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األطراف المتعاقدة:

من جهة

رئيس جامعة صفاقس

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

من جهة أخرى

الفصـل  :7المـوضـوع
تعتزم جامعة صفاقس القيام بطلب عروض وطني حسـب الترـريا الجـاره بـه العمـق وطبقـا لمقترـياا شـراس الرـروط ـ ا

القتناء معداا علمية لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ،و ه المعداا موزعة على ثالث حصص و ي شاآلتي:
Evaporateur Double Effet
Cuves d’électrophorèses horizontales avec générateur
Spectrophotomètre UV-Visible

Lot 7:
Lot 2 :
Lot 3 :

ما العلم وأنه يمشن المرارشة في حصة أو أشثر

الفصل  :0الشـروط المطلـوبة للمشاركـة
تقبق رمن طلب العروض

ا مرارشة شق عارض مستوف للرماناا المطلوبة لتنفي الصفقة في أفرق الظروف.

يمشن لألرخاص الماديين أو المعنويين ال ين م في حالة تسوية قرائية أو ررـائية طبقـا للترـريا الجـاره بـه العمـق صبـرام صـفقاا

عمومية رريطة أن ال يؤثر لك على حسن صنجاز الصفقة.

الفصـل  :3تقديـم العـروض
يتشون العرض من:
 -العرض الفني،

 العرض المالي.يقصى شق عرض لم يرتمق على الرمان الوقتي.

يجب أن يوجه الظرف المحتوه على الرمان المالي ونسخة من السجق الوطني للمؤسساا صلى رئاسة جامعة صفاقس طريق
المطار شلم  1صفاقس  9203خالق توقيا العمق اإلداره عن طريق البريد مرمون الوصوق أو البريد السريا أو تسلم مباررة

صلى مشتب الربط التابا لرئاسة جامعة صفاقس مقابق وصق صيداع ويشون آخر أجق لقبوق العروض و يوم  20نوفمبر 0202

على الساعة التاسعة والنصف صباحا ويعتمد في لك على ختم مشتب الربط.
تقصى العروض الواردة على المنظومة بعد آخر أجق لتقديم العروض .

ا الظرف يجب أن يشون مغلقا ومختوما وال يحمق سوى العبارة التالية:

ال يفتح طلب عروض وطني عدد 0202/71

اقتناء معدات علمية لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

شما يجب أن تحتوه العروض صلى جانب العررين الفني والمالي على وثيقة الرمان الوقتي وعلى الوثائق اإلدارية المبينـة بالجـدوق

التالي:

البيانات الواجب اتباعها

الوثائق المطلوبة

رمان بنشي أو التزام الشفيق بالترامن صالح لمدة  102يوما من تاريخ اليوم

الرمان الوقتي أو التزام الشفيق بالترامن

الموالي ألخر أجق لقبوق العروض (يحرر وفقا للنمو ج المدرج بشراس

الرروط) ،أو األصق من وصق صيداع لدى محاسب الجامعة.

21

ما وجوب تقديم األصق بواسطة ظرف مغلق وارساق نسـخة ممسـوحة ( copie
 )scannéeعن طريق المنظومة.
20

تصريح على الررف في عدم اإلفالس أو التسوية القرائية

29

رهادة االنخراط في صحدى أنظمة الرمان االجتماعي

20

رهادة في الورعية الجبائية

20
20
20

متوفرة على المنظومة
يتم التثبا منهما على المنظومة

تص ـريح علــى الرــرف يلتــزم بموجبــه العــارض علــى عــدم الت ـ ثير علــى
مختلف صجراءاا صبرام الصفقة ومراحق صنجاز ا

وج ــوب التقي ــد ب ــالنمو ج المرف ــق لشـ ـراس الر ــروط ب ــالملحق ع ــدد  0م ــا امر ــاء

وثيقة االلتزام بالقيام بخدماا ما بعد البيا وتوفير قطا الغيار

العارض وختمة وبيان التاريخ وارسالها عبر المنظومة
وجوب تعمير المطبوعة المرفقة بالملحق عدد  1لشراس الرروط

بطاقة صرراداا عامة حوق العارض

وارسالها عبر المنظومة.
تصـريح علــى الرــرف يقدمــه العــارض ب نــه لــم يشــن عونــا عمــومي لــدى

20

متوفرة على المنظومة

جامعــة صــفاقس لــم تمــض عــن انقطاعــه عــن العمــق بهــا مــدة خم ــس

متوفر على المنظومة

سنواا على األقق
لم يمض علـى تـاريخ تسـلمها أشثـر مـن رـهر صلـى آخـر أجـق لقبـوق العـروض مـا

نسخة من السجق الوطني للمؤسساا

وجوب ارسالها بواسطة ظرف مغلق.

