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  زارة الـتـعـلـيـم الـعـالـي  و

       والـبحـث الـعلمــي 

 جـامـعـة جنـدوبـة         
 

   مقاعد مقاعد0505 الخاص باقتنـاء سيارة وظيفية ذات  الخاص باقتنـاء سيارة وظيفية ذات 20172017//1717إستشارة عـدد إستشارة عـدد 

  لفائدة جامعة جندوبةلفائدة جامعة جندوبة
 

   كـــراس الشـــروطكـــراس الشـــروطكـــراس الشـــروط
 

 الـمـوضـوع : 1الفصـل 

تعتـز جامعة جندكبة القياـ بطمب عركض كطني بحسب التشريع الجارم بو العمؿ كطبقا لبنكد 
كذلؾ كفػؽ ما تـ ضبطو بكراس تيا لفائد   كسيارة مزدكجةكراس الشركط ىذا القتناء سيارة

 .الشركط الفَنية الخػاَصة
  مقاعد05 سيارة كظيفية ذات 01 عدد : 01فصؿ عدد     -    

 

 كيفية المشاركة : 2الفصل    
       الخاص باقتناء سيارة  17/2017عمى المزكديف الراغبيف في المشاركة في اإلستشارة عدد

الحي - سحػب كػراس الشػركط مف مقر جامعة جندكبة -اإلتصاؿ بمقر جامعة جندكبة   
تحميؿ كراس الشركط اإلدارية أك مجانا  8189الجامعي شارع اإلتحاد المغرب العربى جندكبة 

 www.uj.rnu.tn (باب طمبات العركض)كالفنية مف مكقع الكاب لمجامعة 
  الشـروط المطمـوبة لممشاركـة : 3الفصل 

 مشاركة كؿ عارض مستكفى لمضمانات المطمكبة لتنفيذ الصفقة في اإلستشارة ىذهتقبؿ ضمف 
ال تقبؿ مشاركة األشخاص المادييف أك المعنكييف الذيف ىـ في حالة إفالس أك في حالة .أفضؿ الظركؼ

 ، أما بالنسبة إلى المشاركيف الذيف ىـ في حالة تسكية رضائية، فإنو اإلستشارة ىذهتسكية    قضائية في 
 شريطة إرفاؽ عركضيـ بتصريح لإلعالـ في الغرض طبقا لمتشريع اإلستشارة ىذهيمكنيـ المشاركة في 

 .الجارم بو العمؿ
يمكف المشاركة لمعارضيف الذيف تتكفر فييـ الضمانات الفنية كالمالية الضركرية لحسف إنجاز 

 : ك المرسميف بالسجؿ التجارم ك تتكفر فييـ الشركط التاليػػػػػػػػػة اإلستشارة ىذهاإلقتناءات مكضكع 
الككالء التجارييف لممعدات السيارة الذيف تتكفر ليـ خدمات ما بعد البيع ك المصرحيف بنشاطيـ  -

كفقا لمتراتيب الجارم بيا العمؿ ال سيما كراس الشركط المنظمة  في قطاع بيع المعدات السيارة
لتجارة المعدات السيارة المصادؽ عمييا بمقتضى القرار المشترؾ لكزير التجارة ككزير الصناعة 

 ك 1996 أكت 15 كما تـ تنقيحو بالقرار المؤرخ في 1995 أكت 10ككزير النقؿ المؤرخ في 

http://www.uj.rnu.tn/
http://www.uj.rnu.tn/
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 شرط أف ال يمثؿ نفس الككيؿ أكثر مف عارض كاحد ليذه 1999 فيفرم 5القرار المؤرخ في 
 .الصفقة 

 روضــم العـتقدي : 4الفصل 
يجػب أف ترسؿ العركض عػف طريؽ  البريػػد كمضمكنة الكصكؿ أك عف طريؽ البريد السريع أك تسمـ 

 اليفــتح" : مباشرة إلى مكتب الضبط مقابؿ كصؿ إيداع في ظػرؼ خارجي تكتب عميو فقط عبػارة 
   مقاعد مقاعد0505 الخاص باقتنـاء سيارة وظيفية ذات  الخاص باقتنـاء سيارة وظيفية ذات 20172017//1717إستشارة عـدد إستشارة عـدد 

 "لفائدة جامعة جندوبة 
 :إلى العــنوان الـتالـي

  
 
 

 

 ) 14H:00 عمى الساعة الثانية 2017 نوفمبر  27اإلثنين حّدد آخر أجؿ لقبكؿ العركض ليكـ
 في كتفتح العركض المالية كالفنية  (كيعتمد ختـ مكتب الضبط التابع لمجامعة إلثبات تاريخ الكصكؿ

 عمى الساعة الثانية 2017 نوفمبر  27اإلثنين  يـك  بقاعة اإلجتماعات بالجامعةعمنيةجمسة 
 14H:30والنصف 

 : كيحتكم الظرؼ الخارجي عمى الكثائؽ التالية

 :الوثائق االدارية / أ
 في جميع مؤشر مف قبؿ العارض أك ككيمو المؤىؿ قانكنا لذلؾكراس الشركط في صيغتو األصمية - 

 األخيرة، الصفحة في الختـ كالتاريخ  كمع إضافة اإلمضاءصفحاتو 
  مف كراس الشركط07كثيقة الضماف المالي الكقتي كفؽ الفصؿ عدد  

  إدارة األداءات  قبؿ مف أك نسخة طبؽ األصؿ مسممةفي تسكية الكضعية الجبائيةأصمية شيادة 
 عند آخر أجؿ لقبكؿ العركض، سارية المفعكؿتككف 

  سارّية المفعكؿ  لمضماف االجتماعيكطنينخراط في الصندكؽ اؿاإلشيادة نسخة مطابقة لألصؿ مف 
  عند آخر أجؿ لقبكؿ العركض،

