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األطراف المتعاقدة:

من جهة

رئيس جامعة صفاقس

والسي ـ ــد ……………………………… :بصفته ……………………………………
الفصـل  :2المـوضـوع

تعتــجا جامعــة صــفاقس القي ــاا بااتةــار وطني ـة باتبـــاع ااءـــراالاا ال عاى ـــط

" "Tunepsحسـ

التةـر ا الرـاره بـه العاـق وطمقـا لاقترـياا شـ ار

والحرف بصفاقس ،وءمه الاعداا م زعة ع

من جهة أخرى

ـــ ال ـــ عب ــر منة مــة الةـ ـ ار العا ـ م ع ـ ـ ال ـ

الةـرون ءـما اقتنـا معـداا ع ايـة لفائـد الاعهـد العـال ل فنـ

الحصص التالية:

الحصص
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الكميط

1
2
3
4
الفصل  :2الشـروط المط ـوبط ل مشاركـط
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تقبــق نــان ءــمه اااتةــار مةــارشة شــق عــارت مســت ف ل رــاالاا الان ذــة لتنفيــم الن بيــة ف ـ أفرــق الةــروف ياكــن لخا ـ ا

الااديين أو الاعن ين الـمين ءـف فـ حالـة تسـ ة قرـائية أو رنـائية طمقـا ل تةـر ا الرـاره بـه العاـق افـراا صـفقاا عا ميـة اـر نة أا

يؤثر ذلك ع

حسن الراز الن بية ف ط

العروت ءما.

يمكننل للمننزوديل المنننجليل بمنلومننة المننراء الامننوم عل ن ال ن " "Tunepsالاةــارشة وتحايــق ش ـ ار

الةــرون مرالــا عبــر الا قــا

www.tuneps.tn
الفصـــل  :3تقديـــا العـــرو

:و ــتف اراــاع العــروت وج ذــا عبــر الانة مــة ولاج ــد ااراــاداا حـ ع شيليــة التســريق وااــت ع منة مــة

" "Tunepsياكــن ف ااتصــاع بارشــج النــدا التــابا ل حــد الةـ ار العاـ م ع ـ ال ـ بالهي ــة الع يــا ل ن ـ
 07117107أو عبر البر د اال ترول  tuneps@pm.gov.tnيت

العاـ م ع ـ رقــف الهــات

العرت من:

عرت فنعرت مالكاــا ير ـ

أ يراــق الاةــار جــج ا مــن م ـ

ت ـ ن العــرت خــار ال ـ  ،الاتا ــق ف ـ وثيقــة الرــاا الـ قت  ،ف ـ ظــرف إل ـ رئااــة

جامعة صفاقس طر ق الانار ش ف  1صفاقس  1723خ ع ت قيت العاق اإلداره عن طر ق البر د مرا
أو تس ف مماار إل مكت
2022
ءما الةرف ير

الرم التابا لرئااة جامعة صفاقس مقافق وصق إيداع و ك

الساعة  40:00صماحا و عتاد ف ذلك ع
أ يك

ختف مكت

م قا وم ت ما وا يحاق ا ى العمار التالية:
2

الرم

ال ص ع أو البر د السـر ا

آخر أجق لقب ع العروت ء ي ا 41ءانفي

ال فتح استشارة وطنية دى 2024/22

اقتناء معدات علمية لفائدة
المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس
يقص آليا شق عرت لف يةتاق ع
تراق شافة العروت ع

ال

الراا ال قت .

اا ف ص ر تراوزءا الحرف األقص الاسا ح به فنيا والانص

يتف ارااع شافة ال ثائق الان ذة والعناصر الت تعتاد ف التقييف ع

ال

شاا ء مبين بالردوع التال :

الوثائق المط وبط
71

الراا ال قت أو التجاا ال فيق بالترامن

72

وثيقة االتجاا بالقياا ب دماا ما بعد البيا وت فير قنا الغيار

71

بناقة إرااداا عامة ح ع العارت

70

لس ة من السرق ال طن ل اؤاساا

ع يه بالانة مة

البياناا الواءب اتبا ها
ناا فن

أو التجاا ال فيق بالترامن صـال لاـد  120ي مـا مـن تـار ل اليـ ا

الاـ ـ ـ ال ألخ ـ ــر أج ـ ــق لقبـ ـ ـ ع الع ـ ــروت يح ـ ــرر وفق ـ ــا ل ناـ ـ ـ ذ الا ـ ــدر بكـ ـ ـ ار
الةــرون  ،أو األصــق مــن وصــق إيــداع لــدى محاا ـ
األصق ف اانة ظرف م ق واا عتبر العر

الرامعــة مــا وج ـ د تقــديف

الغيا.