23

العرض الفني يحتوي وجوبا على:
1

استمارة فنية
)(Formulaire de réponse Aspect Technique

وجـوب التقيــد بـالنمو ج المرفــق لشـراس الرــروط وتعميـره بشــق دقـة وورــوع مـا عــدم
االشتفاء باإلجابة بنعم أو ال مـا وجـوب ارسـالها عبـر المنظومـة واال يعتبـر العـرض

الغيا بالنسبة للحصة المعنية.
0

الوثائق الفنية ()prospectus techniques

تشــون وارــحة وأصــلية وتحمــق اســم الرــرشة المصــنعة مــا وجــوب ارســالها عبــر
المنظومة واال يعتبر العرض الغيا بالنسبة للحصة المعنية

العرض المالي يحتوي وجوبا على:
تعمير ا بالبياناا المطلوبة والمبلغ الجملي المقترع بإعتبار اآلداءاا
1

وثيقة االلتزام المالي

0

جدوق األثمان

ما وجوب تعمير النمو ج المرفق لشراس الرروط وارساله عبر المنظومة .واال يعتبر

العرض الغيا

يجب أن يشون مستشمق البياناا ومحر ار بإعتبار اآلداءاا  .طبقا للنمو ج المدرج

الفصل  :4توضيحات واستفسارات

بالعرض المالي مع وجوب تعميرها على المنظومة .واال يعتبر العرض الغيا .

يمشن للمتررحين طلب توريحاا أو استفساراا شتابية تخص الصفقة و لـك فـي أجـق أقصـاه عرـرة ( )12أيـام مـن تـاريخ اإلعـالن

عــن طلــب العــروض ،وا ا شانــا االستفســاراا تتعلــق بموارــيا جديــة وبنــاءة ،تتــولى الجامعــة اإلجاب ـة عليهــا وتعميمهــا علــى جميــا
المتررحين ال ين سحبوا ملفاا طلب العروض و لك قبق انقراء مدة عررة ( )12أيام من التاريخ األقصى لقبوق العروض.
الفصل  :5الضمان الوقتي (أنظر مطبوعة الضمان المرفقة بالملحق مع كراس الشروط)
يتعين على شق عارض أن يقدم رمن عرره رمانا وقتيا مقداره شالتالي:
الحصة عدد 7
الحصة عدد 0
الحصة عدد 3

الصنف

قيمة الضمان

Evaporateur Double Effet
Cuve d’électrophorèse
horizontale avec générateur
Spectrophotomètre UVVisible

 1022دينا ار
 102دينا ار
 220دينا ار

ويمشن تعويره برمان بنشي ما شر الحصص المرارك بها رمن الرمان .ويقصى شق عرض ال يحتوه على الرمان الوقتي.
مدة صلوحية العروض ( 102يوما)
يبقى ا الرمان صالحا طيلة ّ
 يرجــا الرــمان الــوقتي أو يورــا حــدا اللت ـزام الشفيــق بالترــامن بالنســبة للمرــارشين ال ـ ين لــم تقبــق عرورــهم بعــد اختيــارصاحب الصفقة.

 يرجا الرمان الوقتي ل صاحب الصفقة بعد تقديمه الرمان النهائي في اجق  02يوما من تاريخ تبليغه الصفقة.الفصل  :6مدة صلوحية العروض
بمجرد تقديم العرض فإن شق عارض يبقى ملزما بعرره لمدة مائة وعررون يوما ( )102ابتداء من اليوم الموالي من التاريخ
النهائي المحدد لقبوق العروض وبناء على لك فإن العارض يعتبر مطلعا على شق المعطياا والبياناا الررورية لحسن تنفي

التزاماته.
لفصل  :7فتح العروض
تجتما لجنة فتح العروض في جلسة واحدة محددة على منظومة  Tunepsوعلنية لفتح الظروف الخارجية المحتوية على
الرمان الوقتي ونسخة من السجق الوطني للمؤسساا والعروض ال فنية والمالية الواردة عبر المنظومة بحرور العاررين أو من

ينوبهم بمقر رئاسة جامعة صفاقس بالتاريخ والمشان والساعة المحددة باإلعالن عن المنافسة .و لك يوم  20نوفمبر 0202

على الساعة العاشرة صباحا ويتم صثر ا نرر نتيجة الفتح األولية على منظومة .Tuneps
حاالت اإلقصاء اآللي :تقصي لجنة الفتح آليا العروض في الحاالا التالية:
 -العروض الواردة عبر المنظومة بعد أخر أجق لتقديم العروض.

 العروض الواردة أو المسلمة حسب الطريقة المادية في اآلجاق أو بعد اآلجاق. -العروض التي لم تترمن وثيقة الرمان الوقتي

 العروض التي لم تترمن وثيقة االلتزام المالي أو جدوق األسعار.الفصل  :8تقييم العــروض
المرحلة األولى :تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبا باإلرافة صلى الوثائق اإلدارية والرمان الوقتي في صحة الوثائق
المشونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتراء ثم ترتيب جميا العروض المالية تصاعديا حسب

الحصص.

يتم ترتيب العروض المالية على أساس الثمن خاق من المعاليم القمرقية واآلداءاا )(Hors Droits de Douane et Taxes

صن العرض ال ه يتم اختياره و:

 -العرض األقق ثمنا-لشق حصة على حده-خاق من المعاليم القمرقية واآلداءاا )(Hors Droits de Douane et Taxes

ه الحصص تتمتا باالمتياز الجبائي طبقا لما جاء باألمر عدد  912لسنة  1301المؤرخ في  10أوا

ما العلم أن معداا
1301
المرحلة الثانية :تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبا في مطابقة العرض الفني المقدم من قبق صاحب العرض المالي األقق
ثمنا وتقترع اسناده الصفقة في صورة مطابقته لشراس الرروط.
ص ا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لشراس الرروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب

ترتيبها المالي التصاعده.

