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    الجـمـهـوريــة التــونـسـيـــة                    

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبةجـامـعـة                       
 مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة                  

 

 

  71527152//5151عـدد عـدد   إستشارةإستشارة

  لجامعة جندوبةلجامعة جندوبةلفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر  لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر    علميةعلميةاقتنـاء وتركيز معدات اقتنـاء وتركيز معدات 
 

   كـــراس الشـــروطكـــراس الشـــروطكـــراس الشـــروط
 

 الـمـوضـوع:  5الفصـل 

بحسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لبنود كراس الشروط  بإستشارةتعتزم جامعة جندوبة القيام 
وذلك وفـق ما تم ضبطه   علمية لفائدة المؤسسات الراجعة لها بالنظرهذا القتناء وتركيز معدات 

 .بكراس الشروط الفَنية الخـاَصة

تسند الصفقة و  ههذ اإلستشارةأكثر موضوع  أود يمكن لكل عارض المشاركة في فصل واح 
 .ههذ اإلستشارةلكل فصل من فصول  للمزود األقل ثمنا

 
 كيفية المشاركة:  2الفصل 

وتركيز  الخاص باقتناء 51/1057عدد اإلستشارةن في المشاركة في على المزودين الراغبي
اإلتصال بمقر جامعة جندوبة  المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبةلفائدة  علميةمعدات 

 الجامعي شارع اإلتحاد المغرب العربى جندوبة الحي -جامعة الـراس الشـروط من مقر سحـب كل
باب طلبات )الواب للجامعة تحميل كراس الشروط اإلدارية والفنية من موقع أو مجانا 1518

 www.uj.rnu.tn( العروض

 الشـروط المطلـوبة للمشاركـة:  3الفصل 

http://www.uj.rnu.tn/
file://SERVEURWIN2000/EQUIPEMENT/A Impression/images/anthem.au
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مستوفى للضمانات المطلوبة لتنفيذ الصفقة في هذا مشاركة كل عارض  اإلستشارةتقبل ضمن 
 .روفظأفضل ال

        ال تقبل مشاركة األشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في حالة إفالس أو في حالة تسوية 
    هذا، أما بالنسبة إلى المشاركين الذين هم في حالة تسوية رضائية، فإنه  اإلستشارة قضائية في

طبقا شريطة إرفاق عروضهم بتصريح لإلعالم في الغرض  اإلستشارةيمكنهم المشاركة في 
 .للتشريع الجاري به العمل

شريطة أاّل يمثل نفس  اإلستشارةيمكن للوكالء المؤّهلين لذلك بصفة قانونية، المشاركة في 
 .الوكيل أكثر من عارض واحد لهذه الصفقة

 روضــم العـتقدي:  4الفصل 
أو ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع  دــالبري أن ترسل العروض عـن طريق  بـيج

"  :ظـرف خارجي تكتب عليه فقط عبـارة في تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط مقابل وصل إيداع 

علمية لفائدة إقتناء وتركيز معدات   51/2057 عـدد اإلستشارة ال يفتح 

 "المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة
 :يـتالـنوان الــإلى الع

  :الوثائق التاليةالظرف الخارجي على  ويحتوي

 : اإلداريةالوثائق / أ

  في جميع  مؤشر من قبل العارض أو وكيله المؤهل قانونا لذلككراس الشروط في صيغته األصلية
 األخيرة، الصفحة والتاريخ فيالختم و  مع إضافة اإلمضاءصفحاته 

  إدارة األداءات  قبل من أو نسخة طبق األصل مسلمة في تسوية الوضعية الجبائيةأصلية شهادة
 عند آخر أجل لقبول العروض، سارية المفعولتكون 

  سارية للضمان االجتماعي  وطنيفي الصندوق ال االنخراطشهادة نسخة مطابقة لألصل من
 بول العروض،عند آخر أجل لق المفعول

 ير ـبعدم قيامه مباشرة أو بواسطة الغ التزامهرف يتضمن تأكيد العارض على ـح على الشـتصري
 لف إجراءات الصفقة ومراحل إنجازهاـأثير على مختـد التـدايا قصـايا أو هـديم وعود أو عطـبتق
 ،(4ملحق عدد بالحسب المنوال المصاحب )

 جندوبةة ـامعـج
 1818الجامعي شارع اإلتحاد المغرب العربى جندوبة الحي -



 علمية لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة  الخاص بإقتناء  و تركيز معدات51/7152عدد  إستشارة
 

-6- 
 www.uj.rnu.tn: موقع الواب  87311688: الفاكس  87311677: الهاتف . جندوبة  7878شارع اإلتحاد المغرب العربي  المركب الجامعي بجندوبة ،: العنوان 

  

 من العارض بأنه لم يكن عونا عموميا لدى وزارة التعليم العالي والمؤسسات المشرفة عليها التزام 
 .  60حسب النموذج المرفق بالملحق عدد

 أشهر 60على استخراجه  لم يمض نظير من السجل التجاري    

 شهادة في عدم اإلفالس 

 مضاء العارض تحتوي على عنوانه ورقم اله اتف ورقم الفاكس بكل بطاقة إرشادات تحمل ختم وا 
  (  8 ملحق عدد) دقة

   العرض الفني: ظرف أول               

 (67عددملحق بالحسب المنوال المصاحب )وثيقة التزام بخدمات ما بعد البيع       

 الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية ويجب أن تكون واضحة ومفصلة وباأللوان 
 )عليها  وتحمل ختم العارض للشركة المصنعةمطبوعة من الموقع الرسمي 

(Prospectus +fiche technique لكل الفصول. 

