استشارة عدد 2019/02
اقتناء لباس الشغل
الخاصة
شروط اإلداريّة
كراس ال ّ
ّ
ّ
الفصل  :1موضوع االستشارة:

كراس الشروط هذا ،اقتناء لباس شغل لفائدة األعوان
تعتزم رئاسة جامعة قفصة ،حسب التشريعات اجلاري هبا العمل وبنود ّ
كراس الشروط الفنية).
التابعني هلا (أنظر ّ
الفصل  :2تقديم العروض:
الشروط عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع
لكراس ّ
ترسل العروض يف ظروف مغلقة مرفقة بالوثائق املصاحبة طبقا ّ

الضبط باجلامعة على العنوان التايل :جامعة قفصة طريق توزر كم  4قفصة
أو توضع مباشرة مبكتب ّ

.2100

يـجب أن تصل العروض إىل مكـتب الضبط باجلامعة يف أجل أقصـاه يوم  14مارس  2019خالل التوقيت اإلداري ،وال ميكن

قبول العروض اليت تصل بعد هذا التاريخ ويعتمد يف ذلك على ختم مكتب الضبط باجلامعة .ويتعني على املشاركني أن يتخذوا
اإلجراءات الالزمة حىت تصل عروضهم يف األجل احمل ّدد.

تق ّدم العروض يف ظرفني :ظرف "أ" وظرف "ب" يوضعان يف ظرف خارجي يكتب عليه عنوان جامعة قفصة إىل جانب عبارة:

«ال يفتح  -استشارة عدد  :2019/02اقتناء لباس الشغل لسنة .»2019

اخلاص هبا
لكراس الشروط مقسمة إىل جمموعتني حيث توضع كل جمموعة يف الظرف
ّ
حيتوي الظرفان على مجيع الوثائق املصاحبة ّ
واحلامل للعبارات التالية:
 الظرف "أ" :العرض الفين. الظرف "ب" :العرض املايل. /1-2يجب أن يحتوي الظرف «أ» على الوثائق التالية:
الشروط اإلدارية مؤشر يف مجيع صفحاته وحتمل توقيع العارض وختمه يف الصفحة األخرية مع بيان التاريخ.
كراس ّ
ّ .1
 .2استمارة االستجابة ممضاة وخمتومة(.ملحق عدد )1
.3

بطاقة إرشادات حول املشارك (ملحق عدد .) 2

.4

نسخة من بطاقة التعريف اجلبائية للمؤسسة.
شهادة يف الوضعية اجلبائية تكون صاحلة عند آخر أجل لتسليم العروض (وثيقة أصلية أو نسخة مطابقة لألصل).

.6

نسخة من وصل إيداع مناذج زي الشغل لدى املغازة جبامعة قفصة(.حسب المثال المصاحب بالملحق عدد )5

.5

1

 /2-2يجب أن يحتوي الظرف «ب» على الوثائق التالية:

مؤرخة وممضاة وخمتومة من طرف
 .1وثيقة التعهد املايل واليت تبني مبلغ العرض بالدينار التونسي وباعتبار مجيع األداءات ّ
العارض(الملحق عدد .)3
مؤرخ وممضى وخمتوم من طرف العارض (الملحق عدد .)4
 .2جدول األسعار بال ّدينار التونسي وباعتبار مجيع األداءات ّ

هامة:
مالحظات ّ

ويمكن المشاركة في االستشارة بتقديم عرض في فصل واحد أو مجموعة من الفصول أو كل الفصول ويكون اإلسناد
حسب الفصول.
الفصل  :3العرض المالي:
اخلاص هبذه االستشارة طبقا للمثال املصاحب بكراس الشروط وجيب أن يكون ممضى وخمتوما من
جيب أن يقدم العرض املايل
ّ
طرف العارض.
تقدم األسعار الفردية بالدينار التونسي مع احتساب جميع اآلداءات( ،)TTCوهي غري قابلة للمراجعة ،كما حتتسب هذه
األسعار إىل غاية تسليم األكسية.
الفصل  :4نماذج البضاعة ومطابقتها:
جيب على كل مشارك تقدمي مناذج من الفصول اليت يشارك هبا يف عرضه وإيداعها مبغازة جامعة قفصة (العنوان :جامعة قفصة
طريق توزر كم  4قفصة  )2100وذلك قبل هناية األجل األقصى لتسليم العروض مقابل وصل تسلم ،و يف صورة عدم تقدمي
األمنوذج ألحد الفصول املشارك هبا يتم إلغاء العرض بالنسبة هلذا الفصل.