وج د تعاير الانب عة الارفقة بالا حق عدد  71ل ـ ار

الةـرون واراـالها عبـر

الانة مة
وج د تعاير الانب عة الارفقة بالا حق عدد  72ل ار

الةرون

واراالها عبر الانة مة
لـف ياـع ع ـ تـار ل تسـ اها أك ــر مـن اــهر إلـ آخـر أجــق لقبـ ع العروت مــا
وج د اراالها عبر الانة مة نس ط عمسوحط

العر

1

2

العر

الفني حتوي وءوبا

:

ااتاار فنية
)(Formulaire de réponse Aspect Technique

وجـ د التقيــد بــالنا ذ الارفــق ل ـ ار

اإلكتفا باإلجابة فنعف أو ا ما وج د اراالها عبر الانة مة.

ال ثائق الفنية prospectus techniques

ت

الغيا بالنسبط ل حصط المعنيط

:
-ير

1

مارا وم ت مة وأص ية وتحاق إاـف الةـرشة الاصـنعة مـا وجـ د اراـالها

عبر الانة مة وإال عتبر العر

المالي حتوي وءوبا

الةــرون وتعايـره بكــق دقــة وونـ ح مــا عــدا

أ يك

محر ار وذاعتمار جايا اآلدا اا )(Toutes taxes comprises

بالنسبة لجميع الحصص ومست اق البيالاا طمقا ل نا ذ الادر بالعرت الاالي .ما

جدوع األثاا

وج د تعايرءا وارااع لس ة ماس حة ع

الانة مة وإال عتبر العر

الغيا

الفصل  :4توضيحاا واستفساراا

ياكن ل اتراحين ط
اإلع ـ

ت نيحاا عبر الانة مة أو ااتفساراا شتافية ت ص الن بية وذلك ف أجق أقصاه عةر  17أياا من تار ل

عــن اااتةــار  ،وإذا شالــت اااتفســاراا تتع ــق با انــيا جديــة وذنــا  ،تت ـ ل الرامعــة اإلجابــة ع يهــا وتعاياهــا ع ـ جايــا

الاتراحين المين احب ا م فاا اااتةار عبر الانة مة وذلك قبق القرا مد عةر  17أياا من التار ل األقص لقب ع العروت
كاا ياكن ت جيـه م حـق الـ الاتراـحين الـمين قـام ا فتحايـق ش اراـاا الةـرون قصـد مج ـد ت نـي م ـ
ليس من االها ت يير م ن ع الن بية ف أجق أدلاه عةر  17أياا قبق التها أجق تقديف العروت
3

اااتةـار أو ادخـاع تعـدي ا

الفصل  :5الضمان الوقتي (أنظر عطبو ط الضمان المرفقط بالم حق عع كراس الشروط)

يتعــين ع ـ شــق عــارت أ يقــدا نــان عرنــه نــاالا وقتيــا مقــداره  100ى.ا و اكــن تع رــه برــاا فن ـ مــا ذشــر الحصــص
و قص شق عرت ا يحت ه ع

الاةار فها نان الراا

الراا ال قت

مد ص حية العروت  420ي ما
يمق ءما الراا صالحا طي ة ّ
 يرجا الراا ال قت أو ي نا حدا التجاا ال فيق بالترامن بالنسمة ل اةارشين المين لف تقبـق عرونـهف بعـد اختيـار صـاحالن بية
 -يرجا الراا ال قت لصاح

الن بية بعد تقدياه الراا النهائ ف اجق  27ي ما من تار ل تب ي ه الن بية

الفصل  : 6مدة صلوحية العروض
باررد تقديف العرت فإ شق عارت يمق م جما بعرنه لاد مائة وعةرو ي ما  420افتدا من الي ا الا ال من التار ل النهائ
ذلك فإ العارت يعتبر من عا ع

