رسـ ــالـة مـصـاح ـبـ ـة
إلى السيد:

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

الموضوع :حول رفع وإتالف أرشيف اجلامعة.
ملف االستشارة.
المرفقاتّ :
يسعدين أن أطلب منكم م ّدنا بأحسن عروضكم للقيام برفع وإتالف أرشيف الجامعة (بعد احلصول على تأشرية مؤسسة
األرشيف الوطين).
الضبط يف أجل أقصاه
جيب أن ترسل العروض وجوبا عن طريق البيد مضمون الوصول أو البيد السريع أو توضع مباشرة مبكتب ّ
يوم  :اإلربعاء  60مارس  3602وذلك خالل التوقيت اإلداري يف ظروف مغلقة على العنوان التايل:

جامعة منوبة
المدينة الجامعية بمنوبة –  0202منوبة
الضبط املركزي للجامعة لتحديد اآلجال.
ويقع االعتماد على ختم مكتب ّ
يتعّي عليكم االتصال مبصلحة التوثيق واألرشيف جبامعة منوبة لسحب كراس الشروط
للمشاركة يف هذه االستشارة ّ

ومالحقه.

وملزيد اإلرشادات حول هذه االستشارة ،ميكنكم االتصال ب ـ ـ:
مصلحة التوثيق واألرشيف :الهاتف (poste 222) 16 106 441 – 16 106 944

رئيس جامعة منوبة
شكري المبخوت
1

ك ـراس الش ـ ـروط اإلدارية

الفصل  :1موضوع االستشارة:
الشروط هذا ،القيام باستشارة لدى الشركات املختصة للقيام
كراس ّ
تعتزم جامعة منوبة ،حسب التشريعات اجلاري هبا العمل وبنود ّ

خبدمات رفع وإتالف أرشيف الجامعة (بعد احلصول على تأشرية مؤسسة األرشيف الوطين).
الفصل  :0تقديم العروض:

الشروط عن طريق البيد مضمون الوصول أو البيد السريع أو
ترسل العروض يف ظروف مغلقة مرفقة بالوثائق املصاحبة طبقا لكّراس ّ
توضع مباشرة مبكتب الضبط املركزي جبامعة منوبة على العنوان التايل:

جامعة منوبة
المدينة الجامعية بمنوبة –  0202منوبة
جيب أن تصل العروض إىل مكتب الضبط املركزي برئاسة جامعة منوبة يف أجل أقصاه يوم اإلربعاء  01مارس  6062خالل
التّوقيت اإلداري ،وال ميكن قبول العروض اليت تصل بعد هذا التّاريخ ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط المركزي
بالجامعة.
تق ّدم العروض يف ظرف وحيد خال من أيّة عالمة تدل على العارض (اخلتم ،الرمز…) فال يكتب عليه سوى عنوان اجلامعة إىل
جانب عبارة:
"ال يفتح -استشارة عدد " 6062/06
رفع وإتالف أرشيف جامعة منوبة

حيتوي هذا الظرف على:



كراس الشروط يف صيغته األصلية مع إمضاء مجيع صفحاته باألحرف األوىل وتوقيع العارض وختمه يف الصفحة األخرية.
ّ
وثيقة التعهد املايل واليت تبّي مبلغ العرض مع ضرورة ختم وإمضاء العارض إىل جانب التاريخ (حسب املثال املصاحب).



تصريح على الشرف يتعلق باحملافظة على سرية الوثائق املعدة لإلتالف (حسب املثال املصاحب).
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تصريح على الشرف يف عدم اإلفالس أو التسوية القضائية (حسب املثال املصاحب).
قائمة يف املؤسسات العمومية املتعامل معها يف رفع وإتالف األرشيف (حسب املثال املصاحب).






