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ـدد 51/5222وطني عـ طلب عروض   
 وسائل نقل لفائدة جامعة صفاقس المتعلق باقتناء
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 الجمهورية التونسية       
 العلميوالبحث   وزارة التعليم العالي

 صف اقسجامعة              
 اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز  

 
 15/2225طلب عروض وطني عدد 

 )إجراءات مبسطة(

 لفائدة جامعة صفاقس وسائل نقلاقتناء 
 طلب العروض شــــــروطكـــــراس 

 
 : المـوضـوع5الفصـل 

عبرر منوممرة الاررال العيرممي  ة علـ  الطـ باتبـاع اجرـءاتاا الادا  ـ القيام بطلب عروض وطني صفاقستعتزم جامعة  
جامعررة لفا رر   وسررا ق لتررق القتنررال حسررب التارررلج ال رراال بررو العيررق وطاتررا ليتتشررياه ارررا  الارررو   رر ا   Tunepsعلررا ال رر   

 ، ممزعة االتالي:صفاقس
 الكمية الصنف عد  الحصة
 Camionnette (pick-up 4x2) 1الحصة عد  

(04 portes) 
22 

 

 

 الشـءوط المطلـوبة للمشاركـة :2الفصل 

ييكرررا  تتبرررق  ررريا طلرررب العرررروض  ررر ا ماررراااة ارررق عرررااض مسرررتما للشررريالاه اليطلمفرررة لتنف ررر  ال رررفتة  ررري   شرررق الورررروا 
 و ا رررا ية طاتررا للتاررررلج ال ررراال بررو العيرررق ا ررررام صرررفتاه   و اليعنرررمل ا الرر  ا  رررة  ررري حالررة تسرررملة قشرررا ية لألشرر اا اليرررا   ا

 . ي طلب العروض   ا ثر ذلك علا حسا ال از ال فتةعيممية شرلطة  ال  ؤ 

  الياراااة وتمي رق اررا  الاررو  م الرا عبرر اليمقرج Tuneps يمكن للمزودين المسجلين بمنظومة الشراء العمووم  علوا ال و  
www.tuneps.tn    

 تقديـم العـءوض :3الفصـل 
  ييكرنمة االت رال Tunepsجمفا عبر الينوممة وليزل  االاشا اه حمل ايفية التس  ق واسرتاللل منوممرة  ولتة ااسال العروض و 

 و عبرر البرلر   07317107بيراز الن ال التابج لمح   الارال العيممي علا ال   باله ئة العليا للطلب العيممي علرا اقرة الهرات  
  tuneps@pm.gov.tnااللمترولي 

 
  تممن العرض ما:

 العرض الفني، -

 العرض اليالي  -

إلرا ا اسرة   رسق الياااك جزلا ما مل  تمرملا العررض رراال ال ر ، اليتييرق  ري وثيترة الشريان الرمقتي،  ري  رراكيا ي ب  ن 
مشرريمن المصررمل  و البرلرر  رررلل تمق رل العيررق ا  اال عررا طرلررم البرلرر   1703صررفاقس  3صررفاقس طرلررم اليطرراا الررة جامعرة 

  السرلج  و تسلة مااشر  إلا مكتب الشا  التابج لر اسة جامعة صفاقس متا ق وصق إ  اع ولكمن آرر  جق لتبمل العروض  م  مم 
 عتي   ي ذلك علا رتة مكتب الشا  ولصااحا  20:22الساعة  علا 2222 دارس 07

 العااا  التالية:    ا الورا ي ب  ن يكمن ماللتا وم تمما وال يميق سمى 
 

mailto:tuneps@pm.gov.tn
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 15/2122 عد وطني عءوض ال  فتح طلب 
 وسائل نقل لفائدة رادعة صفاقساقتنات 

 
  .اق عرض لة ياتيق علا الشيان المقتي آليا ايت 

 ترسق اا ة العروض علا ال   اال  ي صما  ت اوز ا الم ة األق ا اليسيمح بو  نيا والين ما عليو بالينوممة 
 ثا م اليطلمفة والعناصر التي تعتي   ي التت ية علا ال   ايا  م مب ا بال  ول التالي: تة ااسال اا ة الم 

 البياناا الوارب اتباعها الوثائق المطلوبة 

73 

 ممرا مرا تراالل ال رمم  120صرال  لير     و التزام المف ق بالتشاما  يان  نمي   التزام المف ق بالتشاما  و الشيان المقتي
لتبرررررمل العرررررروض  يمررررررا و ترررررا للنيرررررمذل اليررررر ال بكررررررا  اليرررررمالي ألررررررر  جرررررق 

مررج وجررمد تترر ية   و األصررق مررا وصررق إ رر اع لرر ى مماسررب ال امعررة الارررو  ،
األصق  ماسطة  را ماللم ووجرمد ااسرال لسر ة ميسرمحة عبرر الينوممرة واال 

 .بء العءض الغيات ع

70 
وااسرالها عبرر  لمررا  الاررو  70وجمد تعي رر اليطبمعرة الير ترة براليلمم عر   وثيتة االلتزام بالقيام ب  ماه ما بع  البيج وتم  ر قطج الغياا

