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الفصـل  :1المـوضـوع
تعتزم جامعة صفاقس القيام بطلب عروض وطني باتباع اإلجراءات الالمادية على الخط عبر منظومة
الشراء العمومي على الخط " "Tunepsحسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس الشروط
هذا القتناء معدات علمية لفائدة كلية الطب بصفاقس ،وهذه المعدات موزعة على الحصص التالية:

العدد
1
2
3
4
5
6
7

الكمية

الحصص
Centrifugeuse de paillasse réfrigérée
Système d’imagerie photo doc
Concentrateur Speed Vac
Analyseur automatique pour Hémogramme
Thermocycleur PCR
)Chaine HPLC (détection UV
E-4 Diagnose

01
01
01
01
01
01
01

مع العلم وأنه يمكن لكل عارض المشاركة في حصة أو أكثر.
الفصل  :3الشـروط المطلـوبة للمشاركـة
تقبل ضمن طلب العروض هذا مشاركة كل عارض مستوف للضمانات المطلوبة لتنفيذ الصفقة في أفضل
الظروف .يمكن لألشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع
الجاري به العمل ابرام صفقات عمومية شريطة أال يؤثر ذلك على حسن انجاز الصفقة في طلب العروض هذا.
يمكن للمزودين المسجلين بمنظومة الشراء العمومي على الخط " "Tunepsالمشاركة وتحميل كراس الشروط مجانا عبر
الموقع www.tuneps.tn.
الفصـل  3:تقديـم العـروض :ويتم ارسال العروض وجوبا عبر المنظومة ولمزيد االرشادات حول كيفية التسجيل
واستغالل منظومة " " Tunepsيمكنكم االتصال بمركز النداء التابع لوحدة الشراء العمومي على الخط بالهيئة
العليا للطلب العمومي على رقم الهاتف  02222202أو عبر البريد االلكتروني  .tuneps@pm.gov.tnيتكون
العرض من:
عرض فني.عرض مالي.كما يجب أن يرسل المشارك جزءا من ملف تكوين العرض خارج الخط ،المتمثل في وثيقة الضمان الوقتي،
في ظرف إلى رئاسة جامعة صفاقس طريق المطار كلم  2صفاقس  2233خالل توقيت العمل اإلداري عن
طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة جامعة صفاقس
مقابل وصل إيداع ويكون آخر أجل لقبول العروض هو يوم  07مارس  2222على الساعة  10:00صباحا
ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط.
هذا الظرف يجب أن يكون مغلقا ومختوما وال يحمل سوى العبارة التالية:
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ال يفتح طلب عروض وطني عدد 2222/22
اقتناء معدات علمية لفائدة كلية الطب بصفاقس
يقصى آليا كل عرض ال يشتمل على الضمان الوقتي.
ترسل كافة العروض على الخط إال في صورة تجاوزها الحجم األقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه
بالمنظومة.
يتم ارسال كافة الوثائق المطلوبة والعناصر التي تعتمد في التقييم على الخط كما هو مبين بالجدول التالي:
البيانات الواجب اتباعها
الوثائق المطلوبة
ضمان بنكي أو التزام الكفيل بالتضامن صالح لمدة  120يوما من
تاريخ اليوم الموالي ألخر أجل لقبول العروض (يحرر وفقا للنموذج
المدرج بكراس الشروط) ،أو األصل من وصل إيداع لدى محاسب
الجامعة مع وجوب تقديم األصل بواسطة ظرف مغلق واال يعتبر
العرض الغيا.
وجوب تعمير المطبوعة المرفقة بالملحق عدد  22لكراس الشروط
وارسالها عبر المنظومة.
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الضمان الوقتي أو التزام الكفيل بالتضامن

02

وثيقة االلتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع وتوفير
قطع الغيار

03

بطاقة إرشادات عامة حول العارض

وجوب تعمير المطبوعة المرفقة بالملحق عدد  23لكراس الشروط
وارسالها عبر المنظومة.
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نسخة من السجل الوطني للمؤسسات

لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من شهر إلى آخر أجل لقبول
العروض.مع وجوب ارسالها عبر المنظومة (نسخة ممسوحة)

العرض الفني يحتوي وجوبا على:

1

استمارة فنية
)(Formulaire de réponse Aspect Technique

وجوب التقيد بالنموذج المرفق لكراس الشروط وتعميره بكل دقة
ووضوح مع عدم اإلكتفاء باإلجابة بنعم أو ال مع وجوب ارسالها عبر
المنظومة.

