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رســـالة مصاحبة
إلـــــى السيد:

……………………………………………………………………………

تح ّية طيبة وبعد،
يشـرّ فني أن أطلب منكم م ّدنا بأحسن عروضـكم لل ّتزوّ د بأجھزة تكييف ھواء ،موضوع طـلب الـعروض الوطني
عدد  2016/02الخاص باقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الرّ اجعة إليھا
بالنظر)،أنظر كراس الشروط الفنيّة (.
ويجب أن ترسل العروض وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو توضع مباشرة
بمكتب الضبط بالجامعة في أجل أقصاه يوم  :الجمعة  24جوان ،2016على الساعة العاشرة صباحا) (10hفي
ظروف مغلقة على العنوان التالي.
جامعة م ّنوبة
المدينة الجامعية بم ّنوبة –  2010م ّنوبة
ويقع االعتماد على ختم مكتب الضبط لتحديد اآلجال.
لذا يرجى منكم أخذ ك ّل االحتياطات لتصل عروضكم في اآلجال المح ّددة حيث أنّ الجامعة تعتبر كل العروض
التي تصل خارج التوقيت اإلداري والتاريخ المح ّدد لقبولھا ملغاة.
لمزيد اإلرشادات حول طلب العروض ھذا ،يرجى اإلتصال بـ:
اإلدارة الفرع ّية للبناءات وال ّتجھيز بجامعة م ّنوبة
الھاتف / 71 602 996 :الفاكس71 602 211:
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شــــروط اإلداريّة
كــ ّراس ال ّ
الفصل  : 1موضوع الصفقة :
تعتزم جامعة م ّنوبة ،حسب التشريعات الجاري بھا العمل وبنود كراس الشروط ھذا  ،اقتناء مكيفات ھواء
وتركيزھا لفائدتھا ولفائدة المؤ ّسسات الرّ اجعة إليھا بالنظر )أنظر كراس الشروط الفنية(.
و تتوزع الطلبات ،موضوع طلب العروض ھذا ،إلى أربعة فصول .ويمكن لكل عارض المشاركة في فصل
واحد أو في مجموعة من الفصول و يتم إسناد الصفقة حسب الفصول.
صغرى فقط )مكيف( 18000 BTU Chaud froid /
علما وأن الفصل عدد  03مخصص للمؤسسات ال ّ

الفصل : 2الشروط المطلوبة للمشاركة:
ضمانات المطلوبة لتنفيذ الصفقة في
 تقبل ضمن طلب العروض ھذا مشاركة كل عارض مستوفى لل ّأفضل ا ّ
لظروف.
 ال تقبل مشاركة األشخاص الطبيعيين الذين ھم في حالة إفالس أو في حالة تصفية قضائية في طلبالعروض ھذا.
 -يمكن للوكالء المؤھلين لذلك بصفة قانونية ،المشاركة في طلب العروض ھذا شريطة أن ال يمثل نفس

الوكيل أكثر من عارض واحد لھذه الصفقة.
الفصل  : 3تقديم العروض :
يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من اإلدارة الفرعية للبناءات والتجھيز بالجامعة خالل التوقيت اإلداري مقابل
وصل يفيد تنزيل مبلغ مالي قدره ثالثون دينارا ) (30بالحساب الجاري البريدي للجامعة عدد  ،627-25كما
يمكن تحميل الكراس من موقع واب جامعة منوبة  www.uma.rnu.tnوفي ھذه الحالة يجب إرفاق العرض
باألصل أو نسخة من وصل خالص حوالة بريدية.
ترسل العروض المحتوية على العروض الفنية والمالية في ظروف مغلقة مرفقة بالوثائق المصاحبة طبقا لكراس
الشروط عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بجامعة منوبة
مقابل وصل في ذلك  ،لذا ،يتعين على المشاركين أن يأخذوا احتياطاتھم حتى تصل عروضھم إلى جامعة م ّنوبة
في األجل المحدد.
تق ّدم العروض في ظرف خال من أية عالمة تدل على العارض )الختم ،الرمز…( فال يكتب عليه سوى عنوان
الجامعة إلى جانب عبارة :
" ال يفتح -طلب عروض وطني عدد  "2016/02اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا"
ترسل العروض باسم السيد رئيس جامعة منوبة  ،إلى العنوان التالي:
جامعة م ّنوبة :المدينة الجامعية بم ّنوبة –  2010م ّنوبة
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حد ّد اخر أجل لقبول العروض ليوم الجمعة  24جوان ،2016على الساعة العاشرة صباحا) (10hو فتح
العروض في نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا ) (11hبقاعة االجتماعات بمقر جامعة م ّنوبة  ،وال
ضبط بجامعة منوبة.
يمكن قبول العروض التي تصل بعد ھذا التاريخ ويعتمد في ذلك على ختم مكتب ال ّ
يحتوي ھذا الظرف الخارجي على:
 (1الضمان المالي الوقتيّ )النسخة األصلية( :ال تقل م ّدة صالحيته عن تسعون يوما) (90بداية من تاريخ اليوم
الموالي لألجل األقصى المحدد لقبول العروض .
حددت قيمة ھذا الضمان بالنسبة لكل فصل طبقا لبيانات الجدول الموجود بالفصل الثامن من كراس الشروط
اإلدارية ،مع العلم أن الصكوك البنكية بجميع أنواعھا غير مقبولة )مالحظة  :كل عرض ال يحتوي على
وثيقة الضمان الوقتي يعد الغيا بالنسبة للفصل المعني (
يقدم الضمان المالي الوقتي باسم جامعة منوبة )(Université de la Manouba
كراس الشروط اإلدارية مؤشر من قبل العارض أو وكيله المؤھل قانونا لذلك في ك ّل صفحاته مع إضافة
ّ (2
إمضاء و اسم و لقب وصفة الممضي و الختم و التاريخ في الصفحة األخيرة،
 (3بطاقة إرشادات حول العارض معمرة و ممضاة و تحمل ختم العارض طبقا لألنموذج المصاحب.
 (4نسخة أصلية أو نسخة مطابقة لألصل من شھادة في الوضعية الجبائية للعارض مسلّمة من إدارة األداءات،
وتكون صالحة عند آخر أجل لتقديم العروض،
 (5نسخة مطابقة لألصل من شھادة في االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي أو األصل من شھادة
في إبراء الذمة سارية المفعول،
 (6تصريح على الشرف ،يحمل ختم وإمضاء العارض ،يثبت أن العارض ليس في حالة إفالس أو تسوية
قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل ،كما يصرح بمقتضاه بعدم القيام مباشرة او بواسطة الغير بتقديم
وعود أو عطايا أو ھدايا قصد التأثير على مختلف اجراءات ابرام الصفقة و مراحل انجازھا و يفيد ضمنه
أنه لم يكن عونا عموميا لدى جامعة منوبة ،أو أنه مضى على انقطاعه عن العمل بھا مدة خمس )(05
سنوات على االقل )وذلك حسب النموذج المصاحب(  ،غير أنه يتعين وجوبا ،بالنسبة للمشاركين الذين ھم
في حالة تسوية قضائية ،طبقا للتشريع الجاري به العمل ،إرفاق عروضھم بتصريح لإلعالم في الغرض.
 (7نسخة مطابقة لألصل من التصريح المقدم الى ادارة الجباية يثبت رقم معامالت الشركة بعنوان سنة 2015
و الذي يجب أن ال يتجاوز 600ألف دينار )وثيقة تقدم فقط من طرف المؤسسات الصغرى الناشطة( .
 (8نسخة مطابقة لألصل من شھادة التصريح باالستثمار أو ما يثبت حجم االستثمار والذي ال يجب أن يتجاوز
 300ألف دينار )وثيقة تقدم فقط من طرف المؤسسات الصغرى المحدثة(.
 (9تصريح على الشرف باستقاللية المؤسسة الصغرى الناشطة وحديثة التكوين ،حسب الملحق المصاحب.
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 (10وثيقة التزام بخدمات)(Aspect serviceوتوفير قطع غير المعدات لمدة ال تقل عن خمسة)(05سنوات من
تاريخ انتھاء مدة الضمان حسب المنوال المصاحب.
 (11كرّ اس الشروط الفنيّة مؤشر من قبل العارض أو وكيله المؤھل قانونا لذلك في ك ّل صفحاته مع إضافة إمضاء
واسم ولقب وصفة الممضي والختم و التاريخ في الصفحة األخيرة.
 (12وثيقة تثبت مطابقة المعدات المقترحة لمواصفات الجودة  ISOأو مواصفات تونسية )م.ت( صالحة عند الفتح
العروض.
 (13االصل أو نسخة من وصل حوالة بريدية يثبت خالص مبلغ اقتناء كراس الشروط في صورة قيام المشارك
بتحميله من موقع واب الجامعة.

