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اقتناء معدات نسخ لفائدة
بعض المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس
كـــــراس شــــــروط طلب العروض

األطراف المتعاقدة:

من جهة

رئيس جامعة صفاقس

والسي ـ ــد ……………………………… :بصفته ……………………………………

من جهة أخرى

الفصـل  :2المـوضـوع
الخـ

تعتزم جامعة صفاقس القيام بطلب عروض وطني باتبـاع اجرـراتاا الاداة ـل اـخ ال ـ عبـر منوممـة الاـرال العيـممي علـ

 Tunepsحسـب التاـر ا الرـاره بـه العيـق وطمقـا ليقترـياا شـ ار

الاـرون ءـما اقتنـال معـداا نسـ لفائـد بعـ

الراجعة بالنور لرامعة صفاقس ،وءمه اليعداا ممزعة عل الحصص التالية:

حصص

الكميل

Photocopieur Numérique grand tirage avec branchement à l'ordinateur
et avec chargeur
(آلة نسخ كبيرة الحجم)
Photocopieur Numérique moyen tirage avec branchement à l’ordinateur
et avec chargeur
(آلة نسخ متوسطة الحجم)

11

العدد
1
2

اليسسسـاا

11

مع العلم وأنه يمكن لكل عارض المشاركة في حصة أو أكثر.
الفصل  :0الشـروط المطاـوبل لامشاركـل
تقبق ضين طلب العروض ءـما ماـارشة شـق عـارض مسـتمم للرـياناا اليطلمفـة لتنفيـم الصـفقة ـي أ رـق الوـروم ييكـن لشخـخا

الياديين أو اليعنم ين المين ءم ي حالة تسم ة قرائية أو رضائية طمقا للتار ا الراره به العيق ابرام صفقاا عيممية خر طة أا يـسثر
ذلك عل حسن انراز الصفقة ي طلب العروض ءما.
 Tunepsالياــارشة وتحييــق ش ـ ار

يمكننن للمننزودين المنننجلين بمنلومننة الشننراء العمننومي عل ن ال ن

الاــرون مرانــا عبــر اليمقــا

www.tuneps.tn
الفصـل  :3تقديـم العـروض

و ــتم ارســاع العــروض وجمفــا عبــر الينوممــة وليز ــد اارخــاداا حــمع شيايــة التســريق واســت "ع منوممــة  Tunepsييكــن م ااتصــاع
بيرشــز النــدال التــابا لمحــد الا ـرال العيــممي عل ـ الخ ـ بالهياــة العليــا للطلــب العيــممي عل ـ رقــم الهــات

اال تروني tuneps@pm.gov.tn

يت من العرض من:
-عرض ني

عرض مالي2

 07117107أو عبــر البر ــد

كيا يرب أن يرسق الياارك جزلا من مل

ت م ن العرض خارج الخ  ،اليتيثق ي وثيقة الريان الـمقتي ،ـي ظـرم إلـ رئاسـة جامعـة

صفاقس طر ق اليطار شلم  1صفاقس  1723خ"ع تمقيت العيق اإلداره عن طر ق البر د مريمن المصـمع أو البر ـد السـر ا أو تسـلم

مماخــر إل ـ مكتــب الرــم التــابا لرئاســة جامعــة صــفاقس مقابــق وصــق إيــداا و كــمن خــر أجــق لقبــمع العــروض ءــم يــمم  30ة ســم ر
 0302عل الساعة  9:33صماحا و عتيد ي ذلك عل ختم مكتب الرم

ءما الورم يرب أن يكمن م لقا ومختمما وا يحيق سمى العمار التالية:

ال فتح طاب روض وطني دة 0302/17

اقتناء معدات نسخ لفائدة
بعض المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس
يقص

ليا شق عرض لم ياتيق عل الريان المقتي.

ترسق شا ة العروض عل الخ اا ي صمر تراوزءا الحرم األقص اليسيمح به نيا والينصم

عليه بالينوممة

يتم ارساع شا ة المثائق اليطلمفة والعناصر التي تعتيد ي التقييم عل الخ شيا ءم مبين بالردوع التالي:
الوثائق المطاوبل
71

الريان المقتي أو التزام ال فيق بالترامن

72

وثيقة االتزام بالقيام بخدماا ما بعد البيا وتم ير قطا الغيار

71

بطاقة إرخاداا عامة حمع العارض

70

نسخة من السرق المطني لليسسساا

ال ياناا الوارب اتبا ها
ضيان بن ي أو التزام ال فيق بالترامن صـال ليـد  120يممـا مـن تـار اليـمم
اليـ ـ ـمالي ألخ ـ ــر أج ـ ــق لقب ـ ــمع الع ـ ــروض يح ـ ــرر و ق ـ ــا للني ـ ــمذج الي ـ ــدرج بكـ ـ ـ ار
الاــرون  ،أو األصــق مــن وصــق إيــداا لــدى محاســب الرامعــة مــا وجــمد تقــديم
األصق بماسطة ظـرم م لـق ووجـمد ارسـاع نسـخة ميسـمحة عبـر الينوممـة ـي
اآلجاع واا عت ر العرض الغيا.
وجمد تعيير اليطبمعة الير قة باليلحق عدد  71ل ـ ار

الاـرون وارسـالها عبـر

الينوممة
وجمد تعيير اليطبمعة الير قة باليلحق عدد  72ل ار

الارون

وارسالها عبر الينوممة
لـم ييـ

علـ تـار تسـليها أكثــر مـن خــهر إلـ

خـر أجــق لقبـمع العروض مــا

وجمد ارسالها عبر الينوممة نس ل دمسوحل

العرض الفني حتوي وروبا اخ:
1

استيار نية
)(Formulaire de réponse Aspect Technique

وجــمد التقيــد بــالنيمذج الير ــق ل ـ ار

الاــرون وتعييـره بكــق دقــة ووضــمح مــا عــدم

اإلكتفـال باإلجابــة بــنعم أو ا مــا وجــمد ارسـالها عبــر الينوممــة واال عت ــر العــرض
الغيا لاحصل المعنيل.

