؿ الطاس الشروط ممضاة في جميع أوراقو و كرا -2  خيرة ا 
  (1ممحق عدد) عامة حوؿ المشارؾ بطاقة إرشادات -3
شيادة في تسوية الوضعية الجبائية  لممشاركة في الصفقات العمومية )األصؿ أو نسخة مطابقة لألصؿ مسممة مف  -4

 قبؿ ادارة األداءات سارية المفعوؿ يـو فتح العروض(،
 شيادة انخراط في نظاـ لمضماف االجتماعي، -5
 ،(2ممحق جراءات ابراـ الطمبية )إبعدـ التأثير في مختمؼ عمى الشرؼ  تصريح -6
تصريح عمى الشرؼ يقدمو المشارؾ بأّنو لـ يكف عونا عمومّيا بكمية الطب بتونس لـ تمض عف انقطاعو عف العمؿ  -7

 ،(3ممحق عدد ) بيا مدة خمس سنوات عمى األقؿ
 (،7 ممحق عددالتزاـ بتنفيذ الطمبية في اآلجاؿ ) -8
II - :العرض الفني 
  (5ممحق عدد ) وصؿ إيداع النماذج -1
" يثبت استجابة المواد الورقية موضوع الفصؿ األوؿ لمشروط الفنية المطموبة Rapport d’essaisتقرير التجارب " -2

 ."PACKTECمختـو مف قبؿ المركز الفني لمتعبئة والتغميؼ " ف ممضى و ولمواصفات التنمية المستدامة يكو 
( أشير التي تسبؽ التاريخ األقصى لقبوؿ العروض ويمغى 06جب أف يكوف تقرير التجارب مؤرخ في مدة ال تفوؽ الستة )ي

 كؿ عرض مخالؼ لذلؾ.
 .(9)ممحؽ عدد استمارات االجابة -3
 (،8 ممحق عددتصريح عمى الشرؼ بصحة المعطيات وباحتراـ شروط المشاركة ) -4
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III- العرض المالي 
دوف  تضمف المبمغ الفردييتفصيمي لألسعار الجدوؿ الظرؼ مغمؽ يكتب عميو "العرض المالي" ويحتوي وجوبا يضمف في 

 ذجلمنمو باعتبار كؿ األداءات مع ضرورة ختـ وامضاء العارض الى جانب التاريخ طبقا  والمبمغ الجممياعتبار األداءات 
 .(6)ممحؽ عدد  المصاحب

 : تقديم النماذجالفصل الرابع
إلى حافظ المغازة بكمية الطب بتونس  )طبقا لمنماذج المطموبة( يف عمى كؿ عارض تقديـ نموذج لكؿ فصؿ مشارؾ بويتع

 ف عدـ تقديـ النماذج المعنية ينجر عنو إلغاء العرض بصفة آلية.ا  في الغرض. و  إيداع مقابؿ استالـ وصؿ
 : وؿ التاليةصالف تخص النماذج المطموبة

لعدد الفصو بيان الفصول  
Rame de papier offset blanc 210 x 297 mm (format A4; 80 gr) 01 

Rame bristol 02 

Agraffeuse  03 

Chemise Cartonnée 04 

Chemise Kraft  05 

Chemise à rabat  06 

Dossier suspendu 37/27.5 07 

Boîte d’archive grand modèle 08 

Boîte d’archive petit modèle 09 

Stylo bleu  10 

Stylo rouge 11 

Pochette des marqueurs permanents (Pochette de 4) 12 

Pochette fluorescent 13 

Parapheur 14 

 
  :المالحظات واالستفسارات: الخامسالفصل 

األقصى المحدد  أياـ قبؿ التاريخ 10يمكف لكؿ مشارؾ أف يطمب  كتابيا ايضاحات فيما يخص االستشارة في أجؿ أقصاه 
تونس. واذا  1007نيج الجبؿ األخضر الرابطة  15لقبوؿ العروض وترسؿ وجوبا عمى العنواف التالي: كمية الطب بتونس 

جابة عمى المالحظات واالستفسارات المطموبة وتعميميا عمى بقية المشاركيف قبؿ إلكاف الطمب مبررا، تمتـز الكمية با
 عروض بخمسة أياـ.انقضاء التاريخ األقصى لقبوؿ ال

 

 الضمان المالي الوقتي : السادسالفصل 

 ( ٌوما00) تسعٌنمدة صلوحٌته  دينارا 422,222مالية تساوي  تقدٌم ضمانا مالٌا وقتٌا بقٌمة لمشاركاٌتعٌن على  -

لتزام لألجل األقصى المحدد لقبول العروض. وٌمكن تعوٌض الضمان الوقتً با الموالًبداٌة من تارٌخ الٌوم  تحتسب
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وٌكون صادرا عن مؤسسة مالٌة مصادق علٌها من قبل الوزٌر  24بالملحق عدد كفٌل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج 

 المكلف بالمالٌة.