 اإلجابة بعد تعميرها وجوبا ممضاة ومختومة من قبل العارض تحدد بوضوح  استمارة
الخاصيات الفنية المتعلقة بكامل المعدات المقترحة مع وجوب تعميرها حسب النموذج 

 .60المرفق بالملحق عدد 
 :الـمالــــــيالعرض : ظرف ثاني  

 :يتضمن العرض المالي الوثائق التالية  

 لي الما وثيقة التعهد(soumission)  حسب )ممضى ومؤرخ بعد تعميره بدقة
 ويحمل طابـع المؤّسسـة،المسلم من الجامعة    (  60عددملحق بال المنوال المصاحب

  والمعاليم  جميع األداءات وباعتبار يبالدينار التونساألسعار الفردية جدول القائمة التقديرية و
 ،(مكرر 2و الملحق عدد 2الملحق عدد )

يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان :مالحظة     
  .وموضوعه اإلستشارةعليه مرجع  في ظرف ثالث خارجي ، يختم ويكتب

 روفـفتح الظ : 5 لــالفص  
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فتح كافة الظروف المحتوية على العروض المالية والفنية الواردة أوالمسلمة في تتولى لجنة فتح الظروف 

 :في  الحاالت التالية  العروض لياآوتقصى المحددة وذلك في جلسة واحدة وعلنية  اآلجال

 .وض الواردة أو المسلمة بعد أخر أجل لتقديم العروضالعر  -

 .غياب وثيقة التعهد أو وجودها دون بيان المبلغ -

 األسعار الفردية  جدول غياب -

 لم يكن مغلقا و مختوما-

 :الوثائق المكونة للصفقة : 6 لــالفص        

  :تتكون الصفقة من الوثائق التالية

 عقد الصفقة . 

 كراس الشروط اإلدارية الخاصة    •        

  كراس الشروط الفنية الخاصة   •        

 جدول األسعار             •        

 القائمة التقديرية   •        

 (soumission)المالي  وثيقة التعهد   •

  ةــــات الماليــالضمان:  7ل ـالفص

 : الضمان المالي النهائي/  7-8
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يوما إبتداء من  (71)عشرين على العارض الذي ظفر بالصفقة أن يقدم خالل أجل أقصاه  
من المبلغ  ( 3%)بالمائة ثالث تاريخ إعالمه  بإسناد الصفقة ضمانا ماليا نهائيا مقداره 

 الجملي للصفقة 
أن  ىالستخالص ما عس  العلميةيبقى الضمان النهائي صالحا طيلة فترة تنفيذ صفقة المعدات 
 .يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة

يرجع الضمان النهائي شرط أن يكون صاحب الصفقة قد وفى بجميع تعهداته والتزاماته تجاه 
 .  وختم الصفقة العلميةمعدات الجامعة بعد القبول النهائي لل

ينجر عن عدم تقديم الضمان النهائي خالل المدة المذكورة أعاله اعتبار العارض قد تخلى 
 .ضمنيا عن عرضه

 .آجال تنفيذ الصفقة، فإن صلوحية الضمان النهائي تمّدد آليا كذلكوفي حالة التمديد في 

 الحجز بعنوان الضمان  :  10الفصــل 
من مبلغ الصفقة المطلوب دفعه وذلك لضمان حسن ( %50)تحجز عشرة بالمائة 

تنفيذ الصفقة واستخالص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ 
 .بعنوان هذه الصفقة

يدفع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة إال بعد القبول النهائي وال 
 .للمعّدات وعندما يثبت قيامه بجميع التزاماته الناتجة عن الصفقة

وفي كل الحاالت يرجع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منه 
الصفقة ، إال إذا تّم  القبول النهائي للمعّدات وختم بعدبعد خصم ما قد يكون تخّلد 

إعالمه برسالة مضمونة الوصول بحجز كامل مبلغ الضمان إلخالله بتعهداته 
 .التعاقدية

 :ثمـن الصفـقــة :   1ل  ـالفص

الفردية  لعروض األثمانيجب أن تتضمن ا، و ال تسحب العروض المقدمة إلى الجامعة وال تنقح
 األداء على القيمة المضافة في مرحلة أولى ثّم باحتساب احتساب التونسي دون بالدينار للفصول