وثيقة السجل التجاري أو ما يقوم مقامها تثبت اختصاص العارض يف جمال رفع وإتالف األرشيف.
األصل من شهادة يف إبراء الذمة لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي (سارية املفعول).
قائمة يف املوارد اللوجستية والبشرية.
األصل أو نسخة مطابقة لألصل من شهادة يف الوضعية اجلبائية صاحلة إىل آخر أجل لتقدمي العروض.
يجب أن يتضمن العرض المقترح كل الوثائق المذكورة أعاله حتى ال يقع إلغاؤه

الفصل  :3العرض المالي:
بكراس الشروط.
جيب أن يق ّدم العرض املايل
ّ
اخلاص هبذه االستشارة طبقا للمثال املصاحب ّ
ويقدم السعر بامللّيم التونسي مع احتساب مجيع األداءات ،وهو غري قابل للمراجعة ،كما حيتسب هذا السعر إلى غاية انتهاء مدة
التعاقد.
تقوم اإلدارة بتقييم العروض املالية للمشاركّي وذلك بالتثبت فيها وإصالح األخطاء املادية إن وجدت .مث تقوم يف مرحلة ثانية
برتتيبها واالحتفاظ بالعرض األكثر ثمنا.
الفصل  :4مدة التعاقد:
تدوم مدة التعاقد اثين عشرة ( )66شهرا بداية من تاريخ إمضاء العقد وميكن جتديد العقد يف كل مرة ،وبنفس الشروط املنصوص
عليها ضمن العقد األصلي ما مل ميانع أحد الطرفّي كتابيا يف جتديد التعاقد وذلك يف أجل ال يقل عن شهرين ( )63قبل انتهاء
املدة التعاقدية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
الفصل  :5طبيعة الخدمات:
بأي طريقة ترتك أثرا كتابيا وحيمل تارخيا ثابتا (مراسلة ،فاكس،)... ،
يقع إعالم الشركة املتعاقد معها من طرف جامعة منوبةّ ،
وتسمى هذه الوثيقة مطلب تنفيذ
بتوفّر كمية معينة من األرشيف مع ّدة لإلتالف بعد حصوهلا على تأشرية األرشيف الوطينّ ،

خدمات.

خمصصة لتجميع هذا األرشيف ورفعه ونقله من أماكن خزنه باجلامعة إىل مكان
تلتزم الشركة املتعاقد معها بإحضار أكياس أو أوعية ّ

عجنه وإعادة تصنيعه.
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تتم تلبية الطلب يف أجل ال يتعدى عشرة ( )60أيام عمل فعلي من تاريخ استالم مطلب تنفيذ اخلدمات باستثناء
جيب أن ّ
فتتم على األقصى خالل الثمانية وأربعين ( )94ساعة من تاريخ رفع األرشيف
حاالت القوة القاهرة الثابتةّ .أما عملية اإلتالف ّ

من مكان خزنه.

الفصل  :6مسؤولية الشركة المتعاقد معها:
 تتعهد الشركة املتعاقد معها برفع الوثائق ونقلها بوسائلها املادية والبشرية اخلاصة.وتتحمـ ــل املسـ ــؤولية كاملـ ــة يف حـ ــال تلفهـ ــا كلّمـ ــا كانـ ــت هـ ــي املتسـ ــببة يف
 تلتـ ــزم الشـ ــركة بضـ ــمان سـ ــالمة الوثـ ــائق أثنـ ــاء نقلهـ ــاّ
ذلك.