  نظير مف السجؿ التجارم 

 يثبت بأف العارض ليس في حالة إفالس أك  العارضإمضاءك  ختـتصريح عمى الشرؼ يحمؿ ،
 أما بالنسبة لممشاركيف الذيف ىـ في ،(3ممحؽ عدد باؿحسب المنكاؿ المصاحب ) قضائية  سكية ت

حالة تسكية رضائية طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ فيتعيف عمييـ كجكبا ارفاؽ عركضيـ بتصريح 
 . لالعالـ في الغرض

 جـامعـة جندوبة
الحي الجامعي شارع اإلتحاد المغرب العربى -

 8189جندوبة 
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 ديـ ػير بتؽػرؼ يتضمف تأكيد العارض عمى إلتزامو بعدـ قيامو مباشرة أك بكاسطة الغػح عمى الشػتصرم
حسب ) لؼ إجراءات الصفقة كمراحؿ إنجازىاػأثير عمى مختػد التػدايا قصػايا أك قػكعكد أك عط

 ،(4ممحؽ عدد باؿالمنكاؿ المصاحب 

 التزاـ مف العارض بأنو لـ يكف عكنا عمكميا لدل كزارة التعميـ العالي كالمؤسسات المشرفة عمييا 
   .  06حسب النمكذج المرفؽ بالممحؽ عدد

  مضاء العارض تحتكم عمى عنكانو كرقـ الياتؼ كرقـ الفاكس بكؿ دقة  بطاقة إرشادات تحمؿ ختـ كا 

 (  8ممحؽ عدد )

  نسخة مطابقة لألصؿ مف البياف الكصفي ك محضر القبكؿ حسب النكع مسمـ مف قبؿ الككالة الفنية
 لمنقؿ البرم 

  نظير مف السجؿ التجارم 

 تقديـ نسخة مطابقة لألصؿ مف رخصة ككيؿ البيع ك تككف مسممة مف قبؿ كزارة التجارة 

 شيادة في عدـ اإلفالس 

 

   العرض الفني:                ظرف أول

 (07حسب المنكاؿ المصاحب بالممحؽ عدد) كثيقة التزاـ بخدمات ما بعد البيع      
 كتحمؿ ختـ  الكثائؽ الفنية كالمطبكعات الفكتكغرافية كيجب أف تككف كاضحة كمفصمة كباأللكاف

 .Pospectus +fiche technique)) عمييا العارض

  ممضاة كمختكمة مف قبؿ العارض تحدد بكضكح الخاصيات بعد تعميرىا وجوباإستمارة اإلجابة 
الفنية المتعمقة بكامؿ تجييزات السيارة المقترحة مع كجكب تعميرىا حسب النمكذج المرفؽ بالممحؽ 

 .01عدد 

 

 :العرض الـمالــــــي : ظرف ثاني 
 : يتضمف العرض المالي الكثائؽ التالية 

  كثيقة التعيد المالي(soumission) حسب المنكاؿ المصاحب ) ممضى كمؤرخ بعد تعميره بدقة
  المسمـ مف الجامعة كيحمؿ طابػع المؤّسسػة،   ( 09بالممحؽ عدد

  ( 2الممحؽ عدد )جدكؿ األثماف بالدينارالتكنسي كبإعتبار جميع األداءات كالمعاليـ 

  يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصمين ومختومين يدرجان :    مالحظة
  عميو مرجع طمب العروض وموضوعوفي ظرف ثالث خارجي ، يختم ويكتب

 
 فتح الظـروف : 5الفصــل   
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 تتكلى لجنة فتح الظركؼ بفتح كافة الظركؼ المحتكية عمى العركض المالية كالفنية الكاردة أكالمسممة في 
 :في  الحاالت التالية  العروض وتقصى اليااألجاؿ المحددة كذلؾ في جمسة كاحدة كعمنية 

 .العركض الكاردة أك المسممة بعد اخر أجؿ لتقديـ العركض- 

 . العركض التي لـ تتضمف كثيقة الضماف المالي الكقتي- 
 .غياب كثيقة التعيد أك كجكدىا دكف بياف المبمغ- 
      كما تدعك لجنة فتح الظركؼ كتابيا المشاركيف الذيف لـ يمضكا كؿ الكثائؽ حسب الصيغ المطمكبة لمقياـ 

ك في صكرة حضكر   ك يتعيف عمى العارضيف االستظيار بختـ المؤسسة ،.بذلؾ في أجؿ تحدده المجنة
 .ممثؿ عف الككيؿ القانكني يجب اإلستظيار بتفكيض رسمي

 يمكف لممترشحيف طمب تكضيحات أك إستفسارات كتابية اإلستشارة   ومالحق ملف اإليضاحات
تخص الصفقة كذلؾ قبؿ إنقضاء التاريخ األقصى لقبكؿ العركض بخمسة عشرة يكما ، كاذا كانت 

كيتـ اإلعالـ بو إلى اإلستشارة اإلستفسارات تتعمؽ بمكاضيع جدية كبناءة ، فإنو يصبح ممحؽ 
كذلؾ قبؿ إنقضاء مدة عشرة أياـ مف التاريخ  اإلستشارة جميع المترشحيف الذيف سحبكا ممفات 

 األقصى لقبكؿ العػركض

 : الوثائق المكونة لمصفقة: 6الفصــل         
  :تتككف الصفقة مف الكثائؽ التالية

 (soumission)كثيقة التعيد المالي  •   
 جدكؿ االسعار                  •   
 القائمة التقديرية        •   
 كراس الشركط االدارية الخاصة         •   
 كراس الشركط الفنية الخاصة        •   
  ةــــات الماليــالضمان : 7ل ـالفص
  :الضمانات المـالية الوقتية  / 1ـ 7
 ( 400)  ضمانا ماليا كقتيا بمبمغ أربعمائة الفني  عمى كؿ عارض أف يقدـ ضمف عرضو -

