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 البـــــــــــاب األول
 شروط المشاركة في الصفقة 

 
 

 : التعريف1الفصل 

 كلية الطب بتونس.                          :المشتري العمومي

 .وحدة الشراءات بكلية الطب بتونس             المسؤول عن الصفقة:        

                                  تونس 5001عياد الرابطة نهج الدكتور حسونة بن  51                             

                              

 2127062717 ، الفاكس152760717الهـاتف: 

 .: العنوان الثاني لميزانية كلية الطب بتونستمويل الصفقة

 نس.: اقتناء معدات علمية لفائدة مخابر ووحدات البحث بكلية الطب بتوموضوع طلب العروض

 .07/7077: عدد طلب العروض

 : منظومة الشراءات العمومية على الخط بتونس.منظومة تونيبس

 .صباحا( 50العاشرة )على الساعة  7077جويلية  72الخميس آخر أجل لقبول العروض: يوم 

اريخ األقصى ( يوما ابتداء من اليوم الموالي للت00لمدة تسعين ): يبقى العارضون ملزمين بعروضهم صلوحية العروض

 المحدد لقبول العروض.

 لفصول. وتكون عملية االسناد حسب اأكثرواحد أو  فصلالمشاركة في  يمكن للعارضو فصال 41يتكون طلب العروض من 

 .جميع الفصولحصوله على  في صورةصفقة للمزود الواحد الاسناد  حيث يمكن

 :ووحدة بحثمخبر جدول توزيع المعدات حسب كل 

Laboratoires Designation des articles N° 

Biochimie Distillateur 1 

Médecine de travail Centrifugeuse 2 

Génétique Congélateur vertical -20°C No Frost  280 L 3 

Plateforme Bain marie  4 

Plateforme Thermocyleur PCR  5 

Microbiologie Congélateur vertical -20°c 274-350 L 6 

Génétique Centrifugeuse de paillasse 7 

Génétique Mini –Centrifugeuse 2 

Génétique Mini-cuve d’électrophorèse horizontale  0 
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Anapath Réfrigérateur Congélateur combiné de 340-400 L 50 

Plateforme 

Générateur d’hydrogène 55 

Générateur Nitrogen 250 cc 57 

Générateur air zero pour GC-FID 51 

Compressor d’air 51 

 

   : الشروط المطلوبة للمشاركة7الفصل 

الذين و "."TUNEPS الخط على العمومي الشراء ال تجوز المشاركة في طلب العروض هذا إال الشركات المسجلة بمنظومة

 .ل التجاريتتوفر فيهم الّضمانات الفنية والمالية والمرسمين بالسجّ 

 .(6)الفصل أن تحّرر العروض ووثائق المشاركة طبقا لألمثلة المبيّنة بكّراس الّشروط  ويجب

 

 : المناولة1الفصل 

 يجب على صاحب الصفقة أن يتولى بنفسه تنفيذ الصفقة وال يمكن أن يساهم بها في شركة أو يكلف غيره بتنفيذها

 

  :: المالحظات واالستفسارات 1الفصل 

 أقصاه خمسة عشرة أجل فيالعروض  طلب ملف حول " إيضاحات"TUNEPS   المنظومة عبر يطلب أن مشارك لكل يمكن

جابااة علااى المالحظااات إلواذا كااان الطلااب مبااررام تلتاازم الكليااة بااا. العااروض طلااب عاان اإلعااالن تاااري  ماان يومااا (41)

( أيااام. 41ري  األقصااى لقبااول العااروض بعشاارة )واالستفسااارات المطلوبااة وتعميمهااا علااى بقيااة المشاااركين قباال انقضاااء التااا

 ادخاال تعاديالت أو عروضال طلب ملف توضيح مزيد قصد الشروط كراس سحبوا الذين المترشحين الى مالحق توجيه ويمكن

 ذلاك و لقبول العاروض المحدد األقصى التاري  قبل أيام (41عشرة ) يتجاوز ال أجل في الصفقة موضوع تغيير شأنها من ليس

 .""TUNEPS منظومة  عبر

 

 العروض طريقة تقديم: 1الفصل 
علااى موقااع الااواب  (TUNEPS)يجااب علااى المشاااركين توجيااه عروضااهم عباار منظومااة الشااراء العمااومي علااى الخااط 

www.tuneps.tn العروض. وال يمكن قبول أي عرض يرد بعد التاري  األقصى المحّدد لقبول 
كما يجب إرسال الضمان المالي الوقتي والسجل التجاري في ظرف مغلق مضممون الوصمول أو عمن طريمق البريمد الس مري  

