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    التــىنـسـيـــتالجـمـهـىريــت                     

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبتجـامـعـت                       
 مصلحت المعداث والتجهيزاث والصيانت                  

 

 

معدات علمية لفائدة المعهد العالي معدات علمية لفائدة المعهد العالي   اقتناء و تركيزاقتناء و تركيز: :   91099109//1919طلب عروض وطنـي عـدد طلب عروض وطنـي عـدد 

  بباجة بباجة   للبيوتكنولوجياللبيوتكنولوجيا
 

   يـــراس الشـــروطيـــراس الشـــروطيـــراس الشـــروط
 

 : الـسـهضـهع 0 الفرل

تعتـد جامعة جشجوبة القياـ بصمب عخوض وششي بحدب التذخيع الجاري بو العسل وشبقا لبشػد 
السعيج العالي لمبيػتكشػلػجيا عمسية لفائجة وتخييد معجات  تقتشا  و تخييدكخاس الذخوط ىحا ال

 الذخوط الفَشية الخػاَصة.وذلظ وفػق ما تع ضبصو بكخاس بباجة 

تدشج و  أكثخ مػضػع شمب العخوض ىحا أوج واح تقدطيسكغ لكل عارض السذارية في  
 .شمب العخوض الػششي ىحا اتقداطمغ  تقدطلكل  الرفقة لمسدود األتقل ثسشا

 : كيفية السذاركة 2 الفرل

   اتقتشا  و تخييدالخاص ب02/2029غ في السذارية في شمب العخوض عجدعمى السدوديغ الخاغبي
دحػب يػخاس لاإلتراؿ بسقخ جامعة جشجوبة  السعيج العالي لمبيػتكشػلػجيالفائجة  عمسيةمعجات 

مقابل  1219إتحاد السغخب العخبى جشجوبة الحي الجامعي شارع -جامعة الالذػخوط مغ مقخ 
بػاسصة حػالة بخيجية باسع العػف السحاسب لجامعة  ( يجفعد50) ديشارا خسدػف مبمغ مالي تقجره 

او مباشخة  .( وىػ مبمغ غيخ تقابل لإلستخجاع 321913جشجوبة )رتقع الحداب البخيجي الجاري 
مغ مػتقع واب السخصج الػششي لمرفقات العسػمية او مغ مػتقع واب مشطسػمة الذخا  عمى 

 www.uj.rnu.tnجامعة جشجوبة عمى مػتقع واب او www.tuneps.tnالخط 

 دعمى الداعة الثانية و الشرف بع3129جهان  23 األربعا  حّجد آخخ أجل لقبػؿ العخوض ليػـ
ويعتسج ختع مكتب الزبط التابع لمجامعة إلثبات تاريخ الػصػؿ( وتفتح العخوض  ) 14h30الزوال

 .15h00بعجالدواؿ  في جمدة عمشية بقاعة االجتساعات بشفذ اليـػ عمى الداعة الثالثة السالية والفشية

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


 علمزة لفائدة املعهد العايل للبوركاولوجزا ابجة معدات  تقناا  و رريز اخلاص اب02/9109طلب عروض وطين عدد 
 

-5- 
 www.uj.rnu.tnموتقع الواب :  09311288الفايس :  09311300جادوبة . اهلارف :  9819العاوان : املريب اجلامعي جبادوبة ، شارع اإلحتاد املغرب العريب 

  

 : الذـروط السظمـهبة لمسذاركـة 3 فرلال

مدتػفى لمزسانات السصمػبة لتشفيح الرفقة العخوض ىحا مذارية يل عارض تقبل ضسغ شمب 
 خوؼ.طفي أفزل ال

        ال تقبل مذارية األشخاص السادييغ أو السعشػييغ الحيغ ىع في حالة إفالس أو في حالة تدػية 
شمب العخوض ىحا، أما بالشدبة إلى السذارييغ الحيغ ىع في حالة تدػية رضائية،  تقزائية في

العخوض شخيصة إرفاؽ عخوضيع بترخيح لإلعالـ في  يسكشيع السذارية في شمب    فإنو 
 ض شبقا لمتذخيع الجاري بو العسل.الغخ 

يسكغ لمػيال  السؤّىميغ لحلظ برفة تقانػنية، السذارية في شمب العخوض شخيصة أاّل يسثل نفذ 
 الػييل أكثخ مغ عارض واحج ليحه الرفقة.

 روضــم العـ: تقدي 4 الفرل
أو ومزسػنة الػصػؿ أو عغ شخيق البخيج الدخيع  جػػالبخي أف تخسل العخوض عػغ شخيق  بػيج

"  ضػخؼ خارجي تكتب عميو فقط عبػارة :في تدمع مباشخة إلى مكتب الزبط مقابل وصل إيجاع 

علمية لفائدة وتركيز معدات اقتناء   22/2229 عـدد طلب عروض وطنيال يفتح 

 "المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
 :يـتالـشهان الــإلى الع

 

 

 

 

 

 

 

 جشدوبةة ـامعـج
 8289الحي الجامعي شارع اإلتحاد السغرب العربى جشدوبة -
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  :الػثائق التاليةالطخؼ الخارجي عمى  ويحتػي 

 : اإلداريةأ/ الهثائق 

 مغ يخاس الذخوط . 70عجد  قدطوثيقة الزساف الػتقتي السالي وفق ال 

  في جسيع  العارض أو وييمو السؤىل تقانػنا لحلظمؤشخ مغ تقبل كخاس الذخوط في صيغتو األصمية
 األخيخة، الرفحة الختع والتاريخ فيو  مع إضافة اإلمزا صفحاتو 

  إدارة األدا ات  تقبل مغ أو ندخة شبق األصل مدمسة في تدػية الػضعية الجبائيةأصمية شيادة
 عشج آخخ أجل لقبػؿ العخوض، سارية السفعػؿتكػف 

  سارية لمزساف االجتساعي  ػششيفي الرشجوؽ ال االنخخاطة شيادندخة مصابقة لألصل مغ
 عشج آخخ أجل لقبػؿ العخوض، السفعػؿ

 يخ ػبعجـ تقيامو مباشخة أو بػاسصة الغ التداموخؼ يتزسغ تأكيج العارض عمى ػح عمى الذػترخي
 إنجازىامف إجخا ات الرفقة ومخاحل ػأثيخ عمى مختػج التػجايا تقرػايا أو ىػجيع وعػد أو عصػبتق

 ،(4سمحق عجد بال)حدب السشػاؿ السراحب 

 التداـ مغ العارض بأنو لع يكغ عػنا عسػميا لجى وزارة التعميع العالي والسؤسدات السذخفة عمييا 
 .  70حدب الشسػذج السخفق بالسمحق عجد

  أشيخ 70عمى استخخاجو  لع يسس نطيخ مغ الدجل التجاري    

 شيادة في عجـ اإلفالس 

  إرشادات تحسل ختع وإمزا  العارض تحتػي عمى عشػانو ورتقع الياتف ورتقع الفاكذ بكل بصاتقة
  (  8 )ممحق عجد دتقة

  رقم الحداب البريدي ديشارا هن قيستيا خسدحهالة بريدية باسم العهن السحاسب لجامعة جشدوبة(
 .( وىه مبمغ غير قابل لإلسترجاع 327973الجاري 
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   أول: العرض الفشيعرف                

 (70عجدسمحق بالحدب السشػاؿ السراحب وثيقة التداـ بخجمات ما بعج البيع )      

 ة وباأللػافقدصالػثائق الفشية والسصبػعات الفػتػغخافية ويجب أف تكػف واضحة وم 
 عمييا ) وتحسل ختع العارض مصبػعة مغ السػتقع الخسسي لمذخية السرشعة

(Prospectus +fiche technique تقداطلكل اال. 