2

ت من ميرا ومختممة وأصلية وتحيق إسـم الاـرشة اليصـنعة مـا وجـمد ارسـالها

المثائق الفنية prospectus techniques

عبر الينوممة وإال عت ر العرض الغيا بالنسبل لاحصل المعنيل

العرض المالي حتوي وروبا اخ:
يرب أن يكمن محر ار وخاليا من اليعاليم القيرقية واآلدالاا (Hors Droits de1

جدوع األثيان

) Douane et Taxesبالنسبة للحصتين ومست يق البياناا طمقا للنيمذج اليدرج
بالعرض اليالي .ما وجمد تعييرءا وارساع نسخة ميسمحة عل الينوممة وإال عت ر
العرض الغيا

3

الفصل  :4توضيحاا واستفساراا

ييكن لليترخحين طلب تمضيحاا عبر الينوممة أو استفساراا شتابية تخص الصفقة/الطلبية وذلك ي أجق أقصاه عار  17أيام من
تار اإلع"ن عـن طلـب العـروض ،و ذا شانـت ااستفسـاراا تتعلـق بيماضـيا جديـة وفنـال  ،تتـمل الرامعـة اإلجابـة عليهـا وتعيييهـا علـ
جييا اليترخحين المين سحبما ملفاا طلب العروض عبر الينوممة وذلك قبـق انقرـال مـد عاـر  17أيـام مـن التـار األقصـ لقبـمع
العروض

كيا ييكن تمجيه م"حق ال اليترخحين المين قامما بتحييق شراساا الارون قصد مز د تمضي مل

طلب العروض أو ادخاع تعـدي"ا

ليس من خانها ت يير ممضما الصفقة ي أجق أدناه عار  17أيام قبق انتهال أجق تقديم العروض
الفصل  :5الضمان الوقتي (أنظر دط و ل الضمان المرفقل بالماحق دع كراس الشروط)

يتعين عل شق عارض أن يقدم ضين عرضه ضيانا وقتيا مقـداره شيـا ءـم مبـين بالرـدوع التـالي و يكـن تعم رـه برـيان بن ـي مـا ذشـر

الحصص الياارك بها ضين الريان و قص شق عرض ا يحتمه عل الريان المقتي
الحصة عدد

1

مبلغ الضمان

1600

2
400

مد صلمحية العروض  127يمما
يمق ءما الريان صالحا طيلة ّ
 يرجا الريان المقتي أو يمضـا حـدا التـزام ال فيـق بالترـامن بالنسـمة للياـارشين الـمين لـم تقبـق عروضـهم بعـد اختيـار صـاحبالصفقة/الطلبية

 يرجا الريان المقتي لصاحب الصفقة/الطلبية بعد تقدييه الريان النهائي ي اجق  27يمما من تار تبلي ه الصفقة/الطلبيةالفصل  : 6مدة صلوحية العروض
بيررد تقديم العرض إن شق عارض يمق ملزما بعرضه ليد مائة وعارون يمما  127ابتدال من اليمم اليمالي من التار النهائي
اليحدد لقبمع العروض وفنال عل ذلك إن العارض يعتبر مطلعا عل شق اليعطياا والبياناا الررور ة لحسن تنفيم التزاماته
الفصل  :7فتح العروض
ترتيا لرنة الارالاا ي جلسة محدد عل

منوممة  Tunepsوعلنية لفت الوروم الخارجية والعروض المارد عبر الينوممة

واليحتم ة عل العروض الفنية واليالية بحرمر العارضين أو من ينمفهم بيقر رئاسة جامعة صفاقس بالتار واليكان والساعة اليحدد
باإلع"ن عن الينا سة وذلك يمم  30ة سم ر 0302اخ الساعة  39003صماحا و تم إثرءا نار نتيرة الفت األولية عل

منوممة Tuneps

 حاالا اجقصات اآللي :تقصي لرنة الفت

ليا العروض ي الحااا التالية:

 العروض المارد أو اليسلية حسب الطر قة اليادية ي اآلجاع أو بعد اآلجاع العروض التي لم تترين وثيقة الريان المقتي العروض التي لم تترين جدوع األسعارالفصل  :8تقييم العــروض
المرحال األولخ :تتمل لرنة الارالاا ي مرحلة أول التثبت باإلضا ة إل المثائق اإلدار ة والريان المقتي ي صحة المثائق اليكمنة
للعرض اليالي وتصحي األخطال الحسابية واليادية عند ااقترال ثم ترتيب جييا العروض اليالية تصاعديا

يتم ترتيب العروض اليالية عل أسا
بالنسبة للحصتين  1و.2
إن العرض المه يتم اختياره ءم:

الثين خاع من اليعاليم القيرقية واآلدالاا )(Hors Droits de Douane et Taxes

4

 العرض األقق ثينا-ل ق حصة عل حده-خاع من اليعاليم القيرقية واآلدالاا )(Hors Droits de Douane et Taxesماالعلم أن معداا ءمه الحصص  1و 2تتيتا باامتياز الرمائي طمقا ليا جال باألمر عدد  117لسنة  1301اليسرخ ي  11أوا
 1301واألمر عدد  013لسنة  2710اليسرخ ي  17أ ر ق .2710
المرحال الثانيل :تتمل لرنة الارالاا ي مرحلة ثانية التثبت ي مطابقة العرض الفني اليقدم من قبق صاحب العرض اليالي األقق ثينا

وتقترح اسناده الصفقة/الطلبية ي صمر مطابقته ل ار
إذا تبين أن العرض الفني اليعني غير مطابق ل ار

الارون

الارون يتم اعتياد نفس الينهرية بالنسمة للعروض الفنية الينا سة حسب ترتيبها

اليالي التصاعده
يتم التقييم الفني عل أسا
الخا

الحصص وعدم تقديم المثائق الفنية وااستيار الفنية ل ق مكمناا الحصة ينرر عنه ر

بالحصة.