الظرف عدد  :01يحمل عبارة "العرض الفني "يحتوي على الوثائق التالية:
 (14استمارات اإلجابة ) (Les formulaires de réponsesممضاة ومؤرخة من قبل العارض وتحمل ختم
الشركة تحدد بوضوح الخاصيات الفنية المتعلقة بكامل المع ّدات المقترحة مع وجوب تعميرھا حسب النماذج
المصاحبة).ال تقبل أي نماذج أخرى(
 (15الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية) (Prospectus Techniquesالخاصة بالمكيفات المطلوبة في
الفصل المعني بالمشاركة و التي يجب أن تكون واضحة ومفصّلة و مدعّمة لكل بيانات استمارات اإلجابة
)محبّذ استعمال قلم مشعّ ) (Marqueur Fluorescentإلبرازھا وتسھيل الوصول إليھا( و مكتوبة باللغة
العربية أو الفرنسية أو اإلنقليزية وتحمل إمضاء و ختم المشارك.
 (16نسخة مطابقة لألصل من وثيقة" شھادة اختبار" المقدمة من قبل المركز التقني للصناعات الميكانيك ّية
والكھربائ ّية ).(CETIME
 (17ملصقة التأشير الطاقي بالنسبة للمعدات المشارك بھا.
مالحظة :عدم تقديم ھذه الوثائق 15-14يؤدي الى اقصاء العرض اليا.
الظرف عدد  : 02يحمل عبارة "العرض المالي " يحتوي على الوثائق التالية :
 (18جدول األسعار بالدينار التونسي وباعتبار جميع األداءات)مع وجوب تعمير المطبوعة المسلمة من الجامعة (.
 (19وثيقة التعھد المالي ) ( soumissionممضاة و مؤرخة بعد تعميرھا بدقة حسب المنوال المبّين بكراس
الشروط و تحمل ختم المؤسسة والتي تبيّن مبلغ العرض المالي بالدينار التونسي باعتبار جميع األداءات.
مالحظة :عدم تقديم ھذه الوثائق 19-18يؤدي الى اقصاء العرض اليا.

الفصل  : 04فتح العروض:
يتم فتح العروض الماليـّة والفنيـّة من طرف لجنة الفتح بجامعة م ّنوبة خالل جلسة علنية يوم الجمعة  24جوان
 2016على السّاعة الحادية عشرة صباحا ) (11hبقاعة االجتماعات بالجامعة.
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كما يتعين على العارضين االستظھار بختم الشركة و في صورة حضور مم ّثل عن الوكيل القانوني فيجب
االستظھار بتفويض رسمي.

الفصل  : 05المالحظات واالستفسارات

تق ّدم المالحظات واالستفسارات فيما يخصّ طلب العروض قبل انقضاء ال ّتاريخ األقصى لقبول العروض
ب) (10أيام على األقل و ترسل و جوبا إلى العنوان ال ّتالي :
جامعة م ّنوبة
المدينة الجامعية بم ّنوبة –  2010م ّنوبة
و تلتزم جامعة منوبة باإلجابة على المالحظات واالستفسارات المطلوبة و تعميمھا غلى بقية المشاركين قبل
انقضاء ال ّتاريخ األقصى لقبول العروض.

الفصل  : 06الوثائق المكونة للصفقة :
-

وثيقة ال ّتعھد المالي
جدول األسعار
كراس الشروط اإلدار ّية
كراس الشروط الفنية
إستمارات اإلجابة الفنية
الضمان النھائي
عقد الصفقة

الفصل : 07العرض المالي :
تع ّمر وثيقة التعھد المالي ) ( La soumissionوفق المثال المضمّن بكراس الشروط والتي تبيّن مبلغ العرض
المالي الخاص بالفصول المقبولة فنيّا وتمضى من قبل العارض شخصيا أو وكيله المفوّ ض دون أن يكون للوكيل
ّ
الحق في تمثيل أكثر من عارض في ھذه الصفقة.

الفصل  : 08الضمانات المالية :
-1الضمان المالي والوقتي :
على كل عارض أن يق ّدم ضمن عرضه بالنسبة لكل فصل ضمانا ماليا وقتيا لفائدة جامعة منوبة حسب المبالغ
المبنية بالجدول التالي :
عدد
الفصول
01

03
04

بيان الفصول
Climatiseurs Split Système Puissance 9000 BTU
Chaud Froid
Climatiseurs Split Système Puissance 12000 BTU
Chaud Froid
Climatiseurs Split Système Puissance 18000 BTU
Chaud-Froid
Climatiseurs Split Système Puissance 24000 BTU
Chaud Froid

الجملة

الكمية

قيمة الضمان المالي
الوقتي )بحساب
الدينار التونسي (

30

336.300

62

815.300

28

499.800

51

1142.400
2793.800

عدم تقديم الضمانات المالية الوقتية يؤ ّدي إلى إقصاء العروض آل ّيا .4
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أما فيما يخصّ العروض الملغاة فيقع استرجاع ھذا الضمان من قبل العارض .وفي حالة رفض المزوّ د للصفقةيقع تنزيل الضمان الوقتي بالحساب الجاري لجامعة م ّنوبة .كما أن تأجيل صلوحية العروض يؤدي إلى التمديد
في م ّدة سريان مفعول الضمان البنكي الوقتي .و يلتزم المزوّ د بإنجاز ذلك في اآلجال.
بالنسبة إلى العارضين الذين أسندت لھم الصفقة ،ال يتم إرجاع الضمان المالي الوقتي المقدم من قبلھم إالّ بعدتقديمھم للضمان المالي النھائي و ذلك في أجل أقصاه عشرون)  ( 20يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.
يعتبر ھذا الضمان الوقتي وثيقة إدارية ضرورية لقبول العرض ،يجب تضمينھا مع الوثائق الموجودة بالظرفالخارجي ويبقى صالحا إلى حين تعويضه بالضمان المالي النھائي .
-2الضمان المالي النھائي:
على العارض الذي ظفر بالصفقة أن يق ّدم خالل أجل أقصاه عشرين)  (20يوما ابتداء من تاريخ إعالمه بإسناد
الصفقة ضمانا ماليا نھائيا مقداره ثالثة بالمائة)(% 3من المبلغ الجملي للصفقة.
ينجر عن عدم تقديم الضمان المالي النھائي خالل المدة المذكورة أعاله اعتبار العارض قد تخلى ضمنيا عن
عرضه وبالتالي تطبق أحكام الفصل  28من كراس الشروط.
ضمان النھائي بمجرد وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك في أجل أقصاه شھر بعد القبول
يرجع ال ّ
الوقتي للمع ّدات.