الاحدد لقب ع العروت وذنا ع

شق الاعنياا والبيالاا الررور ة لحسن تنفيم التجاماته

الفصل  :7فتح العروض
ترتاا لرنة الة ار اا ف

والاحت ة ع

ج سة محدد ع

العروت الفنية والاالية بحر ر العارنين أو من ين ذهف باقر رئااة جامعة صفاقس بالتار ل والاكا والساعة

الاحدد باإلع

ع

منة مة  Tunepsوع نية لفت الةروف ال ارجية والعروت ال ارد عبر الانة مة
الساعة  40:30صماحا و تف إثرءا لةر لتيرة الفت األولية

عن الانافسة وذلك ي ا  41ءانفي 2022

منة مة Tuneps

 حاالا ااقصاال الآلي :تقص لرنة الفت آليا العروت ف الحااا التالية:

 -العروت ال ارد أو الاس اة حس

النر قة الاادية ف اآلجاع أو بعد اآلجاع

 العروت الت لف تتران وثيقة الراا ال قت العروت الت لف تتران جدوع األاعارالفصل  :8تقييم العــروض
لرنة الة ار اا ف

المرح ط األول  :تت ل

مرح ة أول

الت بت باإلنافة إل

الاك لة ل عرت الاال وتصحي األخنا الحسافية والاادية عند ااقترا ثف ترتي
يتف ترتي

أاا

العروت الاالية ع

إ العرت المه يتف اختياره ء :

 -العرت األقق ثانا-ل ق حصة ع

ال ثائق اإلدار ة والراا ال قت

ف

جايا العروت الاالية تصاعديا

صحة ال ثائق

ال ان باعتمار جايا اادا اا )(Toutes taxes comprisesبالنسبة لكافة الحصص.
حده-باعتمار جايا اادا اا )(Toutes taxes comprises

المرح ط الثانيط :تت ل لرنة الة ار اا ف مرح ة ثالية الت بت ف منابقة العرت الفن الاقدا من قبق صاح

ثانا وتقترح ااناده الن بية ف ص ر منابقته ل ار

إذا تبين أ العرت الفن الاعن غير منافق ل ار

الةرون

العرت الاال األقق

الةرون يتف اعتااد لفس الانهرية بالنسمة ل عروت الفنية الانافسة حس

ترتيبها

الاال التصاعده
يتف التقييف الفن ع
ال ا

بالحصة.

أاا

الحصص وعدا تقديف ال ثائق الفنية واااتاار الفنية ل ق مك لاا الحصة ينرر عنه رفع العرت

4

ير

أ تستري

العروت ل صائص الفنية الان ذة بك ار

الةرون وعدا منابقة إحدى ال اصياا ينرر عنه رفع الحصة

الاعنية
ألةار لرنة الة ار اا برامعة صفاقس ل ا افقة ع يه

و تف إثر ذلك إعداد تقر ر تقييف العروت المه يعرت ع
الفصل  :9طبيعط ااسناى

الحصص الت فاز فها العارت ف إطار ط ب تزوى.

يتف إاناد الن بية حس

الفصل  :22الضمان النهائي (أنظر عطبو ط الضمان المرفقط بالم حق عع كراس الشروط):

إ العارت المه وقا إاناد الن بية له ير

أ يقدا خ ع العةر ن ي ما  27الت ت

 %1من مب غ الن بية يرجا الراا النهائ أو ما تمق منه إل صاح
اغيا ارن وفا صاح

تب ي ه بإاناد الن بية ناالا لهائيا مقداره

الن بية أو يصم التجاا ال فيق بالترامن المه يع نه

الن بية برايا التجاماته وذلك بانقضاال شهر بعد القبول النهائي ل ط باا و إذا تف إع ا صاح

الن بية من

قبق جامعة صفاقس قبق القرا اآلجاع الامش ر أع ه باقتر راالة مع ة ومرا لة ال ص ع أو بأية واي ة تعن تار ا ثافتا لهما