مكان التسليم بو التركيب و التشغيل  كافة المعاليم واألداءات بما فيها المحمولة على الّلف والنقل
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بمقّر 
 .بجميع الفصول و المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة  بالكاف
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  :تحيين العروض المالية :  8الفصـل 

وذلك طيلة مدة الصفقة ويمكن  ثابتة وغير قابلة للمراجعةإن األسعار باعتبار كل األداءات، 
عرضه لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم 

، وذلك طبقا لمقتضيات  يوم(  520) اإلنجاز  بدايةالمالي وتاريخ تبليغ الصفقة أو إصدار إذن 
المتعلق بتنظيم 4392 مارس  90المؤرخ في  4392لسنة  9301من األمر عدد  33الفصل 

 :على القاعدة التالية  باالعتماد، ويتم احتساب التعويضات الصفقات العمومية 

-  ) No x TMMP = Po (1+  
          365       

 P: الثمن الجديد  -

 Po: الثمن األصلي  -

  TMM: نسبة السوق النقدية  -

 No: يوم  821عدد أيام التأخير بعد الـ -

 :تعويض األضرار  : 81الفصـل  -

يمكن لصاحب الصفقة الحصول على التعويض عن األضرار والتكاليف اإلضافية التي قد    -
 : يتحملها أثناء تنفيذ الصفقة وذلك في الحالتين التاليتين 

 ستة أشهرالتأخير الراجع للجامعة والذي يحول دون تنفيذ الصفقة في صورة بلوغه   -

نقصان نسبة تساوي أو أثناء اإلنجاز وذلك بلى الصفقة التغييرات الهامة التي تدخلها الجامعة ع  -
 من مبلغ الصفقة  %10تفوق 

من المبلغ الجملي  9/2000ويتم احتساب التعويضات الناتجة عن التأخير في اآلجال بنسبة 
  % 1يتعدى المبلغ الجملي للتعويضات  للصفقة عن كل يوم تأخير بعد المائتي يوم على أن ال

من مبلغ الصفقة اإلجمالي أّما بالنسبة للتعويض الناتج عن التغييرات التي تدخلها الجامعة على 
من مبلغ التجهيزات المسلمة ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في %3الصفقة فقد حدّدت بـ

رفقا الغرض للجامعة  يبيّن فيه التعويض المطلوب واألسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون م
 .بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك 
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عداد تقرير في الغرض يقع عرضه على أنظار لجنة  - وتتولى الجامعة دراسة هذا الطلب وا 
يتضّمن هذا التقرير رأي الجامعة بخصوص طلبات صاحب الصفقة  و الصفقات ذات النظر
 .واقتراحه في الغرض

اهة طلب التعويض، تتوّلى الجامعة إعداد مشروع وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات النظر بوج -
 .ويتم عرضه لإلمضاء على صاحب الصفقة الصفقاتملحق للصفقة طبقا لرأي لجنة 

 روضـوحية العــمدة صل : 88الفصـل 

يوما (  06) تسعون يومابمجرد تقديم العرض، يبقى كل عارض ملزما بعرضه لمدة 
 ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وبناء على ذلك

يعتبر العارض قد قام بوسائله الخاصة وتحت كامل مسؤوليته بجمع كل المعلومات   -

 .عرضه ولحسن تنفيذ التزاماته لتقديمو البيانات التي يراها الزمة 
 :تسليـم المـعـّدات :  52الفصــل  -
 .تزم المزّود بتوفير معّدات جديدة، لم تستعمل سابقا ومواكبة آلخر التقنيات المعتمدة في المجاليل -
 :ي ـــــــــــــــــم الوقـتـــــالتسليـ -
المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في تسّلم المعّدات بمقّر  -

 .و المعهد العالي للبويتكنولوجيا بباجة اإلنسانيات بالكاف
التأّكد من مطابقة المعّدات للعروض المقّدمة من قبل العارض آنفا وذلك بعد تجربتها وتشغيلها   -

جراء اإلختبارات الالزمة عليها ، ويحق للجامعة في هذا اإلطار االستعانة بخبراء أو تقنيين  وا 
 . تختارهم للغرض

 .الوقتي للمعّداتإمضاء محضر التسليم  -

 . إجراء محضر معاينة في صورة نقصان المعدات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة -

وبإمكان رئيس جامعة جندوبة بعد معاينته لعيوب الصنع أو عدم مطابقة المعّدات المقّدمة لعناصر  -
اثلة من الفواتير الجودة المطلوبة تقدير الضرر الحاصل واإلذن بإجراء خصم على المبالغ المم

 .التي هي في طور االستخالص لدى الجامعة من الضمان النهائي
كل مزود مطالب بإعالم جامعة جندوبة بتاريخ التسليم قبل يومين عن طريق الفاكس  - -

 .16899 033او الهاتف  16899411
 :ي ـــــــــم النهائــــــــــالتسلي -
ذافي مرحلة ثانية تحرير محضر تسليم نهائي وذلك بعد انتهاء مدة الضمان  يتم - ما ثبت  المحّددة وا 