 اإلجابة بعج تعسيخىا وجػبا مسزاة ومختػمة مغ تقبل العارض تحجد بػضػح  استسارة
الخاصيات الفشية الستعمقة بكامل السعجات السقتخحة مع وجػب تعسيخىا حدب الشسػذج 

 .70السخفق بالسمحق عجد 
 الـسالــــــي:عرف ثاني: العرض   

 يتزسغ العخض السالي الػثائق التالية : 

 لي السا وثيقة التعيج(soumission)  حدب )مسزى ومؤرخ بعج تعسيخه بجتقة
 ويحسل شابػع السؤّسدػة،السدمع مغ الجامعة    (  70عجدسمحق بال السشػاؿ السراحب

  والسعاليع  األدا اتجسيع  وباعتبار يبالجيشار التػنداألسعار الفخدية ججوؿ القائسة التقجيخية و
 ،مكخر( 2و السمحق عجد 2)السمحق عجد 

ومختهمين يدرجان  فرمينيجب تزسين العرض الفشي والعرض السالي في عرفين م:مالحغة     
  .عميو مرجع طمب العروض ومهضهعو في عرف ثالث خارجي ، يختم ويكتب

 روفـفتح الغ : 5 الفرل 

في  والسدمسةفتح يافة الطخوؼ السحتػية عمى العخوض السالية والفشية الػاردة تتػلى لجشة فتح الطخوؼ 

 في  الحاالت التالية : العروض لياآوتقرى السحجدة وذلظ في جمدة واحجة وعمشية  اآلجاؿ

 السدمسة بعج أخخ أجل لتقجيع العخوض.وض الػاردة أو العخ  -

 العخوض التي لع تتزسغ وثيقة الزساف السالي الػتقتي  -
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 غياب وثيقة التعيج أو وجػدىا دوف بياف السبمغ. -

 األسعار الفخدية  ججوؿ غياب -

 لع يكغ مغمقا و مختػما-

 :الهثائق السكهنة لمرفقة :6 الفرل        

  :تتكػف الرفقة مغ الػثائق التالية

 . عقج الرفقة 

 يخاس الذخوط اإلدارية الخاصة    •        

  يخاس الذخوط الفشية الخاصة   •        

 ججوؿ األسعار             •        

 القائسة التقجيخية   •        

 (soumissionالسالي ) وثيقة التعيج   •

  ةــــات الساليــ: الزسان 7 الفرل

  السـالي الهقتي : / الزسان 2ـ 7

 خسدة آالؼضسانا ماليا وتقتيا بسبمغ الفشي  يقجـ ضسغ عخضوعمى يل عارض أف  
صالحا لسجة تدعػف ديشار( مدّمسا مغ إحجى السؤسدات البشكية  0777) ديشار
 ( تحتدب ابتجا  مغ اليػـ السػالي لمتاريخ األتقرى لقبػؿ العخوض07يػما)

  اإللتداـ بالعخوض.يخجع الزساف الػتقتي لمسذارييغ الحيغ أتقريت عخوضيع مع مخاعاة أجل  -
يخجع الزساف السالي الػتقتي لمسذارييغ  الحيغ لع يتع اختيار عخوضيع بعج اختيار صاحب  -

 الرفقة.
يتع إرجاع الزساف السالي الػتقتي السقجـ مغ تقبل صاحب الرفقة بعج تقجيسو لمزساف   -

 الشيائي.
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يغ تعػيزو بالزساف يبقى ىحا الزساف السالي صالحا شيمة مجة صمػحية العخوض وإلى ح -
 السالي الشيائي.

اف السالي الػتقتي يسجد أيزا في سوفي حالة التسجيج في مجة صمػحية العخوض فإف الز
  صمػحيتو.

 : / الزسان السالي الشيائي 7-3

يػما إبتجا  مغ  (91عذرين )عمى العارض الحي ضفخ بالرفقة أف يقجـ خالؿ أجل أتقراه  
مغ السبمغ الجسمي  ( 3%بالسائة )ثالث تاريخ إعالمو  بإسشاد الرفقة ضسانا ماليا نيائيا مقجاره 

 لمرفقة 
أف  ىالستخالص ما عد  العمسيةيبقى الزساف الشيائي صالحا شيمة فتخة تشفيح صفقة السعجات 
 يكػف صاحب الرفقة مصالبا بو مغ مبالغ بعشػاف تمظ الرفقة.

الزساف الشيائي شخط أف يكػف صاحب الرفقة تقج وفى بجسيع تعيجاتو والتداماتو تجاه  يخجع
 .  وختع الرفقة العمسيةسعجات الجامعة بعج القبػؿ الشيائي لم

يشجخ عغ عجـ تقجيع الزساف الشيائي خالؿ السجة السحيػرة أعاله اعتبار العارض تقج تخمى 
 . لمزساف السالي الػتقتييقع الحجد اليا وبالتالي  ضسشيا عغ عخضو 

 .وفي حالة التسجيج في آجاؿ تشفيح الرفقة، فإف صمػحية الزساف الشيائي تسّجد آليا يحلظ

 : الحجز بعشهان الزسان   18 الفرل
( مغ مبمغ الرفقة السصمػب دفعو وذلظ لزساف حدغ %20تحجد عذخة بالسائة )

مصالبا بو مغ مبالغ تشفيح الرفقة واستخالص ما عدى أف يكػف صاحب الرفقة 
 بعشػاف ىحه الرفقة.

وال يجفع مبمغ الحجد بعشػاف الزساف إلى صاحب الرفقة إال بعج القبػؿ الشيائي 
 لمسعّجات وعشجما يثبت تقيامو بجسيع التداماتو الشاتجة عغ الرفقة.

وفي يل الحاالت يخجع الحجد بعشػاف الزساف لراحب الرفقة أو ما تبقى مشو 
القبػؿ الشيائي لمسعّجات وختع الرفقة ، إال إذا تّع  بعجكػف تخّمج بعج خرع ما تقج ي

إعالمو بخسالة مزسػنة الػصػؿ بحجد يامل مبمغ الزساف إلخاللو بتعيجاتو 
 .التعاتقجية

 ::  ثسـن الرفـقــة  8 الفرل
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الفخدية  لعخوض األثسافيجب أف تتزسغ ا، و ال تدحب العخوض السقجمة إلى الجامعة وال تشقح
 األدا  عمى القيسة السزافة في مخحمة أولى ثّع باحتداب احتداب التػندي دوف  بالجيشار تقداطلال

سكاف التدميع بو التخييب و التذغيل  كافة السعاليع واألدا ات بسا فييا السحسػلة عمى الّمف والشقل
 .تقداطبجسيع اال السعيج العالي لمبيػتكشػلػجيا بباجة بسقّخ 

  تحيين العروض السالية ::  9 الفرل

وذلظ شيمة مجة الرفقة ويسكغ  ثابتة وغير قابمة لمسراجعةإف األسعار باعتبار يل األدا ات، 
لراحب الرفقة السصالبة بتحييغ عخضو السالي إذا تجاوزت الفتخة الفاصمة بيغ تاريخ تقجيع عخضو 

