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 شراء لوازم مكتبية 08/2019إستشارة عدد 

 : الـمـوضـوع 1الفصـل 

وذلك  مكتبية لواـز القتناءا لبنود كراس الشروط ىذا تعتـز جامعة جندوبة القياـ إبستشارة حبسب التشريع اجلاري بو العمل وطبق
 .وفػق ما مت ضبطو بكراس الشروط الفَنية اخلػاَصة

 .و أكثر موضوع االستشارة ىذهأديكن لكل عارض ادلشاركة يف فصل واحد 

 : كيفية ادلشاركة 2الفصل 

لفائدة جامعة جندوبة االتصاؿ دبقر مكتبية  لواـزاخلاص ابقتناء  08/2019اإلستشارة عددعلى ادلزودين الراغبني يف ادلشاركة يف 
، أو ربميلها من موقع اجلامعة 1118رباد ادلرر  العر ى جندوبة شارع اإل محمد اليعالوياجلامعي ركبادل-جندوبة جامعة 

www.uj.rnu.tn اب  طلبات العروض. 

 : الشـروط ادلطلـوبة للمشاركـة 3الفصل 

 .يف أفضل الظروؼ ىاللضماانت ادلطلوبة لتنفيذ تقبل ضمن ىذه اإلستشارة مشاركة كل عارض مستوىف

ال تقبل مشاركة األشخاص ادلاديني أو ادلعنويني الذين ىم يف حالة إفالس أو يف حالة تسوية قضائية يف ىذه اإلستشارة، أما 
إرفاؽ عروضهم بتصريح ابلنسبة إىل ادلشاركني الذين ىم يف حالة تسوية رضائية، فإنو ديكنهم ادلشاركة يف ىذه اإلستشارة شريطة 

 .لإلعالـ يف الررض طبقا للتشريع اجلاري بو العمل

شريطة أاّل ديثل نفس الوكيل أكثر من عارض واحد ذلذه  االستشارةديكن للوكالء ادلؤّىلني لذلك بصفة قانونية، ادلشاركة يف 
  .االستشارة

 : تقديـم العــروض 4الفصل 

جيػب أف ترسل العروض عػن طريق الربيػػد ومضمونة الوصوؿ أو عن طريق الربيد السريع أو تسلم مباشرة إىل مكتب الضبط مقابل 
مكتبية لفائدة جامعة  لواـزإقتناء  00/2019وصل إيداع يف ظػرؼ خارجي تكتب عليو فقط عبػارة : " ال يفتح استشارة عدد 

 ". 0109جامعة جندوبة ادلركب اجلامعي دمحم اليعالوي شارع اإلحتاد ادلغرب العرىب جندوبة  ":"، إىل العػػنواف الػتالػيجندوبة

 

 العاشرة والنصف صباحا.على الساعة  2019 أكتوبر 14 االثننيحدد آخر أجل يوم 

 

********** 

 جامعة جندوبة
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بقاعة  علنية)ويعتمد ختم مكتب الضبط التابع للجامعة إلثبات اتريخ الوصوؿ( وتفتح العروض ادلالية والفنية يف جلسة 
 .احلادية عشر صباحاعلى الساعة  2019 أكتوبر 14 االثنني يوماإلجتماعات ابجلامعة 

 :وحيتوي الظرؼ اخلارجي على الواثئق التالية

  :داريةاإلالواثئق   - أ

  كراس الشروط يف صيرتو األصلية مؤشر من قبل العارض أو وكيلو ادلؤىل قانوان لذلك يف صبيع صفحاتو مع إضافة
 اإلمضاء واخلتم والتاريخ يف الصفحة األخرية،

  شهادة أصلية يف تسوية الوضعية اجلبائية أو نسخة طبق األصل مسلمة من قبل إدارة األداءات تكوف سارية ادلفعوؿ عند
 آخر أجل لقبوؿ العروض،