 الينوممة 

71 
 لمرا  الارو  73وجمد تعي ر اليطبمعة الير تة باليلمم ع    العااضإاشا اه عامة حمل  بطاقة

 وااسالها عبر الينوممة 

70 
مررج شررهر إلرا آررر  جررق لتبرمل العروض  لرة ييرع علررا تراالل تسرليها  كيررر مرا لس ة ما الس ق المطني لليؤسساه

  نسطة دمسوحةوجمد ااسالها عبر الينوممة  

 
  نسطة دمسوحة  ولتة ااسالها وجمفا عبر الينوممة لألصقلس ة مطابتة     مسلية ما م ال  وزاا  الت اا ار ة وا ق البيج  70

70 
نسـطة   عبرر الينوممرة وجمفرا ولرتة ااسرالها ترق البررل مسلية ما الماالة الفنية للن لس ة مطابتة لألصق ما البيان المصفي

  دمسوحة

 العءض الفني  حتوي وروبا عل :
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 استياا   نية
(Formulaire de réponse Aspect Technique) 

 

بكررق  قررة وو ررمح مررج عرر م  وجررمد التت رر  بررالنيمذل الير ررم لمرررا  الارررو  وتعي ررر 
 عتبــء العــءض  الينوممرة واالها عبرر مرج وجرمد ااسررال با جابرة  ررنعة  و ال االكتفرال

 الغيا بالنسبة للحصة المعنية.

0 
تممن ميشا  وم تممة و صلية وتميق إسرة الارراة الي رنعة مرج وجرمد ااسرالها     prospectus techniques  المثا م الفنية

 المعنية لحصة عتبء العءض الغيا بالنسبة ل وإال عبر الينوممة

 

 ا عل :العءض المالي  حتوي وروب
 

 ج ول األثيان 3

حصص لجميع البالنسبة  اآل الاه وممراا بإعتاااي ب  ن يكمن مستميق البيالاه 

وجمد تعي ر ا وااسال  مجلي.  ومستميق البيالاه طاتا للنيمذل الي ال بالعرض اليا
 عءض الغيا  الوإال  عتبء لس ة ميسمحة علا الينوممة 

 
 

 توضيحاا واستفساراا :4الفصل 

مرا تراالل ا عرلن     يرام37 ق را  عارر    ري  جرق لليترشم ا طلب تم يماه  و استفساااه اتا ية ت ص ال رفتة وذلرك  ييكا
 علررا جييررجتتررملا ال امعررة ا جابررة عل هررا وتعيييهررا ، وإذا االررل االستفسرراااه تتعلررم بيما رريج ج يررة وفنررال ، عررا طلررب العررروض

    يام ما التاالل األق ا لتبمل العروض 37ك قبق التشال م   عار   اليترشم ا ال  ا سمبما ملفاه طلب العروض وذل
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 دع كءاس الشءوط( ملحقالضمان الوقتي )أنظء دطبوعة الضمان المءفقة بال: 5الفصل 

 االتالي تع ا علا اق عااض  ن يت م  يا عر و  يالا وقتيا مت اا  
 قيمة الضمان  الصنف 

 Camionnette (pick-up 4x2) 1الحصة عد  

(04 portes) 
   نااا 3077

 
مررج ذاررر الم ررص الياررااك  هررا  رريا الشرريان  ولت ررا اررق عرررض ال يمتررمل علررا الشرريان  بشرريان  نمرري وليكررا تعملشررو 

 المقتي 
   مما  307 لاتا   ا الشيان صالما ط لة مّ   صلمحية العروض و 

ارتيرراا للياررااا ا الرر  ا لررة تتبررق عرو ررهة بعرر  بالنسرراة   و  م ررج حرر ا اللتررزام المف ررق بالتشرراما  رجررج الشرريان الررمقتي -
  صاحب ال فتة

  مما ما تاالل تبليالو ال فتة  07 رجج الشيان المقتي ل احب ال فتة بع  تت ييو الشيان النها ي  ي اجق  -

 
 مدة صلوحية العروض :6الفصل 

 ت ال ما ال مم اليمالي ما التاالل   ا307 مما   ما ة وعارون بي ر  تت ية العرض  إن اق عااض  اتا ملزما بعر و لي   
ذلك  إن العااض يعتبر مطلعا علا اق اليعطياه والبيالاه الشروالة لمسا تنف    علافنال و النها ي اليم   لتبمل العروض 

 التزاماتو 

 

 

 

 : فتح العروض7لفصل 

العروض الماا   عبر الينوممة ية لفت  الوروا ال ااجية و علنو  Tunepsم    علا منوممة الفت   ي جلسة مت تيج ل نة 
اليمتملة علا العروض الفنية واليالية بمشما العاا  ا  و ما  نمفهة بيتر ا اسة جامعة صفاقس بالتاالل واليكان والساعة و 