اإلع ا  ،بأله لف يف برايا التجاماته  ،ا يرجا الراا

النهائ

أو يتف ااعترات ع

القرا التجاا ال فيق بالترامن المه

يع نه وف ءمه الحالة ا يرجا الراا النهائ أو ا يصم إلتجاا ال فيق بالترامن المه يع نه اغيا إا ف ثيقة رفا اليد تس اها
جامعة صفاقس
إ عدا تقديف الراا النهائ خ ع التار ل الامش ر أع ه ينرر عنه اعتمار صاح
تنبيق أحكاا الفقر ح من الفصق  12من ش ار
ور

ع

صاح

الةرون اإلدار ة

الن بية أ يق ا فتسريق الراا النهائ

وف

الن بية قد ت

حالة التاديد ف

نانيا عن عرنه وذالتال يتف

آجاع تنفيم الن بية يقا التاديد ف

ص حية

الراا النهائ
الفصل  :22شروط الثمن وطبيعته

ير

العارت احتراا أم ة جدوع األاعار الاصاح

ع

و تعايره و تقديف أثااله بالدينار الت لس باعتمار جايا اادا اا (Toutes

) taxes comprisesبالنسمة ل افة الحصص
يتف احتساد أثاا الاعداا أو الا اد الاقتنا باعتمار إيصالها إل
القياا بالت ن.

كق خ ق أو عن

ين أر ع

الا افر أو األماكن الاعد لها وترشيجءا وتررذتها وتة ي ها ما

ءمه الاعداا طي ة فتر الراا يتحا ه صاح

الن بية وتحت مسؤوليته واألثاا الاقدمة ء ثافتة

وغير قاف ة ل اراجعة
الفصـل  :22أءـل اانجاز
إ صاح

الن بية منال

فتس يف الاعداا الان ذة شام ة ف أجق أقصاه تسع

التار ل الاحدد باإلذ اإلداره

ي ما  90و بدأ ءما األجق ف السر ا فداية من

و ةاق أجق اإللراز :القياا بكق ااج ار اا ال اصة بادى تنافق ءمه األدواا ل ا اصفاا الفنية والاترول جية الاست جمة الانص

ع يها باألمر عدد  1271لسنة  2771وا تتحاق اإلدار أه مسؤولية ف التأخير ف القياا فهمه اإلج ار اا ،وشملك التجو د بالاعداا

وترشيجءا وتة ي ها والقياا بالت

ن بالمعهد العالي ل فنون والحرف بصفاقس بالنسمة لرايا الحصص

الفصــل  :22الضمــان
يتعين ع

صاح

الن بية ناا أ الاعداا م ن ع الن بية خالية من العي د ف الصنا أو ف م اد التصنيا وذلك لاد انة

افتدا من تار ل التس ف ال قت ل اعداا و تا ق الراا ف إص ح أو تع ع القنا الت ظهرا فها عي د وذلك ف أجق أقصاه

ث ث

 17ي ما من تار ل اإلع ا ف ج د عي د ف الصنا أو ف م اد التصنيا دو الانالمة بأية منحة وف ص ر الرفع فإله

يتف تنبيق أحكاا النقنة ب من الفصق  12فسل الن بية
5

الرر عنه عدا ااتعااع الاعداا ججئيا أو ش يا وتراوزا مدته األاب عين فإله يتف التاديد ف
وف حاع ط أر عن
ّ
حس الفتر الت تن بتها اإلص حاا ،و رفع شق عرت يقترح مد ناا أقق من انة
الفصــل  : 21تركيب و تشغيل المعداا

ير

صاح

ع

الن بية أ يسهر فنفسه ع

الاعداا الاقتنا وتة ي ها ،شاا ي تجا فت

حسن ترشي

أجق الراا

ن مستعا يها ع

لفقته

ال اصة
يتعهد صاح

ال اصياا الفنية ل اعداا م ن ع ءمه اااتةار الااكن إدراجها

الن بية بإع ا جامعة صفاقس بالتن راا ف

وااتعداده لت فيرءا وذلك قبق عا ية التس يف دو أ ينرر عن ذلك ترفيا ف األثاا أو تأخير ف آجاع التس يف و مق ل رامعة الحق
ف قب ع أو رفع الاقترحاا ف خص