الوثائق الفنية ()prospectus techniques

تكون ممضاة ومختومة وأصلية وتحمل إسم الشركة المصنعة مع
وجوب ارسالها عبر المنظومة وإال يعتبر العرض الغيا بالنسبة
للحصة المعنية
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العرض المالي يحتوي وجوبا على:

1

جدول األثمان

يجب أن يكون محررا وخاليا من المعاليم القمرقية واآلداءات (Hors )Droits de Douane et Taxesبالنسبة لجميع الحصص ومستكمل
البيانات طبقا للنموذج المدرج بالعرض المالي .مع وجوب تعميرها
وارسال نسخة ممسوحة على المنظومة وإال يعتبر العرض الغيا

الفصل  :0توضيحات واستفسارات
يمكن للمترشحين طلب توضيحات عبر المنظومة أو استفسارات كتابية تخص الصفقة وذلك في أجل أقصاه
عشرة ( ) 22أيام من تاريخ اإلعالن عن طلب العروض ،وإذا كانت االستفسارات تتعلق بمواضيع جدية وبناءة،
تتولى الجامعة اإلجابة عليها وتعميمها على جميع المترشحين الذين سحبوا ملفات طلب العروض عبر
المنظومة وذلك قبل انقضاء مدة عشرة ( )22أيام من التاريخ األقصى لقبول العروض.
كما يمكن توجيه مالحق الى المترشحين الذين قاموا بتحميل كراسات الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب
العروض أو ادخال تعديالت ليس من شانها تغيير موضوع الصفقة في أجل أدناه عشرة ( )22أيام قبل انتهاء
أجل تقديم العروض.
الفصل  :5الضمان الوقتي (أنظر مطبوعة الضمان المرفقة بالملحق مع كراس الشروط)
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يتعين على كل عارض أن يقدم ضمن عرضه ضمانا وقتيا مقداره كما هو مبين بالجدول التالي ويمكن تعويضه
بضمان بنكي مع ذكر الحصص المشارك بها ضمن الضمان .ويقصى كل عرض ال يحتوي على الضمان الوقتي.

الحصة
عدد

المبلغ (د.ت)

1
2
3
4
5
6
7

450
400
200
150
200
500
100

يبقى هذا الضمان صالحا طيلة م ّ
دة صلوحية العروض (  120يوما )
 يرجع الضمان الوقتي أو يوضع حدا اللتزام الكفيل بالتضامن بالنسبة للمشاركين الذين لم تقبل عروضهمبعد اختيار صاحب الصفقة.
 يرجع الضمان الوقتي لصاحب الصفقة بعد تقديمه الضمان النهائي في اجل  32يوما من تاريخ تبليغهالصفقة.
الفصل  : 6مدة صلوحية العروض
بمجرد تقديم العرض فإن كل عارض يبقى ملزما بعرضه لمدة مائة وعشرون يوما ( )232ابتداء من اليوم
الموالي من التاريخ النهائي المحدد لقبول العروض وبناء على ذلك فإن العارض يعتبر مطلعا على كل
المعطيات والبيانات الضرورية لحسن تنفيذ التزاماته.
الفصل  :0فتح العروض
تجتمع لجنة الشراءات في جلسة محددة على منظومة  Tunepsوعلنية لفتح الظروف الخارجية والعروض
الواردة عبر المنظومة والمحتوية على العروض الفنية والمالية بحضور العارضين أو من ينوبهم بمقر رئاسة
جامعة صفاقس بالتاريخ والمكان والساعة المحددة باإلعالن عن المنافسة.وذلك يوم  20مارس  2222على
الساعة  10:30صباحا ويتم إثرها نشر نتيجة الفتح األولية على منظومة .Tuneps
 حاالت اإلقصاء اآللي :تقصي لجنة الفتح آليا العروض في الحاالت التالية:
 العروض الواردة أو المسلمة حسب الطريقة المادية في اآلجال أو بعد اآلجال. العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي العروض التي لم تتضمن جدول األسعار.الفصل  :8تقييم العــروض
المرحلة األولى :تتولى لجنة الشراءات في مرحلة أولى التثبت باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي
في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع
العروض المالية تصاعديا.
يتم ترتيب العروض المالية على أساس الثمن خال من المعاليم القمرقية واآلداءات ( Hors Droits de Douane
)et Taxes

بالنسبة لكافة الحصص.
إن العرض الذي يتم اختياره هو:
 العرض األقل ثمنا-لكل حصة على حده-خال من المعاليم القمرقية واآلداءات ( Hors Droits de Douane et ) Taxesمع العلم أن معدات هذه الحصص تتمتع باالمتياز الجبائي طبقا لما جاء باألمر عدد  222لسنة 2302
المؤرخ في  21أوت  2302واألمر عدد  023لسنة  3220المؤرخ في  22أفريل .3220
المرحلة الثانية :تتولى لجنة الشراءات في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل
صاحب العرض المالي األقل ثمنا وتقترح اسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراس الشروط.
إذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض
الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.
يتم التقييم الفني على أساس الحصص وعدم تقديم الوثائق الفنية واالستمارة الفنية لكل مكونات الحصة
ينجر عنه رفض العرض الخاص بالحصة.
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يجب أن تستجيب العروض للخصائص الفنية المطلوبة بكراس الشروط وعدم مطابقة إحدى الخاصيات
ينجر عنه رفض الحصة المعنية.
ويتم إثر ذلك إعداد تقرير تقييم العروض الذي يعرض على أنظار لجنة مراقبة الصفقات بجامعة صفاقس
للموافقة عليه.
الفصل  :3نشر نتيجة تقييم العروض
تنشر الجامعة نتيجة تقييم العروض واسم المتحصل على الصفقة على لوحة االعالنات بالجامعة وعلى
موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية (  ،) www. marchespublics.gov.tnوعلى الموقع الخاص
بالجامعة (  ) www. uss.rnu.tnو بموقع الواب ( )www.tuneps.tnالخاص بمنظومة الشراء العمومي على
الخط . Tuneps

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

صفاقس في ......................