لار لتي ة الفت    تة إثر اوصباحا  شءةاالع الساعة عل  2222دارس 07 وذلك  مم  اليم    با علن عا الينا سة
 .Tuneps منوممةاألولية علا 

 تت ي ل نة الفت  آليا العروض  ي المااله التالية: :حاالا اجقصات اآللي

 العروض الماا    و اليسلية حسب الطرلتة اليا ية  ي اآلجال  و بع  اآلجال  -

 العروض التي لة تتشيا وثيتة الشيان المقتي  -

 وثيتة االلتزام اليالي  و ج ول األسعاا العروض التي لة تتشيا  -

 
 العــروض تقييم: 8الفصل 

 ي مرحلة  ولا التيبل با  ا ة إلا المثا م ا  االة والشيان المقتي  ي صمة المثا م الارالاه : تتملا ل نة المءحلة األول  
 اليكملة للعرض اليالي وت مي  األرطال المسا ية واليا ية عن  االقتشال ثة ترت ب جييج العروض اليالية ت اع يا 

 -العرض األقق ثينا :إن العرض ال ل  تة ارتياا   م  (TTC)اآل الاه بإعتااا  ب العروض اليالية علا  سا  الييا  تة ترت
   ( TTC )اآل الاه بإعتااا  - لمق ح ة علا ح 

اليالي  ي مرحلة ثالية التيبل  ي مطابتة العرض الفني اليت م ما قبق صاحب العرض الارالاه تتملا ل نة المءحلة الثانية:  
 الارو   مطابتتو لمرا األقق ثينا وتتترح اسنا   ال فتة  ي صما  

إذا تب ا  ن العرض الفني اليعني غ ر مطا م لمرا  الارو   تة اعتيا  لفس الينه ية بالنساة للعروض الفنية الينا سة حسب 
 ترت بها اليالي الت اع ل 
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م ة  ن ر عنو ا ع العرض مكملاه اللمق  واالستياا  الفنية م الفنية الفني علا  سا  الم ص وع م تت ية المثا التت ية تة 
 .ال اا بالم ة

إح ى ال اصياه  ن ر عنو ا ع الم ة  وع م مطابتةي ب  ن تست  ب العروض لل  ا ص الفنية اليطلمفة بكرا  الارو  
 اليعنية 
  ب امعة صفاقس لليما تة عليو  رالاه الاال ل يعرض علا  لواا ل نة  ضالعرو  تت يةذلك إع ا  تترلر  ولتة إثر

 

 : نشر نتيجة تقييم العروض9الفصل 

تنار ال امعة لتي ة تت ية العروض واسة اليتم ق علا ال فتة علا لمحة االعللاه بال امعة وعلا ممقج الماد ال اا 
   www.uss.rnu.tnوعلا اليمقج ال اا بال امعة     ، www.marchespublics.gov.tn   بال فتاه العيممية

   TUNEPSينوممة الارال العيممي علا ال   ال اا ب  (www.tuneps.tn)ممقج الماد و 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية التونسية       
 العلميوالبحث   وزارة التعليم العالي

 صف اقسجامعة            
 اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز  

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

 

 اطلعت عليه ووافقت

 العارض

 (الممضي وصفةإسم والختم  اإلمضاء، التاريخ،)

 صفاقس في ......................

 

 اطلع عليه وصادق

 رئيس جامعة صفاقس
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 51/2520د عد طلب عروض وطني

 وسائل نقل لفائدة جامعة صفاقساقتناء 
 اإلدارية كـــــراس شــــــروط

 :المتعاقدةاألطءاف 

 ما جهة        ا يس جامعة صفاقس 
 ……………………………………ب فتو  ……………………………… والس ررررر :

 ما جهة  ررى            
 : المـوضـوع5الفصـل 

طنري حسررب التاررلج ال راال بررو العيرق وطاتررا ليتتشرياه اررا  الارررو   ر ا القتنررال القيرام بطلرب عررروض و  صررفاقس جامعرةتعترزم 
 ، ممزعة االتالي:ليؤسساه التابعة ل امعة صفاقساوسا ق لتق لفا    بعع 

 العد  الصنف 
 Camionnette (pick-up 4x2) 1الحصة عد  

(04 portes) 
02 

 مج العلة و لو ييكا اليااااة  ي ح ة  و  كير 
 طبيعة اجسنا  :2الفصل 

  إطار صفقة ي   تة إسنا  ال فتة حسب الم ص التي  از  ها العااض

 دطبوعة الضمان المءفقة بالملحق دع كءاس الشءوط(: )أنظء: الضمان النهائي 3الفصل  
 يالا لها يا    التي تلي تبليالو بإسنا  ال فتة07إن العااض ال ل وقج إسنا  ال فتة لو ي ب  ن يت م رلل العارلا  مما  

ما مبلغ ال فتة   رجج الشيان النها ي  و ما تاتا منو إلا صاحب ال فتة  و ي ا  التزام المف ق بالتشاما ال ل  %1مت اا  
 و إذا تة إعلم صاحب بانقضات شهء بعد القبول النهائي للطلباايعم و الغيا شر  و ال صاحب ال فتة ب ييج التزاماتو وذلك 

