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 الجميورية التونسية
-*- 

 و البحث العممي وزارة التعميم العالي
 ة مّنوبةعامج

 كراس الشروط

 02/2018 عددوطني طمب عروض 

 إلييا الرّاجعة والمؤّسسات منوبة جامعة لفائدة إعالمية اقتناء معدات
 بالنظر

  2018  نوفمبر  16 :     االستفساراتآخر أجل لقبول      
 2018  نوفمبر  22:  االستفساراتمّرد عمى آخر أجل ل     
 (العاشرة صباحاعمى الساعة )  2018  نوفمبر  30 :        آخر أجل لقبول العروض      
 

 
 

 

 

 

  الجمسة العمنية لفتح العروض
 2018 نوفمبر 30 :    اليوم 
  (12h :00)منتصف النيار الساعة : 

  2010بمنوبة، منوبة  المركب الجامعي  : العنوان 
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 الجمهورية التونسية            
 ..................................مّنوبة في: ..                            وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                                              

 جامعة مّنوبة             
 

 رســـالت هصاحبت

 

 ……………………………………………………………………………إلـــــى السيد: 

 

  ٌ  ة طٌبة وبعد،تح

د  نا بأحسن عروضـكم للت زو  فنً أن أطلب منكم مد  ،  موضوع طـلب الـعروض عدد بمعدات اعبلمٌة ٌشـر 
اجعة إلٌها بالنظر، وذلك طبقا الخاص ب  20/0228 سات الر  اقتناء معدات إعبلمٌة لفائدة جامعة منوبة والمؤس 

 من كراس الشروط اإلدارٌة .  28و 20للفصلٌن 

طرٌق البرٌد مضمون الوصول أو البرٌد السرٌع أو توضع مباشرة وٌجب أن ترسل العروض وجوبا عن 
وذلك خبلل التوقٌت اإلداري، فً ظروف   2018 نوفمبر 30 بمكتب الضبط بالجامعة فً أجل أقصاه ٌوم

 مغلقة على العنوان التالً:
 جامعة مّنوبة 

 مّنوبة 2010 –المدٌنة الجامعٌة بمّنوبة 

 وٌقع االعتماد على ختم مكتب الضبط لتحدٌد اآلجال. 

دة حٌث أن  الجامعة  تعتبر كل العروض لذا ٌرجى منكم أخذ كل  االحتٌاطات لتصل عروضكم فً اآلجال المحد 

د لقبولها ملغاة.  التً تصل خارج التوقٌت اإلداري والتارٌخ المحد 

 :لمزٌد اإلرشادات حول طلب العروض هذا، ٌرجى اإلتصال بـ

ٌّة للبناءات والّتجهٌز   بجامعة مّنوبة اإلدارة الفرع

 211 602 71الفاكس: / 315 601 71 / 996 602 71/ الهاتف:
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 الخاّصت  كــّراس الّشــــروط اإلدارَّت  

 

 : موضوع طلب العروض: 1الفصل 

، اقتناء معدات إعبلمٌة هذا حسب التشرٌعات الجاري بها العمل وبنود كراس الشروط تعتزم جامعة من وبة،

اجعة إلٌها بالنظر )انظر كراس الشروط الفنٌة(. سات الر   لفائدتها ولفائدة المؤس 

 قسطٌن: لبات، موضوع طلب العروض هذا، إلىوتتوزع الط

 (.PCM1)  حواسٌب قسط أّول:

 (.PCM2) حواسٌب :ثانًقسط 

ٌ ة الحاجٌات المطلوبة القسط  الكم

 082 (PCM1)  حواسٌب 22

 272 (PCM2)  حواسٌب 20

 

 .طألقسااٌتم إسناد الصفقة حسب قسطٌن وأ قسطوٌمكن لكل عارض المشاركة فً 

ٌّة لذا ال تقبل العروض البدٌلة وكلما إحتوى العرض على عرض بدٌل ٌتم إلغاء هذا  تعتبر هذه الطلبات عاد

 األخٌر.
 

 ::الشروط المطلوبة للمشاركة 2الفصل 

مانات المطلوبة لتنفٌذ الصفقة فً  - تقبل ضمن طلب العروض هذا مشاركة كل عارض مستوفى للض 

روف.  أفضل الظ 

المعنوٌٌن الذٌن هم فً حالة إفبلس أو فً حالة تصفٌة  ال تقبل مشاركة األشخاص الطبٌعٌٌن أو -

 قضائٌة فً طلب العروض هذا.

المؤهلٌن لذلك بصفة قانونٌة، المشاركة فً طلب العروض هذا شرط أن ال ٌمثل نفس ٌمكن للوكبلء  -

 .الوكٌل أكثر من عارض واحد لهذه الصفقة

 :  تقدٌم العروض : 3الفصل  

ٌمكن سحب كراس الشروط مباشرة من اإلدارة الفرعٌة للبناءات والتجهٌز بالجامعة خبلل التوقٌت اإلداري 

د( بالحساب الجاري البرٌدي للجامعة عدد 50 مبلغ مالً قدره خمسون دٌنارا )مقابل وصل ٌفٌد تنزٌل 

وفً هذه الحالة ٌجب   www.uma.rnu.tn، كما ٌمكن تحمٌل الكراس من موقع واب جامعة منوبة  62725

 إرفاق العرض باألصل من وصل خبلص حوالة برٌدٌة.

http://www.uma.rnu.tn/
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ض الفنً والعرض المالً فً ظرفٌن منفصلٌن ٌدرجان فً ظرف ثالث خارجً ٌختم ٌجب تضمٌن العر

وٌكتب علٌه مرجع طلب العروض وموضوعه. ٌتضمن الظرف الخارجً الى جانب العرضٌن الفنً والمالً 

 وثٌقة الضمان الوقتً والوثائق االدارٌة.

سلم مباشرة إلى مكتب الضبط ترسل العروض عن طرٌق البرٌد مضمون الوصول أو البرٌد السرٌع او ت

بجامعة منوبة مقابل وصل فً ذلك، لذا، ٌتعٌن على المشاركٌن أن ٌأخذوا إحتٌاطاتهم حتى تصل عروضهم 

 إلى جامعة من وبة فً األجل المحدد.

 ٌكتب على الظرف الخارجً عبارة : 

 " اقتناء معدات إعالمٌة " 02/8201طلب عروض عدد  -" ال ٌفتح

 جامعة منوبة ، إلى العنوان التالً: ةرئٌس ة باسم السٌدترسل العروض 

 مّنوبة 2010 –جامعة مّنوبة: المدٌنة الجامعٌة بمّنوبة  

وفتح  (h00 10) صباحا العاشرة الساعة على 2018 نوفمبر 30لٌوم  العروض لقبول أجل آخر حدد

ٌعتمد جامعة منوبة و  بمقر االجتماعات ( بقاعةh00 12) منتصف النهارالساعة  على العروض فً نفس الٌوم

 فً ذلك على ختم مكتب الّضبط بجامعة منوبة.

 ٌحتوي الظرف الخارجً على:

ٌ ته عن مائة وعشرون ٌوما (1 ة صلوح ً  )النسخة األصلٌة(: ال تقل مد   بداٌة ( 202) الضمان المالً الوقت

   ما ٌعوضه.من تارٌخ الٌوم الموالً لؤلجل األقصى المحدد لقبول العروض أو 

طبقا لبٌانات الجدول الموجود بالفصل الثامن من كراس  قسطحددت قٌمة هذا الضمان بالنسبة لكل 

 الشروط اإلدارٌة، مع العلم أن الصكوك البنكٌة بجمٌع أنواعها غٌر مقبولة 

كل عرض ال ٌحتوي على وثٌقة الضمان الوقتً على حده و قسطٌقدم الضمان الوقتً لكل  : )مالحظة

 المعنً (قسط ٌعد الغٌا بالنسبة لل

 (Université de la Manouba)جامعة منوبة ٌقدم الضمان المالً الوقتً باسم 

مع إمضاء و اسم و لقب وصفة  مؤشر من قبل العارض فً كل  صفحاتهكّراس الشروط اإلدارٌة  (2

 الصفحة األخٌرة،فً الممضً و الختم و التارٌخ 

 بطاقة إرشادات حول العارض معمرة و ممضاة و تحمل ختم العارض طبقا لؤلنموذج المصاحب. (3

نسخة أصلٌة أو نسخة مطابقة لآلصل من شهادة فً الوضعٌة الجبائٌة للعارض مسل مة من إدارة  (4

 األداءات، وتكون صالحة عند آخر أجل لتقدٌم العروض، 

فً االنخراط بالصندوق الوطنً للضمان االجتماعً أو األصل من  نسخة مطابقة لآلصل من شهادة (5

 شهادة فً ابراء الذمة سارٌة المفعول،
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إفالس أو تسوٌة لٌس فً حالة  تصرٌح على الشرف، ٌحمل ختم وإمضاء العارض ٌثبت أن العارض (6

وجوبا، طبقا للتشرٌع الجاري به العمل و ٌكون مطابقا للملحق المصاحب، غٌر أنه ٌتعٌن قضائٌة 

، طبقا للتشرٌع الجاري به العمل، إرفاق قضائٌةتسوٌة بالنسبة للمشاركٌن الذٌن هم فً حالة 

 عروضهم بتصرٌح لئلعبلم فً الغرض.