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

اطلع عليه وصادق
رئيس جامعة صفاقس
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة صفاقس
اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

طلب عروض وطني عدد 2222/22
اقتناء معدات علمية لفائدة كلية الطب بصفاقس
كـــــراس الشــــــروط اإلدارية

األطراف المتعاقدة:
رئيس جامعة صفاقس
والسيـــــد ……………………………… :بصفته ……………………………………

من جهة
من جهة أخرى

الفصـل  :1المـوضـوع
تعتزم جامعة صفاقس القيام بطلب عروض وطني حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس
الشروط هذا القتناء معدات علمية لفائدة كلية الطب بصفاقس .وهذه المعدات موزعة على الحصص التالية:

العدد
1
2
3
4
5
6
7

الكمية

الحصص
Centrifugeuse de paillasse réfrigérée
Système d’imagerie photo doc
Concentrateur Speed Vac
Analyseur automatique pour Hémogramme
Thermocycleur PCR
)Chaine HPLC (détection UV
E-4 Diagnose

01
01
01
01
01
01
01

مع العلم وأنه يمكن لكل عارض المشاركة في حصة أو أكثر.
الفصل  :3طبيعة اإلسناد
يتم إسناد الصفقة حسب الحصص التي فاز بها العارض في إطار صفقة.
الفصل  :3الضمان النهائي (أنظر مطبوعة الضمان المرفقة بالملحق مع كراس الشروط):
إن العارض الذي وقع إسناد الصفقة له يجب أن يقدم خالل العشرين يوما ( )32التي تلي تبليغه بإسناد الصفقة
ضمانا نهائيا مقداره  %2من مبلغ الصفقة .يرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح
التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء شهر بعد
القبول النهائي للطلبات .و إذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل جامعة صفاقس قبل انقضاء اآلجال المذكورة
أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم  ،بأنه لم يف بجميع
التزاماته  ،ال يرجع الضمان النهائي أو يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه.وفي هذه
الحالة ال يرجع الضمان النهائي أو ال يصبح إلتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا إال بوثيقة رفع اليد تسلمها
جامعة صفاقس.
إن عدم تقديم الضمان النهائي خالل التاريخ المذكور أعاله ينجر عنه اعتبار صاحب الصفقة قد تخلى ضمنيا عن
عرضه وبالتالي يتم تطبيق أحكام الفقرة (ح) من الفصل  23من كراس الشروط اإلدارية.
ويجب على صاحب الصفقة أن يقوم بتسجيل الضمان النهائي وفي حالة التمديد في آجال تنفيذ الصفقة يقع
التمديد في صلوحية الضمان النهائي.
الفصل  :4شروط الثمن وطبيعته
يجب على العارض احترام أمثلة جدول األسعار المصاحب و تعميره و تقديم أثمانه بالدينار التونسي خالية من
و األداءات ( )Hors Droits de Douane et Taxesبالنسبة لكافة الحصص مع العلم أن
المعاليم القمرقية
هذه المعدات تتمتع باالمتياز الجبائي طبقا لما جاء باألمر عدد  222لسنة  2302المؤرخ في  21أوت  2302و األمر
عدد  023لسنة  3220المؤرخ في  22أفريل .3220
ويقوم صاحب الصفقة بكل اإلجراءات المتعلقة باالمتياز الجبائي وال تتحمل اإلدارة أي مسؤولية في التأخير في
القيام بهذه اإلجراءات بالنسبة لكل حصة.
يتم احتساب أثمان المعدات أو المواد المقتناة باعتبار إيصالها إلى المخابر أو األماكن المعدة لها وتركيزها وتجربتها
وتشغيلها مع القيام بالتكوين من قبل مكون مختص.
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كل خلل أو عطب يطرأ على هذه المعدات طيلة فترة الضمان يتحمله صاحب الصفقة وتحت مسؤوليته واألثمان
المقدمة هي ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
الفصـل  :5أجـل اإلنجاز
إن صاحب الصفقة مطالب بتسليم المعدات المطلوبة كاملة في أجل أقصاه مائة وخمسون يوما ( )150ويبدأ
هذا األجل في السريان بداية من التاريخ المحدد باإلذن اإلداري.
ويشمل أجل اإلنجاز :القيام بكل اإلجراءات المتعلقة باالمتياز الجبائي بالنسبة لكافة الحصص واالجراءات الخاصة