ءمه التن راا

الفصــل  :21خدعاا عا بعد البيع

ي تجا صاح

الن بية بصيالة وإص ح وت فير قنا الغيار والاعداا الاجما اقتناؤءا وذلك لاد ا تقق عن خاس ان اا ،حيث يقا

تعاير وثيقة االتجاا بالقياا ب دماا ما بعد البيا و ت فير قنا الغيار حس
الفصــل  :21تس ا المعداا

يقا تس ف الاعداا بعد تة ي ها ع

الانب عة الارفقة الا حق عدد 1

مرح تين:

 -4التس ا الوقتي :تق ا اإلدار فتس ف الاعداا وتحر ر محرر ف ال رت ألةر الانب عة الارفقة بالا حق ما ش ار
الن بية فتجو د الاؤاسة فها وترشيبها وتة ي ها و ت ن مستعا يها حس

أ يق ا صاح

الةرون الان ذة

 -2التس ا النهائي :بعد القرا انة واحد من إمرا محرر التس ف ال قت تق ا اإلدار بحر ر صاح

خ ع فتر الراا الاحدد بسنة ،ير
منال

أ ت

بإص حها قنا غيار أو عي د صنا

ألةر الانب عة الارفقة بالا حق ما ش ار

الةرون

الفصل  :21غــراعــاا التـأخيــر والعقوباا الماليط
ع

صاح

الن بية احتراا أجق التنفيم الانص

الةرون بعد

الن بية بالتس ف النهائ

الاعداا خالية من شق عي د وإخ اا ،وف حاع م حةة لقائص ،فإ الاجود
ع

لفقته قبق أ يقا التس ف النهائ والمه يتف فيه تحر ر محرر ف ال رت

ع يه بك ار

الةرون المه يحتس

فداية من التار ل الاحدد باإلذ اإلداره ا،

خنية تساوه واحد فاصق خاسة وامعين ف األل
شق تأخير ف التجو د صاحمه -دو تنبيه مسبق-إل
ّ
و ّ
عرت ّ
كق ي ا تأخير من مب غ الحصة الاس اة بعد اآلجاع التعاقدية دو أ تتراوز ءمه ال نية خاسة بالاـائة  %1من مب غ الحساد
( )47.1%0عن

النهائ ل ن بية

الفصل  :27فســخ الط بيط

إ رئيس جامعة صفاقس يحتفظ بحق فسل الن بية وذلك ف الحااا التالية:

أ -ف حالة عدا التنفيم الرجئ أو ال

ل ن بية أو ف غ مد التأخير ف عا ية التجو د حدود الةهر المه يحتس

فداية من الحد

األقص ألجق اإللراز و تف التصر بفسل الن بية ف ءمه الحالة بعد عةر  17أياا من ت جيه تنبيه عن طر ق راالة مرا لة
ال ص ع ما اإلع ا بالب غ ولف تتف اإلجابة ع يها وف
الراره فها العاق وع

حساد صاح

ءمه الحالة ياكن ل رامعة ت يف من يت ل

الراز الن بية طمقا ل تراتي

الن بية

و قا تسديد حاجياا وا ار اا الرامعة والاؤاساا الراجعة لها بالنةر ف حالة فسل الن بية ما الاجود بأذو ط بياا ااتعرالية أو
بأه طر قة مناامة أخرى وذلك ع

مسؤولية الاجود الات

بقنا النةر عن احتساد تع ع الررر المه ينبق ع

التأخيراا

الحاص ة طي ة فتر الفسل

والفارق ف ثان ط بياا التجو د الت ف ط ر التنفيم وذين ط بياا التجو د الت قد يك
الاؤاساا الراجعة لها بالنةر يقا خصاه من الامالغ الراجعة ل اجود الات
6

رئيس الرامعة أذ فتحقيقها لفائد الرامعة أو

بعناو ن م ت فة

د -ف حالة قياا صاح

ل عية الحصص الاس اة أو الت ء ف ط ر الصنا والترشي

الن بية بأعااع احتياع أو غش ب ص

اصياا الفنية الان ذة
أو ف حالة المراعة الارف نة لتيرة خ ق ف صنعها أو عدا ااترافتها لةرون الن بية أو عدا منابقتها ل
ّ
ترفا ءمه المراعة ع لفقة صاح الن بية ف أجق ثاالية  78أياا وتع ت خ ع اهر ع األك ر وف ص ر الرفع فإله يتف
تنبيق أحكاا النقنة أ من ءما الفصق