 عند آخر أجل لقبوؿ  نسخة مطابقة لألصل من شهادة االخنراط يف الصندوؽ الوطين للضماف االجتماعي سارية ادلفعوؿ
 العروض،

  تصريػح على الشػرؼ يتضمن أتكيد العارض على التزامو بعدـ قيامو مباشرة أو بواسطة الرػري بتقػدمي وعود أو عطػااي أو
 .01 ىػدااي قصػد التػأثري على خمتػلف إجراءات الصفقة ومراحل إجنازىا )حسب ادلنواؿ ادلصاحب ابدللحق عدد

  حسب النموذج ادلرفق  أبنو مل يكن عوان عموميا لدى وزارة التعليم العايل وادلؤسسات ادلشرفة عليهاالتزاـ من العارض
 .02 ابدللحق عدد

  أشهر. 03نظري من السجل التجاري مل ديض على استخراجو 
 شهادة يف عدـ اإلفالس. 
  (03عدد  دقة)ملحقكس بكل بطاقة إرشادات ربمل ختم وإمضاء العارض ربتوي على عنوانو ورقم اذلاتف ورقم الفا. 

 
 : العرض الـمالــــــي: - ب

 :من العرض ادلايل الواثئق التاليةيتض 

  وثيقة التعهد ادلايل(soumission)  (04 عدد ابدللحقممضى ومؤرخ بعد تعمريه بدقة )حسب ادلنواؿ ادلصاحب 
 ػة.ادلسلم من اجلامعة وحيمل طابػع ادلؤّسس

  (05 ادللحق عددالفردية ابلدينار التونسي وابعتبار صبيع األداءات وادلعاليم )القائمة التقديرية وجدوؿ األسعار. 
 ، خيتم ويكتبتومني يدرجاف يف ظرؼ اثل  خارجيجيب تضمني العرض الفين والعرض ادلايل يف ظرفني منفصلني وخم:مالحظة

  .عليو مرجع طلب العروض وموضوعو
 : فتح الظـروف 5الفصــل 

ادلسلمة يف اآلجاؿ احملددة وذلك يف جلسة  الظروؼ فتح كافة الظروؼ احملتوية على العروض ادلالية والفنية الواردة أوتتوىل جلنة فتح 
 التالية: يف احلاالت العروض وتقصى آلياواحدة وعلنية 

 خر أجل لتقدمي العروض.العروض الواردة أو ادلسلمة بعد آ -
 ادلبلغ.غيا  وثيقة التعهد أو وجودىا دوف بياف  -
 الفردية.األسعار  غيا  جدوؿ -
 خمتوما.ن مرلقا و كمل ي-
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 : تغيري األمثان:  6الفصـل  

ال تسحب العروض ادلقدمة إىل اجلامعة وال تنقح، وجيب أف تتضمن العروض األشباف الفردية للفصوؿ ابلدينار التونسي 
واألداءات دبا فيها احملمولة على الّلف   كافة ادلعاليم  دوف احتسا  األداء على القيمة ادلضافة يف مرحلة أوىل مّث ابحتسا 

 عة.األشباف اثبتة وغري قابلة للمراج كما أفجبميع الفصوؿ   دبقّر اجلامعةوالنقل والًتكيب والتشريل دبكاف التسليم 

 : مدة صلـوحية العــروض 7الفصـل 

(  يوما ابتداء من اليـو ادلوايل للتاريخ األقصى 80) تسعوف يومادبجرد تقدمي العرض، يبقى كل عارض ملزما بعرضو دلدة 
مل مسؤوليتو جبمع كل ادلعلومات احملدد لقبوؿ العروض. وبناء على ذلك يعترب العارض قد قاـ بوسائلو اخلاصة وربت كا