تحتسب ابتداء مف  (90)صالحا لمدة تسعكف يكمادينار مسّمما مف إحدل المؤسسات البنكية 
 .اليـك المكالي لمتاريخ األقصى لقبكؿ العركض

  .يرجع الضماف الكقتي لممشاركيف الذيف أقصيت عركضيـ مع مراعاة أجؿ اإللتزاـ بالعركض- 
يرجع الضماف المالي الكقتي لممشاركيف  الذيف لـ يتـ اختيار عركضيـ بعد اختيار صاحب - 

 .الصفقة
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يتـ إرجاع الضماف المالي الكقتي المقدـ مف قبؿ صاحب الصفقة بعد تقديمو لمضماف -  
 .النيائي

لى حيف تعكيضو بالضماف -  يبقى ىذا الضماف المالي صالحا طيمة مدة صمكحية العركض كا 
 .المالي النيائي

اف المالي الكقتي يمدد أيضا في ـكفي حالة التمديد في مدة صمكحية العركض فإف الض
  .صمكحيتو

  :الضمان المالي النيائي / 7-2

يكما إبتداء مف  (20)عمى العارض الذم ظفر بالصفقة أف يقدـ خالؿ أجؿ أقصاه عشريف  
مف المبمغ الجممي  ( 3%)تاريخ إعالمو  بإسناد الصفقة ضمانا ماليا نيائيا مقداره ثالث بالمائة 

لمصفقة يبقى الضماف النيائي صالحا طيمة فترة تنفيذ الصفقة لمقسط المقبكؿ الستخالص ما 
يرجع الضماف النيائي .عسى أف يككف صاحب الصفقة مطالبا بو مف مبالغ بعنكاف تمؾ الصفقة

شرط أف يككف صاحب الصفقة قد كفى بجميع تعيداتو كالتزاماتو تجاه الجامعة في أجؿ أقصاه 
 شيرا بعد القبكؿ النيائي لمسيارة اك الشاحنة كختـ الصفقة

ينجر عف عدـ تقديـ الضماف النيائي خالؿ المدة المذككرة أعاله اعتبار العارض قد تخمى 
 . مف كراس الشركط18 مف الفصؿ (أ)ضمنيا عف عرضو كبالتالي  تطَبػؽ أحكاـ الفقرة 

 .كفي حالة التمديد في آجاؿ تنفيذ الصفقة، فإف صمكحية الضماف النيائي تمّدد آليا كذلؾ
 
 

 :التسبقة  / 7-3

 كبطمب مف صاحب 2014 مارس 13 المؤرخ في 1039مف األمر 93 ك 92 طبقا لمفصميف 
الصفقة لتخفيؼ األعباء المالية التي يتحمميا لمحد مف إرتفاع العركض المالية المقترحة ، يمكف 

 مف مبمغ الصفقة التي إسندت إليو بعد إستيفاء اإلجراءات % 10أف يتمع المزكد بتسبقة 
عمى صاحب الصفقة . اإلدارية المتعمقة بإمضاء عقد الصفقة كتسجيميا كتقديـ الضماف النيائي

 إلتزام الصفقة يقدـ صاحب أن ىذا باإلضافة صريحا لمتمتع بالتسبقة طمبا أف يقدـ لمجامعة 
كفيل بالتضامن مصادقا عميو من قبل الوزير المكمف بالمالية بإرجاع كامل مبمغ التسبقة عند 

 أول طمب من الجامعة 

 :حجز بعنوان الضمان   /7-4

 مف مبمغ الصفقة  بإعتبار جميع األداءات عند خالص % 10يقع حجز بعنكاف الضماف 
بداء لجنة .المزكد يرجع الحجز بعنكاف الضماف إال بعد كفاء صاحب الصفقة بكؿ إلتزاماتو كا 

 . الشراءات ذات النظر رأييا بخصكص الختـ النيائي  لمصفقة
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 :ثمـن الصفـقــة  :  8ل  ـالفص

ال تسحب العركض المقدمة إلى الجامعة كال تنقح، ك يجب أف تتضمف العركض األثماف الفردية 
ـّ باحتساب  لمفصكؿ بالدينار التكنسي دكف احتساب األداء عمى القيمة المضافة في مرحمة أكلى ث

، كما أف الثمف ثابت كغير قابؿ لممراحعة  دكف أف يطالب المزكد بأم كافة المعاليـ كاألداءات
 . تغيير أك تحكير في شركط العقد

 

  :تحيين العروض المالية  : 9الفصـل 
إف األسعار باعتبار كؿ األداءات، ثابتة كغير قابمة لممراجعة كذلؾ طيمة مدة الصفقة كيمكف 

لصاحب الصفقة المطالبة بتحييف عرضو المالي إذا تجاكزت الفترة الفاصمة بيف تاريخ تقديـ عرضو 
 ، 120المالي كتاريخ تبميغ الصفقة أك إصدار إذف ببدء التنفيذ عند إنقضاء مائة كعشركف يكما 

، كيتـ 2014 مارس 13المؤرخ في 1039 مف األمر عدد 36كذلؾ طبقا لمقتضيات الفصؿ 
 :احتساب التعكيضات باإلعتماد عمى القاعدة التالية 

- P = Po (1+ TMM x No )  
          365       

 P: الثمن الجديد  -

 Po: الثمن األصمي  -

  TMM: نسبة السوق النقدية  -
 No:  أشير 06عدد أيام التأخير بعد الـ -

 :تعويض األضرار :  10الفصـل  -
يمكف لصاحب الصفقة الحصكؿ عمى التعكيض عف األضرار كالتكاليؼ اإلضافية التي قد    -