 فً حالة التمدٌد فً صلوحٌة العروض فان الضمان الوقتً ٌمدد أٌضا فً صلوحٌته، -

ن أقصٌت عروضهم أو ٌضع حدا اللتزام كفالئهم بالتضامن الى جمٌع المشاركٌن الذٌ ٌتم إرجاع الضمان المالً الوقتً -

الذي ٌعوضه، مع مراعاة االلتزام بالعروض، كما ٌرجع الضمان الوقتً للمشاركٌن الذٌن لم ٌتم اختٌار عروضهم بعد 

 .الطلبٌةاختٌار صاحب 

اال بعد تقدٌمه للضمان  الطلبٌة ال ٌتم ارجاع الضمان الوقتً أو التزام الكفٌل بالتضامن المقدم من قبل المتحصل على -

 .الطلبٌة( ٌوما ابتداء من تارٌخ تبلٌغ 20النهائً وذلك فً أجل عشرٌن )

 وآجال التنفيذ تحديد األثمان : السابعالفصل 
 يجب أف تكوف متضمنة لجميع األداءاتو  ،طيمة مدة تنفيذ االستشارةييا ال يمكف التراجع فتعتبر األثماف المقدمة نيائية و  -

T.T.C)). 
 يوما( 30) ثالثوفز ال يتجاو  أجؿإليو بنفسو في أف يقـو بتنفيذ الطمبات الموجية  لطمبيةالذي ظفر بايتعيف عمى المزود  -

 وكؿ عرض يتضمف أجؿ تنفيذ يفوؽ األجؿ المذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية. طمب التزود.ب توصمو مف تاريخ
 

  ناد: كيفية المشاركة واإلسالثامنالفصل 
 سناد حسب الفصوؿ حيث يمكف لكؿ عارض أف يظفر بفصؿ واحد أو أكثر.إلتكوف المشاركة والفرز وا

 

 تقييم العروض :التاسعالفصل 
 

 * هطابقة العروض:

يقصى كّؿ عرض غير مطابؽ لموضوع االستشارة ولمّشروط والخاّصيات الفنّية المدرجة بكّراس الّشروط أو اّلذي يتضّمف 
.ـّ رفعيا بطمب مف كمية الطب بتونستحّفظات لـ يت  

 

 * هنهجيّة تقيين العروض: 

 ٠زُ رم١١ُ اٌؼشٚع ٚفمب ٌإلجشاءاد اٌزب١ٌخ:
مف صّحة الوثائؽ المكّونة لمعرض المالي  ،باإلضافة إلى الوثائؽ اإلدارية ،تتوّلى لجنة التقييـ في مرحمة أولى التثّبت  *

 القتضاء. وتصحيح األخطاء الحسابّية والمادّية عند ا
 ال يحؽ لمعارض تقديـ أّي اعتراض في الغرض.* 
 ترتيب جميع العروض المالية تصاعدّيا وذلؾ بالنسبة لكؿ فصؿ عمى حدة.تتوّلى الّمجنة  *
في مرحمة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفّني المقّدـ مف قبؿ صاحب العرض المالي األقّؿ ثمنا تتولى لجنة التقييـ   *

 عمى أساس:
المشارؾ الجذاذة الفنّية المتضّمنة لممواصفات الفنّية الدنيا المطموبة بكّراس الشروط الفّنية الخاّصة. ويتعّيف عمى *  

 تعميرىا بكّؿ دّقة.
 مطابقة العّينة المرفقة لمعرض.*  
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بالجذاذات المبينة المطموبة و ة طبقا لمشروط الفنية المتعّمقة بالمواد الورقيّ  01عددائج تقرير التجارب بالنسبة لمفصؿ نت*  
 .03عدد  مع إحتراـ تاريخ إجراء التجارب المذكور بالفصؿ الفنية
في صورة مطابقة عرضو لمخاّصيات والمواصفات المطموبة بكّراس الشروط الفّنية الخاّصة  الطمبيةقترح إسناده يو   

 ولمشروط المنصوص عمييا أعاله.
 

ذا تبّيف أّف العرض الفّني المع*  لمخاّصيات والمواصفات المطموبة بكّراس الشروط الفّنية و  لمّشروط أعاله ني غير مطابؽوا 
ـّ إعتماد نفس المنيجّية بالّنسبة لمعروض الفنّية المنافسة حسب ترتيبيا المالي الّتصاعدي. ـّ إقصاؤه ويت  الخاّصة يت

لعارضيف المعنييف الى تقديـ عروض مالية في حالة تساوي أفضؿ العروض باعتبار كؿ العناصر المعتمدة يتـ دعوة ا *
 جديدة وتسند الطمبية لمعارض الذي قدـ أقؿ األثماف.

 

 : تسليــن الوـىادالعاشرالفصل 
وتتضمف ىذه   [نسخ 03مصحوبة ببطاقة تسميـ ]إلى مغازة كمية الطب بتونس  الطمبيةالمواد مف قبؿ صاحب  تسّمـ

 :ما يميخصوص بالالبطاقة 
 ،اؿاإلرستاريخ   -
  ،يةمرجع الطمب  -
 ،الطمبيةىوية صاحب   -
 .التعريؼ بالمواد المسممة  -
عمى  االعتراضال يحّؽ لو  ،ويتعّيف أف يكوف صاحب الطمبية أو مف ينوبو حاضرا عند تسميـ المواد. وفي صورة غيابو 

  كمّية أو نوعّية المواد المرفوضة.
  وتحميميا التّاريخ والّساعة إلثبات الّتسميـ.ـ مع ختميا التسمي اتبطاقيمضي حافظ المغازة  -
ـّ الموافقة عميو مسبقا مف قبؿ كمية الطب  - ـّ التسميـ خالؿ أّياـ وساعات العمؿ فقط وبناء عمى برنامج تسميـ المواد تت يت

 بتونس. 
 تاريخ التسميـ. ( أياـ مف03يجب عمى صاحب الطمبية أف يشعر كمية الطب بتونس بتاريخ وساعة التسميـ قبؿ ثالثة )

 ويتحتـّ عمى صاحب الطمبية :
اإللتزاـ طيمة المّدة المحّددة لمطمبية بتوفير الكمّيات المطموبة والّتعاقدّية وذلؾ في أفضؿ اآلجاؿ وحسب قواعد المينة أو  -