علممى السمماعة  7077 جويليممة 72الخممميس فممي تمماريخ أقصمما  يمموم  بكليممة الطممب بتممونسأو إيداعممم مباشممرة بمكتممب الضممبط 
 صباحا على العنوان الت الي:( 50العاشرة  )

 تونس 4111الرابطة  حسونة بن عياد الدكتورنهج  41طب بتونس كلية ال

 (بالكليةللتأكد من تاريخ الوصول يق  االعتماد على تاريخ ختم مكتب الضبط )

اقتناء  :07/7077طلب عروض وطني عدد تكميالت لال يفتح، تكتب عليه باإلضافة إلى العنوان المذكور أعاله عبـارة "

 ."2122 ووحدات البحث بكلية الطب بتونس بعنوان سنة معدات علمية لفائدة مخابر

 :العرض مكونات : 6 الفصل

 "Tuneps"تكون المشاركة حصريا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط 

 يتكون العرض من الوثائق التالية:

 : الملف اإلداري

https://www.tuneps.tn/index.do
https://www.tuneps.tn/index.do
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 الملف المالي :

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة ع / ر

 (01عددملحق ) وثيقة التعهد المالي 4
استكمال كل البيانات باألحرف واألرقام بالوثائق المتوفرة بمنظومة 

كما تؤّشر وتمضى وتختم  Tunepsعلى الخط  الشراء العمومي

من طرف المزّود ويتّم إلحاق الوثائق بمصاحيب العرض بمنظومة 

 (01ملحق عدد )جدول األسعار:  Tuneps. 2الشراء العمومي على الخط 

 الملف الفني :

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة ع / ر

 (6 ملحق عددــ: )تعمير إستمارات اإلجابة المقترحة طبقا لـــ 4
تعميره وإمضائه من طرف  :6 ملحق عدد

 "TUNEPS" منظومة   العارض وإرساله عبر

2 

 Prospectus etالوثائق الفنية والمطبوعات الفتوغرافية )

fiches techniquesاصة بالمعدات المطلوبة والتي يجب ( الخ

أن تحتوي على بيانات واضحة ومفصلة ومدعمة عن العالمة 
 منتج المبينة باستمارة االجابة وتحمل ختم المشارك. وصنف ال

 ."TUNEPS"المنظومة  عبر إرسالها

 العمليات المطلوبة بيان الوثيقة ع / ر

 ارشادات بطاقة 4
ره وإمضائه من طرف العارض وإرساله تعمي : 1ملحق عدد 

 "TUNEPS" المنظومة   عبر

  CCAP اإلدارية الخاصة  الشروط كراس 2
 المنشورة عبر الشروط كراس على اطلع بأنه العارض يصرح

 .فصولها بجميع ويقبل  "TUNEPS"المنظومة

3 

من كراس  9المحدد بالفصل  الوقتي الضمان
يوما  91 ةلمد الشروط اإلدارية ويكون صالحا

 لقبول جلأ آلخر اليوم الموالي من بداية تحتسب

 العروض

 البريد طريق عن ارسال النسخة األصلية: يتم 07 لحق عددم

مباشرة  تودع أو السريع طريق البريد عن أو الوصول مضمون
حسونة بن  الدكتور نهج 41الضبط بكلية الطب بتونس  بمكتب

 في وختمها ة الماليةتونسم امضاء المؤسس 4111عياد الرابطة 

وذلك  "التكميالت" ضمن يدرج و بيان التاري  مع الوثيقة آخر

العروض  لطلب تكميالت يفتح ال"في ظرف مغلق يكتب عليم: 
المتعلق باقتناء معدات علمية لفائدة  07/7077 عدد الوطني

 مخابر ووحدات البحث بكلية الطب بتونس.

 السجل التجاري 1

عند  شهريني لم يمض عليه أكثر من نظير من السجل التجار
آخر أجل لتقديم العروض )وجوب إرسال النظير من السجل 

طريق  عن أو الوصول مضمون البريد طريق عنالتجاري 
الضبط بكلية الطب بتونس  مباشرة بمكتب تودع أو السريع البريد
 يدرج تونسم و 4111حسونة بن عياد الرابطة الدكتور نهج  41

 يفتح ال"وذلك في ظرف مغلق يكتب عليم:  "التكميالت" ضمن

المتعلق  07/7077 عدد العروض الوطني لطلب تكميالت
باقتناء معدات علمية لفائدة مخابر ووحدات البحث بكلية الطب 