 : يتحمميا أثناء تنفيذ الصفقة كذلؾ في الحالتيف التاليتيف 

  التأخير الراجع لمجامعة كالذم يحكؿ دكف تنفيذ الصفقة في صكرة بمكغو ستة أشير  -

 التغييرات اليامة التي تدخميا الجامعة عمى الصفقة أثناء اإلنجاز كذلؾ بنقصاف نسبة تساكم أك  -
  مف مبمغ الصفقة %50تفكؽ 

 مف المبمغ الجممي 1/2000كيتـ احتساب التعكيضات الناتجة عف التأخير في اآلجاؿ بنسبة 
  % 5لمصفقة عف كؿ يـك تأخير بعد المائتي يكـ عمى أف اليتعدل المبمغ الجممي لمتعكيضات 

مف مبمغ الصفقة اإلجمالي أّما بالنسبة لمتعكيض الناتج عف التغييرات التي تدخميا الجامعة عمى 
مف مبمغ التجييزات المسممة كيجب عمى صاحب الصفقة تقديـ مطمب %3الصفقة فقد حدّدت بػ

في الغرض لمجامعة  يبيّف فيو التعكيض المطمكب كاألسس كالمؤشرات المعتمدة في تقديره كيككف 
 .مرفقا بجميع الكثائؽ كالمؤيدات المثبتة لذلؾ 
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عداد تقرير في الغرض يقع عرضو عمى أنظار لجنة  - كتتكلى الجامعة دراسة ىذا الطمب كا 
الصفقات ذات النظركيتضّمف ىذا التقرير رأم الجامعة بخصكص طمبات صاحب الصفقة كاقتراحو 

 .في الغرض
كفي صكرة إقرار لجنة الشراءات ذات النظر بكجاىة طمب التعكيض ، تتكّلى الجامعة إعداد  -

 .مشركع ممحؽ لمصفقة طبقا لرأم لجنة الشراءات كيتـ عرضو لإلمضاء عمى صاحب الصفقة
 روضـوحية العــمدة صل : 11الفصـل 

يكما ابتداء مف   (90)بمجرد تقديـ العرض، يبقى كؿ عارض ممزما بعرضو لمدة تسعكف يكما 
كبناء عمى ذلؾ، يعتبر العارض قد قاـ . اليـك المكالي لمتاريخ األقصى المحدد لقبكؿ العركض

بكسائمو الخاصة كتحت كامؿ مسؤكليتو بجمع كؿ المعمكمات ك البيانات التي يراىا الزمة لتقديـ 
 .لتزاماتواعرضو كلحسف تنفيذ 

  منيجية فــرز العــروض:   12الفصـل

مكضكع اإلستشارة الحالية التي تعتبر   تتكلى لجنة الفرز في مرحمة أكلى ،بالنسبة إلى الطمبات 
عادية، التثبت، باإلضافة إلى الكثائؽ اإلدارية كالضماف الكقتى، فى صحة الكثائؽ المككنة لمعرض 

المالى    كتصحيح األخطاء الحسابية كالمادية عند اإلقتضاء ثـ ترتيب جميع العركض المالية 
 .تصاعديا 

تتكلى لجنة  الفرز فى مرحمة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدـ مف قبؿ صاحب 
العرض المالي األقؿ ثمنا كتقصي العارض بالفصؿ الذم لـ يقدـ بو الكثائؽ الفنية كالمطبكعات 

الفكتكغرافية المطمكبة ضمف الكثائؽ الفنية أك لـ يقـ بتعمير استمارات اإلجابة كتقترح إسناده 
 .الصفقة في صكرة مطابقتو لكراس الشركط

 الشركط يتـ إعتماد نفس المنيجية بالنسبة لكراسإذا تبيف أف العرض الفني المعني غير مطابؽ 
 .لمعركض الفنية المنافسة حسب ترتيبيا المالي التصاعدم

يجدر اإلشارة إلى أنو بمجرد إقتراح إسناد الصفقة حسب المنيجية المشار إلييا أعاله فإنو 
 يصبح من غير الضروري مواصمة فحص بقية العروض الفنية

ـّ إسناد الصفقة لممشارؾ الذم قّدـ العرض المالي األقّؿ ثمنا لمسيارة : نتيجة اإلختيار في  يت
كراس الشركط بعد تطبيؽ الشركط المذككرة أعاله الخاصة بالتقييـ كمراقبة مدل مطابقة الفصؿ 

 كما يتـ إبراـ الصفقة  الكارد بكّؿ عرض مع الخصائص الفنية المطمكبة
 . ك تسجيميا ميما كانت قيمتيا

كفي حالة تساكم أفضؿ العركض باعتبار كّؿ العناصر المعتمدة فإف المجنة تطمب مف 
عركض مالية جديدة كبناء عمى رأم لجنة الشراءات ذات النظر تقديـ المشاركيف المعنييف كتابيا 

 .2014 مارس 13 المؤرخ في 1039مقتضيات األمر عدد كذلؾ حسب 



 

  

 

 Page 10   مقاعد   لفائدة جامعة جندوبة05 اقتناء سيارة وظيفية ذات 17/2017إستشارة عدد 

 

سـ المتحصؿ  تنشر الجامعة نتائج الدعكة إلى المنافسة عمى لكحة إعالنات مكجية لمعمكـ كا 
عمى الصفقة  عمى  مكقع الكاب الخاص بالصفقات العمكمية التابع لممرصد الكطني لمصفقات 

العمكمية ك عمى مكقع كاب الجامعة كعند اإلقتضاء  بأم كسيمة إشيارية 
 باب طمبات العركض. www.uj.rnu.tnأخرل