، وذلظ شبقا لسقتزيات  يػـ(  222اإلنجاز )  بجايةالسالي وتاريخ تبميغ الرفقة أو إصجار إذف 
الستعمق بتشغيم 2224مارس   23السؤرخ في  4392لدشة  9301مغ األمخ عجد  36 قدطال

 عمى القاعجة التالية : باالعتساد، ويتع احتداب التعػيزات الرفقات العسهمية 

-  ) No x TMMP = Po (1+  
          365       

 Pالثسن الجديد :  -

 Poالثسن األصمي :  -

  TMMندبة الدهق الشقدية :  -

 No: يهم  231عدد أيام التأخير بعد الـ -

 تعهيض األضرار : : 21 الفرل -

يسكغ لراحب الرفقة الحرػؿ عمى التعػيس عغ األضخار والتكاليف اإلضافية التي تقج    -
 يتحسميا أثشا  تشفيح الرفقة وذلظ في الحالتيغ التاليتيغ : 

 ستة أشيخالتأخيخ الخاجع لمجامعة والحي يحػؿ دوف تشفيح الرفقة في صػرة بمػغو   -

شقراف ندبة تداوي أو مى الرفقة أثشا  اإلنجاز وذلظ بالتغييخات اليامة التي تجخميا الجامعة ع  -
 مغ مبمغ الرفقة  %52تفػؽ 

مغ السبمغ الجسمي  9/2222ويتع احتداب التعػيزات الشاتجة عغ التأخيخ في اآلجاؿ بشدبة 
  % 5يتعجى السبمغ الجسمي لمتعػيزات  لمرفقة عغ يل يػـ تأخيخ بعج السائتي يػـ عمى أف ال

مغ مبمغ الرفقة اإلجسالي أّما بالشدبة لمتعػيس الشاتج عغ التغييخات التي تجخميا الجامعة عمى 
قة تقجيع مصمب في مغ مبمغ التجييدات السدمسة ويجب عمى صاحب الرف%3الرفقة فقج حجّدت بػ
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الغخض لمجامعة  يبيّغ فيو التعػيس السصمػب واألسذ والسؤشخات السعتسجة في تقجيخه ويكػف مخفقا 
 بجسيع الػثائق والسؤيجات السثبتة لحلظ .

وتتػلى الجامعة دراسة ىحا الصمب وإعجاد تقخيخ في الغخض يقع عخضو عمى أنطار لجشة الرفقات  -
قخيخ رأي الجامعة بخرػص شمبات صاحب الرفقة واتقتخاحو في يتزّسغ ىحا الت و ذات الشطخ

 الغخض.
وفي صػرة إتقخار لجشة الرفقات ذات الشطخ بػجاىة شمب التعػيس، تتػّلى الجامعة إعجاد مذخوع  -

 ويتع عخضو لإلمزا  عمى صاحب الرفقة. الرفقاتممحق لمرفقة شبقا لخأي لجشة 
 روضـهحية العــمدة صم : 22 لفرلا

(  يػما 07) تدعػف يػمابسجخد تقجيع العخض، يبقى يل عارض ممدما بعخضو لسجة 
 ابتجا  مغ اليـػ السػالي لمتاريخ األتقرى السحجد لقبػؿ العخوض وبشا  عمى ذلظ

ٌعتبر العارض قد قام بوسائله الخاصة وتحت كامل مسؤولٌته بجمع كل المعلومات   -

 ولحدغ تشفيح التداماتو. عخضو لتقجيعو البٌانات التً ٌراها الزمة 
 : تدميـم السـعـّدات : 22 الفرل -
 يمتـد السدّود بتػفيخ معّجات ججيجة، لع تدتعسل سابقا ومػاكبة آلخخ التقشيات السعتسجة في السجاؿ. -
 ي :ـــــــــــــــــم الهقـتـــــالتدميـ -
 السعيج العالي لمبػيتكشػلػجيا بباجة.تدّمع السعّجات بسقّخ  -
التأّكج مغ مصابقة السعّجات لمعخوض السقّجمة مغ تقبل العارض آنفا وذلظ بعج تجخبتيا وتذغيميا   -

وإجخا  اإلختبارات الالزمة عمييا ، ويحق لمجامعة في ىحا اإلشار االستعانة بخبخا  أو تقشييغ 
 تختارىع لمغخض. 

 إمزا  محزخ التدميع الػتقتي لمسعّجات. -

 قراف السعجات أو عجـ مصابقتيا لمذخوط الفشية السصمػبة. إجخا  محزخ معايشة في صػرة ن -

وبإمكاف رئيذ جامعة جشجوبة بعج معايشتو لعيػب الرشع أو عجـ مصابقة السعّجات السقّجمة لعشاصخ  -
الجػدة السصمػبة تقجيخ الزخر الحاصل واإلذف بإجخا  خرع عمى السبالغ السساثمة مغ الفػاتيخ 

 ى الجامعة مغ الزساف الشيائي.التي ىي في شػر االستخالص لج
يل مدود مصالب بإعالـ جامعة جشجوبة بتاريخ التدميع تقبل يػميغ عغ شخيق الفاكذ  - -

 .16899 033او الياتف  16899411
 ي :ـــــــــم الشيائــــــــــالتدمي -
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ما ثبت  السحّجدة وإذايتع في مخحمة ثانية تحخيخ محزخ تدميع نيائي وذلظ بعج انتيا  مجة الزساف  -
 تقياـ السدّود بجسيع التداماتو تجاه الرفقة. 

 : مدة الزسان23 فرلال -

  حجدت مجة الزساف بدشة انصالتقا مغ تاريخ القبػؿ الػتقتي لمسعجات .
 الختم الشيائى : 24فرلال -
يخجع الزساف السالي الشيائي و الحجد بعشػاف الزساف لراحب الرفقة بعج القبػؿ الشيائي  -

رفقة وإيفا  السدود بجسيع التداماتو التعاتقجية  مع لم الشيائي ختعال توإتساـ إجخا ا العمسيةلمسعجات 
 الجامعة. 

 : تغيــيـــر الكـسـيات05  فرلال

في ة تغيػيخ الكسيات السصمػبػة مػػػضػػع الرفقػة بػالػديػادة أو الشقرػػاف ػجوبيسػكغ لػجامعة جش
مغ السبمغ الجسمي لمرفقة دوف أف يصالب السدود بأي  ( %91) ةــائــالسـب عذــرينجود ػػح

 تغييخ أو تحػيخ في شخوط العقج وفي األثساف السقتخحة.

  العــروضتقييم : مشيجية   06فرلال

مػضػع شمب العخوض الحالي التي في مخحمة أولى ،بالشدبة إلى الصمبات  التقييع تتػلى لجشة 
باإلضافة إلى الػثائق اإلدارية والزساف الػتقتى، فى صحة الػثائق السكػنة  عادية، التثبت، تعتبخ 

ثع تختيب جسيع العخوض السالية  االتقتزا وترحيح األخصا  الحدابية والسادية عشج  الساليلمعخض 
 .تراعجيا 

فى مخحمة ثانية التثبت في مصابقة العخض الفشي السقجـ مغ تقبل صاحب التقييع تتػلى لجشة  
الحي لع يقجـ بو الػثائق الفشية والسصبػعات  قدطالسالي األتقل ثسشا وتقري العارض بال العخض

الفػتػغخافية السصمػبة ضسغ الػثائق الفشية أو لع يقع بتعسيخ استسارات اإلجابة وتقتخح إسشاده 
 الرفقة في صػرة مصابقتو لكخاس الذخوط.