 . قيام المزّود بجميع التزاماته تجاه الصفقة
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 مدة الضمان: 53الفصل  -

  .حددت مدة الضمان بسنة انطالقا من تاريخ القبول الوقتي للمعدات 
 :الختم النهائى  54الفصــل  -
يرجع الضمان المالي النهائي و الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة بعد القبول النهائي  -

تمام إجراءا العلميةللمعدات  يفاء المزود بجميع التزاماته التعاقدية  مع لل النهائي ختمال توا  صفقة وا 
 . الجامعة

 تغيــيـــر الكـمـيات: 51ل  ـالفص

في ة تغيـير الكميات المطلوبـة مــوضـوع الصفقـة بـالـزيـادة أو النقصــان ـدوبيمـكن لـجامعة جن
من المبلغ الجملي للصفقة دون أن يطالب المزود بأي  ( %71) ةــائــالمـب عشــريندود ــح

 .تغيير أو تحوير في شروط العقد وفي األثمان المقترحة
  العــروضتقييم منهجية :   56لـالفص

 الحالي التي تعتبر  اإلستشارةموضوع في مرحلة أولى ،بالنسبة إلى الطلبات  التقييم تتولى لجنة 
 الماليعادية، التثبت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية ، فى صحة الوثائق المكونة للعرض 

 .ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا  االقتضاءوتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند 

فى مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب التقييم تتولى لجنة  
الذي لم يقدم به الوثائق الفنية والمطبوعات  فصلالعرض المالي األقل ثمنا وتقصي العارض بال

ه الفوتوغرافية المطلوبة ضمن الوثائق الفنية أو لم يقم بتعمير استمارات اإلجابة وتقترح إسناد
 .الصفقة في صورة مطابقته لكراس الشروط

الشروط يتم إعتماد نفس المنهجية بالنسبة  لكراسإذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق 
 .للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي

فإنه عاله يجدر اإلشارة إلى أنه بمجرد إقتراح إسناد الصفقة حسب المنهجية المشار إليها أ
 اصلة فحص بقية العروض الفنيةيصبح من غير الضروري مو 

يتّم إسناد الصفقة للمشارك الذي قّدم العرض المالي األقّل ثمنا بالنسبة لكّل : نتيجة اإلختيار
في كراس الشروط بعد تطبيق الشروط المذكورة أعاله  ةالمحدد العلميةالمعدات من فصل 

ة الفصول الواردة بكّل عرض مع الخصائص الفنية الخاصة بالتقييم ومراقبة مدى مطابق
 .وقيمتها الفصولتسجيلها مهما كانت عدد  و  كما يتم إبرام الصفقة  المطلوبة

 الوطني هذا اإلستشارةلكل فصل من فصول  تسند الصفقة للمزود األقل ثمنا
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عتبار كّل العناصر المعتمدة فإن اللجنة تطلب من اوفي حالة تساوي أفضل العروض ب
 عروض مالية جديدة وبناء على رأي لجنة الصفقات ذات النظر تقديم المشاركين المعنيين كتابيا 

سم المتحصل  تنشر الجامعة نتائج الدعوة إلى المنافسة على لوحة إعالنات موجهة للعموم وا 
ت العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات موقع الواب الخاص بالصفقاعلى   على الصفقة 

 www.uj.rnu.tn.موقع واب الجامعة  بأي وسيلة إشهارية أخرى العمومية وعند اإلقتضاء
 (باب طلبات العروض)

 آجـال التنفيذ: 52الفصـل 

 خمسة وأربعون في أجل أقصاهالمعدات العلمية  على العارض الذي أسندت له الصفقة تسليم
 .الخاص بالشروع في تنفيذ الصفقة التاريخ المحدد باإلذن اإلداريتحتسب ابتداء من  يوما (45)

 وضعه وتركيبه بمقرو  هذا، اإلستشارةموضوع  العلميةالمعدات ويقصد بآجال التنفيذ، تسليم 
دراسات التطبيقية في اإلنسانيات المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة والمعهد العالي لل

جال التنفيذ إال بملحق بعد آال يمكن تغيير أجل أو .والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة  بالكاف
 .ذات النظر الشراءاتأخذ رأي لجنة 

 .  المؤسسات المعنيةعلى نفقته إلى  العلمية وتجريبتهامعدات على المزود تسليم 
 غــرامــات التـأخيــر:  50الفصـل 

 .تضبطها الجامعـة ومكانها التيالمزود احترام آجال التزويد  على

دفع غرامة  هاوتركيب الصفقةموضوع  المعدات غير مبرر في تسليم  يوم تأخيرينجر عن كل 
المسلمة  الفصولثمن من  (‰ 3)في األلف  ثالثتأخير من قبل المزود تحسب على أساس 

