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 الجـمـهـوريــة التــونـسـيـــة          
 وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالـي  والـبحـث الـعلمــي

 جـامـعـة جنـدوبـة             

 

0303201820180505

 

   كـــراس الشـــروطكـــراس الشـــروطكـــراس الشـــروط
 

 : الـمـوضـوع 1الفصـل 

بحسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لبنود كراس الشروط  إستشارةبتعتزم جامعة جندوبة القيام 
وذلك وفـق ما تم ضبطه بكراس الشروط تها لفائد  مقاعد 05يارتين وظيفية ذات س هذا القتناء

 الفَنية الخـاَصة.
 مقاعد 05وظيفية ذات سيارة  02 عدد : 01فصل عدد  -       
 

 : كيفية المشاركة 2الفصل    
سيارتين  الخاص باقتناء 03/2018على المزودين الراغبين في المشاركة في اإلستشارة عدد

سحـب كـراس الشـروط من مقر  -اإلتصال بمقر جامعة جندوبة     مقاعد 05ية ذات وظيف
تحميل أو مجانا  8189الحي الجامعي شارع اإلتحاد المغرب العربى جندوبة -جامعة جندوبة 

كراس الشروط اإلدارية والفنية من موقع الواب للجامعة )باب طلبات العروض( 
www.uj.rnu.tn 

  : الشـروط المطلـوبة للمشاركـة 3الفصل 

مشاركة كل عارض مستوفى للضمانات المطلوبة لتنفيذ الصفقة في  اإلستشارة هذهتقبل ضمن 
لة أفضل الظروف.ال تقبل مشاركة األشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في حالة إفالس أو في حا

نه ية، فإ، أما بالنسبة إلى المشاركين الذين هم في حالة تسوية رضائ هذه اإلستشارةتسوية    قضائية في 
 شريطة إرفاق عروضهم بتصريح لإلعالم في الغرض طبقا للتشريع اإلستشارة هذهيمكنهم المشاركة في 

 .الجاري به العمل
ز جايمكن المشاركة للعارضين الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنية والمالية الضرورية لحسن إن

 ــة :يـــــــو المرسمين بالسجل التجاري و تتوفر فيهم الشروط التال اإلستشارة هذهاإلقتناءات موضوع 
الذين تتوفر لهم خدمات ما بعد البيع و المصرحين بنشاطهم  الوكالء التجاريين لمعدات السيارة -

اس الشروط المنظمة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل ال سيما كر  في قطاع بيع المعدات السيارة

http://www.uj.rnu.tn/
file://///images/anthem.au
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لتجارة المعدات السيارة المصادق عليها بمقتضى القرار المشترك لوزير التجارة ووزير الصناعة 
و  1996أوت  15كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في  1995أوت  10ووزير النقل المؤرخ في 

حد لهذه شرط أن ال يمثل نفس الوكيل أكثر من عارض وا 1999فيفري  5القرار المؤرخ في 
 الصفقة .

 روضــم العـ: تقدي 4الفصل 
يجـب أن ترسل العروض عـن طريق  البريــد ومضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم 

 اليفــتح" مباشرة إلى مكتب الضبط مقابل وصل إيداع في ظـرف خارجي تكتب عليه فقط عبـارة : 
0033220011880055

 "لفائدة جامعة جندوبة 
 إلى العــنوان الـتالـي:

  
 
 

 

  14H:00على الساعة الثانية  2018  مارس 26 اإلثنين حّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم

 في ية لجامعة إلثبات تاريخ الوصول( وتفتح العروض المالية والفنويعتمد ختم مكتب الضبط التابع ل )

على الساعة الثانية  2018  مارس 26 اإلثنينيوم  بقاعة اإلجتماعات بالجامعة علنيةجلسة 
 14H:30والنصف 

 ويحتوي الظرف الخارجي على الوثائق التالية: 

 أ/ الوثائق االدارية :
في جميع  ر من قبل العارض أو وكيله المؤهل قانونا لذلكمؤشكراس الشروط في صيغته األصلية  -

 األخيرة، الصفحةفي  الختم والتاريخ و  مع إضافة اإلمضاءصفحاته 
  من كراس الشروط 07وثيقة الضمان المالي الوقتي وفق الفصل عدد 

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

  ل سارّية المفعو  للضمان االجتماعي وطنينخراط في الصندوق الاإلشهادة نسخة مطابقة لألصل من
  عند آخر أجل لقبول العروض،

  نظير من السجل التجاري 

 يثبت بأن العارض ليس في حالة إفالس أوالعارض إمضاءو  ختم تصريح على الشرف يحمل ، 
أما بالنسبة للمشاركين الذين هم في  (،3ملحق عدد بال)حسب المنوال المصاحب  قضائية  سوية ت

 جـامعـة جندوبة
الحي الجامعي شارع اإلتحاد المغرب العربى -

 8189جندوبة 
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حالة تسوية رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل فيتعين عليهم وجوبا ارفاق عروضهم بتصريح 
 لالعالم في الغرض. 