يتم التقييم الفني على أساس مطابقة شق مشوناا الحصة وعدم تقديم الوثائق الفنية واالستمارة الفنية لها ينجر عنه رفض
العرض الخاص بالحصة.

يجب أن تستجيب العروض للخصائص الفنية المطلوبة بشراس الرروط وعدم مطابقة صحدى الخاصياا ينجر عنه رفض

الحصة المعنية.

ويتم صثر لك صعداد تقرير تقييم العروض ال ه يعرض على أنظار لجنة الرراءاا بجامعة صفاقس للموافقة عليه.
الفصل  :9نشر نتيجة تقييم العروض
تنرر الجامعة نتيجة تقييم العروض واسم المتحصق على الصفقة على لوحة االعالناا بالجامعة وعلى موقا الواب الخاص
بالصفقاا العمومية (  ،) www.marchespublics.gov.tnوعلى الموقا الخاص بالجامعة ( )www.uss.rnu.tn

وموقا الواب ( )www.tuneps.tnالخاص بمنظومة الرراء العمومي على الخط .TUNEPS
 ..................في .......................

صفاقس في ......................

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

اطلع عليه وصادق
رئيس جامعة صفاقس

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة صف اقس

اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

طلب عروض وطني عدد 0202/71
اقتناء معدات علمية لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
كـــــراس شــــــروط اإلدارية

األطراف المتعاقدة:
من جهة

رئيس جامعة صفاقس

والسي ـ ــد ……………………………… :بصفته ……………………………………
الفصـل  :7المـوضـوع

من جهة أخرى

تعتزم جامعة صفاقس القيام بطلب عروض وطني حسـب الترـريا الجـاره بـه العمـق وطبقـا لمقترـياا شـراس الرـروط ـ ا
القتناء معداا علمية لفائدة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ،و ه المعداا موزعة على ثالث حصص و ي شاآلتي:
Evaporateur Double Effet
Cuves d’électrophorèses horizontales avec générateur
Spectrophotomètre UV-Visible
ما العلم وأنه يمشن المرارشة في حصة أو أشثر

Lot 7:
Lot 2 :
Lot 3 :

الفصل  :0طبيعة اإلسناد

يتم صسناد الصفقة حسب الحصص التي فاز بها العارض في صطار صفقة ص ا تجاوزا قيمتها ثالثون ألف دينار ( 92 2220222دا) وفي

صطار طلبية ما دون لك.

الفصل  :3الضمان النهائي (أنظر مطبوعة الضمان المرفقة بالملحق مع كراس الشروط):

صن العارض ال ه وقا صسناد الصفقة/الطلبية له يجب أن يقدم خالق العررين يوما ( )02التي تلي تبليغه بإسناد الصفقة رمانا نهائيا مقداره

 %9من مبلغ الصفقة/الطلبية  .يرجا الرمان النهائي أو ما تبقى منه صلى صاحب الصفقة/الطلبية أو يصبح التزام الشفيق بالترامن ال ه
يعوره الغيا ررط وفاء صاحب الصفقة بجميا التزاماته و لك بانقضاء شهر بعد القبول النهائي للطلبات.و ص ا تم صعالم صاحب
الصفقة/الطلبية من قبق جامعة صفا قس قبق انقراء اآلجاق الم شورة أعاله بمقترى رسالة معللة ومرمونة الوصوق أو ب ية وسيلة تعطي
تاريخا ثابتا له ا اإلعالم  ،ب نه لم يف بجميا التزاماته  ،ال يرجا الرمان النهائي أو يتم االعتراض على انقراء التزام الشفيق بالترامن

ال ه يعوره.وفي

جامعة صفاقس.

ه الحالة ال يرجا الر مان النهائي أو ال يصبح صلتزام الشفيق بالترامن ال ه يعوره الغيا صال بوثيقة رفا اليد تسلمها

صن عدم تقديم الرمان النهائي خالق التاريخ الم شور أعاله ينجر عنه اعتبار صاحب الصفقة/الطلبية قد تخلى رمنيا عن عرره وبالتالي
يتم تطبيق أحشام الفقرة (ع) من الفصق  10من شراس الرروط اإلدارية.

ويجب على صاحب الصفقة/الطلبية أن يقوم بتسجيق الرمان النهائي وفي حالة التمديد في آجاق تنفي الصفقة/الطلبية يقا التمديد في
صلوحية الرمان النهائي.
الفصل  :4شروط الثمن وطبيعته
يجب على العارض احترام أمثلة جدوق األسعار المصاحب و تعميره و تقديم أثمانه بالدينار التونسي خالية من المعاليم القمرقية و األداءاا
) (Hors Droits de Douane et Taxesما العلم أن

المؤرخ في  10أوا 1301

ه المعداا تتمتا باالمتياز الجبائي طبقا لما جاء باألمر عدد  912لسنة 1301

.

ويقوم صاحب الصفقة/الطلبية بشق اإلجراءاا المتعلقة باالمتياز الجبائي وال تتحمق اإلدارة أه مسؤولية في الت خير في القيام به ه

اإلجراءاا بالنسبة لشق حصة.

يتم احتساب أثمان المعداا باعتبار صيصالها صلى المخبر وترشيز ا وتجربتها وترغيلها ما القيام بالتشوين لمدة ال تقق على ثمانية أيام

لمستعمليها.