من مبلغ الصفقة  (%1) خـمسـة بالمائـةجملي ـم الـبة الخصـاوز نسـأاّل تتجبصفة متأخرة 
األصلية بإعتبار جميع المالحق إن وجدت مهما كانت مبلغها، وتطبق هذه الغرامات دون حاجة 
إلى تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة بجبر األضرار الناتجة 

ويحتسب التأخير إلى غاية  عاقدية األخرى،عن هذا التأخير أو عن اإلخالل بااللتزامات الت
 .لصفقةالتاريخ المحّدد بقرار فسخ ا

التي لم تسلّـم بتاتا حتى تاريخ  الفصولعلى عن كل يوم  (‰ 3) وتطبق هذه الغرامات أيضا 
 .إمضاء مقرر فسخ الصفقة
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 معدات التسليم :  59الفصـل 
، مطابقا كليا من حيث النوع اتسليمههذا، عند  اإلستشارةموضوع  المعدات كون تيجب أن 
 .للعرض الفني المقبولوالجودة 

يتم التسليم خالل ايام و ساعات العمل فقط و بناء على برنامج تسليم المعدات يتم الموافقة عليه 
الجامعة بتاريخ و ساعة التسليم قبل يومين على  إشعارمسبقا من قبل الجامعة ،و على المزود 

 .لمبرمجاألقل من التاريخ ا

 . يمكن لجامعة جندوبة إيفاد لجنة لزيارة محل المزود وذلك لمعاينة السلع المطلوبة قبل تسلمها

 .هاقبل تسلم المعداتولجامعة جندوبة الحّق في االستعانة بخبراء وتقنيين تختارهم لمعاينة 

ذا ما تبّين عدم مطابقة  يتّم إثبات ذلك بمحضر  ،اأو نقص أو تلف فيه ةالمسلم التجهيزات وا 
أو بمنحة تعويضية لجبر  ةالمرفوضمعدات المعاينة تطالب الجامعة على ضوئه بتعويض 

مصاريف المهمات و ) وتحمل المصاريف المنجـّرة عــن عمليــة المعــاينة. الضرر الناتج عن ذلك
 .على كاهل جامعة جندوبة(  النقل

   شروط المناولة:  71لـالفص

 .للمزود بأّي حال من األحوال تكليف مزود آخر للقيام بعملية التزويداليمكن 
 

 كيفيـة الخـالص:  75الفصـل 

مرفقة إلى جامعة جندوبة  نظائر(  32)في أربعة طبقا للتشريع الجاري به العمل تقدم الفواتير 
 الوقتيضر االستالم اوصوالت التسليم إضافة إلى مح ولألذون اإلدارية بالنسخ األصلية 

والتي يجب أن تمضى من قبل مسؤول عن المؤّسسة المعنية و تحمل أرقام  للمعدات والنهائي
 - الجرد لكّل فصل من فصول المعدات المسّلمة 

 .شهادة الخالص بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول  -

 .المفعول شهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من إدارة األداءات سارية -

 .التصريح على الشرف بعدم اإلفالس -

 .إذا ما تبّين حسن سير المعّدات بعد تجربتها الوقتي،القبول  عند 13%-
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الناتجة عن الصفقة   التزاماتهعند القبول النهائي ، إذا ما ثبت قيام المزّود بجميع   93% -
 (إرجاع مبلغ  الحجز بعنوان الضمان)

 . يكلف العون المحاسب لجامعة جندوبة بخالص الفواتير الناتجة عن الصفقة  *

 فســخ الصفقــة:  77الفصـــل      
 : يحتفظ رئيس جامعة جندوبة بحق فسخ الصفقة وذلك في الحاالت التالية

  في حالة عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي للصفقة أ ـ

أيام من تاريخ توجيه تنبيه عن ( 50)يتم التصريح بفسخ الصفقة في هذه الحالة بعد عشرة 
اإلجابة عنها وتوكل الصفقة عندئذ  بالبلوغ لم تتمطريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم 

 إلى مزود بديل 
ع تسّدد حاجات وشراءات الجامعة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر في حالة فسخ الصفقة م

المزود بأذون تزويد إستعجالية أو بأي طريقة مناسبة أخرى وذلك على مسؤولية المزّود المخل 
بالتزاماته بغض النظر عن احتساب التعويضات الناجمة عن التأخيرات الحاصلة طيلة فترة 

 .الفسخ
التزويد ويخصم الفارق بين تكاليف أذون التزويد التي تعهد المزود األول بتنفيذها وبين األذون ب

االستعجالية التي تضطر الجامعة العتمادها تسديدا لحاجاتها من المقتنيات، من المبالغ الراجعة 
لتزاماته أو بإجراءات قانونية أخرى إضافة إلى الحقوق التي يمكن للجامعة اللمزَود المخَل ب

 .ممارستها من ذلك مصادرة جميع أمالكه 
 . ل أو غش بخصوص نوعية وجودة المعّدات المّسلمةفي حالة قيام المزود بأعمال آحتيا ب ـ
لتزامه المصرح به والمتعلق بعدم القيام اإذا ثبت لدى الجامعة إخالل صاحب الصفقة ب ج ـ