 ما تمميو العادة.
الّنوع والجودة لممواصفات الفنّية  مطابقة كمّيا مف حيث الطمبيةالحرص عمى أف تكوف المواد المسّممة في إطار تنفيذ  -

المذكورة بكّراس الّشروط الفنّية الخاّصة ولممعايير والمواصفات الّتونسّية خاّصة منيا ما يتعّمؽ بالجودة. وعندما يخّؿ المزّود 
 فضال عف اإلجراءات الزجرّية. الطمبيةقرار بفسخ  اتخاذ لكمية الطب بتونسيحّؽ  بالتزاماتو

 والضواى اإلستالم  :رالحادي عشلفصل ا
 ( أياـ03)ثالثة بتاريخ وساعة الّتسميـ الجزئي أو الكّمي لممواد قبؿ  كمية الطب بتونسأف يشعر  الطمبيةيجب عمى صاحب 
 مف تاريخ التسميـ.
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شارة االستالمسّممة في إطار  لمطمبيةالكّمي  االستالـالقياـ بأعماؿ الطب بتونس  كميةتّولى ت :الكّمي المتاإلس :10-1
يمّثمو والّشخص  فأو م الطمبيةويمضي صاحب  يمّثمو. فأو م الطمبيةوذلؾ بحضور صاحب  04/2020الوطنية عدد

ـّ تمكيف صاحب  االستالـعمى محضر  االستالـ الذي تحدده االدارةالمسؤوؿ عف  أو مف يمّثمو مف  الطمبيةالكّمي ويت
 نسخة مف المحضر المذكور. 

ـّ الّتصريح  وفي غياب ذلؾ  الطمبيةالكّمي لممواد إاّل بتوفير جميع الوثائؽ المذكورة أعاله مف طرؼ صاحب  الـباالستوال يت
ـّ تطبيؽ غرامات التّأخير ويمكف عند  احترامويبقى أجؿ الّتسميـ ساري المفعوؿ وفي صورة عدـ  الّمجوء إلى  االقتضاءيت

 عمى حساب صاحبيا. الطمبيةفسخ 
 

  اإلستالم الّنوعي :10-2
ـّ الّتصريح ي ـّ تسميميا بعد معاينتيا مف قبؿ لجنة فنّية مختّصة قصد التّثّبت مف مطابقتيا  باإلسالـت الّنوعي لممواد اّلتي ت

ـّ إجراء المعاينة في أجؿ أقصاه تتـّ دعوة مف تاريخ التسميـ الكمي و  أياـ (10عشرة ) لمخاّصّيات الفنّية المطموبة. ويت
قبؿ التّاريخ المحّدد لممعاينة. ويمضي صاحب  ( أياـ05خمسة ) المعاينة في أجؿ أدناه لحضور عممّيات الطمبيةصاحب 
أو مف يمّثمو مف جية وأعضاء الّمجنة الفنّية المذكورة أعاله مف جية أخرى عمى محضر اإلستالـ الّنوعي واّلذي  الطمبية

  .الّنيائي االستالـ يعتبر وثيقة
ـّ تمكيف صاحب   .الـتاإلسّثمو مف محضر أو مف يم الطمبيةويت

 االستالمالبت بعـد  :10-3
 الكمي: 

وجو تنبييا تأف  لكمية الطب بتونسيمكف  بالطمبيةالمنصوص عمييا  لممقتضياتغير مطابقة  المسّممةإذا كانت الكمية 
مّ و  ، المواد الزائدة السترجاعا إمّ  لصاحبيا  .حالياالمواد عمى  إستالـويمكف لو أيضا  .ا إلستكماؿ التسميـا 
 النوعي: 

 :تخذ قرارا صريحاتأف  لكمية الطب بتونس، يمكف اإلستالـ مقارنة بالعّينة إف وجدتعند اإلنتياء مف عمميات 
 الـ  أو اإلستالـ مع التحّفظ.تباإلس -
 يصرح عندئذ .بإدخاؿ تحسينات عمييا استالميابعض المواد يمكف  أفّ لكمية الطب بتونس ف أو التأجيؿ إذا ما تبيّ  -

بعد إجراء التحسينات الالزمة ويجب ( أياـ 10أقصاه عشرة )لتقديميا في أجؿ  الطمبيةويدعو صاحب اإلستالـ بتأجيؿ 
  .( أياـ مف تاريخ توصمو بمراسمة االدارة في الغرض03أقصاه ثالثة )أف يعبر عف موافقتو في أجؿ  الطمبيةعمى صاحب 

 .المواد أو بعدمو أو التعديؿ أو الرفضستالـ ااألجؿ، يمكف  أو سكوتو طيمة ىذا الطمبيةوفي حالة رفض صاحب 
 

في الموعد المحّدد بالطمبّية وبالكمّية المطموبة أو في حالة عدـ تعويض المواد  كمية الطب بتونسوفي حالة عدـ تزويد 
 ،ـ صموحّية العّينةكمّيا أو جزئّيا في اآلجاؿ المنصوص عمييا أعاله أو في حالة عد صاحب الطمبيةالمرفوضة مف طرؼ 

 الطمبيةتكميؼ مزّود آخر بتسميـ المواد. وتحّمؿ الّنفقات اإلضافّية الّناتجة عمى كاىؿ صاحب لكمية الطب بتونس يحّؽ 
 في اآلجاؿ فضال عف تحّممو لغرامات التّأخير إلى حيف تسمـ المواد المعّوضة. الكمية لتقصيره في تمبية حاجيات 
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ـّ بالنسبة لمبمغ ا  لّنفقات اإلضافّية إصدار أمر بالدفع في  الغرض أو خصـ المبمغ المستوجب مف الفاتورة أو مف ويت
المبالغ اّلتي يمكف أف تكوف مستحّقة لو أو إف لـ تكف لو مبالغ مستحّقة مف الّضمانات إف وجدت مع الحفاظ عمى الحقوؽ 

 اّلتي تمارس ضّده إف كانت المبالغ أو الّضمانات غير كافية.
  