شق خلق أو عطب يط أر على

الفصـل  :5أجـل اإلنجاز

ه المعداا يتحمله صاحب الصفقة وتحا مسؤوليته واألثمان المقدمة ي ثابتة وغير قابلة للمراجعة.

صن صاحب الصفقة/الطلبية مطالب بتسليم المعداا المطلوبة شاملة في أجق أقصاه مائة وخمسون يوما ( )752ويبدأ

ا األجق في السريان

بداية من التاريخ المحدد باإل ن اإلداره.

ويرمق أجق اإلنجاز :القيام بشق اإلجراءاا المتعلقة باإلمتياز الجبائي وال تتحمق اإلدارة أه مسؤولية في الت خير في القيام به ه اإلجراءاا،
وش لك التزويد بالمعداا وترشيز ا وترغيلها والقيام بالتشوين بالمؤسسة المعنية.

الفصــل  :6الضمــان

يتعين على صاحب الصفقة/الطلبية رمان أن المعداا موروع الصفقة/الطلبية خالية من العيوب في الصنا أو في مواد التصنيا و لك

لمدة سنة ابتداء من تاريخ التسلم الوقتي للمعداا ويتمثق الرمان في صصالع أو تعويض القطا التي ظهرا بها عيوب و لك في أجق

أقصاه ثالثون ( )92يوما من تاريخ اإلعالم بوجود عيوب في الصنا أو في مواد التصنيا دون المطالبة ب ية منحة وفي صورة الرفض فإنه
يتم تطبيق أحشام النقطة (ب) من الفصق ( 10فسخ الصفقة).

انجر عنه عدم استعماق المعداا جزئيا أو شليا وتجاوزا مدته األسبوعين فإنه يتم التمديد في أجق الرمان حسب
وفي حاق ط أر عطب ّ
الفترة التي تطلبتها اإلصالحاا ،ويرفض شق عرض يقترع مدة رمان أقق من سنة.
الفصــل  :1تركيب وتشغيل المعدات
يجب على صاحب الصفقة/الطلبية أن يسهر بنفسه على حسن ترشيب المعداا المقتناة وترغيلها ،شما يلتزم بتشوين مستعمليها على نفقته

الخاصة.

يتعهد صاحب الصفقة/الطلبية بإعالم جامعة صفاقس بالتطوراا في الخاصياا الفنية للمعداا موروع طلب العروض

ا الممشن صدراجها

واستعداده لتوفير ا و لك قبق عملية التسليم دون أن ينجر عن لك ترفيا في األثمان أو ت خير في آجاق التسليم .ويبقى للجامعة الحق في

قبوق أو رفض المقترحاا في خصوص

ه التطوراا.

الفصــل  :8خدمات ما بعد البيع
يلتزم صاحب الصفقة/الطلبية بصيانة واصالع وتوفير قطا الغيار والمعداا المزما اقتناؤ ا و لك لمدة ال تقق عن خمس سنواا ،حيث يقا

تعمير وثيقة االلتزام بالقيام بخدماا ما بعد البيا وتوفير قطا الغيار حسب المطبوعة المرفقة (الملحق عدد .)0
الفصــل  :9تسلم المعدات

يقا تسلم المعداا بعد ترغيلها على مرحلتين:

-7التسلم الوقتي :تقوم اإلدارة بتسلم المعداا وتحرير محرر في الغرض (أنظر المطبوعة المرفقة بالملحق ما شراس الرروط) بعد أن
يقوم صاحب الصفقة/الطلبية بتزويد المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بها وترشيبها وترغيلها وتشوين مستعمليها حسب الرروط المطلوبة.

-0التسلم النهائي :بعد انقراء سنة واحدة من صمراء محرر التسلم الوقتي تقوم اإلدارة بحرور صاحب الصفقة/الطلبية بالتسلم النهائي.

خالق فترة الرمان المحددة بسنة يجب أن تشون المعداا خالية من شق عيوب واخالالا ،وفي حاق مالحظة نقائص ،فإن المزود مطالب

بإصالحها (قطا غيار أو عيوب صنا )....على نفقته قبق أن يقا التسلم النهائي وال ه يتم فيه تحرير محرر في الغرض (أنظر المطبوعة

المرفقة بالملحق ما شراس الرروط).
الفصــل  :72الحجز بعنوان الضمــان

حددا نسبة الحجز بعنوان الرمان بعررة بالمائة ( )% 12من قيمة الصفقة/الطلبية  ،ويتم خصم الحجز بعنوان الرمان من المبالغ التي

تدفا لصاحب الصفقة/الطلبية بالنسبة للمعداا التي وقا تزويد المؤسسة بها

وفي

ا ويمشن تعويض مبلغ الحجز بعنوان الرمان برمان بنشي،

ه الحالة يجب على العارض أن يقوم بتسجيله ،يرجا مبلغ الحجز بعنوان الرمان صلى صاحب الصفقة/الطلبية أو يصبح صلتزام الشفيق

بالترامن ال ه يعوره الغيا بعد وفاء صاحب الصفقة/الطلبية بشق التزاماته و لك بعد انقراء أربعة أرهر من تاريخ القبوق النهائي أو

انتهاء مدة الرمان .وا ا تم صعالم صاحب الصفقة/الطلبية من قبق جامعة صفاقس قبق انقراء األجق الم شور بمقترى رسالة معللة
ومرمونة الوصوق أو ب ية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا له ا اإلعالم ،ب نه لم يف بجميا التزاماته ،ال يرجا الحجز بعنوان الرمان أو يتم

اإلعتراض على انقراء التزام الشفيق بالترامن ال ه يعوره.
وفي

ه الحالة ال يرجا الحجز بعنوان الرمان أو ال يصبح التزام الشفيق بالترامن ال ه يعوره الغيا صال برسالة رفا اليد تسلمها جامعة

صفاقس.