بمدى تطابق هذه األدوات للمواصفات الفنية والمترولوجية المستوجبة المنصوص عليها باألمر عدد  2325لسنة
 3222وال تتحمل اإلدارة أي مسؤولية في التأخير في القيام بهذه اإلجراءات ،وكذلك التزويد بالمعدات وتركيزها
وتشغيلها والقيام بالتكوين بكلية الطب بصفاقس بالنسبة لجميع الحصص.
الفصــل  :6الضمــان
يتعين على صاحب الصفقة ضمان أن المعدات موضوع الصفقة خالية من العيوب في الصنع أو في مواد التصنيع
وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ التسلم الوقتي للمعدات ويتمثل الضمان في إصالح أو تعويض القطع التي ظهرت
بها عيوب وذلك في أجل أقصاه ثالثون ) (30يوما من تاريخ اإلعالم بوجود عيوب في الصنع أو في مواد التصنيع
دون المطالبة بأية منحة وفي صورة الرفض فإنه يتم تطبيق أحكام النقطة (ب) من الفصل ( 23فسخ الصفقة).
وفي حال طرأ عطب انجرّ عنه عدم استعمال المعدات جزئيا أو كليا وتجاوزت مدته األسبوعين فإنه يتم التمديد
في أجل الضمان حسب الفترة التي تطلبتها اإلصالحات ،ويرفض كل عرض يقترح مدة ضمان أقل من سنة.
الفصــل  :7تركيب و تشغيل المعدات
يجب على صاحب الصفقة أن يسهر بنفسه على حسن تركيب المعدات المقتناة وتشغيلها ،كما يلتزم بتكوين
مستعمليها على نفقته الخاصة.
يتعهد صاحب الصفقة بإعالم جامعة صفاقس بالتطورات في الخاصيات الفنية للمعدات موضوع طلب العروض هذا
الممكن إدراجها واستعداده لتوفيرها وذلك قبل عملية التسليم دون أن ينجر عن ذلك ترفيع في األثمان أو تأخير
في آجال التسليم .ويبقى للجامعة الحق في قبول أو رفض المقترحات في خصوص هذه التطورات.
الفصــل  :8خدمات ما بعد البيع
يلتزم صاحب الصفقة بصيانة وإصالح وتوفير قطع الغيار والمعدات المزمع اقتناؤها وذلك لمدة ال تقل عن خمس
سنوات ،حيث يقع تعمير وثيقة االلتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع و توفير قطع الغيار حسب المطبوعة المرفقة
( الملحق عدد .) 2
الفصــل  :9تسلم المعدات
يقع تسلم المعدات بعد تشغيلها على مرحلتين:
 -2التسلم الوقتي :تقوم اإلدارة بتسلم المعدات وتحرير محضر في الغرض( أنظر المطبوعة المرفقة بالملحق مع
كراس الشروط) بعد أن يقوم صاحب الصفقة بتزويد المؤسسة بها وتركيبها وتشغيلها و تكوين مستعمليها حسب
الشروط المطلوبة.
 -3التسلم النهائي :بعد انقضاء سنة واحدة من إمضاء محضر التسلم الوقتي تقوم اإلدارة بحضور صاحب الصفقة
بالتسلم النهائي .خالل فترة الضمان المحددة بسنة ،يجب أن تكون المعدات خالية من كل عيوب وإخالالت ،وفي
حال مالحظة نقائص ،فإن المزود مطالب بإصالحها (قطع غيار أو عيوب صنع )....على نفقته قبل أن يقع التسلم
النهائي والذي يتم فيه تحرير محضر في الغرض (أنظر المطبوعة المرفقة بالملحق مع كراس الشروط).
الفصــل  :10الحجز بعنوان الضمــان
حددت نسبة الحجز بعنوان الضمان بعشرة بالمائة ) (10 %من قيمة الصفقة ،ويتم خصم الحجز بعنوان الضمان
م ن المبالغ التي تدفع لصاحب الصفقة بالنسبة للمعدات التي وقع تزويد المؤسسة بها هذا ويمكن تعويض مبلغ
الحجز بعنوان الضمان بضمان بنكي ،وفي هذه الحالة يجب على العارض أن يقوم بتسجيله ،يرجع مبلغ الحجز
بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح إلتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا بعد وفاء صاحب الصفقة
بكل التزاماته وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان .وإذا تم إعالم صاحب
الصفقة من قبل جامعة صفاقس قبل انقضاء األجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية
وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ،بأنه لم يف بجميع التزاماته ،ال يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم اإلعتراض
على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه.
وفي هذه الحالة ال يرجع الحجز بعنوان الضمان أو ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا إال برسالة
رفع اليد تسلمها جامعة صفاقس.
