الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منوبة

اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

كــرّاس الشّــــروط اإلداريّة
الفصل  :1موضوع االستشارة:

كراس الشروط ىذا ،إقتناء معدات إعالمية لفائدة ادلؤسسات اجلامعية
تعتزم رئاسة جامعة منوبة ،حسب التشريعات اجلاري هبا العمل وبنود ّ
الراجعة إليها بالنظر.

الفصل  :2الشروط المطلوبة للمشاركة:
للضمانات ادلطلوبة لتنفيذ الصفقة يف أفضل الظّروف.
 تقبل ضمن ىذه اإلستشارة مشاركة كل عارض مستوىف ّ ال تقبل مشاركة األشخاص الطبيعيني أو ادلعنويني الذين ىم يف حالة إفالس أو يف حالة تصفية قضائية يف ىذه اإلستشارة. ديكن للوكالء ادلؤىلني لذلك بصفة قانونية ،ادلشاركة يف ىذه اإلستشارة شرط أن ال ديثل نفس الوكيل أكثر من عارض واحدذلذه الصفقة.

الفصل  : 3تقديم العروض :

ديكن سحب كراس الشروط مباشرة من اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز باجلامعة خالل التوقيت اإلداري مقابل وصل يفيد تنزيل مبلغ
مايل قدره عشرون دينارا (02د) باحلساب اجلاري الربيدي للجامعة عدد  ،62725كما ديكن ربميل الكراس من موقع واب جامعة
منوبة  www.uma.rnu.tnويف ىذه احلالة بجب إرفاق العرض باألصل من وصل خالص حوالة بريدية.
بجب تضمني العرض الفين والعرض ادلايل يف ظرفني منفصلني يدرجان يف ظرف ثالث خارجي خيتم ويكتب عليو مرجع اإلستشارة وموضوعو.
يتضمن الظرف اخلارجي اىل جانب العرضني الفين وادلايل وثيقة الضمان الوقيت والوثائق االدارية.
ترسل العروض عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع او تسلم مباشرة إىل مكتب الضبط جبامعة منوبة مقابل وصل يف ذلك ،لذا،
يتعني على ادلشاركني أن يأخذوا إحتياطاهتم حىت تصل عروضهم إىل جامعة منّوبة يف األجل احملدد.
يكتب على الظرف اخلارجي عبارة :
" ال يفتح -إستشارة عدد  "0202/29اقتناء معدات إعالمية "
ترسل العروض باسم السيدة رئيسة جامعة منوبة  ،إىل العنوان التايل:
جامعة منّوبة :ادلدينة اجلامعية دبنّوبة –  0212منّوبة
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  06أكتوبر  0202على الساعة احلادية عشر صباحا ( )11 h00و يعتمد يف ذلك على ختم مكتب
الضبط جبامعة منوبة.
ّ
حيتوي الظرف اخلارجي على:
الوقيت (النسخة األصلية) :ال تقل م ّدة صلوحيّتو عن تسعني يوما ( )92بداية من تاريخ اليوم ادلوايل لؤلجل األقصى
 )1الضمان ادلايل ّ
احملدد لقبول العروض أو ما يعوضو.
حددت قيمة ىذا الضمان بـ ـ  999دينار ،مع العلم أن الصكوك البنكية جبميع أنواعها غري مقبولة.
1