تسرتجع مناذج البضاعة التابعة للعارضني الذين مل يتم االحتفاظ بعروضهم يف أجل ثالثني ( )30يوما من اإلعالن عن إسناد
الطلبية وحيتفظ بنماذج الفصول اليت وقع عليها االختيار وجوبا لدى حافظ املغازة باجلامعة الستعماهلا كعينة عند تسليم
األكسية وتسرتجع بعد التسلم النهائي.
جيب أن تكون البضاعة املسلمة يف إطار هذه االستشارة مطابقة للنماذج املقدمة من طرف العارض ،ويف حالة ثبوت عدم
مطابقتها للمواصفات املتفق عليها أو فسادها ،يتوىل صاحب الطلبية املعين باآلمر وجوبا تعويض البضاعة املعيبة حتت مسؤوليته
وعلى نفقته.
يلتزم كل عارض بأخذ القياس يف مناسبتني (قياس أويل  ،قياس هنائي) بالنسبة للفصول املسندة إليه وذلك بالتنسيق مع اإلدارة.
الفصل  :5تسليم األكسية:
املزود لإلذن
مبقر رئاسة جامعة قفصة إىل حافظ املغازة طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل ،بعد تسلم ّ
يتم تسليم األكسية وجوبا ّ

بالتزود.
ّ

الفصل  :6آجال التسليم:

جيب على العارض الذي أسندت له الطلبية تسليم الفصول املطلوبة يف أجل أقصاه ثالثون يوما ( 30يوما) بداية من اليوم املوايل
بالتزود املسلم له من قبل رئاسة جامعة قفصة.
لتاريخ توصله باإلذن ّ
2

الفصل  :7فرز العروض:
 المرحلة األولى:املكونة للعرض املايل وتصحيح األخطاء احلسابية واملادية عند االقتضاء مث ترتيب مجيع
تتوىل جلنة الفرز ،التثبت يف صحة الوثائق ّ

العروض املالية تصاعديا حسب الفصول بدءا بالعرض األقل مثنا وانتهاء بالعرض األرفع مثنا.
 -المرحلة الثانية:

تقوم اللجنة حبضور كافة أعضائها ومشاركة ممثل عن العملة بالتثبت يف مطابقة العرض الفين املق ّدم من قبل صاحب العرض املايل
تبني أ ّن العرض الفين املعين غري مطابق للخاصيات
األقل مثنا وتقرتح إسناده الطّلبيّة يف صورة مطابقته للخاصيات الفنية ،وإذا ّ

يتم تقييم النماذج املقدمة من قبل
يتم املرور إىل العرض املوايل باعتماد نفس املنهجية بالنسبة للعروض الفنية حيث ّ
الفنية ّ
العارض الذي قدم العرض املايل األقل مثنا .
يتم التقييم بالنظر يف عناصر اجلودة التالية:
ّ
األصناف المصنوعة من القماش

األحذية

 نوعية اجللد -نوعية النعل

 نوعية القماش -نوعية الفصالة

 سالمة اخلياطة ونوعية اإللصاق -النّاحية اجلمالية

 سالمة اخلياطةاملكمالت
 -مجالية اللباس ونوعية ّ

الفصل  :08تغيير حجم الطلبيّة:
ميكن جلامعة قفصة تغيري الكميات املطلوبة موضوع الطلبية بالزيادة أو بالنقصان بنسبة ال تتعدى عشرون باملائة ( )% 20من
للمزود رفض تغيري حجم الطلبية أو طلب تغيري السعر الفردي.
الكميّة املطلوبة ،ويف هذه احلالة ال ميكن ّ
الفصل  :09التسوية المالية:

يتم خالص البضاعة املسلمة يف اآلجال القانونية عن طريق حتويل بريدي أو بنكي حلساب املزود خالل  30يوما من تاريخ
ّ
تسليم البضاعة ،وذلك بعد تسلم فواتري يف أربعة نظائر خالية من األخطاء ،مصحوبة باألصل من طلب التزود الصادر عن إدارة
اجلامعة يف الغرض .هذه الفواتري جيب أن ختص فقط البضاعة املسلمة من طرف املزود حلافظ املغازة جبامعة قفصة.

الفصل  :10التراتيب القانونية:

وخاصة ألحكام جملة
للرتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل
خيضع تنفيذ هذه االستشارة يف كل ما مل يشر إليه كراس ّ
الشروط ّ
ّ
بالتزود مبواد عاديّة وخدمات
الصفقات العموميّة
كراس ّ
ّ
العامة املطبّق على ّ
الشروط اإلداريّة ّ
اخلاصة ّ
احملاسبة العموميّة وألحكام ّ
الصفقات العموميّة.
املؤرخ يف  13مارس  2014واملتعلق بتنظيم ّ
وألحكام األمر عدد  1039لسنة ّ 2014
في:
في:

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

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

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

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

اطلعت عليه ووافقـت
ـزود
الم ّ

اطلعت عليه وصادقت

(التاريخ ،اإلمضاء ،الختم واسم وصفة الممضي)

رئيس جامعة قفصة
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المالحق

4

استمارة االستجابة

1 ملحق عدد

2019  اقتناء لباس الشغل لسنة:2019/02 استشارة عدد
اإلستجابة

الخاصيات الفنية

الفصل

عدد الفصل

- Cuir à dessus: En cuir de vachette
- Doublure:
•
•

L’article doit être entièrement doublé
Empeigne en toile conçue pour la fabrication des chaussures
- Semelage: semelle de marche en élastomère compact
- Forme et finition :
• La forme: a un bon volume chaussant
• Le talon: bas
Finition: l’article est soigné, ne présentant pas de défauts apparents.

حذاء نساء
Chaussures basses
pour dame (Noir)

01

- Cuir à dessus : En cuir de vachette
- Doublure:
•
•

L’article doit être entièrement doublé
Empeigne en toile conçue pour la fabrication des chaussures
- Semelage:
• Première de montage préfabriqué en matière cellulosique
• Semelle de marche en croupon
- Forme et finition:
• Chaussures avec lacets noirs
• La forme: a un bon volume chaussant
Finition: l’article est soigné, ne présentant pas de défauts apparents.

-

Semelle extérieure du sabot antidérapante
Orthopédique
Sabot entièrement double et renfort matelassé
Dessus en cuir perforé
Talon entre 35mm et 50 mm
- Chaussure de sécurité montante classique en cuir
- Empeigne : cuir
- Doublure : renforcée résistante à l’usure avec caractéristiques
spéciales de respirabilité et rapidité de séchage
- Semelle de marche : isolante, résistante à l’usure, aux huiles et aux
hydrocarbures.
- Semelle anti-perforation : acier
- Embout : acier résistant aux chocs
- Façon : Coupe féminine
- Tissu : coton/polyester (coton majoritaire)
- triplure de col de bonne qualité
- Pince poitrine
- Tissu : coton/polyester (coton majoritaire)
- Col classique
- Triplure de col de bonne qualité
- Poche droite
- Façon : coupe féminine
- En tissu coton/polyester (coton majoritaire)
- Triplure de col et de pointe de bonne qualité
- Pince poitrine

5

حذاء رجال
Chaussures basses
pour homme (Noir)