نظٌر من السجل التجاري بالنسبة للمقٌمٌن أو ما ٌعادلها لغٌر المقٌمٌن حسب ما تنص علٌه تشرٌعات  (7

 بلدانهم .

عدم القٌام مباشرة او بواسطة الغٌر بتقدٌم وعود أو عطاٌا أو تصرٌح على الشرف، ٌلزم العارض ب  (8

هداٌا قصد التأثٌر على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها )وذلك حسب النموذج 

  المرفق(

ٌ ا لدى جامعة منوبة أو المؤسسات  تصرٌح على الشرف،  (9 ٌفٌد ضمنه العارض أ نه لم ٌكن عونا عموم

( سنوات على األقل 20ر، أوأن ه مضى على إنقطاعه عن العمل بها مدة خمس)الراجعة الٌها بالنظ

 حسب الملحق المصاحب 

األصل من وصل حوالة برٌدٌة  ٌثبت خبلص مبلغ اقتناء كراس الشروط فً صورة قٌام المشارك  (10

 بتحمٌله من موقع واب الجامعة .

من طرفه  مفوضالشخص الذي أمضى العرض هو الممثل القانونً للمشارك أو  شهادة تب ٌن أ ن (11

 .   إلمضاء الصفقة

 : ٌحمل عبارة "العرض الفنً "ٌحتوي على الوثائق التالٌة:01الظرف عدد    

اس (12 ٌ ة مؤشر من قبل العارض فً كل  صفحاته مع إمضاء واسم ولقب وصفة  كر  الشروط الفن

 .الممضً والختم و التارٌخ فً الصفحة األخٌرة

 version 2008  ISO 9001وثٌقة تثبت مطابقة المعدات المقترحة لمواصفات الجودة المذكورة (13

 بكراس الشروط الفنٌة صالحة عند اخر أجل لتقدٌم العروض.

ما  )أو وثٌقة تثبت مطابقة المعدات المقترحة لمواصفات السبلمة الكهربائٌة وااللكترومغناطسٌة (14

 المذكورة بكراس الشروط الفنٌة.ٌعوضها( 

ممضاة من قبل العارض وتحمل ختم  (Les formulaires de réponses)استمارات اإلجابة   (15

ات المقترحة مع وجوب تعمٌرها حسب الشركة تحدد بوضوح الخاصٌات الفنٌة المتعلقة بكامل الم عد 

 النماذج المصاحبة.

الخاصة بالمعدات المطلوبة  (Prospectus Techniques)الوثائق الفنٌة والمطبوعات الفوتوغرافٌة (16

مة لكل بٌانات استمارات اإلجابة )محب ذ استعمال قلم  لة و مدع  والتً ٌجب أن تكون واضحة ومفص 
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       إلبرازها وتسهٌل الوصول إلٌها( و مكتوبة باللغة العربٌة( Marqueur Fluorescentمشع  )

 أو الفرنسٌة أو اإلنقلٌزٌة وتحمل إمضاء و ختم المشارك .

( معمرة بكل  دق ة حسب النماذج المصاحبة Aspect serviceاستمارة اإلجابة المتعلقة بالخدمات ) (17

 وممضاة و مختومة من قبل العارض.
 

 عبارة "العرض المالً " ٌحتوي على الوثائق التالٌة :ٌحمل :  02الظرف عدد 

ممضى  ) حسب النموذج المصاحب( جدول األسعار بالدٌنار التونسً وباعتبار جمٌع األداءات  (18

 ومؤرخ. 

دقة حسب المنوال المب ٌن كل ( ممضاة و مؤرخة بعد تعمٌرها ب  soumissionوثٌقة التعهد المالً )  (19

ٌ ن مبلغ العرض المالً بالدٌنار التونسً باعتبار  بكراس  الشروط و تحمل ختم المؤسسة، والتً تب

 جمٌع األداءات.

تسلم الوثائق المكونة للعرض المالً فً نسختٌن من ضمنها نسخة أصلٌة تحمل كالهما تأشٌرة 

 صاحب الصفقة على جمٌع الصفحات و إمضائه و ختمه فً آخر صفحة مع بٌان التارٌخ .

 ( ٌؤدي إلى إقصاء العرض آلٌا .19-18م تقدٌم هذه الوثائق ) عد مالحظة :       

 :: فتح العروض 04الفصل  

 نوفمبر 30 لمالٌـ ة والفنٌـ ة من طرف لجنة الفتح بجامعة من وبة خبلل جلسة علنٌة ٌومالعروض اٌتم فتح 

اعة  1820  بة.بقاعة االجتماعات بالطابق االول من مقر جامعة منو (h00 12) النهار منتصفعلى الس 

ٌتعٌن على العارضٌن االستظهار بختم الشركة وفً صورة حضور ممّثل عن الوكٌل القانونً فٌجب  كما

 . االستظهار بتفوٌض رسمً

 : المالحظات واالستفسارات  05الفصل  

م المبلحظات واإلستفسارات فٌما ٌخص  طلب العروض قبل انقضاء الت ارٌخ األقصى لقبول العروض  تقد 

 و ترسل و جوبا إلى العنوان الت الً : على األقل ٌوما( 20)خمسة عشر ب

 جامعة مّنوبة 

 مّنوبة 2010 –المدٌنة الجامعٌة بمّنوبة 

جامعة منوبة باإلجابة على المبلحظات واالستفسارات المطلوبة و تعمٌمها على بقٌة المشاركٌن قبل  وتلتزم 

 . أٌام( 22)بعشرة انقضاء الت ارٌخ األقصى لقبول العروض 

 : الوثائق المكونة للصفقة : 06الفصل 

 وثٌقة الت عهد المالً  -

 جدول األسعار -

ٌ ة  -  كراس الشروط اإلدار
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 كراس الشروط الفنٌة  -

 إستمارات اإلجابة الفنٌة -

 الضمان النهائً -

 عقد الصفقة -

 : العرض المالً : 07الفصل

( وفق المثال المضم ن بكراس الشروط وتمضى من قبل  La soumissionتعم ر وثٌقة التعهد المالً )

ض دون أن ٌكون للوكٌل الحق  فً تمثٌل أكثر من عارض فً هذه الصفقة.  العارض شخصٌا أو وكٌله المفو 

 : الضمانات المالٌة : 08الفصل 

 : الضمان المالً الوقتً-2

م ضمن عرضه بالنسبة لكل فصل ضمانا مالٌا وقتٌا لفائدة جامعة منوبة حسب   المبالغ على كل عارض أن ٌقد 

 المبنٌة بالجدول التالً:

عدد 

 القسط
 الكمٌة القسط

الضمان المالً الوقتً )بحساب  قٌمة

 الدٌنار التونسً (

 286 5434,000 (PCM1)  حواسٌب 1

 071 3910,000 (PCM2)  حواسٌب 2
 

 

ي إلى إقصا عدم تقدٌم الضمان المالً الوقتً -  آلٌا. ء العرضٌؤد 

د ٌنالعروض الملغاة فٌقع استرجاع هذا الضمان من قبل العارض أما فٌما ٌخص  - . وفً حالة رفض المزو 

العروض ٌؤدي إلى  للصفقة ٌقع تنزٌل الضمان الوقتً بالحساب الجاري لجامعة من وبة. كما أن تأجٌل صلوحٌة

د بإنجاز ذلك فً اآلجال. ة سرٌان مفعول الضمان البنكً الوقتً. و ٌلتزم المزو   التمدٌد فً مد 

بالنسبة إلى العارضٌن الذٌن أسندت لهم الصفقة، ال ٌتم إرجاع الضمان المالً الوقتً المقدم من قبلهم إال  بعد  -

( ٌوما ابتداء من تارٌخ اعبلمه بإسناد   02و ذلك فً أجل أقصاه عشرون)  تقدٌمهم للضمان المالً النهائً

 الصفقة.