كل صفحاتو مع إمضاء و اسم و لقب وصفة ادلمضي و اخلتم و التاريخ يف
ّ )2
كراس الشروط اإلدارية مؤشر من قبل العارض يف ّ
الصفحة األخرية،
 )3بطاقة إرشادات حول العارض معمرة و شلضاة و ربمل ختم العارض طبقا لؤلمنوذج ادلصاحب.
 )4نسخة مطابقة لآلصل من شهادة يف االخنراط بالصندوق الوطين للضمان االجتماعي أو األصل من شهادة يف ابراء الذمة سارية
ادلفعول،
 )5نظري من السجل التجاري بالنسبة للمقيمني أو ما يعادذلا لغري ادلقيمني حسب ما تنص عليو تشريعات بلداهنم.
 )6االلتزام بالقيام دبصلحة ما بعد البيع و توفري قطع الغيار دلدة ال تقل عن ثالث ()23سنوات (حسب ادلثال ادلصاحب).
 )7وثيقة اإللتزام دبدة الضمان (حسب ادلثال ادلصاحب).
 )8األصل من وصل حوالة بريدية يثبت خالص مبلغ اقتناء كراس الشروط يف صورة قيام ادلشارك بتحميلو من موقع واب اجلامعة .
 )9شهادة تبّني أّن الشخص الذي أمضى العرض ىو ادلمثل القانوين للمشارك أو مفوض من طرفو إلمضاء الصفقة.
الظرف عدد  :91يحمل عبارة "العرض الفني "يحتوي على الوثائق التالية:

كل صفحاتو مع إمضاء واسم ولقب وصفة ادلمضي واخلتم و التاريخ يف الصفحة
ّ )19
كراس الشروط الفنيّة مؤشر من قبل العارض يف ّ
األخرية.
)11وثيقة تثبت مطابقة ادلعدات ادلقًتحة دلواصفات اجلودة ادلذكورة  ISO 9001 version 2008بكراس الشروط الفنية صاحلة
عند اخر أجل لتقدمي العروض.
 )12وثيقة تثبت مطابقة ادلعدات ادلقًتحة دلواصفات السالمة الكهربائية وااللكًتومغناطسية (أو ما يعوضها) ادلذكورة بكراس الشروط
الفنية.
 )13استمارات اإلجابة ) (Les formulaires de réponsesشلضاة من قبل العارض وربمل ختم الشركة ربدد بوضوح
اخلاصيات الفنية ادلتعلقة بكامل ادلع ّدات ادلقًتحة مع وجوب تعمريىا حسب النماذج ادلصاحبة.
 )14الوثائق الفنية وادلطبوعات الفوتوغرافية) (Prospectus Techniquesاخلاصة بادلعدات ادلطلوبة واليت بجب أن تكون واضحة
مشع ( )Marqueur Fluorescentإلبرازىا
ومفصلة و ّ
ّ
مدعمة لكل بيانات استمارات اإلجابة (زلبّذ استعمال قلم ّ
وتسهيل الوصول إليها) و مكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنقليزية وربمل إمضاء و ختم ادلشارك .
بكل دقّة حسب النماذج ادلصاحبة وشلضاة و سلتومة من قبل
)15استمارة اإلجابة ادلتعلقة باخلدمات ( )Aspect serviceمعمرة ّ
العارض.
الظرف عدد  : 92يحمل عبارة "العرض المالي " يحتوي على الوثائق التالية :
 )16جدول األسعار بالدينار التونسي وباعتبار مجيع األداءات ( حسب النموذج ادلصاحب) شلضى ومؤرخ.
 )17وثيقة التعهد ادلايل (  ) soumissionشلضاة و مؤرخة بعد تعمريىا بكل دقة حسب ادلنوال ادلبّني بكراس الشروط و ربمل ختم
تبني مبلغ العرض ادلايل بالدينار التونسي باعتبار مجيع األداءات.
ادلؤسسة ،واليت ّ
تسلم الوثائق ادلكونة للعرض ادلايل يف نسختني من ضمنها نسخة أصلية ربمل كالمها تأشرية صاحب الصفقة على مجيع الصفحات
و إمضائو و ختمو يف آخر صفحة مع بيان التاريخ.
مالحظة  :عدم تقديم هذه الوثائق (  )17-16يؤدي إلى إقصاء العرض آليا .

الفصل  :4آخر أجل لقبول العروض:

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  06أكتوبر  0202على الساعة احلادية عشر صباحا (.)11 h00

الفصل  :5العرض المالي:

بكراس الشروط.
بجب أن يق ّدم العرض ادلايل
ّ
اخلاص هبذه االستشارة طبقا للمثال ادلصاحب ّ
0

تقدم األسعار الفردية بالدينار التونسي مع احتساب مجيع األداءات ،وىي غري قابلة للمراجعة ،كما ربتسب ىذه األسعار إىل غاية تسليم
التجهيزات .