 لتزاماتو.االبياانت اليت يراىا الزمة لتقدمي عرضو وحلسن تنفيذ و 

 :: تغيــيـــر الكـمـيات0الفصـل

عشــرين بـادلــائــة بػالػزيػادة أو النقصػػاف يف حػػدود  اإلستشارةة تريػري الكميات ادلطلوبػة مػػوضػوع ػدوبلػجامعة جن ديػكن
 من ادلبلغ اجلملي للصفقة دوف أف يطالب ادلزود أبي تريري أو ربوير يف شروط العقد ويف األشباف ادلقًتحة. ( 20%)

 : منهجية تقييم العروض : 9الفصـل

إلضافة عادية، التثبت، ابموضوع االستشارة احلالية اليت تعترب ،ابلنسبة إىل الطلبات يم العروض يف مرحلة أوىلتتوىل جلنة تقي
تيب وتصحيح األخطاء احلسابية وادلادية عند اإلقتضاء مث تر  صحة الواثئق ادلكونة للعرض ادلايل إىل الواثئق اإلدارية، يف

ات مل يتم رفعها الذي تضمن ربفظو االستشارة ل عرض غري مطابق دلوضوع ك  . وتقصيصبيع العروض ادلالية تصاعداي
 بطلب من اجلامعة.

  .حسب ادلنهجية ادلشار إليها أعاله االستشارةجيدر اإلشارة إىل أنو مبجرد إقرتاح إسناد 

 ادلواد ادلكتبيةللمشارؾ الذي قّدـ العرض ادلايل األقّل شبنا ابلنسبة لكّل فصل من  اإلستشارة: يتّم إسناد نتيجة اإلختيار
احملدد يف كراس الشروط بعد تطبيق الشروط ادلذكورة أعاله اخلاصة ابلتقييم ومراقبة مدى مطابقة الفصوؿ الواردة بكّل 

 مهما كانت عدد الفصوؿ وقيمتها. اإلستشارةعرض مع اخلصائص الفنية ادلطلوبةكما يتم إبراـ 

 .للمزود األقل شبنا اإلستشارةتسند 

وبناء ويف حالة تساوي أفضل العروض ابعتبار كّل العناصر ادلعتمدة فإف اللجنة تطلب من ادلشاركني ادلعنيني كتابيا 
 جديدة.عروض مالية على رأي جلنة الصفقات ذات النظر تقدمي 

على    اإلستشارةتنشر اجلامعة نتائج الدعوة إىل ادلنافسة على لوحة إعالانت موجهة للعمـو وإسم ادلتحصل على 
 .اخلاص أو أبي وسيلة إشهارية أخرى www.uj.rnu.tn.اجلامعة موقع وا  

 

 : آجـال التنفيذ10الفصـل 
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( ربتسب ابتداء من التاريخ احملدد 10) يوما عشرةيف أجل أقصاه  كتبيةادل لواـزالتسليم  االستشارةعلى العارض الذي أسندت لو 
 .اإلستشارةابإلذف اإلداري اخلاص ابلشروع يف تنفيذ 

ال ديكن تريري أجل أو آجاؿ التنفيذ إال دبلحق بعد أخذ ، موضوع اإلستشارة ىذه كتبيةادل لواـزالويقصد آبجاؿ التنفيذ، تسليم 
 .رأي جلنة الشراءات ذات النظر

 : غــرامــات التـأخيــر 11الفصـل 

 على ادلزود احًتاـ آجاؿ التزويد اليت تضبطها اجلامعػة ومكاهنا.

دفع غرامة أتخري من قبل ادلزود ربسب على أساس  اإلستشارةموضوع  غري مربر يف تسليم ادلعدات يوم أتخريينجر عن كل 
على أالّ تتجػاوز نسػبة اخلصػم الفصول ادلسلمة بصفة متأخرة  أوالغري مسلمة  ؿو من شبن الفص (‰ 3ثالث يف األلف )

األصلية إبعتبار صبيع ادلالحق إف وجدت مهما كانت مبلرها، وتطبق  اإلستشارةمن مبلغ  (%5خـمسـة ابدلائـة )الػجملي 
رب األضرار الناذبة عن ىذه الررامات دوف حاجة إىل تنبيو مسبق أو ازباذ أي إجراء آخر وال حيوؿ تطبيقها دوف ادلطالبة جب