ٌعتبر هذا الضمان الوقتً وثٌقة إدارٌة ضرورٌة لقبول العرض، ٌجب تضمٌنها مع الوثائق الموجودة -

 بالظرف الخارجً وٌبقى صالحا إلى حٌن تعوٌضه بالضمان المالً النهائً.

 :الضمان المالً النهائً-2

م  أن على العارض الذي ظفر بالصفقة إبتداء من تارٌخ إعبلمه  ٌوما ( 02خبلل أجل أقصاه عشرٌن) ٌقد 

 (من المبلغ الجملً للصفقة. %0ضمانا مالٌا نهائٌا مقداره ثبلثة بالمائة) باسناد الصفقة

عن عدم تقدٌم الضمان المالً النهائً خبلل المدة المذكورة أعبله اعتبار العارض قد تخلى ضمنٌا عن  ٌنجر

 من كراس الشروط.  09عرضه وبالتالً تطبق أحكام الفصل 
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مان النهائً بمجرد وفاء صاحب الصفقة بجمٌع إلتزاماته وذلك فً   بعد القبول  أجل أقصاه شهرٌرجع الض 

ات.  الوقتً للمعد 

 : الحجز بعنوان الضمان: 09الفصل 

(من المبلغ الجملً للصفقة وذلك  بعنوان % 22بالمائة )عشرة تقوم جامعة منوبة عند الخبلص بحجز نسبة 

ضمان التجهٌزات إال  أن ه وبطلب من صاحب الصفقة ٌمكن تعوٌض هذا الحجز بضمان بنكً بنفس القٌمة 

ن الضمان لصاحب الصفقة أو ما تبقى منه بعد خصم ما قد ٌكون المالٌة. وفً كل الحاالت ٌرجع الحجز بعنوا

تخل د بذمته بمرور أربعة أشهر من تارٌخ القبول النهائً إال  إذا تم إعبلمه بحجز كامل مبلغ الضمان إلخبلله 

ٌ ته. ٌ ة وعند اإلقتضاء ٌتم إعبلمه بطرق تسوٌة وضع  بتعه داته التعاقد

إذا تم إعبلم صاحب الصفقة من قبل جامعة منوبة قبل انقضاء األجل األقصى بمقتضى رسالة معل لة مضمونة 

ٌ ة وسٌلة تعطً تارٌخا ثابتا لهذا اإلعبلم بأن صاحب الصفقة لم ٌف بجمٌع التزاماته. ال ٌرجع  الوصول أو بأ

 وبة.الحجز بعنوان الضمان إال  برسالة رفع الٌد التً تسلمها جامعة من

 :تقٌٌم العروض : منهجٌة 10الفصل 

 كراس الشروط  من  2للفصل  ٌمكن لكل عارض المشاركة فً فصل واحد أو فً مجموعة الفصول طبقا

 ، .قساطو ٌتم اسناد الصفقة حسب األ

نظرا إلى أن  األجهزة موضوع طلب العروض هذا هً طلبات عادٌة غٌر معقدة من الناحٌة الفنٌـ ة فإن  لجنة 

 العروض ستعتمد المنهجٌـ ة التالٌة: تقٌٌم

تتولى لجنة تقٌٌم العروض فً هذه المرحلة، التثبت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارٌة والضمان  المرحلة األولى:

نة للعرض المالً وتصحٌح األخطاء الحسابٌة والمادٌة عند االقتضاء ثم  الوقتً، فً صحة الوثائق المكو 

 .بإعتماد السعر الفردي بدون إحتساب األداءات  مالٌة تصاعدٌاالعروض ال ترتٌب جمٌع

م من قبل صاحب الورحلت الثاًُت:  تتولى لجنة التقٌٌم فً هذه المرحلة التثبت فً مطابقة العرض الفنً المقد 

 .العرض المالً األقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة فً صورة مطابقته لكراسات الشروط

ٌ ن أن  العرض الفنً المعنً غٌر مطابق لكراسات الشروط ٌتم  اعتماد نفس المنهجٌة بالنسبة للعروض  إذا تب

 .الفنٌة المنافسة حسب ترتٌبها المالً التصاعدي

 . ٌؤدي إلى إقصاء العرض (51وثٌقة إستمارات اإلجابة ) وثٌقة عدد  عدم تقدٌم 

بو نيائيا ىو العرض األقل ثمنا، وعند التساوي في العروض المالية  بالنسبة إلى العرض الذي يتم اإلحتفاظ
بين عارضين أو أكثر يطمب كتابيا من المترشحين المعنيين أن يقدموا عروضا مالية أخرى وذلك طبقا لمفصل 

المتعمق بتنظيم الصفقات العمومية  0222مارس  20المؤرخ في  0222لسنة  2209من األمر عدد  28
 ص التي أتّمتو أو نّقحتو.وجميع النصو 
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 : مدة صلوحٌة العرض  11 الفصل 
ٌوما ابتداء من الٌوم ( 202ن )ٌٌصبح المترشحون بمجرد تقدٌم عروضهم ملزمٌن بها لمدة مائة و عشر

 الموالً للتارٌخ األقصى المحدد لقبول العروض من قبل الجامعة .

و بمجرد تقدٌمهم لهذه العروض ٌعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة و تحت كامل مسؤولٌاتهم بجمع 

 حكم اللتزاماتهم . مكل المعلومات التى ٌرونها الزمة لتقدٌم عروضهم و للتنفٌذ ال

 : ثمن الصفقة 12الفصل 

 قساطه العروض األثمان الفردٌة لؤلال تسحب العروض المقدمة إلى الجامعة وال تنق ح وٌجب أن تتضمن هذ

من جهة وباحتساب جمٌع األداءات بما فٌها المحمولة على الل ف و النقل إلى حد  مكان  ،دون احتساب األداءات

 التسلٌم، من جهة أخرى. كما ٌجب أن تكون  ثابتة وغٌر قابلة للمراجعة . 

 المشارك أن ٌقدم أسعار الفصول وفق نموذج جدول األسعار المرفقة بكراس الشروط. على

ا تجاوزت الفترة الفاصلة بٌن تارٌخ تقدٌم العرض ذوٌمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحٌٌن عرضه المالً إ

 ٌوما. 202المالً و تبلٌغ الصفقة مدة 

 لمعدات و فقا للقاعدة الت الٌة:و تتم عملٌة تحٌٌن العرض المالً حسب تغٌٌرات أسعار ا

 ((*)+نسبة التحٌٌن 1) ×العرض المالً المحٌن = العرض المالً األصلً                

  (TMM)نسبة السوق المالٌة  ×)بالٌوم(   الفترة المعنٌةنسبة التحٌٌن =   (*)              

                     365     

 لٌوم فتح العروض .TMM)  نسبة السوق المالٌة )

 ٌوما على تقدٌم عرضه. 202الفترة المعنٌة بالتأخٌر إبتداء من الٌوم الموالً إلنقضاء مدة   تحتسب

من قٌمة األسعار المقدمة بالعرض المالً األصلً  %20مع العلم أن قٌمة التحٌٌن ال ٌمكن أن تتجاوز نسبة 

 عند تقدٌم العروض المالٌة .