 

 آجـال التنفيذ: 13الفصـل 

 يوما ( 30 )ثالثون عمى العارض الذم أسندت لو الصفقة تسميـ السيارة في أجؿ أقصاه 
 .الخاص بالشركع في تنفيذ الصفقة التاريخ المحدد باإلذف اإلدارمتحتسب ابتداء مف 

 .جاؿ التنفيذ إال بممحؽ بعد أخذ رأم لجنةالشراءات ذات النظرآال يمكف تغيير أجؿ أك 
 

 غــرامــات التـأخيــر : 14الفصـل 

 .عمى المزكد احتراـ آجاؿ التزكيد التي تضبطيا الجامعػة كمكانيا
 غير مبرر في تسميـ السيارة أك الشاحنة مكضكع الصفقة  دفع غرامة يوم تأخيرينجر عف كؿ 

ثمن الصفقة  المسممة  مف (‰ 3)ثالث في األلف تأخير مف قبؿ المزكد تحسب عمى أساس 
خـمسـة بالمائـة  عمى أاّل تتجػاكز نسػبة الخصػـ الػجممي بصفة متأخرة أو غير المسممة بتاتا

 مف مبمغ الصفقة األصمية بإعتبار جميع المالحؽ إف كجدت ميما كانت مبمغيا، كتطبؽ (5%)
ىذه الغرامات دكف حاجة إلى تنبيو مسبؽ أك اتخاذ أم إجراء آخر كال يحكؿ تطبيقيا دكف 

المطالبة بجبر األضرار الناتجة عف ىذا التأخير أك عف اإلخالؿ بااللتزامات التعاقدية األخرل، 
 .لصفقةكيحتسب التأخير إلى غاية التاريخ المحّدد بقرار فسخ ا

 كتطبؽ ىذه الغرامات أيضا عمى الصفقة التي لـ تسمّػـ بتاتا حتى تاريخ إمضاء مقرر فسخ 
 .الصفقة

 

 تسميم السيارة : 15الفصـل 
يجب أف تككف السيارة ، مكضكع اإلستشارة  ىذا، عند تسميميا، مطابقا كميا مف حيث النكع 

 .كالجكدة لمعرض الفني المقبكؿ 
يمكف لجامعة جندكبة ايفاد لجنة لزيارة محؿ المزكد كذلؾ لمعاينة مككنات كجكدة معدات السيارة 
المطمكبة كلجامعة جندكبة الحّؽ في االستعانة بخبراء كتقنييف تختارىـ لمعاينة كسيمة النقؿ قبؿ 
ـّ إثبات ذلؾ بمحضر معاينة تطالب الجامعة  ذا ما تبّيف عدـ مطابقتيا أك تمؼ فييا، يت تسمميا كا 

كتحمؿ المصاريؼ . عمى ضكئو بتعكيضيا أك بمنحة تعكيضية لجبر الضرر الناتج عف ذلؾ
 .عمى كاىؿ جامعة جندكبة  (مصاريؼ الميمات ك النقؿ) المنجػّرة عػػف عمميػػة المعػػاينة

 



 

  

 

 Page 11   مقاعد   لفائدة جامعة جندوبة05 اقتناء سيارة وظيفية ذات 17/2017إستشارة عدد 

 

  شروط المناولة  : 16 لـالفص

 .اليمكف لممزكد بأّم حاؿ مف األحكاؿ تكميؼ مزكد آخر لمقياـ بعممية التزكيد
 

 كيفيـة الخـالص : 17الفصـل 

لى جامعة جندكبة  مرفقة  ( 04)في أربعة طبقا لمتشريع الجارم بو العمؿ تقدـ الفكاتير  نظائرا 
ككصؿ التسميـ إضافة إلى محضر االستالـ الكقتي كالنيائي لإلذف اإلدارم بالنسخ األصمية 

لمحافمة كالتي يجب أف تمضى مف قبؿ مسؤكؿ عف الجامعة  ك تحمؿ أرقاـ الجرد المعدات 
 .شيادة الخالص بالصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي سارية المفعكؿ  - المسّممة 

 .شيادة في تسكية الكضعية الجبائية مسممة مف إدارة األداءات سارية المفعكؿ -

 .التصريح عمى الشرؼ بعدـ اإلفالس -

 .   يكما30يتـّ خالص الفكاتير بتحكيؿ بريدم أك بنكي بحساب المزكد مف قبؿ الجامعة في أجؿ 
 . يكمؼ العكف المحاسب لجامعة جندكبة بخالص الفكاتير الناتجة عف الصفقة*  

 فســخ الصفقــة  : 18الفصـــل      
  :يحتفظ رئيس جامعة جندكبة بحؽ فسخ الصفقة كذلؾ في الحاالت التالية

   في حالة عدـ التنفيذ الجزئي أك الكمي لمصفقةأ ـ

أياـ مف تاريخ تكجيو تنبيو عف  (10)يتـ التصريح بفسخ الصفقة في ىذه الحالة بعد عشرة 

طريؽ رسالة مضمكنة الكصكؿ مع اإلعالـ بالبمكغ لـ تتـ اإلجابة عنيا كتككؿ الصفقة عندئذ 

 إلى مزكد بديؿ 

تسّدد حاجات كشراءات الجامعة في حالة فسخ الصفقة مع المزكد بأذكف تزكيد إستعجالية أك 

بأم طريقة مناسبة أخرل كذلؾ عمى مسؤكلية المزّكد المخؿ بالتزاماتو بغض النظر عف احتساب 

 .التعكيضات الناجمة عف التأخيرات الحاصمة طيمة فترة الفسخ

كيخصـ الفارؽ بيف تكاليؼ أذكف التزكيد التي تعيد المزكد األكؿ بتنفيذىا كبيف األذكف بالتزكيد 