 .اإلستشارةىذا التأخري أو عن اإلخالؿ اباللتزامات التعاقدية األخرى، وحيتسب التأخري إىل غاية التاريخ احملّدد بقرار فسخ 

 .اإلستشارةعن كل يوما على الفصوؿ اليت مل تسلّػم بتاات حىت اتريخ إمضاء مقرر فسخ (‰ 3)وتطبق ىذه الررامات أيضا  

 عدات ادلتسليم  :12الفصـل 

 على نفقتو إىل جامعة جندوبة. كتبيةادل لواـزالعلى ادلزود تسليم 

 عند تسليمها مطابقا كليا من حي  النوع واجلودة للعرض الفين ادلقبوؿ. اإلستشارة ىذهموضوع  لواـز ادلكتبيةالكوف تجيب أف 

 اإلستشارةفســخ  :13الفصـــل 

 : وذلك يف احلاالت التالية إلستشارةاحيتفظ رئيس جامعة جندوبة حبق فسخ 

 لإلستشارةيف حالة عدـ التنفيذ اجلزئي أو الكلي  أ ـ

( أايـ من اتريخ توجيو تنبيو عن طريق رسالة مضمونة الوصوؿ مع 10يف ىذه احلالة بعد عشرة ) اإلستشارةيتم التصريح بفسخ 
 عندئذ إىل مزود بديل اإلستشارةاإلعالـ ابلبلوغ مل تتم اإلجابة عنها وتوكل 

يد إستعجالية أو أبي مع ادلزود أبذوف تزو  اإلستشارةتسّدد حاجات وشراءات اجلامعة وادلؤسسات الراجعة ذلا ابلنظر يف حالة فسخ 
طريقة مناسبة أخرى وذلك على مسؤولية ادلزّود ادلخل ابلتزاماتو برض النظر عن احتسا  التعويضات الناصبة عن التأخريات 

 .احلاصلة طيلة فًتة الفسخ

ة اليت تضطر اجلامعة وخيصم الفارؽ بني تكاليف أذوف التزويد اليت تعهد ادلزود األوؿ بتنفيذىا وبني األذوف ابلتزويد االستعجالي
ؽ العتمادىا تسديدا حلاجاهتا من ادلقتنيات، من ادلبالغ الراجعة للمزَود ادلخَل ابلتزاماتو أو إبجراءات قانونية أخرى إضافة إىل احلقو 

 . اليت ديكن للجامعة ممارستها من ذلك مصادرة صبيع أمالكو
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 .ة وجودة ادلعّدات ادلّسلمةيف حالة قياـ ادلزود أبعماؿ آحتياؿ أو غش خبصوص نوعي ب ـ

ابلتزامو ادلصرح بو وادلتعلق بعدـ القياـ مباشرة أو بواسطة غريه بتقدمي وعود  اإلستشارةإذا ثبت لدى اجلامعة إخالؿ صاحب  ج ـ
عدد  أوعطااي أو ىدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبراـ الصفقة و إجنازىا وذلك طبقا للتصريح على الشرؼ احملدد ابألمر

 . 2014مارس 13وادلؤرخ يف 2014لسنة 1038

 اإلستشارةعنػد وفاة ادلزود أو فقدانو لألىلية ادلدنية أو حل شركتو أو إفالسو أو وقوعو يف حالة تصفية قضائية، يفسخ عقد  .د
 .طبقا للًتاتيب القانونية

( يوما ادلوالية للحادثة إلسباـ التزامات 15غري أنَو إذا تقدـ ورثة ادلزود ادلتويف أو دائػنوه أو ادلصفي بتعهد كتايب خالؿ اخلمسة عشر )
 .نفسها، ديكن لرئيس اجلامعة ادلوافقة على الطلب اإلستشارةادلزود وتنفيذىا حسب شروط 