 إذا ثبت لدى الرامعة إخ ع صاحعنايا أو ءدايا قصد التأثير ع

الن بية بالتجامه الاصرح به والاتع ق بعدا القياا مماار أو ف اانة ال ير فتقديف وع د أو
إج ار اا إفراا الن بية ومراحق إلرازءا وذلك طمقا ل تصر ع

م ت

 1713لسنة  2710الاؤرخ ف  11مار

الةرف الاحدد باألمر عدد

2710
الن بية إاّ إذا تعهد ال رثة أو الدائن

د -عند وفا أو فقدا األء ية الادلية لصاح

أو الاصف

الات فق با اص ة تنبيق العقد

واالتجاا بإلراز الن بية ش يا ار نة أ يتف التعهد فملك شتافيا ف أجق ا يتراوز خاسة عةر  11ي ما من تار ل إع ا الرامعة من
قبق الاعنيين باألمر بال نعية الرديد لصاح
و -عند ف غ اق

الن بية

خنايا التأخير الحد األقص الاحدد بك ار

الةرون

ز -عند عدا تسريق الن بية وإرجاعها ف أجق أقصاه عةرو ي ما من تار ل تب يغ الن بية

ح -عند عدا تقديف الراا النهائ مسر ف األجق الاحدد بك ار
ه -ف حالة عرج وان ودائف لصاح

الةرون

الن بية

الفصـــل  : 28تغيير حجا الط بيط

ف حالة الترفيا أو الت ليع ف شاية فص ع الاعداا الان ذة فإ العارت المه تف ااحتفاظ بعرنه ا ياكنه تقديف أه اعترات

أو تحفظ ما داا ءما الترفيا أو الت ليع لف يتراوز عةر ن بالاائة ) (%20من القياة الرا ية ل ن بية
الفصــل  :29يـوب الصنـــع

الفنية ولعناصر الر د الان ذة تقدير الررر
تت ل لرنة قب ع الاعداا عند معاينتها لعي د ف الصنا أو عدا منابقها ل صائص ّ
الحاصق وتسريق ذلك نان محرر ج سة ُيحـرر ف ال رت ،وذإمكا رئيس الرامعة ف ءمه الحالة الانالمة بااتبدالها أو اإلذ
بإج ار خصف من الراا النهائ ومن الامالغ الراجعة لصاح الن بية
الفصـل  :22كيفيـط ال ـ ص

أرذعة  0لةائر أص ية و وص اا التس يف أص ية و محرر اإلات ا ال قت

 -تقدا الفات ر ف

و اهاد خ

)األصق ( من الصندوق ال طن ل راا اإلجتااع واهاد ف ال نعية الرمائية صالحة و لس ة من اله ة البن ية
 -ير

صالحة

أ تار ف اتير ووص اا تس يف المراعة من قبق ما ق عن الاؤاسة الاعنية عند الاعاينة با ج الاؤاسة وأ تتران

أيرا تار ل التس يف ومراجا الررد ل ق حصة ما إمرا وختف رئيس الاؤاسة
 -ير

صاح

اصدار األمر بصرف الامالغ الراجعة لصاح
الاحاا

الن بية تس ة م فه و تعين ع

الن بية ف أجق أقصاه ث ث
صاح

العا م خ

17

ي ما افتدا من الي ا المه أتف فيه

الن بية ف أجق أقصاه خاسة عةر

 11ي ما من

تار ل ت قيه األمر بالصرف ار نة ت فير جايا ال ثائق الاؤ د
الفصـل  :24المك ف بال ـ ص