 يم دـتقير بـرة أو بواسطة الغرف يتضمن تأكيد العارض على إلتزامه بعدم قيامه مباشـح على الشـتصري
 )حسب لف إجراءات الصفقة ومراحل إنجازهاـأثير على مختـد التـدايا قصـايا أو هـوعود أو عط

 ،(4ملحق عدد بالالمنوال المصاحب 

  ليهاعالتزام من العارض بأنه لم يكن عونا عموميا لدى وزارة التعليم العالي والمؤسسات المشرفة 
   .  06لملحق عددحسب النموذج المرفق با

 ة بطاقة إرشادات تحمل ختم وإمضاء العارض تحتوي على عنوانه ورقم الهاتف ورقم الفاكس بكل دق 

 (  8)ملحق عدد 

  ة البيان الوصفي و محضر القبول حسب النوع مسلم من قبل الوكالة الفنينسخة مطابقة لألصل من
  للنقل البري 

  نظير من السجل التجاري 

 قة لألصل من رخصة وكيل البيع و تكون مسلمة من قبل وزارة التجارةتقديم نسخة مطاب 

 شهادة في عدم اإلفالس 

 

   ظرف أول: العرض الفني               

 (07وثيقة التزام بخدمات ما بعد البيع )حسب المنوال المصاحب بالملحق عدد      
  وتحمل ختم ومفصلة وباأللوانالوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية ويجب أن تكون واضحة 

 .Pospectus +fiche technique)عليها ) العارض

  ممضاة ومختومة من قبل العارض تحدد بوضوح الخاصيات بعد تعميرها وجوبااإلجابة  ةإستمار 
الملحق المقترحة مع وجوب تعميرها حسب النموذج المرفق بالسيارة الفنية المتعلقة بكامل تجهيزات 

 .01عدد 

 ثاني: العرض الـمالــــــي :ظرف  
 يتضمن العرض المالي الوثائق التالية : 
  وثيقة التعهد المالي(soumission)  ممضى ومؤرخ بعد تعميره بدقة )حسب المنوال المصاحب

 المسلم من الجامعة ويحمل طابـع المؤّسسـة،   (  09بالملحق عدد
 ( 2ات والمعاليم )الملحق عدد جدول األثمان بالدينارالتونسي وبإعتبار جميع األداء 

      ان :يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجمالحظة
 هاوموضوع اإلستشارةعليه مرجع  في ظرف ثالث خارجي ، يختم ويكتب
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 فتح الظـروف : 5الفصــل   
في  مسلمةالمالية والفنية الواردة أوال تتولى لجنة فتح الظروف بفتح كافة الظروف المحتوية على العروض 

 في  الحاالت التالية : العروض وتقصى اليااألجال المحددة وذلك في جلسة واحدة وعلنية 
 العروض الواردة أو المسلمة بعد اخر أجل لتقديم العروض. -

 العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان المالي الوقتي.  -
 دون بيان المبلغ.غياب وثيقة التعهد أو وجودها  -
   لقيام لكما تدعو لجنة فتح الظروف كتابيا المشاركين الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة    

 و في صورة حضور  و يتعين على العارضين االستظهار بختم المؤسسة ،بذلك في أجل تحدده اللجنة.
 ممثل عن الوكيل القانوني يجب اإلستظهار بتفويض رسمي.

 بية يمكن للمترشحين طلب توضيحات أو إستفسارات كتااإلستشارة  ومالحق ملف  يضاحاتاإل
 تخص الصفقة وذلك قبل إنقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بخمسة عشرة يوما ، واذا كانت

لى ويتم اإلعالم به إاإلستشارة ق اإلستفسارات تتعلق بمواضيع جدية وبناءة ، فإنه يصبح ملح
يخ وذلك قبل إنقضاء مدة عشرة أيام من التار  اإلستشارة حين الذين سحبوا ملفات جميع المترش

 األقصى لقبول العـروض

 :الوثائق المكونة للصفقة : 6الفصــل         
  :تتكون الصفقة من الوثائق التالية

 (soumission)وثيقة التعهد المالي  •   
 جدول االسعار          •           
 القائمة التقديرية  •         
 كراس الشروط االدارية الخاصة •           
 كراس الشروط الفنية الخاصة•           

  ةــــات الماليــ: الضمان 7ل ـالفص
  / الضمانات المـالية الوقتية : 1ـ 7

 ) دينارضمانا ماليا وقتيا بمبلغ ثمانمائة  الفني  على كل عارض أن يقدم ضمن عرضه -
( تحتسب 90صالحا لمدة تسعون يوما)( مسّلما من إحدى المؤسسات البنكية  800دينار

 .ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى لقبول العروض
  يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين أقصيت عروضهم مع مراعاة أجل اإللتزام بالعروض. -
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 تيار عروضهم بعد اختيار صاحبيرجع الضمان المالي الوقتي للمشاركين  الذين لم يتم اخ -
 الصفقة.

يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي المقدم من قبل صاحب الصفقة بعد تقديمه للضمان   -
 النهائي.

يبقى هذا الضمان المالي صالحا طيلة مدة صلوحية العروض وإلى حين تعويضه بالضمان  -
 المالي النهائي.

ان المالي الوقتي يمدد أيضا في مإن الضوفي حالة التمديد في مدة صلوحية العروض ف
  صلوحيته.

 : / الضمان المالي النهائي 7-2

( يوما إبتداء من 20على العارض الذي ظفر بالصفقة أن يقدم خالل أجل أقصاه عشرين ) 
غ الجملي ( من المبل 3%تاريخ إعالمه  بإسناد الصفقة ضمانا ماليا نهائيا مقداره ثالث بالمائة )

المقبول الستخالص ما  للفصلالضمان النهائي صالحا طيلة فترة تنفيذ الصفقة للصفقة يبقى
عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.يرجع الضمان النهائي 
 شرط أن يكون صاحب الصفقة قد وفى بجميع تعهداته والتزاماته تجاه الجامعة في أجل أقصاه

 ختم الصفقةتين و سيار لل شهرا بعد القبول النهائي

ينجر عن عدم تقديم الضمان النهائي خالل المدة المذكورة أعاله اعتبار العارض قد تخلى 
 من كراس الشروط. 18من الفصل  )أ(ضمنيا عن عرضه وبالتالي  تطَبـق أحكام الفقرة 

 كذلك.وفي حالة التمديد في آجال تنفيذ الصفقة، فإن صلوحية الضمان النهائي تمّدد آليا 
 :/ التسبقة  7-3

وبطلب من صاحب  2014مارس  13المؤرخ في  1039من األمر 93و  92للفصلين طبقا  
كن ، يم الصفقة لتخفيف األعباء المالية التي يتحملها للحد من إرتفاع العروض المالية المقترحة

جراءات من مبلغ الصفقة التي إسندت إليه بعد إستيفاء اإل % 10أن يتمع المزود بتسبقة 
قة اإلدارية المتعلقة بإمضاء عقد الصفقة وتسجيلها وتقديم الضمان النهائي. على صاحب الصف

م إلتزا الصفقة يقدم صاحبأن  هذا باإلضافة صريحا للتمتع بالتسبقة طلبا أن يقدم للجامعة 
عند ة لتسبقكفيل بالتضامن مصادقا عليه من قبل الوزير المكلف بالمالية بإرجاع كامل مبلغ ا

 أول طلب من الجامعة 

 :/حجز بعنوان الضمان   7-4

من مبلغ الصفقة  بإعتبار جميع األداءات عند خالص  % 10يقع حجز بعنوان الضمان 
ة يرجع الحجز بعنوان الضمان إال بعد وفاء صاحب الصفقة بكل إلتزاماته وإبداء لجن المزود

 . فقةالشراءات ذات النظر رأيها بخصوص الختم النهائي  للص
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 ::  ثمـن الصفـقــة  8ل  ـالفص

ال تسحب العروض المقدمة إلى الجامعة وال تنقح، و يجب أن تتضمن العروض األثمان الفردية 
ساب للفصول بالدينار التونسي دون احتساب األداء على القيمة المضافة في مرحلة أولى ثّم باحت

أي بابل للمراحعة  دون أن يطالب المزود ، كما أن الثمن ثابت وغير قكافة المعاليم واألداءات
 . تغيير أو تحوير في شروط العقد

 

  : تحيين العروض المالية : 9الفصـل 
ن إن األسعار باعتبار كل األداءات، ثابتة وغير قابلة للمراجعة وذلك طيلة مدة الصفقة ويمك

رضه عبين تاريخ تقديم  لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة
،  120المالي وتاريخ تبليغ الصفقة أو إصدار إذن ببدء التنفيذ عند إنقضاء مائة وعشرون يوما 

، ويتم 2014مارس  13المؤرخ في 1039من األمر عدد  36وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 
 احتساب التعويضات باإلعتماد على القاعدة التالية :