 .بتونس

1 

يلتزم  المشارك يقدمه الشرف على تصريح
الغير  بواسطة او مباشرة القيام بعدم بموجبه
في  التأثير قصد داياه او عطايا او وعود بتقديم
 .انجازها ومراحلالصفقة  ابرام اجراءات مختلف

 " TUNEPS" المنظومة طريق عن مباشرة وثيقة متوفرة

 وضع عالمة الموافقة على الخانة المناسبة 
 

6 
تصريح على الشرف يقدمه العارض بأنه لم يكن 

لدى كلية الطب بتونس وذلك خالل  عموميا عونا
  الخمس سنوات األخيرة

 " TUNEPS" المنظومة طريق عن مباشرة وثيقة متوفرة

 وضع عالمة الموافقة على الخانة المناسبة 
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3 
( 61ن )تينمّدة تنفيذ الصفقة المقترحةم وال يجب أن تتجاوز س

طبقا لألنموذج الملحق يوما من تاري  اإلعالم بإسناد الصفقة )
 (01عدد

تعميره وإمضائه من طرف  : 1ملحق عدد 
 TUNEPS" منظومة   عبرالعارض وإرساله 

4 

 تحتسب بداية مّدة الضمان المقترحةم وال يجب أن تقل عن سنة
ملحق عدد االستالم الوقتي للمعدات ) امضاء محضر من تاري 

2). 

 

تعميره وإمضائه من طرف  :2ملحق عدد 
 TUNEPS" منظومة  العارض وإرساله عبر

5 

األعوان من التزام بتسليم وتشغيل المعدات وتجربتها وتكوين 
طبقا لألنموذج الملحق عدد قبل فريق تقني مختص في المجال )

 م(0

 

تعميره وإمضائه من طرف  : 0 ملحق عدد
 TUNEPS" منظومة   العارض وإرساله عبر

6 
طبقا التزام في تأمين مصلحة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار )

 (.50لألنموذج الملحق عدد 
ه من طرف تعميره وإمضائ : 50 ملحق عدد

 TUNEPS" منظومة   العارض وإرساله عبر

 

والمالية والعناصر التي تعتمد في التقييم الفني والمالي على الخط  والفنية يجب أن يتم إرسال كافة الوثائق اإلدارية: مالحظة
ر المضمنة وأن ينص العارض ضمن عرضم اإللكتروني على الوثائق المرسلة خارج الخط ودون أن تكون مخالفة للعناص

 .بالعرض اإللكتروني وفي حالة وجود اختالف أو تضارب تعتمد المعطيات المضمنة بالعرض االلكتروني
 
 : آجال قبول العروض  1لفصلا

المادياة  اإلجاراءات وكاذلك حساب "TUNEPS"الخاط  علاى العماومي الشاراء منظوماة حدد آخر أجل لقبول العروض عبار

 .صباحا 50على الساعة  7077جويلية  72الخميس ليوم بالنسبة للتكميالتم 

 

 : فتح العروض2الفصل 
 .كلية الطب بتونسبمقر إعالن طلب العروض نّص طبقا لتجتمع لجنة فتح العروض في جلسة علنية 

( 1) سبعةيقصى كّل عرض مخالف لشروط طلب العروض أو يتضمن تحفّظات لم يتّم رفعها من قبل المشارك في أجل 

بذلكم وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألي سبب من  كلية الطب بتونسمن تاري  مطالبة أيام عمل ابتداء 

 األسباب المطالبة بتعويض.

 

 الضمان الوقتي :0الفصل

 يتعين على المشارك تقديم ضمانا ماليا وقتيا بقيمة مالية تساوي: -

 قيمة الضمان الوقتي بالدينار بيان الفصل ع/ر

5 Distillateur 11 

7 Centrifugeuse 570 

1 Congélateur vertical -20°C No Frost  280 L 10 

1 Bain marie  71 

1 Thermocyleur PCR  520 

6 Congélateur vertical -20°c 274-350 L 71 

1 Centrifugeuse de paillasse 10 

2 Mini –Centrifugeuse 50 
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0 Mini-cuve d’électrophorèse horizontale  70 

50 Réfrigérateur Congélateur combiné de 340-400 L 11 

55 Générateur d’hydrogène 561 

57 Générateur Nitrogen 250 cc 570 

51 Générateur air zero pour GC-FID 61 

51 Compressor d’air 570 

 52010 المبلغ الجملي للضمان الوقتي بالدينار

 

( يوماا تحتساب بداياة مان تااري  الياوم الماوالي لألجال األقصاى المحادد لقباول 91تكون مدة صلوحية الضمان الوقتي تساعين )

ن ويكاون صاادرا عا 12العروض. ويمكن تعويض الضمان الوقتي بالتزام كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج بالملحق عادد 

 مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية.