 ختض ـ ــع الش ـ ــركة لاللتزام ـ ــات العام ـ ــة املتعلق ـ ــة ةماي ـ ــة املعطي ـ ــات واملعلوم ـ ــات املض ـ ـ ّـمنة بالوث ـ ــائق واألرش ـ ــيف وبقاي ـ ــا ال ـ ــورق ال ـ ــيتانتفـ ــت حاجـ ــة اجلامعـ ــة إليهـ ــا موضـ ــوا هـ ــذه االستشـ ــارة وذلـ ــك بـ ــاحلرص يف كـ ــل املراحـ ــل علـ ــى جتنـ ــب تسـ ــرب الوثـ ــائق وبقايـ ــا

ألي غرض آخر.
بأي شكل كان ومنع استخدامها ّ
الورق ّ

خصصهم للخدمات فيما يتعلّق بتأجريهم
تحمل الشركة املتعاقد معها بصفتها املشغل مسؤوليّة األعوان الذين ست ّ
 كما ت ّلشغل وملبسهم ومع ّدات عملهم.
وتأمينهم ض ّد األمراض وتغطيتهم االجتماعية وتأمينهم يف إطار املسؤوليّة املدنيّة وحوادث ا ّ
السرية واألخالق.
وهي املسؤول الوحيد عنهم من حيث االنضباط يف العمل وحسن ّ

كل اإلخالالت اليت حتدث أثناء تنفيذ اخلدمات
وتبقى الشركة املتعاقد معها مسؤولة جتاه ّ
السرقات واحلوادث وإفساد املع ّدات و ّ
يتعّي عليها أخذ االحتياطات الالزمة للمحافظة على سالمة األجهزة واملع ّدات والوثائق املوجودة مبحل حفظ األرشيف
وبالتّايل ّ
باجلامعة.

الفصل  :7آجال تنفيذ الخدمات:
إن الشركة املتعاقد معها مطالبة بتنفيذ اخلدمات املنوطة بعهدهتا يف أجل عشرة ( )06أيام عمل فعلي من تاريخ استدعائها من
طرف اجلامعة تبعا ملا نص عليه الفصل  5من كراس الشروط هذا .وكل تأخري يف التدخل لرفع األرشيف يعتب إخالال بالواجبات
التعاقدية ويؤدي إىل فسخ العقد حسب مقتضيات الفصل  06من نفس كراس الشروط.
الفصل  :8التسوية المالية:
تقوم الشركة املتعاقد معها بدفع املستحقات املالية للجامعة على أساس فاتورة يف أربعة نظائر تع ّدها اجلامعة استنادا إىل ملف تسوية
مالية يتضمن :
 مطلبا يف تنفيذ اخلدمات4

 نسخة من حمضر اإلتالف وثيقة الوزن واالستالم اليت يتم إعدادها مبقر الشركة وةضور ممثل عن اجلامعة عند ضبط أوزان الكميات املرفوعة واملع ّدةلإلتالف.
الفصل  :9إبرام العقد:
يقع إعداد عقد مع العارض صاحب العرض األكثـر ثمنا ،وال يكـون ساري املفعول إال بعد إمضائه من الطرفّي املتعاقديـن (إمضاء
العارض جيب أن يكون معرفا لدى املصاحل املختصة).
الفصل  :02فسخ العقد:
ةق فسخ العقد وذلك يف إحدى احلاالت التالية:
حتتفظ جامعة منوبة ّ
أ-

يف حال عدم تنفيذ اخلدمات املطلوبة أو إذا تواصل التأخري وجتاوز العشرة ( )06أيام بداية من تاريخ طلب تنفيذ
الخدمات املرسل من طرف جامعة منوبة،

ب-

تتضمنه من
سريّة الوثائق وما ّ
يف حال إخالل العارض بإحدى مقتضيات فصول العقد وخاصة منها ما يتعلّق باحلفاظ على ّ

ت-

حل شركته أو إفالسه أو وقوعه يف حالة تصفية قضائية.
يف حالة وفاة العارض أو ّ

معلومات ومعطيات،

املتوّف أو دائنيه أو املص ّفي بعرض ،خالل اخلمسة عشرة ( )05يوما املوالية للحادثة ،فإنّه ميكن
ّأما إذا تق ّدم ورثة العارض ّ
لرئيس اجلامعة املوافقة على الطلب.

