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الخاصة بالتزود بإستراحة قهوة ووجبات غداء لفائدة  07/2019إستشارة عدد 

 جامعة جندوبة

 : الـمـوضـوع 1الفصـل 

لتزود لا لبنود كراس الشروط هذا حبسب التشريع اجلاري به العمل وطبق تعتزم جامعة جندوبة القيام بإستشارة
 01وملّدة ثالثة أشهر إبتداء من  جبداول األمثان املرفقةوفـق ما مت ضبطه  هتالفائد بإستراحة قهوة ووجبات غداء

 .2019ديسمرب  31إىل غاية  2019أكتوبر 

ووجبات غداء  (Sandwichووجبات سريعة ) قهوة التزود بإستراحة وحيد: قسطعلى  اإلستشارةحتتوي 
 .لفائدة جامعة جندوبة

 : تقديـم العــروض 2الفصل 

حتاد املغرب شارع اإل حممد اليعالوي اجلامعي ركباملبامعة اجلاالتصال مبقر ملزودين الراغبني يف املشاركة على ا
، لسحب كراس الشروط جمانا، كما ميكن حتميلها من موقع اجلامعة 8189جندوبة  العريب

www.uj.rnu.tn باب طلبات العروض. 

مباشرة إىل  هاميالوصول أو عن طريق الربيد السريع أو تسل عـن طريق الربيــد مضمونالعروض  ترسلو
"ال يفتح استشارة عدد  عبـارة:مكتب الضبط مقابل وصل إيداع يف ظـرف خارجي تكتب عليه فقط 

 :إىل العــنوان الـتالـي"، بالتزود بإستراحة قهوة ووجبات غداء لفائدة جامعة جندوبةاخلاصة  07/2019

 " 8189شارع اإلحتاد املغرب العرىب جندوبة  حممد اليعالوي اجلامعي ركبجامعة جندوبة امل "

 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. 2019 سبتمرب 30 ثننياإل يوم لقبول العروض حدد آخر أجل

بقاعة اإلجتماعات  يف جلسة علنية تح العروضوتف ابع للجامعة إلثبات تاريخ الوصوليعتمد ختم مكتب الضبط الت
 على الساعة احلادية عشر صباحا. 2019سبتمرب  30 ثننياإلباجلامعة يوم 

  على الوثائق التالية:وجوبا وحيتوي الظرف اخلارجي  -أ

 (01تصريح على الشرف )ملحق عدد  .1

********** 

 جامعة جندوبة



 
 

 

2 

كراس الشروط يف صيغته األصلية مؤشر من قبل العارض أو وكيله املؤهل قانونا لذلك يف مجيع صفحاته  .2
 مع إضافة اإلمضاء واخلتم والتاريخ يف الصفحة األخرية،

األداءات تكون شهادة أصلية يف تسوية الوضعية اجلبائية أو نسخة طبق األصل مسلمة من قبل إدارة  .3
 سارية املفعول عند آخر أجل لقبول العروض،

نسخة مطابقة لألصل من شهادة االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي سارية املفعول عند  .4
 آخر أجل لقبول العروض،

تصريـح على الشـرف يتضمن تأكيد العارض على التزامه بعدم قيامه مباشرة أو بواسطة الغـري  .5
وعود أو عطـايا أو هـدايا قصـد التـأثري على خمتـلف إجراءات الصفقة ومراحل إجنازها  بتقـدمي

 .03 )حسب املنوال املصاحب بامللحق عدد
حسب  التزام من العارض بأنه مل يكن عونا عموميا لدى وزارة التعليم العايل واملؤسسات املشرفة عليها .6

 .05 النموذج املرفق بامللحق عدد
 .أشهر 03نظري من السجل التجاري مل ميض على استخراجه  .7
تسوية  مضاء العارض، يثبت بأن العارض ليس يف حالة إفالس أوإوتصريح على الشرف حيمل ختم  .8

 .(04حسب املنوال املصاحب بامللحق عدد )قضائية 
 دقةبكل  بطاقة إرشادات حتمل ختم وإمضاء العارض حتتوي على عنوانه ورقم اهلاتف ورقم الفاكس .9

 .(02عدد  )ملحق
دون أن يطالب املزود بأي تغيري أو  ثابتة وغري قابلة للمراجعةسعار املقدمة تعترب األ :طبيعة األثمان:  3الفصل 