الفصل  : 09الحجز بعنوان الضمان:
تقوم جامعة منوبة عند الخالص بحجز نسبة عشرة بالمائة )(% 10من المبلغ الجملي للصفقة وذلك بعنوان
ضمان التجھيزات إالّ أ ّنه وبطلب من صاحب الصفقة يمكن تعويض ھذا الحجز بضمان بنكي بنفس القيمة المالية.
وفي كل الحاالت يرجع الحجز بعنوان الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منه بعد خصم ما قد يكون تخلّد بذمته
بمرور أربعة أشھر من تاريخ القبول النھائي إالّ إذا تم إعالمه بحجز كامل مبلغ الضمان إلخالله بتع ّھداته
التعاقد ّية وعند االقتضاء يتم إعالمه بطرق تسوية وضع ّيته.
و يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن في نفس اآلجال والشروط .وإذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل جامعة
منوبة قبل انقضاء األجل األقصى بمقتضى رسالة معلّلة مضمونة الوصول أو بأيّة وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لھذا
اإلعالم بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته ،ال يرجع الحجز بعنوان الضمان أو ال يوضع حد اللتزام
الكفيل بالتضامن إالّ برسالة رفع اليد التي تسلمھا جامعة منوبة.

الفصل  : 10منھجية تقيم العروض:
يمكن لكل عارض المشاركة في فصل واحد أو في مجموعة الفصول طبقا للفصل  1من كراس الشروط
و يتم إسناد الصفقة حسب الفصول ،ويمكن إسناد كل الفصول لعارض واحد.
الصغرى فقط )مكيف (Chaud froid/ Froid – 18000 BTU
علما وأن الفصل عدد  03مخصص للمؤسسات ّ

المرحلة األولى :تتولى لجنة الشراءات في ھذه المرحلة ،التثبت ،باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان
الوقتي ،في صحة الوثائق المكوّ نة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم ترتيب
جميع العروض المالية تصاعديا .االعتماد على السعر الفردي دون اعتبار االداءات.
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المرحلة الثانية :تتولى لجنة الشراءات في ھذه المرحلة التثبت في مطابقة العرض الفني المق ّدم من قبل صاحب
العرض المالي األقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط.
إذا تبيّن أنّ العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يت ّم اعتماد نفس المنھجية بالنسبة للعروض الفنية
المنافسة حسب ترتيبھا المالي التصاعدي.
 جميع الوثائق الفنية و المطويات الخاصة بالفصول ھي وثائق اقتصائية.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌرض اﻟذي ﻳﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻫو اﻟﻌرض اﻷﻗﻝ ﺛﻣﻧﺎ ،وﻋﻧد اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﻌروض اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳن
ﻋﺎرﺿﻳن أو أﻛﺛر ﻳطﻠب ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻣن اﻟﻣﺗرﺷﺣﻳن اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن أن ﻳﻘدﻣوا ﻋروﺿﺎ ﻣﺎﻟﻳﺔ أﺧرى وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻﻝ 68ﻣن
اﻷﻣر ﻋدد  1039ﻟﺳﻧﺔ  2014اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  13ﻣﺎرس  2014اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﻳم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ.

الفصل  : 11مدة صلوحيه العرض
يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضھم ملزمين بھا لمدة تسعون ) (90يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ
األقصى المحدد لقبول العروض من قبل الجامعة .
و بمجرد تقديمھم لھذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلھم الخاصة و تحت كامل مسؤولياتھم بجمع كل
المعلومات التي يرونھا الزمة لتقديم عروضھم و للتنفيذ المحكم اللتزاماتھم .

الفصل  : 12ثمن الصفقة
ال تسحب العروض المقدمة إلى الجامعة وال تن ّقح ويجب أن تتضمن ھذه العروض األثمان الفردية للفصول دون
احتساب األداءات ،من جھة وباحتساب جميع األداءات بما فيھا المحمولة على اللّف و النقل إلى ح ّد مكان التسليم،
من جھة أخرى .كما يجب أن تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة .
على المشارك أن يقدم أسعار الفصول وفق نموذج جدول األسعار المرفقة بكراس الشروط.
ويمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض
المالي و تبليغ الصفقة مدة ستة )( 06أشھر.
ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب للمشتري العمومي يبين فيه قيمة التحيين المطلوبة و االسس و
المؤشرات المعتمدة في تقديره و يكون المطلب مرفقا بجميع الوثائق و المؤيدات المثبتة لذلك.
و تتم عملية تحيين العرض المالي حسب تغييرات أسعار المعدات وفقا للقاعدة ال ّتالية:
العرض المالي المحين = العرض المالي األصلي × )+1نسبة التحيين )*((
)*( نسبة التحيين = الفترة

المعنية )باليوم(

×

نسبة السوق المالية)(TMM

365
تحتسب الفترة المعنية بالتأخير ابتداء من اليوم الموالي النقضاء مدة  06أشھر على تقديم العرض المالي.
مع العلم أن قيمة التحيين ال يمكن أن تتجاوز نسبة  %05من قيمة األسعار المقدمة بالعرض المالي األصلي عند
تقديم العروض المالية .
يجب على صاحب الصفقة أن يبيّن ضمن مطلبه قيمة التحيين المطلوبة و األسس و المؤشرات المعتمدة في
تقديره .و يكون ھذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق و المؤيدات المد ّعمة.
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الفصل  :13العروض البديلة ) :(Offres Variantes
ال يمكن للعارض أن يقترح ،باإلضافة إلى عرضه األصلي ،عروضا بديلة عن ك ّل فصل من الفصول
المنصوص عليھا بكرّ اس الشروط.

صفقة وآجالھا :
الفصل  : 14تنفيذ ال ّ
يقصد بتنفيذ الصفقة تسليم وتركيز وتشغيل ال ّتجھيزات.
ت ّم تحديد األجل األقصى لتنفيذ الصفقة بثمانين) (80يوما بداية من تاريخ اإلعالم بإسناد الصفقة وباعتبار أيّام
األحد والعطل الرسميّة واألعياد ،إالّ أنّ المشاركين يمكنھم اقتراح آجال تنفيذ أقل من ذلك ضمن عرضھم الف ّني.
كل عرض يتضمّن أجل تنفيذ يفوق األجل المذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية.
صين للقيام بتسليم وتركيز التجھيزات وتشغيلھا
يتعيّن على المزوّ د أن يضع على ذمّة جامعة منوبة الفنيين المخت ّ
وتكوين األشخاص الذين سيتم اقتراحھم من قبل المؤسسة المعنية لصيانة المع ّدات.

الفصل  : 15تغيير حجم الطلب ّية :
يمكن لجامعة منوبة تغيير الكميات المطلوبة موضوع الصفقة بالزيادة أو النقصان في حدود  20بالمائة من مبلغ
الصفقة دون أن يكون للعارض الحق في اإلعتراض أو تغيير شروط البيع ،وفي صورة تجاوز ھذا السقف يتم
اللجوء إلى إمضاء ملحق في الغرض.

الفصل  : 16التعويض عن األضرار:
يمكن لصاحب الصفقة الحصول على تعويض عن األضرار والتكاليف اإلضافية الناتجة عن التأخير الراجع
للمشتري العمومي أثناء اإلنجاز.
ويتم احتساب قيمة التعويض عن التأخير الراجع للمشتري العمومي المعني كما يلي :
مبلغ التعويض = )قيمة البضاعة المعنية بال ّتأخير ( × )عدد أيام التأخير (
1000
وفي جميع الحاالت ال يمكن أن يتجاوز ھذا المبلغ سقف  %5من مبلغ الصفقة.
يجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض للمشتري العمومي المعني ،يب ّين فيه قيمة التعويض المطلوب
واألسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره و يكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.
في صورة إقرار وجاھة طلب التعويض ،يت ّم إبرام ملحق للصفقة بناء على رأي لجنة الصفقات ذات النظر.

