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 الخاّصة كّراس الّشروط اإلدارّية
 

 : الـمـــوضـــــوع : 1الفصــل 
اخلاص القياـ إبستشارة  حسب التشريع اجلاري بو العمل و طبقا لبنود كراس الشروط ىذا  جندوبةجامعة  تعتـز

 وذلك وفق ما ًب ضبطو بكراس الشروط الفنية اخلاصة.بلباس الوقاية والسالمة ادلهنية 
 : كيفية ادلشاركة : 2الفصــل 

االتصاؿ ادلهنية  لباس الوقاية والسالمةباخلاص  2017/ 16على ادلزودين الراغبُت يف ادلشاركة يف اإلستشارة عدد 
لسحب كراس شروط  -8189احلي اجلامعي شارع اإلرباد ادلغرب العرىب جندوبة -دبقر جامعة جندوبة 

ادلقتضيات اإلدارية والفنية أثناء العمل وخالؿ التوقيت اإلداري رلاان.كما ديكن ربميل كراس الشروط اإلدارية 
 www.uj.rnu.tnوالفنية من موقع الواب للجامعة )ابب طلبات العروض( 

 لمـشـاركــة :ادلطلوبة ل: الشـــروط  3الفصــل 
روؼ. ال ظمشاركة كل عارض مستوىف للضماانت ادلطلوبة لتنفيذ الطلبية يف أفضل ال اإلستشارةتقبل ضمن  ىذه 

، أما اإلستشارة تقبل مشاركة األشخاص الطبيعُت الذين ىم يف حالة إفالس أو يف حالة تسوية قضائية يف ىذه 
ىذه شريطة إرفاؽ اإلستشارة ضائية، فإنو ديكنهم ادلشاركة يف ر تسوية ابلنسبة للمشاركُت الذين ىم يف حالة 

 عروضهم بتصريح لإلعالـ يف الغرض طبقا للتشريع اجلاري بو العمل.
ىذه شريطة أف ال ديثل نفس الوكيل أكثر من اإلستشارة لُت لذلك بصفة قانونية، ادلشاركة يف  ديكن للوكالء ادلؤى  

 عارض واحد ذلذه الطلبية.  
 : تـقــديــم الةـــروض : 4الفصــل 

جيب أف ترسل العروض عن طريق الربيد ومضمونة الوصوؿ أو عن طريق الربيد السريع أو تسلم مباشرة إىل مكتب 
 الضبط مقابل وصل إيداع يف ظػرؼ خارجي تكتب عليو فقط عبارة:

 "ة نندوبة جبامةلباس الوقاية والسالمة ادلهنية   16/2017عدد  ال تفتح إستشارة" 
 إلػى العنواف التالػػػي :

 
 
 
 

  14h00على الساعة  2017نوفمرب  20اإلثنُت حد د آخر أجل لقبوؿ العروض ليـو 
 ويعتمد ختم مكتب الضبط التابع للجامعة إلثبات اتريخ الوصوؿ( وتفتح العروض ادلالية والفنية يف جلسة  )

 14h30على الساعة  2017نوفمرب  20اإلثنُت بقاعة اإلجتماعات ابجلامعة يـو 
 وحيتوي الظرؼ اخلارجي على الواثئق التالية:  .

 نامةـــــة ننــــدوبة
 8189احلي اجلامةي شارع اإلحتاد ادلغرب الةرىب نندوبة 



 . أ/ الواثئق االدارية :
  األصلية مؤشر من قبل العارض أو وكيلو ادلؤىل قانوان لذلك يف صبيع صفحاتو كراس الشروط يف صيغتو

 مع إضافة اإلمضاء واخلتم والتاريخ  يف الصفحة األخَتة.
  شهادة أصلية يف تسوية الوضعية اجلبائية أو نسخة طبق األصل مسلمة من قبل إدارة األداءات تكوف