يرب أن تستريب العروض للخصائص الفنية اليطلمفة بك ار

الارون وعدم مطابقة إحدى الخاصياا ينرر عنه ر

العرض
الحصة

اليعنية
و تم إثر ذلك إعداد تقر ر تقييم العروض المه يعرض عل أنوار لرنة الارالاا برامعة صفاقس لليما قة عليه
الفصل  :9نشر نتيجة تقييم العروض
تنشر الجامعة نتيجة تقييم العروض واسم المتحصل على الصفقة على لوحة االعالنات بالجامعة وعلى موقع الواب الخاص
بالصفقات العمومية (  ،) www. marchespublics.gov.tnوعلى الموقع الخاص بالجامعة (  ) www. uss.rnu.tnو بموقع
الواب ( )www.tuneps.tnالخاص بمنظومة الشراء العمومي على الخط Tuneps
 ..................في .......................

صفاقس في ......................

اطلعت عليه ووافقت
العارض
(التاريخ  ،اإلمضاء  ،الختم و إسم وصفة الممضي)

اطلع عليه وصادق
رئيس جامعة صفاقس
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة صف اقس

اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

طلب عروض وطني عدد 2021 / 21
اقتناء معدات نسخ لفائدة بعض المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة بصفاقس
كـــــراس الشــــــروط اإلدارية

األطراف المتعاقدة:

من جهة

رئيس جامعة صفاقس

والسي ـ ــد ……………………………… :بصفته ……………………………………

من جهة أخرى

الفصـل  :2المـوضـوع

تعتــزم جامعــة صــفاقس القيــام بطلــب عــروض وطنــي حســب التاــر ا الرــاره بــه العيــق وطمقــا ليقترــياا شـ ار

اقتنال معداا نس لفائد بع

اليسسساا الراجعة بالنور لرامعة صفاقس وءمه اليعداا ممزعة عل الحصص التالية:

حصص

الكميل

Photocopieur Numérique grand tirage avec branchement à
l'ordinateur et avec chargeur
(آلة نسخ كبيرة الحجم)
Photocopieur Numérique moyen tirage avec branchement
à l’ordinateur et avec chargeur
(آلة نسخ متوسطة الحجم)

11

العدد
1
2

الاــرون ءــما

11

ما العلم وأنه ييكن ل ق عارض الياارشة ي حصة أو أكثر
الفصل  :0ط يعل اجسناة

يتم إسناد الصفقة حسب الحصص التي از بها العارض ي إطار صفقة إذا تراوزا قييتها ث"ثمن أل
إطار طلبية ما دون ذلك

دينار  17 777.777دا و ي

الفصل  :3الضمان النهائي (أنظر دط و ل الضمان المرفقل بالماحق دع كراس الشروط):

إن العارض المه وقا إسناد الصفقة/الطلبية له يرب أن يقدم خ"ع العار ن يمما  27التي تلي تبلي ه بإسناد الصفقة/الطلبية ضيانا
نهائيا مقداره  %1من مبلغ الصفقة/الطلبية يرجا الريان النهائي أو ما تمق منه إل صاحب الصفقة/الطلبية أو يصم التزام ال فيق
بالترامن المه يعمضه اغيا خرن و ال صاحب الصفقة/الطلبية برييا التزاماته وذلك بانقضات شهر بعد الق ول النهائي لاطاباا و

إذا تم إع"م صاحب الصفقة/الطلبية من قبق جامعة صفاقس قبق انقرال اآلجاع اليمشمر أع"ه بيقتر رسالة معللة ومريمنة
المصمع أو بأية وسي لة تعطي تار خا ثابتا لهما اإلع"م  ،بأنه لم يف برييا التزاماته  ،ا يرجا الريان النهائي أو يتم ااعتراض
عل انقرال التزام ال فيق بالترامن المه يعمضه و ي ءمه الحالة ا يرجا الريان النهائي أو ا يصم إلتزام ال فيق بالترامن المه

يعمضه اغيا إا بمثيقة ر ا اليد تسليها جامعة صفاقس
إن عدم تقديم الريان النهائي خ"ع التار

اليمشمر أع"ه ينرر عنه اعتمار صاحب الصفقة/الطلبية قد تخل ضينيا عن عرضه

وفالتالي يتم تطبيق أحكام الفقر ح من الفصق  12من ش ار

الارون اإلدار ة

و رب عل صاحب الصفقة/الطلبية أن يقمم بتسريق الريان النهائي و ي حالة التيديد ي جاع تنفيم الصفقة/الطلبية يقا التيديد ي
صلمحية الريان النهائي

6

الفصل  :4شروط الثمن وط يعته

العارض احترام أمثلة جدوع األسعار اليصاحب و تعييره و تقديم أثيانه بالدينار التمنسي خالية من اليعاليم القيرقية