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

 Pالثمن الجديد :  -

 Poالثمن األصلي :  -

  TMMنسبة السوق النقدية :  -
 Noأشهر :  06عدد أيام التأخير بعد الـ -

 تعويض األضرار ::  10الفصـل  -
يمكن لصاحب الصفقة الحصول على التعويض عن األضرار والتكاليف اإلضافية التي قد    -

 الحالتين التاليتين :  يتحملها أثناء تنفيذ الصفقة وذلك في

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

 وي أوالتغييرات الهامة التي تدخلها الجامعة على الصفقة أثناء اإلنجاز وذلك بنقصان نسبة تسا  -
 من مبلغ الصفقة  %50تفوق 

من المبلغ الجملي  1/2000اآلجال بنسبة  ويتم احتساب التعويضات الناتجة عن التأخير في
  % 5للصفقة عن كل يوم تأخير بعد المائتي يوم على أن اليتعدى المبلغ الجملي للتعويضات 
 ة علىمن مبلغ الصفقة اإلجمالي أّما بالنسبة للتعويض الناتج عن التغييرات التي تدخلها الجامع

ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب  من مبلغ التجهيزات المسلمة%3الصفقة فقد حدّدت بـ
ون في الغرض للجامعة  يبيّن فيه التعويض المطلوب واألسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويك

 مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك .
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 تالشراءاوتتولى الجامعة دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يقع عرضه على أنظار لجنة  -
نظرويتضّمن هذا التقرير رأي الجامعة بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في ذات ال

 الغرض.
وفي صورة إقرار لجنة الشراءات ذات النظر بوجاهة طلب التعويض ، تتوّلى الجامعة إعداد  -

 مشروع ملحق للصفقة طبقا لرأي لجنة الشراءات ويتم عرضه لإلمضاء على صاحب الصفقة.
 روضـحية العـو ـ: مدة صل 11الفصـل 

(  يوما ابتداء من 90بمجرد تقديم العرض، يبقى كل عارض ملزما بعرضه لمدة تسعون يوما )
ام قاليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض. وبناء على ذلك، يعتبر العارض قد 

 قديممة لتبوسائله الخاصة وتحت كامل مسؤوليته بجمع كل المعلومات و البيانات التي يراها الز 
 .لتزاماتهاعرضه ولحسن تنفيذ 

  العــروض تقييممنهجية :   12الفصـل

عتبر   تموضوع اإلستشارة الحالية التي تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى ،بالنسبة إلى الطلبات 
 للعرض عادية، التثبت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتى، فى صحة الوثائق المكونة

ـــــــة ــــــمالى  وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند اإلقتضاء ثم ترتيب جميع العروض الماليــال
 تصاعديا .

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

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

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

إنه فعاله يجدر اإلشارة إلى أنه بمجرد إقتراح إسناد الصفقة حسب المنهجية المشار إليها أ
 يصبح من غير الضروري مواصلة فحص بقية العروض الفنية

في   نتييار : يتّم إسناد الصفقة للمشارك الذي قّدم العرض المالي األقّل ثمنا للسنتيجة اإلختيار
فصل الشروط بعد تطبيق الشروط المذكورة أعاله الخاصة بالتقييم ومراقبة مدى مطابقة الكراس 

 كما يتم إبرام الصفقة  الوارد بكّل عرض مع الخصائص الفنية المطلوبة
 و تسجيلها مهما كانت قيمتها. 

وفي حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كّل العناصر المعتمدة فإن اللجنة تطلب من 
ديدة عروض مالية جوبناء على رأي لجنة الشراءات ذات النظر تقديم ين المعنيين كتابيا المشارك

 .2014مارس  13المؤرخ في  1039األمر عدد مقتضيات وذلك حسب 
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تنشر الجامعة نتائج الدعوة إلى المنافسة على لوحة إعالنات موجهة للعموم وإسم المتحصل 
فقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات على الصفقة  على  موقع الواب الخاص بالص

العمومية و على موقع واب الجامعة وعند اإلقتضاء بأي وسيلة إشهارية 
 باب طلبات العروض. www.uj.rnu.tnأخرى 

 : آجـال التنفيذ13الفصـل 

 ( يوما 30)  ثالثون في أجل أقصاه  تينعلى العارض الذي أسندت له الصفقة تسليم السيار 
 الخاص بالشروع في تنفيذ الصفقة. التاريخ المحدد باإلذن اإلداري تداء من تحتسب اب

 ذات النظر. الشراءاتجال التنفيذ إال بملحق بعد أخذ رأي لجنةآال يمكن تغيير أجل أو 
 : غــرامــات التـأخيــر 14الفصـل 