 سارية ادلفعوؿ عند آخر أجل لقبوؿ العروض،
 ساري ة ادلفعوؿ عند آخر أجل لقبوؿ العروض، شهادة اإلخنراط يف الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي  
  شهادة يف عدـ اإلفالس، تثبت أبف العارض ليس يف حالة إفالس أو تسوية  قضائية 

  تصريػح على الشػرؼ يتضمن أتكيد العارض على إلتزامو بعدـ قيامو مباشرة أو       بواسطة الغػَت 
بتقػدمي وعود أو عطػااي أو ىػدااي قصػد التػأثَت على سلتػلف إجراءات الصفقة ومراحل إصلازىا )حسب 

 (.04ادلنواؿ ادلصاحب ابدللحق عدد 
  العارض أبنو مل يكن عوان عموميا لدى وزارة التعليم العايل وادلؤسسات ادلشرفة تصريػح على الشػرؼ يقدمو

   ( 05 حق عددحسب النموذج ادلرفق )ابدلل عليها
 بطاقة إرشادات ربمل ختم وإمضاء العارض ربتوي على عنوانو ورقم اذلاتف ورقم الفاكس بكل دقة 

 (.06)ادللحق عدد 
  نظَت من السجل التجاري 

            ظرف أول: الةرض الفين                        
  وربمل ختم العارض ومفصلة وابأللوافالواثئق الفنية وادلطبوعات الفوتوغرافية وجيب أف تكوف واضحة 

  Prospectus +fiche technique)عليها )
  شلضاة وسلتومة من قبل العارض ربدد بوضوح اخلاصيات الفنية  بةد تةمريىا ونوابإستمارت اإلجابة

ادلقًتحة مع وجوب تعمَتىا حسب النموذج ادلرفق )ابدللحق  لباس الوقاية والسالمة ادلهنيةادلتعلقة بكامل 
 (.01عدد 

 تقدمي عينة من كل فصل. 
 ظرف اثين: الةرض الـمالــــــي :                         

 يتضمن العرض ادلايل الواثئق التالية : 
  وثيقة التعهد ادلايل(soumission)  شلضى ومؤرخ بعد تعمَته بدقة )حسب ادلنواؿ ادلصاحب ابدللحق

 ادلسلم من اجلامعة وحيمل طابػع ادلزود، .03عدد 
  القائمة التقديرية وجدوؿ األشباف ابلدينارالتونسي وإبعتبار صبيع األداءات وادلعاليم ) مع وجوب تعمَت ادلطبوعة

 ( 02ادلسلمة من اجلامعة( )ادللحق عدد 
:جيب تضمني الةرض الفين والةرض ادلايل يف ظرفني منفصلني وخمتومني يدرنان يف ظرف اثلث مالحظة     

 عليو مرنع  اإلستشارة وموضوعها.   خارني ، خيتم ويكتب



 
 فتح الظـروف : 5الفصــل   

وادلسلمة يف األجاؿ احملددة تتوىل جلنة فتح الظروؼ بفتح كافة الظروؼ احملتوية على العروض ادلالية والفنية الواردة أ
 العروض يف  احلاالت التالية : اليا وتقصىوذلك يف جلسة واحدة 

 العروض الواردة أو ادلسلمة بعد اخر أجل لتقدمي العروض.  -
 غياب وثيقة التعهد أو وجودىا دوف بياف ادلبلغ. -
 التقديري.عدـ وجود وثيقة التعهد أو جدوؿ األسعار الفردية أو التفصيل  -
 مل يكن مغلقا وسلتوما.-
 عدـ تقدمي عينة للفصل الذي ستقع ادلشاركة فيو.-

 ::  مثـن الطلبية  6ل  ـالفص
ال تسحب العروض ادلقدمة إىل اجلامعة وال تنقح، و جيب أف تتضمن العروض األشباف الفردية للفصوؿ 
ابلدينار التونسي دوف احتساب األداء على القيمة ادلضافة يف مرحلة أوىل مث  ابحتساب كافة ادلعاليم واألداءات دبا 