ٌ ن ضمن مطلبه قٌمة التحٌٌن المطلوبة و األسس و المؤشرات المعتمدة فً   ٌجب على صاحب الصفقة أن ٌب

مة.  تقدٌره. و ٌكون هذا المطلب مرفقا بجمٌع الوثائق و المؤٌدات المدع 

 :( Offres Variantes): العروض البدٌلة 13الفصل 

عروضا بدٌلة عن كل  فصل من الفصول  ال ٌمكن للعارض أن ٌقترح، باإلضافة إلى عرضه األصلً،

اس الشروط.  المنصوص علٌها بكر 

 : تنفٌذ الّصفقة وآجالها : 14الفصل 

 تسلٌم وتركٌز وتشغٌل الت جهزات. ٌقصد بتنفٌذ الصفقة
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الصفقة   تسلم اإلذن بتنفٌذل الٌوم الموالًٌوما بداٌة من  ( 82بثمانٌن )تم  تحدٌد األجل األقصى لتنفٌذ الصفقة 

ٌ ة واألعٌاد، إال  أن  المشاركٌن ٌمكنهم اقتراح آجال تنفٌذ أقل من ذلك ضمن  ٌ ام األحد والعطل الرسم وباعتبار أ

 عرضهم الفن ً. 

 كل عرض ٌتضم ن أجل تنفٌذ ٌفوق األجل المذكور أعبله ٌعتبر الغٌا بصفة آلٌة.

جامعة منوبة              حٌز االستغبلل لفائدة  لب بتركٌز المعدات المطلوبة ووضعهاان  صاحب الصفقة مطا

ٌ ة الراجعة بالنظرو   .المؤسسات الجامع

ٌّة : 15الفصل   : تغٌٌر حجم الطلب

بالمائة من  02ٌمكن لجامعة منوبة تغٌٌر الكمٌات المطلوبة موضوع الصفقة بالزٌادة أو النقصان فً حدود 

ٌر حجم ٌراض أو تغٌٌر شروط البٌع، وفً صورة تغمبلغ الصفقة دون أن ٌكون للعارض الحق فً اإلعت

 الصفقة ٌتم اللجوء إلى إمضاء ملحق فً الغرض.

 : التعوٌض عن األضرار: 16الفصل 

ٌمكن لصاحب الصفقة الحصول على تعوٌض عن األضرار والتكالٌف اإلضافٌة الناتجة عن التأخٌر الراجع 

 للمشتري العمومً أثناء اإلنجاز.

 : التعوٌض عن التأخٌر الراجع للمشتري العمومً المعنً كما ٌلً وٌتم احتساب قٌمة

 )عدد أٌام التأخٌر (   × ( دون إعتبار األداءات )قٌمة البضاعة المعنٌة بالّتأخٌرمبلغ التعوٌض = 

                    1000    

 من مبلغ الصفقة. %0وفً جمٌع الحاالت ال ٌمكن أن ٌتجاوز هذا المبلغ سقف 

ٌ ن فٌه قٌمة التعوٌض  ٌجب على صاحب الصفقة تقدٌم مطلب فً الغرض للمشتري العمومً المعنً، ٌب

 المطلوب واألسس والمؤشرات المعتمدة فً تقدٌره و ٌكون مرفقا بجمٌع الوثائق والمؤٌدات المثبتة لذلك.

 صورة إقرار وجاهة طلب التعوٌض، ٌتم  إبرام ملحق للصفقة بناء على رأي لجنة الصفقات ذات النظر. فً 

 : منح هامش التفضٌل:17الفصل 

تفضل المنتجات تونسٌة المنشأ والمتعلقة بالفصول المطلوبة فً طلب العروض هذا، على المنتجات األخرى 

الجودة، على أن ال تتجاوز أثمان هذه المنتجات الوطنٌة  مهما كان مصدرها، إذا كانت فً نفس المستوى من

 %.22أثمان مثٌبلتها األجنبٌة بأكثر من 

 وٌجب أن ٌقدم العارض شهادة المنشأ التونسً صادرة عن المصالح المختصة.
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 اإلعالم بإسناد الصفقة:: 18الفصل 

 

اإلعبلم بإسناد الصفقة للعارض أو العارضٌن المحتفظ بعروضهم مؤقتا ٌحصل خبلل أجل أقصى قدره  إن  

 ( ٌوما تحسب انطبلقا من الٌوم الموالً للتارٌخ األقصى لقبول العروض.202مائة وعشرون )

 نفٌذ الصفقة. وابتدءا من تارٌخ هذا اإلعبلم ٌجب على العارض أو العارضٌن المعنٌٌن البدء فً االستعداد لت

 إال أن احتساب آجال التنفٌذ ٌبدأ من الٌوم الموالً لتارٌخ تسلم اإلذن بتنفٌذ الصفقة.

 :غرامات التأخٌر  19الفصل 

إلى  فً حالة تأخٌر غٌر مبرر فً اآلجال المحددة لتسلٌم التجهٌزات موضوع الصفقة ودون أن ٌتم  اإللتجاء

التأخٌر وٌتم احتساب مبلغ الت أخٌر  إعبلم مسبق، ٌتم تطبٌق التراتٌب الجاري بها العمل فً مادة غرامات 

 كالت الً:

ٌ ة بالتأخٌر) مبلغ العقوبات =  2×)عدد أٌام التأخٌر (×األدءات  دون اعتبار قٌمة البضاعة المعن

                                                      2222 

 من مبلغ الصفقة. % 0و فً جمٌع الحاالت ال ٌمكن أن تتجاوز جملة غرامات الت أخٌر سقف

 : استالم الّتجهٌزات  20الفصل

ات جدٌدة، لم تستعمل سابقا و مطابقة للخاصٌات الفنٌة  المنصوص  علٌها بكراس ٌلتزم المزود بتوفٌر معد 

 الشروط.

 اإلستالم الوقتً : 20-1

اجعة بالنظر لجامعة منوبةتسل م المعدات بمقر المؤسسات  نة فً الغرض  للر   على أن ٌتم  :من قبل لجنة مكو 

ات وذلك بعد - ات المسل مة للخاصٌات  إمضاء محاضر االستبلم الوقتً للمعد  الت أكد من مطابقة المعد 

مة من قبل  العارض آنفا وذلك بعد تجربتها وتشغٌلها، وٌحق للجامعة فً هذا اإلطار الفنٌة المقد 

 االستعانة بخبراء أو تقنٌٌن تختارهم للغرض.

ات أو عدم مطابقتها للشروط الفنٌة المطلوبة. -  إجراء محاضر معاٌنة فً صورة نقصان المعد 

 اإلستالم الّنهائً : 20-2

ة الضمان المقترحة من المزو   د ٌتم  التصرٌح بالتسلٌم النهائً للصفقة و ٌحرر محضر استبلم بعد انقضاء مد 

 نهائً فً الغرض و ذلك شرٌطة ان ٌكون صاحب الصفقة قد أوفى بكل  التزاماته .

ٌّة المصاحبة 21الفصل   ::الوثائق الفن

ة بالتركٌب  ٌ ة الخاص  ات موضوع الصفقة مصحوبة باألدلة والوثائق الفن ٌجب على المزود أن ٌسل م المعد 

 والصٌانة. واالستعمال
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 : تطور الخصائص الفنٌة : 22الفصل 

ات  ٌ ات الفنٌة للمعد  رات فً الخاص قبل انقضاء آجال التسلٌم، ٌمكن لصاحب الصفقة إعبلم جامعة منوبة بالتطو 

الصفقة الممكن إدراجها بدون أن ٌنجر عن ذلك أي ترفٌع فً األثمان أو تأخٌر فً آجال التسلٌم.  موضوع

رات  .وٌبقى لجامعة منوبة كل الحق فً قبول أو رفض المقترحات فً خصوص هذه التطو 

 : عٌوب الصنع: 23الفصل  

مة للخصائص الفن ٌة  تتولى ات المقد  لجنة قبول التجهٌزات عند معاٌنتها لعٌوب فً الصنع أو عدم مطابقة المعد 

ر فً الغرض.  ٌُحـر  ولعناصر الجودة المطلوبة تقدٌر الضرر الحاصل وتسجٌل ذلك ضمن محضر جلسة 

من مختلف الفواتٌر التً هً وبإمكان رئٌس الجامعة فً هذه الحالة اإلذن بإجراء خصم على المبالغ المماثلة 

ٌ ة وسٌلة أخرى طبقا للتراتٌب الجاري بها  فً طور االستخبلص لدى الجامعة، من الضمان النهائً، أو بأ

 العمل وفقه القضاء.