 على المزود احترام آجال التزويد التي تضبطها الجامعـة ومكانها.
ن غير مبرر في تسليم السيارتين موضوع الصفقة  دفع غرامة تأخير م وم تأخيريينجر عن كل 

ثمن الصفقة  المسلمة بصفة من  (‰ 3ثالث في األلف )قبل المزود تحسب على أساس 
 (%5ئـة )خـمسـة بالماعلى أاّل تتجـاوز نسـبة الخصـم الـجملي  متأخرة أو غير المسلمة بتاتا
تبار جميع المالحق إن وجدت مهما كانت مبلغها، وتطبق هذه من مبلغ الصفقة األصلية بإع

لبة الغرامات دون حاجة إلى تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطا
 يحتسببجبر األضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية األخرى، و 

 .لصفقةد بقرار فسخ االتأخير إلى غاية التاريخ المحدّ 
 وتطبق هذه الغرامات أيضا على الصفقة التي لم تسّلـم بتاتا حتى تاريخ إمضاء مقرر فسخ 

 الصفقة.
 

 : تسليم السيارتين 15الفصـل 
وع يجب أن تكون السيارتين ، موضوع اإلستشارة  هذه، عند تسليمها، مطابقا كليا من حيث الن

 والجودة للعرض الفني المقبول .
كن لجامعة جندوبة ايفاد لجنة لزيارة محل المزود وذلك لمعاينة مكونات وجودة معدات يم

لة وسينة المطلوبة ولجامعة جندوبة الحّق في االستعانة بخبراء وتقنيين تختارهم لمعايالسيارتين 
ينة أو تلف فيها، يتّم إثبات ذلك بمحضر معاوإذا ما تبّين عدم مطابقتها قبل تسلمها  النقل
لب الجامعة على ضوئه بتعويضها أو بمنحة تعويضية لجبر الضرر الناتج عن ذلك. تطا

هل )مصاريف المهمات و النقل(  على كا وتحمل المصاريف المنجـّرة عــن عمليــة المعــاينة
 جامعة جندوبة.
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   : شروط المناولة 16 لـالفص

 .عملية التزويداليمكن للمزود بأّي حال من األحوال تكليف مزود آخر للقيام ب
 

 : كيفيـة الخـالص 17الفصـل 

رفقة م( نظائرإلى جامعة جندوبة   04في أربعة )طبقا للتشريع الجاري به العمل تقدم الفواتير 
 ووصل التسليم إضافة إلى محضر االستالم الوقتي والنهائيلإلذن اإلداري بالنسخ األصلية 

الجامعة  و تحمل أرقام الجرد المعدات والتي يجب أن تمضى من قبل مسؤول عن  للسيارتين
 شهادة الخالص بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول . - المسّلمة 

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

 التصريح على الشرف بعدم اإلفالس. -

 .  ايوم 30اب المزود من قبل الجامعة في أجل يتّم خالص الفواتير بتحويل بريدي أو بنكي بحس
 . *  يكلف العون المحاسب لجامعة جندوبة بخالص الفواتير الناتجة عن الصفقة

  : فســخ الصفقــة 18الفصـــل      
 : يحتفظ رئيس جامعة جندوبة بحق فسخ الصفقة وذلك في الحاالت التالية

  صفقةفي حالة عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي لل أ ـ

( أيام من تاريخ توجيه تنبيه عن 10يتم التصريح بفسخ الصفقة في هذه الحالة بعد عشرة )
ذ طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ لم تتم اإلجابة عنها وتوكل الصفقة عندئ

 إلى مزود بديل 
تعجالية أو تسّدد حاجات وشراءات الجامعة في حالة فسخ الصفقة مع المزود بأذون تزويد إس

اب بأي طريقة مناسبة أخرى وذلك على مسؤولية المزّود المخل بالتزاماته بغض النظر عن احتس
 التعويضات الناجمة عن التأخيرات الحاصلة طيلة فترة الفسخ.

يد التزو بويخصم الفارق بين تكاليف أذون التزويد التي تعهد المزود األول بتنفيذها وبين األذون 
ة لراجعاي تضطر الجامعة العتمادها تسديدا لحاجاتها من المقتنيات، من المبالغ االستعجالية الت

امعة لتزاماته أو بإجراءات قانونية أخرى إضافة إلى الحقوق التي يمكن للجاللمزَود المخَل ب
 ممارستها من ذلك مصادرة جميع أمالكه .