الفصل  : 06الضمانات المالية :

 -1الضمان المالي والوقتي :
على كل عارض أن يق ّدم ضمن عرضو بالنسبة لكل فصل ضمانا ماليا وقتيا صاحلا دلدة تسعني ( )92يوما ابتداء من اليوم ادلوايل
ادلبني يف الفصل الثالث (.)3
ألخر أجل زلدد لقبول العروض لفائدة جامعة منوبة حسب ادلبلغ ّ
يؤدي إىل إقصاء العروض آليّا .
عدم تقدمي الضمان ادلايل الوقيت ّ
ادلزود للصفقة
ترجع جامعة منّوبة الضمان ادلايل الوقيت اىل ادلشاركني الذين أقصيت عروضهم بعد اختيار صاحب الصفقة ،يف حالة رفض ّ
يقع تنزيل الضمان الوقيت باحلساب اجلاري جلامعة منّوبة .كما أن تأجيل صلوحية العروض يؤدي إىل التمديد يف م ّدة سريان مفعول الضمان
ادلزود بإصلاز ذلك يف اآلجال.
البنكي الوقيت .و يلتزم ّ
بالنسبة إىل العارضني الذين أسندت ذلم الصفقة ،ال يتم إرجاع الضمان ادلايل الوقيت ادلقدم من قبلهم إالّ بعد تقدديهم للضمان ادلايل
النهائي و ذلك يف أجل أقصاه عشرون(  ) 02يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.
يعترب ىذا الضمان الوقيت وثيقة إدارية ضرورية لقبول العرض ،بجب تضمينها مع الوثائق ادلوجودة بالظرف اخلارجي ويبقى صاحلا إىل
حني تعويضو بالضمان ادلايل النهائي.
 -2الضمان المالي النهائي:
على العارض الذي ظفر بالصفقة أن يق ّدم خالل أجل أقصاه عشرون(  )02يوما ابتداء من تاريخ إعالمو بإسناد الصفقة ضمانا ماليا هنائيا
مقداره ثالثة بادلائة ()%3من ادلبلغ اجلملي للصفقة.
الضمان النهائي دبجرد وفاء صاحب الصفقة جبميع التزاماتو وذلك يف أجل أقصاه شهر بعد القبول الوقيت للمع ّدات.
يرجع ّ

الفصل  :6آجال التسليم:

إ ّن العـارض الذي أسندت لو الطلبية مطالب بتسليم التجهيزات الـمطلوبة يف أجل أقصاه عشرون يوما ( 02يوم) بداية من اليوم ادلوايل لتاريخ
توصلو باإلذن بالطلبيّة ادلسلم لو من اجلامعة.
ّ
نص عليها القانون.
القوة القاىرة اليت ّ
وال دينح أي تأجيل أو أجل إضايف للعارض إال يف حالة من حاالت ّ

الفصل  :7إستالم التجهيزات:

ال ديكن القيام بعملية قبول التجهيزات إال بعد تسليمها و تشغيلها و بعد إعالم جامعة منوبة كتابيا بتاريخ تسليم ىاتو التجهيزات و يتم ربرير
و إمضاء زلضر إستالم يف الغرض .