 في حالة التمديد في صلوحية العروض فان الضمان الوقتي يمدد أيضا في صلوحيتهم -

يتم إرجاع الضمان الماالي الاوقتي الاى جمياع المشااركين الاذين أقصايت عروضاهم أو يضاع حادا اللتازام كفالئهام بالتضاامن  -

اعاة االلتزام بالعروضم كما يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتم اختيار عروضاهم بعاد اختياار الذي يعوضهم مع مر

 .الصفقةصاحب 

 

 : منهجي ة تقييم العروض50الفصل

 * تتولى لجنة التقييم التثبتم باإلضافة إلى الوثائق اإلداريةم في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي.

 كل فصل على حده كما يلي:* تتولى اللجنة تقييم 

 ترتيب العروض المالية تصاعديا بعد تصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء.  -4

تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفنّي المقّدم من قبل صاحب العرض الماالي األقاّل ثمناا علاى  -2

مواصاافات الفنيّااة الاادنيا المطلوبااة بكااّراس الشااروط الفنّيااة الخاّصااة. ويتعاايّن علااى المشااارك أساااس الجااذاذة الفنيّااة المتضااّمنة لل

 في صورة مطابقة عرضه للخاّصيات والمواصفات المذكورة. الصفقةتعميرها بكّل دقّة ويقترح إسناده 

لنسابة للعاروض الفنياة المنافساة إذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفاس المنهجياة با -3

 حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

* في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر المعتمدة يتم دعوة العارضين المعنيين الى تقديم عروض مالية جديادة 

 للعارض الذي قدم أقل األثمان. الصفقةوتسند ا

 

 : مدة صلوحية العروض55الفصل 

( يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاري  األقصى 91وض فان كل مترشح يبقى ملزما بعرضه لمدة تسعين )بمجرد تقديم العر

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

 اللتزاماتهم.لمحكم لتقديم عروضهم وللتنفيذ ا كل المعلومات التي يرونها الزمة

  تحديد األثمان :57الفصل 

 باحتساب جميع األداءات وهي غير قابلة للمراجعة خالل أجل تنفيذ الصفقة. تقدم األثمان في صيغتها النهائية  -
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    : تحيين العرض المالي51الفصل 
ري  تقديم العرض وتاري  تبليغه يمكن للعارض المزمع التعاقد معه طلب تحيين عرضه إذا تجاوزت المدة الفاصلة بين تا

 ( يوما. ويتم تحيين العرض المالي وفقا لقاعدة التحيين التالية:91) تسعينبالصفقة أو توجيه االذن ببدء التنفيذ عند االقتضاءم 

 نسبة التحيين )*(  xالعـرض المـالي المحيـن = العرض المالي األصلي 
 (  (TMM)نسبـة السـوق الماليـة  xلتحييـن* )*( نسبـة التحييـن = )الفتـرة المعنيـة با

 يوما 361
 . 94* الفترة المعنية بالتحيين تبدأ ابتداء من اليوم 

 
ويجب علاى العاارض المزماع التعاقاد معاه تقاديم مطلاب كتاابي لكلياة الطاب بتاونس يباين فياه قيماة التحياين المطلوباة والقاعادة 

مطلب مرفقا بجمياع الوثاائق والمؤيادات المثبتاة لاذلك. وتتاولى الكلياة دراساة هاذا والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا ال
 الطلب وإعداد تقرير في الغرض وعرضه على لجنة الصفقات المختصة.

وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التحيينم تتولى كلية الطب بتونس تحيين مبلغ العرض إذا لم يتم بعد 
 للصفقة المبرمة طبقا لرأي لجنة الصفقات ويتم عرضه لإلمضاء على صاحب الصفقة.ة أو إعداد مشروع ملحق ضاء الصفقإم

 من القيمة الجملية للصفقة دون اعتبار األداءات. 1علما وأنه ال يمكن أن يتجاوز المبلغ الجملي للتحيين نسبة 

 عارضيناآللي لل قصاء: شروط اإل51الفصل 
 واردة خارج منظومة تونيبس.تقصى آليا العروض ال

 كما تقصى آليا العروض التي ال تتوفر فيها إحدى الوثائق التالية:
 الضمان البنكي الوقتي. -

