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الخاصة
كراس الشروط االدارية
َ
َ

الفصل  :1موضوع الصفقة
تعتزم جامعة قفصة القيام بطلب عروض وطين عدد  2019/02ابجراءات مبسطة القتناء معدات طباعة ونسخ لفائدة جامعة قفصة
واملؤسسات التابعة هلا .ميكن لكل عارض املشاركة يف فصل أو أكثر.
الفصل  :2كيفية تقدمي العروض

توجه الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية ابلربيد املضمون الوصول أو ابلربيد السريع إىل العنوان التايل :جامعة قفصة -طريق توزر كلم 4

قفصة  .2100أو تسلم مباشرة اىل مكتب الضبط جلامعة قفصة ابلعنوان املذكور أعاله مقابل وصل ايداع وذلك يف اآلجال احملددة.

حدد آخر أجل لقبول العروض يوم "  14ماي  2019على الساعة منتصف النهار ) "( 12hوذلك حسب التوقيت االداري (يؤخذ بعني
اإلعتبار ختم مكتب ضبط جامعة قفصة لقبول العروض) ،وتكون العروض يف ظرف خمتوم ومغلق حيمل عبارة "اليفتح ،طلب العروض الوطين

عدد  2019 /02ابجراءات مبسطة املتعلق ابقتناء معدات طباعة ونسخ لفائدة جامعة قفصة واملؤسسات التابعة هلا"
حيتوي هذا الظرف على ظرفني منفصلني وخمتومني " أ " و " ب " وعلى الواثئق اإلدارية التالية:

 –Iالواثئق اإلدارية:
 -1األصل من كراس الشروط اإلدارية اخلاصة مؤرخة وممضاة وحتمل إمضاء وختم املزود يف مجيع الصفحات.
 -2شهادة يف تسوية الوضعية اجلبائية صاحلة إىل أخر أجل لقبول العروض.
 -3شهادة اخنراط ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي.
 -4نسخة من مضمون السجل التجاري أو بطاقة التعريف اجلبائية.
 -5تصريح على شرف يف عدم اإلفالس أو التسوية القضائية (ملحق .)1
 - 6تصريح على الشرف يف االلتزام بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقديـم وعــود أو هدااي أو عطااي قصد التأثري على خمتلف إجراءات إبرام
الصفقة ومراحل إجنازها حيمل ختم وإمضاء العارض (ملحق )2
 -7تصريح على الشرف يقدمه املشارك أبنه مل يكن عوان عموميا جبامعة قفصة أو إحدى املؤسسات التابعة هلا منذ مدة مخس سنوات على األقل
(ملحق )3
 -8الضماانت الوقتية وفق ماهو مبني ابلفصل الثالث من كراس الشروط ،وتكون هذه الضماانت صاحلة ملدة ( )120يوما بداية من اليوم املوايل
آلخر أجل لقبول العروض ،و تكون نقدا تودع مباشرة لدى حماسب جامعة قفصة أو ضماانت بنكية طبقا لألمنوذج املصاحب )ملحق .(4
 -9وصل ايداع مببل  40دينارا (غري قابل لالسرتجاع) ابحلساب الربيدي رقم  61729ابسم حماسب جامعة قفصة ابلنسبة للعارضني الذين
يقومون بسحب كراس الشروط من موقع واب اجلامعة.

 – IIالظرف " أ " يتضمن العرض الفين و حيتوي على الواثئق التالية:

 .1األصل من كراس الشروط الفنية اخلاصة مؤرخة وممضاة وحتمل إمضاء وختم املزود يف مجيع الصفحات.
 .2بطاقة إرشادات حول العارض حتمل العنوان بكل دقة ورقم اهلاتف و الفاكس وتكون ممضاة وخمتومة (ملحق )5
 .3الواثئق الفنية (اجلذاذات واملطوايت التعريفية ) ...،املتعلقة ابملعدات املقرتحة وجيب أن تكون واضحة ،مفصلة ،متضمنة جلميع املعطيات
اخلاصة جبميع اخلصائص الفنية املطلوبة وم كتوبة إبحدى اللغات العربية ،الفرنسية أو األنقليزية ،وحتمل وجواب ختم العارض مع عدم ذكر أي
إشارة تدل على األمثان.
 .4تعمري إستمارة اإلجابة اخلاصيات الفنية املقرتحة طبقا (ملحق عدد )6
 .5استمارة اإلجابة اخلاصة بـ  Aspect Serviceمعمرة ممضاة و مؤرخة من قبل العارض (ملحق )7
 .6شهادة يف خصوص مطابقة مصنّع التجهيزات املقرتحة ملواصفات اجلودة التونسية أو ما يعوضها من املواصفات العاملية.
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 .7التعهد مبطابقة املع ّدات املقرتحة ملواصفات السالمة الكهرابئية واملطابقة اإللكرتومغناطيسية (ملحق .)8
 .8االلتزام ابلقيام خبدمات ما بعد البيع وذلك ملدة ال تقل عن سنة مصحوبة ابلسرية الذاتية لألعوان التقنيني الذين سيكلفون هبذه اخلدمات
(ملحق .)9