الاحاا

الاك

بال

ء محاا

الفصل :22التسجيــل

تحاق معاليف تسريق الن بية ع

صاح

جامعة صفاقس

والعرت الفن والعرت الاال الاحت ه ع

الن بية مهاا شالت قياة الن بية وتت

االتجاا الاال وجداوع األاعار ف لةير واحد مصح ذة بالراا النهائ مسر

الفصـل : 21ص وحيط الط بيط
إ ءمه الن بية ا ت

من ال ثائق التالية :ش ار

الةرون اإلدار ة ال اصة

لافم إا بعد مصادقة السيد رئيس جامعة صفاقس ع يها وذلك فنا ع

الة ار اا برامعة صفاقس
7

رأه بالا افقة صادر عن لرنة

الفصــل : 21التراتيب القانونيط

ي را تنفيم ءمه الن بية ف شق ما لف يمشر ف ش ار
والاتع ق فتنةيف الصفقاا العا مية وأحكاا ش ار

الةرون ألحكاا األمر عدد  1713لسنة  2710الاؤرخ ف  11مار 2710

الةرون اإلدار ة العامة الانبق ع

الصفقاا العا مية ال اصة بالتجود با اد عادية

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

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

اط ا ع يه وصادق

اط عت ع يه ووافقت

رئيس جامعة صفاقس

العارت
(التاريخ  ،اإلمضاء  ،الختم و إسم وصفة الممضي)

8

المــــــالحق

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة صف اقس

او 2221/22

اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

الملحق عدد 1
االلتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع و توفير قطع الغيار
إنّ الممض أنفله ( االنم ،اللقب ،الصفة ) ...................................................................
...................................................................................................................
والمتاهد بانم ولحناب مركة...................................................................................
...................................................................................................................
ألتزم بأل أقوم ب دمات ما باد البيع وأل أوفر ق ع الغيار المادات الم لوبة ف ن اق لب الاروض
هذا وذلك لمدة ال تقل عل مس ننوات.
...................ف ...............................
العارض ( االسم ،اللقب ،الصفة التاريخ والختم )

12

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة صف اقس

او 2221/22

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.....................................................................................................:

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

رقم الهوية البنكية............................................................................................................................:

-

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

-

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

-

العنوان االلكتروني............................................................................................................................:
...................في.........................
(التاريخ ،ااعضاال ،ال تا و إسا وصفط 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 D’UNE CONSULTATION NATIONAL N° 22/2021 POUR L’ACQUISITION DE
MATERIELS SCIENTIFIQUES AU PROFIT DE DE l’Institut supérieur des Arts et Métiers 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
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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 D’UNE CONSULTATION NATIONAL N° 22/2021 POUR L’ACQUISITION DE
MATERIELS SCIENTIFIQUES AU PROFIT DE l’Institut supérieur des Arts et Métiers 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
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االستماراا الفنيط
Formulaire des réponses

18

Formulaire de réponse
Lot 1 : MEULES A DISQUE
Item 01 : Meule à disque 900w-125mm

Soumissio
…………

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

MEULE A DISQUE 900W-125MM
• Meuleuse 900W
• Cle à érgots
• Poignée
• Flasque de serrage
• Écrou de serrage rapide SDS
• Capot de protection
• Voltage: 220V
• Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise
en main.
• Vitesse à vide max.: 11000 tr/min
• Diamètre du disque: 125 mm
• Filetage de l'arbre: M14 / 22,23 mm
• Protection anti-redémarrage: empèche tout redémarrage
intempestif de l'outil après une coupure de courant
• Système d'aération latéral pour une plus grande
résistance aux surcharges et une durée de vie plus
importante
• Capot de protection indéformable, réglage simplet
protection efficace
• Tète d'outil orientable sur 4 x 90°
• Poignée à gauche ou à droite au choix
• Poids: 2 Kg au max.
Livré avec :
-Un disque diamant 125mm coupe et ponce.