  :اإلستشارةسراين مفعول  :14الفصـل 

ىذه سارية ادلفعوؿ إاّل بعد إمضائها من ادلزود وادلصادقة عليها من قبل رئيس جامعة جندوبة بناء على موافقة  اإلستشارةال تكوف 
 .جلنة الصفقات ابجلامعة

 شروط عاّمـة :15الفصــل 

 : احلاالت اليت مل يتعّرض إليها كرّاس الشروط تبقى خاضعة لػ

 رللة احملاسبة العمومية -1
وادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وصبيع النصوص  2014مارس  13ادلؤرخ يف  2014لسنة  1038األمر عدد  -2

 .اليت سبمتو أو نقحتو
 . التشريعات التونسية اجلاري هبا العمل -3

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

 اطلع عليو وصادق اطلعت عليو ووافقت

 جامعة جندوبة ادلـــــــزودرئيس 

 (التاريخ، اإلمضاء، اخلتم وإسم وصفة ادلمضي)        

 .ام جدا: كراس الشروط ىذا)ومجيع مالحقو ( جيب أن يرجع جلامعة جندوبة يف نسختو األصلية ممضىى
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 01لحق عدد م

 بعدم التأثير ثصريح علـى الشرف

 

 وادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014مارس  13ادلؤرخ يف  2014لسنة  1038تطبيقا لألمر عدد  

 

 ….………..….……………………….. إنّػي ادلمضػي أسفلػو : ) اإلسم ، الّلقػب ، الصفػة ( 

 …………………………………..….............................................وادلتعػهد بػاسػم شركة 

أصػػرّح علػػى الشػػرؼ وألتػػـز بعػػدـ القيػػاـ مباشػػرة أو بواسػػطة الرػػري بتقػػدمي وعػػود أو عطػػااي أو ىػػدااي القصػػد منهػػا التػػأثري علػػى خمتلػػف 
 .خيدـ مباشرة أو بصفة غري مباشرة إجراءات إبراـ الصفقة ومراحل إجنازىا دبا

     

 

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

 الـعارض                                                                    

 )اإلسم، الّلقػب، الصفػة، التػاريخ واخلػتم(                                                                     

 

 

 

 

             ********* 

   جامعة جندوبة       
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02ملحق عدد   

 تصريح على الشرف
 

 

 

 ،وادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13ادلؤرخ يف  2014لسنة  1038تطبيقا لألمر عدد  

 

إنّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ادلمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو : ) اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ، الّلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ، الصفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ( 

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

 ......…………………………………..….................................................................…وادلتعػهد بػاسػم شػركة 

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

  

أبنػػين مل أكػػن عػػوان عموميػػا لػػدى وزارة التعلػػيم العػػايل والبحػػ  العلمػػي أو إحػػدى أصػػرّح علػػى الشػػرؼ 
 .ادلؤسسات ادلشرفة عليها

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

        

 الـعارض           

 )اإلسم ، الّلقػب ، الصفػة ، التػاريخ واخلػتم(        

 

 

 

 

********** 

 جامعة جندوبة
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03ملحق عدد   

 بطاقة إرشادات

 

 التالية:تتضمن بطاقة اإلرشادات ادلعطيات 

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

 :.......................................................................صفتو -

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

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

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

 ...............................................................رقم اذلاتـف:... -

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

 .........................................................ادلعرف اجلبائي:...... -

 

 

 

 

                         **********    

 جامعة جندوبة                   
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40ملحق عدد    

 التعهد الـمالـي
ادلطبوعة( )وجوب تقدمي العرض علـى ىاتو  

 ...............................................................................................................إنّػي ادلمضػي أسفلػو : 

 ..............................................................................ادلرسػم ابلصنػدوؽ الوطين للضمػاف االجتماعي ربت رقػم : 

 ....................................ربت رقػم ……/……/……… فػي ………………...…. ادلسجل ابلدفًت التجاري بػ 