 – IIIالظرف " ب " يتضمن العرض املايل وحيتوي على الواثئق التالية:

ـ االلتزام  ،la soumissionحمرر وممضى وحيمل ختم املؤسسة (ملحق .)10

ـ جدول األسعار مستكمل البياانت وحامل للتاريخ واإلمضاء وختم العارض (ملحق .)11

ـ القائمة التقديرية يف األسعار ابلدينار التونسي وبلسان القلم مستكملة البياانت وحاملة للتاريخ واإلمضاء وختم العارض (ملحق .)12
الفصل  :3الضماانت املالية
 1ـ الضمان املايل الوقيت:
على كل عارض أن يقدم ضمن عرضه ضماان ماليا وقتيا يقدر بـ :

الفصل عدد  : 1ألف دينارا

( 1000.000دت)

الفصل عدد  :2مائة ومخسون دينارا ( 150.000دت)
الفصل عدد  :3ثالمثائة دينارا ( 300.000دت)
الفصول عدد .: 4ستون دينارا ( 60.000دت)
- 2الضمان املايل النهائي:

على العارض الفائز ابلصفقة أن يقدم خالل أجل أقصاه عشرون ( ) 20يوما ابتداء من اتريخ إعالمه إبسناد الصفقة ضماان ماليا هنائيا مقداره
ثالثة ابملائة ( ) % 3من املبل اجلملي للصفقة يتم دفعه لدى احملاسب العمومي جلامعة قفصة أو ضماان بنكيا .ويبقى الضمان النهائي صاحلا طيلة
فرتة تنفيذ الصفقة الستخالص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبال بعنوان تلك الصفقة .يرجع الضمان النهائي شرط أن يكون
صاحب الصفقة قد أوىف جبميع تعهداته و التزاماته جتاه اجلامعة ابنقضاء شهر من اتريخ قبول الطلبات .وإذا متّ إعالم صاحب الصفقة من قبل
اجلامعة قبل إنقضاء اآلجل املذكور أعاله مبقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أبن صاحب الصفقة مل يفي جبميع إلتزاماته ال يرجع الضمان
النهائي أو بتم اإلعرتاض على إنقضاء اإللتزام الكفيل ابلتضامن الذي يعوضه .ويف هذه احلالة ال يرجع الضمان النهائي أو ال يصبح اإللتزام الكفيل
ابلتضامن الذي يعوضه الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها جامعة قفصة .ينجر عن عدم تقدمي الضمان النهائي خالل املدة املذكورة أعاله إعتبار
العارض قد ختلى ضمنيا عن عرضه ويتم حجز الضمان الوقيت لفائدة اإلدارة.
الفصل  :4احلجز بعنوان الضمان
تقوم جامعة قفصة عند اخلالص حبجز نسبة  %10من املبل اجلملي للصفقة وذلك بعنوان ضمان التجهيزات إال أنه وبطلب من صاحب الصفقة
ميكن تعويض هذا احلجز بعنوان الضمان بضمان بنكي بنفس القيمة املالية .وإذا متّ إعالم صاحب الصفقة من قبل اجلامعة قبل إنقضاء اآلجل
املذكور أ عاله مبقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أبن صاحب الصفقة مل يفي جبميع إلتزاماته ال يرجع احلجز بعنوان الضمان إال برسالة رفع اليد
تسلمها جامعة قفصة .ويف مجيع احلاالت ال يرجع احلجز بعنوان الضمان إال بعد اخلتم النهائي للصفقة وذلك إبنقضاء أربعة أشهر من القبول
النهائي للتجهيزات.
الفصل  :5صلوحية العرض

يعترب العرض صاحلا وملزما ملدة مائة وعشرون ( )120يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

الفصل  :6طبيعة األسعار

ال تسحب العروض املقدمة إىل اجلامعة وال تنقح وجيب أن تضمن األمثان الفردية للفصل املعني ابحتساب كافة املعاليم واألداءات ) (TTCمبا
فيها احملمولة على اللف والنقل إىل حد مكان التسليم حبيث تكون اثبتة وغري قابلة للمراجعة خالل مدة اإلجناز.