يرب عل

و األدالاا

) (Hors Droits de Douane et Taxesبالنسمة للحصتين  1و 2

ما العلم أن ءمه اليعداا تتيتا باامتياز

الرمائي طمقا ليا جال باألمر عدد  117لسنة  1301اليسرخ ي  11أوا  1301و األمر عدد  013لسنة  2710اليسرخ ي 17
أ ر ق .2710

و قمم صاحب الصفقة/الطلبية بكق اإلجرالاا اليتعلقة باامتياز الرمائي وا تتحيق اإلدار أه مسسولية ي التأخير ي القيام بهمه

اإلجرالاا بالنسمة ل ق حصة
يتم احتساد أثيان اليعداا أو اليماد اليقتنا باعتمار إيصالها إل

اليخابر أو األماكن اليعد لها وترشيزءا وتررفتها وتا يلها ما

القيام بالت م ن

كق خلق أو عطب يط أر عل ءمه اليعداا يتحيله صاحب الصفقة /الطلبية وتحت مسسوليته واألثيان اليقدمة ءي ثابتة وغير قابلة

لليراجعة
الفصـل  :5أرـل اجنجاز

إن صاحب الصفقة /الطلبية مطالب بتسليم اليعداا اليطلمفة شاملة ي أجق أقصاه مائة وعارون يمما  203و بدأ ءما األجق ي
السر ان بداية من التار اليحدد باإلذن اإلداره/مراسلة التبليغ

و ايق أجق اإلنراز :القيام بكق اإلجرالاا اليتعلقة باإلمتياز الرمائي وا تتحيق اإلدار أه مسسولية ي التأخير ي القيام بهمه
اإلجرالاا ،وشملك التزو د باليعداا وترشيزءا وتا يلها والقيام بالت م ن باليسسسة اليعنية بالنسمة لرييا الحصص
الفصــل  :6الضمــان

يتعين عل صاحب الصفقة/الطلبية ضيان أن اليعداا ممضما الصفقة/الطلبية خالية من العيمد ي الصنا أو ي مماد التصنيا
وذلك ليد سنة ابتدال من تار التسلم المقتي لليعداا و تيثق الريان ي إص"ح أو تعم

القطا التي ظهرا بها عيمد وذلك ي

أجق أقصاه ث"ثمن  17يمما من تار اإلع"م بمجمد عيمد ي الصنا أو ي مماد التصنيا دون اليطالمة بأية منحة و ي صمر
الر

إنه يتم تطبيق أحكام النقطة ب من الفصق  12س الصفقة/الطلبية

انرر عنه عدم استعياع اليعداا جزئيا أو شليا وتراوزا مدته األسبمعين إنه يتم التيديد ي أجق الريان
و ي حاع ط أر عطب ّ
شق عرض يقترح مد ضيان أقق من سنة
حسب الفتر التي تطلبتها اإلص"حاا ،و ر
الفصــل  : 1تركيب و تشغيل المعداا

يرب عل صاحب الصفقة /الطلبية أن يسهر بنفسه عل حسن ترشيب اليعداا اليقتنا وتا يلها ،شيا يلتزم بت م ن مستعيليها عل

نفقته الخاصة

يتعهد صاحب الصفقة /الطلبية بإع"م جامعة صفاقس بالتطمراا ي الخاصياا الفنية لليعداا ممضما طلب العروض ءما الييكن
إدراجها واستعداده لتم يرءا وذلك قبق عيلية التسليم دون أن ينرر عن ذلك ترفيا ي األثيان أو تأخير ي جاع التسليم و مق
للرامعة الحق ي قبمع أو ر

اليقترحاا ي خصم

ءمه التطمراا

الفصــل  :8خدداا دا بعد ال يع
يلتزم صاحب الصفقة /الطلبية

بصيانة و ص"ح وتم ير قطا الغيار واليعداا اليزما اقتناؤءا وذلك ليد ا تقق عن خيس سنماا ،حيث يقا تعيير وثيقة االتزام
بالقيام بخدماا ما بعد البيا و تم ير قطا الغيار حسب اليطبمعة الير قة اليلحق عدد 1
الفصــل  :9تسام المعداا

يقا تسلم اليعداا بعد تا يلها عل مرحلتين:
 -2التسام الوقتي :تقمم اإلدار بتسلم اليعداا وتحر ر محرر ي ال رض أنور اليطبمعة الير قة باليلحق ما ش ار

الارون بعد

أن يقمم صاحب الصفقة/الطلبية بتزو د اليسسساا الراجعة بالنور لرامعة صفاقس بها وترشيبها وتا يلها و ت م ن مستعيليها حسب
الارون اليطلمفة
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 -0التسام النهائي :بعد انقرال سنة واحد من إمرال محرر التسلم المقتي تقمم اإلدار بحرمر صاحب الصفقة/الطلبية بالتسلم

النهائي خ"ع تر الريان اليحدد بسنة ،يرب أن ت من اليعداا خالية من شق عيمد و خ"اا ،و ي حاع م"حوة نقائص ،إن
اليزود مطالب بإص"حها قطا غيار أو عيمد صنا
ال رض أنور اليطبمعة الير قة باليلحق ما ش ار

عل نفقته قبق أن يقا التسلم النهائي والمه يتم فيه تحر ر محرر ي

الارون

الفصــل  :22الحجز بعنوان الضمــان

حددا نسمة الحرز بعنمان الريان بعار باليائة  % 17من قيية الصفقة/الطلبية  ،و تم خصم الحرز بعنمان الريان من اليمالغ

التي تد ا لصاحب الصفقة/الطلبية بالنسمة لليعداا ا لتي وقا تزو د اليسسسة بها ءما و يكن تعم