الذخوط يتع إعتساد نفذ السشيجية بالشدبة  لكراسإذا تبيغ أف العخض الفشي السعشي غيخ مصابق 
 .لمعخوض الفشية السشافدة حدب تختيبيا السالي التراعجي

عاله فإنو يجدر اإلشارة إلى أنو بسجرد إقتراح إسشاد الرفقة حدب السشيجية السذار إلييا أ
 اصمة فحص بقية العروض الفشيةيربح من غير الزروري مه 

فقة لمسذارؾ الحي تقّجـ العخض السالي األتقّل ثسشا بالشدبة لكّل : يتّع إسشاد الرنتيجة اإلختيار
في يخاس الذخوط بعج تصبيق الذخوط السحيػرة أعاله  ةالسحجد العمسيةالسعجات مغ  تقدط
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الػاردة بكّل عخض مع الخرائز الفشية  تقداطالخاصة بالتقييع ومخاتقبة مجى مصابقة اال
 .وتقيستيا تقداطاالتدجيميا ميسا يانت عجد  و  كسا يتع إبخاـ الرفقة  السصمػبة

 شمب العخوض الػششي ىحا اتقداطمغ  تقدطلكل  تدشج الرفقة لمسدود األتقل ثسشا
عتبار يّل العشاصخ السعتسجة فإف المجشة تصمب مغ اوفي حالة تداوي أفزل العخوض ب

 عخوض مالية ججيجة وبشا  عمى رأي لجشة الرفقات ذات الشطخ تقجيع السذارييغ السعشييغ يتابيا 

تشذخ الجامعة نتائج الجعػة إلى السشافدة عمى لػحة إعالنات مػجية لمعسػـ وإسع الستحرل 
مػتقع الػاب الخاص بالرفقات العسػمية التابع لمسخصج الػششي لمرفقات عمى   عمى الرفقة 

 www.uj.rnu.tn.مػتقع واب الجامعة  بأي وسيمة إشيارية أخخى  العسػمية وعشج اإلتقتزا 
 )باب شمبات العخوض(

 : آجـال التشفيذ07 فرلال

 تدعهن يهما في أجل أتقراهالسعجات العمسية  عمى العارض الحي أسشجت لو الرفقة تدميع
 الخاص بالذخوع في تشفيح الرفقة. التاريخ السحجد باإلذف اإلداري تحتدب ابتجا  مغ  يهما (91)

وضعو وتخييبو و  مػضػع شمب العخوض ىحا، العمسيةالسعجات ويقرج بآجاؿ التشفيح، تدميع 
جاؿ التشفيح إال بسمحق بعج آ.ال يسكغ تغييخ أجل أو السعيج العالي لمبيػتكشػلػجيا بباجة  بسقخ

 أخح رأي لجشة الرفقات ذات الشطخ.
 .  السؤسدات السعشيةعمى نفقتو إلى  العمسية وتجخيبتيامعجات عمى السدود تدميع 

 : غــرامــات التـأخيــر 08 فرلال

 .تزبصيا الجامعػة ومكانيا التيعمى السدود احتخاـ آجاؿ التدويج 

دفع غخامة  ياوتخييب الرفقةمػضػع  السعجات غيخ مبخر في تدميع  يهم تأخيريشجخ عغ يل 
السدمسة  قداطاالثسن مغ  (‰ 3في األلف ) ثالثتأخيخ مغ تقبل السدود تحدب عمى أساس 

مغ مبمغ الرفقة  (%5) خـسدـة بالسائـةجسمي ػع الػبة الخرػاوز ندػأاّل تتجبرفة متأخرة 
األصمية بإعتبار جسيع السالحق إف وججت ميسا يانت مبمغيا، وتصبق ىحه الغخامات دوف حاجة 
إلى تشبيو مدبق أو اتخاذ أي إجخا  آخخ وال يحػؿ تصبيقيا دوف السصالبة بجبخ األضخار الشاتجة 

ويحتدب التأخيخ إلى غاية  أو عغ اإلخالؿ بااللتدامات التعاتقجية األخخى،عغ ىحا التأخيخ 
 .لرفقةالتاريخ السحّجد بقخار فدخ ا
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التي لع تدّمػع بتاتا حتى تاريخ  تقداطاالعمى عن كل يهم  (‰ 3) وتصبق ىحه الغخامات أيزا 
 إمزا  مقخر فدخ الرفقة.

 سعدات ال: تدميم  09 فرلال
، مصابقا يميا مغ حيث الشػع اشمب العخوض ىحا، عشج تدميسي مػضػعالسعجات كػف تيجب أف 
 لمعخض الفشي السقبػؿ.والجػدة 

و ساعات العسل فقط و بشا  عمى بخنامج تدميع السعجات يتع السػافقة عميو  أياـيتع التدميع خالؿ 
الجامعة بتاريخ و ساعة التدميع تقبل يػميغ عمى  إشعارمدبقا مغ تقبل الجامعة ،و عمى السدود 

 األتقل مغ التاريخ السبخمج.

 يسكغ لجامعة جشجوبة إيفاد لجشة لديارة محل السدود وذلظ لسعايشة الدمع السصمػبة تقبل تدمسيا. 

 .ياتقبل تدمس السعجاتولجامعة جشجوبة الحّق في االستعانة بخبخا  وتقشييغ تختارىع لسعايشة 

، يتّع إثبات ذلظ بسحزخ اأو نقز أو تمف فيي التجييدات السدمسةغ عجـ مصابقة وإذا ما تبيّ 
أو بسشحة تعػيزية لجبخ  ةالسخفػضسعجات المعايشة تصالب الجامعة عمى ضػئو بتعػيس 

 )مراريف السيسات  الزخر الشاتج عغ ذلظ. وتحسل السراريف السشجػّخة عػػغ عسميػػة السعػػايشة

 عمى ياىل جامعة جشجوبة.  الشقل( و

   : شروط السشاولة 91فرلال

 .اليسكغ لمسدود بأّي حاؿ مغ األحػاؿ تكميف مدود آخخ لمقياـ بعسمية التدويج
 

 : كيفيـة الخـالص 90 فرلال

مخفقة إلى جامعة جشجوبة  ( نطائخ 32في أربعة )شبقا لمتذخيع الجاري بو العسل تقجـ الفػاتيخ 
 ضخ االستالـ الػتقتياوصػالت التدميع إضافة إلى مح ولألذوف اإلدارية بالشدخ األصمية 

والتي يجب أف تسزى مغ تقبل مدؤوؿ عغ السؤّسدة السعشية و تحسل أرتقاـ  لمسعجات والشيائي
 - السعجات السدّمسة  اتقداطمغ  تقدطالجخد لكّل 

 شيادة الخالص بالرشجوؽ الػششي لمزساف االجتساعي سارية السفعػؿ . -
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 شيادة في تدػية الػضعية الجبائية مدمسة مغ إدارة األدا ات سارية السفعػؿ. -