الفصل  :7فتح الظروف
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جتتمع جلنة فتح الظروف يف جلسة علنية لفتح الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية طبقا لنص اإلعالن عن طلب العروض.
الفصل  :8منهجية فرز العروض
* تتوىل جلنة الفرز التثبت ،ابإلضافة إىل الواثئق اإلدارية والضماانت الوقتية ،يف صحة الواثئق املكونة للعرض املايل.
* تتوىل اللجنة فرز كل فصل على حده كما يلي:
 -1ترتيب العروض املالية تصاعداي بعد تصحيح األخطاء احلسابية واملادية عند االقتضاء.
 -2التثبت يف مطابقة العرض الفين املقدم من قبل صاحب العرض املايل األقل مثنا (تقدمي استمارة اإلجابة اخلاصة بAspect Service

وتقدمي الواثئق الفنية املتعلقة ابملعدات املقرتحة واليت جيب أن تكون واضحة ومفصلة) ،وتقرتح إسناده الصفقة يف صورة مطابقته لكراس الشروط.
 -3إذا تبني أن العرض الفين املعين غري مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية املنافسة حسب ترتيبها املايل
التصاعدي.
الفصل  :9حتيني العرض املايل
ميكن لصاحب الصفقة مطالبة اإلدارة بتحيني عرضه املايل إذا جتاوزت الفرتة الفاصلة بني اتريخ تقدمي العرض املايل وإصدار إذن بداية االجناز مدة
ستة أشهر .ويف صورة إقرار جلنة الصفقات بوجاهة طلب التحيني ،تتوىل اإلدارة حتيني مبل العرض وذلك ابعتماد نسبة التغيري املعمول هبا يف
السوق املالية والصادرة عن البنك املركزي التونسي.
الفصل  :10اإلعالم إبسناد الصفقة
يتم نشر نتائج الدعوة للمنافسة وإسم املتحصل أو املتحصلني على الصفقة على موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية التابع للمرصد الوطين
ّ
للصفقات العمومية وموقع الواب اخلاص جبامعة قفصة ومبقر رائسة جامعة قفصة .ال يتم تبلي الصفقة إىل الفائزين هبا إال إبنقضاء أجل مخسة
( )05أايم عمل من اتريخ نشر نتائج الدعوة للمنافسة .ميكن للمشاركني خالل األجل املنصوص عليه ،الطعن يف هذه النتائج لدى هيئة املتابعة
واملراجعة للصفقات العمومية ويف هذه احلالة يتم تعليق إجراءات تبلي الصفقة إىل حني املوافاة برأي اهليئة يف الغرض.
الفصل  :11أجـل تنفيذ الصفقة
جيب على العارض تنفيذ الصفقة يف أجل ال يتجاوز ستون ( )60يوما ابتداء من التاريخ املنصوص عليه ابإلعالم إبسناد الصفقة.
الفصل  :12ضمان املعدات
يضمن صاحب الصفقة أن املعدات خالية من عيوب الصنع أو مواد التصنيع ومطابقة للمواصفات التونسية والعاملية وذلك ملدة سنة على األقل
ابتداء من اتريخ آخر تزويد ويتمثل الضمان يف إصالح أو تعويض القطع اليت ظهرت هبا عيوب وذلك يف أجل أقصاه  15يوما ودون املطالبة أبي
مقابل .يف صورة مل يتم التعويض أو إصالح املعدات املعيبة يف اآلجال احملددة ،فإنه يقع االلتجاء إىل تطبيق الضماانت (استعمال الضمان النهائي
أو احلجز بعنوان الضمان).
الفصل  :13غرامات التأخري
يتم االلتجاء إىل إعالم مسبق ،يتم تطبيق الرتاتيب اجلاري هبا
يف حالة أتخري غري مربر يف اآلجال احملددة لتسليم املعدات موضوع الصفقة ودون أن ّ
العمل يف مادة غرامات التأخري ويتم احتساب مبل عقوبة التأخري كالتايل :
مبلغ العقوابت= (قيمة املعدات غري املسلمة يف اآلجال ( x )TTCعدد أايم التأخري) 02 x
1000
على أن ال تتجاوز مجلة غرامات التأخري سقف  %5من مبل احلساب النهائي للصفقة .ويف صورة بلوغ هذه النسبة للجامعة احلق يف فسخ
الصفقة دون أي تنبيه مسبق ،مع حتمل املزود املتخلي الفارق يف األسعار.
الفصل  :14التغيري يف حجم الطلبية
ميكن لإلدارة أن تلجأ إىل تغيري حجم الطلبية ابلزايدة أو ابلنقصان يف حدود  % 20من مبل الصفقة دون أن يكون للعارض احلق يف االعرتاض أو
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التعويض ويف صورة جتاوز هذا احلد يتم اللجوء إىل ملحق صفقة.
الفصل  :15قبول التجهيزات
يتم:
 _ 1القبول الوقيت :تسلّم املعدات مبقر رائسة جامعة قفصة واملؤسسات الراجعة إليها ابلنظر على أن ّ
 -إعالم اجلامعة واملؤسسة من قبل صاحب الصفقة ،كتابيا مبوعد التسليم قبل أربعة ( )04أايم على األقل.