مبلغ الحرز بعنمان الريان

بريان بن ي ،و ي ءمه الحالة يرب عل العارض أن يقمم بتسريله ،يرجا مبلغ الحرز بعنمان الريان إل صاحب الصفقة/الطلبية
أو يصم إلتزام ال فيق بالترامن المه يعمضه اغيا بعد و ال صاحب الصفقة/الطلبية بكق التزاماته وذلك بعد انقرال أرفعة أخهر من
تار

القبمع النهائي أو انتهال مد الريان و ذا تم إع"م صاحب الصفقة/الطلبية من قبق جامعة صفاقس قبق انقرال األجق

اليمشمر بيقتر رسالة معللة ومريمنة المصمع أو بأية وسيلة تعطي تار خا ثابتا لهما اإلع"م ،بأنه لم يف برييا التزاماته ،ا يرجا
الحرز بعنمان الريان أو يتم اإلعتراض عل انقرال التزام ال فيق بالترامن المه يعمضه

و ي ءمه الحالة ا يرجا الحرز بعنمان الريان أو ا يصم التزام ال فيق بالترامن المه يعمضه اغيا إا برسالة ر ا اليد تسليها
جامعة صفاقس
الفصل  :22غــرادــاا التـأخيــر والعقوباا الماليل
عل

صاحب الصفقة/الطلبية احترام أجق التنفيم الينصم

عليه بك ار

الارون المه يحتسب بداية من التار

اليحدد باإلذن

خطية تساوه واحد اصق خيسة وسمعين ي
شق تأخير ي التزو د صاحمه -دون تنبيه مسبق-إل
ّ
اإلداره/مراسلة التبليغ ،و ّ
عرض ّ
األل ( )27.1%0عن شق يمم تأخير من مبلغ الحصة اليسلية بعد اآلجاع التعاقدية دون أن تتراوز ءمه الخطية خيسة باليـائة
 %1من مبلغ الحساد النهائي للصفقة/الطلبية
الفصل  :20فســخ الصفقــل أوالطا يل

إن رئيس جامعة صفاقس يحتفظ بحق س الصفقة/الطلبية وذلك ي الحااا التالية:

أ -ي حالة عدم التنفيم الرزئي أو ال لي للصفقة/الطلبية أو بلمغ مد التأخير ي عيلية التزو د حدود الاهر المه يحتسب بداية من
الحد األقص ألجق اإلنراز و تم التصر بفس الصفقة/الطلبية ي ءمه الحالة بعد عار  17أيام من تمجيه تنبيه عن طر ق رسالة

مريمنة المصمع ما اإلع"م بالبلمغ ولم تتم اإلجابة عليها و ي ءمه الحالة ييكن للرامعة ت ليف من يتمل انراز الصفقة/الطلبية
طمقا للتراتيب الراره بها العيق وعل حساد صاحب الصفقة/الطلبية

و قا تسديد حاجياا وخرالاا الرامعة واليسسساا الراجعة لها بالنور ي حالة س الصفقة /الطلبية ما اليزود بأذون طلبياا

استعرالية أو بأه طر قة مناسمة أخرى وذلك عل مسسولية اليزود اليتخلي بقطا النور عن احتساد تعم
عل التأخيراا الحاصلة طيلة تر الفس

الررر المه يطبق

والفارق ي ثين طلبياا التزو د التي ي طمر التنفيم وفين طلبياا التزو د التي قد يكمن رئيس الرامعة أذن بتحقيقها لفائد الرامعة أو
اليسسساا الراجعة لها بالنور يقا خصيه من اليمالغ الراجعة لليزود اليتخلي بعناو ن مختلفة
د -ي حالة قيام صاحب الصفقة/الطلبية بأعياع احتياع أو غش بخصم

نمعية الحصص اليسلية أو التي ءي ي طمر الصنا

والترشيب أو ي حالة المراعة الير مضة نتيرة خلق ي صنعها أو عدم استرابتها لارون الصفقة/الطلبية أو عدم مطابقتها
لخاصياا الفنية اليطلمفة تر ا ءمه المراعة عل نفقة صاحب الصفقة/الطلبية ي أجق ثيانية  71أيام وتعمض خ"ع خهر عل
ل
ّ
إنه يتم تطبيق أحكام النقطة أ من ءما الفصق
األكثر و ي صمر الر

ج -إذا ثبت لدى الرامعة إخ"ع صاحب الصفقة/الطلبية بالتزامه اليصرح به واليتعلق بعدم القيام مماخر أو بماسطة ال ير بتقديم
وعمد أو عطايا أو ءدايا قصد التأثير عل مختل

إجرالاا إبرام الصفقة /الطلبية ومراحق إنرازءا وذلك طمقا للتصر عل الارم

اليحدد باألمر عدد  1713لسنة  2710اليسرخ ي  11مار

2710
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د -عند و ا أو قدان األءلية اليدنية لصاحب الصفقة/الطلبية إاّ إذا تعهد المرثة أو الدائنمن أو اليصفي اليت فق بيماصلة تطبيق
العقد واالتزام بإنراز الصفقة/الطلبية شليا خر طة أن يتم التعهد بملك شتابيا ي أجق ا يتراوز خيسة عار  11يمما من تار
إع"م الرامعة من قبق اليعنيين باألمر بالمضعية الرديد لصاحب الصفقة/الطلبية
خطايا التأخير الحد األقص اليحدد بك ار

و -عند بلمغ سق

الارون

ز -عند عدم تسريق الصفقة و رجاعها ي أجق أقصاه عارون يمما من تار تبليغ الصفقة
الارون

ح -عند عدم تقديم الريان النهائي مسر" ي األجق اليحدد بك ار
ه -ي حالة عرز واض ودائم لصاحب الصفقة/الطلبية
الفصـــل  : 23تغيير حجم الصفقل
ي حالة الترفيا أو التخاي