Marque/Modèle/Pays d’origine

11

LOT N°1 : MEULES A DISQUE
Item 02 : Meule à disque 2200w-230mm

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

Soumissionnaire :
…………………………………………

MEULE A DISQUE 2200W-230MM
• Meuleuse 2200W
• Clé à érgots
• Poignée
• Voltage: 220V
• Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main.
• Sécurité accrue grâce au commutateur « homme mort »
• Vitesse à vide max.: 6500 tr/min
• Diamètre du disque: 230 mm
• Filetage de l'arbre: M14 / 22,23 mm

• Poids: 1Kg au max
Livré avec :
-Un disque diamant 230mm pour pierre et marbre

Marque/Modèle/Pays d’origine

LOT N°2 : PONCEUSES
Item 01 : PONCEUSE 125 - 250Wou plus

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

PONCEUSE 125 - 250W ou plus
• Diamètre du plateau de ponçage : 125 mm
• Régime à vide 7.500 - 12.000 tr/min
• Mouvements orbitaux : 15.000 - 24.000 tr/min
• Excentricité : 1,25 mm
• Fixation de la feuille abrasive : Système auto-agrippant
• Diamètre d'amplitude 2,5 mm
• Poids : 2 kg

Marque/Modèle/Pays d’origine
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Soumissionnaire :
…………………………………………

Lot N°2 : PONCEUSES
Item 02 : PONCEUSE 1400W ou plus

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

Soumissionnaire :
…………………………………………

PONCEUSE 1400Wou plus
• Une polisseuse1400W
• Disque à scratch
• Disque à peau de mouton
• CIé
• Voltage : 220V
• Puissance1400W
• Vitesse 750 à3000 tours/min
• Diamètre du disque: 180 mm
• Poids : 3 Kg au max

Marque/Modèle/Pays d’origine

Lot N°3 : PERCEUSE

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

PERCEUSE 750W + Coffret
• Puissance absorbée nominale 750 W
• Régime à vide 0 – 2.800 t/min
• Puissance débitée 380 W
• Couple nominal 2,3 Nm
• Mandrin de perçage, exécution Mandrin
automatique
Tension, électrique 230 V
• Diamètre du collet de broche 43 mm
Plage de perçage
Ø perçage béton16 mm
Ø perçage bois30 mm
Ø perçage acier13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie18 mm

Marque/Modèle/Pays d’origine
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Soumissionnaire :
…………………………………………

Lot N°4 : SCIE SAUTEUSE

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

SCIE SAUTEUSE + 25 LAMES
• Capacité de coupe à 90°
- bois 90 mm
- acier 10 mm
- aluminium 20 mm
• Hauteur de course 26 mm
• Puissance utile 650 W
• Cadence de coupe 500 à 3100 cps/mn
• Poids net 3 kg au max
• Cordon d’alimentation 2,5 m

Marque/Modèle/Pays d’origine
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Soumissionnaire :
…………………………………………

العرض المالي
 -جداول األثمان المقترحة
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AON 22/2021

Bordereaux des prix
Lot 1 : MEULES A DISQUE
PRIX TTC

Désignation

Lot 1

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Item
01

MEULE A DISQUE 900W-125MM

04

Item
02

MEULE A DISQUE 2200W230MM

02

TOTAL (en TTC)

Montant Total en toutes lettres (en Toutes Taxes Comprises TTC)
……………………………………………………………………………………………………………

(Signature et cachet du soumissionnaire)
………..le………………..…..
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En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

AON 22/2021

Bordereaux des prix

Lot 2 : PONCEUSES
PRIX TTC

Lot 2

Désignation

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Item
01

PONCEUSES 125 - 250W ou plus

04

Item
02

PONCEUSES 1400 W ou plus

04

TOTAL (en TTC)

Montant Total en toutes lettres (en Toutes Taxes Comprises TTC)
……………………………………………………………………………………………………………

(Signature et cachet du soumissionnaire)
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En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

AON 22/2021

Bordereaux des prix

Lot 3 : PERCEUSE
PRIX en TTC

Lot 3

Désignation

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Item
01

PERCEUSE

01

TOTAL (en TTC)

Montant Total en toutes lettres (en Toutes Taxes Comprises TTC)
……………………………………………………………………………………………………………

(Signature et cachet du soumissionnaire)
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En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

AON 22/2021

Bordereaux des prix
Lot 4 : Scie sauteuse
PRIX en TTC

Lot 4

Désignation

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Item
01

SCIE SAUTEUSE

01

TOTAL (en TTC)

Montant Total en toutes lettres (en Toutes Taxes Comprises TTC)
……………………………………………………………………………………………………………

(Signature et cachet du soumissionnaire)
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En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