 التّأكد من مطابقة املع ّدات املسلّمة للخاصيات الفنية املق ّدمـة من قبل العارض آنفا وذلك بعد جتربتها وتشغيلها (يقوم املزود بتسليم املعدات إىلاملؤسسات املعنية ويسهر بنفسه على حسن تركيبها وتشغيلها وذلك على نفقته اخلاصة).
 إمضاء حمضر االستالم الوقيت للمع ّدات (ملحق  ،)13ويتم القبول حبضور ممثل عن جامعة قفصة واملزود واعضاء جلنة قبول املعدات. إجراء حمضر معاينة يف صورة نقص ان املعدات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية املطلوبة ،وترفض املعدات غري املطابقة للخصائص الفنية وتعوضعلى نفقة املزود يف اإلابن.
_ 2القبول النهائي :يتم حترير حمضر استالم هنائي حبضور مجيع أعضاء جلنة قبول املعدات (ملحق  )14بعد انتهاء مدة الضمان ،وإذا ما ثبت
املزود جبميع إلتزاماته جتاه الصفقة.
قيام ّ
_ 3تطور اخلصائص الفنية :ميكن لصاحب الصفقة تسليم معدات خباصيات فنية أحدث من املعدات موضوع طلب العروض بعد موافقة اإلدارة

ودون أن ينجر عن ذلك أي ترفيع يف األمثان أو أتخري يف آجال التسليم .ويبقى لإلدارة احلق يف رفض أو قبول املقرتحات يف خصوص هذه
اخلاصيات اجلديدة.
الفصل  :16اخلالفات والنزاعات
يف صورة نشوء خالف يتم فضه ابحلسىن ،وإن إستحالت التسوية يتم اللجوء إىل احملكمة ذات النظر بقفصة طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري هبا
العمل.
الفصل  :17فسخ الصفقة
يتم فسخ الصفقة طبقا ألحكام الفصول  118و119و120و 121من األمر عدد  1039املؤرخ يف  13مارس  2014واملتعلق بتنظيم الصفقات
العمومية
الفصل  :18كيفية اخلالص
 -1يتم خالص الصفقة بعد التصريح ابالستالم الوقيت وذلك بواسطة األمر ابلصرف بعد تقدمي الفاتورة اجلملية يف أربعة ( )04نظائر من قبل املزود
تتضمن املبل اجلملي بلسان القلم وتكون خمتومة ومرقمة وممضاة.
 -2يتضمن ملف اخلالص :األصل من اإلذن اإلداري خمتوم وممضي من قبل املزود ،وصوالت التسليم ممضاة من قبل حافظ املغازة و املسؤول
األول ابملؤسسة وحتمل أرقام اجلرد إىل جانب تقدمي حماضر االستالم الوقتية ممضاة.
 -3شهادة يف إبراء الذمة مسلمة من الصندوق الوطين للضمان االجتماعي سارية املفعول إىل يوم اخلالص.
يبقى اخلالص رهني تصريح جلنة القبول مبطابقة املعدات للمواصفات املطلوبة ،ويتم خالص املزود يف أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما بداية من اتريخ
تقدمي ملف اخلالص مستويف جلميع الواثئق الالزمة.
الفصل  :19احملاسب املكلف ابلدفع
احملاسب املكلف ابلدفع هو حماسب جامعة قفصة.
الفصل  :20تسجيل الصفقة
مهما كان مبل الصفقة املسندة ،جيب على صاحب الصفقة مد اجلامعة بثالثة نظائر مسجلة من الواثئق املكونة للصفقة ،واملتمثلة يف:
 عقد صفقة.4
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 االلتزام املايل. جدول األسعار. كراس الشروط اإلداريـة اخلاصة. كراس الشروط الفنية اخلاصـة. الضمان النهائي (يف نسخته األصلية).الفصل  :21النصوص املنظمة للصفقة
تبقى الصفقة خاضعة يف كل ما مل يتعرض إليه هذا الكراس إىل مقتضيات النصوص التالية:
-

جملة احملاسبة العمومية.

-

األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس  2014املنظم للصفقات العمومية ومجيع النصوص اليت متمته ونقحته.

-

كراس الشروط اإلدارية العامة املطبق على الصفقات العمومية املتعلقة ابلتزود ابملواد واخلدمات.

-

كراس الشروط الفنية العامة املطبق على الصفقات العمومية املتعلقة ابلتزود ابملواد واخلدمات.

-

كل القوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل واملنظمة للصفقات العمومية.

الفصل  : 21صلوحية الصفقة
ال تدخل الصفقة حيز التنفيذ إال بعد املصادقة عليها من طرف رئيس جامعة قفصة بعد أخذ الرأي ابملوافقة من جلنة الصفقات املختصة.
...............يف............................