ي شيية صمع اليعداا اليطلمفة إن العارض المه تم ااحتفاظ بعرضه ا ييكنه تقديم أه اعتراض

أو تحفظ ما دام ءما الترفيا أو التخاي

لم يتراوز عار ن باليائة ) (%20من القيية الريلية للصفقة

الفصــل  :24يـوب الصنـــع

الفنية ولعناصر الرمد اليطلمفة تقدير الررر
تتمل لرنة قبمع اليعداا عند معاينتها لعيمد ي الصنا أو عدم مطابقة للخصائص ّ
الحاصق وتسريق ذلك ضين محرر جلسة ُيحـرر ي ال رض ،وفإمكان رئيس الرامعة ي ءمه الحالة اليطالمة باستبدالها أو اإلذن

بإجرال خصم من الريان النهائي ومن اليمالغ الراجعة لصاحب الصفقة
الفصـل :25التسبقل

يتيتا صاحب الصفقة بتسمقة ي حدود  %17من مبلغ الصفقة بيمجب مطلب شتابي عل أن يقدم صاحب الصفقة ،قبق إسناده

التسمقة ،التزام شفيق بالترامن بارجاا شامق مبلغ التسمقة عند أوع طلب من الياتره العيممي
وذلك و ق التراتيب الينصم

عليها بالفصلين  32و 31لشمر عدد  1713لسنة  2710اليسرخ ي  11مار 2710

الفصـل  :26كيفيـل ال ـاص

 -تقدم الفاتمر ي أرفعة  0نوائر أصلية و وصماا التسليم أصلية و محرر اإلست"م المقتي و خهاد خ"

)األصق ( من الصندوق المطني للريان اإلجتياعي وخهاد ي المضعية الرمائية صالحة و نسخة من الهم ة البن ية

صالحة

 يرب أن تيري ماتير ووصماا تسليم المراعة من قبق ميثق عن اليسسسة اليعنية عند اليعاينة بيخزن اليسسسة وأن تترينأيرا تار التسليم ومراجا الررد ل ق حصة ما إمرال وختم رئيس اليسسسة

 -يرب اصدار األمر بصرم اليمالغ الراجعة لصاحب الصفقة/الطلبية ي أجق أقصاه ث"ثمن 17

فيه صاحب الصفقة /الطلبية تسم ة ملفه

و تعين عل اليحاسب العيممي خ"

يمما ابتدال من اليمم المه أتم

صاحب الصفقة /الطلبية ي أجق أقصاه خيسة

عار  11يمما من تار تلقيه األمر بالصرم خر طة تم ير جييا المثائق اليس د
الفصـل  :2.المكاف بال ـاص

اليحاسب اليكل

بالخ"

ءم محاسب جامعة صفاقس

الفصــل  :28الــرهـــن

ييكن لصاحب الصفقة أن يتيتا بنوام الرءن الينصم

عليه باألمر اليسرخ ي  71ديسيبر  1311و سلم إليه نوير وحيد من

الصفقة ليكمن سندا يعتيد ي حالة قبمع الرءن وذلك حسب القمانين الراره بها العيق و كمن الاخص اليسءق إلعطال اليعلمماا
ال"زمة ءم رئيس جامعة صفاقس أو من ييثله
الفصــل  :29تســويل النـ از ـاا وال ـافاا

اللرنة

يتم ّ النزاعاا ي حالة نامئها بين صاحب الصفقة/الطلبية ورئاسة الرامعة بالتراضي إن أمكن وذلك بعرضها عل
النزاعاا بالحسن اليختصة ي البت ي الخ" اا القائية بين صاحب الصفقة /الطلبية وجامعة صفاقس ،خرن
ااستاار ة لف
وجمد ع"قة تعاقدية بينهيا و ن لم يتسن ذلك بإمكان الطر ين عرض نزاعهيا عل اليحاكم اليختصة بصفاقس
9

الفصل :02التسجيــل

تحيق معاليم تسريق الصفقة عل

صاحب الصفقة مهيا شانت قيية الصفقة وتت من من المثائق التالية :ش ار

الخاصة والعرض الفني والعرض اليالي اليحتمه عل

الارون اإلدار ة

االتزام اليالي وجداوع األسعار ي نوير واحد مصحمفة بالريان النهائي

مسر"
الفصــل : 02تحيين األثمان ودرارعتها

ييكن لصاحب الصفقة اليطالمة بتحيين مبلغ عرضه اليالي وذلك بيمجب مطلب شتابي مر قا برييا المثائق واليس داا اليثبتة ليبلغ
التحيين اليطلمد ،إذا تراوزا الفتر الفاصلة بين تار تقديم العرض اليالي وتار تبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية اإلنراز عند

جامعة صفاقس دراسة ءما اليطلب وعداد تقر ر ي ال رض وعرضه عل لرنة

ااقترال مد أرفعة أخهر و ي ءمه الحالة تتمل

الارالاا برامعة صفاقس وعند مما قتها عل تحيين اليبلغ أو تعديله تتمل جامعة صفاقس تحيين مبلغ العرض ،إذا لم يتم إمرال
الصفقة ،أو إعداد ماروا ملحق للصفقة اليبرمة طمقا لرأه لرنة الارالاا و تم عرضه عل

صاحب الصفقة لإلمرال ي حالة

إمرال الصفقة
الفصـل : 00صاوحيل الصفقل

إن ءمه الصفقة/الطلبية ا ت من نا م إا بعد مصادقة السيد رئيس جامعة صفاقس عليها وذلك بنال عل رأه باليما قة صادر عن

لرنة الارالاا برامعة صفاقس

الفصــل : 03التراتيب القانونيل

يخرا تنفيم ءمه الصفقة ي شق ما لم يمشر ي ش ار
واليتعلق بتنويم الصفقاا العيممية وأحكام ش ار

الارون ألحكام األمر عدد  1713لسنة  2710اليسرخ ي  11مار 2710

الارون اإلدار ة العامة اليطبق عل الصفقاا العيممية الخاصة بالتزود بيماد عادية

وخدماا
صفاقس في ......................