الفصل  :11غــرامــات التـأخيــر والعقوبات المالية
على صاحب الصفقة احترام أجل التنفيذ المنصوص عليه بكراس الشروط الذي يحتسب بداية من التاريخ المحدد
باإلذن اإلداري ا ،ويعرّض ك ّ
ل تأخير في التزويد صاحبه -دون تنبيه مسبق-إلى خطيّة تساوي واحد فاصل خمسة
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وسبعين في األلف )(%01.75عن كل يوم تأخير من مبلغ الحصة المسلمة بعد اآلجال التعاقدية دون أن تتجاوز
هذه الخطية خمسة بالمـائة )(5%من مبلغ الحساب النهائي للصفقة.
الفصل  :12فســخ الصفقــة
إن رئيس جامعة صفاقس يحتفظ بحق فسخ الصفقة وذلك في الحاالت التالية:
أ -في حالة عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي للصفقة أو بلوغ مدة التأخير في عملية التزويد حدود الشهر الذي
يحتسب بداية من الحد األقصى ألجل اإلنجاز .ويتم التصريح بفسخ الصفقة في هذه الحالة بعد عشرة( )22أيام
من توجيه تنبيه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ولم تتم اإلجابة عليها .وفي هذه الحالة
يمكن للجامعة تكليف من يتولى انجاز الصفقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.
ويقع تسديد حاجيات وشراءات الجامعة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر في حالة فسخ الصفقة مع المزود بأذون
طلبيات استعجالية أو بأي طريقة مناسبة أخرى وذلك على مسؤولية المزود المتخلي بقطع النظر عن احتساب
تعويض الضرر الذي يطبق على التأخيرات الحاصلة طيلة فترة الفسخ.
والفارق في ثمن طلبيات التزويد التي في طور التنفيذ وبين طلبيات التزويد التي قد يكون رئيس الجامعة أذن
بتحقيقها لفائدة الجامعة أو المؤسسات الراجعة لها بالنظر يقع خصمه من المبالغ الراجعة للمزود المتخلي
بعناوين مختلفة.
ب -في حالة قيام صاحب الصفقة بأعمال احتيال أو غش بخصوص نوعية الحصص المسلمة أو التي هي في طور
الصنع والتركيب أو في حالة البضاعة المرفوضة نتيجة خلل في صنعها أو عدم استجابتها لشروط الصفقة أو عدم
مطابقتها للخاصيّات الفنية المطلوبة .ترفع هذه البضاعة على نفقة صاحب الصفقة في أجل ثمانية ( )21أيام وتعوض
خالل شهر على األكثر .وفي صورة الرفض فإنه يتم تطبيق أحكام النقطة (أ) من هذا الفصل.
ج -إذا ثبت لدى الجامعة إخالل صاحب الصفقة بالتزامه المصرح به والمتعلق بعدم القيام مباشرة أو بواسطة
الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها وذلك طبقا
للتصريح على الشرف المحدد باألمر عدد  2223لسنة  3220المؤرخ في  22مارس .3220
د -عند وفاة أو فقدان األهلية المدنية لصاحب الصفقة إال ّ إذا تعهد الورثة أو الدائنون أو المصفي المتكفل بمواصلة
تطبيق العقد وااللتزام بإنجاز الصفقة كليا شريطة أن يتم التعهد بذلك كتابيا في أجل ال يتجاوز خمسة عشر ()25
يوما من تاريخ إعالم الجامعة من قبل المعنيين باألمر بالوضعية الجديدة لصاحب الصفقة.
و -عند بلوغ سقف خطايا التأخير الحد األقصى المحدد بكراس الشروط.
ز -عند عدم تسجيل الصفقة وإرجاعها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ تبليغ الصفقة.
ح -عند عدم تقديم الضمان النهائي مسجال في األجل المحدد بكراس الشروط.
ي -في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة.
الفصـــل  : 13تغيير حجم الصفقة او الطلبية
في حالة الترفيع أو التخفيض في كمية فصول المعدات المطلوبة فإن العارض الذي تم االحتفاظ بعرضه ال يمكنه
تقديم أي اعتراض أو تحفظ ما دام هذا الترفيع أو التخفيض لم يتجاوز عشرين بالمائة ( )32%من القيمة الجملية
للصفقة.
الفصــل  :14عيـوب الصنـــع
ّ
تتولى لجنة قبول المعدات عند معاينتها لعيوب في الصنع أو عدم مطابقة للخصائص الفنية ولعناصر الجودة
المطلوبة تقدير الضرر الحاصل وتسجيل ذلك ضمن محضر جلسة ُيحـرر في الغرض ،وبإمكان رئيس الجامعة في
هذه الحالة المطالبة باستبدالها أو اإلذن بإجراء خصم من الضمان النهائي ومن المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة.