الفصل  :17منح ھامش التفضيل:
تفضل المنتجات التونسية المنشأ والمتعلقة بالفصول المطلوبة في طلب العروض ھذا ،على المنتجات األخرى
مھما كان مصدرھا ،إذا كانت في نفس المستوى من الجودة ،على أن ال تتجاوز أثمان ھذه المنتجات الوطنية
أثمان مثيالتھا األجنبية بأكثر من .%10
ويجب أن يقدم العارض شھادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة.
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الفصل : 18غرامات التأخير
في حالة تأخير غير مبرر في اآلجال المحددة لتسليم التجھيزات موضوع الصفقة ودون أن يت ّم االلتجاء إلى إعالم
مسبق ،يتم تطبيق التراتيب الجاري بھا العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ ال ّتأخير كال ّتالي:
مبلغ العقوبات =)قيمة المعدات التي لم يقع تركيبھا وتشغيلھا في اآلجال باعتبار جميع األدءات ×)عدد أيام التأخير (×1

1000
و في جميع الحاالت ال يمكن أن تتجاوز جملة غرامات ال ّتأخير سقف % 5من مبلغ الصفقة.
الفصل  : 19استالم ال ّتجھيزات
يلتزم المزود بتوفير مع ّدات جديدة ،لم تستعمل سابقا و مواكبة آلخر التقنيات المعتمدة في المجال.
 1-19اإلستالم الوقتي :
تسلّم المعدات بمقر المؤسسات المعنية على أن يتم ّ:
 ال ّتأكد من مطابقة المع ّدات المسلّمة للخاصيات الفنية المق ّدمة من قبل العارض آنفا وذلك بعد تجربتھاوتشغيلھا وتكوين األعوان الذين سيتم اقتراحھم من قبل المؤسسة ،ويحق للجامعة في ھذا اإلطار
االستعانة بخبراء أو تقنيين تختارھم للغرض.
 إمضاء محضر االستالم الوقتي للمع ّدات إجراء محضر معاينة في صورة نقصان المع ّدات أو عدم مطابقتھا للشروط الفنية المطلوبة. 2-19اإلستالم ال ّنھائي :
بعد انقضاء م ّدة الضمان المقترحة من المزوّ د يت ّم التصريح بالتسليم النھائي للصفقة و يحرر محضر استالم نھائي
في الغرض و ذلك شريطة ان يكون صاحب الصفقة قد أوفى بك ّل التزاماته .

الفصل : 20التكوين:
يلتزم المزود بتكوين االعوان المكلفين باستعمال التجھيزات المقتناة تكوينا منھجيا و مدققا و ذلك بمقره او بمقر
المؤسسة المعنية حسب طلب الجامعة،ويكون ذلك عن طريق فنين مختصين في الميدان.
يكون التكوين طبقا لبرنامج يقترحه المزود و تصادق عليه الجامعة وذلك اثر امضاء الصفقة من الطرفين .يكون
التكوين لفائدة عونين من كل مؤسسة مستفيدة من التجھيزات التي سيسلمھا المزود.

الفصل : 21عيون الصنع:
تتولى لجنة قبول المعدات عند معاينتھا لعيوب في الصنع أو عدم مطابقة المعدات المقدمة للخصائص الفنية و
لعناصر الجودة المطلوبة تقدير الضرر الحاصل و تسجيل ذلك ضمن محضر جلسة يحرر في الغرض .و بإمكان
رئيس الجامعة في ھذه الخالة االذن بإجراء خصم على المبالغ المماثلة من مختلف الفواتير التي ھي في طور
االستخالص لدى الجامعة من الضمان النھائي أو بأية وسيلة أخر

الفصل 22التسوية المال ّية :
 يت ّم القيام بخالص الصفقة بعد التصريح باالستالم الوقتي وبعد تقديم الوثائق التالية:8
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* فاتورة في أربعة نظائر من قبل المزود تتضمن المبلغ بلسان القلم وتكون مختومة ومر ّقمة وممضاة وتكون ھذه
الفاتورة باسم جامعة منوبة.
* النسخة األصلية لإلذن اإلداري.
*وصوالت التسليم للمعدات والتي يجب أن تمضى من قبل حافظ المغازة والمسؤول األوّ ل بالمؤسسة المعنية
وتحمل أرقام الجرد للمع ّدات المسلّمة.
* محاضر اإلستالم الوقتي ممضاة و مؤرخة.
*نسخة مطابقة لألصل من شھادة االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي سارية المفعول.
 يت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراّجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون) (30يوما ابتداء من اليومالذي أتم فيه تسوية ملفه بتحويل بريدي أو بنكي بحساب المزود .ويتعين على المحاسب العمومي خالص صاحب
الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر ) (15يوما من تاريخ تلقيه األمر بالصرف.
وإذا لم يتم ذلك ،فإنّ صاحب الصفقة يتم ّتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتھاء ھذا
األجل تطبيقا للفصل .103
وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة باعتماد النسبة المعمول بھا في السوق المالية والصادرة
عن البنك المركزي التونسي نسبة السوق المالية ) (TMMوذلك على ال ّنحو ال ّتالي :
فوائض ال ّتأخير = مبلغ المستحقات × عدد أيام التأخير ×نسبة السوق المالية) (TMM
 365يوما

الفصل  : 23المحاسب العمومي :
المحاسب العمومي لجامعة منوبة و مقره بالمعھد العالي للتوثيق مكلف بخالص الفواتير الناتجة عن الصفقة.

ضمان :
الفصل  : 24مدّة ال ّ
يضمن المزوّ د سالمة المع ّدات من ك ّل عيب في الصنع لم ّدة سنة على األقل بداية من تاريخ القبول الوقتي. يتعھد كل مشارك بضمان المع ّدات موضوع الصفقة ض ّد ك ّل خلل في المواد األولية أو الصنع و يشمل ھذاالضّمان نفقات التعديل واإلصالح بما في ذلك مصاريف النقل وقطع الغيار واليد العاملة.
 في حالة وجود معداّت معيبة فإنّ الضمان يتمثل في تعويضھا أو إصالحھا مجانا و ذلك في أجل ال يتجاوزالعشرة)  (10أيّام من تاريخ إعالم المزود بذلك.

الفصل  : 25خدمات ما بعد البيع :
يتعھد المزود كتابيا بتأمين خدمات ما بعد البيع من صيانة و إصالح و توفير قطع الغيار لم ّدة ال تقل عن خمسة
) (05سنوات على األقل ابتداء من تاريخ إنتھاء م ّدة الضمان.