 :النيائي االستالم :10-4
ـّ الّتصريح   الكّمي والّنوعي لممواد. االستالـالّنيائي لممواد عند تاريخ التصريح بصّحة  باالستالـيت

 كيفية الخالص: عشر الثانيالفصل 
 يجب عمى المزود تقديـ فاتورة في ثالث نظائر تحمؿ كؿ البيانات الوجوبية )المعرؼ الجبائي، الكمية، األداء عمى -

ومحضر  طمب التزود األصمي( مصحوبة بوصؿ التسميـ و T.T.C) القيمة المضافة، المبمغ الجممي باعتبار كؿ األداءات
 .االستالـ الكمي والنوعي

 

 ض و : مدة صموحيو العر عشر الثالثالفصل 
الي لمتاريخ األقصى ( يوما ابتداء مف اليوـ المو 90بمجرد تقديـ العروض فاف كؿ مترشح يبقى ممزما بعرضو لمدة تسعيف )

المحدد لقبوؿ العروض. وبمجرد تقديـ العروض يعتبر المترشحوف قد قاموا بوسائميـ الخاصة وتحت كامؿ مسؤولياتيـ 
 بجمع كؿ المعمومات التي يرونيا الزمة لتقديـ عروضيـ ولمتنفيذ المحكـ  اللتزاماتيـ.

 : غرامات التأخيرعشر الرابعالفصل 
موضوع االستشارة ودوف أف يتـ االلتجاء الى اعالـ مسبؽ،  الموادر في اآلجاؿ المحددة لتسميـ في حالة تأخير غير مبر 

 يتـ تطبيؽ التراتيب الجاري بيا العمؿ في مادة غرامات التأخير ويتـ احتساب مبمغ غرامة التأخير كالتالي،
 دينارا x 30مبمغ الغرامة = عدد أيام التأخير 

% مف المبمغ الجممي لالستشارة. وفي صورة بموغ ىذه النسبة لكمية الطب  5ات التأخير عمى أف ال تتجاوز جممة غرام
 بتونس الحؽ في الغاء طمب التزود دوف أي تنبيو مسبؽ وتكميؼ مف يتولى انجازىا حسب االجراء الذي تراه مالئما.

 تغيير حجم الطمبية :  عشر الخامسالفصل 

دوف  %20كميات المطموبة موضوع االستشارة بالزيادة أو النقصاف في حدود يمكف لكمية الطب بتونس تغيير حجـ ال -
 أف يطالب المزود بأي تغيير في األثماف المقترحة.

 

 : الغاء الطمبيةعشر السادسالفصل 
تمغى الطمبية وجوبا بوفاة صاحبيا أو افالسو ويمكف لكمية الطب بتونس أف تقبؿ عند االقتضاء العروض التي يقدميا  -
 ورثة أو الدائنوف أو المصفي قصد استمرار الطمبية.ال
يمكف لكمية الطب فسخ الطمبية اذا لـ يؼ صاحبيا بالتزاماتو في أجؿ محدد ال يقؿ عف عشرة أياـ ابتداء مف تاريخ  -

انجازىا  تبميغو تنبييا في الغرض. وبانقضاء ىذا األجؿ يمكف لكمية الطب الغاء الطمبية دوف اجراء آخر وتكميؼ مف يتولى
 حسب االجراء الذي تراه مالئما.

يمكف لكمية الطب الغاء الطمبية اذا ثبت لدييا اخالؿ صاحب الطمبية بالتزامو بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة الغير بتقديـ  -
 وعود أو عطايا أو ىدايا قصد التأثير في مختمؼ اجراءات ابراـ الطمبية وانجازىا.
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 وتسىية النزاعات التظلّن :عشر السابع الفصل
 2014ِبٞ  13اٌّؤّسر فٟ  2014ٌغٕخ  1030رطجّك األدىبَ اٌٛاسدح ثبٌجبة اٌثبٌث ِٓ اٌؼٕٛاْ اٌغبدط ٌألِش ػذد 

 اٌّزؼٍّك ثزٕظ١ُ اٌظفمبد اٌؼ١ِّّٛخ.

 :الوحاكن الوختصة :  عشر الثاهيالفصـل 

خ ثبٌؼبطّخ ٚرٌه ٚفمب ٌٍزشش٠غ اٌجبسٞ ثٗ فٟ طٛسح ٔشٛة ٔضاع ٠ّىٓ ألدذ ؽشفٟ اٌؼمذ اٌٍجٛء إٌٝ اٌّذىّخ اٌّخزظ

 اٌؼًّ.