الفصـل :25التسبقة
يتمتع صاحب الصفقة بتسبقة في حدود  %22من مبلغ الصفقة بموجب مطلب كتابي على أن يقدم صاحب
الصفقة ،قبل إسناده التسبقة ،التزام كفيل بالتضامن بارجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري
العمومي.
وذلك وفق التراتيب المنصوص عليها بالفصلين  33و 32لألمر عدد  2223لسنة  3220المؤرخ في  22مارس .3220
الفصـل  :21كيفيـة الخـالص
 تقدم الفاتورة في أربعة ( ) 0نظائر أصلية و وصوالت التسليم أصلية و محضر اإلستالم الوقتي و شهادة خالصصالحة )األصل ( من الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي وشهادة في الوضعية الجبائية صالحة و نسخة من
الهوية البنكية.
 يجب أن تمضي فواتير ووصوالت تسليم البضاعة من قبل ممثل عن المؤسسة المعنية عند المعاينة بمخزنالمؤسسة وأن تتضمن أيضا تاريخ التسليم ومراجع الجرد لكل حصة مع إمضاء وختم رئيس المؤسسة.
 يجب اصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون (  ) 22يوما ابتداء من اليومالذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه  .ويتعين على المحاسب العمومي خالص صاحب الصفقة في أجل
أقصاه خمسة عشرة (  ) 25يوما من تاريخ تلقيه األمر بالصرف شريطة توفير جميع الوثائق المؤيدة.
الفصـل  :20المكلف بالخـالص
المحاسب المكلف بالخالص هو محاسب جامعة صفاقس.
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الفصــل  :18الــرهـــن
يمكن لصاحب الصفقة أن يتمتع بنظام الرهن المنصوص عليه باألمر المؤرخ في  22ديسمبر  .2321ويسلم إليه
نظير وحيد من الصفقة ليكون سندا يعتمد في حالة قبول الرهن وذلك حسب القوانين الجاري بها العمل ويكون
الشخص المؤهل إلعطاء المعلومات الالزمة هو رئيس جامعة صفاقس أو من يمثله.
الفصــل  :23تســوية النـزاعـات والخـالفات
ّ
فض النزاعات في حالة نشوئها بين صاحب الصفقة ورئاسة الجامعة بالتراضي إن أمكن وذلك بعرضها على
يتم
اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى المختصة في البت في الخالفات القائمة بين صاحب الصفقة
وجامعة صفاقس ،شرط وجود عالقة تعاقدية بينهما .وإن لم يتسن ذلك بإمكان الطرفين عرض نزاعهما على
المحاكم المختصة بصفاقس.
الفصل  :20التسجيــل
تحمل معاليم تسجيل الصفقة على صاحب الصفقة مهما كانت قيمة الصفقة وتتكون من الوثائق التالية :كراس
الشروط اإلدارية الخاصة والعرض الفني والعرض المالي المحتوي على االلتزام المالي وجداول األسعار في نظير
واحد مصحوبة بالضمان النهائي مسجال.
الفصــل  : 21تحيين األثمان ومراجعتها
يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين مبلغ عرضه المالي وذلك بموجب مطلب كتابي مرفقا بجميع الوثائق
والمؤيدات المثبتة لمبلغ التحيين المطلوب ،إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتاريخ تبليغ
الصفقة أو إصدار إذن بداية اإلنجاز عند االقتضاء مدة أربعة أشهر .وفي هذه الحالة تتولى جامعة صفاقس دراسة
هذا المطلب وإعداد تقرير في الغرض وعرضه على لجنة الشراءات بجامعة صفاقس وعند موافقتها على تحيين
المبلغ أو تعديله تتولى جامعة صفاقس تحيين مبلغ العرض ،إذا لم يتم إمضاء الصفقة ،أو إعداد مشروع ملحق
للصفقة المبرمة طبقا لرأي لجنة الشراءات ويتم عرضه على صاحب الصفقة لإلمضاء في حالة إمضاء الصفقة.
الفصـل : 22صلوحية الصفقة
إن هذه الصفقة ال تكون نافذة إال بعد مصادقة السيد رئيس جامعة صفاقس عليها وذلك بناء على رأي بالموافقة
صادر عن لجنة الشراءات بجامعة صفاقس.
الفصــل  : 23التراتيب القانونية
يخضع تنفيذ هذه الصفقة في كل ما لم يذكر في كراس الشروط ألحكام األمر عدد  2223لسنة  3220المؤرخ
في  22مارس  3220والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأحكام كراس الشروط اإلدارية العامة المطبق على
الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات.
..................في .......................