 استمارة اإلجابة. -

 الجدول التفصيلي لألسعار. -

 وثيقة التعهد المالي. -

بعد آخر أجل لقبول العروض. م بالكليةوتقصى كذلك جميع العروض التي ورد الضمان البنكي المتعلق بهام على مكتب الضبط 
كانت طريقة إبرام الصفقة ومهما كانت المرحلة التي تم فيها هذا  ال يمكن ألي مشارك وقع إقصاؤه أن يطالب بغرامة مهماو

 .اإلقصاء
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 البـــــــــــاب الثانـــــــي

 شروط تنفيذ الصفقة

 اسناد الصفقة وتبليغها: 14الفصل 

اسناد الصفقة الى صاحب العرض المالي األقل ثمنا في صورة مطابقة عرضه الفني مع كراس الشروط موضوع طلب  يتم

بكل طريقة مادية أو ال مادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا االذن اإلداري يتمثل تبلغ الصفقة الى صاحبها في تسليمه  والعروض.

         التسليم.

 الصفقة: آجال وكيفية تنفيذ 65 الفصل

 ابتداء من تاري  تبليغ الصفقة م ويحتسبفصل ( يوما لكل61) ستيناألجل المحدد إلنجاز الطلبات موضوع الصفقة ال يفوق 

 م صاحب الصفقة اإلذن اإلداري للشروع في انجاز الصفقة(.)اليوم الموالي لتسلّ 

 تنفيذ.يعتمد تاري  إمضاء محضر االستالم الوقتي من كل األطراف الحتساب مدة ال

من قبل  وتشغيلها وتجربتها وتكوين األعوان واألساتذة المعنيين المعداتب وتركيز تركي ملتزام بتسليماليشمل تنفيذ الصفقة ا

المزود  والمقترحة بعرضللشروط الفنية المتعلقة بذلك  طبقا بمخابر كلية الطب بتونسفي المجال وذلك فريق تقني مختص 

طراز ومطابقة  ومن آخر جيدة غير مستعملةم جديدةم معّداتيلتزم المتعهد بتسليم كما  فقة.تضمينها بعقد الص والتي يتم

 .بكراس الشروط الفنية المطلوبة للخصائص

المخابر ات أثناء تسليمها الختبارات من حيث الجودة من طرف ممثلي صاحب الصفقة وذلك أمام مستعمليها من تخضع المعدّ 

 .ةالمعني ووحدات البحث

 

  ل التنفيذتمديد أج: 51الفصل

عدم تنفيذ الصفقة في  في ويتسببيمكن تمديد مدة التنفيذ في حالة وجود عائق ال ترجع المسؤولية فيه على صاحب الصفقة 
 المدة التعاقدية. يخضع تطبيق مدة التمديد لنفس شروط المدة التعاقدية.

عن طريق رسالة مضمونة الوصول بأسباب عدم كلية الطب بتونس للتمتع بتمديد مدة التنفيذ يجب على صاحب الصفقة إعالم 
يوما من تاري  وجود العائق  41تنفيذ الصفقة في المدة التعاقدية والتي حسب رأيه خارجة عن مسؤوليته وذلك في مدة أقصاها 

 المعني. كما يجب تقديم طلب في تمديد مدة التنفيذ يحدد فيه مدة التمديد المطلوبة.
 ول طلب تمديد مدة التنفيذ ألسباب وقعت بعد انتهاء المدة التعاقدية.ال يمكن قب

 

 الضمان : مدة52الفصل
بداية من  على سنة واحدة ال تقل  ة لمدّ المعنية  بالمخابر ووحدات البحث اتالمعدّ  وحسن أداءيلتزم كّل متعهد بضمان سالمة 

ة المكونات التي يقع بها خلل او عطب خالل مدّ  ستبدال كلواالوقتي. ويشمل هذا الّضمان الصيانة  االستالمتاري  محضر 
 الضمان. 

 بعد انتهاء مدة الضمان يقع االستالم النهائي للمعدات بعد إيفاء صاحب الصفقة بكل تعهداته.

 
 : التثبت والمراقبة05الفصل 

بعمليات التثبت الكمي والنوعي  والخدمات التي يقدمها وتقوم إدارة كلية الطب بتونس المعداتيتعهد المزود بضمان جودة 
 حسب اآلجال والشروط المنصوص عليها بكراس الشروط.