 .ملدة احملّددة بالفصل األول من هذه اإلستشارةطول ا حتوير

 الفصل 4: تغيير حجم الطلبية

 .ساعة من موعد تسليم الوجبات 48بتقدمي طلباهتا إىل املزود قبل  جندوبةتلتزم جامعة 

 .ساعة من موعد التسليم 24قبل  بإعالم املزود وذلكتغيري حجم الطلبية ميكن جلامعة جندوبة  

 الفصل 5: تسليم الوجبات

 .نه مصاحل جامعة جندوبةزود بتسليم الوجبات املطلوبة منه باملكان الذي تطلبه ميلتزم امل 

 تناول الوجبات على عني املكان.ستقبال الوفود لكما جيب أن تتوفر لدى املزود فضاء إل

 الخالص طريقة: 6الفصل 

 .ساب املزودحلبتحويل بريدي أو بنكي  املقدمة من طرف املزود الفواتري يتّم خالص
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 .ذكورةجندوبة خبالص الفواتري امليكلف العون احملاسب جلامعة 

 السالمة والنظافةشروط  :7الفصـــل 

 يتعهد املزود بتسليم بضاعة نظيفة وسليمة من كل الشوائب.

غري مطابقة وجبات املسلمة إىل املزود واملطالبة بتعويضها إذا تبّين أّن هبا عيب )رجاع المعة جندوبة إاميكن جل
 ، رائحتها أو لوهنا غري طبيعيني، غري نظيفة، ...(.للمواصفات املطلوبة

 منهجية تقييم العروض :  : 8 الفصـل

 من عادية، التثبتموضوع االستشارة احلالية اليت تعترب بالنسبة إىل الطلبات  ،الشراءات ذات النظرتتوىل جلنة 
 تيب مجيع العروض املالية تصاعديا. وتصحيح األخطاء احلسابية عند اإلقتضاء مث تر (06)ملحق عدد  لعرض املايلا

وتسند إىل املزود الذي قّدم العرض املايل األقل مثنا إعتمادا على املنهجية  على قسط وحيد اإلستشارةحتتوي 
  املذكورة أعاله.

ويف حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كّل العناصر املعتمدة فإن اللجنة تطلب من املشاركني املعنيني كتابيا 
 1039جديدة وذلك حسب مقتضيات األمر عدد عروض مالية تقدمي  الشراءات ذات النظروبناء على رأي جلنة 

 .2014مارس  13املؤرخ يف 

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

 اطلعت عليه ووافقت                                                     تعليه وصادق تاطلع

 املـــــــزود                                                                 رئيس جامعة جندوبة

 (التاريخ، اإلمضاء، اخلتم وإسم وصفة املمضي)                                                               

 

 

 

 وخمتوم جيب أن يرجع جلامعة جندوبة يف نسخته األصلية ممضى مالحقه(ومجيع )هذا ام جدا: كراس الشروط ه
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 01لحق عدد م

 تصريح علـى الشرف

 

 

…………….. ….………..….……إّنـي املمضـي أسفلـه : ) اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ( 

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

ـــة  ــــرك ـــــم ش ـــــ ـــــاس ــــ ـــد ب ـــــه ــــ ـــع ـــت وامل

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

………………………………………………..………………………..………… 

 ضاعة جّيدة ونظيفة وسليمة من كل الشوائب.بتسليم بأصّرح على الشرف وألتزم 

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

              
 الـعارض                                                   

    الصفـة، التـاريخ واخلـتم()اإلسم، الّلقـب،                                                         
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02ملحق عدد   

 بطاقة إرشادات

 

 التالية:تتضمن بطاقة اإلرشادات املعطيات 

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

  ....................................................................... :صفته -

 ...................................................................... اللقـب: -

 ..................................................................... العنـوان: -

 ...................................................................... النشاط: -

 .................................................................. رقم اهلاتـف: -

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

  ............................................................... املعرف اجلبائي: -
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 03ملحق عدد 

 بعدم التأثير تصريح علـى الشرف

 

 واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039تطبيقا لألمر عدد  

 

) اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة (  إّنـي املمضـي أسفلـه :