الفصل  : 26تسجيل الصفقة
تحمل معاليم تسجيل الصفقة )جميع الوثائق المشار إليھا بالفصل  (6على نفقة المزود .وھو مطالب بتسليم
الجامعة نظيرين أصليين مسجّ لين باستثناء وثيقة الضمان النھائي الذي يسلّم في نسخة أصليّة وحيدة.
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الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

 - IIكــــراس الشـــــروط الفنــــيّة
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الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Fourniture et pose des climatiseurs a l’université de la Manouba
Les travaux objet de cet appel d’offre consistent en la fourniture et pose des climatiseurs à
l’université de la Manouba.
 CLIMATISEURS SPLIT SYSTEM :
Fourniture, transport et pose des climatiseurs SPLIT-SYSTEM Froid et chaud froid avec les
caractéristiques techniques suivantes :
 Classe énergétique 1.2.
 Réfrigérant R410A.
 Alimentation électriques par un disjoncteur bipolaire.
 Compresseur rotatif,Inverter carrosserie métallique avec peinture cuite au four.
 Carrossé vertical ou horizontal selon nécessité et disposition demandée.
 niveau sonore silencieux.
 Feltre dual protection lavable (anti-champignon)
 Redémarrage et contrôle de volet automatique.
 Commande infrarouge
 Temperature extérieur Tropicalise.
 Caracteristique certifies ISO.
 Fiche de renseignement technique doid etre collée sur les climatiseur a fournir.
 L’etiquetage doit etre colée sur les climatiseur a fournir.
 Les climatiseurs doivent etre fournis et posés y compris télécommande, tuyauterie de
raccordement frigorigène isolée ,coupe courant électrique avec câble d’alimentation
nécessaire et un disjoncteur de coupure,forotage ,perçage des murs a des différentes
dimensions et goulotte lisse pour le passage des tuyauteries.
 Rebouchage, retouches d’enduit et peinture.
 Unité extérieur montée sur socle scellé contre mur, la tuyauterie des condensations
raccordée jusqu’à l’extérieur et toutes sujétions.
 Assistance au démarrage et formation sur la connaissance de la machine, utilisation….
E LA PRESENCE DE LA SIGNALISATIEQUIPEMENPOSTESDE TRANSFORMATION

رئيس جامعة منّوبـة

اطلعت عليـه ووافقت
العارض
()اإلسم واللقب والصفة واإلمضاء والختم

2016/02الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد
ّ اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات
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اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

 – IIIالمـــالحـــق
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الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

بطاقة إرشادات عا ّمة حول المشارك
طلب العروض الوطني عدد  2016/02وفقا لالجراءات المبسطة
اﻻﺳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠ ّﺷرك :

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

اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ:

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

اﻟﻌﻧوان ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ:

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

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

اﻟﻬﺎﺗف .......................................................................................................... :اﻟﻔﺎﻛس:
رأس اﻟﻣﺎﻝ:

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

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

ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺣت ﻋدد:
ﻣرﺳﻣﺔ ّ
ّ

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

اﻟﻣﻌرف اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ:
رﻗم
ّ
عدد اإلنخراط بالصندوق القومي للضمان االجتماعي...................................................................................................:
..........................................................................................................................................................

رقم الحساب الجاري....................................................................... :اﻟﺑﻧك:

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

وﻛﻳﻝ اﻟﺷرﻛﺔ:

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

اﻟﻣﻔوض ﻹﻣﺿﺎء وﺛﺎﺋق اﻟﻌرض )اﻻﺳم واﻟﻠﻘب واﻟﺧطﺔ(:
اﻟﺷﺧص ّ

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

اﻟﺟواﻝ ............................................ :اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ:
رﻗم اﻟﻬﺎﺗف ّ

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

 ............................ﻓﻲ:

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

اﻟﻌﺎرض
)اﻻﺳم واﻟﻠﻘب ،اﻟﺻﻔﺔ ،اﻟﺧﺗم واﻹﻣﺿﺎء(
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الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

تصريح على الشرف

ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻷﻣر ﻋدد  1039ﻟﺳﻧﺔ  2014اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  13ﻣﺎرس  2014واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﻳم

ﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ.
ا ّ

ّإﻧﻲ اﻟﻣﻣﺿﻲ أﺳﻔﻠﻪ:
اﻟﺻﻔﺔ :
ّ

اﻟ ّﺷرﻛﺔ :

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

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

ﺷرف ﺑﻌدم ﻗﻳﺎﻣﻲ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋن طرﻳق اﻟﻐﻳر ﺑﺗﻘدﻳم وﻋود أو ﻋطﺎﻳﺎ أو
أﺻرح ﻋﻠﻰ اﻟ ّ
ّ
اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻣوﺿوع طﻠب
ﻫداﻳﺎ ﻗﺻد اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف إﺟراءات إﺑرام وﻣراﺣﻝ ﺗﻧﻔﻳذ ّ
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﻣﻛﻳﻔﺎت ﻫواء ﻟﻔﺎﺋدة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧوﺑﺔ
اﻟﻌروض اﻟوطﻧﻲ ﻋدد 2016/02
ّ
اﻟراﺟﻌﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر.
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ّ

 أﺻرح ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف أن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻳﺳت ﻗﻳد اﻻﻓﻼس أو اﻟﺗﺳوﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ. أﺻرح ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف أﻧﻲ ﻟم أن ﻋوﻧﺎ ﻋﻣوﻣﻳﺎ ﻟدى ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧوﺑﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﺟﻌﺔاﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘدﻳﻣﻲ ﻫذا اﻟﻌرض ﻓب اطﺎر طﻠب

اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﻣﻛﻳﻔﺎت ﻫواء ﻟﻔﺎﺋدة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧوﺑﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻌروض ﻋدد 2016/02
ّ
اﻟراﺟﻌﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر.
ّ
 ............................ﻓﻲ:

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

اﻟﻌﺎرض
)اﻻﺳم واﻟﻠﻘب ،اﻟﺻﻔﺔ ،اﻟﺧﺗم واﻹﻣﺿﺎء(
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الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

تصريح على الشرف باستقاللية المؤسسة الصغرى الناشطة وحديثة التكوين
طلب العروض الوطني عدد  2016/02وفقا لإلجراءات المبسطة
الخاص باقتناء مكيفات ھواء لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ال ّراجعة إليھا بالنظر "
" الخاص
ّ

ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻷﻣر ﻋدد  1039ﻟﺳﻧﺔ  2014اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  13ﻣﺎرس 2014واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﻳم

ﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ.
ا ّ

ّإﻧﻲ اﻟﻣﻣﺿﻲ أﺳﻔﻠﻪ:

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

اﻟﺻﻔﺔ:
ّ

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

اﻟ ّﺷرﻛﺔ:

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

أﺻرح ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف أﻧﻪ ﻻ ﺗﺳﺎﻫم أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻝ ﺷرﻛﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ طﻠب
ّ
اﻟراﺟﻌﺔ
اﻟﻌروض ﻋدد 2016/02
ّ
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء ﻣﻛﻳﻔﺎت ﻫواء ﻟﻔﺎﺋدة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧوﺑﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ّ
إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر.

 ............................ﻓﻲ:

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

اﻟﻌﺎرض
)اﻻﺳم واﻟﻠﻘب ،اﻟﺻﻔﺔ ،اﻟﺧﺗم واﻹﻣﺿﺎء(
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الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

وثيقة التع ّھد المالي

طلب العروض الوطني عدد  2016/02وفقا لإلجراءات المبسطة
إ ّني الممضي أسفله )االسم واللقب(:

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

………………

الصّفة ……………………………............................................…………………………………………:الھاتف الجوّ ال

:

………............………………….............