ٌّة : 24الفصل   التسوٌة المال

 بعد تقدٌم الوثائق التالٌة: القٌام بخبلص الصفقة بعد التصرٌح باالستبلم الوقتً و ٌتم   -

ورة فً أربعة نظائر من قبل المزود تتضمن المبلغ بلسان القلم وتكون مختومة ومرق مة وممضاة وتكون *فات

 هذه الفاتورة باسم جامعة منوبة. 

   .من اإلذن بتنفٌذ الصفقة*النسخة األصلٌة 

ات   *وصوالت التسلٌم للمعدات والتً ٌجب أن تمضى من قبل حافظ المغازة وتحمل أرقام الجرد للمعد 

  .المسل مة

ل بالمؤسسة من قبل  و من قبل حافظ المغازة *محاضر اإلستبلم الوقتً ممضاة ومؤرخة المسؤول األو 

 .المعنٌة

نسخة مطابقة لآلصل من شهادة فً االنخراط بالصندوق الوطنً للضمان االجتماعً أو األصل من شهادة * 

 المفعول،فً ابراء الذمة سارٌة 

( ٌوما ابتداء من الٌوم 02جعة لصاحب الصفقة فً أجل أقصاه ثبلثون)ا  ٌتم  إصدار األمر بصرف المبالغ الر -

ٌتعٌن على المحاسب العمومً خبلص  الذي أتم فٌه تسوٌة ملفه بتحوٌل برٌدي أو بنكً بحساب المزود. و

 ٌه األمر بالصرف.( ٌوما من تارٌخ تلق20صاحب الصفقة فً أجل أقصاه خمسة عشر )

وإذا لم ٌتم ذلك، فإن  صاحب الصفقة ٌتمت ع وجوبا بفوائض تأخٌر تحتسب ابتداء من الٌوم الذي ٌلً انتهاء هذا 

حتسب فوائض التأخٌر على أساس المبالغ المستحقة باعتماد النسبة المعمول بها فً السوق المالٌة تاألجل و

لٌوم فتح العروض وذلك على الن حو  (TMM) لسوق المالٌةنسبة ا والصادرة عن البنك المركزي التونسً

 الت الً:
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 (TMMًسبت السىق الوالُت) ×أٌام التأخٌر  عدد× مبلغ المستحقات  = فوائض الّتأخٌر

 ٌوما365                                       

 : المحاسب العمومً : 25الفصل 

 الفواتٌر الناتجة عن الصفقة.المحاسب العمومً لجامعة منوبة مكلف بخبلص 

 : مّدة الّضمان : 26الفصل 

ة سنة- ات من كل  عٌب فً الصنع لمد  د سبلمة المعد   على األقل بداٌة من تارٌخ القبول الوقتً. ٌضمن المزو 

ات موضوع الصفقة ضد  كل  خلل فً المواد األولٌة أو الصنع و ٌشمل هذا  - ٌتعهد كل مشارك بضمان المعد 

مان   نفقات التعدٌل واإلصبلح بما فً ذلك مصارٌف النقل وقطع الغٌار والٌد العاملة.الض 

فً حالة وجود معدا ت معٌبة فإن  الضمان ٌتمثل فً تعوٌضها أو إصبلحها مجانا و ذلك فً أجل ال ٌتجاوز  -

ٌ ام من تارٌخ إعبلم المزود بذلك. )22 (العشرة  أ

 : تسجٌل الصفقة   27الفصل

( على نفقة المزود. وهو مطالب بتسلٌم 2تسجٌل الصفقة )جمٌع الوثائق المشار إلٌها بالفصل  تحمل معالٌم

ٌ ة وحٌدة. لٌن بما فٌها وثٌقة الضمان النهائً الذي ٌسل م فً نسخة أصل  الجامعة نظٌرٌن أصلٌٌن مسج 

 : تسوٌة الخالفات   28الفصل

بق األحكام الواردة بالباب الثالث من العنوان   20 المؤرخ فً 0222لسنة  2209 لؤلمر عدد  سالسادتط 

ٌة  0222مارس  .المتعل ق بتنظٌم الصفقات العموم 

 .بمنوبةفإن لم ٌتم قبول قواعد تسوٌة الخبلف من أحد الطرفٌن فإن ه ٌمكن الل جوء إلى المحكمة االبتدائٌة  

 : فسخ الصفقة 29الفصل

تفسخ الصفقة وجوبا بوفاة صاحب الصفقة أو إفبلسه وٌمكن للمشتري العمومً أن ٌقبل عند اإلقتضاء 

مها الورثة أو الدائنون أو المصفى قصد استمرار الصفقة.  العروض التً ٌقد 

وٌمكن أٌضا فسخ الصفقة إذا لم ٌف صاحب الصفقة بجزء أو كافة التزاماته فً أجل محدد ال ٌقل عن عشرة 

 ابتداء من تارٌخ تبلٌغه تنبٌها فً الغرض. أٌام

وبانقضاء هذا األجل ٌمكن للمشتري العمومً فسخ الصفقة دون إجراء آخر أو تكلٌف من ٌتولى إنجازها 

 حسب اإلجراء الذي ٌراه مبلئما وعلى حساب صاحب الصفقة.

عدم القٌام مباشرة أو بواسطة إخبلل صاحب الصفقة بالتزامه ب هاوٌمكن لجامعة منوبة فسخ الصفقة إذا ثبت لدٌ

 الغٌر بتقدٌم وعود أو عطاٌا أو هداٌا قصد التأثٌر فً مختلف إجراءات إبرام الصفقة و إنجازها.
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 : إختٌار المقرّ 30الفصل 

لتنفٌذ الصفقة المزمع إمضاؤها فً إطار طلب العروض هذا، ٌجب على كل مزود وقع علٌه اإلختٌار أن ٌدلً 

 ، وفً صورة تغٌٌر عنوانه ٌجب أن ٌعلم جامعة منوبة فً أجل أقصاه ثبلثة أٌام.للشركة اإلجتماعًمقر الب

 : سرٌان مفعول العقد31الفصل 

د   ال تكون الصفقة التً ستبرم فً إطار طلب العروض هذا سارٌة المفعول إال  بعد امضائها من المزو 

 لجنة الصفقات ذات النظر. والمصادقة علٌها من قبل رئٌس جامعة منوبة بناءا على موافقة

 : شروط عامة 32الفصل 

 الحاالت التً لم ٌتعرض إلٌها كراس الشروط تبقى خاضعة لـ:

  
ة اإلدارٌة  الشروط كراس -2 ٌ ة  المتعلق النموذجًالخاص  د المطبق على الصفقات العموم ات بالت زو   بمعد 

 .إعبلمٌة

  المتعلق بتنظٌم الصفقات العمومٌة. 0222مارس  20 المؤرخ فً 0222لسنة  2209األمر عدد  -0

 مجلة المحاسبة العمومٌة. -0

ٌ ة ذات العبلقة الجاري بها العمل. -2  جمٌع النصوص القانونٌة والت شرٌعات التونس

 
 ......................................فً:  .........................                                                .....................................مّنوبة فً: 

 

  1إطلعت عليه و وافقت                          إطلعت عليه  وصادقت                                     

 الوـزَود                                                   هٌّىبت     جاهعت  ترئُس

 )إسم ولقب وصفة الممضً، الختم واإلمضاء(                                                               جهٌُت غرَب      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 هام جدا: كراس الشروط هذا )وجميع ملحقاته( يجب أن يرجع لرئاسة جامعة من  وبة في نسخته األصلية ممضى باألحرف األولى في جميع صفحاته، 

.ضارعلاطرف ن م كما يجب إمضاء وختم الصفحة األخيرة من كراس الشروط  



     

 20/0228عدد  طلب عروض                                                    معدات اعبلمٌةاقتناء 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌّة  كــــراس الشـــــروط الفنــــ
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Cahier des Clauses Techniques 
 
 

1. Conditions Générales : 
 

1.1- Pour tous les équipements, la certification ISO 9001 (version 2008 )du 

fabriquant, en cours de validité à la date d’ouverture des plis est exigée.  

1.2- Le soumissionnaire doit fournir : 

a) une déclaration de conformité aux normes de sécurité électrique et de la 

compatibilité électromagnétique : les normes EN 60950, EN 55022, EN 

55024 ou des normes qui les remplacent.  