الفصل  :77غــرامــات التـأخيــر والعقوبات المالية
على صاحب الصفقة/الطلبية احترام أجق التنفي المنصوص عليه بشراس الرروط ال ه يحتسب بداية من التاريخ المحدد باإل ن اإلداره،
خطية تساوه واحد فاصق خمسة وسبعين في األلف ( )7715%0عن شق
شق ت خير في التزويد صاحبه -دون تنبيه مسبق-صلى
ّ
ويعرض ّ
ّ
يوم ت خير من مبلغ الحصة المسلمة بعد اآلجاق التعاقدية دون أن تتجاوز ه الخطية خمسة بالمـائة ( )%5من مبلغ الحساب النهائي

للصفقة.

الفصل  :70فســخ الصفقــة أو الطلبية
صن رئيس جامعة صفاقس يحتفظ بحق فسخ الصفقة/الطلبية و لك في الحاالا التالية:

أ-في حالة عدم التنفي الجزئي أو الشلي للصفقة/للطلبية أو بلوغ مدة الت خير في عملية التزويد حدود الرهر ال ه يحتسب بداية من الحد
األقصى ألجق اإلنجاز .ويتم التصريح بفسخ الصفقة/الطلبية في

الوصوق ما اإلعالم بالبلوغ ولم تتم اإلجابة عليها .وفي

ه الحالة بعد عررة( )12أيام من توجيه تنبيه عن طريق رسالة مرمونة

ه الحالة يمشن للجامعة تشليف من يتولى انجاز الصفقة/الطلبية طبقا للتراتيب

الجاره بها العمق وعلى حساب صاحب الصفقة.

ويقا تسديد حاجياا ورراءاا الجامعة والمؤسساا الراجعة لها بالنظر في حالة فسخ الصفقة/الطلبية ما المزود ب ون طلبياا استعجالية أو

ب ه طريقة مناسبة أخرى و لك على مسؤولية المزود المت خلي بقطا النظر عن احتساب تعويض الررر ال ه يطبق على الت خيراا
الحاصلة طيلة فترة الفسخ.

والفارق في ثمن طلبياا التزويد التي في طور التنفي وبين طلبياا التزويد التي قد يشون رئيس الجامعة أ ن بتحقيقها لفائدة الجامعة أو

المؤسساا الراجعة لها بالنظر يقا خصمه من الم بالغ الراجعة للمزود المتخلي بعناوين مختلفة.

ب-في حالة قيام صاحب الصفقة/الطلبية ب عماق احتياق أو غش بخصوص نوعية الحصص المسلمة أو التي ي في طور الصنا
لخاصياا
والترشيب أو في حالة البراعة المرفورة نتيجة خلق في صنعها أو عدم استجابتها لرروط الصفقة/الطلبية أو عدم مطابقتها ل
ّ

الفنية المطلوبة .ترفا

ه البراعة على نفقة صاحب الصفقة/الطلبية في أجق ثمانية ( )20أيام وتعوض خالق رهر على األشثر .وفي

صورة الرفض فإنه يتم تطبيق أحشام النقطة (أ) من

ا الفصق.

ج-ص ا ثبا لدى الجامعة صخالق صاحب الصفقة/الطلبية بالتزامه المصرع به والمتعلق بعدم القيام مباررة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو
عطايا أو دايا قصد الت ثير على مختلف صجراءاا صبرام الصفقة/الطلبية ومراحق صنجاز ا و لك طبقا للتصريح على الررف المحدد باألمر

عدد  1293لسنة  0210المؤرخ في  19مارس .0210

د-عند وفاة أو فقدان األ لية المدنية لصاحب الصفقة/الطلبية صالّ ص ا تعهد الورثة أو الدائنون أو المصفي المتشفق بمواصلة تطبيق العقد
وااللتزام بإنجاز الصفقة/الطلبية شليا رريطة أن يتم التعهد ب لك شتابيا في أجق ال يتجاوز خمسة عرر ( )10يوما من تاريخ صعالم الجامعة
من قبق المعنيين باألمر بالورعية الجديدة لصاحب الصفقة/الطلبية.

ه-في حالة صفالس صاحب الصفقة/الطلبية.

و-عند بلوغ سقف خطايا الت خير الحد األقصى المحدد بشراس الرروط.
ز-عند عدم تسجيق الصفقة/الطلبية وارجاعها في أجق أقصاه عررون يوما من تاريخ تبليغ الصفقة/الطلبية.
ع-عند عدم تقديم الرمان النهائي مسجال في األجق المحدد بشراس الرروط.

ه-في حالة عجز وارح ودائم لصاحب الصفقة/الطلبية.
الفصـــل  :73تغيير حجم الصفقة أو الطلبية

في حالة الترفيا أو التخفيض في شمية فصوق المعداا المطلوبة فإن العارض ال ه تم االحتفاظ بعرره ال يمشنه تقديم أه اعتراض أو

تحفظ ما دام

ا الترفيا أو التخفيض لم يتجاوز عررين بالمائة ) (%20من القيمة الجملية للصفقة/للطلبية.