االستعجالية التي تضطر الجامعة العتمادىا تسديدا لحاجاتيا مف المقتنيات، مف المبالغ الراجعة 
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لتزاماتو أك بإجراءات قانكنية أخرل إضافة إلى الحقكؽ التي يمكف لمجامعة الممزَكد المخَؿ ب

 .ممارستيا مف ذلؾ مصادرة جميع أمالكو 

 في حالة قياـ المزكد بأعماؿ آحتياؿ أك غش بخصكص نكعية كجكدة معّدات السيارة ب ـ

 . المّسممة

 إذا ثبت لدل الجامعة إخالؿ صاحب الصفقة بالتزامو المصرح بو كالمتعمؽ بعدـ القياـ ج ـ

مباشرة أك بكاسطة غيره بتقديـ كعكد أكعطايا أك ىدايا قصد التأثير في مختمؼ إجراءات إبراـ 

 13 المؤرخ في 1039الصفقة ك إنجازىا كذلؾ طبقا لمتصريح عمى الشرؼ المحدد باألمر عدد 

 .2014مارس 

 عنػد كفاة المزكد أك فقدانو لألىمية المدنية أك حؿ شركتو أك إفالسو أك كقكعو في حالة -د 

 .تصفية قضائية، يفسخ عقد الصفقة طبقا لمتراتيب القانكنية

غير أَنو إذا تقدـ كرثة المزكد المتكفي أك دائػنكه أك المصفي بتعيد كتابي خالؿ الخمسة عشر 

يكما المكالية لمحادثة إلتماـ التزامات المزكد كتنفيذىا حسب شركط الصفقة نفسيا، يمكف  (15)

 .لرئيس الجامعة المكافقة عمى الطمب

 معــاليم التسجيــل : 19الفصـل 

 .عمى نفقػة المزكد الصفقة تحمؿ معاليـ تسجيؿ
 

  تسوية النزاعات والخالفات :  20الفصــل 

في حالة نشكء نزاع بيف صاحب الصفقة كالجامعة عند تطبيؽ مقتضيات كّراس الشركط ىذا، 

 .يتـ تسكيتو عف طريؽ الّمجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى
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 :  سريان مفعول الصفقة  : 21الفصـل 
ال تككف الصفقة التي ستبـر في إطار طمب العركض ىذا سارية المفعكؿ إاّل بعد إمضائيا مف   

بناء عمى مكافقة لجنة الشراءات  المزكد كالمصادقة عمييا مف قبؿ  رئيس جامعة جندكبة
 .بالجامعة

 شروط عاّمـة : 22الفصــل 
 :الحاالت التي لـ يتعّرض إلييا كّراس الشركط تبقى خاضعة لػ 

 مجمة المحاسبة العمكمية- 1

 كالمتعمؽ بتنظيـ الصفقات العمكمية 2014 مارس 13 المؤرخ في 1039األمر عدد - 2

 .كجميع النصكص التي تممتو أك نقحتو

كراس الشركط اإلدارية العامة المطبؽ عمى الصفقات العمكمية الخاصة بالتزكد بمكاد - 3

 أكتكبر 04 المؤرخ في 80بالرائد الرسمي لمجميكرية التكنسية عدد ؽ الممحكعادية كخدمات 

1996 

 التشريعات التكنسية الجارم بيا العمؿ - 4

 ك المتعمؽ بإصدار مجمة الطرقات  كجميع 1999 جكيمية 26 المؤرخ في 71القانكف عدد   -5  -
 النصكص المتممة ك المنقحة لو

 ك المتعمؽ بضبط القكاعد الفنية لتجييز ك تييئة 2000 جانفي 24 المؤرخ في 147األمر عدد  -
 العربات

       كما تـ تنقيحو بالقرار 1995 أكت 10قرار مف كزراء التجارة ك الصناعة ك النقؿ المؤرخ في  -      
 المتعمؽ بالمصادقة عمى كراس الشركط 1999 فيفرم 5 ك بالقرار المؤرخ في 1996 أكت 15المؤرخ في 

 الخاص بتسكيؽ معدات النقؿ البرم عبر الطرقات المصنعة محميا أك المكردة

                                                                                

 

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

    اطلع عليه وصادق                                                   اطلعث عليه ووافقث

     

               انمـــــــزود                                    جامعت جندوبت                                    رئٍس  
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سـ كصفة )                               التاريخ، اإلمضاء، الختـ كا 
 (الممضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يجب أن يرجع لجامعة جندوبة في نسختو األصمية ممضى ومختوم (وجميع مالحقو )كراس الشروط ىذا: ىام جدا
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     اللجمهرية اللهونسة  

 وزارة اللعلسم العالي والبحث العلجي
              ااعة  جنووة  

 

II-الفجسة الخاصة الشروط كراس 
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 ـند2الحق عــ
 

  نوو ااألجاا  
 

 

 
 

 
N.B   - les prix proposés s’entendent fermes et non révisables. 

           
- Montant total Hors TVA (en toutes lettres) :……...……………………………………………….. 

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

(en chiffres)……………………………….…………………. 

- - Montant total  avec frais d'immatriculation et la carte grise  TTC (en toutes 

lettres) :…………………………………………………………………………………………………

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

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

(en chiffres)……………………………….……………… 
 

 

 
Fait  à………………Le…………….. 