مباشرة أو بواسطة غيره بتقديم وعود أوعطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام 
لسنة 5008رف المحدد باألمر عدد الصفقة و إنجازها وذلك طبقا للتصريح على الش

 . 1052مارس 50والمؤرخ في 1052
عنـد وفاة المزود أو فقدانه لألهلية المدنية أو حل شركته أو إفالسه أو وقوعه في حالة  -د 

 .تصفية قضائية، يفسخ عقد الصفقة طبقا للتراتيب القانونية
في بتعهد كتابي خالل الخمسة عشر إذا تقدم ورثة المزود المتوفي أو دائـنوه أو المص غير أَنه

يوما الموالية للحادثة إلتمام التزامات المزود وتنفيذها حسب شروط الصفقة نفسها، يمكن ( 51)
 .لرئيس الجامعة الموافقة على الطلب
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 معــاليم التسجيــل: 73ل ـالفص

 .على نفقـة المزودالصفقة  تحمل معاليم تسجيل

  تسوية النزاعات والخالفات:   74الفصــل 

في حالة نشوء نزاع بين صاحب الصفقة والجامعة عند تطبيق مقتضيات كّراس الشروط هذا، 

 .يتم تسويته عن طريق الّلجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى

 :  الصفقة سريان مفعول :  71ل ـالفص
من   امضائهإالمفعول إاّل بعد ة هذا ساري اإلستشارةبرم في إطار تي ستال تكون الصفقةال  

ذات  الشراءاتبناء على موافقة لجنة  جندوبةرئيس جامعة  قبل  من االمزود والمصادقة عليه
 .النظر

 شروط عاّمـة:  76الفصــل 
 :الحاالت التي لم يتعّرض إليها كّراس الشروط تبقى خاضعة لـ 

 مجلة المحاسبة العمومية -5

والمتعلق بتنظيم الصفقات  1052مارس  50المؤرخ في  1052لسنة  5008األمر عدد  -1
 .العمومية وجميع النصوص التي تممته أو نقحته

 

كراس الشروط اإلدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد  -0
أكتوبر  02المؤرخ في  10بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ق الملحو وخدمات عادية 
5881 

 .التشريعات التونسية الجاري بها العمل  -2

                                                                                     

 .......................في  .........         ......................جندوبة في  
 

 اطلعت عليه ووافقت                                                  اطلع عليه وصادق    

     

 المـــــــزود                                                  جامعة جندوبة                                    رئيس  
سم وصفة الممضي)                       (التاريخ، اإلمضاء، الختم وا 

 

 

 

 
 .يجب أن يرجع لجامعة جندوبة في نسخته األصلية ممضى( وجميع مالحقه )كراس الشروط هذا :هام جدا
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 كّراس المقتضيات الفنّية

 الخاّصة
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 ـدد1ملحق عــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاصيات الفنية 

 الدنيا المطلوبة 

 العلمية معدات لل
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ARTICLE01: Compresseur d’air comprimé 

Composantes Caractéristiques minimales exigées Quantité 

 

 

Compresseur d’air 

comprimé 

Fourniture, pose et mise en marche d'un 
compresseur a air a piston de pression d'air   
7 bars et de débit 50m3/h ou plus   ,y compris 
réservoir d'air de capacité≥ 250 litres ,Tableau 
de commande avec alimentation de 380v,  
des vannes d'isolement étanche et des 
robinet de vidanges, manomètres et toutes 
sujétions.  
- Installation d’un sécheur d'air de pression 
d'air   7 bars et de débit 50m3/h avec les 
compresseurs d’une tuyauterie 0/2 et 
refoulement des deux compresseurs menus 
des vannes de non retour. 
 

 
 
 
 
 
02 

 

ARTICLE 02 : Grille pour montage de Berlèze 

Composantes Caractéristiques minimales exigées Quantité 

 

Grille pour montage 
de Berlèze 

Toile métallique à fibres céramiques pour 
becs Bunsen 
Support En Fonte Trépied Titulaire  ≥ 20 cm 
Hauteur 
 
 

72 
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ARTICLE3: Spectrophotomètres 

Appareils Caractéristiques Quantité 

 

Spectrophotomètres - Spectrophotomètres UV-visible                                              
-Gamme spectrale : 190...1000 nm                                                 
- Bande passante : 1,5 nm                                                                       
-Gamme photométrique : 0...199.9 
%T                                           - Logiciel 
interne comprenant l'absorbance, 
transmittance en % et concentration 

02 

ARTICLE 4: Burettes graduées avec support 

 

Composantes Caractéristiques minimales exigées Quantité 

 

Burettes graduées avec 
support 

- Pour les dosages acido-basiques  

 

71 

 
 

ARTICLE5 : Bains marie 

  
 

Composantes Caractéristiques minimales exigées Quantité 

 