Cette déclaration doit être issue d’un laboratoire accrédité et doit   comprendre les 

éléments suivants : 

- Description du matériel (Marque et modèle) ; 

- Référence des spécifications par rapport auxquelles la conformité 

est déclarée (Marques et modèles des composants) ; 

- Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le 

bureau accrédité; 

 l’URL:être disponible à  le matérièl certifié  devront Le laboratoire et 

https://www.iecee.org 

 

b) Les micro-ordinateurs (unité central) doit être conforme à la norme RoHS 

(Restriction of Hazardous Substances). 

c) Les écrans proposés doivent être conformes à la norme TCO, le certificat 

devra être disponible à l’URL : http://tcocertified.com/  

 

d) Une documentation technique complète et un prospectus (ou catalogue) 

relatifs à chaque produit objet du marché, comprenant notamment une 

description détaillée des caractéristiques techniques du type et du modèle 

du produit. Le cachet du soumissionnaire doit figurer sur tous les 

prospectus. 

 

1.3- Toutes les composantes d’un même article doivent être de la même marque 

(Unité centrale, écran, clavier et souris),  

 

2 - Spécifications techniques et formulaires de réponses 
2.1. Objet de l'appel d'offres :  

 Le présent appel d'offres concerne l'acquisition des micro-ordinateurs 

répartis en 02 articles 

          2.2. Caractéristiques Techniques minimales :     

 Les caractéristiques techniques minimales par article sont explicitées dans les 

modèles de formulaires de réponses consignés dans l'annexe.  

 

https://www.iecee.org/
http://tcocertified.com/
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Cahier des Clauses Techniques 
 

LOT N° 1 : Ordinateurs M1 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Processeur : Dernière génération 

Type QuadCoeur  64-bit 

Fréquence de base 3.6 Ghz  

Mémoire cache 6 Mo  

Mémoire  Centrale    

Type DDR4 

Capacité  8 Go 

Capacité maximale 32 Go 

Mémoires auxiliaires  

Disque dur SATAIII 

Nombre 2 

Capacité 500 Go / disque 

Nombre de tours 7200 tr/mn 

Slots libres 
- 1 PCIe x16 

- 1 PCIe x1 

Chassis Microtour 

Ports 

- 6 ports USB (dont au moins 2 en face) 

- 1 port série 

- 1 port VGA 

Moniteur  

type TFT 

Taille 19"  

Certification et norme TCO 

Resolution 1280  x  1024 pixels 

Carte graphique Non intégrée  

Mémoire vidéo  2Go 

Port VGA ou autre port avec adaptateur VGA 

Carte Réseau  

nombre 2 
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débit 10/100/1000 Mb/s 

Type de sortie RJ45 

Carte son Oui 

Lecteurs Graveur DVD 

Clavier Azerty   (Français/Arabe) 

Souris Optique 2 boutons + roulette 

Système d’exploitation Compatible avec tous les systèmes d’exploitation 

Certification et conformité aux normes  

Certification et  conformité aux  normes 
- ISO 9001 version 2008 

- EN55022, EN55024, EN60950  

- RoHS 

 

LOT N° 2 : Ordinateurs M2 

 

 

Caractéristiques Techniques Caractéristiques minimales exigées 

Processeur : Dernière génération 

Type 6 core  64-bit 

Fréquence de base 3.0 Ghz  

Mémoire cache 9 Mo  

Mémoire  Centrale    

Type DDR4 

Capacité  12 Go 

Capacité maximale 32 Go 

Mémoires auxiliaires  

Disque dur SATAIII 

Nombre 2 

Capacité 500 Go / disque  

Nombre de tours 7200 tr/mn 

Slots libres 
- 1 PCIe x16 

- 1 PCIe x1 

Chassis Microtour 

Ports 

- 6 ports USB (dont au moins 2 en face) 

- 1 port série 

- 1 port VGA 

Moniteur  
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type TFT 

Taille 19"  

Certification et norme TCO 05 

Resolution 1280  x  1024 pixels 

Carte graphique Non intégrée  

Mémoire vidéo  4Go 

Port VGA ou autre port avec adaptateur VGA 

Carte Réseau  

nombre 2 

débit 10/100/1000 Mb/s 

Type de sortie RJ45 

Carte son Oui 

Lecteurs  Graveur DVD 

Clavier Azerty   (Français/Arabe) 

Souris Optique 2 boutons + roulette 

Système d’exploitation Compatible avec tous les systèmes d’exploitation 

Certification et conformité aux normes  

Certification et  conformité aux  normes 
- ISO 9001 version 2008 

- EN55022, EN55024, EN60950  

- RoHS 
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 المـــالحـــق
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الجمهورية التونسية                          
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي    
 جامعة مّنوبة                  
 

 بطاقت إرشاداث عاّهت حىل الوشارك

 إلُها الّراجعت والوؤّسساث هٌىبت جاهعت لفائذة إعالهُت هعذاث باقتٌاء الخاص 02/2018طلب العروض عذد 

  بالٌظر

 ................................................................................................................................................ االسم االجتماعي لمّشركة :
 .......................................................................................................................................................الشكل القانوني لمشركة:

 .................................................................................................................................................................. العنوان بالكامل:
............................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................:الفاكس.......................................................................................................... لياتف:ا
 ......................................................................................................................................................................... رأس المال:
 ................................................................................................................................. جل التجاري تحت عدد:مرّسمة بالسّ 

 .......................................................................................................................................................... رقم المعّرف الجبائي:
 ....................................................................................................عدد اإلنخراط بالصندوق القومً للضمان االجتماعً:

 .....................................................................البنك: .......................................................................: رقم الحساب الجاري
 ........................................................................................................................................................................وكيل الشركة:

 .................................................................................... )االسم والمقب والخطة(: الشخص المفّوض إلمضاء وثائق العرض
 ...............................................................................البريد اإللكتروني:...............................................  رقم الياتف الجّوال:

 

 ............................................ في: ............................

 العارض                                                              

          
 )واإلمضاء االسم والمقب، الصفة، الختم(                                                                  
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 الجمهورية التونسية           
 و البحث العلمي وزارة التعليم العالي

 ة مّنوبةعامج              

 
 تصرَح علً الشرف فٍ عذم اإلفالس أو التسىَت القضائُت

 والوؤّسساث هٌىبت جاهعت لفائذة إعالهُت هعذاث باقتٌاء الخاص 02/2018 عذد العروض طلب

 بالٌظر إلُها الّراجعت

 
 

المتعمق بتنظيم الصفقات  0222مارس  20المؤرخ في  0222لسنة  2209عدد  األمرألحكام تطبيقا 
   : العمومية

 

 .………………………………………………………………………………………: أسفموي الممضي إنّ 

 ………………………………………………………………………………………………………….. :الّصفة

 ..………………………………………………………………………………………………………….. :الّشركة

 

 أصّرح عمى الشرف أن ىذه الشركة ليست قيد اإلفالس أو التصفية القضائية.
 

 ............................................ في: ............................

 العارض                                                              

 )واإلمضاء  االسم والمقب، الصفة، الختم(                                                                 
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الجمهورية التونسية                                    
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي    
 جامعة مّنوبة                  

 
 عوىهُا لذي الوشترٌ العوىهٍ تصرَح علً الشرف بأى الوشارك لن َكي عىًا

 والوؤّسساث هٌىبت جاهعت لفائذة إعالهُت هعذاث باقتٌاء الخاص 02/2018 عذد العروض طلب

 بالٌظر إلُها الّراجعت

 

 

 ……………………………………………………………………………………:أسفمو الممضيإّني 

 ……………………………………………………………………………………………………………:  الّصفة

 ……………………………………………………………………………………………………:  الّشركة
 

 

 

 : عمى شرفي أّصرح

الذي لو مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو  بأن صاحب المؤسسة أو المسير أو بأني و
أو وكيل بيع المصّنع 30% األساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق  أحد المساىمين

 العمومي لم تمض عن انقطاعيم عن العمل ّمدة خمسالمشتري  لم نكن أعوانا عموميين لدى

 .سنوات عمى األّقل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................ في: ............................