 ................................الفاكػس ………………….. اذلاتػف …………………….…......…… القاطن بػ 

مبا يف ذلـك الفصول  ههـد بتنفيذ بنود كّراس الشروط اخلاص ابإلستشارة ىذأتع00/2019بعـد إطـالعي على ملـف اإلستشارة عـدد 
 :جعة طيلة مدة العقد وقد حددتادلقرتحة على أهنا هنائية وغري قابلة للمرا

........ ..............................................................تبار األداءات( ................ادلبلغ اجلملي بلساف القلم)دوف إع
 .......................................................................................................مبلغ التخفيض)بلساف القلم(.

 :م( إبعتبار صبيع التخفيضات وصبيع األداءاتبلسػاف القػلبلغ اجلملي ادلقًتح دبا قيمتو )ادل

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

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

دلوانع ادلنصوص عليها ابلقانوف التونسي وأف أنفذ ىذه كما أتعهد بدفع كل معاليم التسجيل اخلاصة بعقد ىذه الصفقة، وأبف ال أقع ربت طائل ا
: يتم ربويل ادلبالغ الراجعة يل يف ىذه الصفقة ابحلسا  الربيدي/البنكي رقمالصفقة حسب اآلجاؿ ويف أحسن الظروؼ. 

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

 ............................................................................................................................ادلفتوح بػ

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

 ادلــــزود 

 

 

 

                             ********** 

 جامعة جندوبة                      
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 جامعة جندوبة        

 

45ملحق عدد    
 لوازم مكتبية

Prix unitaire 

TTC 

TVA 

% 

Prix 

unitaire 

HT 

Quantités Caractéristiques mini males exigées 

 

Désignation  Articles 

    

 

500 

-Format A4 21*29.7 cm 

-Rame 500 feuilles 

-Format A4 

-Grammage 80 g/m
2 

-Emballage : Boite de 5 ramettes de 500 

feuilles 

 

 

Rame Papier 

Blanc Extra 

Strong A4 80g/m
2
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200 

-Format A4 21*29.7 cm 

-Rame 500 feuilles 

-Format A4 

-Rigidité optimale 

-Impression à haut volume 

-Extra Blanc 

 

 

 

 

Rames Papier 

Extra Blanc A4 

Myprint 
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   10 - Papier couché 250 g lisse Rame Papier 

coché lisse 

A4 250 gr-100 

feuilles  

10 

   10 -Papier Lisse Rame Papier 

cartonnée 
10 

   300 -Epaisseur de trait 1.0mm 

-Couleur Bleu 

-Matière en plastique 

Stylo A Bille Bleu 10 

   25 -Couleur Transparent  Rouleau Sotch 

pour emballage 
10 

   10 -Taille 60 mm 

-Paquet de 10 

Trombones 

Géantes   
10 

   20 - Différentes couleurs 

- -Paquet de 100 

- 24*32cm 

Chemise 

cartonnée  
10 

    

 

200 

- Couleur idéales pour un usage intensif 

- Protègent vos archives de l’humidité et des 

rongeurs 10 cm 

-Fermeture avec bouton pression 

 

 

Boite d’archives 

grande modèle 

10 

   30 -Taille 6 mm 

- Capacité de feuilles 20 

Spirale de 6  01 

   200 -Taille 10 mm 

-Capacité de Feuilles 55 

Spirale de 10 00 

   200 -Taille 12 mm 

-Capacité de feuilles 80 

Spirale de 12 00 

   200 -Taille 14 mm 

-Capacité de feuilles 100 

Spirale de 14 00 

   200 -Taille 16 mm 

-Capacité de feuilles 120 

Spirale de 16 00 

   200 -Taille 18 mm 

-Capacité de feuilles 150 

 

Spirale de 18 00 

   16 -Capacité d’agrafage 20 feuilles 

-Capacité de chargement 50 24/6 

Agrafeuse de 

bureau 
00 
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