 النزاهة : التاسع عشرالفصل 

اٌؼ١ِّٛخ ٚرٕف١ز٘ب ٌذغبة اٌّشزشٞ اٌؼِّٟٛ إٌٝ األدىبَ  اٌطٍجبد٠خؼغ وبفخ اٌّزذخ١ٍٓ ِّٙب وبٔذ طفزُٙ فٟ إثشاَ 

 .خاٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌزشر١ج١خ اٌّزؼٍمخ ثّمبِٚخ اٌفغبد ٚرؼبسة اٌّظبٌخ فٟ اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛ

 اٌطٍجبداٌؼ١ِّٛخ االٌزضاَ ثأخالل١بد إٌّٙخ ٚرٌه خالي إثشاَ  اٌطٍجبدػٍٝ وً اٌّزششذ١ٓ ٚاٌؼبسػ١ٓ فٟ ٠ٚزؼ١ّٓ 

أٚ ثٛاعطخ اٌغ١ش ثزمذ٠ُ ٚػٛد أٚ ٘ذا٠ب لظذ اٌزأث١ش ػٍٝ ِخزٍف إجشاءاد إثشاَ  حٚ اٌزؼّٙذ ثؼذَ اٌم١بَ ِجبشش ٚرٕف١ز٘ب

 ِّبسعخ اٌزذ١ًّ أٚ اٌزٛاؽؤ ٚاالسرشبء.ِٚشادً إٔجبص٘ب ٚاالثزؼبد ػٍٝ  اٌطٍج١خ

ُّ  ؽٍج١خرؼزجش ثبؽٍخ وً  رُ خالي  ؽٍج١خاٌذظٛي ػ١ٍٙب أٚ رجذ٠ذ٘ب ثٛاعطخ ِّبسعبد رذ١ً أٚ فغبد. وّب رؼزجش ثبؽٍخ وً  ر

 .إٔجبص٘ب رغج١ً ِّبسعبد رذ١ً أٚ اسرشبء إال إرا سأٜ اٌّشزشٞ اٌؼِّٟٛ خالف رٌه الػزجبساد رُٙ اٌّظٍذخ اٌؼبِخ

 : شروط عامةالعشرونل الفص

 2014لسنة  1039األمر عدد و  مجمة المحاسبة العموميةليا كراس الشروط تبقى خاضعة لػػ الحاالت التي لـ يتعرض
 .والمتعمؽ بتنظيـ الصفقات العمومية 2014مارس  13المؤرخ في 

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

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

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

 وافقته و ـت عليـاطلع                                                                             

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

 العمــــــيــــد                                         

 األستاذ محمد الجويني         
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

رجامعة تونس المنا  
كلية الطب بتونس   

 
 

 10 ملحق عدد

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 

                      ..االعُ ٚاٌٍمت أٚ اإلعُ اإلجزّبػٟ : ...................................................................................

                     اٌشىً اٌمبٟٔٛٔ : ............................................................................................................

                      .......................................ػٕٛاْ اٌّمش : ........................................................................

 اٌٙبرف : ................................اٌفبوظ : .........................................................................

  ....................................................اٌؼٕٛاْ االٌىزشٟٚٔ : ..................................................

 ل١ّخ سأط اٌّبي ٚرشو١جزٗ :................................................................................................

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

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

                      .......................................ِشعُ ثبٌغجً اٌزجبسٞ رذذ ػذد : ..............................................

   سلُ اٌّؼشف اٌججبئٟ : ....................................................................................................

 .............................اٌشخض اٌّفٛع إلِؼبء ٚثبئك اٌؼشع )االعُ ٚاٌٍمت ٚاٌخطخ(..................

                      

 دشس ة..............فٟ........................

 )إِؼبء اٌّشبسن ٚخزّٗ(                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ح رجّغ اٌّضٚد٠ٓ, ٠جت ػٍٝ وً ػؼٛ رمذ٠ُ اٌٛث١مخ اٌخبطخ ثٗ.: فٟ طٛس هالحظة
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
رجامعة تونس المنا  

كلية الطب بتونس   

 

 2ملحق عدد 

 

 الطلبٌةتصرٌح على الشرف بعدم التأثٌر فً مختلف إجراءات إبرام 

 

 

 اٌخطخ(....................................................................إٟٔ اٌّّؼٟ أعفٍٗ )االعُ ٚاٌٍمت ٚ

 ِّثً ششوخ )االعُ االجزّبػٟ ٚاٌؼٕٛاْ(.......................................................................

 ...............................اٌّشعّخ ثبٌغجً اٌزجبسٞ ة................................رذذ ػذد..........

 اٌّؼ١ٓ ِذً ِخبثشرٙب ة )اٌؼٕٛاْ اٌىبًِ(.....................................................................

ّّٝ ف١ّب ٠ٍٟ  :....................................................................اٌّغ

 

 

 "اٌؼبسع"

 

ثؼذَ اٌم١بَ ِجبششح أٚ ثٛاعطخ اٌغ١ش ثزمذ٠ُ ٚػٛد أٚ ٘ذا٠ب لظذ اٌزأث١ش ػٍٝ ِخزٍف  رؼّٙذَ ل١بِٟ ٚأأطّشح ػٍٝ ششفٟ ثؼذ

 .اٌطٍج١خلظذ اٌذظٛي ػٍٝ أٚ اإلوشاٖ إٔجبص٘ب ٚاالثزؼبد ػٍٝ ِّبسعخ اٌزذ١ًّ أٚ اٌزٛاؽؤ ِٚشادً  اٌطٍج١خإجشاءاد إثشاَ 

 

 

 

 

 دشس ة..............فٟ........................

 )إِؼبء اٌّشبسن ٚخزّٗ(                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فٟ طٛسح رجّغ اٌّضٚد٠ٓ, ٠جت ػٍٝ وً ػؼٛ رمذ٠ُ اٌٛث١مخ اٌخبطخ ثٗ.هالحظة
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 الجمهورية التونسية

لعلمي  وزارة التعليم العالي والبحث ا  
رجامعة تونس المنا  

كلية الطب بتونس   

 

 3ملحق عدد 

 

 تصرٌح على الشرف بأن المشارك لم ٌكن عونا عمومٌا لدى المشتري العمومً

 

 

 .................إٟٔ اٌّّؼٟ أعفٍٗ )االعُ ٚاٌٍمت ٚاٌخطخ(....................................................................