                                   Cachet et signature                           
           

                        

 

 
 

         اللجمهرية اللهونسة  

 وزارة اللعلسم العالي والبحث العلجي
              ااعة  جنووة  

 

Désignation 

 

Quantité P.U HTVA TVA Frais 

D’immatriculati

on + carte grise  

P. Total  

TTC 

Acquisitiond'une 

Voiture 05  

PLACES 

01     
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 ـند3الحق عــ
 

 تصريح علـى الشرف
 فـي

 عـنم اإلفـالس أو اللصفسة العنلسة
 (و هب تقـنيم العرض علـى الجطبهعـة الجنلجـة ان اللااعة)

 
 ادلتعلق بتنظيم 2014 مارس 13 ادلؤرخ يف 1039ألحكام األمر عددتطبيقا   

 الصفقات العمومية العمومية
 (اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة  ): إنّـي ادلمضـي أسفلـو 

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

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

 وادلتعـهد بـاسـم وحلسـاب شـركة

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

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

 . أصرح علـى الشرف بـأّن ىـذه الشركـة ليسـت فـي حـالـة إفــالس أو تسوية قضائية
  

  ................، يف                                                                       .……………
    

 

    الـعارض                  
 
 

 (اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ، التـاريخ واخلـتم)        
       

 

 اللـجـمـهريــة اللــهوـنـســـة

 وزارة اللعلسم العالي والبحث العلجي
  ااعة  جنووة          
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 ـند4       الحق عــ

 

  وعنم اللأألسرتصريح علـى الشرف                 
 

 (و هب تقـنيم العرض علـى الجطبهعـة الجنلجـة ان اللااعة)
 

 ادلتعلق بتنظيم الصفقات 2014 مارس 13 ادلؤرخ يف 1039ألحكام األمر عددتطبيقا  
 .العمومية العمومية

 ( اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ): إنّـي ادلمضـي أسفلـو 

….………..….………………………………………………….……..... 

 وادلتعهد بـاسم شـركة

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

…………………………………………… 

أصرّح على الشرف وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطايا أو ىدايا القصد 

 ،منها التأثري على خمتلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إجنازىا مبا خيدم مباشرة أو بصفة غري مباشرة 

 ........................ يف 

                                                                                                                                        (اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ، التـاريخ واخلـتم    العارض)                                    
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 اللـجـمـهريــة اللــهوـنـســـة        

  وزارة اللعلسم العالي والبحث العلجي
  ااعة  جنووة         
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 ـند      6عـالحق   
                

 تصريح علـى الشرف
 

 (وجوب تقـديم العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة)
 ادلتعلق بتنظيم 2014 مارس 13 ادلؤرخ يف 1039ألحكام األمر عددتطبيقا   

 .الصفقات العمومية العمومية
 .. ……………………….…..………. …(اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة  ): إنّـي ادلمضـي أسفلـو 

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

 ….................................................................…..………………………………… وادلتعـهد بـاسـم شـركة

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

بأنين مل أكن عونا عموميا لدى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أو إحدى أصرّح على الشرف 
 ادلؤسسات ادلشرفة عليها

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

 الـعارض                        
 (اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ، التـاريخ واخلـتم)     
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 اللـجـمـهريــة اللــهوـنـســـة

 وزارة اللعلسم العالي والبحث العلجي
       ـااـعـة  جنووة

 
 

 

 ـند    7الحق عـ                       
                   

 تــــــــــــعــــــــــــــــهـــــــــــــــــــد
 (وخصهص خناـات اا وعـن البسـع)

 
 ...........................………….…………………………………: ادلمضـي أسفلـو  إنّـي

 ..........…..........………........…………………..............………….الصــفـــة 

 

اإلستشارة أتعهـد بتـأمني خـدمـات ما بعـد البيـع ضمن العرض الذي تقدمت بو يف إطار  
 .  ابتداء من تاريخ تسليمها مقاعد   05 اخلاص باقتناء سيارة وظيفية ذات 17/2017عدد

 

 .……….………يف . ….. ……حّرر بـ                                                
          المــزود

 (اإلسم ، الّلقـب، الصفـة ، التاريخ ، اإلمضاء واخلتم
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 اللـجـمـهريــة اللــهوـنـســـة      

 وزارة اللعلسم العالي والبحث العلجي
   ـااـعـة  جنووة    

 

 ـند8الحق عــ
 
 

 وطاقة إرشادات
 
 :تتضمن بطاقة اإلرشادات المعطيات التالية 

 ................................................................................إسـم العـارض -

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

............................................................................................العنـوان

...........................................................................................النشاط

 ....................................................................................قم الهاتـفر

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

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهىريت التىنسيت 
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 وزارة التعليم العالي  

        والبحث العلمي

  جامعت جندوبت    

                                 9لحق عند  م                               
       اللعمن الجالي    

(و هب تقنيم العرض علـى هاته الجطبهعة)  

 

 ................... …………………........…….……………………………: إّنػي الممضػي أسفمػو 

 ............…………..........…………: المرسػـ بالصنػدكؽ الكطني لمضمػاف االجتماعي تحت رقػـ 

 …… .……………تحت رقػـ ……… /……/……فػي . …...………………المسجؿ بالدفتر التجارم بػ 

 ....………………الفاكػس .. …………………الياتػؼ …… ......………………………القاطف بػ 

 17/2017بعـد إطـالعي عمى ممـف  اإلستشارة عـدد 
 أتعيػد بتنفيذ بنكد كّراس الشركط الخاص اإلستشارة ىذا بما في ذلػؾ الفصؿ المقترح عمى أنو نيائي كغير قابؿ 

 (دكف إعتبار األداءات)لممراجعة طيمة مدة  العقد كقد حددت المبمغ الجممي بمساف القمـ
.................................................................................................................. 