والنقل دبكاف التسليم دبقر   اجلامعة جبميع الفصوؿ كما أف األشباف اثبتة وغَت  لباس الوقاية والسالمة ادلهنيةفيها 
 قابلة للمراجعة. 
  : حتيني الةروض ادلالية : 7الفصـل 

إف األسعار ابعتبار كل األداءات، اثبتة وغَت قابلة للمراجعة وذلك طيلة مدة الطلبية وديكن لصاحب 
إذا ذباوزت الفًتة الفاصلة بُت اتريخ تقدمي عرضو ادلايل واتريخ تبليغو ابلصفقة الطلبية ادلطالبة بتحيُت عرضو ادلايل 

من األمر  36، وذلك طبقا دلقتضيات الفصل  120أو توجيو إذف ببدء التنفيذ عند اإلقتضاء مائة وعشرين يوما 
 تالية :، ويتم احتساب التعويضات ابإلعتماد على القاعدة ال  2014مارس  18ادلؤرخ يف  1039عدد 

-  TMM x No )P = Po (1+  
          365       
 Pالثمن اجلديد :  -
 Poالثمن األصلي :  -
  TMMنسبة السوق النقدية :  -
 Noأشهر :  06عدد أايم التأخري بةد الـ -
 
 تةويض األضرار ::  8الفصـل  -
ديكن لصاحب الطلبية احلصوؿ على التعويض عن األضرار والتكاليف اإلضافية اليت قد يتحملها أثناء    -

 تنفيذ الطلبية وذلك يف احلالتُت التاليتُت : 
 أشهر 06التأخَت الراجع للجامعة والذي حيوؿ دوف تنفيذ الطلبية يف صورة بلوغو ستة   -



لطلبية أثناء اإلصلاز وذلك بنقصاف نسبة تساوي أو تفوؽ التغيَتات اذلامة اليت تدخلها اجلامعة على ا  -
 من مبلغ الطلبية  50%

من ادلبلغ اجلملي للصفقة عن  1/2000ويتم احتساب التعويضات الناذبة عن التأخَت يف اآلجاؿ بنسبة 
من مبلغ الطلبية   % 5أشهر  على أف اليتعدى ادلبلغ اجلملي للتعويضات  06كل يـو أتخَت بعد ستة 

اإلصبايل أم ا ابلنسبة للتعويض الناتج عن التغيَتات اليت تدخلها اجلامعة على الطلبية فقد حدد ت 
ادلسلمة وجيب على صاحب الطلبية تقدمي مطلب يف  لباس الوقاية والسالمة ادلهنيةمن مبلغ %3بػ

الغرض للجامعة  يبُت  فيو التعويض ادلطلوب واألسس وادلؤشرات ادلعتمدة يف تقديره ويكوف مرفقا جبميع 
 الواثئق وادلؤيدات ادلثبتة لذلك .

ات ذات وتتوىل اجلامعة دراسة ىذا الطلب وإعداد تقرير يف الغرض يقع عرضو على أنظار جلنة الشراء -
 ويتضم ن ىذا التقرير رأي اجلامعة خبصوص طلبات صاحب الطلبية واقًتاحو يف الغرض. النظر

ويف صورة إقرار جلنة الشراءات ذات النظر بوجاىة طلب التعويض ، تتوىل  اجلامعة إعداد مشروع ملحق  -
 للصفقة طبقا لرأي جلنة الشراءات ويتم عرضو لإلمضاء على صاحب الطلبية.