 .................خ )االعُ االجزّبػٟ ٚاٌؼٕٛاْ(.......................................................................ِّثً ششو

 ...................اٌّشعّخ ثبٌغجً اٌزجبسٞ ة................................رذذ ػذد.........................................

 ....................شرٙب ة )اٌؼٕٛاْ اٌىبًِ(.....................................................................اٌّؼ١ٓ ِذً ِخبث

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

 

ّّٝ ف١ّب ٠ٍٟاٌ  :ّغ

 "اٌؼبسع".

 

 أطّشح ػٍٝ ششفٟ :

ثأٟٔ ٚثأْ طبدت اٌّؤعغخ أٚ اٌّغ١ش أٚ اٌزٞ ٌٗ ِغؤ١ٌٚخ فٟ اٌزظشف أٚ فٟ اٌزغ٠ٛك أٚ أدذ اٌّغب١ّ٘ٓ األعبع١١ٓ فٟ 

أٚ ٚو١ً ث١غ اٌّظّٕغ ٌُ ٔىٓ أػٛأب ػ١١ِّٛٓ ٌذٜ اٌّشزشٞ اٌؼِّٟٛ ٌُ رّغ  % 30سأط اٌّبي ثٕغجخ رغبٚٞ أٚ رفٛق 

ًّ  ػٓ أمطبػُٙ ػٓ اٌؼًّ ِّذح خّظ عٕٛاد ػٍٝ األل
1
. 

 

 

 دشس ة..............فٟ........................                                                                         

 ٌّشبسن ٚخزّٗ()إِؼبء ا                                                                                

 

 

 

 

 

 : فٟ طٛسح رجّغ اٌّضٚد٠ٓ, ٠جت ػٍٝ وً ػؼٛ رمذ٠ُ اٌٛث١مخ اٌخبطخ ثٗ.هالحظة

 

                                                 
ُّ ثؼثٙب ثظ١غخ اإلفشاق ٚفمب ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌزشار١ت اٌجبسٞ ثٙب اٌؼًّ.  ثبعزثٕبء أطذبة اٌّؤعغبد اٌزٟ ر

1
  



الزٕبء ٚسق ٌٚٛاصَ ِىزج١خ 04/2020اعزشبسح ٚؽ١ٕخ ػذد   

 12 

 
 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
رجامعة تونس المنا  

كلية الطب بتونس   

 4ملحق عدد 

 )مثال التزام الكفيل بالتضامن 
()المعوض لمضمان الوقتي     

 ..................................................................................... (1)نحف الممضوف أسفمو  -مضي أسفموإني الم
.................................................................................................................................... 

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

 .......................................................................................................... 3)نشيد أف  – أشيد  :أوال
المتعمؽ  2014 مارس 13مؤرخ في ال 2014لسنة  1030عدد مف األمر  113عمييا مف وزير المالية عمال بالفصؿ  -تمت المصادقة عميو

 ..........................(..................................3أف)ه المصادقة لـ يقع سحبيا و أف ىذو ظيـ الصفقات العمومية بتن
 ................ بتاريخ ......................أودعت لدى أميف الماؿ العاـ لمبالد التونسية حسب وصؿ عدد ............... –قد أودع 

وأف ىذا الضماف لـ يقع  مف األمر المشار إليو 113دينار( والمنصوص عميو بالفصؿ  5000القار وقدره خمسة آالؼ دينار ) مبمغ الضماف
 إرجاعو.

 ....................(....................................4بالتضامف )و أننا نكفؿ بصفة شخصية  -نصرح، أنني أكفؿ –أصرح :  ثانيا
 .....................................................................................................................(.5) والقاطف بػ

..................................................................................................................................... 
................................................................ ...................(6اف مبمغ الضماف الوقتي قصد المشاركة في )بعنو 

................................. (..........................7)طرؼ مف .............عنيا بتاريخ....................... -المعمف عنو
 لمتعمقة بػ................................................................................................................ا –لمتعمؽ او 

 ألحرؼ(،)با ادينار  ...................حدد مبمغ الضماف الوقتي بػ....................................................................
 ............................................................................و بػ......................................................

 )باألرقاـ(. ادينار 
 ....................(........6اف )الذي قد يكوف العارض مدينا بو بعنو بمغ المضموف فيو المذكور أعاله و نمتـز بدفع الم –ألتـز  : ثالثا

عند أوؿ طمب كتابي يتقدـ بو المشتري العمومي دوف تنبيو أو القياـ بأي إجراء إداري أو ..................................................
 قضائي مسبؽ.