عة صفاقس قبق التشال اآلجال الي اما   عل  بيتتشا اسالة معللة ومشيملة المصمل  و بأية وس لة تعطي ال فتة ما قبق جام
تاال ا ثا تا له ا ا علم ، بألو لة يف ب ييج التزاماتو ، ال  رجج الشيان النها ي  و  تة االعتراض علا التشال التزام المف ق 

جج الشيان النها ي  و ال ي ا  إلتزام المف ق بالتشاما ال ل يعم و الغيا إال بالتشاما ال ل يعم و و ي     المالة ال  ر 
   مثيتة ا ج ال   تسليها جامعة صفاقس  

ق  ت لا  ينيا عا عر و وفالتالي  صاحب ال فتةع م تت ية الشيان النها ي رلل التاالل الي اما  عل   ن ر عنو اعتااا إن 
  ما ارا  الارو  ا  االة  30لف ق  تة تطب م  حكام الفتر   ح  ما ا

 ن يتمم  تس  ق الشيان النها ي و ي حالة التي     ي آجال تنف   ال فتة يتج التي     ي صلمحية  صاحب ال فتةول ب علا 
 الشيان النها ي 

 

 وطبيعته: شءوط الثمن 4الفصل 
 .األ الاهبإعتااا  بال  ناا التملسي يالووتعي ر  وتت ية  ثاحترام  ميلة ج ول األسعاا الي احب  العااضي ب علا 

  

 ي ثا تة وغ ر قا لة  واألثيان اليت مة وتمل مسؤول تو صاحب ال فتة  تميلو النتقوسا ق كق رلق  و عطب يطر  علا  
 لليراجعة 

 : أرـل اجنجاز1الفصـل 
  ولب     ا األجق  ي 122 ون  مما ار عما ة و  ق ا   اليطلمفة ااملة  ي  جق وسا ق النتقمطالب  تسلية  صاحب ال فتةإن 

 السرلان   اية ما التاالل اليم   با ذن ا  اال  
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 : الضمــان6الفصــل 
 تع ا علا صاحب ال فتة  يان  ن اليع اه مم مع ال فتة رالية ما الع مد  ي ال نج  و  ي مما  الت نيج وذلك لي   سنة 

 ي إصلح  و تعملع التطج التي  هره  ها ع مد وذلك  ي  جق  ق ا  ثلثمن  ولتييق الشيانا ت ال ما تاالل التسلة المقتي 
 مما ما تاالل ا علم  مجم  ع مد  ي ال نج  و  ي مما  الت نيج  ون اليطالاة بأية منمة و ي صما  الر ع  إلو  تة   17 

 ال فتة     سل 30  ما الف ق بتطب م  حكام النتطة  
األسبمع ا  إلو  تة التي     ي  جق  وت اوزه م توجز يا  و اليا  وسا ق النتقع م استعيال  طر  عطب ال ّر عنو و ي حال

 عرض يتترح م    يان  قق ما سنة   ولر ع اقالشيان حسب الفتر  التي تطلبتها ا صلحاه، 

  وسائل النقلتشغيل  :7الفصــل 
  لتزم  تمملا مستعيل ها علا لفتتو ال اصة  ا، ايتقوسا ق الن ي ب علا صاحب ال فتة  ن يسهر  نفسو علا حسا تاال ق

طلب العروض   ا الييكا  مم مع النتقمسا ق ل تعه  صاحب ال فتة بإعلم جامعة صفاقس بالتطمااه  ي ال اصياه الفنية 
ولاتا  ال التسلية عيلية التسلية  ون  ن  ن ر عا ذلك ترفيج  ي األثيان  و تأر ر  ي آج وذلك قبق واستع ا   لتم  ر اإ ااجها 
 المم  ي قبمل  و ا ع اليتترحاه  ي ر ما     التطمااه  لل امعة

 : خدداا دا بعد البيع8الفصــل 
 لتزم صاحب ال فتة ب يالة وإصلح وتم  ر قطج الغياا واليع اه اليزمج اقتناؤ ا وذلك لي   ال تتق عا ريس سنماه، ح ث 

    2ع     اليلممالغياا حسب اليطبمعة الير تة  وتم  ر قطجه ما بع  البيج يتج تعي ر وثيتة االلتزام بالقيام ب  ما

 وسائل النقل : تسلم9الفصــل 
 يتج تسلة اليع اه بع  تاال لها علا مرحلت ا:

اليطبمعة الير تة باليلمم مج ارا    لور الالرض وتمرلر ممشر  ي  وسا ق النتقتتمم ا  اا   تسلة الوقتي:  التسلم-1
   حسب الارو  اليطلمفة  وتمملا مستعيل هاوتاال لها   ها صفاقس جامعة  تزول  صاحب ال فتةبع   ن يتمم  الارو  

بالتسلة  صاحب ال فتةبع  التشال سنة واح   ما إمشال ممشر التسلة المقتي تتمم ا  اا  بمشما النهائي:  التسلم-2 
ملحوة لتا ص،  و ي حال، وإرلالهرالية ما اق ع مد سا ق النتق ليم    بسنة ي ب  ن تممن و النها ي  رلل  تر  الشيان ا