أطلعت ووفقت
إمض ـاء وختـم املزود

قفصة يف………………… :

اطلع وصادق
رئيس جامعة قفصه
رشاد بن يونس

5
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اخلاصة
كراس الشروط الفنيَة
َ
َ

الفصل األول :موضوع الصفقة

تتوزع املعدات كما
تعتزم جامعة قفصة القيام بطلب عروض وطين ابجراءات مبسطة القتناء معدات وطباعة ونسخ و معدات مسعية بصرية لفائدة جامعة قفصة واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظرّ ،

يلي:

املؤسسة
رائسة جامعة قفصة

الفصل

كلية العلوم بقفصة

املعدات

6

01

Photocopieur
trieuse grand tirage

01

02

Photocopieur
moyen tirage

03

03

Photocopieur laser
couleur

04

Fax

املعهد العايل الدارة
املؤسسات

01

املعهد العايل
للفنون و

التطبيقية و

للدراسات التطبيقية

وتكنولوجيا الطاقة

للدراسات

اجملموع

اخلرف بقفصة

التكنولوجيا بقفصة

يف االنسانيات بتوزر

بقفصة

01

01

01

01

06

01

01

02

07

01
01

املعهد العايل للعلوم

املعهد العايل

املعهد العايل لعلوم

املعهد التحضريي

01

01

01

اهلندسية بقفصة

01

04
02
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 اخلاصيات الفنية الدنيا للمعدات املطلوبة:2 الفصل
Article

désignation

01

Photocopieur trieuse
grand tirage

02

Photocopieur moyen
tirage

03

Photocopieur laser
couleur

04

Fax

Caractéristiques techniques minimum exigée
- Vitesse de reproductionA4 ≥ 80P/MIN
- Mémoire ram: 2GO ou plus
- Format papier: A3 à A5
- Grammage papier: 60 à250 g/m2 ou mieux
Alimentation papier - En standard:4 000 feuilles min
Résolution - Maximum :600 dpi
Temps de préchauffage: 60 s max
USB:2.0 min
- Assistance au démarrage et formation sur la connaissance de la machine
utilisation maintenance préventive : jusqu’à la satisfaction
Livré avec consommables nécessaire pour la mise en marche
Livré avec 2 toners supplémentaires sur la totalité des machines par article
- Vitesse de reproduction A4≥ 20p/min
- Mémoire ram: ≤2 G
- Format papier: A3 à A5
- Grammage papier: 80 g/m2
- Alimentation papier : magasin 250 feuilles min et by-pass
- Assistance au démarrage et formation sur la connaissance de la machine
utilisation maintenance préventive : jusqu’à la satisfaction
Livré avec consommables nécessaire pour la mise en marche
Livré avec 2 toners supplémentaires
- Vitesse de reproduction A4: 10p/min couleur et 25p/min noir et blanc
- écran tactile
- Format papier : A3 à A5
- Capacité de mémoire : ≥ 15 MO
- Grammage papier : jusqu'à 210g/m2
- Alimentation papier : magasin 500 feuilles min et by-pass
- Résolution - standard :600 dpi ou plus
Capacité 500 feuilles
USB2.0
- ethernet 10/100
- Assistance au démarrage et formation sur la connaissance de la machine
utilisation maintenance préventive : jusqu’à la satisfaction
Livré avec consommables nécessaire pour la mise en marche
Livré avec 4 cartouches supplémentaires sur la totalité des machines par
article
- Résolution de l'imprimante : 600*600dpi
- Mémoire flash de documents : 4 Mo
- Vitesse modem : 33.600 bps
- Capacité de papier : 150 pages

Quantité

06

07

04

02

........................... في..............
أطلعت ووافقت
إمضاء وختم المزود
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المالحق
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ملحق عدد 1

تصريح علـى الشرف
فـي عـدم اإلفـالس أو التسوية القضائية
المؤرخ في  13مارس  2014والمتعلّق بتنظيم الصفقات
تطبيقا للفصل  56من األمر عدد  1039لسنة 2014
ّ
العمومية.

إنّـي الممضـي أسفلـه ( :اإلسم  ،اللّقـب  ،الصفـة

) …..............………….…..……............….

……………...........................…….……………………………………………………………………..

والمتعـهد بـاسـم ولحسـاب شـركة

……………………………...................................………...

…………..........................……………………………………………………..………………………..

أصرح علـى الشرف ّ
بـأن هـذه الشركـة ليسـت فـي حـالـة إفــالس أو تسوية قضائية.

 ،...........في ..........................................

الـعارض

(االسم ،اللّقـب ،الصفـة ،التـاريخ والخـتم)
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ملحق عدد 2

تصريح علـى الشرف
يف عدم التأثري

تطبيقا للفصل 56من األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس  2014واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

إنّـي املمضـي أسفلـه( :اإلسم  ،اللّقـب  ،الصفـة )

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

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

واملتعـهد بـاسـم شـركة

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

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

أصرح على الشرف وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي القصد منها التأثري على خمتلف
ّ
إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إجنازها مبا خيدم مصلحيت مباشرة أو بصفة غري مباشرة.