المسلمة للمواصفات المطلوبة المتفق عليها فإن المزود يلتزم بتعويضها في أجل  المعداتوإن تبين عدم تطابق البعض من 
بالبنود التعاقدية يحق لكلية الطب تطبيق  يوما تحتسب ابتداء من تاري  اعالمه بذلك. وإن عدم التزام المزود 41أقصاه 

 .21المالية المنصوص عليها بالفصل  الغرامات
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 (1ملحق عدد) : الضمان المالي النهائي70الفصل 
يوما التي تلي إعالمه بإسناد الصفقة ضمانا ماليا نهائيا مقداره  21على العارض الذي ظفر بالصفقة أن يقدم في أجل أقصاه 

 الجملي للصفقة. ( من المبلغ%3)

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

لذي يعوضه الغيا شرط وفاء يرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن ا
 النهائي للطلبات )أي بعد انتهاء مدة الضمان(قبول الوذلك بانقضاء أربعة أشهر من تاري  صاحب الصفقة بجميع التزاماتهم 

وإذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل كلية الطبم قبل انقضاء اآلجال المذكورة أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة 
وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالمم بأنه لم يف بجميع التزاماتهم ال يرجع الضمان النهائي أو يتم الوصول أو بأية 

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

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

 : الوثائق المكونة للصفقة75الفصل 
 تشتمل الوثائق المكونة للصفقة على:

 وثيقة التعهد المالي؛ -
 جدول األثمان؛ -

 كراس الشروط اإلدارية والفنية الخاصة؛ -

 شروط اإلدارية العامة المطبق على صفقات التزود بمواد عادية وخدمات.كراس ال -

 في حالة وجود تضارب أو اختالف بين الوثائق المكونة للصفقة يعتمد الترتيب المنصوص عليه أعاله.
 

 : العرض البديل77 الفصل

 ال تقبل العروض البديلة. 

 : فوائض التأخير في الخالص71الفصل 
يومام يمكن لصاحب الصفقة  11المشتري العمومي األجل األقصى المحدد لتسديد مبلغ الفاتورة والبالغ  في صورة عدم احترام

 أن يطالب كتابيا بمنحه فوائض تأخير يتم احتسابها كاآلتي:

  

 (TMMنسبة السوق المالية ) Xعدد أيام التأخير  Xفوائض التأخير =    مبلغ الفاتورة غير المسدد في اآلجال  
 يوما 365

 ( من المبلغ الجملي للصفقة دون اعتبار األداءات. 1ويحدد السقف األقصى لفوائض التأخير بخمسة في المائة )
 

 النجاز: المطالبة بالتعويض أثناء ا71الفصل 
 يمكن لصاحب الصفقة الحصول على تعويض عن األضرار والتكاليف اإلضافية الناتجة عن التأخير الراجع للمشتري العمومي

 نجاز ويتم احتساب التعويض كما يلي:إلأوعن التغييرات الهامة التي يتم إدخالها على المشروع أثناء ا
 

 
 (TMMنسبة السوق المالية ) Xعدد أيام التأخير   Xمبلغ التعويض =    مبلغ المستحقات   

 يوم                       365

. ويجب على دون اعتبار األداءات من مبلغ الحساب النهائي للصفقة  1علما وأنه ال ينبغي أن يتجاوز مبلغ التعويض 

صاحب الصفقة في هذه الحالة تقديم مطلب كتابي لكلية الطب بتونس يبين فيه قيمة التعويض المطلوبة واألسس والمؤشرات 
لية الطب دراسة هذا الطلب المعتمدة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك. وتتولى ك

 وإعداد تقرير في الغرض وعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر.
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 : غرامات التأخير 71الفصل 

إن عدم احترام آجال التسليم لكامل الخدمات المطلوبة أو لجزء منها وعن كل يوم تأخيرم يعرض صاحب الصفقة دون تنبيه 

 الكيفية التالية:مسبق إلى عقوبة مالية يتم احتسابها حسب 

 
 عدد أيام التأخير xمبلغ الغرامة = قيمة الفصول المعنية بالتأخير 

4111 

 

 من مبلغ الحساب النهائي للصفقة. % 1وال يمكن في أي حالة أن يتجاوز المبلغ الجملي لعقوبة التأخير 

 

 صحة الصفقة  :76الفصل  

سارية المفعول إالّ بعد إمضائها من قبل المزود ومن قبل عميد كلية  ال تكون الصفقة التي ستبرم في إطار طلب العروض هذا  

 الطب بتونس.