الفصل  :8مدة الضمان :

يضمن ادلزود سالمة ادلعدات من كل عيب يف الصنع دلدة سنة على األقل بداية من تاريخ القبول الوقيت.
 يتعهد كل مشارك بضمان ادلعدات موضوع اإلستشارة ضد كل خلل يف ادلواد األولية أو الصنع و يشمل ىذا الضمان نفقاتالتعديل و اإلصالح دبا يف ذلك مصاريف النقل و قطع الغيار و اليد العاملة .
 يف حالة وجود معدات معيبة فإن الضمان يتمثل يف تعويضها أو إصالحها رلانا و ذلك يف أجل ال يتجاوز العشرة ( )12أيام منتاريخ إعالم ادلزود بذلك

3

الفصل  :9تغيير حجم الطلبية:

للمزود رفضها أو تغيري
ديكن جلامعة منّوبة تغيري الكميات ادلطلوبة موضوع اإلستشارة .ويف حال زيادة أو نقصان الكميّة ادلطلوبة ،ال ديكن ّ
لسعر الفردي ما مل تتعد عشرين بادلائة ( )% 02من قيمة الطلبية.
ا ّ

الفصل  :19غرامات التأخير:

ادلزود ربسب على أساس ثالثني دينارا يف اليوم ( 32د.ت)،
ينجّر عن كل يوم تأخري غري مربّر يف تنفيذ الطلبية ،دفع غرامة تأخري من طرف ّ
ادلزود أن يعلم كتابيّا
ويتم احتساب أيّام التأخري دبا يف ذلك أيّام اآلحاد والعطل .ولتفادي مجيع اإلشكاليّات حول تاريخ انتهاء التنفيذ ،على ّ
ّ
ويتم خصمها من ادلبلغ اجلملي للنفقة .كما حي ّدد السقف األقصى لغرامات
اجلامعة بذلك .تطبق غرامات التأخري دون حاجة إىل تنبيو مسبق ّ
التأخري بعشرة بادلائة ( )% 10من ادلبلغ اجلملي للنفقة.

الفصل  : 11الحجز بعنوان الضمان:

تقوم جامعة منوبة عند اخلالص حبجز نسبة مخسة بادلائة ( )%5من ادلبلغ اجلملي للصفقة وذلك بعنوان ضمان التجهيزات إالّ أنّو وبطلب من
صاحب الصفقة ديكن تعويض ىذا احلجز بضمان بنكي بنفس القيمة ادلالية.

الفصل :12التسوية المالية:

يتم القيام خبالص الطلبية بعد التصريح باالستالم الوقيت وبعد تقدمي الوثائق التالية:
ّ
*فاتورة يف أربعة نظائر من قبل ادلزود تتضمن ادلبلغ بلسان القلم وتكون سلتومة ومرقّمة وشلضاة وتكون ىذه الفاتورة باسم جامعة منوبة.
التزود.
* النسخة األصلية لطلب ّ
*زلضر اإلستالم الوقيت شلضى ومؤرخ.
* األصل من شهادة يف إبراء الذمة ) (Attestation de soldeسارية ادلفعول ،صادرة عن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي.

الفصل  :13المحاسب العمومي:

احملاسب العمومي جلامعة منوبة و مقره مركز اخلوارزمي للحساب اآليل مكلف خبالص الفواتري الناذبة عن الصفقة.

الفصل  : 14التراتيب القانونية:

كراس الشروط ،للًتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل وخاصة ألحكام األمر عدد 1039
خيضع تنفيذ ىذه االستشارة ،يف كل ما مل يشر إليو ّ
الصفقات العمومية.
ادلؤرخ يف  13مارس  0214وادلتعلق بتنظيم ّ
لسنة ّ 0214
.....................

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

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

إطلعت عليه ووافقـت
المـزَود

إطلعت عليه وصادقت

رئيـسة جامعة منّوبة
جهينة غريب

1

1
كراس الشروط هذا (وجميع ملحقاته) يجب أن يرجع لرئاسة جامعة منوبة في نسخته األصلية ممضى باألحرف األولى في جميع صفحاته ،كما
يجب إمضاء وختم الصفحة األخيرة من كراس الشروط من طرف العارض.