 العارض                                                              

 )واإلمضاء االسم والمقب، الصفة، الختم(                                                                     
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الجمهورية التونسية                         
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي    
 جامعة مّنوبة                  
 

 

 هختلف إجراءاث إبرام الصفقتتصرَح علً الشرف بعذم التأثُر فٍ 

 والوؤّسساث هٌىبت جاهعت لفائذة إعالهُت هعذاث باقتٌاء الخاص 02/2018 عذد العروض طلب

 بالٌظر إلُها الّراجعت

 

 .…………………………………………………………………………………………………:إّني الممضي أسفمو

 …………………………………………………………………………………………………………………:  الّصفة

 ..………………………………………………………………………………………………………………:  الّشركة

 

أصرح عمى شرفي بعدم قيامي وأتعيد بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو ىدايا 

التأثير عمى مختمف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازىا واالبتعاد عمى ممارسة التّحيل  قصد

 .صفقةالىّ  اإلكراه قصد الحصول عم أو التواطؤ أو

 

 

 

 ............................................ في: ............................

 العارض                                                              

 )واإلمضاء والمقب، الصفة، الختم االسم(                                                                     
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الجمهورية التونسية                          
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي    
 جامعة مّنوبة                  

 هحضر استالم وقتٍ 

 
في إطار طمب  لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الّراجعة إلييا بالنظر اقتناء معدات إعالمية «:موضـوع الصفقة

 .« 2218/ 22 عددعروض 
 .....................................................................................................................................................: صاحب الصفقة

 ...........................................................سنة........................................ من شيــر ....................................... في يوم
 : (1) نحن الممضون أسفمو

 ..................................................................................................................................................................السيد)ة( 
 ..................................................................................................................................................................السيد)ة( 
 ..................................................................................................................................................................السيد)ة( 
 ..................................................................................................................................................................السيد)ة( 

 ................................................................... ممثل عن شركة....................................................................السيد)ة( 
 

   عممّية تسميم و تركيز المعّدات لمعاينة ............................................................................................: (2)تحولنا الى 
 ...........................................................................................................................................................: (3)من طرف

 ....................................................................................موضوع الصفقة تمت بتاريخ  المعداتونشيد أن 

 
 دون تحفظ.         :   وبعد اجراء كّل االختبارات و التجارب الالزمة عمييا نصّرح بأّنيا   
 .مع اعتبار التحفظات الواردة بالمحضر            الوقتي بتاريخ :...............................قابمـة لالستالم   

 
                                

 .ىذا المحضرواعتمادا عمى ذلك حرر 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
 اإلمضـاءات.اذكر اليوية والصفة مع ( 2) 

 مكان اإلنجاز.( 0)
 صاحب الصفقة.( 0)
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الجمهورية التونسية                             
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي    

 جامعة مّنوبة                 

 هحضر استالم ًهائٍ 

 
في إطار طمب  لفائدة جامعة منوبة والمؤسسات الّراجعة إلييا بالنظر اقتناء معدات إعالمية «:موضـوع الصفقة

 .« 2218/ 22 عددعروض 
 ........................................................................................................................................................: صاحب الصفقة

 ...............................................................سنة....................................... من شيــر ....................................... في يوم
 : (1) نحن الممضون أسفمو

 ....................................................................................................................................................................السيد)ة( 
 ....................................................................................................................................................................السيد)ة( 
 ....................................................................................................................................................................السيد)ة( 
 ....................................................................................................................................................................السيد)ة( 

 ..................................................................... عن شركة ممثل....................................................................السيد)ة( 

 

 ...................................................................................  بتاريخبناء عمى محضر االستالم الوقتي لمصفقة المنجز 

 . ابتداء من تاريخ االستالم الوقتيسنة وعمى مدة الضمان التي حددت ب

 .المعّداتلمعاينة  .........................................................................................  (2) تحولنا الى
 " ....... ..............................شركة " (3)التي سمميا المزود و   الوقتي نشيد أن المعّدات موضوع محضر اإلستالم و

 ىي  قابمة لالستالم النيائي.
 

 , في .................................................واعتمادا عمى ذلك حرر ىذا المحضر
 اإلمضــاءات 

  
                           

 
ــ ــ ــــ ــــ  ــــ
 اإلمضـاءات.اذكر اليوية والصفة مع ( 2) 

 اإلنجاز. مكان( 0) 
 صاحب الصفقة.( 0) 
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 العرض المالً
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      الجمهورية التونسية                                                                                                                                    
 التعليم العالي و البحث العلمي    وزارة  
 جامعة مّنوبة                  

 وثُقت التعّهذ الوالٍ
 والوؤّسساث هٌىبت جاهعت لفائذة إعالهُت هعذاث باقتٌاء الخاص 02/2018 عذد العروض طلب

 بالٌظر إلُها الّراجعت

 

 ...…………......................................………….........…………………………………………………………………الممضً أسفله )االسم واللقب(:  إن ً

فة ال ................................…………………......................………………………………………….............:الص   .............…………………..: ……الهاتف الجو 

 ......................................................................................................................................................................................................والمتعه د باسم ولحساب شركة:

 ............................................................................................................................................................................................................................................................: عنوانها

 ....................................................................: الفاكس....................……............................................................................................…...........………….…:رقم الهاتف

 .............................................................................................................................................................................................................................: رقم السجل التجاري
 
 

نة لملف طلب العروض عدد  ات إعبلمٌة بالخاص   20/0228بعد االطبلع على كل  الوثائق المكو  اقتناء معد 

اجعة إلٌها بالنظر لفائدة جامعة منوبة  .والمؤسسات الر 

فقة ومن   ٌ ا من طبٌعة الص  ٌ ا على قائمة التجهٌزات المطلوب اقتناؤها والتثبت مل وبعد االط بلع شخص

م بالعرض الموالً بعد توقٌع وختم جدول األسعار وكل الوثائق  عوبات التً ٌمكن أن تنجر  عنها، أتقد  الص 

سات ال اجعة إلٌها بالن ظر بالبضاعة الواردة بملف طلب العروض وأتعه د بتزوٌد جامعة من وبة والمؤس  ر 

ً  قدره    :بإعتبار األداء على القٌمة المضافة( بالدٌنار التونسًو)بالحروف وباألرقام المطلوبة مقابل ثمن جمل

 

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

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

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

 الذي عرضته بنفسً ووفقا للش روط المطلوبة، كما:

 فقة فً اآلجال المنصوص علٌها بملف طلب العروض ووفقا للتارٌخ المنصوص أتعه د با لبدء فً تنفٌذ الص 

د  علٌه بوثٌقة اإلذن بتنفٌذ الصفقة أو إذن التزو 
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  ة م به لمد  ٌوما ابتداء من آخر أجل لتسلٌم العروض  202أتعهد باإلبقاء على صلوحٌة العرض الذي أتقد 

 .المنصوص علٌه بإعبلن طلب العروض

 .فقة ومبلحقه على حسابً الخاص  أتعهد بأن أقوم بإجراءات تسجٌل عقد الص 

  أتعهد بعدم المطالبة بأي نوع من أنواع التعوٌض أو جبر األضرار فً حالة عدم قبول عرضً أو قٌام

 جامعة من وبة بتعدٌل حجم الطلبٌة.

   ح بانخراطً بالصندوق القومً للضمان االجتماعً تحت رقم  ....................................................................أصر 

 وأتعهد بإثباته.

 .سة لٌست قٌد اإلفبلس أو الت صفٌة القضائٌة وأتعه د بإثبات ذلك ح على الش رف بأن المؤس   أصر 

 
        

 
  لفائدة:ٌتم الخبلص مقابل التزوٌد من طرف المصالح المختصة برئاسة جامعة من وبة 

 
 سة  ....... ..............................................................................................................................................................:المؤس 

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

 :البنك ........................................................................................................... .................................................................................... 