 إن اليزو  مطالب بإصلحها  قطج غياا  و ع مد صنج      علا لفتتو قبق  ن يتج التسلة النها ي وال ل  تة فيو تمرلر ممشر 
 اليطبمعة الير تة باليلمم مج ارا  الارو     لور الالرض  ي 

 الضمــان: الحجز بعنوان 52الفصــل 
ما قيية ال فتة، ولتة ر ة الم ز بعنمان الشيان ما الياالغ التي   % 37 ح  ه لساة الم ز بعنمان الشيان بعار  باليا ة 

 ها   ا وليكا تعملع مبلغ الم ز بعنمان الشيان  جامعة صفاقسالتي وقج تزول   لمسا ق النتقت  ج ل احب ال فتة بالنساة 
 رجج مبلغ الم ز بعنمان الشيان إلا صاحب ال فتة  و  و، تس  لي ب علا العااض  ن يتمم لة الما  ي    و  بشيان  نمي،

ي ا  إلتزام المف ق بالتشاما ال ل يعم و الغيا بع  و ال صاحب ال فتة بكق التزاماتو وذلك بع  التشال  افعة  شهر ما تاالل 
ال فتة ما قبق جامعة صفاقس قبق التشال األجق الي اما بيتتشا وإذا تة إعلم صاحب  الشيان التبمل النها ي  و التهال م   

ال  رجج الم ز بعنمان  التزاماتو،بألو لة يف ب ييج  ا علم،اسالة معللة ومشيملة المصمل  و بأية وس لة تعطي تاال ا ثا تا له ا 
  يعم و الشيان  و  تة ا عتراض علا التشال التزام المف ق بالتشاما ال ل 

ي ا  التزام المف ق بالتشاما ال ل يعم و الغيا إال  رسالة ا ج ال   تسليها    المالة ال  رجج الم ز بعنمان الشيان  و الو ي   
 صفاقس جامعة 

 
 

 والعقوباا الماليةغــءادــاا التـأخيــء : 55الفصل 
 ،ما التاالل اليم   با ذن ا  اال ة ال ل يمتسب   اي الين ما عليو بكرا  الارو  نف  الت  جقاحترام  صاحب ال فتةعلا 

 (017.1%) ي األل   واح   اصق ريسة وساع ارطّية تساول  إلا-مسبمتنبيو   ون -ولعّرض اّق تأر ر  ي التزول  صاحاو 
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مبلغ ما   %1  ا ةرة بالياآلجال التعاق ية  ون  ن تت اوز     ال طية ريس اليسلية بع  مبلغ الم ةما عا اق  مم تأر ر 
   ساد النها ي لل فتةالم

 : فســخ الصفقــة52الفصل 
 يمتفظ بمم  سل ال فتة وذلك  ي المااله التالية:صفاقس إن ا يس جامعة 

ال ل يمتسب   اية ما الم   ح و  الاهر عيلية التزول   ي لمغ م   التأر ر  و  لل فتة حالة ع م التنف   ال ز ي  و الملي  ي  - 
 ةتنبيو عا طرلم اسالة مشيمل و   يام ما تمجي37ة الت رل  بفسل ال فتة  ي     المالة بع  عار  ولتاألق ا ألجق ا ل از  

و ي     المالة ييكا لل امعة تمليف ما  تملا ال از ال فتة طاتا للترات ب  ا جابة عل ها  ولة تتة مج ا علم بالبلمغ المصمل
 ال اال  ها العيق وعلا حساد صاحب ال فتة 

    حاجياه وشرالاه ال امعة واليؤسساه الراجعة لها بالنور  ي حالة  سل ال فتة مج اليزو  بأذون طلبياه استع الية ولتج تس
 و بأل طرلتة مناساة  ررى وذلك علا مسؤولية اليزو  اليت لي بتطج النور عا احتساد تعملع الشرا ال ل يطبم علا 

 التأر راه الماصلة ط لة  تر  الفسل 
ي ثيا طلبياه التزول  التي  ي طما التنف   وف ا طلبياه التزول  التي ق  يكمن ا يس ال امعة  ذن  تمقيتها لفا    والفااق  

 ال امعة  و اليؤسساه الراجعة لها بالنور يتج ر يو ما الياالغ الراجعة لليزو  اليت لي بعناولا م تلفة 
 و التي  ي  ي طما ال نج  اليسلية الم صما لمعية يال  و غش ب  تحابأعيال  صاحب ال فتةحالة قيام   ي -د

 ع م است ا تها لارو  ال فتة  و ع م مطابتتها الير م ة لتي ة رلق  ي صنعها  و وسا ق النتق   و  ي حالة والترا ب
ر علا    يام وتعمض رلل شه78 ي  جق ثيالية   صاحب ال فتةعلا لفتة     المسا ق  تر ج  اليطلمفة نيةل اصّياه الفل