صفاقس في ......................

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

اطلع عليه وصادق
رئيس جامعة صفاقس
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المــــــالحق

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة صفاقس
اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

ط.ع.و 3232/32

الملحق عدد 1
االلتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع و توفير 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 )
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة صفاقس
اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

ط.ع.و 3232/32

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

(العنوان)(1):...............................................................................................................

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

(التاريخ ،اإلمضاء ،الختم و إسم وصفة الممضي)
( )2ذكر العنوان بكل دقة
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
------*-----MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
------*------UNIVERSITE DE SFAX
------*-------

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE
MARCHE CONCLU AVEC LA SOCIETE
……………………...................................................................................................................................
APPROUVE LE : .......................................................................................................................................
ET NOTIFIE LE : ......................................................................................................................................
D’UN MONTANT DE : .............................................................................. DT/HDDT,
DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 23/2021 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS
SCIENTIFIQUES AU PROFIT DE la faculté de médecine 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 DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 23/2021 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS
SCIENTIFIQUES AU PROFIT DE la faculté de Médecine 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

27

االستمارات الفنية
Formulaire des réponses
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Formulaire de réponse
Lot 1 : Centrifugeuse de paillasse réfrigérée
Soumissionnaire :
…………………………………………

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

Capacité: ≥4x145 ml
Vitesse : ≥ 17850 rpm pour les microvolumes (soit >30270xg)
Changement de rotor facile sans outils par un bouton
Dénomination des programmes alphanumériques (12 caractères au maximum)
Mode de programme unique pour limiter la commande de la centrifugeuse pour
un environnement contrôlé
Affichage rétro-éclairé parfaitement visible et facilement lisible
Mémorisation de 99 programmes
Plage de température : de -10°C jusqu’à +40°C
2 rampes d’accélération et de décélération
Détection du balourd avec correction de la masse
Minuterie : 99h59 min ou mode continu
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Niveau sonore < 52 dBA
Centrifugeuse certifié UL, CE et IVD
Couvercles de confinement biologique certifié
Livré avec :
Un rotor angulaire de capacité 6x50 ml à 9500 rpm au minimum avec couvercle
de sécurité certifié
confinement biologique
6 adaptateurs pour des tubes de 5 ml au minimum (Round Bottom Tube),
6 adaptateurs pour des tubes 10 ml au minimum ;
6 adaptateurs pour des tubes de 15 ml
6 adaptateurs pour des tubes de 1.5/2 ml
Marque/Modèle/Pays d’origine

32

LOT N°2 : Système d’imagerie photo doc
Soumissionnaire :
…………………………………………

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

Un système d’imagerie photo doc dont les caractéristiques techniques sont les suivantes :
1- Dispose d’une unité de pilotage avec les caractéristiques suivant :
* Ecran 22 pouces.
* disque dur 500 Go HDD et 256 Go SSD.
* Ram 8 Go
* Graphique externe 2Go.
2- Dispose d’un système d’acquisition d’images, une caméra avec les caractéristiques
suivantes :
* Résolution minimum 14 Mégapixel
* Zoom optique minimum 5x
* Filtre bromure d’éthidium avec longueur d’ondes 570-640nm.
* Filtres interchangeable.
* Verrouillage à combinaison permet de conserver la caméra dans la chambre
noire.
3- Dispose d’un logiciel Image pour l’archivage d’images
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4- Détecte les gels colorés avec la fluorescence UV (plaque UV)
5- Dispose d’une imprimante couleur
Marque/Modèle/Pays d’origine

LOT N°3 : Concentrateur Speed Vac
Soumissionnaire :
…………………………………………

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

- Concentrateur de capacité moyenne
- Multitude de rotors
- Applications : ADN/ARN, protéomique, recherche de métablites,
analyses médicamenteuses
- Mise sous vide automatique et valve de purge
- Programmes prédéfini et programmes à définir
- Température: T° ambiante, 35 à 65 °C avec incrément de 5 °C
- Affichage digital à LED
- Cuve en aluminium
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- Plage de minuterie allant de 1 minute à 9 heures et 59 minutes, en continu
- Alimentaton 230 V / 50 Hz
- Port USB permettant le transfert et le téléchargement de données
Marque/Modèle/Pays d’origine

Lot N°4 : Analyseur automatique pour Hémogramme

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

Soumissionnaire :
…………………………………………

Analyseur automatique pour Hémogramme
Paramètres mesurés/calculés :
WBC, RBC, HGB, HCT, MCH, MCV, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT,
MPV,LY #, GR#, MO#, EO#,BA#, LY%, GR%, MO%, EO%, BA%
Méthode de mesure :
WBC, RBC, PLT: méthode d'impédance
HCT: calcul à partir d'histogrammes
HGB: détection optique (cyanméthémoglobine)
Formule leucocytaire
Mode de mesure :
Open, pré-dilution,
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Débit : 60 échantillons par heure

Volume aspiré : 10 µL - 30 µL
Temps de mesure : 60 sec/échantillon
Interface : Ecran tactile, lecteur de code-à-barres
Kit de réactifs de démarrage : Oui
Kit de diluant : Oui
Calibrateur : Oui
Contrôle positif : Oui
Contrôle négatif : Oui
Contrôle normal : Oui
Imprimante intégrée : Oui

Stockage des données : Entre 15 000 et 30 000 résultats de patients (y
compris les histogrammes), USB
Marque/Modèle/Pays d’origine
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Lot N°5 : Thermocycleur PCR
Soumissionnaire :
…………………………………………