 ..……………………….…..……….…

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

ـــة  ــــرك ـــــم ش ـــــ ـــــاس ــــ ـــد ب ـــــه ــــ ـــع ـــت وامل

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

………………………………………………..………………………..………… 

صد منها التأثري على خمتلف  سطة الغري بتقدمي وعود أو عطايا أو هدايا الق شرة أو بوا شرف وألتزم بعدم القيام مبا صّرح على ال أ
 .إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إجنازها مبا خيدم مباشرة أو بصفة غري مباشرة

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

              
 الـعارض                                                   

    )اإلسم، الّلقـب، الصفـة، التـاريخ واخلـتم(                                                                      

 

 

 

 

********** 
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 04ملحق عدد 

  تصريح علـى الشرف

 في عدم اإلفالس أو التصفية العدلية

 

 ،املتعلق بتنظيم الصفقات العموميةو 2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039تطبيقا لألمر عدد  

 

إّنـي املمضـي أسفلـه : ) اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ( 

 ..……………………….…..……….…

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

ـــة  ــــرك ـــــم ش ـــــ ـــــاس ــــ ـــد ب ـــــه ــــ ـــع ـــت وامل

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

………………………………………………..………………………..………… 

 بأّن هذه الشركة ليست يف حالة إفالس أو تسوية قضائية.أصّرح على الشرف 

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

              
 الـعارض                                                   

    لّلقـب، الصفـة، التـاريخ واخلـتم()اإلسم، ا                                                                    
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05ملحق عدد   

 تصريح على الشرف
 

 

 ،واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039تطبيقا لألمر عدد  

 

ـــم ــــه : ) اإلس ـــفــلـــ ــــي أس ــــ ــــي املــمض ــــة (  إّنـــ ـــفـــ ــــب ، الص ، الــّلــقـــ

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

ـــة  ــــــــــرك ــــــــــم ش ـــــــــاس ـــد ب ـــــــــه ـــع ـــت وامل

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

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

  

بأنين مل أكن عونا عموميا لدى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أو إحدى أصّرح على الشرف 
 .املؤسسات املشرفة عليها

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

         

 الـعارض                        

 )اإلسم ، الّلقـب ، الصفـة ، التـاريخ واخلـتم(        
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06ملحق عدد      

 جدول األمثان
 .............................................................................................................................................املزود: 

 ...................................العنوان: .........................................................................................................

 .......................املعرف اجلبائي: .............................................................................................................

مثن الوحدة مع احتساب  الكمية تبيان املواد أو اخلدما ع/ر قسط
 اآلداءات

الثمن اجلملي مع احتساب 
 اآلداءات

01 

01 Pause-café (Choix 1) : 

Café – lait – gâteau – jus – cake – eau ½ litre 
01   

02 
Pause-café (Choix 2) : 

Café – lait – gâteau – trois types de jus – cake – salé – mini 

pizza – eau ½ litre 

01   

03 
Pause-café traditionnel : 

Lait – café – Mbasses – Youyou – Rigouta – Miel – jus de 

saison – dattes farcies – eau ½ litre 

01   

04 Sandwich Tabouna au choix (Thon, escalope, 

chawarma,…) + boisson gazeuze en canette 33 cl 
01   

05 
Sandwich Makloub ou Libanais au choix (Thon, escalope, 

chawarma,…) + boisson gazeuze en canette 33 cl 
01   

06 Baguette farcie au choix (Thon, escalope, chawarma,…) 

OU Pizza moyenne + boisson gazeuze en canette 33 cl 
01   

07 

Déjeuner  (Choix 1) : 

- Entrée (Brick + salade ou soupe) 

- Suite (viande blanche) + garniture 

- Dessert 

- Eau 

01   

08 

Déjeuner  (Choix 2) : 

- Entrée (Brick + salade ou soupe) 

- Suite (viande rouge ou poisson) + garniture 

- Dessert 

- Eau 

01   

09 

Déjeuner  (Choix 3) : 

- 1ère Entrée 

- 2ème Entrée 

- Suite (viande rouge ou poisson) + garniture 

- 1er Dessert 

- 2ème Desert 

- Eau 

01   

 

********** 
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 ................................... املجموع :    

 ................................... التخفيض :    

 ................................... الصافي :    

 

 .......................................................................................................................................................أوقف مببلغ: 
 ................................: ....................األمثان أجل صلوحية........................................................................................ 

                                                                               

2019....../............./................................ يف:.......................بـ..                         

      مضاء واخلتماإل

 