دة معّدات السيارة في حالة قيام المزود بأعمال آحتيال أو غش بخصوص نوعية وجو  ب ـ

 المّسلمة. 
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م إذا ثبت لدى الجامعة إخالل صاحب الصفقة بالتزامه المصرح به والمتعلق بعدم القيا ج ـ

برام مباشرة أو بواسطة غيره بتقديم وعود أوعطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إ

 13المؤرخ في  1039عدد الصفقة و إنجازها وذلك طبقا للتصريح على الشرف المحدد باألمر 

 .2014مارس 

حالة  عنـد وفاة المزود أو فقدانه لألهلية المدنية أو حل شركته أو إفالسه أو وقوعه في -د 

 تصفية قضائية، يفسخ عقد الصفقة طبقا للتراتيب القانونية.

عشر  إذا تقدم ورثة المزود المتوفي أو دائـنوه أو المصفي بتعهد كتابي خالل الخمسة غير أَنه

يمكن  ( يوما الموالية للحادثة إلتمام التزامات المزود وتنفيذها حسب شروط الصفقة نفسها،15)

 لرئيس الجامعة الموافقة على الطلب.

 : معــاليم التسجيــل 19الفصـل 

 على نفقـة المزود.الصفقة  تحمل معاليم تسجيل
 

  :  تسوية النزاعات والخالفات 20الفصــل 

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

 يتم تسويته عن طريق الّلجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى.

 : سريان مفعول الصفقة :   21الفصـل 
ن  ال تكون الصفقة التي ستبرم في إطار طلب العروض هذا سارية المفعول إاّل بعد إمضائها م 

بناء على موافقة لجنة الشراءات  المزود والمصادقة عليها من قبل  رئيس جامعة جندوبة
 .بالجامعة

 : شروط عاّمـة 22الفصــل 
 الحاالت التي لم يتعّرض إليها كّراس الشروط تبقى خاضعة لـ :

 مجلة المحاسبة العمومية -1
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م الصفقات العمومية والمتعلق بتنظي 2014مارس  13المؤرخ في  1039األمر عدد  -2

 وجميع النصوص التي تممته أو نقحته.

كراس الشروط اإلدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد  -3

 أكتوبر 04المؤرخ في  80بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ق الملحو عادية وخدمات 

1996 

 مل التشريعات التونسية الجاري بها الع -4

 و المتعلق بإصدار مجلة الطرقات  وجميع 1999جويلية  26المؤرخ في  71القانون عدد   -5  -
 النصوص المتممة و المنقحة له

و المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز و تهيئة  2000جانفي  24المؤرخ في  147األمر عدد  -
 العربات

      رار كما تم تنقيحه بالق 1995أوت  10ؤرخ في قرار من وزراء التجارة و الصناعة و النقل الم -      
 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط 1999فيفري  5المؤرخ في و بالقرار  1996أوت  15المؤرخ في 

 الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة

 

 ............يف ........... .........         جندوبة يف ...................... 
 

 طلعت عليه ووافقتا                       اطلع عليه وصادق                                  

            ملـــــــزود                    ا                          جامعة جندوبة                             رئيس   

 لتاريخ، اإلمضاء، الختم وإسم وصفة الممضي()ا                
 

 

 

 

 

 

 
 مختومهام جدا: كراس الشروط هذا)وجميع مالحقه ( يجب أن يرجع لجامعة جندوبة في نسخته األصلية ممضى و 
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II-الفنية الخاصة الشروط كراس 
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 الجمهورية التونسية       

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  امعة جندوبة  ج            

 

 ـدد2ملحق عــ
 

 جدول األثمان  

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

           
- Montant total Hors TVA (en toutes lettres) pour les deux voitures 

:……...……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

(en chiffres)……………………………….…………………. 

- - Montant total pour les deux voitures   avec frais d'immatriculation et la carte grise  TTC (en 

toutes 

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

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

.. 

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

(en chiffres)……………………………….……………… 
 

Fait  à………………Le…………….. 

                                   Cachet et signature                           
              

 
 

Désignation 

 

Quantité P.U HTVA TVA Frais 

D’immatriculati

on + carte grise  

P. Total  

TTC 

Acquisitiond'une 

Voiture 05  

PLACES 

02     
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 الجمهورية التونسية           

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة جندوبة              

 

 ـدد3ملحق عــ
 

 تصريح علـى الشرف
 فـي
 صفية العدليةعـدم اإلفـالس أو الت

 )وجوب تقـديم العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة(
 

دملتعلااااااي  ت  ااااااي   2014 اااااا     13دملاااااا       1039ألحكاااااا   دأل اااااا   اااااا  تطبيقاااااا    
 دلعمو ية دلصفق ت دلعمو ية

 إنّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف دملم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف   فلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا      د  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    دلّلقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    دلصفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  

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

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

 ودملتعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  و  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ة