Bains marie Avec affichage numérique 

Gradient de température +5 °C au dessous de 

l'ambiante jusqu'à 99°C 

stabilité de la température ±0,2°C  

résolution 0,1°C 

01 
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Capacité ≥ 42 litres 

Formulaire de réponses 
ARTICLE01: Compresseur d’air comprimé 

Composantes Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques minimales proposés  

 

Compresseur 

d’air comprimé 

- Fourniture, pose et mise en 
marche d'un compresseur a air a 
piston de pression d'air   7 bars et 
de débit 50m3/h ou plus   ,y 
compris réservoir d'air de capacité 
≥ 250 litres ,Tableau de commande 
avec alimentation de 380v,  des 
vannes d'isolement étanche et des 
robinet de vidanges, manomètres 
et toutes sujétions.  
- Installation d’un sécheur d'air de 
pression d'air   7 bars et de débit 
50m3/h avec les compresseurs 
d’une tuyauterie 0/2 et 
refoulement des deux 
compresseurs menus des vannes 
de non retour. 
 

 
 
 
 
 
 

 

ARTICLE02: Grille pour montage de Berlèze 

Composantes Caractéristiques minimales 

exigées 

Caractéristiques minimales proposés 

Grille pour montage 

de Berlèze 
Toile métallique à fibres 
céramiques pour becs 
Bunsen 
Support En Fonte Trépied 
Titulaire  ≥ 20 cm Hauteur 
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ARTICLE3 : Spectrophotomètres 

Appareils Caractéristiques exigées Caracteristiques proposés  

Spectropho

tomètres 

- Spectrophotomètres UV-visible                
 

 

  -Gamme spectrale : 190...1000 nm                                              
 

 

- Bande passante : 1,5 nm                           
 

 

-Gamme photométrique : 0...199.9 %T                      
 

 

   -Logiciel interne comprenant l'absorbance, 

transmittance en % et concentration  

 
 

ARTICLE 4: Burettes graduées avec support 

 

Composantes Caractéristiques minimales 

exigées 

Caracteristiques proposées 

 

Burettes 
graduées avec 
support 

- Pour les dosages acido-
basiques 
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ARTICLE5 : Bains marie 

  
 

Composantes Caractéristiques minimales exigées Caracteristiques proposées 
 

Bains marie Avec affichage numérique 

Gradient de température +5 °C 

au dessous de l'ambiante 

jusqu'à 99°C 

stabilité de la température 

±0,2°C  

résolution 0,1°C 

Capacité ≥ 42 litres 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علمية لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة  الخاص بإقتناء  و تركيز معدات51/7152عدد  إستشارة
 

-23- 
 www.uj.rnu.tn: موقع الواب  87311688: الفاكس  87311677: الهاتف . جندوبة  7878شارع اإلتحاد المغرب العربي  المركب الجامعي بجندوبة ،: العنوان 

  

 المعدات العلمية لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة توزيعجدول 

المعهد العالي للدراسات 
التطبيقية في اإلنسانيات 

 بالكاف

المعهد العالي للعلوم 
الفصل بيان اإلنسانية بجندوبة   

 الفصل

01 01 
Compresseur d’air 

comprimé 

1 

36 36 
Grille pour montage de 

Berlèze 

2 

01 01 
Spectrophotomètres 3 

36 36 
Burettes graduées avec 

support 

4 

01 01 
Bains marie 5 

                         

 ختم وإمضاء العارض                                                                                                                  
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    الجـمـهـوريــة التــونـسـيـــة              

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبةجـامـعـة                  
 

 

 ـدد4ملحق عــ
 

 بعدم التأثير  تصريح علـى الشرف
 

 (وجوب تقـديم العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة)

 

والمتعلا  بتنيايم الصاتقات  4392ماار   90المؤرخ في  4392لسنة  9301لألمر عدد تطبيقا  

 .العمومية

 

( اإلسااااااااااااااااااام   اللّقااااااااااااااااااا     الصتااااااااااااااااااا ة : ) إّنااااااااااااااااااا ي المم ااااااااااااااااااا ي  ستلااااااااااااااااااا ه 

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

ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا م  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ركة والمتعهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ب ا

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

بواسطة الغيار بتقاديم وعاود  و عطاياا  و هادايا القصاد  صّرح على ال رف و لتزم بعدم القيام مبا رة  و 

منهااا التاا عير علااى مختلااف إجاارااات إباارام الصااتقة ومراحاال إنجازهااا بمااا يخاادم مبا اارة  و بصااتة  ياار 

 مبا رة 

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

 الـعارض                    

 

                                             (الخ تمو اإلسم   اللّق     الصت ة   الت اريخ)                                                        
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    الجـمـهـوريــة التــونـسـيـــة              

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبةجـامـعـة                  
 

60ملحق عدد    
 

 تصريح علـى الشرف
 

 (وجوب تقـديم العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة)

 

 .والمتعل  بتنييم الصتقات العمومية 4392مار   90المؤرخ في  4392لسنة  9301لألمر عدد تطبيقا  

. 