4
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Cahier des Clauses Techniques
Article 1 : Pc portable
Caractéristiques techniques

Caractéristiques minimales exigées

Processeur
Type

Dual cœur

Fréquence

2,5 GHz

Mémoire cache

4 Mo

Mémoire centrale
Type

DDR4

Capacité

4 Go

Mémoires auxiliaires
Disque dur

SATA

Capacité

1 To

Carte graphique
Mémoire vidéo

2 Go

Moniteur
Taille

15"
- 2 Ports USB
- 1 Port HDMI
- 1 Port RJ45

Ports
Communication

Wifi, Bluetooth

Carte son

Oui

Webcam

Intégré

Clavier

Azerty (Français/Arabe)

Système d'exploitation

Compatible avec
d’exploitation

Autonomie batterie

tous

les

6 heures minimum
- Sacoche d’origine
- Chargeur + adaptateur secteur

Accessoires
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systèmes

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منوبة
اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

التعهد المالـي
وثيقة ّ

استشارة عدد:0020/09
اقتناء معدات إعالمية

واللقب)............................................................................................................................. :

إين ادلمضي أسفلو (االسم
ّ
الصفة..............................…………………...……………………………………………………………………………:
ؤسسة.................................................………………………………………………………………:
االسم االجتماعي للم ّ
عنواهنا................................................................................................................................................................. :
رقم اذلاتف القار..............……….....…:رقم اذلاتف اجلوال .....................................:الفاكس............................................ :
ّ
رقم السجل التجاري.............................................................................................................................................. :
كل الوثائق ادلك ّونة دللف اإلستشارة عدد  0202/29ادلتعلقة بإقتناء معدات إعالمية لفائدة ادلؤسسات اجلامعية الراجعة
بعد االطالع على ّ
جر عنها ،أتقدم
لصفقة ومن ال ّ
إليها بالنظر وبعد االطالع شخصيا على ادلعدات ادلطلوبة والتثبت مليّا من طبيعة ا ّ
صعوبات اليت ديكن أن تن ّ
بالعرض ادلوايل بعد توقيع وختم جدول األسعار وكل الوثائق الواردة دبلف اإلستشارة وأتع ّهد بتسليم التجهيزات ادلطلوبة مقابل ثمن جملي
قدره بالدينار التونسي كامل األداءات (بلسان القلم وباألرقام(.........…………………….................................................

الذي عرضتو بنفسي ووفقا لل ّشروط ادلطلوبة ،كما:
أتعهد بالبدء يف تنفيذ الطلبية يف اآلجال ادلنصوص عليها دبلف اإلستشارة ووفقا للتاريخ ادلنصوص عليو بوثيقة اإلذن بالطلبيّة.

بأي نوع من أنواع التعويض أو جرب األضرار يف حالة عدم قبول عرضي أو قيام إدارة اجلامعة بتعديل حجم الطلبية.
أتعهد بعدم ادلطالبة ّ
أصرح باخنراطي بالصندوق القومي للضمان االجتماعي ربت رقم  ..............................................وأتعهد بإثباتو.
ّ 


يتم اخلالص مقابل التزويد من طرف ادلصاحل ادلختصة بإدارة جامعة منّوبة لفائدة:

ادلؤ ّسسة:

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

 رقم احلساب اجلاري:
البنك:

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

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

رقم ادلعرف اجلبائي ): (Matricule fiscal

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

اطلعت عليه ووافقت

 ............................في
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..................................

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منوبة
اإلدارة الفرعية للبناءات والتجهيز

عامة حول المشارك
بطاقة إرشادات ّ

استشارة عدد  :0000/09اقتناء معدات إعالمية
االسم االجتماعي لم ّشركة ...................................................................................:
الشكل القانوني لمشركة.......................................................................................:
العنوان بالكامل..............................................................................................:
.............................................................................................................
الهاتف.................................................................................................... :
الفاكس.................................................................................................... :
رأس المال................................................................................................. :
بالسجل التجاري تحت عدد.......................................................................... :
مرسمة ّ
ّ

المعرف الجبائي.........................................................................................:
رقم
ّ

عدد اإلنخ ارط بالصندوق القومي لمضمان االجتماعي..........................................................:

رقم الحساب الجاري........................................................... :البنك.......................:
وكيل الشركة............................................................................................... :
المفوض إلمضاء وثائق العرض (االسم والمقب والخطة)...............................................
الشخص ّ
الجوال:
رقم الهاتف ّ

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

البريد اإللكتروني............................:
 ............................في:

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

العارض
)االسم والمقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء(
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم والبحث العلمي
جامعة منوبة

االلتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع
استشارة عدد 0020/09

ّإني الممضي أسفمه:
الصفة :
ّ

ال ّشركة :

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

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

الخاصة باقتناء
ألتزم بأن أقوم بخدمات ما بعد البيع في اطار االستشارة عدد 2929/99
ّ
معدات إعالمية لفائدة المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر ،و ذلك لمدة ال تقل عن
ّ
ثالث ( )93سنوات .

 ............................في:

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

العارض
)االسم والمقب ،الصفة ،الختم واإلمضاء(
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الجمهورية التونسية

وزارة التعليم والبحث العلمي
جامعة منوبة

وثيقة االلتزام بمدة الضمان

اإلستشارة عدد 0020/09

إني الممضي أسفمه (االسم المقب):

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

الصفة:

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

ممثل مؤسسة:

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

مقرها:

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

المسمى العارض ألتزم بضمان سالمة المعدات من كل عيب في الصنع وذلك لمدة ال تقل عن ()91
سنة في صورة اختيار عرضى كما ينص عمى ذلك كراس الشروط في اطار اإلستشارة عدد
.2929/99

 ..................................يف

....................................،

العارض
( اإلسم واللقب  -اإلمضاء والختم والتاريخ
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منوبة

Formulaires de Réponse
Article 1 : Pc portable
Caractéristiques techniques

Caractéristiques minimales
exigées

Processeur
Type

Dual cœur

Fréquence

2,5 GHz

Mémoire cache

4 Mo

Mémoire centrale
Type

DDR4

Capacité

4 Go

Mémoires auxiliaires
Disque dur

SATA

Capacité

1 To

Carte graphique
Mémoire vidéo

2 Go

Moniteur
Taille
Ports

15"
- 2 Ports USB
- 1 Port HDMI
- 1 Port RJ45

Communication

Wifi, Bluetooth

Carte son

Oui

Webcam

Intégré

Clavier

Azerty (Français/Arabe)

Système d'exploitation

Compatible avec tous les systèmes
d’exploitation

Autonomie batterie
Accessoires

6 heures minimum
- Sacoche d’origine
- Chargeur + adaptateur secteur
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Caractéristiques Proposés

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منوبة

استشارة عـ2929/99ـدد
جدول األسعار :اقتناء معدات اعالمية

العدد
الرتبي

السعر الفردي بالدينار
نوع البضاعة

التونسي دون إحتساب

الكمية

األداءات

نسبة
األداء

السعر الفردي بالدينار

السعر الجملي بالدينار

التونسي مع إحتساب

التونسي مع إحتساب

جميع األداءات

جميع األداءات

Pc Portable
السعر الفردي باألحرف دون اعتبار األداءات:
21

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

72

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

أوقف جدول األسعار ىذا جبملة قدرىا  ( :باحلروف و بالدينار التونسي مع احتساب مجيع األداءات ):
......................................................................................................................................... ........................................
.................................................................................................................................................................................
( إسم و لقب و صفة الممضي)
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Composantes

Documentations fournies
dans l’offre
Documentations fournies
avant installation
Documentations fournies
après installation

Caractéristiques minimales exigée
Conditions générales
Prospectus Constructeur
Certification ISO
Normes de Certification de la
sécurité électrique et
électromagnétique
Documentation technique
Manuel d’utilisation
Délai d’exécution

Délai de livraison,
installation et mise en
marche

20 jours
Garantie
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Caractéristiques
proposées

Durée
Prestations couvertes
Délais de réparation ou
remplacement matériel

1an
Pièces, main d’œuvre et déplacement
10 jours

Aspect Service

CACHET ET SIGNATURE DU FOURNISSEUR
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