استشارة عدد  2018/05اقتناء معدات إعالمية

إستشارة عدد 2018/05
إقتناء معدات إعالمية
اخلاصة
كراس ال ّ
شروط اإلداريّة ّ
ّ
الفصل  :1موضوع االستشارة:

كراس الشروط هذا ،إقتناء معدات إعالمية لفائدة مصاحلها
تعتزم رائسة جامعة قفصة ،حسب التشريعات اجلاري هبا العمل وبنود ّ
خالل سنة .2018
الفصل  :2كيفية املشاركة وتقدمي العروض:
أ -املشاركة  :على العارضني الراغبني يف املشاركة أن يسحبوا ملف االستشارة مباشرة من رائسة اجلامعة (مصلحة ميزانية اجلامعة)
خالل التوقيت اإلداري ،كما ميكنهم حتميل ملف االستشارة من موقع واب اجلامعة www.ugaf.rnu.tn

ب -تقديـم العروض  :تق ّدم العروض يف ظرف مغلق ويكتب عليه عبارة« :ال يفتح  -إستشارة عدد  :2018/05إقتناء معدات
إعالمية لسنة  »2018وترسل عن طريق الربيد على العنوان التايل  :جامعة قفصة طريق توزر كلم  4قفصة

2100

أو تسلم مباشرة

مبكتب الضبط.
الفصل  :3آخر أجل لقبول العروض:
ح ّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  25جوان  2018خالل التوقيت اإلداري ،ويعتمد ختم مكتب الضبط ابجلامعة لتحديد اتريخ
وصول العرض ،ويلغى كل عرض يصل بعد التاريخ احمل ّدد واملطلوب أخذ االحتياطات الالزمة لتصل العروض يف اآلجال احملددة.

الفصل  :4مكوانت العرض:

تق ّدم العروض يف ظرفني :ظرف "أ" وظرف "ب" يوضعان يف ظرف خارجي يكتب عليه عنوان جامعة قفصة إىل جانب عبارة:
«ال يفتح  -إستشارة عدد  :2018/05إقتناء معدات إعالمية لسنة .»2018
اخلاص هبا
حيتوي الظرفان على مجيع الواثئق املصاحبة مللف االستشارة مقسمة إىل جمموعتني حيث توضع كل جمموعة يف الظرف
ّ
واحلامل إلحدى العبارات التالية:
 الظرف "أ" :العرض الفين. الظرف "ب" :العرض املايل. /1-2جيب أن حيتوي الظرف «أ» على الواثئق التالية:
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املدونة هبذه البطاقة ملراسلة
 .1بطاقة إرشادات ّ
عامة حول املشارك (حسب املثال املصاحب) .علما وأنّه سيقع اعتماد املعطيات ّ
املشارك.
 .2ملف االستشارة مؤشر يف مجيع صفحاته وحيمل توقيع العارض وختمه يف الصفحة األخرية مع بيان التاريخ.
 .3شهادة يف الوضعية اجلبائية تكون صاحلة عند آخر أجل لتسليم العروض.
 .4نسخة من بطاقة التعريف اجلبائية للمؤسسة.
 .5معرف اهلوية الربيدية أو البنكية.
 /2-2جيب أن حيتوي الظرف «ب» على الواثئق التالية:
مؤرخ وممضى وخمتوم من طرف العارض (حسب املثال املصاحب).
 .1جدول األسعار ابل ّدينار التونسي وابعتبار مجيع األداءات ّ
 .2وثيقة التعهد املايل واليت تبني مبلغ العرض ابلدينار التونسي وابعتبار مجيع األداءات مؤرخة وممضاة وخمتومة من قبل العارض
(حسب املثال املصاحب).
الفصل  :5العرض املايل:

اخلاص هبذه االستشارة طبقا للمثال املصاحب وجيب أن يكون ممضى وخمتوما من طرف العارض.
جيب أن يقدم العرض املايل
ّ

يقدم السعر الفردي ابلدينار التونسي مع احتساب األداء على القيمة املضافة ومصاريف التسليم املباشر ابجلامعة ،وهو غري قابل
للمراجعة أو التغيري.
الفصل  :6مناذج البضاعة:

جيب على كل مشارك تقدمي منوذج من فصول املعدات اليت يشارك هبا يف عرضه وإيداع النّماذج مقابل وصل تسلم يف الغرض من