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

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

   ئية. قال   و ت وية  ص ح  لاى دلش ف  اأّن هاذه دلش  اة لي ات فاف حا لاة إفاا
  

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

 

 الـعارض                     
 

    د      دلّلقا    دلصفاة   دلتا  يخ ودخلات        
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 الجـمـهـوريــة التــونـسـيـــة

 رة التعليم العالي والبحث العلميوزا
 جامعة جندوبة          

 ـدد4ملحق عــ       

 

 بعدم التأثير  تصريح علـى الشرف                 
 

 )وجوب تقـديم العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة(
 

دملتعلااااي  ت  ااااي  دلصاااافق ت  2014 اااا     13دملاااا       1039ألحكاااا   دأل اااا   اااا  تطبيقاااا   
 دلعمو ية. دلعمو ية

   إنّاف دملم اف   فلا      د      دلّلقا    دلصفاة

……….…..……….……….....…….…………………………………… 

 ودملتع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ة

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

…………………………………………… 

لقصا    و ها دا د و  طا ا    ب   ة  و  ود طة دلغري  تقا   و او  ص ّح  لى دلش ف و لتز   ع   دلقي 

     ة  صفة غري  ب ب   ة  و     دلتأثري  لى خمتلف إج دءدت إ  د  دلصفقة و  دحل إجن زه  مب  خي    

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

                                                                                                                                        (دلع  ض    ات يخ ودخلتا    د      دلّلقا    دلصفاة   دل                                    
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 الجـمـهـوريــة التــونـسـيـــة        

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 ة جندوبةجامع         

 ـدد      6عـملحق   
                

 
 )وجوب تقـدمي العرض علـى املطبوعـة املسلمـة من اجلامعة(

دملتعلااااااي  ت  ااااااي   2014 اااااا     13دملاااااا       1039ألحكاااااا   دأل اااااا   اااااا  تطبيقاااااا    
 .دلعمو ية دلصفق ت دلعمو ية

 ….………..….………………………..  لصفاة  إنّاف دملم اف   فلا      د      دلّلقا    د
.........................................…….……………………………………………………………………..……………

 .......……………………………………..….......................................................... ودملتعا    ا  ا   ا  ة

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

ف  و إحاا ت بحااا دلعلمااأبناامل أ   ااان  ااوي  مو ياا  لاا ت وزد ة دلتعلااي  دلعاا   ودل صاا ّح  لااى دلشاا ف 
 دمل    ت دملش فة  لي  

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

 الـعارض                        
 ات   د      دلّلقا    دلصفاة   دلتا  يخ ودخل     
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 الجـمـهـوريــة التــونـسـيـــة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جـامـعـة جندوبة      

 
 

 

 ـدد    7ملحق عـ                       
                   

 تــــــــــــعــــــــــــــــهـــــــــــــــــــد
 )بخصوص خدمـات ما بعـد البيـع(

 
 ………………………………….…………...........................دملم اف   فلا     إنّاف

 .…...........…………..............…………………........……….........دلصاافاااة 

 

 د  تش  ة تع ا   تاأ ني خا  ا ت     عا  دلبياع ضمان دلع ض دلذي تق  ت      إط    
 .    ليمد ت دء  ان ات يخ ت     ق    05وظيفية ذدت  تني ي   دخل ص ابقت  ء  03/2018   
 

 ……….……….  ……..….  حّ    ا                                                
 املــزود         

  دخلت د      دلّلقا   دلصفاة   دلت  يخ   د    ء و 
  

file://///SERVEURWIN2000/EQUIPEMENT/A Impression/images/anthem.au


 

  

 

 Page 20  لفائدة جامعة جندوبةمقاعد    05سيارتني وظيفية ذات اقتناء  03/8201عدد إستشارة 

 

 الجـمـهـوريــة التــونـسـيـــة      

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جـامـعـة جندوبة      

 

 ـدد8ملحق عــ
 
 

 بطاقة إرشادات
 
 تتضمن بطاقة اإلرشادات املعطيات التالية :

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

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

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

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

 ....................................................................................قم اهلاتـف 

 ......................................................................................رقم الفاكس -
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 ورية التونسية الجمه

 وزارة التعليم العالي  

   والبحث العلمي     

 جامعة جندوبة     

                                 9  لحق عددم                               
     التعهد المالي              

قديم العرض علـى هاته المطبوعة()وجوب ت  

 …………………………….……........…………………................... إّنـي الممضـي أسفلـه : 

 …………..........…………............المرسـم بالصنـدوق الوطني للضمـان االجتماعي تحت رقـم : 