والمتع ّھد باسم ولحساب شركة:

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

عنوانھا:

رقم

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

الھاتف……...............................................................................................................................……..………….:الفاكس:

رقم السجل

التجاري:

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

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

بعد االطالع على ك ّل الوثائق المكوّ نة لملف طلب العروض الوطني عدد  2016/02الخاصّ باقتناء مكيفات ھواء
لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الرّ اجعة إليھا بالنظر.
وبعد اال ّ
صعوبات
صفقة ومن ال ّ
طالع شخصيّا على قائمة التجھيزات المطلوب اقتناؤھا والتثبت مل ّيا من طبيعة ال ّ
التي يمكن أن تنجرّ عنھا ،أتق ّدم بالعرض الموالي بعد توقيع وختم جدول األسعار وكل الوثائق الواردة بملف طلب
العروض وأتع ّھد بتزويد جامعة م ّنوبة والمؤ ّسسات الرّ اجعة إليھا بال ّنظر بالبضاعة المطلوبة مقابل ثمن جمليّ
قدره )بالحروف وباألرقام وبالدينار التونسي(:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

الذي عرضته بنفسي ووفقا لل ّ
شروط المطلوبة ،كما:
صفقة في اآلجال المنصوص عليھا بملف طلب العروض ووفقا للتاريخ المنصوص
 أتعھّد بالبدء في تنفيذ ال ّ
عليه بوثيقة اإلذن بتنفيذ الصفقة أو إذن التزوّ د.
 أتعھد باإلبقاء على صلوحية العرض الذي أتق ّدم به لم ّدة  90يوما ابتداء من آخر أجل لتسليم العروض
المنصوص عليه بإعالن طلب العروض.
صفقة ومالحقه على حسابي الخاص.
 أتعھد بأن أقوم بإجراءات تسجيل عقد ال ّ
17

الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

 أتعھد بعدم المطالبة بأي نوع من أنواع التعويض أو جبر األضرار في حالة عدم قبول عرضي أو قيام
جامعة م ّنوبة بتعديل حجم الطلبية.
 أصرّ ح بانخراطي بالصندوق القومي للضمان االجتماعي تحت رقم

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

وأتعھد

بإثباته.
 أصرّ ح على ال ّ
شرف بأن المؤسّسة ليست قيد اإلفالس أو ال ّتصفية القضائية وأتعھّد بإثبات ذلك.





يتم الخالص مقابل التزويد من طرف المصالح المختصة برئاسة جامعة م ّنوبة لفائدة:
 المؤ ّسسة:

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

 رقم الحساب الجاري :
 البنك:

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

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

 رقم المعرّ ف الجبائي :

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

اطلعت عليه ووافقت
 ................................في:

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

) اإلسم واللقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء(
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الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

مثال الـتـزام الكفيل بالتضامن ) المعوض للضمان الوقتي(
إني الممضي أسفله-نحن الممضون
أسفله)..............................................................................................................................(1
عامال بصفتي ـ بصفتنا)..........................................................................................................(2
أوال  :أشھد ـ نشھد ـ أن )............................................................................................: (3
تمت المصادقة عليه ـ عليھا من وزير المالية عمال بالفصل  113من األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس
 2014المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما وأن ھذه المصادقة لم يقع سحبھا و أن )........................................:(3
........................................................................................................................................................
.قد أودع –أوعدت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد  ................. :بتاريخ ................................. :
مبلغ الضمان القار الذي قدره خمسة آالف دينار ) 5000دينار( و المنصوص عليه بالفصل  113من األمر المشار إليه و أن
ھذا الضمان لم يقع إرجاعه.
ثانيا  :أصرح ـ نصرح ،أنني اكفل ـ أننا نكفل بصفة الشخصية وبالتضامن)...................................................... : (4
و القاطن بـ )................... ............................................................................................................................................................... (5
بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في)................................(6المعلن عنه –عنھا بتاريخ............................
من طرف) .................................(7و المتعلق –المتعلقة بـ .....................................................
دينارا)باألحرف(،
بـ........................................................................
الوقتي
الضمان
مبلغ
حدد
وبـ ...................................................................................................دينارا)باألرقام(.
.
ثالثا  :ألتزم ـ نلتزم ـ بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعاله و الذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان)(6
 ......................................................عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء
إداري أو قضائي مسبق.
يبقي ھذا الضمان صالحا لمدة.................................................يوما ابتداء من اليوم الموالي ألخر أجل محدد لقبول
العروض.
حرر

بـ...............................في .........................................

ـــــــــــــــــــــــــ

) (1االسم واللقب للمضي أو الممضين.
) (2االسم االجتماعي و عنوان المؤسسة الضامنة
) (3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.
) (4اسم العارض )ذات طبيعية( أو ااإلسم االجتماعي للعارض )ذات معنوية(.
) (5عنوان العارضة.
)(6طلب العروض أو االستشارة
)(7المشتري العمومي
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الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

مثال التزام الكفيل بالتضامن )المعوض للضمان النھائي(
اني الممضى -نحن الممضين أسفله …………......................................................... (1) :
ﻋﻣﻼ بصفتي-بصفتنا…............................................................................(2) .
أوﻻ :أﺷﻬد-ﻧﺷﻬد أن )............................................................................... (3
ﺗﻣــت اﻟﻣﺻــﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻳــﻪ-ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺑــﻝ وزﻳــر اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻋﻣــﻼ ﺑﺎﻟﻔﺻــﻝ  113ﻣــن اﻷﻣــر ﻋــدد  1039ﻟﺳــﻧﺔ  2014اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  13ﻣــﺎرس
 2014اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﻳم اﻟﺻﻔﻘـﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ و أن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺻـﺎدﻗﺔ ﻟـم ﻳﻘـﻊ ﺳـﺣﺑﻬﺎ و أن ).........................................(3
ﻗـ ـ ـ ـ ــد أودع-أودﻋـ ـ ـ ـ ــت ﻟـ ـ ـ ـ ــدى أﻣـ ـ ـ ـ ــﻳن اﻟﻣـ ـ ـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم ﻟﻠـ ـ ـ ـ ــﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳـ ـ ـ ـ ــﻳﺔ ﺣﺳـ ـ ـ ـ ــب وﺻـ ـ ـ ـ ــﻝ ﻋـ ـ ـ ـ ــدد .........................ﺑﺗـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ

 .................................ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺿــﻣﺎن اﻟﻘــﺎر اﻟــذي ﻗــدرﻩ ﺧﻣﺳــﺔ آﻻف دﻳﻧــﺎر ) 5000دﻳﻧــﺎر( و اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳــﻪ ﺑﺎﻟﻔﺻــﻝ
 113ﻣن اﻷﻣر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻪ و أن ﻫذا اﻟﺿﻣﺎن ﻟم ﻳﻘﻊ إرﺟﺎﻋﻪ.

ﺛﺎﻧﻳﺎ :أﺻرح-ﻧﺻرح -أﻧﻧﻰ أﻛﻔﻝ-أﻧﻧﺎ ﻧﻛﻔﻝ ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن )...................................(4
و اﻟﻘﺎطن ﺑ ـ ).............................................................................................(5
ﺑﻌﻧوان ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي أﻟﺗزم ﺑﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻋدد  ......................................اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ )(6
 ..................................................ﺑﺗﺎرﻳﺦ ...................................
و اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺿﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) ...................................................... ................... (7واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ
).......................................(8ﺣدد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ % .....ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﻔﻘﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳواﻓق

 .......................................................................................دﻳﻧﺎر )ﺑﺎﻷﺣرف(،
و ....................................................دﻳﻧﺎر )ﺑﺎﻷرﻗﺎم(،

ﺛﺎﻟﺛﺎ :أﻟﺗـزم-ﻧﻠﺗـزم -و ﺑﺎﻟﺗﺿــﺎﻣن ﺑـدﻓﻊ اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺿـﻣون ﻓﻳـﻪ و اﻟﻣـذﻛور أﻋـﻼﻩ و اﻟـذي ﻗـد ﻳﻛـون ﺻـﺎﺣب اﻟﺻـﻔﻘﺔ ﻣـدﻳﻧﺎ ﺑـﻪ ﺑﻌﻧـوان

اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﻳﻬﺎ أﻋﻼﻩ و ﺑذﻟك ﻋﻧد أوﻝ طﻠب ﻛﺗـﺎﺑﻲ ﺗﺗﻘدم ﺑﻪ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻌﻣوﻣﻲ دون أن ﻳﻛون ﻟﻲ ) ﻟﻧﺎ( إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﺛﺎرة أي دﻓـﻊ
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻪ ودون ﺗﻧﺑﻳﻪ أو اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄي إﺟراء إداري أو ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﺳﺑق.