كتايب حيمل تارخيا
ّ
ويتم التصريح بفسخ العقد آليّا ودون اللجوء إىل احملاكم وذلك بعد عشرة ( )06أيام من تاريخ توجيه تنبيه ّ
تتم اإلجابة عنه.
ثابتا وملْ ّ
الفصل  :00منهجية فتح وفرز العروض:
المرحلة األولى :يتم يف هذه املرحلة فتح العروض والتثبت من استيفائها جلميع الوثائق اإلدارية املطلوبة وتدوين محضر فتح
ظروف يف الغرض.
المرحلة الثانية :يتم يف هذه املرحلة االحتفاظ بالعرض املايل األكثر ثمنا بعد التثبت من مطابقته جلميع الشروط املنصوص عليها
دون يف ذلك محضر فرز عروض.
بكراس الشروط هذا ،ويُ َّ
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المرحلة الثالثة :تتم دعوة العارضّي الستكمال عروضهم إذا رأت جلنة الفتح ضرورة لذلك.
الفصل  :00التراتيب القانونية:
كراس الشروط ،للرتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل وخاصة ألحكام:
خيضع تنفيذ هذه االستشارة ،يف كل ما مل يشر إليه ّ
الصفقات العمومية ومجيع النّصوص اليت أمتته أو
املؤرخ يف  51ديسمب  2002واملتعلق بتنظيم ّ
 األمر عدد  8513لسنة ّ 2002نقحته،

 القانون عدد  55لسنة  0511املؤرخ يف  3أوت  0511واملتعلق باألرشيف، األمر عدد  0510لسنة  0511املؤرخ يف  02ديسمب  0511واملتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف يف األرشيف اجلاريواألرشيف الوسيط وفرز وإتالف األرشيف وحتويل األرشيف واإلطالا على األرشيف العام ،واملن ّقح باألمر عدد  3551لسنة
 0551املؤرخ يف  31ديسمب ،0551
 منشور الوزير األول عدد  32املؤرخ يف  01أفريل  3660حول حتويل الوثائق العمومية وترحيلها أو إتالفها، القانون األساسي عدد  02لسنة  3665املؤرخ يف  32جويلية  3665واملتعلق ةماية املعطيات الشخصية، ومجيع النصوص القانونية والتشريعات التونسية ذات العالقة اجلاري هبا العمل. .....................في:

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

اطلعت عليه ووافقـت
المـزَود
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منوبة في:

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

اطلعت عليه وصادقت
رئيس جامعة منوبة

(التاريخ ،اإلمضاء ،الختم ،إسم وصفة الممضي)

 1هام جدا :كراس ال ّ
شروط هذا (وجميع ملحقاته) يجب أن يرجع لجامعة منوبة ممضى باألحرف األولى في جميع صفحاته ،كما يجب إمضاء وختم الصفحة األخيرة من كرّاس الشروط
من طرف العارض.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منّوبة

عهد المالـي
وثيقة الت ّ
استشارة
خدمات رفع وإتالف أرشيف جامعة منوبة
إين املمضي أسفله (االسم واللقب بالكامل
ّ

والعنوان).......................................................................................................................................................:

.................................................................................................................................................................................................................................
الصفة............................................................................................................................................................................................... ........................:

االسم االجتماعي
عنواهنا:

ؤسسة.........................................................................................................................................................................................:
للم ّ

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

اجلوال .......................................................:الفاكس:
رقم اهلاتف ..................................................:رقم اهلاتف ّ
رقم السجل التجاري:

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

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

صة برفع وإتالف أرشيف جامعة منوبة مبقر اجلامعة.
كل الوثائق املك ّونة مللف االستشارة اخلا ّ
بعد االطالا على ّ
جر عنها ،أتقدم بالعرض املوايل بعد توقيع
وبعد االطالا شخصيا على اخلدمات املطلوبة والتثبت مليّا من طبيعتها ومن ال ّ
صعوبات اليت ميكن أن تن ّ

وختم كل الوثائق الواردة مبلف االستشارة وأتع ّهد بالقيام باخلدمات املطلوبة مقابل دفع مثن  ...........للكيلوغرام الواحد من الورق الذي عرضته
بنفسي ووفقا لل ّشروط املطلوبة.