 ،.......................في.....................................................................

الـعارض

(االسم ،اللّقـب ،الصفـة ،التـاريخ واخلـتم)
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ملحق عدد 3

تصريح على الشرف

يف عدم انتماء العارض لنفس اإلدارة أو املؤسسة أو املنشاة العمومية املربمة للصفقة
تطبيقا للفصل  56من األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس  2014واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

إنّـي املمضـي أسفلـه( :اإلسم  ،اللّقـب  ،الصفـة )

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

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

واملتعـهد بـاسـم شـركة

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

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

أصرح على الشرف وألتزم أبين مل أكن عوان عموميا لدى جامعة قفصة أو إحدى املؤسسات الراجعة هلا ابلنظر  ،أو مل ميض عن
انقطاعي عن العمل هبا مدة مخس سنوات على األقل.

 ،.......................في.....................................................................

الـعارض

(االسم ،اللّقـب ،الصفـة ،التـاريخ واخلـتم)

مالحظة )*( :صاحب املؤسسة أو الوكيل.
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ملحق عدد 4

الضمـان الوقتـي
أان املمضي أسفله (حنن املمضني
عمال بصفيت )بصفتنا(
ل)(2

أسفله) ()1

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

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

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

أوال :أشهد )نشهد( أن ( .................................................................................... )3متت املوافقة عليه ) عليها( من وزير املالية وأن هذه
املوافقة مل يقع الرجوع فيها وأن

()3

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

قد دفع )دفعت( إىل أمني املال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد....................بتاريخ ......................الضمان القار املنصوص
عليه عمال ابلفصل  56من األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس  2014املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
اثنيا :أصرح )نصرح( أين أكفل )نكفل( بصفيت )بصفتنا( الشخصية وبوجه التضامن مقدم العرض عن أداء مبل الضمان
الوقيت الذي ارتبط به املتعهد )مقدم

العرض( )(4

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

والقاطن بـ

).........................................................................................................................................................................................................(5

حسب طلب العروض الوطين عدد  2019/02إبجراءات مبسطة املتعلق ابقتناء معدات طباعة و نسخ لفائدة جامعة قفصة
واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر .املبل املضمون فيه أنفا يقدر بـ :
...................................................................................................................................

اثلثا  :ألتزم )نلتزم( وابلتضامن بدفع املبل املضمون فيه واملذكور أعاله حملاسب جامعة قفصه وذلك عنـد أول طـلب كتايب تتقدم
به جامعة قفصه وذلك بدون أن تكون يل )لنا( إمكانية إرجاء الدفع أو إاثرة أي نزاع مهما كان سببه ودون احتياج إىل أي تنبيه
أو إجراء إداري أو قضائي .وهذا الضمان يكون صاحا ملدة  :مائة وعشرون يوما
للتاريخ األقصى احملدد لقبول

)120

يوما( حيتسب ابتدءا من اليوم املوايل

العروض.

التاريخ واخلتم واإلمضاء
– 1االسم واللقب للممضي أو الممضين.
 – 2االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
 - 3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.
 – 4اسم المتعهد )مقدم العرض( .
 – 5عنوان المتعهد )مقدم العرض( .

12

اقتناء معدات طباعة ونسخ لفائدة جامعة قفصة والمؤسسات التابعة لها ………………………………………………طلب عروض وطني عدد 2019/02.

ملحق عدد 5

بطاقـة إرشـادات

االسم واللقب:

(جيب تعمري هذه املطبوعة وإرجاعها ضمن العرض)
........... ...........................................................................................................................................................................................

رقم بطاقة التعريف الوطنية :
اسم الشركة:

.

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

…...........…… ....................................................................................................................................................................................

املعرف اجلبائي:

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

السجل التجاري:

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

املقر االجتماعي (العنوان بكل دقة):
املمثل القانوين للشركة أو من ينوبه:

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

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

صندوق الربيد:

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

الرتقيم الربيدي:

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

املدينة:

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

اهلاتف القار:

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

اهلاتف اجلوال:
الفاكس:

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

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

العنوان االلكرتوين. :

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

حرر بـ  .................................يف

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

( إمضاء املشارك وختمه )
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6 ملحق عدد

إستمارة اإلجابة
Formulaire de réponse
) القـسط الثاني (معدات طباعة و نسخ
Article 01 : Photocopieuse trieuse grand tirage
Qté

Fournisseur: .........................