 الترخيح عمى الذخؼ بعجـ اإلفالس. -

 إذا ما تبّيغ حدغ سيخ السعّجات بعج تجخبتيا. الػتقتي،القبػؿ  عشج 13%-

الشاتجة عغ الرفقة   التداماتوعشج القبػؿ الشيائي ، إذا ما ثبت تقياـ السدّود بجسيع   93% -
 )إرجاع مبمغ  الحجد بعشػاف الزساف(

 . *  يكمف العػف السحاسب لجامعة جشجوبة بخالص الفػاتيخ الشاتجة عغ الرفقة

 : فدــخ الرفقــة 99 فرلال     
 : يحتفظ رئيذ جامعة جشجوبة بحق فدخ الرفقة وذلظ في الحاالت التالية

  في حالة عجـ التشفيح الجدئي أو الكمي لمرفقة أ ـ

( أياـ مغ تاريخ تػجيو تشبيو عغ 20يتع الترخيح بفدخ الرفقة في ىحه الحالة بعج عذخة )
اإلجابة عشيا وتػيل الرفقة عشجئح  بالبمػغ لع تتعشخيق رسالة مزسػنة الػصػؿ مع اإلعالـ 

 إلى مدود بجيل 
ؤسدات الخاجعة ليا بالشطخ في حالة فدخ الرفقة مع تدّجد حاجات وشخا ات الجامعة والس

السدود بأذوف تدويج إستعجالية أو بأي شخيقة مشاسبة أخخى وذلظ عمى مدؤولية السدّود السخل 
بالتداماتو بغس الشطخ عغ احتداب التعػيزات الشاجسة عغ التأخيخات الحاصمة شيمة فتخة 

 الفدخ.
التي تعيج السدود األوؿ بتشفيحىا وبيغ األذوف بالتدويج ويخرع الفارؽ بيغ تكاليف أذوف التدويج 

االستعجالية التي تزصخ الجامعة العتسادىا تدجيجا لحاجاتيا مغ السقتشيات، مغ السبالغ الخاجعة 
لتداماتو أو بإجخا ات تقانػنية أخخى إضافة إلى الحقػؽ التي يسكغ لمجامعة المسدَود السخَل ب

 أمالكو .مسارستيا مغ ذلظ مرادرة جسيع 
 في حالة تقياـ السدود بأعساؿ آحتياؿ أو غر بخرػص نػعية وجػدة السعّجات السّدمسة.  ب ـ
لتدامو السرخح بو والستعمق بعجـ القياـ اإذا ثبت لجى الجامعة إخالؿ صاحب الرفقة ب ج ـ

اـ مباشخة أو بػاسصة غيخه بتقجيع وعػد أوعصايا أو ىجايا تقرج التأثيخ في مختمف إجخا ات إبخ 
لدشة 2039الرفقة و إنجازىا وذلظ شبقا لمترخيح عمى الذخؼ السحجد باألمخ عجد 

 . 2024مارس 23والسؤرخ في 2024
عشػج وفاة السدود أو فقجانو لألىمية السجنية أو حل شخيتو أو إفالسو أو وتقػعو في حالة  -د 

 ترفية تقزائية، يفدخ عقج الرفقة شبقا لمتخاتيب القانػنية.
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إذا تقجـ ورثة السدود الستػفي أو دائػشػه أو السرفي بتعيج يتابي خالؿ الخسدة عذخ  غيخ أَنو
( يػما السػالية لمحادثة إلتساـ التدامات السدود وتشفيحىا حدب شخوط الرفقة نفديا، يسكغ 25)

 لخئيذ الجامعة السػافقة عمى الصمب.
 : معــاليم التدجيــل93 فرلال

 نفقػة السدود. عمىالرفقة  تحسل معاليع تدجيل

  :  تدهية الشزاعات والخالفات 94 فرلال

في حالة نذػ  نداع بيغ صاحب الرفقة والجامعة عشج تصبيق مقتزيات يّخاس الذخوط ىحا، 

 يتع تدػيتو عغ شخيق الّمجشة االستذارية لفس الشداعات بالحدشى.

 الرفقة :  سريان مفعهل :  95 فرلال
مغ   امزائيإالسفعػؿ إاّل بعج ة إشار شمب العخوض ىحا ساريبـخ في تي ستال تكػف الرفقةال  

ذات  لرفقاتابشا  عمى مػافقة لجشة  جشجوبةرئيذ جامعة  تقبل  مغ االسدود والسرادتقة عميي
 .الشطخ

 : شروط عاّمـة 96 فرلال
 الحاالت التي لع يتعّخض إلييا يّخاس الذخوط تبقى خاضعة لػ :

 مجمة السحاسبة العسػمية -2

والستعمق بتشطيع الرفقات  2024مارس  23السؤرخ في  2024لدشة  2039األمخ عجد  -2
 العسػمية وجسيع الشرػص التي تسستو أو نقحتو.

 

 التذخيعات التػندية الجاري بيا العسل . -3

                                                                                     

 في ....................... .........         ...................جندوبت في ... 
 

 اطلعت عليه ووافقت                                                  اطلع عليه وصادق    

     

 المـــــــزود                                                  جامعت جندوبت                                    رئيس  
 )التاريخ، اإلمزا ، الختع وإسع وصفة السسزي(                     
 

( يجب أن يرجع لجامعة جشدوبة في ندختو األصمية  حقوكراس الذروط ىذا)وجسيع مال :ىام جدا
 مسزى.
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 كّراس المقتضيات الفنيّة

 الخاّصة
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Lot n° 1 : unité de filtration 

 

Caractéristiques minimales exigées quantité 

Unité de filtration  
1- Objectifs à atteindre  

1-1 Assure la filtration tangentielle mixte des produits minéraux et 
organiques 
1-2 Assure, au minimum les fonctions suivantes : 

 La microfiltration 

 L’Ultrafiltration 

 La Nano filtration 

 L’Osmose Inverse 
1-3 Permet de réaliser des tests de faisabilité et de démonstration sur 
des solutions allant de 5 à 15 litres au minimum 

2- Composition minimale de l’unité de filtration 
2-1 Module organique 

Equipée d’une membrane ayant les spécifications suivantes : 
Type Organiques spirales  
Seuil de coupure :  
MF :  [ 1μm - 0.1μm ]  au minimum 
NF :  [ 100 – 500 ]  Daltons au minimum , [ 85 - 98 % ]  de rejection au 
MgSO4   au minimum 

 Surface filtrante et de [ 0.3- 0,5 ] m²  au minimum 
Température : [ 10 – 40 ]°C   
Pression : [ 10-30 ]  bars  au minimum  
- pH : [ 2- 9 ] au minimum 

2-2 Module minérale 

Type monocanal Ø10 mm  au minimum  
Seuil de coupure : 
 MF : | 1μm - 0.1μm ]  au minimum  
NF : [ 1- 500 ] Daltons  au minimum, [ 85 - 98 % ]  de rejection au MgSO4  
au minimum 
Surface filtrante de  [ 50-150  ]cm² au minimum 
Température : [ 10-80 ]°C  au minimum 
Pression: [1-8 ]  bars  au minimum 
 pH : [  1 - 14 ]  au minimum 

2-3    un cuve  
de volume 10 litres.  

2-4    une pompe de circulation à piston 
 avec variateur de fréquence 1,5 kW, – pression maxi 30 bars  

2-5    4 manomètres  
0-10/0-40 bar  

2-6    2 débitmètres à flotteur  
2-7    un thermomètre indication locale.  
2-8     2 vannes à boule.  
2-9     un échangeur tubulaire de boucle.  