 روضـوحية الةــ: مدة صل9الفصـل 
(  يوما ابتداء من اليـو ادلوايل 60دبجرد تقدمي العرض، يبقى كل عارض ملزما بعرضو دلدة ستوف )

للتاريخ األقصى احملدد لقبوؿ العروض. وبناء على ذلك، يعترب العارض قد قاـ بوسائلو اخلاصة وربت  
 لتزاماتو.االزمة لتقدمي عرضو وحلسن تنفيذ  كامل مسؤوليتو جبمع كل ادلعلومات و البياانت اليت يراىا

: تغيــيـــر الكـمـيات10الفصـل    

ديػكن لػجامعة جنػدوبة تغيػَت الكميات ادلطلوبػة مػػوضػوع الطلبية ابلػزيػادة أو النقصػػاف يف حػػدود عشػػرين 
ربوير يف شروط العقد ويف  من ادلبلغ اجلملي للصفقة دوف أف يطالب ادلزود أبي تغيَت أو( 20%بػادلػػائػػة )

 األشباف ادلقًتحة.
: منهجية فــرز الةــروض  11الفصـل  

  موضوع اإلستشارة احلالية اليت تعترب عادية تتوىل جلنة الفرز يف مرحلة أوىل ،ابلنسبة إىل الطلبات
اء مث التثبت ىف صحة الواثئق ادلكونة للعرض ادلاىل وتصحيح األخطاء احلسابية وادلادية عند اإلقتض

 ترتيب صبيع العروض ادلالية تصاعداي .     
  تتوىل جلنة  الفرز ىف مرحلة اثنية التثبت يف مطابقة العرض الفٍت ادلقدـ من قبل صاحب العرض ادلايل

ابلفصل الذي مل يقدـ بو الواثئق الفنية وادلطبوعات الفوتوغرافية ادلطلوبة  ويقصي الةارضاألقل شبنا 
و مل يقم بتعمَت استمارات أو مل يقدـ عينة اإلجابة وتقًتح إسناده الطلبية يف صورة ضمن الواثئق الفنية أ

 مطابقتو لكراس الشروط.



إذا تبُت أف العرض الفٍت والعينة غَت مطابقاف لكراس الشروط يتم إعتماد نفس ادلنهجية ابلنسبة 
 .للعروض الفنية ادلنافسة حسب ترتيبها ادلايل التصاعدي

إىل أنو مبجرد إقرتاح إسناد الطلبية حسب ادلنهجية ادلشار إليها أعاله فإنو يصبح من جيدر اإلشارة 
 غري الضروري مواصلة فحص بقية الةروض الفنية.

لباس الوقاية والسالمة ل: يتم  إسناد الطلبية للمشارؾ الذي قد ـ العرض ادلايل األقل  شبنا نتيجة اإلختيار
عد تطبيق الشروط ادلذكورة أعاله اخلاصة ابلتقييم ومراقبة مدى مطابقة احملددة يف كراس الشروط ب ادلهنية

 . والعينة ادلقدمة الفصوؿ الواردة بكل  عرض مع اخلصائص الفنية ادلطلوبة
ويف حالة تساوي أفضل العروض ابعتبار كل  العناصر ادلعتمدة فإف اللجنة تطلب من ادلشاركُت ادلعنيُت  

 .عروض مالية جديدة وبناء على رأي جلنة الشراءات  ذات النظر تقدمي كتابيا 

تنشر اجلامعة نتائج الدعوة إىل ادلنافسة على لوحة إعالانت موجهة للعمـو وإسم ادلتحصل على الطلبية 
و على موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية التابع للمرصد الوطٍت للصفقات العمومية وعند اإلقتضاء أبي 

 .(www.uj.rnu.tn)سيلة إشهارية أخرى  على عنواف الواب للجامعة و 
: آنـال التنفيذ12الفصـل   

يف أجل أقصاه ثالثوف  لباس الوقاية والسالمة ادلهنيةعلى العارض الذي أسندت لو الطلبية تسليم 
 تنفيذ الطلبية.اخلاص ابلشروع يف  التاريخ احملدد ابإلذف اإلداريربتسب ابتداء من  ( يوما 30)يوما  

 موضوع  اإلستشارة ىذا دبقر اجلامعة. لباس الوقاية والسالمة ادلهنيةويقصد آبجاؿ التنفيذ، تسليم 
 جاؿ التنفيذ إال دبلحق بعد أخذ رأي جلنة الشراءات ذات النظر.آال ديكن تغيَت أجل أو 

 .على ادلزود إيصاؿ الطلبية على نفقتو إىل جامعة جندوبة 

 غــرامــات التـأخيــر:  13الفصـل 
 على ادلزود احًتاـ آجاؿ التزويد اليت تضبطها اجلامعػة ومكاهنا.