 

 كيفية الخالص: 71 الفصل

( نظائر مرفقة وجوبا باألصل من أوذون التزود اذا تم اعتمادها من قبل الكلية وبالنس  األصلية 11تقدم الفواتير في أربعة )

 .ومحضر االستالم الوقتي حافظ المغازةلوصوالت التسليم ممضاة من طرف 

 

 : المحاسب العمومي72الفصل 

 يتولى المحاسب العمومي بكلية الطب بتونس خالص مستحقات الشركة المتعهدة.

 

 : تسجيل الصفقة70الفصل 

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

 

 خ الصفقة: فس10الفصل 

 تحتفظ إدارة كلية الطب بتونس بحقها في فس  الصفقة في الحاالت التالية:

 عند وفاة صاحب الصفقةم -

 في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقةم -

 في حالة افالس صاحب الصفقةم -

 في كل الحاالت المذكورة أعاله ال يحق لصاحب الصفقة المطالبة بأي تعويض.

صفقة اذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته. وفي هذه الصورة تقوم كلية الطب بتونس بتوجيه تنبيها يمكن لكلية الطب فس  ال -

أيام ابتداء من تاري  تبليغ التنبيهم وبانقضاء هذا  41بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعو فيه الى الوفاء بالتزاماته في أجل 

ء آخر أو تكليف من يتولى انجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل األجل يمكن لكلية الطب فس  الصفقة دون اتخاذ أي اجرا

 وعلى حساب صاحب الصفقة.
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يمكن لكلية الطب بتونس فس  الصفقة اذا ثبت لديهام بمناسبة تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقه في التتبع الجزائيم اخالل  -

بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف اجراءات صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير 

 ابرام الصفقة وانجازها.

تقوم كلية الطب بتونس بتبليغ قرار فس  الصفقة الى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل  -

 وصل استالم أو بطريقة ال مادية مؤمنة.

( شهرا بطلب تأجيل أو عدة 42ة في حالة توقف االنجاز لألكثر من اثني عشرة )يمكن لصاحب الصفقة طلب فس  الصفق -

 طلبات صادرة عن كلية الطب.

يجب على صاحب الصفقة تقديم طلب الفس  مرفقا بطلب التعويض عند االقتضاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو  -

 ( شهرا.42ثني عشرة )إلانقضاء ا ( يوما من تاري 61ن )يمباشرة مقابل وصل استالم في أجل أقصاه ست

يجب على صاحب الصفقة أن يبين ضمن مطلبه قيمة التعويض المطلوب واألسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون  -

دراسة هذا الطلب واعداد تقرير في الغرض يعرض على المثبتة لذلكم وتتولى كلية الطب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات 

 فقات ذات النظر إلبداء الرأي.لجنة مراقبة الص

 

 : تسوية الخالفـات 15الفصل 

 تعرض الخالفات التي تعذر تسويتها بالتراضي على أنظار المحاكم التونسية المختصة المتواجدة بوالية تونس.

 

  : شروط عامة17لفصل ا 

 الحاالت التي لم يتعّرض إليها كّراس الشروط تبقى خاضعة لـ: 

 ومية؛مجلة المحاسبة العمـ 

  والمتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية.  2141مارس  43المؤرخ في  2141لسنة  4139األمر عدد 

  كراس الشروط اإلدارية العامة التي تضبط التراتيب االدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة بصنف واحد من

 الطلباتم

 في الميدان.يعات التونسية الجاري بها العمل التشر 
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 كراس الشروط الفنية الخاصة

وهي على النحو  العروضمتتضمن كراس الشروط الفنية جملة من الخصائص الفنية التي يجب أن تتوفر في موضوع طلب 

 التالي:

N° Désignation Caractéristiques 

01 Distillateur 

- extraction des huiles essentielles 
- Capacité :50L, 
- en inox inixydable 

02 Centrifugeuse 
 

-Affichage LCD, rétroéclairage 
-Réfrigérée : 4°C 
-Accélération RCF20.000g 
-Vitesse de rotation RPM 18.000 tr/min 
Réglage du temps par seconde (1à99min). 
-Rotors à godets et adaptateurs pour tubes de 5ml à 50ml 
-Verrouillage électrique du couvercle 
-Capacité 4x50ml 
Nineau sonore  56dB (A) 
Puissance 1650w 

03 Congélateur vertical -20°C 
No Frost  280 L 

-20°C : 
- No Frost 
- volume net : minimum 280 litres 
- Minimum 7 tiroirs 

04 Bain marie  

: 6 à 12 litres - Capacité 
- Résolution de la température : ± 0,1°C 
- Stabilité de la température : ± 0,2°C 