قبقاب
Sabot perforé
blanc

حذاء واقي
Chaussures de
sécurité

02

03

04

قميص صيف نساء
Chemisette
manches courtes
pour dame

05

قميص صيف رجال
Chemisette
manches courtes
pour homme

قميص شتاء نساء
Chemisette
manches longues

06

07

pour dame
- Tissu : popeline unis
- 7 boutons sur le devant avec patte et sous pattes
- une poche poitrine
- col classique non boutonné
- pattes de manches capucin
- Tissu : tergal
- veste droite doublée
- Pantalon droit doublé jusqu’aux genoux, bas libre, ou jupe doublée
- Poche côte inclinée- Ceinture avec languette- Tissu : tergal
- veste droite
- poche passepoilée
- Pantalon droit doublé jusqu’aux genoux, bas libre
- poche dos passepoilée
- Ceinture avec languette
- Veste droite doublée
- poche passepoilée
- Pantalon droite, bas libre et cinq passants
- poche côte inclinée
- Ceinture avec languette
- Pantalon doublé jusqu’aux genoux- Tissu : Flanelle ou en laine vierge
- Veste droite doublée
- Pantalon droite, bas libre, cinq passants
- Poche côte inclinée
- Poche dos passepoilée
- Ceinture avec languette
- Pantalon double jusqu’aux genoux
- Tissu principal : coton/polyamide
- Doublure : Polyester
- Doublure manche : Polyester
- Fermeture : Boutonnée ou Zippée
- Col : Droite simple
- Pantalon droite, bas libre, cinq passants
- Poche coté inclinée
- Poche dos passepoilée
- Ceinture avec languette
- En tissu polyester/ coton ou polyester/viscose
- Armure croisée
- Deux poches plaquées
- Coutures renforcées
- Résistance au lavage
- En tissu polyester/ coton ou polyester/viscose
- Armure croisée
- Deux poches plaquées
- Coutures renforcées
- Résistance au lavage
- Combinaison à glissière
- Col chevalière
- Elastique dos
- Fermeture par glissière double curseur
- Manches longues droites
- 2 poches poitrine avec fermeture glissière
- 2 poches côtés plaquées
- 1 poche arrière et 1 poche mètre

............................يف.................

العارض
 اخلتم واإلمضاء، الصفة،االسم واللقب
6

قميص شتاء رجال
Chemisette
manches longues
pour homme

08

كسوة صيف للنساء
)(مع حصتين للقياس
Costume d’été
pour dame

09

كسوة صيف للرجال
)(مع حصتين للقياس
Costume d’été
pour homme

10

كسوة شتاء للنساء

)(مع حصتين للقياس
Costume d’hiver
pour dame

11

كسوة شتاء للرجال

)(مع حصتين للقياس
Costume d’hiver
pour homme

معطف رجال
Manteau homme

سروال نساء
Pantalon femme

ميدعة بيضاء
Blouse blanche

ميدعة
Blouse

بزة عمل
Combinaison de
travail

12

13

14

15

16

17

ملحق عدد 2

عامة حول المشارك
بطاقة إرشادات ّ

استشارة عدد  :2019/02اقتناء لباس الشغل لسنة
شركة:
االسم االجتماعي لل ّ
العنوان بالكامل

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

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

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

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

المعرف الجبائي:
رقم السجل التجاري............................................................................ :رقم ّ
عدد اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي:

رقم الحساب الجاري( :بريدي/البنك):
وكيل الشركة:

2019

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

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

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

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

المفوض إلمضاء وثائق العرض (االسم واللقب والخطة):
الشخص ّ

الجوال ......................................... :البريد اإللكتروني:
رقم الهاتف ّ

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

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

 ............................يف:

العارض
االسم واللقب ،الصفة ،اخلتم واإلمضاء(
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............................................

ملحق عدد 3

التعهد المالـي
وثيقة ّ

استشارة عدد  :2019/02اقتناء لباس الشغل لسنة
الفصول المعنية عدد:

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

إني الممضي أسفله (............................................................................... :)1الصفة:
االسم االجتماعي للمؤسسة:

2019

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

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

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

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

رقم السجل التجاري للمؤسسة................................................................... :المعرف الجبائي:
رقم االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي:
رقم الحساب الجاري للمؤسسة:

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

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

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

أشهد بإطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامايت املضمنة بكراس الشروط هذا

واخلاص باالستشارة عدد  2019/02املتعلقة باقتناء زي الشغل لفائدة عملة جامعة قفصة بعنوان سنة  2019وأصرح على
الشرف أن كل البيانات اليت هتمين واملذكورة سابقا هي صحيحة.