مغازة جامعة قفصة (العنوان :جامعة قفصة طريق توزر كم  4قفصة  )2100وذلك قبل هناية األجل األقصى لتقدمي العروض.
الفصل  :7تسليم البضاعة:
* تسلم البضاعة وجواب مباشرة مبقر رائسة جامعة قفصة (املغازة) أثناء التوقيت اإلداري على نفقة املزود.
* يضمن املزود خلو البضاعة من كل العيوب ،ويف حال رفض اإلدارة تسلم البضاعة لعيب فيها يلتزم املزود ابستبداهلا.
الفصل  :8آجال التسليم:

ح ّدد أجل تنفيذ الطلبية بعشرين ( )20يوما ابتداء من اليوم املوايل لتسليم اإلذن ابلتزود وميكن لإلدارة إلغاء طلب التزود بعد هذا
األجل واملرور للمزود املوايل من حيث الثمن.

الفصل  :9فرز العروض:
-

املرحلة األوىل:

املكونة للعرض املايل وتصحيح األخطاء احلسابية واملادية عند االقتضاء مث ترتيب مجيع
تتوىل جلنة الفرز ،التثبت يف صحة الواثئق ّ
العروض املالية تصاعداي بدءا ابلعرض األقل مثنا وانتهاء ابلعرض األرفع مثنا.
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-

املرحلة الثانية:

تقوم اللجنة ابلتثبت يف مطابقة العرض الفين املق ّدم من قبل صاحب العرض املايل األقل مثنا وتقرتح إسناده الطّلبيّة يف صورة مطابقته

للعرض الفين.
يتم اعتماد نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية املنافسة حسب ترتيبها املايل
إذا ّ
تبني أ ّن العرض الفين املعين غري مطابق ّ
التصاعدي.

الفصل  :10تغيري حجم الطلبيّة:
ميكن جلامعة قفصة تغيري الكميات املطلوبة موضوع الطلبية ابلزايدة أو النقصان بنسبة ال تتعدى عشرين ابملائة ( )% 20من الكميّة
للمزود رفض تغيري حجم الطلبية أو تغيري السعر الفردي.
املطلوبة ،ويف هذه احلالة ال ميكن ّ
الفصل  :11طريقة اخلالص:

يتم خالص الفواتري طبقا لإلجراءات املالية اجلاري هبا العمل بواسطة التحويل الربيدي أو البنكي ،لذلك يتعني على املزود بعد تسليم
ّ
البضاعة تقدمي فاتورة يف أربعة نظائر مصحوبة ابألصل من طلب التزود الصادر عن إدارة اجلامعة يف الغرض وإذن تسليم وحتمل
الفاتورة وجواب ختم وإمضاء املزود ورقم املعرف اجلبائي واهلوية البنكية أو الربيدية.

الفصل  :12الرتاتيب القانونية:

كراس
الرتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل
خيضع تنفيذ هذه االستشارة حسب ّ
ّ
وخاصة ألحكام جملة احملاسبة العموميّة وألحكام ّ
ابلتزود مبواد عاديّة وخدمات وألحكام األمر عدد  1039لسنة 2014
ّ
الصفقات العموميّة ّ
العامة املطبّق على ّ
الشروط اإلداريّة ّ
اخلاصة ّ
الصفقات العموميّة.
املؤرخ يف  13مارس  2014واملتعلق بتنظيم ّ
ّ

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

يف:

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

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

يف:

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

إطلعت عليه وصادقت

اطلعت عليه ووافقـت

رئيس جامعة قفصة

ـزود
امل ّ

(التاريخ ،اإلمضاء ،اخلتم وإسم وصفة املمضي)

3

استشارة عدد  2018/05اقتناء معدات إعالمية

املالحق
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مصلحة ميزانية اجلامعة

1 ملحق عدد

جـدول األسعـار
2018  إقتـناء معدات إعالمية لسنة:2018/05 استشارة عدد

ر/ع

نوع البضاعة

الكمية

01

Toner Fax brother MFC 8880 DN

2

02

Toner Lexmark C925 DTE / 4couleurs

1

03

Toner Epson N-7000

2

04

Toner Epson N-3000

4

05

Toner Epson 2550

6

06

Toner Samsung 4551

5

07

Toner Canon image runner 8585

3

08

Toner Kyocera P4040

6

09

Toner Ricoh MP 8001

2

10

Toner Xerox 5021

2

11

CD-R/700MB avec Boitier Slim

200

12

DVD -R/4.7 GB avec Boitier Slim

200

13

Point d’accès ( voir annexe numéro 2)