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

- Bloc d’échantillon de 96 puits, 0,2 mL
- Gradient de température avec 3 zones de contrôle indépendant
- Température Maximale dans le bloc: 3,5°C/s
- Température maximale dans l’échantillon : 2.7°C/s
- Exactitude : +/-0.25°C dans l’intervalle 35°C à 99,9°C
- Uniformité : <0,5°C
- Gamme de gradient de 20°C.
- Intervalle de température : 0-100°C
- Volume réactionnel : 10 à 100 μl
- Ecran tactile couleur : Taille 5 pouces TFT LCD
- Connectivité par wifi ou câble Ethernet
- 1 port USB
- Mémoire interne de 2000 MB minimum
- Service après-vente Agrée par le fabriquant disponible localement
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- 10 plateaux de plaques
Marque/Modèle/Pays d’origine

Lot N°6 : Chaîne de chromatographie liquide à haute performance avec détecteur UV-Visible
Soumissionnaire :
…………………………………………

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

1- Pompe isocratique
·

Double piston en série

·

Gamme de débit : de 0 à 10 ml/mn

·

Détecteur de fuite
2- DEGAZEUR EN LIGNE INTEGRE à la pompe

·

Capacité 4 bouteilles de 1L

·

Sécurité : détecteur de fuite, capteur de dépression pour contrôle du vide
3- Enceinte thermostatée pour colonne ou four à colonne

·

Détecteur de fuite de liquide et de gaz

·

Température 5-80°C
4- injecteur manuel

·

Vanne d’injection livrée avec support intégré sur la pompe

·

Boucle de 20µl

·

2 Seringues de 100µl
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5- Détecteur UV-Visible à longueur d’onde variable
·

Détection : 1 longueur d’onde programmable

·

Lampe : Deutérium et Tungstène

·

6- Logiciel de commande et traitement des données
Permet le pilotage ou le contrôle de l'instrumentation, l’acquisition et le
retraitement des données.
7- Unité de pilotage et imprimante laser couleur
- L’Unité pilotage doit être compatible avec le logiciel de pilotage proposé .
- Imprimante laser couleur
8- Accessoires
La chaîne doit être livrée avec tous les accessoires nécessaires de mise en
service : tuyaux capillaires, connecteurs, 4 bouteilles de 1 L pour la phase
mobile
Une colonne C18: 25 cmx4.6mm- 5µm
Une colonne C18: 15 cmx4.6mm- 5µm
Marque/Modèle/Pays d’origine
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Lot N°07 : E4-Diagnose Research

Soumissionnaire :
…………………………………………

Caractéristiques Techniques minimales Exigées

-

Mise à disposition d’un appareil de mesure de la qualité de la fonction
Endothéliale

-

Kit Sondes pour Appareil E4-Diagnose

-

Mise à disposition d’un kit de sondes supplémentaires.

-

La mise à disposition inclus le prototype de recherche, son installation,
une formation initiale et la garantie de service de mesure.

Marque/Modèle/Pays d’origine
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العرض المالي
 -جداول األثمان المقترحة
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AON 23/2021

Bordereaux des prix
Lot 1 : Centrifugeuse de paillasse réfrigérée
PRIX HDDT

Désignation

Lot 1

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Centrifugeuse de paillasse
réfrigérée

01

TOTAL (HDDT)

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

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

22

En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

AON 23/2021

Bordereaux des prix
Lot 2 : Système d’imagerie photo doc
PRIX HDDT

Lot 2

Désignation

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Système d’imagerie photo doc

01

TOTAL (HDDT)

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

(Signature et cachet du soumissionnaire)

22

En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

AON 23/2021

Bordereaux des prix

Lot 3 : Concentrateur Speed Vac
PRIX en HDDT

Lot 3

Désignation

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Concentrateur Speed Vac

01

TOTAL (en HDDT)

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

(Signature et cachet du soumissionnaire)
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En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

AON 23/2021

Bordereaux des prix
Lot 4 : Analyseur automatique pour Hémogramme
PRIX en HDDT

Lot 4

Désignation

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Analyseur automatique pour
Hémogramme

01

TOTAL (en HDDT)

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

(Signature et cachet du soumissionnaire)

22

En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

AON 23/2021

Bordereaux des prix
Lot 5 : Thermocycleur PCR
PRIX en HDDT

Lot 5

Désignation

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Thermocycleur PCR

01

TOTAL (en HDDT)

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

(Signature et cachet du soumissionnaire)
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En toutes lettres

GLOBAL
en chiffre

AON 23/2021

Bordereaux des prix
Lot 6 : Chaine HPLC (détection UV)
PRIX en HDDT

Lot 6

Désignation

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

Chaine HPLC (détection UV)

En toutes lettres

01
TOTAL (en HDDT)

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

(Signature et cachet du soumissionnaire)
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GLOBAL
en chiffre

AON 23/2021

Bordereaux des prix
Lot 7 : E4-Diagnose
PRIX en HDDT

Lot 7

Désignation

Qté

REFERENCE
ET MODELE

PAYS/
D’ORIGINE

UNITAIRE
en chiffre

E-4 Diagnose

En toutes lettres

01
TOTAL (en HDDT)

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

(Signature et cachet du soumissionnaire)
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GLOBAL
en chiffre

