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كراس الشروط الفنية اخلاص ابإلستشارة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
)CF N°03/2022 UGAF-ANTI-COVID19 (2eme fois

املتعلقة إبقتناء إسرتاحات قهوة ووجبات غذاء لفائدة التظاهرات واألنشطة املنجزة
يف إطار تنفيذ مشروع UGAF-ANTI-COVID19
الفصل  :1املوضوع
يف إطار تنفيذ  PAQ-COVID19اخلاص جبامعة قفصة " "UGAF-ANTI-COVID19املمول من البنك العاملي للإلنشاء والتعمري
 BIRDحتت إشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والذي يهدف إىل تطوير جودة التعليم العايل ،تعتزم جامعة قفصة إقتناء إسرتاحات قهوة
ووجبات غذاء طيلة فرتة إجناز املشروع املقدرة بسنة ونصف.
الفصل  :2كيفية تقدمي العروض

على املزودين الراغبني يف املشاركة اإلتصال مبقر اجلامعة على العنوان التايل:جامعة قفصة -طريق توزر كلم  4قفصة  2100لسحب كراس
الشروط جما اًن ،كما ميكن حتميلها من موع الواب اخلاص جبامعة قفصة www.ugaf.rnu.tnابب طالبات العروض.
ترسل العروض يف ظروف مغلقة مرفقة ابلواثئق املصاحبة طب اقا لكراس الشروط الفنية عن طريق الربيد مضمون الوصول أو ابلربيد السريع أو تسلم
مباشرة اىل مكتب الضبط جبامعة قفصة ابلعنوان املذكور أعاله مقابل وصل ايداع وذلك يف اآلجال احملددة مع ذكر عبارة.
" اليفتح ،إستشارةعدد)CF N°03/2022 UGAF-ANTI-COVID19 (2eme fois

.املتعلقة إبقتناء إسرتاحات قهوة ووجبات غذاء لفائدة التظاهرات واألنشطة املنجزة يف إطار تنفيذ مشروع
"UGAF-ANTI-COVID19

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم اإلربعاء

25

ماي .2022على الساعة منتصف النهار ( )12h00وذلك حسب التوقيت االداري وتفتح

العروض يف جلسة علنية خالل نفس اليوم وذلك على الساعة الواحدة بعد الزوال ( )13h00مبقر جامعة قفصة (يؤخذ بعني اإلعتبار ختم
مكتب الضبط ابجلامعة لقبول العروض).

وجواب على:
حيتوي الظرف اخلارجي ا
 -1كراس الشروط اإلدارية اخلاصة يف نسخته األصلية مؤشرة وخمتومة ومن قبل العارض نفسهأو وكيله املؤهل قانوًن لذلك مع إضافة اإلمضاء واخلتم
يف الصفحة األخرية واسم وصفة املمضي.
 -2بطاقة إرشادات حول العارض معمرة وممضاة وحتمل ختم العارض (ملحق عدد.)1
 -3نسخة من مضمون السجل التجاري أو بطاقة التعريف اجلبائية.
حمرر وممضى وحيمل ختم املؤسسة حسب املثال الوارد بكراس الشروط ،واليت تبني مبلغ العرض ابلدينار التونسي بدون اعتبار
-4وثيقة ّ
التعهد املايلّ ،
األداءات من جهة وابعتبار مجيع األداءات من جهة أخرى (ملحق عدد .)2
 -5جدول األمثان مستكمل البياًنت وحامل للتاريخ واإلمضاء وختم العارض حسب املثال الوارد بكراس الشروط (ملحق عدد .)3
الفصل  :3طبيعة األمثان
املزود أبي تغيري أو حتوير طيلة امل ّدة احمل ّددة ابلفصل األول من هذه االستشارة.
تعترب األسعار املق ّدمة اثبتة وغري قابلة للمراجعة دون أن يطالب ّ
1
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الفصل  :4تغيري حجم الطلبية
املزود قبل  48ساعة من موعد تسليم وجبات الغذاء أواسرتاحة القهوة ،كما ميكن جلامعة قفصة تغيري حجم
تلتزم جامعة قفصة بتقدمي طلباهتا إىل ّ
املزود قبل  24ساعة من موعد التسليم.
الطلبية وذلك إبعالم ّ