راﺑﻌــﺎ :ﻋﻣــﻼ ﺑﺄﺣﻛــﺎم اﻟﻔﺻــﻝ  108ﻣــن اﻷﻣــر ﻋــدد  1039ﻟﺳــﻧﺔ  2014اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﻳــﻪ أﻋــﻼﻩ ،ﻳﺻــﺑﺢ اﻟﺗـزام اﻟﻛﻔﻳــﻝ ﺑﺎﻟﺗﺿــﺎﻣن ﻻﻏﻳــﺎ ﺷــرط وﻓــﺎء
ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗزاﻣﻪ وذﻟك ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺑوﻝ اﻟطﻠﺑﺎت ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻳﺎت اﻟﺻﻔﻘﺔ.
ٕواذا ﺗم إﻋﻼم ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻗﺑﻝ اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺟﻝ اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ وﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟوﺻوﻝ أو ﺑﺄﻳـﺔ
وﺳﻳﻠﺔ ﺗﻌطﻲ ﺗﺎرﻳﺧﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻟﻬذا اﻹﻋﻼم ،ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﻳف ﺑﺟﻣﻳﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ،ﻳﺗم اﻻﻋﺗراض ﻋﻠـﻰ اﻧﻘﺿـﺎء اﻟﺗـزام اﻟﻛﻔﻳـﻝ ﺑﺎﻟﺗﺿـﺎﻣن .وﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ
ﻳﺻﺑﺢ اﻟﺗزام اﻟﻛﻔﻳﻝ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻻﻏﻳﺎ ﻏﻼ ﺑرﺳﺎﻟﺔ رﻓﻊ ﻳد ﻳﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻌﻣوﻣﻲ.

حرر بـ......................في..............
1
2
3
4
5
6
7
8
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االسم و اللقب للممضي أو الممضين
االسم االجتماعي و عنوان المؤسسة الضامنة
االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة
اسم صاحب الصفقة
عنوان صاحب الصفقة
المشتري العمومي
ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية
موضوع الصفقة

الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

محضر استالم وقتي
اﻟراﺟﻌﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر «
ﻣوﺿـوع اﻟﺻﻔﻘﺔ :اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻛﻳﻔﺎت ﻫواء ﻟﻔﺎﺋدة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧوﺑﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ّ
ﻓﻲ إطﺎر طﻠب ﻋروض وطﻧﻲ ﻋدد . 2016/02

ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ:

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

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺔ :

ﻓﻲ ﻳوم

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

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

ﻧﺣن اﻟﻣﻣﺿون أﺳﻔﻠﻪ

اﻟﺳﻳد)ة(

)(1

:

ﻣن ﺷﻬــر ........................................ﺳﻧﺔ

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

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

اﻟﺳﻳد)ة(

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

اﻟﺳﻳد)ة(

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

اﻟﺳﻳد)ة(

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

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﻌﺎﻳﻧﺔ او اﻟﺗﺛﺑت ﻣن اﻟﻣﻌدات اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋدة

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

........................................................ﺑﺗﺎرﻳﺦ

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

ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء

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

...............................................................................................................................................و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺻوﻝ ﻋدد

.

)(2

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

ﻣـن ﻗﺑﻝ

)(3

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

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

وﻧﺷﻬد أن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺗﻣت ﺑﺗﺎرﻳﺦ
وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺳﺗﻼم

وﻫﻲ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺳﺗﻼم

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

دون ﺗﺣﻔظ.

و ﻳﺗﻌﻳن ﺗﻌوﻳﺿﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻝ  10أﻳﺎم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺣرﻳر ﻫذا

اﻟﻣﺣﺿر و ذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻔﺻﻝ  ..ﻣن ﻛراس اﻟﺷروط
واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣرر ﻫذا اﻟﻣﺣﺿر ,..............................ﻓﻲ ...................
ــــــــ
) (1اذﻛر اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺻﻔﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﺿـﺎءات.
) (2ﻣﻛﺎن اﻹﻧﺟﺎز.
) (3ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ.
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اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

محضر استالم نھائى
اﻟراﺟﻌﺔ إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر «
ﻣوﺿـوع اﻟﺻﻔﻘﺔ :اﻗﺗﻧﺎء ﻣﻛﻳﻔﺎت ﻫواء ﻟﻔﺎﺋدة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧوﺑﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ّ
ﻓﻲ إطﺎر طﻠب ﻋروض وطﻧﻲ ﻋدد .2016/02

ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ:

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

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺔ :

ﻓﻲ ﻳوم

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

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

ﻧﺣن اﻟﻣﻣﺿون أﺳﻔﻠﻪ

اﻟﺳﻳد)ة(

اﻟﺳﻳد)ة(

)(1

ﻣن ﺷﻬــر ........................................ﺳﻧﺔ

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

:

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

اﻟﺳﻳد)ة(

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

اﻟﺳﻳد)ة(

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

ﺑﻣﻌﺎﻳﻧﺔ اﻟﻣﻌدات ب )(02اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣزود)(03ﺷرﻛﺔ"

"............. ......................................... .............

وﻧﺷﻬد أن اﻟﻣﻌدات ﻣوﺿوع ﻣﺧﺿر اﻹﺳﻼم اﻟوﻗﺗﻲ ﻗد ﺳﻠﻣت ﺑﺗﺎرﻳﺦ........................................................................وﻫﻲ

ﻣـن ﻗﺑﻝ

)(3

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

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻼم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.
واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣرر ﻫذا اﻟﻣﺣﺿر...........................ﻓﻲ.................
----

) (1اذﻛر اﻟﻬوﻳﺔ واﻟﺻﻔﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﺿـﺎءات.
) (2ﻣﻛﺎن اﻹﻧﺟﺎز.

) (3ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﻘﺔ.
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الراجعة إليھا بالنظر طلب عروض وطني عدد2016/02
اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

وثيقة االلتزام بمدة الضمان
إني الممضي أسفله )االسم اللقب(:
الصفة............................................................................................................................................................................................ :
ممثل مؤسسة............. ............................................................................................................................................................. :
مقرھا............................................................................................................................................................................................. :
المسمى العارض ألتزم بضمان سالمة المعدات من كل عيب في الصنع وذلك لمدة ال تقل
عن ) (01سنة في صورة اختيار عرضى كما ينص على ذلك كراس الشروط في اطار
طلب العروض الوطني عدد .2016/02
....................................................................................................................... ..

 ..................................في

....................................،

العارض
) اﻹﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ  -اﻹﻣﻀﺎء واﻟﺨﺘﻢ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
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اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

استمارات االجابة
Formulaires de Reponse
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اقتناء مكيفات ھواء وتركيزھا لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات ّ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

ARTICLE-1
Climatiseurs Split Système Puissance 9000 BTU (Chaud Froid)

Caractéristiques
Type

Valeur demandée

Caractéristiques Proposées
Marque
Référence
................. ................

Chaud Froid

Puissance frigorifique

9000 BTU(+/-10%)

Puissance calorifique

9300 BTU(+/-10%)

Alimentation électrique

220V-240V

Alimentation

Disjoncteur bipolaire

Classe énergétique
Temperature exterieur

1,2 copie de rapport d’essai fourni
par le CETIME
Tropicalise

Réfrigérant

R410A

Type de compresseur

Inverter

Mode de mise en marche
Programme de démarrage et
d’arrêt
Redémarrage
Contrôle automatique des volets
Contrôle de direction d’air
Filtre a air

Commande infrarouge avec piles
Minuterie Automatique
Automatique
Oui
Automatique
Filtre interchangeable longue durée

Fonction déshumidification

Oui

Carrosserie métallique , peinture
cuite au four

Oui

Isolation thermique et phonique

Oui

Niveau sonore

silencieux
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اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

ARTICLE-2

Climatiseurs Split Système Puissance 12000 BTU (Chaud Froid)

Caractéristiques
Type

Valeur demandée

Caractéristiques Proposées
Marque
Référence
.................. ..................