غَت مربر يف تسليم ادلعدات  موضوع الصفقة وتركيبها دفع غرامة أتخَت من  يوم أتخريينجر عن كل 
 الغري مسلمة أو  من شبن الفصوؿ (‰ 3ثالث يف األلف )قبل ادلزود ربسب على أساس 

من  (%5خـمسـة ابدلائـة )على أال  تتجػاوز نسػبة اخلصػم الػجملي الفصول ادلسلمة بصفة متأخرة  
مبلغ الصفقة األصلية إبعتبار صبيع ادلالحق إف وجدت مهما كانت مبلغها، وتطبق ىذه الغرامات دوف 

األضرار الناذبة عن  حاجة إىل تنبيو مسبق أو ازباذ أي إجراء آخر وال حيوؿ تطبيقها دوف ادلطالبة جبرب
ىذا التأخَت أو عن اإلخالؿ اباللتزامات التعاقدية األخرى، وحيتسب التأخَت إىل غاية التاريخ احملد د 

 .لصفقةبقرار فسخ ا
عن كل يوما على الفصوؿ اليت مل تسل ػم بتاات حىت اتريخ إمضاء  (‰ 3)وتطبق ىذه الغرامات أيضا  

 مقرر فسخ الصفقة.



 : تسليم الطلبية  14الفصـل 
، موضوع اإلستشارة ىذه، عند تسليمها وتركيبها،  لباس الوقاية والسالمة ادلهنية جيب أف يكوف

 مطابقا كليا من حيث النوع واجلودة للعرض الفٍت ادلقبوؿ .
ادلطلوبة قبل تسلمها. وجلامعة الطلبية  ديكن جلامعة جندوبة ارساؿ جلنة لزايرة زلل ادلزود وذلك دلعاينة

 قبل تسلمها.ادلالبس جندوبة احلق  يف االستعانة خبرباء وتقنيُت زبتارىم دلعاينة 
من حيث اجلودة أو نقص أو تلف فيها، يتم  إثبات ذلك دبحضر  الطلبيةوإذا ما تبُت  عدـ مطابقة 

تعويضية جلرب الضرر الناتج عن  ادلرفوضة أو دبنحةادلالبس  معاينة تطالب اجلامعة على ضوئو بتعويض
)مصاريف ادلهمات و النقل(  على كاىل جامعة  ذلك. وربمل ادلصاريف ادلنجػر ة عػػن عمليػػة ادلعػػاينة

 جندوبة.
 : ضمـان الةيـوب اخلـفيـة :15الفصــل       

 عيب يف الصنع.  من كل  ادلالبس د سالمة ػ يضمن ادلزو  
 ربد ده اإلدارة.معيبة فإف الضماف يتمثل يف تعويضها رلاان وذلك يف أجل مالبس ػ يف حالة وجود 

( من  18ػ وإذا مل يتم تعػويض ادلالبس ادلعيبة يف اآلجاؿ احملددة، فإنو يلجأ إىل تطبػيػػق أحكاـ الفصل )
 كراس الشروط

: شروط ادلناولة16الفصـل   
 ياـ بعملية التزويد.الديكن للمزود أبي  حاؿ من األحواؿ تكليف مزود آخر للق

: إلغاء الطلبية 17الفصـــل   وفسخها     
 الطلبية وذلك يف احلاالت التالية : إلغاء حيتفظ رئيس جامعة جندوبة حبق

 يف حالة عدـ التنفيذ اجلزئي أو الكلي للطلبية أ ـ
( أايـ من اتريخ توجيو تنبيو عن طريق رسالة 10يتم التصريح إبلغاء الطلبية يف ىذه احلالة بعد عشرة )