  الف ق  ا   ما    و ي صما  الر ع  إلو  تة تطب م  حكام النتطة  األكير
الي رح بو واليتعلم بع م القيام مااشر   و  ماسطة الال ر  تت ية وعم   و  وإرلل صاحب ال فتة بالتزام ال امعةإذا ثبل ل ى  -ل

األمر بحق إل از ا وذلك طاتا للت رل  علا الارا اليم   عطايا  و   ايا ق   التأث ر علا م تل  إجرالاه إ رام ال فتة ومرا
  0730ماا   31اليؤاخ  ي  0730لسنة  3713ع   

اثة  و ال ا نمن  و الي في اليتمفق بيماصلة تطب م العت  م تعه  ال إاّل إذا  احب ال فتة ت ان األ لية الي لية ل    واعن  و  - 
إعلم ال امعة ما تاالل  ا   مم30 ت اوز ريسة عار   تة التعه    لك اتا يا  ي  جق الوااللتزام بإل از ال فتة اليا شرلطة  ن  

   احب ال فتةما قبق اليعن  ا باألمر بالم عية ال      ل
 عن   لمغ ست  رطايا التأر ر الم  األق ا اليم   بكرا  الارو   -و
 ا تاالل تبليغ ال فتة  ي  جق  ق ا  عارون  مما م هاوإاجاع  فتةعن  ع م تس  ق ال -ز
 عن  ع م تت ية الشيان النها ي مس ل  ي األجق اليم   بكرا  الارو   -ح
  ي حالة ع ز وا   و ا ة ل احب ال فتة  -ل

  الصفقةتغييء حجم  :53الفصـــل 
ت ية  ل اعتراض  و ال ل تة االحتفاظ بعر و ال ييكنو ت ف مل اليطلمفة  إن العااضال ي حالة الترفيج  و الت فيع  ي ايية 

    فتةما القيية ال يلية لل (20%) باليا ةا لعار تمفظ ما  ام   ا الترفيج  و الت فيع لة  ت اوز 

 : عيـوب الصنـــع54لفصــل ا
عن  معا نتها لع مد  ي ال نج  و ع م مطابتة لل  ا ص الفّنية ولعناصر ال م   اليطلمفة تت  ر وسا ق النتق تتملا ل نة قبمل 

اليطالاة باستب الها را الماصق وتس  ق ذلك  يا ممشر جلسة ُيمررا  ي الالرض، وفإمكان ا يس ال امعة  ي     المالة الش
  ل احب ال فتةوما الياالغ الراجعة  ما الشيان النها يا ذن بإجرال ر ة  و 
 

  ة: التسبق15الفصـل 
قبق إسنا    ال فتة،ب مطلب اتا ي علا  ن يت م صاحب ما مبلغ ال فتة بيمج %37 تيتج صاحب ال فتة  تساتة  ي ح و  

 التساتة، التزام اف ق بالتشاما بااجاع اامق مبلغ التساتة عن   ول طلب ما الياترل العيممي 
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   0730ماا   31اليؤاخ  ي  0730لسنة  3713ع    لألمر 31و 30الترات ب الين ما عل ها بالف ل ا  وذلك و م

 اص: كيفيـة الطـ65الفصـل 
    صلية و ممشر ا ستلم المقتي و شها   رلا صالمة ةيوصماله التسل و  صلية   لوا ر0 ي  افعة   اتما تت م الف -
 و لس ة ما الهملة البنمية   وشها    ي الم عية ال اا ية صالمةما ال ن وق المطني للشيان ا جتياعي  )األصق (
عن  اليعا نة و ن تتشيا  يشا تاالل التسلية ومراجج ال ر   صفاقس جامعةقبق ما  التسليةوصماله و  مات ر  تيشيي ب  ن  -

  ل امعةمج إمشال ورتة ا يس ا ح ةلمق 
    مما ا ت ال ما ال مم ال ل  تة فيو  17ي ب اص اا األمر ب را الياالغ الراجعة ل احب ال فتة  ي  جق  ق ا  ثلثمن    -

   مما  30صاحب ال فتة تسملة ملفو   ولتع ا علا اليماسب العيممي رلا صاحب ال فتة  ي  جق  ق ا  ريسة عار    
 ر جييج المثا م اليؤل   شرلطة تم   ما تاالل تلقيو األمر بال را

 المكلف بالطـاص: .1الفصـل 
 مماسب جامعة صفاقس  اليماسب اليكل  بال لا  م

 : الــءهـــن85الفصــل 
ما لو ر وح    إليو ولسلة  3310 يسيبر  71اليؤاخ  ي باألمر  ن  تيتج  نوام الر ا الين ما عليو  ل احب ال فتةيكا ي
اليؤ ق  عطال اليعلمماه  ولكمن الا ص  ها العيق الة قبمل الر ا وذلك حسب التمال ا ال اال ا يعتي   ي ح ليكمن سن  فتةال