Caractéristiques minimales Exigées.
Spécifications Techniques Proposées

- Mémoire ram: 2GO ou plus
- Format papier: A3 à A5
- Grammage papier: 60 à250 g/m2 ou mieux
Alimentation papier - En standard:4 000 feuilles min
Résolution - Maximum :600 dpi
Temps de préchauffage: 60 s max
USB:2.0 min
- Assistance au démarrage et formation sur la connaissance de la
machine utilisation maintenance préventive : jusqu’à la
satisfaction
Livré avec consommables nécessaire pour la mise en marche
Livré avec 2 toners supplémentaires sur la totalité des machines
par article

06

Marque/Modèle/Pays d’origine
Article 02: Photocopieur moyen tirage
Qté

Fournisseur: .........................

Caractéristiques minimales Exigées.
Spécifications Techniques Proposées
- Vitesse de reproduction A4≥ 20p/min
- Mémoire ram: 256 MB min
- Format papier: A3 à A5
- Grammage papier: 64 à105 g/m2
- Alimentation papier : magasin 250 feuilles min et by-pass
- Assistance au démarrage et formation sur la connaissance de la
machine utilisation maintenance préventive : jusqu’à la
satisfaction
Livré avec consommables nécessaire pour la mise en marche
Livré avec 2 toners supplémentaires

07

Marque/Modèle/Pays d’origine
Article 03: Photocopieur laser couleur
Qté

Fournisseur: .........................

Caractéristiques minimales Exigées.
Spécifications Techniques Proposées
- Vitesse de reproduction A4: 10p/min couleur et 25p/min noir et
blanc
- écran tactile
- Format papier : A3 à A5
- Capacité de mémoire : ≥ 15 MO
- Grammage papier : jusqu'à 210g/m2
- Alimentation papier : magasin 500 feuilles min et by-pass
- Résolution - standard :600 dpi ou plus
Capacité 500 feuilles
USB2.0
- ethernet 10/100
- Assistance au démarrage et formation sur la connaissance de la
machine utilisation maintenance préventive : jusqu’à la

04
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satisfaction
Livré avec consommables nécessaire pour la mise en marche
Livré avec 4 cartouches supplémentaires sur la totalité des
machines par article

Marque/Modèle/Pays d’origine

Article04 : Fax
Qté

Fournisseur: .........................

Caractéristiques minimales Exigées.
Spécifications Techniques Proposées

- Résolution de l'imprimante : 600*600dpi
- Mémoire flash de documents : 4 Mo
- Vitesse modem : 33.600 bps

02

Marque/Modèle/Pays d’origine
…………le……………………………..
Signature et cachet du Soumissionnaire
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7 ملحق عدد

اسـتمـارة اإلجـابـة
Aspect Service
الخدمات الفنية المقترحة

الخدمات الفنية الدنيا المطلوبة

البيان

Conditions générales
Jusqu'à satisfaction et ne
dépassant pas 1 mois.
Supérieur ou égal à 2
Originale
Garantie

Assistance technique au
démarrage (période)
Nombre de techniciens
Documentation fournie

01 an
Prestations couvertes

Durée

Oui
Oui
Oui
Contre tout vice de fabrication
Supérieur ou égal à 48 heures
Supérieur ou égal à 2

Pièces
Mains d'œuvres
Déplacement
Conditions de couverture
Délai d'intervention
Personnel affecté au service
après vente

Livraison
60 jours

Délai de livraison

…………le……………………………..

Signature et cachet du Soumissionnaire

8 ملحق عدد
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تعهد ابملطابقة ملقاييس

السالمة الكهرابئية و التوافق االلكرتومغناطيسي

إنّـي املمضـي أسفلـه( :اإلسم  ،اللّقـب  ،الصفـة )

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

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

واملتعـهد بـاسـم شـركة

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

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

اتعهد ابن املعدات املقرتحة ضمن هذا العرض مطابقة ملقاييس السالمة الكهرابئية و التوافق االلكرتومغناطيسي.

 ،.......................في.....................................................................

الـعارض
(االسم ،اللّقـب ،الصفـة ،التـاريخ واخلـتم)

ملحق عدد 9
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تعهـد

(خبصوص خدمـات ما بعـد البيـع و توفري قطع الغيار)
إنّـي املمضـي أسفلـه( :اإلسم  ،اللّقـب  ،الصفـة )

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

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

واملتعـهد بـاسـم شـركة

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

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

أتعهـد بتـأمني خـدمـات ما بعـد البيـع و توفري قطع الغيار للمعـ ّدات املقرتحة ضمن العرض الذي تقدمت به يف إطار طلب
العروض الوطين عدد

2019/02

إبجراءات مبسطة املتعلق إبقتناء معدات طباعة ونسخ لفائدة جامعة قفصة واملؤسسات

الراجعة هلا ابلنظر ال تقل عن سنة.

 ،.......................في.....................................................................

الـعارض

(االسم ،اللّقـب ،الصفـة ،التـاريخ واخلـتم)
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وثيقــة التعهــد ()….