01 
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2-10    2 vannes  
3 voies pour isolement organique/spirale.  
2-11    une vanne 
 3 voies retour cuve ou égout.  

    3 - La machine doit étre livrée avec : 
- 1  Coffret électrique PVC sur le skid comprenant :  

- 1 Contacteurs M/A pompes avec protections thermiques  

- 1 Variateur de fréquence piloté par potentiomètre.  

- Logiciel et tous accessoires nécessaire à la mise en marche 

4- Formation 
Une formation d’au moins de 2 jours dans les locaux de l’utilisateur  
, à la mise en marche et la bonne exploitation 

De la machine est obligatoire. 
 

 

 

 

 

 

 

Lot n° 2 : appareil de mesure de la stabilité à l’oxydation des l’huiles 

et des graisses 

Caractéristiques minimales exigées quantité 

Appareil de mesure de la stabilité à l’oxydation des huiles et des graisses  

Appareil commandé entièrement par ordinateur (PC)(livré avec la machine) 

Objectif à atteindre  
La détermination conductimétrique automatique de la stabilité à l’oxydation des huiles et 
des graisses. 

Description  
Système d'analyse permettant une détermination simple et fiable de la stabilité à 
l'oxydation des graisses et huiles naturelles par application de la méthode Rancimat. 

 Commande de toutes les fonctions de l'appareil à partir d'un PC. 

 2 blocs de chauffage comptant 8 positions de mesure par appareil. 

  Possibilité de raccorder jusqu'à 4 appareils à un PC. 

  Plage du débit de gaz étendue : 1 à 25 L/h. 

  Connecteur USB. 

 Plage de mesure de la température : 0- 300°C. 

 Plage de réglage de température de l’échantillon : 50 à 220°C. 

 Démarrage individuel de chaque position de mesure directement sur l'appareil. 

 Aperçu de l'état de toutes les positions de mesure sur l'afficheur de l'appareil. 

 Fiabilité extrême et maniement simple grâce aux accessoires uniques en leur 
genre. 

 Pièces en verre à usage unique économiques. 

 

01 
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 Cellule de mesure de conductivité robuste avec connexions électriques intégrées 
dans le couvercle. 

 Dimensions compactes et faible poids. 
Livré complet avec tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et le logiciel 
StabNet avec 1 licence. 
 

 

Lot n° 3 : Texturomètre  

 

Caractéristiques minimales exigées quantité 

Texturomètre  

Objectifs pédagogiques à atteindre : 
Déterminer la rhéologie, texture et texturation des produits alimentaires équipé :  
+ Visualisation directe des courbes. 
+ Programmation et sauvegarde des méthodes. 
+ Mémorisation et transfert des données 
Analyseur de texture 
- Fonctionnant en Compression et Traction 
- Capteur 100N 

Spécifications Techniques 
• Plateau rotatif ajustable intégré : diam. 160 mm au minimum 
• Table pour fixation d’inserts : 120 x 220 mm au minimum 
• Ecran tactile 7’’couleur  au minimum 
• Paramètres affichés : Force -Température – Vitesse – Sensibilité ….etc 
• Plage de vitesse : 0.1 à 10mm/s au minimum 
• Course : 200-250 mm / résolution : 0.1mm 
• Température de l’échantillon : -40°C  à 280°C au minimum 
• Connexion PC : Ports RS232 et USB CONNEXION IMPRIMANTE 

Livré avec : 
+ Sonde de température plate Diamètre 40mm + Capteurs interchangeables 50N et 100N 
+ Plateau réglable en hauteur. 
+ Logiciel 
+ Câble d’interface RS232/USB 
+ 01 Kit de calibration 

01 

 

Lot n° 4 : MINI FROMAGERIE 

 

Caractéristiques minimales exigées quantité 

MINI FROMAGERIE 
Etude d'un procédé alimentaire : la fabrication fromagère 

_ Etude de la conduite thermique  

_ Etude de la mise en chauffe en fonction de la température de consigne et de la quantité de 

produit. 

_ la fermentation,  

_ la maturation,  

_ la pasteurisation. 

_ Application des mesures d'hygiène. 

1 Cuve de fabrication inox 316L, fond GRC 
Capacité 12 L, avec double enveloppe pour passage de fluide chaud minimum. 
2 Moteur d’agitation à vitesse variable (60 à 2000 t/min), avec agitation. 
3 Vanne papillon pour vidange cuve, sans rétention. 
4 Groupe de chauffage 3 kW, sonde de température, chauffage et régulateur intégré.  
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Refroidissement par eau froide. 

5 Sonde Pt 100 Ω pour la mesure de la température du produit directement en sortie et 

température transmise sur la dalle. 
6 Circuit d’eau froide. 
• Raccords de type SMS. 
• Vannes inox sans rétention. 
• Facilité de nettoyage. 
Commande : Coffret électrique : 
• Interrupteur général. 
• Dalle tactile 7” 
: Synoptique de l’unité 
- Affichage des mesures  
- Courbes en temps réel et historique 
Châssis en inox mécano soudés 40*40mm et quatre roulettes avec frein. 
Tablette support de groupe de chauffage. 
Conforme aux normes CE ou  UE  et certificat ISO pour la société.  

Réchauffeur avec thermostat de sécurité, 95 °C.et consigne de température produit 
maximum à 60°. 
La machine est livrée avec : 
1 tranche caillée  
1 louche inox  
6 moules pour fromage type  tomette / Gouda avec toile  
3 moules pour fromages 400/500 g type reblochon  
6 moules pour fromage type Munster  
6 poids de pressage  
2 caisses pleines 600*400 avec couvercle et grille de fond  
Lots d’accessoires  
1 acidimètre – dose phénol – dose soude Dornic – mini thermomètre de précision – 
dosceenrobage  orange – papier paraffiné – dose ferments 3 en 1 
 Livré avec CD-ROM contenant les unités pédagogiques ( mode opératoire et manuel 
pédagogiques)-  schémas électrique -  nomenclature des pièces détachés- configuration 
de base. 
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 الخاصيات الفنية 

 الدنيا المطلوبة 

 العلمية معدات لل
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Formulaire de réponses 
Lot n° 1 : unité de filtration 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques minimales proposés 
 

Unité de filtration  
3- Objectifs à atteindre  

1-1 Assure la filtration tangentielle mixte des 
produits minéraux et organiques 
1-2 Assure, au minimum les fonctions 
suivantes : 

 La microfiltration 

 L’Ultrafiltration 

 La Nano filtration 

 L’Osmose Inverse 
1-3 Permet de réaliser des tests de faisabilité et 
de démonstration sur des solutions allant de 5 à 
15 litres au minimum 

4- Composition minimale de l’unité 
de filtration 

2-1 Module organique 

Equipée d’une membrane ayant les spécifications 
suivantes : 
Type Organiques spirales  
Seuil de coupure :  
MF :  [ 1μm - 0.1μm ]  au minimum 
NF :  [ 100 – 500 ]  Daltons au minimum , [ 85 - 98 
% ]  de rejection au MgSO4   au minimum 

 Surface filtrante et de [ 0.3- 0,5 ] m²  au minimum 
Température : [ 10 – 40 ]°C   
Pression : [ 10-30 ]  bars  au minimum  
- pH : [ 2- 9 ] au minimum 

2-2 Module minérale 

Type monocanal Ø10 mm  au minimum  
Seuil de coupure : 
 MF : | 1μm - 0.1μm ]  au minimum  
NF : [ 1- 500 ] Daltons  au minimum, [ 85 - 98 % ]  
de rejection au MgSO4  au minimum 
Surface filtrante de  [ 50-150  ]cm² au minimum 
Température : [ 10-80 ]°C  au minimum 
Pression: [1-8 ]  bars  au minimum 
 pH : [  1 - 14 ]  au minimum 

2-3    un cuve  
de volume 10 litres.  