Froid

Puissance frigorifique
Puissance clarofique
Alimentation électrique
Alimentation
Classe énergétique
Temperature exterieur

12000 BTU(+/-10%)
13000 BTU(+/-10%)
220V-240V
disjoncteur bipolaire
1,2 copie de rapport d’essai
fourni par le CETIME
Tropicalise

Réfrigérant

R410A

Type de compresseur

Inverter

Mode de mise en marche
Programme de démarrage et d’arrêt
Redémarrage
Contrôle automatique des volets
Contrôle de direction d’air
Filtre a air

Commande infrarouge avec
piles
Minuterie Automatique
Automatique
Oui
Automatique
Filtre interchangeable longue
durée

Fonction déshumidification

Oui

Carrosserie métallique , peinture
cuite au four

Oui

Isolation thermique et phonique

Oui

Niveau sonore

silencieux
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اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

ARTICLE-3

Climatiseurs Split Système Puissance 18000 BTU (Chaud Froid)

Caractéristiques
Type

Valeur demandée

Caractéristiques Proposées
Marque
Référence
.................. ..................

Froid

Puissance frigorifique

18000 BTU(+/-10%)

Puissance calorifique

19000 BTU (+/-10%)

Alimentation électrique
Alimentation
Classe énergétique
Temperature exterieur

220V-240V

disjoncteur bipolaire
1,2 copie de rapport d’essai fourni
par le CETIME
Tropicalise

Réfrigérant

R410A

Type de compresseur

Inverter

Mode de mise en marche
Programme de démarrage et d’arrêt
Redémarrage
Contrôle automatique des volets
Contrôle de direction d’air
Filtre a air

Commande infrarouge avec piles
Minuterie Automatique
Automatique
Oui
Automatique
Filtre interchangeable longue
durée

Fonction déshumidification

Oui

Carrosserie métallique , peinture
cuite au four

Oui

Isolation thermique et phonique

Oui

Niveau sonores

silencieux
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اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

ARTICLE-4
Climatiseurs Split Système Puissance 24000 BTU (Chaud Froid)
Caractéristiques
Type

Valeur demandée

Caractéristiques Proposées
Marque
Référence
.................. ..................

Froid

Puissance frigorifique

24000 BTU (+/-10%)

Puissance calorifique

24000 BTU(+/-10%)

Alimentation électrique
Alimentation
Classe énergétique
Temperature exterieur

220V-240V

disjoncteur bipolaire
1,2 copie de rapport d’essai
fourni par le CETIME
Tropicalise

Réfrigérant

R410A

Type de compresseur

Inverter

Mode de mise en marche
Programme de démarrage et d’arrêt
Redémarrage
Contrôle automatique des volets
Contrôle de direction d’air
Filtre a air

Commande infrarouge avec piles
Minuterie Automatique
Automatique
Oui
Automatique
Filtre interchangeable longue
durée

Fonction déshumidification

Oui

Carrosserie métallique , peinture
cuite au four

Oui

Isolation thermique et phonique

Oui

Niveau sonores

silencieux
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اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ
BORDEREAU DES PRIX

2016/ 02ع وﻃﻨﻲ ﻋﺪد/ط
اﻗﺘﻨﺎء وﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻜﻴﻔـﺎت ﻫﻮاء ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
Préambule :
L’entreprise titulaire du la présent appelle d’offre doit respecter les conditions
générales minimales suivantes :
¾ Fourniture, transport , pose et mise en services a tous hauteur de climatiseur SPLIT‐
SYSTEM Froid et chaud froid comprenant tous les sous‐ ensembles nécessaires.
¾ Pose du groupe extérieur sur socle antivibratoire en béton avec isolant pour les unités
posées sur terrasse et sur support métallique galvanisés et joint pour les unités mural
distant d’au moins 15 cm/ référence (sol, toit).
¾ Regroupement des canalisations frigorifiques et protection par papier aluminium
collant.
¾ Tuyauterie de fréon calorifugé par armaflex épaisseur 20 mm.
¾ Evacuation des condensats vers l’extérieur à travers des tuyaux résistants aux
intempéries et fixés obligatoirement par collier au niveau du raccordement jusqu’au sol.
¾ Pose au endroit indique par l’administration, Perçage, rebouchage, remise en bon état y
compris peinture dans le génie civil et tous travaux nécessaires (à la mise en place).
¾ Protection de l’unité par mise en place d’un disjoncteur de calibre et sensibilité adéquat
allant avec la puissance électrique du clim. et compris câblés électrique depuis source
(les câbles doivent être protégé par une moulure convenable).
¾ Fourniture des documentation techniques pour tous les équipements fournis langue( F‐
A).
¾ Formation des personnel désigné par l’administration pour un jour au minimum.
¾ L’entreprise titulaire doit nettoyer ses déchés et remettre en bon état des lieux des
l’achévements des travaux.
N.B

F: froid C F: Chaud froid

( اإلمضاء والطابع،)إسم ولقب وصفة الممضي
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اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨّﻮﺑﺔ

ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر
ﻧﻮع اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ

اﻟﻌﺪد

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﺮﺗﺒﻲ

01

اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺮدي

ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

ﻧﺴﺒﺔ

ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

دون إﺣﺘﺴﺎب

اﻷداء

ﻣﻊ إﺣﺘﺴﺎب

ﻣﻊ إﺣﺘﺴﺎب

اﻷداءات

)Climatiseur 9000 BTU(Chaud Froid
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺮدي

ﺑﺎﻷﺣﺮف.............................................................:

اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺮدي

اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﻤﻠﻲ

ﺟﻤﻴﻊ اﻷداءات

ﺟﻤﻴﻊ اﻷداءات
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.................................................................................

02

)Climatiseur 12000 BTU(Chaud Froid
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺮدي

ﺑﺎﻷﺣﺮف.............................................................:

62

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

03

)Climatiseur 18000 BTU (Chaud-Froid
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺮدي

ﺑﺎﻷﺣﺮف..............................................:

28

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

04

)Climatiseur 24000 BTU(Chaud Froid
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺮدي

ﺑﺎﻷﺣﺮف..............................................:

51

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

اﻟﺠﻤﻠـ ـ ـ ــﺔ
أوﻗﻒ ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر ﻫﺬا ﲜﻤﻠﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  ) :ﺑﺎﳊﺮوف و ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﲨﻴﻊ اﻷداءات (:

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

) إﺳﻢ و ﻟﻘﺐ و ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻤﻀﻲ(
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وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
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Aspect service
Composantes

Caractéristiques minimales exigée

Caractéristiques
proposées

Conditions générales
Prospectus Constructeur
Documentations fournies
dans l’offre
Documentations fournies
avant installation
Documentations fournies
après installation

Délai de livraison,
installation et mise en
marche

Certification ISO
Normes de CETIME
Documentation technique
Auto collant (classe énergétique)
Manuel d’utilisation
Délai d’exécution
80jours
Garantie
1an

Durée
Prestations couvertes
Délais de réparation ou
remplacement matériel

Pièces, main d’œuvre et déplacement
10 jours
Service après vente
05 ans

Durée
Prestations couvertes

Maintenance, Réparation et fourniture
de pièces et de main d’œuvre

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEUR
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