  اللزمة  م ا يس جامعة صفاقس  و ما يييلو
 تســوية النـزاعـاا والطـافاا: 95الفصــل 

ر ها علا الل نة االستااالة وذلك بع إن  مكا ا اسة ال امعة بالترا ي  ا صاحب ال فتة و   ها ي حالة لام  تة  ّع النزاعاه 
لفع النزاعاه بالمسنا الي ت ة  ي البل  ي ال ل اه التا ية   ا صاحب ال فتة وجامعة صفاقس، شر  وجم  علقة تعاق ية 

 بإمكان الطر  ا عرض لزاعهيا علا اليماكة الي ت ة ب فاقس وإن لة  تسا ذلك    نهيا 

 : التسجيــل 22 الفصل
مهيا االل قيية ال فتة وتتممن ما المثا م التالية: ارا  الارو  ا  االة  صاحب ال فتةعلا ل فتة تميق معالية تس  ق ا

 ي لو ر واح  م ممفة بالشيان النها ي  وج اول األسعااال اصة والعرض الفني والعرض اليالي اليمتمل علا االلتزام اليالي 
 مس ل 

 تحيين األثمان ودءارعتها :52 الفصــل
حب ال فتة اليطالاة  تم  ا مبلغ عر و اليالي وذلك بيمجب مطلب اتا ي مر تا ب ييج المثا م واليؤل اه الييبتة ييكا ل ا

ليبلغ التم  ا اليطلمد، إذا ت اوزه الفتر  الفاصلة   ا تاالل تت ية العرض اليالي وتاالل تبليغ ال فتة  و إص اا إذن   اية 
جامعة صفاقس  ااسة   ا اليطلب وإع ا  تترلر  ي الالرض  او ي     المالة تتمل   افعة  شهراالقتشال م     ا ل از عن

جامعة صفاقس تم  ا مبلغ  اال فتاه ب امعة صفاقس وعن  مما تتها علا تم  ا اليبلغ  و تع  لو تتملمراقاة وعر و علا ل نة 
ولتة ب امعة صفاقس ال فتاه  مراقاة ا لر ل ل نةالعرض، إذا لة  تة إمشال ال فتة،  و إع ا  ماروع ملمم لل فتة اليبرمة طات

 عر و علا صاحب ال فتة لإلمشال  ي حالة إمشال ال فتة 

 صفقة صلوحية ال :22 الفصـل
وذلك  نال علا ا ل باليما تة صا ا عا ل نة  عل ها ا يس جامعة صفاقسإن     ال فتة ال تممن لا    إال بع  م ا قة الس   

  صفاقس ب امعة الارالاه
 
 

 التءاتيب القانونية : 32الفصــل
 ماا  31اليؤاخ  ي  0730لسنة  3713ألحكام األمر ع   ي شج تنف       ال فتة  ي اق ما لة   ار  ي ارا  الارو  

 العيممية،طبم علا ال فتاه واليتعلم  تنوية ال فتاه العيممية و حكام ارا  الارو  ا  االة العامة الي 0730
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 في ....................... ..................

 

 وا تلو عليو  لاطلع

 العااض

 الممضي(إسم وصفة  )التاريخ ، اإلمضاء ، الختم و

 في ...................... صفاقس

 

 صا قطلج عليو و ا

 صفاقسا يس جامعة 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــالحقال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 الجمهورية التونسية
 العلميوالبحث   وزارة التعليم العالي

 صف اقسجامعة  
 اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

 

 

 15/2120وط.ع.
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  1الملحق عدد 

 بـطـاقـة إرشـادات 

 ) تعمير هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض (

 
 

  ........................................................................................................................................االســم: -

 .........................................................................................................................................اللـقـب: -

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

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

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

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

 ...............................................................................................................(:5)الجتماعي )العنوان(المقر ا -

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

 ...............................................................................................................................رقم الهوية البنكية. -

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

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

 ...................................................................................................................................المـديـنـة: -

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

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

 .....................................................................................................................................الفـاكـس: -

 ............................................................................................................................العنوان االلكتروني: -

          

 

 

 

 
 ( ذكر العنوان بكل دقة1)

 

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

 )التاريخ، اجدضات، الطتم و إسم وصفة الممضي(



 

 الجمهورية التونسية
 العلميوالبحث   وزارة التعليم العالي

 صف اقسجامعة  
 اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

 

 

 15/2120وط.ع.
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  2الملحق عدد                                                        

 

 االلتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع و توفير قطع الغيار

 

 ................................إنّ  الممضا أسفله ) االسم، اللقب، الصفة ( ...................................

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

 .....................................والمتعهد باسم ولحساب شركة.............................................. 

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

 

 الم لوبة ف  ن اق  لب العروض  وسائل النقلق ع الغيار  وأن أوفرألتزم بأن أقوم ب دمات ما بعد البيع   

 ذلك لمدة ال تقل عن  مس سنوات.هذا و

                                                           

 ...................ف ...............................                                                                                 

 ( العارض ) االسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم                                                                                            
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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/TTC, 

DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 15/2021  POUR L’ACQUISITION DE  

MATERIELS ROULANTS  au profit de l’Université de Sfax 
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 les matériels roulants  objet du Marché cité ci-dessus - livré le 

..........................., et mis en marche le ............................., nous certifions que les dits matériel ainsi que les 

travaux 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/TTC, 

DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 15/2021  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 الفنية
Formulaire des réponses 
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Formulaire de réponse 

 
Lot 1 : Camionnettes (pick-up 4x2) (04 portes) 
Généralités : 

Marque  

Modèle  

Type constructeur  

Genre Camionnette pick-up  (…….. places) 

Exigences techniques : 

 Energie       Diesel ………………………….. 