الفصل  :5تسليم الوجبات
املزود بتسليم الوجبات املطلوبة منه ابملكان الذي تطلبه منه مصاحل جامعة قفصة مع توفري مجيع اخلدمات املرافقة (موارد بشرية ولوجستية)،
يلتزم ّ
املزود فضاء مهيأ الستقبال الوفود لتناول الوجبات على عني املكان (على األقل  20شخص).
كما جيب أن تتوفر لدى ّ

الفصل  :6شروط السالمة والنظافة
عهد املزود ابحرتام مجيع شروط السالمة الغذائية وتسليم الطلبية وف اقا جلميع لوائح الصحة والسالمة ،كما ميكن جلامعة قفصة إرجاع الوجبات
يت ّ
تبني أهنا ال تستجيب للشروط املذكورة (غري مطابقة للمواصفات املطلوبة ،رائحتها أو لوهنا غري طبيعيني،
املسلّمة إىل املزود واملطالبة بتعويضها إذا ّ
غري نظيفة .)....
الفصل  :7منهجية تقييم العروض
يتم فتح وتقييم العروض على النحو التايل:

 تتوىل جلنة فتح وتقييم العروض يف مرحلة أوىل التثبت من صحة الواثئق املكونة للعرض اإلداري واملايل وتصحيح األخطاء احلسابية واملادية عندتصاعدًي.
االقتضاء مث ترتيب مجيع العروض املالية
ا
-حتتوي االستشارة على قسطينويتم إسناد الطلبية إىل صاحب العرض املايل األقل مثنا بكل قسط اعتمادا على املنهجية املذكورة أعاله.

 يف صورة تساوي أكثر من عرض (العروض الدنيا) ،ميكن جلامعة قفصة أن تطلب من املشاركني املعنيني تقدمي عروض مالية جديدة ،وتكونهذه االستشارة كتابية وف اقا لإلجراءات املنصوص عليها ابلفصلني  53و 55من األمر املنظم للصفقات العمومية.

الفصل  :8كيفية اخلالص
 -1يتم خالص االستشارة على دفعات وتكون على النحو التايل:

التزود مؤيدة بوصوالت تسليم تثبت أتمني اخلدمات من القيمة اجلملية لطلب.
• ّ %50

التزود مؤيدة بوصوالت تسليم تثبت أتمني اخلدمات.
•  %50من القيمة اجلملية لطلب ّ
 -2تقدم الفاتورة حمتوية للمبلغ اجلملي لقيمة اخلدمات املنجزة ابعتبار مجيع األداءات يف أربعة ( )04نظائر إىل رائسة جامعة قفصة مرفقة ابلنسخة
األصلية لإلذن اإلداري.
ويتم خالص املزود يف أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما بداية من اتريخ تقدمي ملف اخلالص مستويف جلميع الواثئق الالزمة.
الفصل  :9احملاسب املكلف ابلدفع
املختص املكلف ابلدفع هو حماسب جامعة قفصة.
احملاسب
ّ

الفصل  :10الرتاتيب القانونية
خيضع تنفيذ هذه االستشارة ،يف كل ما مل يشر إليه كراس الشروط ،للرتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل وخاصةا ألحكام األمر عدد 1039لسنة
 2002املؤرخ يف 13مارس 2014املنظم للصفقات العمومية ومجيع النصوص اليت متمته ونقحته.
قفصة يف:

…………………

أطلعت ووفقت

إمض ـاء وختـم املزود

2

رئيس جامعة قفصه
رشاد بن يونس
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املالحق

3
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ملحق عدد1

بطاقــــة إرشــــــادات
(يجب تعمير هذه المطبوعة وإرجاعها ضمن العرض)

االسم واللقب:

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

رقم بطاقة التعريف الوطنية:

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

اسم الشركة:

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

المعرف الجبائي:

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

السجل التجاري:

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

المقر االجتماعي (العنوان بكل دقة):

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

صندوق البريد:

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

الترقيم البريدي:
المدينة:

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

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

الهاتف القار:

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

الهاتف الجوال:

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

الفاكس:

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

العنوان االلكتروني. :

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

حرر بـ  ..................في......................