05 Thermocyleur PCR  

Configurations des blocs :96 puits, 0,2ml 
Uniformité thermique : < 0,5°C (30s après avoir atteint 95°) 
Gamme de températures : 0°C à 100°C 
Type d’affichage : Ecran LCD couleur 
Montée en température max :4°C/s(bloc), 3°C/s (échantillon). 
Précision thermique : ±20.0.25°C (35°C à 99,9°C) 
Interface :USB 

06 Congélateur vertical -20°c 
274-350 L 

- Capacité 274-350 litres 
- Configuration: type armoire (vertical) 
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-Porte :1 porte avec verrou 
- Plage de température :-20°C à -30°C 
- Puissance de congelation : Uniforme 
- Régulation de température : Précise 
- Affichage externe de la température avec système d’alarme 
visuel et sonore intégré : Exigés 
- Compresseurs de type inverter intégré : Exigés 
- Système No Frost : Exigés 

Exigés : ans)éventive annuelle (sur 5 Maintenance pr - 

07 Centrifugeuse de paillasse  

-Vitesse max :14000-15000 rpm 
- RCF max :15,0-15,6xg 
- Capacité :12x1,5/2ml 
- Système de contrôle par microprocesseur programmable. 
- écran LCD rétro-éclairé pour la vitesse, le temps et le RCF  
- Réglage de la vitesse : par palier de 100 rpm 

08 Mini –Centrifugeuse 
- Vitesse max :9000-10000 rpm 
-Capacité : 8 x 0,5/et 1,5ml 
- Affichage de la vitesse et du temps de roulement 

09 Mini-cuve d’électrophorèse 
horizontale  

Cuve complete avec accessoire 
- Dimentions des gels :-7 x -10cm 
- Chambre élèctrophorèse 
- Couvercle de sécurité avec high voltage leads 
- Plateau de migration 
- Plateau de préparation  
- Peignes épaisseur 1,5mm (au moins 2) 

10 Réfrigérateur Congélateur 
combiné de 340-400 L 

- Réfrigérateur : combiné 
- Volume total : de 340L à 400L 
- Nombre de porte :2 
- Congélateur avec au moins 3 tiroirs 
- Alarmes de porte ouverte, Sonore 
- Un afficheur de température, LED 
- Système de refroidissement : No Frost 
- Dégivrage : automatique 
-Niveau de bruit maximal : 40 dB 
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- Compresseur inverter (garanti au minimum 10 ans) 
- Classe énergétique au minimum : A+ 
- Autonomie au minimum :18h 
- Garantie au minimum :3 ans 
- Fiche technique : Obligatoire 

11 Générateur d’hydrogène 

Compatible avec chromatographie en phase gazeuse-FID 
Pureté d’hydrogène produit ≥ 99% 
Débit d’hydrogène = 100 cc/min 
Pression générée = 0-100psi 
Pureté de l’eau : conductivité < 1.0uS.cm 
Taille compacte, facile à mettre sur une paillasse 
Niveau de bruit acceptable 
Détecteur de fuite intégré permettant d’arrêter automatiquement le 
générateur 
Système d’alarme visuelle en cas de panne ou de coupure de 
courant 

11 Générateur Nitrogen 250 
cc 

Compatible avec chromatographie en phase gazeuse-FED 
Pureté d’azote ≥ 99% 
Débit d’azote =250cc/min 
Pression générée = 0-80 psi 
Equipé d’un compresseur d’air compatible avec le modèle proposé 
Taille compacte, facile à mettre sur une paillasse 
Niveau de bruit acceptable  
Système d’alarme visuelle en cas de panne ou de coupure de 
courant 

11 Générateur air zero pour 
GC-FID 

Teneur maximale en hydrocarbures (exprimée en méthane) dans 
l’air zéro produit : < 0.05 ppm 
Taille de particules maximale :<0.01um 
Débit d’air = 1.5L/min 
Pression générée = 0-80psi 
Compatible avec le compresseur d’air précision 
Taille compacte, facile à mettre sur une paillasse 
Niveau de bruit acceptable 
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11 Compresseur d’air 

 

Adapté pour être associé au générateur air zéro 

Débit = 1.5 L/min 

Pression générée = 80psi 

Teneur en hydrocarbures (sous forme de méthane) < 0.05 ppm 

Niveau sonore : silencieux pendant le fonctionnement 
 
 
 

 

 

 

 العميد             ..............في...................                                        
 اطلعت عليه و وافقت       

 محمد الجوينيهد                                                            األستاذ المتع             
 )االسم واللقب والصفة واإلمضاء والختم(     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