 ألخر أجؿ محدد لقبوؿ العروض. يبقى ىدا الضماف صالحا لمدة.......................يوما ابتداء مف اليـو الموالي

                                                                            
     

 حرر بػ...................في.......................                                                                      

 .فو لمممضيلممضي أ ب( االسـ والمق1)
 ( االسـ االجتماعي وعنواف المؤسسة الضامنة.2)
 ( االسـ االجتماعي لممؤسسة الضامنة.3)
 ( اسـ العارض )ذات طبيعية( أو االسـ االجتماعي لمعارض )ذات معنوية(. 4)
 ( عنواف العارض. 5)
  .04/2020استشارة وطنية عدد ( 6)
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 ( المشتري العمومي.7)
 الجمهورية التونسية

ة التعليم العالي والبحث العلمي  وزار   
 جامعة تونس المنار

كلية الطب بتونس   

 5 ملحق عدد

 وصـل فـً إٌـداع النمـاذج
 

 إٟٔ اٌّّؼٟ أعفٍٗ ثظفزٟ دبفظ اٌّغبصح ثى١ٍخ اٌطت ثزٛٔظ أشٙذ أٟٔ :

 .........................................................................................................اعزٍّذ 

 .................................................................................................... * ِٓ اٌّضٚد:

اٌّزؼٍمخ ثبلزٕبء ٚسق ٌٚٛاصَ ِىزج١خ ٌفبئذح و١ٍخ اٌطت  04/2020ٛؽ١ٕخ ػذد اٌعزشبسح االثؼٕٛاْ ّٔبرج ٌٍّشبسوخ فٟ 

 ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ:ثزٛٔظ ٟٚ٘ 

 : ........................................................................................01اٌفظً ػذد  -

 : ........................................................................................02اٌفظً ػذد  -

 .......................................................................: ..................03اٌفظً ػذد  -

 : ..........................................................................................04اٌفظً ػذد  -

 .........................: .................................................................05اٌفظً ػذد  -

 : ..........................................................................................06اٌفظً ػذد  -

 : .......................................................................................... 07اٌفظً ػذد -

 .....................................................................................: ..... 08 اٌفظً ػذد -

 : ..........................................................................................09اٌفظً ػذد  -

 .......................................: ...................................................10اٌفظً ػذد  -

 : ..........................................................................................11اٌفظً ػذد  -

 : ..........................................................................................12اٌفظً ػذد  -

 : ..........................................................................................13ػذد اٌفظً  -

  : ..........................................................................................14اٌفظً ػذد  -

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

 االمضاء                                                      

 (مع وضع الطابع  الصفػةو  الّمقػباالسـ و  )                                                         
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  6 ملحق عدد
التفصٌل التقدٌريجدول   

لثمن الجممي باعتبار األداءاتا نسبة القيمة  
 المضافة

دون الثمن الفردي 

 اعتبار األداءات
 بيان المواد الكمية

عدد 
 الفصل

   
3000 

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

01 

   
100 

Rame bristol (pour réaliser des 
impressions impeccables de diplôme) 

02 

   
100 Agraffeuse  03 

   
10.000 Chemise Cartonnée 04 

   
15.000 Chemise kraft 05 

   
500 Chemise à rabat  06 

   
1.000 Dossier suspendu 37/27.5 07 

   
1.000 Boîte d’archive grand modèle 08 

   
1.000 Boîte d’archive petit modèle 09 

   2000 Stylo bleu 10 

   2000 Stylo rouge 11 

   
100 

Pochette des marqueurs permanents 
(Pochette de 4) 

12 

   
100 Pochette fluorescent 13 

   
50 Parapheur 14 

   
100 Tube colle 15 

   
2000 Pochette Transparent (Intercalaires) 16 

   
50 Porte document 100 vues 17 

   
100 Flash disque 8 G. 18 

   
20.000 Enveloppe blanche 17,6 * 25 19 

   50 Règle plate 30 cm  20 

   20 Câble carte VGA (10 m)  21 

 
 المبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات

 .....................التنفيذ المقترحة : ...........جاؿ آ                       يوما 32التنفيذ المطموبة :  جاؿآ -
  صموحية العرض المقترحة : ............................                  يوما 02 صموحية العرض المطموبة : -

 اإلمضاء والختـ                                                                                          
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 يةالجمهورية التونس

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

  7 ملحق عدد
 

 في اآلجال الطمبيةالتزام بتنفيذ 

 
 
 

 ................................................................................................ )االعُ ٚاٌٍمت( : اٌّّؼٟ أعفٍٗ إٟٔ

 .............................................................................................................................خ :اٌظف

 ...............................................................................................: ........................ِّثً ششوخ 

 ....................................................................: .........................................................ِمش٘ب 

 .................................................رذذ ػذد: .............................................اٌّغجً ثبٌغجً اٌزجبسٞ ثـ 

 .........................................................: ..................................................اٌّؼ١ٓ ِذً ِخبثشرٗ ثـ 

 

 اٌّغّٝ "اٌؼبسع"

 بطخاٌخٚدغت اٌششٚؽ ٚاٌّٛاطفبد إٌّظٛص ػ١ٍٙب ثىشاط اٌششٚؽ  ٠ِٛب 30أجً ألظبٖ اٌطٍج١خ فٟ  زأٌزضَ ثزٕف١

 .04/2020ثبالعزشبسح اٌٛؽ١ٕخ ػذد 

 

 

 

 ............. فٟ ..............                                                                                    

 اٌؼبسع                                                                                               

 ِؼبء ٚٚػغ اٌطبثغ(إل)االعُ ٚاٌٍمت ٚاٌظفخ ِغ ا                                                                  
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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة تونس المنار

 كلية الطب بتونس 

 
8 ملحق عدد  

 معطٌات وباحترام شروط المشاركةبصّحة التصرٌح على الشرف 

 

 .....إٟٔ اٌّّؼٟ أعفٍٗ )االعُ ٚاٌٍمت ٚاٌخطخ(.......................................................................................

 ....................................ِّثً ششوخ )االعُ االجزّبػٟ ٚاٌؼٕٛاْ(..........................................................

 .اٌّشعّخ ثبٌغجً اٌزجبسٞ ة....................................................  رذذ ػذد........................................