الفصــل  :74عيـوب الصنـــع
الفنية ولعناصر الجودة المطلوبة تقدير الررر
تتولى لجنة قبوق المعداا عند معاينتها لعيوب في الصنا أو عدم مطابقة للخصائص ّ
الحاصق وتسجيق لك رمن محرر جلسة ُيحـرر في الغرض ،وبإمشان رئيس الجامعة في ه الحالة المطالبة باستبدالها أو اإل ن بإجراء

خصم من الرمان النهائي ومن المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة/الطلبية.

الفصـل  :75التسبقة

يتمتا صاحب الصفقة بتسبقة في حدود  %12من مبلغ الصفقة/الطلبية بموجب مطلب شتابي على أن يقدم صاحب الصفقة  ،قبق صسناده
التسبقة ،التزام شفيق بالترامن بارجاع شامق مبلغ التسبقة عند أوق طلب من المرتره العمومي.

و لك وفق التراتيب المنصوص عليها بالفصلين  30و 39لألمر عدد  1293لسنة  0210المؤرخ في  19مارس .0210

الفصـل  :76كيفيـة الخـالص

 -تقدم الفاتورة في أربعة ( )0نظائر أصلية ووصوالا التسليم أصلية ومحرر اإلستالم الوقتي ورهادة خالص صالحة(األصق) من

الصندوق الوطني للرمان االجتماعي ورهادة في الورعية الجبائية صالحة ونسخة من الهوية البنشية.

 يجب أن تمري فواتير ووصوالا تسليم البراعة من قبق ممثق عن المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس عند المعاينة بمخزنالمؤسسة وأن تترمن أيرا تاريخ التسليم ومراجا الجرد لشق حصة ما صمراء وختم رئيس المؤسسة.

 -يجب اصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة/الطلبية في أجق أقصاه ثالثون ( )92يوما ابتداء من اليوم ال ه أتم فيه

صاحب الصفقة/الطلبية تسوية ملفه .ويتعين على المحاسب العمومي خالص صاحب الصفقة/الطلبية في أجق أقصاه خمسة عررة ()10
يوما من تاريخ تلقيه األمر بالصرف رريطة توفير جميا الوثائق المؤيدة.

الفصـل  :71المكلف بالخـالص

المحاسب المشلف بالخالص و محاسب جامعة صفاقس.
الفصــل  :78الــرهـــن

يمشن لصاحب الصفقة أن يتمتا بنظام الر ن المنصوص عليه باألمر المؤرخ في  29ديسمبر  .1390ويسلم صليه نظير وحيد من الصفقة

ليشون سندا يعتمد في حالة قبوق الر ن و لك حسب القوانين الجاره بها العمق ويشون الرخص المؤ ق إلعطاء المعلوماا الالزمة و رئيس
جامعة صفاقس أو من يمثله.

الفصــل  :79تســوية النـزاعـات والخـالفات
فض النزاعاا في حالة نروئها بين صاحب الصفقة/الطلبية ورئاسة الجامعة بالتراري صن أمشن و لك بعررها على اللجنة االسترارية
يتم ّ
لفض النزاعاا بالحسنى المختصة في البا في الخالفاا القائمة بين صاحب الصفقة/الطلبية وجامعة صفاقس ،ررط وجود عالقة تعاقدية
بينهما .وان لم يتسن لك بإمشان الطرفين عرض نزاعهما على المحاشم المختصة بصفاقس.

الفصل  :02التسجيــل

تحمق معاليم تسجيق الصفقة على صاحب الصفقة وتتشون من الوثائق التالية :شراس الرروط اإلدارية الخاصة والعرض الفني والعرض

المالي المحتوه على االلتزام المالي وجداوق األسعار في نظير واحد مصحوبة بالرمان النهائي مسجال.
الفصــل  :07تحيين األثمان ومراجعتها

يمشن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين مبلغ عرره المالي و لك بموجب مطلب شتابي مرفقا بجميا الوثائق والمؤيداا المثبتة لمبلغ التحيين
المطلوب ،ص ا تجاوزا الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتاريخ تبليغ الصفقة أو صصدار ص ن بداية اإلنجاز عند االقتراء مدة

أربعة أرهر .وفي

ه الحالة تتولى جامعة صفاقس دراسة

ا المطلب واعداد تقرير في الغرض وعرره على لجنة الرراءاا بجامعة

صفاقس وعند موافقتها على تحيين المبلغ أو تعديله تتولى جامعة صفاقس تحيين مبلغ العرض ،ص ا لم يتم صمراء الصفقة ،أو صعداد مرروع

ملحق للصفقة المبرمة طبقا لرأه لجنة الرراءاا ويتم عرره على صاحب الصفقة لإلمراء في حالة صمراء الصفقة.

الفصـل  :00صلوحية الصفقة
صن

ه الصفقة ال تشون ناف ة صال بعد مصادقة السيد رئيس جامعة صفاقس عليها و لك بناء على رأه بالموافقة صادر عن لجنة الرراءاا

بجامعة صفاقس.