 ..................في .......................

اطلا عليه وصادق

اطلعت عليه ووا قت

رئيس جامعة صفاقس

العارض
(التاريخ  ،اإلمضاء  ،الختم و إسم وصفة الممضي)
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المــــــالحق

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة صف اقس

ط.ع.و 2121/17

اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

الملحق عدد 1
االلتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع و توفير قطع الغيار
إنّي الممض أنفله ( االنم ،اللقب ،الصفة ) ...................................................................
...................................................................................................................
والمتعهد بانم ولحناب شركة...................................................................................
...................................................................................................................
ألتزم بأن أقوم ب دمات ما بعد البيع وأن أوفر ق ع الغيار المعدات الم لوبة في ن اق لب العروض
هذا وذلك لمدة ال تقل عن مس ننوات.
...................في...............................
العارض ( االسم ،اللقب ،الصفة التاريخ والختم )
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة صف اقس

ط.ع.و 2121/17

اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

الملحق عدد 2
بـطـاقـة إرشـادات
( تعمير هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض )
-

االســم........................................................................................................................................:

-

اللـقـب.........................................................................................................................................:

-

رقم بطاقة التعريف الوطنية..................................................................................................................:

-

اسم الشركة.......................................................................................................................................:

 المعرف الجبائي................................................................................................................................ :-

السجل التجاري................................................................................................................................:

-

المقر االجتماعي (العنوان)(...............................................................................................................:)2

-

الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه.....................................................................................................:

-

صندوق البريد..................................................................................................................................:

-

الترقيم البريدي................................................................................................................................:

-

المـديـنـة...................................................................................................................................:

-

الهاتف القار....................................................................................................................................:

-

الهاتف الجوال..................................................................................................................................:

-

الفـاكـس.....................................................................................................................................:

-

العنوان االلكتروني............................................................................................................................:
...................في.........................
(التاريخ ،اجدضات ،ال تم و إسم وصفل الممضي)

( )1ذكر العنوان بكل دقة
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
------*-----MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
------*------UNIVERSITE DE SFAX
------*-------

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE
MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE
……………………...................................................................................................................................
APPROUVE LE : .......................................................................................................................................
ET NOTIFIE LE : ......................................................................................................................................
D’UN MONTANT DE : .............................................................................. DT/HDDT,
DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 17/2121 POUR L’ACQUISITION DE
...............................................................................................................................
AU PROFIT DE .......................................................................................................................................

L’An Deux Mille............................, le ..................................., nous soussignés
Messieurs / Mesdames :
- Nom, Prénom et Qualité.........................................................................................
- Nom, Prénom et Qualité.........................................................................................................
- Nom, Prénom et Qualité .....................................................................................
- Nom, Prénom et Qualité :...................................................................................
- Nom, Prénom et Qualité : ...............................................................................
- Représentant du Rectorat (Nom, Prénom et Qualité) : ............................................
- Représentant du Fournisseur (Nom, Prénom et Qualité) :.......................................
Après avoir vérifié et examiné l’ensemble des équipements objet du Marché cité ci-dessus - livrés le
..........................., installés et mis en marche le ............................., nous certifions que lesdits équipements
ainsi que les travaux d’installation et de mise en marche répondent, après essais satisfaisants aux
spécifications prescrites au contrat et au cahier des charges et qu’ils peuvent être, par conséquent, reçus
provisoirement.
SIGNATURE DES MEMBRES

SIGNATURE DES REPRESENTANTS
DU FOURNISSEUR
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
------*-----MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
------*------UNIVERSITE DE SFAX
------*-------

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE
MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE …………………………………….……............................
APPROUVE LE : ......................................................................................................................................
ET NOTIFIE LE : ......................................................................................................................................
D’UN MONTANT DE : .............................................................................. DT/HDDT,
DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 17/2121 POUR L’ACQUISITION DE
.....................................................................................................................................................................
AU PROFIT DE ...............................................................................................................................................

L’An Deux Mille............................., le ..................................., nous soussignés
Messieurs / Mesdames :
- Nom, Prénom et Qualité : ...................................................................................
- Nom, Prénom et Qualité : ................................................................................
- Nom, Prénom et Qualité : .............................................................................
- Nom, Prénom et Qualité : ..................................................................................
- Nom, Prénom et Qualité : .................................................................................
- Représentant du Rectorat (Nom, Prénom et Qualité) : .....................................
- Représentant du Fournisseur (Nom, Prénom et Qualité) :
.....................................................................................................................................
Après avoir vérifié et examiné l’ensemble des équipements objet du Marché cité ci-dessus - livrés le
......................................................., installés et mis en marche le.....................................,conformément au
Procès- Verbal de Réception Provisoire du…………….. nous certifions que lesdits équipements ont
fonctionné pendant toute la durée de garantie dans des conditions convenables et que, par conséquent, la
réception définitive des dits équipements peut être prononcée.
SIGNATURE DES MEMBRES

SIGNATURE DES REPRESENTANTS
DU FOURNISSEUR
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االستماراا الفنيل
Formulaire des réponses

21

Formulaire de réponse
Lot 1 : Photocopieur Numérique grand tirage avec branchement à l'ordinateur et avec chargeur
Fournisseur: ……………………..
Caractéristiques Techniques minimales Exigées.
Technologie : numérique