 مضمونة الوصوؿ مع اإلعالـ ابلبلوغ إذا مل تتم اإلجابة عنها وتوكل الطلبية عندئذ إىل مزود بديل 
الطلبية مع ادلزود أبذوف تسد د حاجات وشراءات اجلامعة وادلؤسسات الراجعة ذلا ابلنظر يف حالة فسخ 

تزويد إستعجالية أو أبي طريقة مناسبة أخرى وذلك على مسؤولية ادلزو د ادلخل ابلتزاماتو بغض النظر 
 عن احتساب التعويضات الناصبة عن التأخَتات احلاصلة طيلة فًتة اإللغاء.

ُت األذوف ابلتزويد وخيصم الفارؽ بُت تكاليف أذوف التزويد اليت تعهد ادلزود األوؿ بتنفيذىا وب
االستعجالية اليت تضطر اجلامعة العتمادىا تسديدا حلاجاهتا من ادلقتنيات، من ادلبالغ الراجعة للمزَود 

لتزاماتو أو إبجراءات قانونية أخرى إضافة إىل احلقوؽ اليت ديكن للجامعة شلارستها من ذلك ادلخَل اب
 مصادرة صبيع أمالكو .

 . لباس الوقاية والسالمة ادلهنيةعماؿ آحتياؿ أو غ  خبصوص نوعية طلبية يف حالة قياـ ادلزود أب ب ـ



إذا ثبت لدى اجلامعة إخالؿ صاحب الطلبية ابلتزامو ادلصرح بو وادلتعلق بعدـ القياـ مباشرة أو  ج ـ
بواسطة غَته بتقدمي وعود أوعطااي أو ىدااي قصد التأثَت يف سلتلف إجراءات إبراـ الطلبية و إصلازىا 

ديسمرب  17وادلؤرخ يف  2002لسنة  3158وذلك طبقا للتصريح على الشرؼ احملدد ابألمر عدد 
 . 2014مارس  18ادلؤرخ يف  1039و األمر عدد  2002

عنػد وفاة ادلزود أو فقدانو لألىلية ادلدنية أو حل شركتو أو إفالسو أو وقوعو يف حالة تصفية  -د 
 قضائية، يلغى عقد الطلبية طبقا للًتاتيب القانونية.

( يوما 15ي بتعهد كتايب خالؿ اخلمسة عشر )إذا تقدـ ورثة ادلزود ادلتويف أو دائػنوه أو ادلصف غَت أنَو
ادلوالية للحادثة إلسباـ التزامات ادلزود وتنفيذىا حسب شروط الطلبية نفسها، ديكن لرئيس اجلامعة 

 ادلوافقة على الطلب.

 :  تسوية النزاعات واخلالفات  18الفصــل 
اس الشروط ىذا، يتم تسويتو يف حالة نشوء نزاع بُت صاحب الطلبية واجلامعة عند تطبيق مقتضيات كر  

 عن طريق الل جنة االستشارية لفض النزاعات ابحلسٌت.
: شروط عاّمـة19الفصــل      

 احلاالت اليت مل يتعر ض إليها كر اس الشروط تبقى خاضعة لػ :
 رللة احملاسبة العمومية -1
  نقحتو.وصبيع النصوص اليت سبمتو أو  2014مارس  18ادلؤرخ يف  1039األمر عدد  -2
                                                                                            
 ................يف................                  جندوبة يف ............. 
 