يتم اخلالص لفائدة جامعة منوبة على احلساب البيدي اجلاري رقم 02660066606660660032-35-50
ّ
كما:





أتعهد بالبدء يف تنفيذ اخلدمات يف اآلجال املنصوص عليها مبلف االستشارة ووفقا للتاريخ املنصوص عليه بوثيقة اإلذن بإسناد اخلدمة.
أتعهد باإلبقاء على صلوحية العرض الذي أتقدم به مل ّدة  90يوما ابتداء من آخر أجل لتسليم العروض.
بأي نوا من أنواا التعويض أو جب األضرار يف حالة عدم قبول عرضي.
أتعهد بعدم املطالبة ّ
أصرح باخنراطي بالصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم .......................................................وأتعهد بإثباته.
ّ
اطلعت عليه ووافقت

 .............................في:

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

(االسم واللقب واإلمضاء والختم والتاريخ)
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منّوبة

تصريح على الشرف حول المحافظة على سرية الوثائق
استشارة

خدمات رفع وإتالف أرشيف جامعة منوبة

إين املمضي أسفله (االسم واللقب بالكامل والعنوان):
ّ
......................................................................................................................................................................... .....................................
الصفة.........................................................……………………………………………………………………………………………………:

االسم اإلجتماعي

للمؤسسة............................................................................................................………………………………………:

ّ

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

عنواهنا:

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

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

رقم اهلاتف …….................................................…………… .....…:الفاكس:

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

اجلوال.......................................................................................................……..........................................................…:

رقم اهلاتف ّ

رقم السجل التجاري:

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

أتعهد بالقيام برفع وإتالف أرشيف جامعة منوبة مع مراعاة الشروط الفنية المعمول بها والحفاظ على السرية المطلقة للوثائق وما تتضمنه من
معطيات ومعلومات.
اطلعت عليه ووافقت
 .............................في:

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

(اإلسم واللقب-اإلمضاء والختم والتاريخ)
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تصريح على الشرف في عدم اإلفـالس أو التسوية القضائية
استشارة

خدمات رفع وإتالف أرشيف جامعة منوبة

املتممة له:
تطبيقا ألحكام األمر  2051لسنة  3663املؤرخ يف 02ديسمب 3663واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجلميع النصوص املنقحة أو ّ
إين املمضي أسفله (االسم واللقب بالكامل):
فّ
......................................................................................................................................................................... .....................................
الصفة.........................................................……………………………………………………………………………………………………:

االسم اإلجتماعي

للمؤسسة............................................................................................................ ………………………………………:

ّ

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

عنواهنا:

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

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

رقم اهلاتف …….................................................…………… .....…:الفاكس:

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

اجلوال.......................................................................................................……..........................................................…:

رقم اهلاتف ّ

رقم السجل التجاري:
املعرف
ّ

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

اجلبائي................................................................................................................................................................................ :

أصرح على الشرف أن هذه المؤسسة ليست قيد اإلفالس أو التصفية القضائية.

 .............................في:

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

(اإلسم واللقب ،الصفة،الختم واإلمضاء)
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منّوبة

قائمة في المؤسسات العمومية المتعاقد معها
في مجال رفع واتالف األرشيف
إلى غاية تاريخ هذا العرض
االسم االجتماعي للمؤسسة .................................................... :
رقم السجل التجاري ............................................................ :

ع/ر

اسم المؤسسة
NOM DE L’ORGANISME

الو ازرة الراجع إليها بالنظر
MINISTERE DE TUTELLE

تاريخ التعاقد
DATE DE CONVENTION

 .............في .........................
االسم واللقب – اإلمضاء والختم
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