الفصــل  :03التراتيب القانونية
يخرا تنفي

ه الصفقة في شق ما لم ي شر في شراس الرروط ألحشام األمر عدد  1293لسنة  0210المؤرخ في  19مارس 0210

والمتعلق بتنظيم الصفقاا العمومية وأحشام شراس الرروط اإلدارية العامة المطبق على الصفقاا العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية

وخدماا.
 ..................في .......................
اطلعا عليه ووافقا
العارض
(التاريخ ،اإلمضاء ،الختم وإسم وصفة الممضي)

صفاقس في ......................
اطلا عليه وصادق
رئيس جامعة صفاقس

المــــــالحق

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة صف اقس

ط.ع.و 0202/11

اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

الملحق عدد 1
بـطـاقـة إرشـادات
(تعمير هذه المطبوعة وإرجاعها ضمن العرض)
-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

-

المقر االجتماعي (العنوان)(............................................................................................................... :)7

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

العنوان االلكتروني............................................................................................................................ :
...................في.........................
(التاريخ ،اإلمضاء ،الختم و إسم وصفة الممضي)

( )1ذكر العنوان بكل دقة

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة صف اقس

ط.ع.و 0202/11

اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

الملحق عدد 2
االلتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار
إنّي الممضى أسفله (االسم ،اللقب ،الصفة) ......................................................................
............................................................................................... .......................
والمتعهد باسم ولحساب شركة...................................................................................
......................................................................................................................
ألتزم بأن أقوم بخدمات ما بعد البيع وأن أوفر قطع الغيار المعدات المطلوبة في نطاق طلب العروض
هذا وذلك لمدة ال تقل عن خمس سنوات.
...................في...............................
العارض (االسم ،اللقب ،الصفة التاريخ




والختم)

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° 17/2020 POUR L’ACQUISITION DE
MATRIELS SCIENTIFIQUES AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONAL D’INGENIEURS 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 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

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° 17/2020 POUR L’ACQUISITION DE
MATRIELS SCIENTIFIQUES AU PROFIT DE L’ECOLE NATIONAL D’INGENIEURS 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 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

االستمارات الفنية
Formulaires des réponses

Formulaire de réponse
LOT N°1: Evaporateur Double Effet.
Spécifications techniques minimales exigées

Quantité

Cuve d’alimentation 50L, polyéthylène avec couvercle amovible et vidange.

7

- Pompe doseuse avec débit variable, débit maximum 16 L/h 4-20mA, sonde de température,

7

prise d’échantillon, soupape de décharge.
- Evaporateur calandre verre, chauffage par bougie interne inox, hauteur d'évaporation entre

0

0,9 et 1 mètre minimum, Surface = 0,15 m2, réfrigérant, sonde de température.
- Cyclone verre, tubulure pour circulation naturelle, soutirage en continu par tube externe et

7

détection de niveau.
- Circuit vapeur : filtre, vanne d'isolement, détendeur, électrovanne de régulation, manomètre

7

à aiguille, prise de température soupape de sécurité 1,5 bar, raccordement flexible inox,
purgeur condensats vapeur, calorifuge.
- Electrovanne et prise d’échantillon.

7

- Vanne d'isolement pour fonctionnement en mode simple effet, vanne de prise d'échantillon

0

ou de vidange.
- Cyclone verre de séparation liquide, tubulure pour circulation naturelle, soutirage en continu

7

par tube externe.
- Ampoule verre graduée et vanne d'isolement.

0

- Recette verre minimum 10L, graduée avec vanne de vidange et liaison vide.

0

- Condenseur calandre verre graduée à la base, serpentin interne inox, sondes de température

7

Soumissionnaire : ..............................
Spécifications Techniques Proposées

entrée / sortie eau de refroidissement et condensats, liaison et vanne d’isolement.
- Pompe à vide à membrane PTFE, 30 Litre/minute minimum, pression de 160 mbar absolu

7

minimum..
- Circuit vide procédé : vanne de réglage du taux de fuite, clapet de décharge automatique,

7

vacuomètre à cadran aiguille.
- Circuit vide recettes : vannes d'évent et vanne de mise sous vide.

7

- Circuit eau froide : vanne d’isolement, vannes de réglage et débitmètre.

7

- Canalisation verre raccordement sortie

1

1er étage / condenseur pour fonctionnement en mode simple effet.
- Sondes de température Pt 100 Ω

8

- Débitmètre à flotteur 40 à 400 L/h.

1

- Vacuomètre -1 à 0 bar.

1

- Manomètre 0 à 2,5 bar.

1

- Détecteur de niveau à lames vibrantes.

1

- Chaudière vapeur, 18 kW, 400 V.

1

- Coffret électrique pour la commande des pompes, la visualisation des températures, la

1

régulation de la température d’entrée vapeur, le pilotage en fréquence de la pompe doseuse
(0-100%),
- Manuel technique et pédagogique en Français.