 اطلعت عليو ووافقت    اطلع عليو وصادؽ                                              
 ادلـــــــزود                                            نامةة نندوبة                                    رئيس      
 )التاريخ، اإلمضاء، اخلتم وإسم وصفة ادلمضي(                     
 
 
 . يف نسختو األصلية ممضى نندوبة: كراس الشروط ىذا )ومجيع ملحقاتو( جيب أن يرنع جلامةة  ىـام نـدا

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

 

 
 

 ة الدنيا ادلطلوبة ات الفنيّ اخلاصيّ 
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  اإلنابة إستمارت

 
ARTICLE DESIGNIATIO

N 

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES  EXIGEES 

Echantillon exigée  CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES  PROPOSES 

 

 

01 

Gants  Quantité :16 

-Gants antistatique et anti-coupure  
10  

 

02 

combinaison Quantité : 6 

 - Ajustée à la taille par un élastique 

au dos minimum 50% coton  

 

10  

 

03 

Lunette de 

protection  
- Quantité : 6 

-  conforme à la norme ENI 6 codé 

2,3,8et 9 

 

10  

04 Chaussure de 

sécurité  
Quantité :6  

-S(200 joules) anti-perforation (P), 

antistatique (A) 

10  

05 Casque de 

sécurité  
Quantité : 6 

-ne dépassant pas une date de 

fabrication de 3 mois 

  

 

10  

06 Sabot de 

laboratoire de 

protection  

Quantité : 10 

-P (100 joules) anti-perforation (P), 

antistatique (A) 

10  

07 Blouse de trvail  Quantité : 14 

-Etanche en coton (contre les produits 

chimiques)  

  

 

10  

08 Sabots 

antidérapant 

Quantité : 04 

- Sabot orthopédique  

- Dessus : en cuir de vachette et fini 

blanc, dessus respirant avec trous 

d’aération 

-semelle de marche préfabriquée 

essentiellement en PU injecté sur 

bois, ayant la forme anatomique du 

pied et antidérapante  

-procédé de fabrication : la tige est 

pré galbée et montée sur la semelle 

par des agrafes  

 

 

10  

09 Masque anti-

poussière  

Quantité : 28 

-type FFP1 (en cas d’anciens livres) 

  

 

10  

 
 
 

 ..................يف....................
 إطلةت عليو ووافقت

 ادلتةهد
واخلتم()اإلسم واللقب والصفة واإلمضاء   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

III   المــالحــق 
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امةة نندوبةجببلباس الوقاية والسالمة ادلهنية  ألمثانندول ا  

Article Composantes  Caractéristiques minimales  

 

Prix unitaire  

HT 

TVA 

% 

Prix unitaire  

TTC 

 

 

01 

Gants  Quantité :16 

-Gants antistatique et anti-coupure  
   

 

 

 

 

02 

combinaison Quantité : 6 

 - Ajustée à la taille par un élastique au 

dos minimum 50% coton  

 

   

 

 

 

03 

Lunette de 

protection  
- Quantité : 6 

-  conforme à la norme ENI 6 codé 

2,3,8et 9 

 

   

 

 

 

04 

Chaussure de 

sécurité  
Quantité :6  

-S(200 joules) anti-perforation (P), 

antistatique (A) 

   

 

 

 

05 

Casque de sécurité  Quantité : 6 

-ne dépassant pas une date de 

fabrication de 3 mois 

  

 

   

06 Sabot de 

laboratoire de 

protection  

Quantité : 10 

-P (100 joules) anti-perforation (P), 

antistatique (A) 

   

07 Blouse de trvail  Quantité : 14 

-Etanche en coton (contre les produits 

chimiques)  

  

 

   

08 Sabots 

antidérapant 

Quantité : 04 

- Sabot orthopédique  

- Dessus : en cuir de vachette et fini 

blanc, dessus respirant avec trous 

d’aération 

-semelle de marche préfabriquée 

essentiellement en PU injecté sur bois, 

ayant la forme anatomique du pied et 

antidérapante  

-procédé de fabrication : la tige est pré 

galbée et montée sur la semelle par des 

agrafes  

 

 

   

09 Masque anti-

poussière  

Quantité : 28 

-type FFP1 (en cas d’anciens livres) 

  

 

   

 
 

 

أوقفت القائمة التقديرية بمبلغ جملي قدرها وباعتبار جميع التخفيضات وجميع األداءات )بلسان القلم واألرقام( : 
.............................................................................................................................................. 