القيمة اجلملية للعرض املايل بدون احتساب األداءات  H.Tباألرقام هي ()2
(وبلسان القلم).....................................................................................................................................................................................................
قيمة األداء على القيمة املضافة باألرقام هي(........................................................... ................................................................................. )2
(وبلسان القلم)......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................

القيمة اجلملية للعرض املايل باحتساب مجيع األداءات  T.T.Cباألرقام هي ()2
(وبلسان القلم)......................................................................................................................................................................................................
وأتعهد بتسليم مجيع الطلبية يف أجل أقصاه....................................................................................................................................................

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

حرر بـ  .....................يف
(االسم واللقب ،التاريخ واإلمضاء واخلتم)

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

----------------------

 .1االسم واللقب والصفة.

 .2جيب أن يقع ذكر القيمة اجلملية لاللتزام املايل وإال فإن العرض يعترب الغ.
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جـدول األسعـار

ملحق عدد 4

استشارة عدد  :2019/02اقتناء لباس الشغل لسنة 2019

ع/ر

نوع البضاعة

الكمية

01

قميص شتاء رجال

15

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Chemisette manches longues pour homme

قميص صيف رجال
Chemisette manches courtes pour homme

كسوة شتاء رجال
Costume d’hiver pour homme

كسوة صيف رجال
Costume d’été pour homme

معطف رجال
زوج حذاء رجال
)Chaussures basses pour homme (Noir

زوج حذاء واقي رجال
Chaussures de sécurité

بزة عمل
Combinaison de travail

15
13
13

15
2
4

ميدعة زرقاء رجال

4

ميدعة بيضاء نساء

10

قميص شتاء نساء

7

Blouse bleu
Blouse blanche
Chemisette manches longues pour dame

قميص صيف نساء
Chemisette manches courtes pour dame

سروال نساء
كسوة شتاء للنساء
Costume d’hiver pour dame

كسوة صيف للنساء
Costume d’été pour dame

زوج حذاء نساء
)Chaussures basses pour dame (Noir

معطف نساء
Manteau femme

7
10

Pantalon femme

Sabot perforé blanc

جميع األداءات (إلى غاية التسليم)

جميع األداءات (إلى غاية التسليم)

11

Manteau homme

قبقاب نساء

السعر الفردي بالدينار مع احتساب

السعر الجملي بالدينار مع احتساب

2
2
7
5
1

أوقف جدول األسعار هذا بجملة قدرها( :باألرقام وبالحروف مع احتساب جميع األداءات):

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

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

اطلعت عليه ووافقت

(اسم ولقب وصفة املمضي ،اإلمضاء والتاريخ واخلتم)
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ملحق عدد 5

وصل إيداع نماذج زي الشغل

استشارة عدد  :2019/02اقتناء لباس الشغل لسنة

2019

الكمية

المالحظات

ع/ر

النموذج

01

قميص شتاء رجال

02

قميص صيف رجال

03

كسوة شتاء رجال

04

كسوة صيف رجال

05

معطف رجال

06

زوج حذاء رجال

07

زوج حذاء واقي رجال

08

بزة عمل

09

ميدعة زرقاء رجال

10

ميدعة بيضاء نساء

11

قميص شتاء نساء

12

قميص صيف نساء

13

سروال نساء

14

كسوة شتاء للنساء

15

كسوة صيف للنساء

16

زوج حذاء نساء

17

قبقاب نساء

18

معطف نساء

تسلمت بتاريخ.................
المزود ( اإلمضاء و الختم)

حافظ المغازة

مالحظة هامة :يرفق هذا الوصل وجوبا بالوثائق المكونة للعرض الفني بعد إمضائه من طرف حافظ المغازة والعارض.
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