 ًف الجبائ  ........................................................................................................................................... :  رقم المعر 

 

 

 

 

 اطلعت علٌه ووافقت                                               

 ...................................................فً:  ................................                                                                                            

 ) اإلسم واللقب، الصفة، الختم واإلمضاء(                                                                           
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 الجمهورية التونسية                      
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي    
  جامعة منّوبة              

 
 

 إلُها الّراجعت والوؤّسساث هٌىبت جاهعت لفائذة إعالهُت هعذاث باقتٌاء الخاص 02/2018 عذد العروض طلب

 بالٌظر

 

 هعّذاث إعالهـــُّت   :جذول األسعار
 

 

 
 
 

 

  ) بالحروف و بالدينار التونسي(:األداءات  جميع احتساب مع المبلغ الجمليأوقف جدول األسعار هذا جبملة قدرها : 
 

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

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

                                                                                           
 

 ) إسم و لقب و صفة الممضي(                                                                                                             
 

 

 

 

 

 
العدد 
 الرتبي

 
 نوع البضاعة

 
 الكمية

السعر الفردي بالدينار 
التونسي دون إحتساب 

 األداءات

 
نسبة 
 األداء

السعر الفردي 
بالدينار التونسي مع  

إحتساب جميع 
 األداءات   

السعر الجملي 
بالدينار التونسي مع 

إحتساب جميع 
 األداءات

22 

PC M1 
 :باألحرفدون احتساب األداءات السعر الفردي 

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

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

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

286 

    

20 

PC M2 
 :باألحرفدون احتساب األداءات السعر الفردي 

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

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

170 

    

  الجملــــــــة
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 إسـتـمـارات  اإلجابـة
 
 

Formulaires de Réponse  
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LOT N° 1 : Ordinateurs M1 

 

Caractéristiques 

Techniques 

Caractéristiques minimales 

exigées 
CARACTÉRISTIQUES 

PROPOSÉES 

Processeur : Dernière génération  

Type QuadCoeur  64-bit  

Fréquence de base 3.6 Ghz   

Mémoire cache 6 Mo   

Mémoire  Centrale     

Type DDR4  

Capacité  8 Go  

Capacité maximale 32 Go  

Mémoires auxiliaires   

Disque dur SATAIII  

Nombre 2  

Capacité 500 Go / disque  

Nombre de tours 7200 tr/mn  

Slots libres 
- 1 PCIe x16 

- 1 PCIe x1 

 

Chassis Microtour  

Ports 

- 6 ports USB (dont au moins 2 

en face) 

- 1 port série 

- 1 port VGA 

 

Moniteur   

type TFT  

Taille 19"   

Certification et norme TCO  

Resolution 1280  x  1024 pixels  

Carte graphique Non intégrée   

Mémoire vidéo  2Go  

Port 
VGA ou autre port avec 

adaptateur VGA 

 

Carte Réseau   

nombre 2  
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débit 10/100/1000 Mb/s  

Type de sortie RJ45  

Carte son Oui  

Lecteurs Graveur DVD  

Clavier Azerty   (Français/Arabe)  

Souris Optique 2 boutons + roulette  

Système d’exploitation Compatible avec tous les 

systèmes d’exploitation 

 

Certification et conformité 

aux normes   

Certification et  conformité aux  

normes 

- ISO 9001 version 2008 

- EN55022, EN55024, 

EN60950  

- RoHS 

 

 

LOT N° 2 : Ordinateurs M2 

 

Caractéristiques 

Techniques 

Caractéristiques minimales 

exigées 
CARACTÉRISTIQUES 

PROPOSÉES 

Processeur : Dernière génération  

Type 6 core  64-bit  

Fréquence de base 3.0 Ghz   

Mémoire cache 9 Mo   

Mémoire  Centrale     

Type DDR4  

Capacité  12 Go  

Capacité maximale 32 Go  

Mémoires auxiliaires   

Disque dur SATAIII  

Nombre 2  

Capacité 500 Go / disque   

Nombre de tours 7200 tr/mn  

Slots libres 
- 1 PCIe x16 

- 1 PCIe x1 

 

Chassis Microtour  

Ports 

- 6 ports USB (dont au moins 2 

en face) 

- 1 port série 

- 1 port VGA 
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Moniteur   

type TFT  

Taille 19"   

Certification et norme TCO 05  

Resolution 1280  x  1024 pixels  

Carte graphique Non intégrée   

Mémoire vidéo  4Go  

Port 
VGA ou autre port avec 

adaptateur VGA 

 

Carte Réseau   

nombre 2  

débit 10/100/1000 Mb/s  

Type de sortie RJ45  

Carte son Oui  

Lecteurs  Graveur DVD  

Clavier Azerty   (Français/Arabe)  

Souris Optique 2 boutons + roulette  

Système d’exploitation Compatible avec tous les 

systèmes d’exploitation 

 

Certification et conformité 

aux normes 
  

Certification et  conformité aux  

normes 

- ISO 9001 version 2008 

- EN55022, EN55024, 

EN60950  

- RoHS 
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Aspect service  

 

 
Caractéristiques 

proposées Caractéristiques minimales exigée Composantes 
Conditions générales  

 Prospectus Constructeur  

Documentations fournies 

dans l’offre 
 Certification ISO 
 Normes  de Certification de la 

sécurité électrique et 

électromagnétique 

Documentations fournies 

avant installation  

 Documentation technique Documentations fournies 

après installation  Manuel d’utilisation 
Délai d’exécution 

 
80jours 

Délai de livraison, 

installation et mise en 

marche  
Garantie 

 1an Durée  
 Pièces, main d’œuvre et déplacement Prestations couvertes 
 

10 jours Délais de réparation ou 

remplacement matériel 
 
 

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEUR 

 



           الجمهورية التونسية
 و البحث العلمي    وزارة التعليم العالي  

 منوبةامعة  ـج   

 ـدد02/2018ـعروض عالطمب األقصى لتمديد في األجل إعالن 
 إعالمّية لفائدة جامعة مّنوبة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر" معدات"إقتناء 

 

المتعمق بإقتناء معدات إعالمي ة لفائدة جامعة من وبة والمؤسسات  20/0202عدد ض و ر ع بمبطالشركات المعني ة  وبةمن   امعةج عممت
حادية عشر ال الساعة عمى 8142ديسمبر 41ذلك الى غاية يوم أن و تم  التمديد في األجل األقصى لقبول العروض و  الراجعة إلييا بالنظر

طبقا لمترخيص   و ذلك لتحوير الفصل الثالث الخاص بتقديم العروض لتمكين المزودين من تقديم عروضهم بالعممة القابمة لمتحويل صباحا
                                                                            .8142نوفمبر  18بتاريخ  411201البنك المركزي عدد 

        يجب الخارجي الظرف ىذا. وحيد خارجي ظرف في اإلداري ة، الوثائق صحبة وتوضع،  منفصمة ظروف في والمالية الفنية العروض قد مت
 :التالية العبارة عميو وتكتب المشارك لمعارض ختم أو إشارة أو ممي زة عالمة أي   يحمل وال مغمقا يكون أن

'' إعالمية معدات اقتناء" 18/8142 عدد عروض طمب -يفتح ال   ''  

 مقابل بالجامعة الضبط بمكتب مباشرة تودع أو الس ريع البريد بواسطة أو الوصول مضمون البريد طريق عن وجوبا، العروض ترسل
 التالي: العنوان عمى الغرض في وصل

 مّنوبة امعةج  
 مّنوبة 2010 –المدينة الجامعية بمّنوبة 

دين فعمى   والتجييز لمبناءات الفرعي ة اإلدارة من العروض طمب ممف   سحب  ىذا العروض طمب في المشاركة في الر اغبين المزو 
 جامعة محاسب السيـ د بإسم( دينارا  02) خمسون قدره مالي مبمغ دفع مقابل وذلك اإلداري العمل أوقات أثناء بمن وبة الجامعي ة بالمدينة بالجامعة

 www.uma.rnu.tnمنوبة  جامعة واب موقع من الكراس تحميل أو ،(50700) عدد الجاري البريدي الحساب بريدية، حوالة بواسطة) من وبة
  .بريدية حوالة خالص وصل من باألصل العرض إرفاق يجب الحالة ىذه وفي

       .)باعتماد ختم مكتب الضبط بجامعة من وبة(  حادية عشر صباحاال الساعة عمى 0202ديسمبر 01 وذلك في أجل أقصاه يوم
بط الساعة منتصف النيار العروض في نفس اليوم عمى  وفتح )بقاعة االجتماعات بمقر جامعة منوبة و يعتمد في ذلك عمى ختم مكتب الض 

 .(بجامعة منوبة

 مالحظة: يبقى العارض ممزما بعرضو مد ة 002 يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض.

 ولمزيد من اإلرشادات يمكن االتصال باإلدارة الفرعّية لمبناءات والتجهيز بجامعة منوبة.

 996 602 71  -315 601 71 :الهاتف

 315 601 71: فاكسال
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