3
5

السعر اجلملي ابلدينار مع

احتساب مجيع األداءات

السعر الفردي ابلدينار مع
احتساب مجيع األداءات
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14

Connecteur RJ 45

100

15

Flash disque 16Go

20

16

RALLONGE USB 10METRE

3

17

Rouleau papier canevas 44 pouces pour
traceur canon ipf 840

3

18

Rouleau d’étiquettes collantes pour
Imprimantes codes à barres de bureau
Modèle PC23d :
Largeur du papier : Max. 60 mm, min.15
mm/Longueur d’étiquette : Min. 6 mm

2

TOTAL T.T.C

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

:) (ابألرقام وابحلروف مع احتساب مجيع اآلداءات:أوقف جدول األسعار هذا جبملة قدرها

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

إطلعت عليه ووافقت
) اإلمضاء والتاريخ واخلتم،(اسم ولقب وصفة املمضي
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2 ملحق عدد

Spécification technique Point d’accès
Boîtier solide en métal
• Technologie Power over Ethernet (PoE) 802.3af intégrée
• Deux antennes à gain élevé amovibles
• Base PoE (Power over Ethernet) fournie
• Supports de verrouillage inclus
Norme(s) réseau
• Wi-Fi A (IEEE 802.11a), Wi-Fi B (IEEE 802.11b), Wi-Fi G
• (IEEE 802.11g), Wi-Fi N 300 Mbps (IEEE 802.11n)
• Modes de fonctionnement
• AP
• Point à Point, Point Multipoint
• AP + Point à Point
Connecteur(s)
• Gigabit Ethernet 10/100/1000 - RJ45 Femelle
• Mode de fonctionnement
• Borne d'accès, Client sans fil, WDS (Wireless Distribution
• System), WDS/pont
Cryptage
• Chiffrement des données WEP 64/128/152 bits
• WPA Personal/WPA Enterprise
• WPA2 Personal/WPA2 Enterprise
• Authentification utilisateur 802.1x
• AES

Filtrage des adresses MAC
Garantie

• 1 an
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ملحق عدد 3

عامة حول املشارك
بطاقة إرشادات ّ

استشارة عدد  :2018/05اقتناء معدات إعالمية لسنة
شركة:
االسم االجتماعي لل ّ
العنوان ابلكامل

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

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

اهلاتف .......................................... :الفاكس:

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

املعرف اجلبائي:
رقم السجل التجاري............................................................................ :رقم ّ

عدد اإلخنراط ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي:
رقم احلساب اجلاري( :بريدي/البنك):
وكيل الشركة:

2018

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

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

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

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

املفوض إلمضاء واثئق العرض (االسم واللقب واخلطة):
الشخص ّ

اجلوال ......................................... :الربيد اإللكرتوين:
رقم اهلاتف ّ

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

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

 ............................يف:

العارض
االسم واللقب ،الصفة ،اخلتم واإلمضاء(
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مصلحة ميزانية اجلامعة

ملحق عدد 4

التعهد املالـي
وثيقة ّ

استشارة عدد  :2018/05اقتناء معدات إعالمية لسنة 2018
إين املمضي أسفله (............................................................................... :)1الصفة:
االسم االجتماعي للمؤسسة:

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

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

رقم اهلاتف ........................................................................... :رقم الفاكس:

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

رقم السجل التجاري للمؤسسة................................................................... :املعرف اجلبائي:
رقم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي:
رقم احلساب اجلاري للمؤسسة:

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

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

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

أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامايت املضمنة بكراس الشروط هذا
واخلاص ابالستشارة عدد  2018/05املتعلق ابقتناء معدات إعالمية لفائدة جامعة قفصة بعنوان سنة  2018وأصرح على الشرف

أن كل البياانت اليت هتمين واملذكورة سابقا هي صحيحة.

القيمة اجلملية للعرض املايل بدون احتساب األداءات  H.Tابألرقام هي (........................................................... )2
(وبلسان القلم).....................................................................................................................
..................................................................................................................................
قيمة األداء على القيمة املضافة ابألرقام هي(........................................................................................)2
(وبلسان القلم).........................................................................................................................
القيمة اجلملية للعرض املايل ابحتساب مجيع األداءات  T.T.Cابألرقام هي (........................................................)2
(وبلسان القلم).....................................................................................................................
...................................................................................................................................
وأتعهد بتسليم 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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