(الفصل عدد)....................
إنّـي املمضـي أسفلـه(:)2

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

االسم االجتماعي للمؤسسة :
العنوان:

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

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

رقم اهلاتف ....................................................................... :رقم الفاكس:
رقم السجل التجاري للمؤسسة :

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

رقم اإلخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي:
للمؤسسة :
رقم احلساب اجلاري
ّ
للمؤسسة:
املعرف اجلبائي
ّ

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

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

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

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

أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع إلتزامايت املضمنة بكراس الشروط
هذا واخلاص بطلب العروض الوطين عدد  2019/02إبجراءات مبسطة املتعلق إبقتناء معدات طباعة ونسخ لفائدة جامعة
قفصة و املؤسسات الراجعة هلا ابلنظر.
كما ألتزم بعرضي هذا ملدة مائة وعشرين ( ) 120يوما ابتدءا من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض وذلك حسب
األسعار الفردية املدونة جبدول األسعار هلذه الصفقة.
وأصرح على الشرف بصحة البياانت املقدمة .
القيمة اجلملية للعرض (كلفة املعدات واخلدمات املصاحبة ) بدون إحتساب األداءات

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

( ..............................................................................................................................بلسان القلم) (( ).................................................ابألرقام).
القيمة اجلملية للعرض ابحتساب األداء على القيمة املضافة ابألرقام ()........................................وبلسان القلم

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

.....................................................................................................................................................................................................................................
 ،.......................في.....................................................................

الـعارض

(االسم ،اللّقـب ،الصفـة ،التـاريخ واخلـتم)
 -1هذا االلتزام املايل جيب أن يكون به اتريخ اثبت و ممضى.
 -2االسم واللقب والصفة.
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جدول األسعار

Article

01
02
03
04

Désignation

QTE

Photocopieur trieuse grand tirage
Photocopieur moyen tirage
Photocopieur laser couleur
Fax

Prix unitaire
HTVA(chiffres)

Prix Unitaire H.TVA ( lettres)

06
07
04
02

…………le……………………………..
Signature et cachet du Soumissionnaire

12 ملحق عدد
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القائمة التقديرية في األسعار

Article

01
02
03
04

Désignation

QTE

Photocopieur trieuse grand
tirage
Photocopieur moyen tirage
Photocopieur laser couleur
Fax

Prix unitaire
HTVA

Taux
TVA

Prix unitaire
TTC

Prix total
TTC

06
07
04
02

Arrêté le présent devis à la somme de (en toute lettres et en TTC).......................................................
……………………………………………………………………………………..........................……....
……………………………………………………………………………………………………………..
…………le……………………………..
Signature et cachet du Soumissionnaire

13 ملحق عدد
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حمضر استالم وقتـي
موضوع الصفقة :اقتناء معدات طباعة ونسخ لفائدة جامعة قفصة واملؤسسات التابعة هلا يف إطار طلب العروض الوطين

عدد  2019/02إبجراءات مبسطة

صاحب الصفقة

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

اتريخ املصادقة على الصفقة

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

يف يوم  .................................................................من شهر  .........................................................سنة

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

حنن املمضون أسفله
السيد(ة) ....................................................................................................................................................................................................................
()1

:

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

قمنا مبعاينة املعدات ب ـ
املسلمة مـن قبل

()3

()2

...……...................................................................................……………………………………… ...………................

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

ونشهد أن املعدات موضوع الصفقة ( )4سلمت بتاريخ ،...........................................حسب وصل التسليم عدد
وهي قابلـة لالستالم الوقيت  - :دون حتفظ

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

/_/

 -مع اعتبار التحفظات الواردة ابحملضر.

/_/

واعتمادا على ذلك حرر هذا احملضر.
 ،.......................في.....................................................................

اإلمضـاءات
( )1اذكر اهلوية والصفة
( )2مكان اإلجناز
( )3صاحب الصفقة
( )4اخلدمة موضوع الصفقة ميكن أن تكون أشغاال أو تزويدا مبواد أو خدمة أخرى

ملحق عدد 14
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حمضر استالم هنائي
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صاحب الصفقة

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

اتريخ املصادقة على الصفقة

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

يف يوم  .................................................................من شهر  .........................................................سنة

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

حنن املمضون أسفله
السيد(ة) ....................................................................................................................................................................................................................
()1

:

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

السيد(ة)

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

حتول ـ ــنا إل ـ ــى

(.)2

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

ملعايـنـة املعدات اليت سلمها

()3

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

ونشهد أن املعدات قابل ــة لالستالم النهائي.

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

واعتمادا على ذلك حرر هذا احملضر.
 ،.......................في.....................................................................

اإلمضـاءات
( )1اذكر اهلوية والصفة
( )2مكان اإلجناز
( )3صاحب الصفقة
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