 .....................................اٌّؼ١ٓ ِذً ِخبثشرٙب ة )اٌؼٕٛاْ اٌىبًِ(......................................................

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

ّّٝ ف١ّب ٠ٍٟ: "اٌؼبسع":  اٌّغ

 

ششٚؽ اٌّشبسوخ ثّب فٟ رٌه ػذَ اإلدأخ لؼبئ١ب  ثبدزشاَٚأطّشح ػٍٝ ششفٟ ثظّذخ اٌّؼط١بد اٌّذسجخ فٟ اٌؼشع 

ِٓ اجً خشق اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشار١ت اٌجبسٞ ثٙب اٌؼًّ فٟ ِجبي اٌزّشش٠غ اإلجزّبػٟ  3خالي األجً اٌّذّذد ثبٌفظً ػذد 

 ٚدّب٠خ اٌّذ١ؾ ٚاٌج١ئخ .

 

 

 دشس ة..............فٟ........................                                                                             

 )إِؼبء اٌّشبسن ٚخزّٗ(                                                                                          
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 الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة تونس المنار
ب بتونسكلية الط  

9ملحق عدد   

الفنية المطلوبة    الخصائص  

Reference Marque 
 

Caractéristiques Techniques proposées 
 

Caractéristiques Techniques demandées  Articles 
 

N° Art 

 المقاسات: 

papier offset blanc 210 x 297 

mm (format A4; 80 gr) 
01 

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

(cm
2
) 

 الوزن: 
   Min 78,8 

Max 100 
Val. moy. 

grammage(g/m
2
) : 

   Min 78,0 

Max 100 
Val. min. grammage 

(g/m
2
)  

   Min 79,6 

Max 100 

Val. Max. grammage 

(g/m
2
) 

Opacité % : البياض   

 Val. moy. opacité 93,0وي أو تفوؽ: تسا   

 Val. min. opacité 90,0تساوي أو تفوؽ:    

 Val. max. opacité 93,0تساوي أو تفوؽ:    

   Haute qualité, idéal pour réaliser des 
impressions impeccables de diplôme Rame bristol 02 

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

Agrafeuse  23 
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Dimensions L x P x H : 24 x 0.05 x 32 cm 
Matière principale : Carton 
Couleur principale : Assorti 
Idéal pour classer des documents non 
perforés ou perforés. 
Chemises rigides de bonne qualité pastel 
facile à identifier  

Chemise Cartonnée 04 

   Chemises Kraft format A4 Papier 100 % 
recyclé Dimensions: (L) 240 x (H) 320 mm Chemise kraft  05 

   Chemises 3 rabats avec élastiques 
- Carte lustrée 5/10 –format 24x32 Chemise à rabat  06 

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

Dossier suspendu 37/27.5  07 

   En carton rigide gris-marbré Dos 100 mm 
Boîte d’archive grand modèle 28 

   En carton rigide gris-marbré Dos 05 mm 

Boîte d’archive petit modèle  09 

   Pointe moyenne, 
Ecriture 0,6 mm 
Idéal pour un usage quotidien 

Stylo  bleu 10 

Stylo rouge 11 

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

Marqueur Permanent (pochette 

de 4) 
12 

   Description rapide Pochette de 4 marqueurs 
fluorescents de couleurs différentes. pointe 
biseautée pour une largeur de très variable 
et un séchage rapide. Couleur: Bleu, Jaune, 
Rose, Vert 

Pochette des marqueurs 
fluorescents 

13 

   Sobre et économique 
Feuillets buvard gris à encoches 

Parapheur signature 14 



الزٕبء ٚسق ٌٚٛاصَ ِىزج١خ 04/2020اعزشبسح ٚؽ١ٕخ ػذد   

 19 

 

 ة الطب بتونس.: ٌجب على كل عارض تعمٌر المطبوعة المقدمة من قبل كلٌمالحظـــــة

 كل عرض ال ٌتضمن الخصائص الفنٌة المطلوبة ٌتم اقصاؤه مباشرة.
 فٟ ...........................                                                                                                                                                                          

 اٌؼبسع                                                                                                                                                                           

 ِؼبء ٚٚػغ اٌطبثغ(إل)االعُ ٚاٌٍمت ٚاٌظفخ ِغ ا                                                                  

   - Contenu : 15 g environ 
- Dans un tube Plastique 
- Propre, ne coule pas, ergonomique, 
indéformable, solide 
- Colle liquide 
- Transparente 

Tube colle 55 

   - 100x Intercalaires transparentes  
- Format à classer : A4  
- Lisse 
- Couleur Transparent 
- 60 Mic 

Pochette transparent 

(intercalaire) 
16 

   Porte doct 100 vues. Format A4 robuste 
avec une couverture en polypropylène 
rigide uni et des pochettes intérieures en 
polypropylène. 

Porte document 100 vues 17 

   Capacité : 4 Go , 
Type de produit : Clé USB, 
Interface : USB 2.0, Comprend un 
commutateur de verrouillage externe, 
Un capuchon pivotant unique et une lanière. 
logiciels de sécurité. 

Flash disque 8 G. 18 

   Enveloppe blanche rectangulaire 17*25, 
bande siliconée, auto adhésive Enveloppe blanche 17.6 * 25 19 

   Règle plate 30 cm en plastique transparent 
incassable. Une règle souple et flexible qui 
résiste aux chocs. 

Règle plate 30 cm 20 

   Câble VGA : Haute qualité. Matériau câble : 
PVC caoutchouc, conducteur : en cuivre, 
longueur : 10 mètres Câble carte VGA (10 m) 21 
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