 

 Cylindrée     
 3300  Cylindrée  300 cm02

3cm 
………………………….. 

Puissance (CH.DIN) 140CH au minimum  

 Carrosserie                                

    
Plateau ridelle (simple cabine) ………………………….. 

 Nombre de places                     

                    
05 places minimum ………………………….. 

Nombre de portes                    4 portes latérales  ………………………….. 

  Présence d’indicateurs et/ou de 

témoins de température de liquide 

de refroidissement et de pression 

d’huile au minimum 

           

Oui ………………………….. 

Système de freinage équipé d’un 

ABS et/ou ESP minimum   
Oui ………………………….. 

Rétroviseur Droit et gauche et 

intérieur  

 

Oui ………………………….. 

Tension 12 Volt ………………………….. 

Boite de vitesse Mécanique 5 rapports avant au 

minimum + 1 rapport arrière 
………………………….. 

 Dispositif de remorquage    

   
Au minimuim (01) en Avant  ………………………….. 

Appui tête  (04) au minimum ………………………….. 

Climatisation  Oui  

Airbag   
Au minimum 1 airbag 

conducteur + 1 airbag passager 
………………………….. 

 Direction assistée    Oui  ………………………….. 

 Roue de secours   De même dimensions ………………………….. 

Couleur                                 
Conventionnelle et acceptée par 

l'Administration 
………………………….. 

 Garantie                        Au minimum 12 mois ………………………….. 

Autres Equipements  
Système audio équipé de 

radio/port USB /….. 
 

Notice d’utilisation et d’entretien du 

véhicule (en français ou arabe). 
Oui  

Un cric+clé    Oui  

Extincteur   طفاية حرائق Oui  

 

Signature et cachet du soumissionnaire  
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 العرض المالي
 
 
 

 

 جداول األثمان المقترحة -          
          



AON 15/2021 

 

BORDEREAU DES PRIX 
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Lot 1 : Camionnettes (pick-up 4x2) (04 portes)  

           

Lot 1 Désignation Qté 

MARQUE 

ET 

MODELE 

 

TYPE 

CONSTRUCTEUR 

PRIX HT 

UNITAIRE GLOBAL 

 en chiffre en chiffre en toutes lettres 

Item 1 
Camionnettes (pick-up 

4x2) (04 portes) 
02  

 

   

    
 

 TVA   

    
 

 SOUS-TOTAL (TTC)  

    
 

 Frais d'immatriculation  

    
 

 TOTAL  

 

Montant Total en toutes lettres (en Tous Taxes Comprises) 

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

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

 
 

        (Signature et cachet du soumissionnaire) 

         ………..le………………..….. 
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 الجمهورية التونسية         
 /22ط.ع.و عدد                                                                                    العلميوالبحث   وزارة التعليم العالي

 صف اقسجامعة   
 اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز  

 

 

 (1)االلـتـزام الـمـالــي

 الحصة عدد .....

 ) تعمير هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض (

                                              :                                    (2)إلي الييشي  سفلو 
                                                     ال فة :                                            

              االسة االجتياعي لليؤسسة :                                                                 
      اقة الفاكس :                    اقة التلمس :                         اقة الهات  :                 

 اقة الس ق الت اال لليؤسسة :                                                                           
                           اليعرا ال اا ي :                                                              

 اقة ا ل را   ي ال ن وق التممي للشيان ا جتياعي :                                                   
                                                                              اقة المساد ال اال لليؤسسة

ل تي علا جييج اليعلمماه الشروالة لشيان حسا تنف   جييج إلتزاماتي  شه  بإطلعي وفكامق مسؤو  
لتق وسا ق اليتعلم باقتنال  30/0703اليشينة بكرا  الارو    ا وال اا بطلب العروض المطني ع   

  جامعة صفاقس لفا   
 و صرح علا الارا  ن اق البيالاه التي تهيني والي اما  سابتا  ي صميمة  

                      باألاقام  ي  بإعتااا جييج األ الاه *             .......اليالي للعرضية ر القيية ال يل

                  .........                                                               (3)وفلسان التلة    
                                                                                                           

 

 
 

 حرا  ر                ي                      
  االسة واللتب ر التاالل وا مشال وال تة                         

 

 

 

 

 

 *   ا االلتزام اليالي ي ب  ن يكمن بو تاالل ثا ل وميشا (1)

 * االسة واللتب وال فة (2)
 * ي ب  ن يتج ذار القيية ال يلية لللتزام اليالي وإال  إن العرض يعتبر الغ (3)