2-4    une pompe de circulation à piston 
 avec variateur de fréquence 1,5 kW, – pression 
maxi 30 bars  

2-5    4 manomètres  
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0-10/0-40 bar  

2-6    2 débitmètres à flotteur  
2-7    un thermomètre indication locale.  
2-8     2 vannes à boule.  
2-9     un échangeur tubulaire de 
boucle.  
2-10    2 vannes  
3 voies pour isolement 
organique/spirale.  
2-11    une vanne 
 3 voies retour cuve ou égout.  

    3 - La machine doit étre livrée avec : 
- 1  Coffret électrique PVC sur le skid 

comprenant :  

- 1 Contacteurs M/A pompes avec 

protections thermiques  

- 1 Variateur de fréquence piloté par 

potentiomètre.  
- Logiciel et tous accessoires nécessaire à la 

mise en marche 

5- Formation 
Une formation d’au moins de 2 jours dans 
les locaux de l’utilisateur  , à la mise en 
marche et la bonne exploitation 

De la machine est obligatoire. 
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Lot n° 2 : appareil de mesure de la stabilité à l’oxydation des l’huiles 

et des graisses 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques minimales proposés 
 

Appareil de mesure de la stabilité à 
l’oxydation des huiles et des graisses  

Appareil commandé entièrement par 
ordinateur (PC)(livré avec la machine) 

Objectif à atteindre  
La détermination conductimétrique automatique 
de la stabilité à l’oxydation des huiles et des 
graisses. 

Description  
Système d'analyse permettant une détermination 
simple et fiable de la stabilité à l'oxydation des 
graisses et huiles naturelles par application de la 
méthode Rancimat. 

 Commande de toutes les fonctions de 
l'appareil à partir d'un PC. 

 2 blocs de chauffage comptant 8 positions 
de mesure par appareil. 

  Possibilité de raccorder jusqu'à 4 
appareils à un PC. 

  Plage du débit de gaz étendue : 1 à 25 
L/h. 

  Connecteur USB. 

 Plage de mesure de la température : 0- 
300°C. 

 Plage de réglage de température de 
l’échantillon : 50 à 220°C. 

 Démarrage individuel de chaque position 
de mesure directement sur l'appareil. 

 Aperçu de l'état de toutes les positions de 
mesure sur l'afficheur de l'appareil. 

 Fiabilité extrême et maniement simple 
grâce aux accessoires uniques en leur 
genre. 

 Pièces en verre à usage unique 
économiques. 

 Cellule de mesure de conductivité robuste 
avec connexions électriques intégrées 
dans le couvercle. 

 Dimensions compactes et faible poids. 
Livré complet avec tous les accessoires 
nécessaires au fonctionnement et le logiciel 
StabNet avec 1 licence. 
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Lot n° 3 : Texturomètre  

 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques minimales proposés 
 

Texturomètre  

Objectifs pédagogiques à 
atteindre : 

Déterminer la rhéologie, texture et texturation des 
produits alimentaires équipé :  
+ Visualisation directe des courbes. 
+ Programmation et sauvegarde des méthodes. 
+ Mémorisation et transfert des données 
Analyseur de texture 
- Fonctionnant en Compression et Traction 
- Capteur 100N 

Spécifications Techniques 
• Plateau rotatif ajustable intégré : diam. 160 mm au 
minimum 
• Table pour fixation d’inserts : 120 x 220 mm au 
minimum 
• Ecran tactile 7’’couleur  au minimum 
• Paramètres affichés : Force -Température – Vitesse 
– Sensibilité ….etc 
• Plage de vitesse : 0.1 à 10mm/s au minimum 
• Course : 200-250 mm / résolution : 0.1mm 
• Température de l’échantillon : -40°C  à 280°C au 
minimum 
• Connexion PC : Ports RS232 et USB CONNEXION 
IMPRIMANTE 

Livré avec : 
+ Sonde de température plate Diamètre 40mm + Capteurs 
interchangeables 50N et 100N 
+ Plateau réglable en hauteur. 
+ Logiciel 
+ Câble d’interface RS232/USB 
+ 01 Kit de calibration 
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Lot n° 4 : MINI FROMAGERIE 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques minimales proposés 
 

MINI FROMAGERIE 
Etude d'un procédé alimentaire : la fabrication fromagère 

_ Etude de la conduite thermique  

_ Etude de la mise en chauffe en fonction de la température de 

consigne et de la quantité de produit. 

_ la fermentation,  

_ la maturation,  

_ la pasteurisation. 

_ Application des mesures d'hygiène. 

1 Cuve de fabrication inox 316L, fond GRC 
Capacité 12 L, avec double enveloppe pour passage de 
fluide chaud minimum. 
2 Moteur d’agitation à vitesse variable (60 à 2000 t/min), 
avec agitation. 
3 Vanne papillon pour vidange cuve, sans rétention. 
4 Groupe de chauffage 3 kW, sonde de température, 
chauffage et régulateur intégré.  
Refroidissement par eau froide. 

5 Sonde Pt 100 Ω pour la mesure de la température du 

produit directement en sortie et température transmise sur 
la dalle. 
6 Circuit d’eau froide. 
• Raccords de type SMS. 
• Vannes inox sans rétention. 
• Facilité de nettoyage. 
Commande : Coffret électrique : 
• Interrupteur général. 
• Dalle tactile 7” 
: Synoptique de l’unité 
- Affichage des mesures  
- Courbes en temps réel et historique 
Châssis en inox mécano soudés 40*40mm et quatre 
roulettes avec frein. 
Tablette support de groupe de chauffage. 
Conforme aux normes CE ou  UE  et certificat ISO pour la 

société.  

Réchauffeur avec thermostat de sécurité, 95 °C.et consigne 
de température produit maximum à 60°. 
La machine est livrée avec : 
1 tranche caillée  
1 louche inox  
6 moules pour fromage type  tomette / Gouda avec toile  
3 moules pour fromages 400/500 g type reblochon  
6 moules pour fromage type Munster  
6 poids de pressage  
2 caisses pleines 600*400 avec couvercle et grille de fond  
Lots d’accessoires  
1 acidimètre – dose phénol – dose soude Dornic – mini 
thermomètre de précision – dosceenrobage  orange – 
papier paraffiné – dose ferments 3 en 1 
 Livré avec CD-ROM contenant les unités pédagogiques ( 
mode opératoire et manuel pédagogiques)-  schémas 
électrique -  nomenclature des pièces détachés- 
configuration de base. 
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    الجـمـهـىريــت التــىنـسـيـــت               

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبتجـامـعـت                  
 

 

 ـدد4ملحق عــ
 

 

 بعدم التأثير  تصريح علـى الشرف
 

 )وجوب تقـديم العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة(

 

والمتعلا  بتنياٌم الصاتقات  4392ماار   90المؤرخ فً  4392لسنة  9301لألمر عدد تطبٌقا  

 العمومٌة.