  .…………………تحت رقـم ……/……/……… ـي ف………………...…. المسجل بالدفتر التجاري بـ 

 ………………....الفاكـس ………………….. الهاتـف ………………………......…… القاطن بـ 

 03/2018عـدد اإلستشارة بعـد إطـالعي على ملـف  
 نهائي وغير قابل المقترح على أنه هذا بما في ذلـك الفصل اإلستشارةأتعهـد بتنفيذ بنود كّراس الشروط الخاص  
بلغ الجملي بلسان القلم)دون إعتبار األداءات( الممراجعة طيلة مدة  العقد وقد حددت لل

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

ية  و لمنجملوحات او ال المبلغ الجملي المقترح بما قيمته ) بلسـان القـلم( بإعتبار جميع التخفيضات وجميع  األداءات
 ............................................................................................. البطاقة الرمادية

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

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

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

                                                                                                           ....................................بـ المفتوح ...................................................................

 ..……….................ـونـس ، في ت                                                                                          

 المــــزود               
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ARTICLE N˚01 -VOITURE  

QUANTITEː  02  VOITURES 
 
Genre   : Voiture   
Energie   : Essence  

Cylindrée  :    1100 𝑐𝑚 ³  ≤  cylindrée 1500cm³ 

Nombre de cylindre/:≥3 

Puissance fiscale: ≥ 5chevaux  

Carrosserie : Berline  

Nombre de places  : 5 places 

Nombre de portes  : 4 portes au moins 

Boite de vitesse  : Mécanique  

Dispositif de remorquage : Avant et arrière 

Appui tête : 2Avant au minimum 

Airbag : Au minimum 1airbag Conducteur + 1 airbag passager 

Direction Assistée :Oui 

Climatiseur:oui 

Appuis tète : Minimum 2 pièces 

Fermetures centralisée: oui  

Roue de secours : oui. 

Couleur : gris métalisé  ou noir 

Vitres électrique : 2 Avant au minimum 

Radio : oui avec 4 haut-parleurs 

Garantie : Au minimum UNE Année 

TAPIS + FOURNITURES DE SECOURS (triangle de secours +extincteurs d’incendie+ cric voiture..) : oui 

          lu et accepté  
                           le soumissionneur  
                                                                                  ( signature et caché ) 
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CHAPITRE II  spécifications techniques :  

Les spécifications techniques exigées par L’Université de Jendouba  sont 

décrites   dans les tableaux : 

 

 
ARTICLE N˚01-VOITURE  
QUANTITE: 02 VOITURES 5 PLACES 

 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  ≥  3   

Carrosserie   

 
Berline  

 

 

Nombre de places  

 
5 places  

Nombre de portes   

 
4 portes au moins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climatiseur  Oui   

radio Oui avec 4 haut-parleurs   

Vitres électriques  2 Avant au minimum   

Boite de vitesse   
Mécanique  

 
 

Dispositif de remorquage   Avant et arrière 

 
 

Appui tête  

 
:2Avant au minimum  

Airbag  oui  

Direction   

 
assistée  



 

  

 

 Page 25  لفائدة جامعة جندوبةمقاعد    05سيارتني وظيفية ذات اقتناء  03/8201عدد إستشارة 

 

 

 
 

    LE  SOUMISSIONNAIRE 

 

   CACHET ET SIGNATURE 

 

  

Roue de secours  oui   

Couleur  
Gris métalisé  ou noir  

 
 

Fermetures centralisée  oui  
 

 

GARANTIE  OUI   

TAPIS + FOURNITURES DE 

SECOURS ( triangle de secours 

+extincteurs d’incendie+ cric 

voiture ..) 

OUI  
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التفصيلي جدول األسعار  

 

 

 
      ي ملع لو د مجيع دأل دءدت ابل ي    دلتون ف  ع دحت   د جبملة ق  ه      د وقف ج ول دأل ع   هذ

  ابأل ق       
........................................................................................................................................

............................................................................................................. 
   ل  ن دلقل    

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

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

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان ــــــــــــــــبي

 وبـــــــــالمطل

 سعر الفردي دون اعتبارال ةــالكمي

 األداء على القيمة المضافة 

 )بالدينار التونسي (
نسبة 

 %األداء
قة بطااملعلوم  الفردي للوحات املنجمية  و ال

 إبعتبار مجيع األداءات الرمادية
  والمعاليم ميع األداءاتباعتبار ج الجمليسعر ال

 )بالدينار التونسي (
وظيفية سيارة  

ابأل ق    ( 02 مقاعد 05ذات 
...

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

....................................
................. 
    ل  ن دلقل  

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

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

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

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

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

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

.... 

ابأل ق    ( 
..........................................................
.............................................................

............................................................ 
    ل  ن دلقل  

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

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

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

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

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

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

ابأل ق    (
.......................................................

......................................................... 
    ل  ن دلقل  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 