Qte

Spécifications Techniques Proposées

11

procédé : laser
Vitesse de copie: >= à 61 copies/minute en A4 ( 80
g/m² )
-Format de papier : max A3 , min A6
- Zoom : de 25 à 400 % par pas de 1 %
- Multi copie : de 1 à 999 copies
Mémoire :>= 3 Go
dusque dure : >= 300 Go
- Résolution : 600 X 600 dpi
-USB 2.0
-Lecteur de flash disk
-Carte réseau intégrée
-Imprimante en réseau
-Scanner couleur en réseau
- Ecran tactile
- Tri électrique
Grammage papier : 52 à 300 g/m²
Alimentation du papier : Manuelle et automatique par
cassette frontale ou latérale avec un minimum de 02
cassettes d'au moins 500 feuilles et 01 cassettes d'au
moins 2000 feuilles
Temps de préchauffage 20 seconde au maximum
-Copie séquentielle des doubles pages
-Mise en veille automatique
Temps de sortie de la 1ère copie : 5 secondes maxi
-Module recto verso : format max A3 , min A6
fonction économie d'énergie
consomation énergétique 2 KW au maxi
Création de marges
Contraste : automatique et manuel
Numérisation recto / verso : standard

21

Panneau de configuration comprend obligatoirement
la langue française
Support OS : Windows OS , Mac OS , linux
un tambour d’origine de capacité de 700 000 copies
au min
un développeur d’origine de capacité de 700 000
copies au min
rouleau nettoyeur d’origine de capacité de 350 000
copies au min
toners d’origine de capacité de 80 000 à couverture
de 5 % au min
chargeur de document automatique
-

Formats d’originaux : A3

Grammage des originaux : min50 g/m²
au moins à max 128 g/m² au moins
Capacité : 150 feuilles ( 80 g/m² )
Livré avec socle d’origine
Livré avec manuel, câbles et logiciels nécessaires
Livré avec consommables nécessaire pour la mise
en marche
Livré avec câbles U S B
Livré avec câbles réseau RJ 45 UTP catégorie 6
de langeur 8 m au moin
Livré avec une cartouche d’origine

Marque :
Modèle :
Pays d’origine :
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Formulaire de réponse
Lot 2 : Photocopieur Numérique moyen tirage ( avec branchement à l'ordinateur et avec
chargeur)
Fournisseur: ……………………..
Caractéristiques Techniques minimales Exigées.
Technologie : numérique

Qte

Spécifications Techniques Proposées

11

procédé : laser
Vitesse de copie: >= à 30 copies/minute en A4 ( 80
g/m² )
-Format de papier : max A3 , min A6
- Zoom : de 25 à 400 % par pas de 1 %
- Multi copie : de 1 à 999 copies
Mémoire :2 Go
- Résolution : 600 X 600 dpi
-USB 2.0
-Lecteur de flash disk
-Carte réseau intégrée
-Imprimante en réseau
-Scanner couleur en réseau
- Ecran tactile
- Tri électrique
Grammage papier : jusqu’a 200 g/m²
Alimentation du papier : Manuelle et automatique par
cassette frontale ou latérale avec un minimum de 02
cassettes d'au moins 500 feuilles
Temps de préchauffage 20 seconde au maximum
-Copie séquentielle des doubles pages
-Mise en veille automatique
Temps de sortie de la 1ère copie 5 secondes maxi
-Module recto verso : format max A3 , min A6
fonction économie d'énergie
consommation énergétique

2 KW au maxi

Création de marges
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Contraste : automatique et manuel
Numérisation recto / verso : standard

Panneau de configuration comprend obligatoirement
la langue française
Support OS : Windows OS , Mac OS , linux
un tambour d’origine de capacité de100 000 copies
au min
un développeur d’origine de capacité de100 000
copies au min
rouleau nettoyeur d’origine de capacité de 100 000
copies au min
toners d’origine de capacité de 28000 à couverture
de 5 % au min
chargeur de document automatique
-

Formats d’originaux : A3

Grammage des originaux : min50 g/m²
au moins à max 128 g/m² au moins
-

Capacité : 100 feuilles ( 80 g/m² )

Livré avec socle d’origine
Livré avec manuel, câbles et logiciels nécessaires
Livré avec consommables nécessaire pour la mise
en marche
Livré avec câbles U S B
Livré avec câbles réseau RJ 45 UTP catégorie 6
de langeur 8 m au moin
Livré avec une cartouche d’origine

Marque :
Modèle :
Pays d’origine :
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العرض المالي
 -جداول األثمان المقترحة
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AON 17/2021

Bordereaux des prix
Lot 1 : Photocopieur Numérique grand tirage avec branchement à l'ordinateur
PRIX HDDT

Désignation

Lot 1

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Photocopieur grand tirage avec
branchement à l'ordinateur et avec
chargeur

En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

11

TOTAL (HDDT)

Montant Total en toutes lettres (en Hors droits de douane et Taxes HDDT) ……………………………………………………………………………………………………………

(Signature et cachet du soumissionnaire)
………..le………………..…..
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AON 17/2021

Bordereaux des prix

Lot 2 : Photocopieur Numérique à moyen tirage (avec branchement à l’ordinateur et avec chargeur)

PRIX HDDT

Lot 2

Désignation

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Photocopieur Numérique moyen
tirage (avec branchement à
l’ordinateur et avec chargeur)

En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

11

TOTAL (HDDT)

Montant Total en toutes lettres (en Hors droits de douane et Taxes HDDT) ……………………………………………………………………………………………………………

(Signature et cachet du soumissionnaire)
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