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

 ختم وإمضاء العارض   ......................………
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 د الـمالـيالتعه

 المطبوعة(  هاته  )وجوب تقديم العرض علـى
  ..…………………………….…………..............……………...........أسفمـو :  السسزـي إّنـي

 …………..........…………..........…....تحت رقـم :  االجتساعيلمزسـان  هطشيالسرسـم بالرشـدوق ال

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

 .......………………الفاكـس ………………….. الياتـف …......…… .……………………القاطن بـ 

61/7162 عـدداإلستذارة بعـد إطـالعي عمى ممـف   
عمى أنيا نيائية وغير  السقترحةبسا في ذلـك الفرهل  كّراس الذروط الخاص باإلستذارة ىذا بشهد أتعيـد بتشفيذ 

 وقد حددت.  العقد قابمة لمسراجعة طيمة مدة 
السبمغ الجسمي بمدان القمم)دون إعتبار األداءات( 

................................................................. ..................
.......................................................................................................مبمغ 

 التخفيض)بمدان القمم(..........................................................................................
 بإعتبار جسيع التخفيزات وجسيع  األداءات  ترح بسا قيستو ) بمدـان القـمم(السبمغ الجسمي السق

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

وبأن ال أقع تحت طائل السهانع السشرهص عمييا  ،كسا أتعيد بدفع كل معاليم التدجيل الخاصة بعقد ىذه الرفقة
 وأن أنفذ ىذه الرفقة حدب اآلجال وفي أحدن الظروف. بالقانهن التهندي

السفتهح ..........................................يتم تحهيل السبالغ الراجعة لي في ىذه الرفقة بالحداب البريدي/البشكي رقم 

                                                                                    ....................................بـ

                                                                                                                                   
.................……..…تـهنـس ، في   

 ــزودــالم                      
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 10عدد  ملحق    
 

 بعدم التأثير  تصريح علـى الشرف                 
 

 العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة()وجوب تقـديم  
 

 .ادلتعلق بتنظيم لبصفقات العمومية  0102ماس  01ادلؤرخ يف  0101األمر عدد ألحكاـ تطبيقا  
 

(  إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ادلمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو : ) اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ، الل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ، الصفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

……….………………………………………………….....… 

 وادلتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد بػاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركة

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

. 

أصر ح على الشرؼ وألتـز بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة الغَت بتقػدمي وعػود أو عطػااي أو ىػدااي القصػد 
 صفة غَت مباشرةمنها التأثَت على سلتلف إجراءات إبراـ الصفقة ومراحل إصلازىا دبا خيدـ مباشرة أو ب

 ، يف ........................                                                                            
              

 الـةارض                                                  
                  

 اخلػتمو  الل قػب ، الصفػة ، التػاريخ )اإلسم ،                                     
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 تصريح علـى الشرف
 

 
 اجلامةة()ونوب تقـدمي الةرض علـى ادلطبوعـة ادلسلمـة من 

 .و ادلتعلق بتنظيم لبصفقات العمومية 0102ماس  01ادلؤرخ يف  0101لألمر عدد تطبيقا  
 ….………..….………………………..   إن ػي ادلمضػي أسفلػو : ) اإلسم ، الل قػب ، الصفػة (

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

.. 

 ......................................….....................…………………………………..…...... بػاسػم شػركةوادلتعػهد 

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

.. 

أو إحدى أبنٍت مل أكن عوان عموميا لدى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أصر ح على الشرؼ 
                                                                                                    ادلؤسسات ادلشرفة عليها

             ، يف ........................ ......................................

 الـةارض                        
 الل قػب ، الصفػة ، التػاريخ واخلػتم()اإلسم ، 
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 بطاقة إرشادات
 
 تتضمن بطاقة اإلرشادات ادلةطيات التالية :

 ..................................................................إسم الةارض -

 اللقب.........................................................................-

 الةنوان........................................................................-

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

 رقم اذلاتف....................................................................-

 رقم الفاكس....................................................................-

 اجلبائي................................................................ادلةرف -

 
 

 

 
 