 

اللّقااااااااااااااااااا     الصتااااااااااااااااااا ة    إنّااااااااااااااااااا ً المم ااااااااااااااااااا ً  ستلااااااااااااااااااا ه     ا سااااااااااااااااااام  

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

ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا م  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ركة والمتعهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ب ا

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

صّرح على ال رف و لتزم بعدم القٌام مبا رة  و بواسطة الغٌار بتقادٌم وعاود  و عطاٌاا  و هاداٌا القصاد  

منهااا التاا عٌر علااى مختلااف إجاارااات إباارام الصااتقة ومراحاال إنجازهااا بمااا ٌخاادم مبا اارة  و بصااتة  ٌاار 

 مبا رة 

 ..........  فً ..............                                                 

 الـعارض                    

                                             الخ تم و  ا سم   اللّق     الصت ة   الت ارٌخ                                                        
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    الجـمـهـىريــت التــىنـسـيـــت              

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبتجـامـعـت                  
 

60ملحق عدد    
 

 تصريح علـى الشرف
 

 )وجوب تقـديم العرض علـى المطبوعـة المسلمـة من الجامعة(

 

 .والمتعل  بتنيٌم الصتقات العمومٌة 4392مار   90المؤرخ فً  4392 لسنة 9301لألمر عدد تطبٌقا  

. 

 ….………..….……………………….. إنّ ً المم  ً  ستل ه     ا سم   اللّق     الصت ة   

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

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

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

  

 ب ننً لم  كن عونا عمومٌا لدى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  و إحدى المؤسسات الم رفة علٌها صّرح على ال رف 

 

  فً  ..............................................                                                                                             

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

            

 الـعارض                        

  ا سم   اللّق     الصت ة   الت ارٌخ والخ تم         
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    الجـمـهـىريــت التــىنـسـيـــت   

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبتجـامـعـت                  
 

 

60ملحق عدد    
                  

 ـــــــــــهـــــــــــــــــدتــــــــــــعـــــ

 )بخصوص خدمـات ما بعـد البيـع(
 

 

 ...........................………………………………….…………المم  ً  ستل ه    إنّ ً

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

 

طل  بت  مٌن خ دم ات ما بع د البٌ ع  من العرض الذي تقدمت به فً إطار  تعه د  

معدات علمٌة لتائدة المعهد العالً  اقتناا و تركٌزالمتعل  ب 34/4391العروض عدد

 للبٌوتكنولوجٌا بباجة

……….……….فً ……..….  حّرر ب                                                       

 المــزود           

    التارٌخ   ا م اا والختم ا سم   اللّق     الصت ة   
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    التــىنـسـيـــتالجـمـهـىريــت               

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبتجـامـعـت                  
 

                                                     

 ـدد8ملحق عــ
 

 بطاقة إرشادات

 
 تتضمن بطاقة اإلرشادات المعطيات التالية :

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

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

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

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

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

 رقم الجوال........................................................................................ -

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

 ...................................................................................المعرف الجبائي -
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    الجـمـهـىريــت التــىنـسـيـــت              

 والبـحـث العـلـمـي   ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ

 جندوبتجـامـعـت                  

ـ1ملحق    

 د الـمالـيالتعه
 المطبوعة(  هاته  تقديم العرض علـى)وجوب  

 ……………………………. السسزػي أسفمػو:  إّنػي

 ………....…………..........…………..........تحت رتقػع :  االجتساعيلمزسػاف  ػششيالسخسػع بالرشػجوؽ ال

  ..................تحت رتقػع……/……/……… فػي …. ...………………السدجل بالجفتخ التجاري بػ 

 ..........…...………………لفاكػذ …………………الياتػف …......…… ……………………القاشغ بػ 

 19/9109عـدد طمب العروض الهطشيبعـد إطـالعي عمى ممـف 
عمى أنيا  السقتخحة تقداطبسا في ذلػظ اال كّخاس الذخوط الخاص بصمب العخوض الػششي ىحا بشػد أتعيػج بتشفيح 

 وتقج حجدت.  نيائية وغيخ تقابمة لمسخاجعة شيمة مجة العقج

السبمغ الجسمي بمداف القمع)دوف إعتبار األدا ات( .................................................................. 
..................................................................................................................

 اف القمع(.......................................................................................مبمغ التخفيس )بمد

 بإعتبار جسيع التخفيزات وجسيع  األدا ات ..................... السبمغ الجسمي السقتخح بسا تقيستو ) بمدػاف القػمع(

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

وبأف ال أتقع تحت شائل السػانع السشرػص عمييا  ،كسا أتعيج بجفع يل معاليع التدجيل الخاصة بعقج ىحه الرفقة
 وأف أنفح ىحه الرفقة حدب اآلجاؿ وفي أحدغ الطخوؼ. بالقانػف التػندي

السفتػح ..........................................الخاجعة لي في ىحه الرفقة بالحداب البخيجي/البشكي رتقع يتع تحػيل السبالغ 
                                                                                                              ....................................بػ

.................            ……..…تػػنػذ ، في                                         

 ، الّمقػب ، الرفػة مع وضع ختع السؤسدة( االسع)    ــزودــالس        

 

 

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


 علمزة لفائدة املعهد العايل للبوركاولوجزا ابجة معدات  تقناا  و رريز اخلاص اب02/9109طلب عروض وطين عدد 
 

-34- 
 www.uj.rnu.tnموتقع الواب :  09311288الفايس :  09311300جادوبة . اهلارف :  9819العاوان : املريب اجلامعي جبادوبة ، شارع اإلحتاد املغرب العريب 

  

 ـدد2ملحق عــ

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجةالمعدات العلمية لفائدة الخاص 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 جميع  
قسطال بيان  ) (.H.Tاألداءات    

قسطال  

   

 

 

 

Unité de 

filtration 

1 

   

 

Appareil de 

mesure de la 

stabilité à 

l’oxydation 

des huiles et 

des graisses  

 

2 

   

 

 

texturomètre  3 

   

 

 

Mini 

fromagerie 

4 

                    

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

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

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

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

                                            ختـم وإمـضاء الـعارض                                                                                   .......................
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                  الجمهىريـت التىنسيــت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعت جندوبت                    

 مصلحت المعداث والتجهيزاث 

  ـدد  مكرر4لحق عــم                                
 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجةالمعدات العلمية لفائدة بقائمة  ةالخاصالقائمة التقديرية    

  باألرقـام  السعر الجملي المقترح بالدينار
  ) (T.T.Cباعتبار جميع األداءات  

السعر الفردي المقترح  
باعتبار جميع   باألرقـامبالدينار  

 ) (T.T.Cاألداءات  

 مبلغ  

التخ
دون اعتبار  باألرقـام  السعر الفردي المقترح بالدينار   فيض

  ) (.H.Tجميع األداءات  

ا
ل
ك
م
ي
 ة

قسطبيان ا  

قال
 سط

  
  

 

0

2 

Unité de 

filtration 

01 

    

0

2 

Appareil de 

mesure de la 

stabilité à 

l’oxydation 

des huiles et 

des graisses  

02 

  
 

 0

2 

texturomètre  03 

  

  

 
2

2 

Mini 

fromagerie 

04 

    
 الثمن الجملي  

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

واألرقام( : 

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

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

               ختـم وإمـضاء الـعارض .............................................................................................
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