 .......................................................................................(بمساف القمـ)مبمغ التخفيض
بإعتبار جميع التخفيضات كجميع  األداءات ك المكحات المنجمية  ك  (بمسػاف القػمـ )المبمغ الجممي المقترح بما قيمتو 

 .............................................................................................البطاقة الرمادية 
……………………………………………………………………......................................…

………………………………………………………………(........،................)................… 
كما أتعيد بدفع كؿ معاليـ التسجيؿ الخاصة بعقد ىذه الصفقة، كبأف ال أقع تحت طائؿ المكانع المنصكص عمييا 

 .بالقانكف التكنسي كأف أنفذ ىذه الصفقة حسب اآلجاؿ كفي أحسف الظركؼ
البنكي رقـ /يتـ تحكيؿ المبالغ الراجعة لي في ىذه الصفقة بالحساب البريدم

                                                                                                           ....................................المفتكح  بػ...................................................................

 .................………..تػكنػس ، في                                                                          

                المــــزود
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ARTICLE N˚01 -VOITURE  

QUANTITEː  01 unité 
 
Genre   : Voiture   
Energie   : essence  

Cylindrée  :    1100 𝑐𝑚 ³  ≤  cylindrée 1500cm³ 

Nombre de cylindre/:4 

Puissance fiscale: ≥5chevaux  

Carrosserie : Berline Conduite intérieure 4 portes au moins 
Nombre de places  : 5 places 

Nombre de portes  : 4 portes au moins 
Tension dˑalimentation  : 12VOLT  

Présence d'un indicateur et /ou d'un témoin de température de liquide de 

refroidissement : oui  

Freinage: ABS 

Boite de vitesse  : Mécanique 5 rapport avant au minimum+1rapport arrière 

Dispositif de remorquage : Avant et arrière 

Appui tête : 2Avant au minimum 

Airbag : Au minimum 1airbag Conducteur + 1 airbag passager 

Direction Assistée :Oui 

Climatiseur:climatronic 

Transmission : Traction 

Appuis tète : Minimum 2 pièces 

Fermetures centralisée: oui  

Roue de secours : oui. 

Couleur : gris métalisé   
Vitres électrique : Avant/Arrière 

Radio : Autoradio, 4 haut-parleurs 

Garantie : Au minimum 1 Année 

 

          lu et accepté  
                           le soumissionneur  
                                                                                  ( signature et caché ) 
  

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II  spécifications techniques :  
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Les spécifications techniques exigées par L’Université de Jendouba  sont 

décrites   dans les tableaux : 

 

 

 

 
ARTICLE N˚01-VOITURE  
QUANTITE: 01 unité 

 Fournisseur : .............................................................................................. 

 Marque : ....................................................................................................    

 Modèle : .................................................................................................... 
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Caractéristiques  techniques demandées 
 

 

 

 

Performance du matériel  proposée 

Désignation Exigences  

Genre  voiture  

Energie    
 

Essence   

Cylindrée   1100 𝑐𝑚 ³  ≤  cylindrée 

≤1500cm³ 

 

 

Puissance fiscale  

 
≥ 5 chevaux  

Nombre de cylindre  4   

Carrosserie   

 
Berline Conduite intérieure 4 

portes au moins 

 

Nombre de places  

 

5 places  

Nombre de portes   

 

4 portes au moins  

Climatiseur  Climatronic   

transmission traction  

Tension dˑalimentation   

 
12VOLT  

radio Autoradio 4 haut-parleurs   

Vitres électriques  Avant /arrière   

 Présence d'un indicateur et /ou d'un 

témoin de température de liquide de 

refroidissement 

 

OUI  

Boite de vitesse   Mécanique 5 rapport avant au 

minimum+1rapport arrière 

 

 

Dispositif de remorquage   Avant et arrière 

 
 

Appui tête  

 

:2Avant au minimum  

Airbag  Frontaux   
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                                                                                                                                                 LE 

SOUMISSIONNAIRE 

                                                                                                                                               CACHET ET 

SIGNATURE 

 

  

Direction   

 

assistée  

Roue de secours  Oui    

Couleur  Gris métalisé  

 
 

Fermetures centralisée  A distance   

Freinage  ABS  
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  انتفصٍهًجدول األسعار

 

 

 
 اأوقف جدول األسعار ىذ

  : ( مجيع األداءات بالدينار التونسي مع احتساب): ا جبملة قدرىا 
 .......................................................................................... : (باألرقام  )

 (بلسان القلم  )
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

م ساإل )...............................................................................                                                 

(ء، الصفة، الختم واإلمضابللقاو  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان ــــــــــــــــبً

وب ـــــــــانمطم

سعر انفردي دون اعتبار الة ــانكمً

 األداء عهى انقٍمت انمضافت 

 (باندٌنار انتىنسً )
نسبة 

 %األداء
المعلوم  الفردي للوحات 

المنجمية  و البطاقة الرمادية 
 بإعتبار جميع األداءات

باعتبار جمٍع  انجمهًسعر ال

 األداءاث وانمعانٍم 

 (باندٌنار انتىنسً )

 05سيارة  وظيفية ذات 

 (باألرقام( 01 مقاعد
.................................. 

  (بلسان القلم)
..................................... 

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

 (باألرقام( 
.................................. 

  (بلسان القلم)
..................................... 

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

 (باألرقام(
.................................. 

  (بلسان القلم)
..................................... 
..................................... 
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                                                                       ANNEXE 05 

Garanties et services après vente 
  

Critère d’évaluation  Proposition du 

soumissionnaire  

1) Garanties  

- Durée de garanties du châssis 

En Kms  
 En Mois  

- Durée de garanties des organes mécaniques et 

éléments électriques. 
  

En Kms  
 En Mois  

 

- Durée de garanties de la carrosserie  
En Kms  
 En Mois  

 

 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

……………………… 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

 

 

 
Fait à…………………Le……………….. 

                      Cachet et signature 

                                                               du soumissionnaire 

 

 