 .. ……………………….…..……….…( اإلسم   اللّق     الصت ة : ) إّن ي المم  ي  ستل ه 

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

 ….................................................................…..…………………………………والمتع هد ب اس م   ركة 

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

  

 ب نني لم  كن عونا عموميا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  و إحدى المؤسسات الم رفة عليها صّرح على ال رف 

 

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

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

            

 الـعارض                        

 (يخ والخ تماإلسم   اللّق     الصت ة   الت ار)        
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    الجـمـهـوريــة التــونـسـيـــة 

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبةجـامـعـة                  
 

 

60ملحق عدد    
                  

 ـــــــــــهـــــــــــــــــدتــــــــــــعـــــ

 (البيـع  بخصوص خدمـات ما بعـد)
 

 

 ...........................………….…………………………………: المم  ي  ستل ه  إّن ي

 ..........…..........………........…………………..............………….الص  ت   ة 

 

بت  مين خ دم ات ما بع د البي ع  من العرض الذي تقدمت به في إطار  تعه د  

علمية لتائدة المؤسسات الراجعة بالنير معدات باقتناا  الخاصة15/4391عدد اإلست ارة

 لجامعة جندوبة 

.……….………في . …..…… حّرر ب                                                       

 المــزود           

 (  التاريخ   اإلم اا والختماإلسم   اللّق     الصت ة )  
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    التــونـسـيـــةالجـمـهـوريــة               

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبةجـامـعـة                  
 

                                                     

 ـدد8ملحق عــ
 

 بطاقة إرشادات

 
 :تتضمن بطاقة اإلرشادات المعطيات التالية 

 ....................................................................................لعـارضا إسـم -

 ..............................................................................................اللقـب -

 ............................................................................................العنـوان -

 .............................................................................................النشاط -

 .......................................................................................الهاتف قم ر -

 ........................................................................................الجوالرقم  -

 ........................................................................................الفاكس مرق -

 ...................................................................................المعرف الجبائي -
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    الجـمـهـوريــة التــونـسـيـــة              

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبةجـامـعـة                  

ـ1ملحق    

 د الـمالـيالتعه
 (المطبوعة  هاته  وجوب تقديم العرض علـى)

 . ……………………………: الممضـي أسفلـه إّنـي

 ....…………..........…………..........………: تحت رقـم  االجتماعيللضمـان  وطنيالمرسـم بالصنـدوق ال

  ..................تحت رقـم……… /……/……فـي . …...………………المسجل بالدفتر التجاري بـ 

 ............….………………لفاكـس …………………الهاتـف …… ......………………………القاطن بـ 

 51/7152د عـد اإلستشارةبعـد إطـالعي على ملـف 
على أنها نهائية  المقترحةبما في ذلـك الفصول  الوطني هذا اإلستشارةكّراس الشروط الخاص ب بنود أتعهـد بتنفيذ 

 . وقد حددت وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة العقد

( .................................................................. األداءاتدون إعتبار )المبلغ الجملي بلسان القلم
..................................................................................................................

 ................................................(.......................................بلسان القلم)مبلغ التخفيض 

 .....................بإعتبار جميع التخفيضات وجميع  األداءات  (بلسـان القـلم) المبلغ الجملي المقترح بما قيمته 

……………………………………………………………………......................................…
……………………………………………………………………………(........،................) 

وبأن ال أقع تحت طائل الموانع المنصوص عليها  ،كما أتعهد بدفع كل معاليم التسجيل الخاصة بعقد هذه الصفقة
 .وأن أنفذ هذه الصفقة حسب اآلجال وفي أحسن الظروف بالقانون التونسي

المفتوح ..........................................رقم البنكي /يتم تحويل المبالغ الراجعة لي في هذه الصفقة بالحساب البريدي
                                                                                                              ....................................بـ

.................            ………..تـونـس ، في                                         

 (، الّلقـب ، الصفـة مع وضع ختم المؤسسة االسم)    ــزودــالم        
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 ـدد2ملحق عــ

 المعدات العلمية لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبةالخاص بقائمة  ألثمانجدول ا

السعر الفردي بلسان القـلم المقترح بالدينار باعتبار جميع  
 ) (T.T.Cاألداءات  

نسبة  
 األداءات

%TVA 

السعر الفردي بلسان القـلم المقترح بالدينار دون اعتبار  
الفصل بيان  ) (.H.Tجميع األداءات    

 الفصل

   

 

 

Compresseur d’air 

comprimé 

1 

   

 

Grille pour montage 

de Berlèze 

2 

   

 

 

Spectrophotomètres 3 

   

 

 

Burettes graduées 

avec support 

4 

   

 

Bains marie 5 

                  

بلسان القلم )أوقفت القائمة التقديرية بمبلغ جملي قدرها وباعتبار جميع التخفيضات وجميع األداءات 

( : واألرقام
...........................................................................................................................................................

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

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

....................................................................                                                                                   
 ختـم وإمـضاء الـعارض
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                  الجمهوريـة التونسيــة
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