Marque/Modèle/ Pays d’origine

Formulaire de réponse
LOT N°2: Cuves d’électrophorèses horizontales avec générateur .
Spécifications techniques minimales exigées

Les Cuves d’électrophorèses horizontales doivent répondre aux caractéristiques
suivantes:
 Cuve et générateur intégré
 Voltage : 220 V AC, de compatibilité internationale
 Voltage de sortie : 135, 100, 50, 25 V
 Détecteur de sécurité : Photosensor qui détecte la présence du couvercle
 Utilisables avec les pipettes multicanaux : distance inter-puits de 9 mm pour
13 dépôts ou 4,5 mm pour 26 dépôts
 Minuteur : programmable de 0 à 99 minutes ou fonctionnement en continu
 Fonction mémoire : la dernière migration est mémorisée en temps et voltage
 Couvercle de sécurité en matériau transparent aux UV
 4 peignes
 2 petits plateaux, 1 grand plateau.

Quantité

05

Soumissionnaire : ..............................
Spécifications Techniques Proposées

Marque/Modèle/ Pays d’origine

Formulaire de réponse
LOT N°3: Spectrophotomètre UV-Visible.
Spécifications techniques minimales exigées

Le Spectrophotomètre UV-Visible doit répondre aux caractéristiques suivantes :













Alimentation : 220 V, 50 Hz, 3 fils
Configuration optique : Splitté (détecteur de référence interne)
Bande passante : ≤ 2 nm
Gamme spectrale : 190-1100 nm au minimum
Source : une seule lampe flash Xénon à longue durée de vie (minimum
30 mois)
Détecteurs : double Photodiodes au silicium
Précision en longueur d’onde : ±0.5 nm; Répétabilité en longueur
d’onde : <±0.2 nm
Précision photométrique : ± 0.005 Abs à 1 Abs
Affichage photométrique : -3 à +5,0 Abs
Planéité de la ligne de base : ±0.002A
Programmes: Abs/%T – Concentration – Ratio et différence d’Abs Multi longueur d’onde – Cinétique - OD 600
Fonction Scan programmable : sur toute la gamme spectrale

Quantité

01

Soumissionnaire : ..............................
Spécifications Techniques Proposées






Vitesse de balayage : jusqu’au 1500 nm/min au minimum
Analyse de spectre : pics et vallées
Equipé d’un porte échantillon mono-cuve de 10 mm de trajet optique
Interface USB: au moins 2 ports USB pour connectivité optionnelle au
PC, imprimante externe et mémoire USB
 Ecran couleur haute définition tactile pour pilotage autonome
Livré avec : Deux Cuves en quartz et une housse de protection
Marque/Modèle/ Pays d’origine

العرض المالي
 جداول األثمان المقترحة االلتزام المالي-

AON 17/2020
BORDEREAUX DES PRIX
Lot 1 : Evaporateur Double Effet.

Désignation

Qté

Lot 1

PRIX HDDT

PAYS/
REFERENCE
D’ORIGINE
ET MODELE

UNITAIRE
en chiffre

Evaporateur Double Effet

en toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

Ens

TOTAL (HDDT)

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

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

(Signature et cachet du soumissionnaire)
………..le………………..…..

AON 17/2020
BORDEREAUX DES PRIX
Lot 2 : Cuves d’électrophorèses horizontales avec générateur.

Désignation

Qté

PRIX HDDT

PAYS/
REFERENCE
D’ORIGINE
ET MODELE

UNITAIRE
en chiffre

Lot 2
Cuves d’électrophorèses
horizontales avec
générateur
TOTAL (HDDT)

05

en toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

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

(Signature et cachet du soumissionnaire)
………..le………………..…..

AON 17/2020
BORDEREAUX DES PRIX
Lot 3 : Spectrophotomètre UV-Visible.

Désignation

Qté

Lot 3

PRIX HDDT

PAYS/
REFERENCE
D’ORIGINE
ET MODELE

UNITAIRE
en chiffre

Spectrophotomètre UVVisible
TOTAL (HDDT)

01

en toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

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

(Signature et cachet du soumissionnaire)
………..le………………..…..

الجمهورية التونسية

ط.ع.وعدد/

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة صف اقس
اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

االلـتـزام الـمـالــي

()1

الحصة عدد ….
صني الممري أسفله

()0

( تعمير هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض )
............................................................................... :

الصفة ............................................................................................... :

االسم االجتماعي للمؤسسة ..................................................................... ........ :
رقم الهاتف  .................... :رقم الفاشس  .................. :رقم التلشس ........................ :

رقم السجق التجاره للمؤسسة .......................................................................... :

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

رقم اإلنخراط في الصندوق القومي للرمان اإلجتماعي.................................................. :

رقم الحساب الجاره للمؤسسة ............................................................................
أرهد بإطالعي وبشامق مسؤوليتي على جميا المعلوماا الررورية لرمان حسن تنفي جميا صلتزاماتي

المرمنة بشراس الرروط

ا والخاص بطلب العروض الوطني عدد  2020/17المتعلق باقتناء معداا علمية لفائدة

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس.

وأصرع على الررف أن شق البياناا التي تهمني والم شورة سابقا ي صحيحة.

القيمة الجملية للعرض المالي* ...................خالية من المعاليم القمرقية واألداءاا

(Hors Droits de

) Douane et Taxesي باألرقام.....................................................

وبلسان القلم )............................................................................................. )3

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

حرر بـ  .............في .....................
(االسم واللقب ـ التاريخ واإلمراء والختم)

)* (1

ا االلتزام المالي يجب أن يشون به تاريخ ثابا وممرى.

) *(2االسم واللقب والصفة.

) *(3يجب أن يقا شر القيمة الجملية لاللتزام المالي واال فإن العرض يعتبر الغ.