(إمضاء المشارك وختمه )
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ملحق عدد 2

وثيقــة التعهــد المالي
اخلاصة ابإلستشارة عددCF N°03/2022 UGAF-ANTI-COVID19 (2eme fois).

املتعلقةإبقتناء إسرتاحات قهوة ووجبات غذاء لفائدة التظاهرات واألنشطة املنجزة
يف إطار تنفيذ مشروع UGAF-ANTI-COVID19

أسفلـه()2

…………………………………………………… …………………………………… :

ّإنـي الممضـي
االسم االجتماعي للمؤسسة ……………………………………………………………………………………… :
.

العنوان ………………………………………………………………………………………….……………….:
رقم الهاتف  …………………………… :رقم الفاكس ………………………………………………………. :

رقم السجل التجاري للمؤسسة ……………………………………………… ………………………………… :
ر

رقم اإلنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي……………………………………………………… :

رقم الحساب الجاري
للمؤسسة …………………………………………………………………………………… :
ّ
للمؤسسة …………………………………………………………………………………… :
المعرف الجبائي
ّ

أشهد بإطالعي وبكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع إلتزاماتي المضمنة بكراس الشروط هذا والخاص
باإلستشارة عدد) CF N°03/2022 UGAF-ANTI-COVID19 (2eme foisالمتعلقة بإقتناء إستراحات قهوة ووجبات غذاء لفائدة

التظاهرات واألنشطة المنجزة في إطار تنفيذ مشروع دعم الجودة UGAF-ANTI-COVID19
كما ألتزم بعرضي هذا لمدة تسعون ( )90يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض وذلك حسب األسعار
الفردية المدونة بجدول األسعار لهذه االستشارة.
وأصرح على الشرف بصحة البيانات المقدمة .

القيمة الجملية للعرض بدون إحتساباألداءات( …………………………………………………………… :بلسان القلم)
( ( ) ………………....…........باألرقام).
..

.

القيمة الجملية للعرض باحتساب األداء على القيمة المضافة باألرقام……………………………………………… :

(بلسان القلم) (( ) ………………....…........باألرقام).
.

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

الـعارض

 )1هذا االلتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضى.
 )2االسم واللقب والصفة.
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(االسم ،الّلقب ،الصفة ،التاريخ والخـتم)
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3 ملحق عدد
BORDEREAU DES PRIX
UGAF-ANTI-COVID19  املتعلقة إبقتناء إسرتاحات قهوة ووجبات غذاء لفائدة التظاهرات واألنشطة املنجزة يف إطار تنفيذ مشروعCF N°03/2022 UGAF-ANTI-COVID19 (2eme

fois)اخلاص ابإلستشارة عدد

Lot N°1pause-café
Désignation

Article N°

01

02

Pause-café-riche (choix 2) :
Café – lait – gâteaux – trois type de jus – salé - eau ½ L
Pause-café-traditionnel :
Café – lait –Mbasses- Regoutta- Miel- Jus de saison – مطبقة- huile d’olive–

Unité

Quantité

Ens

600

Ens

300

Prix Unitaire H.T.

TVA

Prix Unitaire T.T.C.

Prix Total T.T.C.

Bsissa ()بسيسة- eau ½ L- dattes
Total Lot 1 TTC
Lot N°2 Déjeuner
Article N°

Désignation

Unité

01

Sandwich Makloub ou libanais au choix (Thon, escalope,
chawarma,….. ) + Boisson gazeuse en canette 33 cl.

Ens

02

Baguette farcie au choix (thon, escalope, chawarma…) OUpizza
moyenne + Boisson gazeuse en canette 33 cl.

Ens

03

04

Déjeuner (choix 1) :
Entrée (Brick + salade ou soupe) + Suite (viande blanche) +garniture +
Dessert + Eau ½ L
Déjeuner (choix 2) :
Entrée (Brick, salade ou soupe) + Suite (viande rouge OU poisson)
+garniture + Dessert+ Eau ½ L

Ens

Ens

Quantité

Prix Unitaire H.T.

TVA

Prix Unitaire T.T.C.

Prix Total T.T.C.

300
300

200

200
Total Lot 2 TTC

TOTAL TTC
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