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 ، تركيب وتشغيل املتعلقة ابقتناءو  الشروط اإلدارية اخلاصةكراس 

 ابلنظر  هلا املؤسسات الراجعةو  جامعة قابس لفائدةإعالمية  جتهيزات

 األطراف املتعاقدة : األولالفصل 
 من جهةبصفته " املشرتي العمومي" رئيس جامعة قابسممثلة يف شخص السيد اجلامعة 

 ىر من جهة أخ....................................................................................................................................:واملـزود

 موضوع الصفقة:الثاينالفصل 
تركيب ،القتناءك ط هذا وذلالشرو  قابس القيام بطلب عروض وطين حسب التشريع اجلاري به العمل وطبقا ملقتضيات كراس تعتزم جامعة

 ابلنظر هلا الراجعةاملؤسسات و  جامعة قابس لفائدة إعالميةوتشغيل جتهيزات 
 

 التجهيزات قسط
 جتهيزات إعالمية 1

 

ض األخري كذلك العر  لغاء هذايتّم إ وكلما احتوى العرض على عرض بديل ال تقبل العـروض البديلـةتعترب هذه الطلبات عاديّة لذا 
 األصلي يف صورة عدم التنصيص عليه بصفة صرحية.

 :  مبلغ الصفقةالثالث الفصل
 بـ : )*( واملعاليم عتبار مجيع األداءاتابحدد مبلغ الصفقة 

  الواثئق املكونة للصفقة :الرابع الفصل
 . شاركبل املق( طبقا للمثال املصاحب يقع تعمريه بكل دقة،ممضى ومؤرخ من  la soumission)  وثيقة التعهدـ 
 . شاركمن قبل امل ةومؤرخ اتبكل دقة،ممض اطبقا للمثال املصاحب يقع تعمريهاألسعار: ول اجدـ 

 . شاركملقبل ا من ةومؤرخ اتبكل دقة،ممض اطبقا للمثال املصاحب يقع تعمريه :تقديرية يف األسعارالقائمات الـ

 .كراس الشروط اإلدارية اخلاصة  ـ 
 .كراس الشروط الفنية اخلاصة  ـ 

 :  الشروط العامة لتقدمي العروضاخلامس الفصل
يلتزم العارض بتوفري  كما TUNEPSشريطة أن يكون مسجال مبنظومة الشراء العمومي على اخلط ميكن لكل عارض املشاركة 

 لعمل.اجلاري به اشريع الضماانت املطلوبة لتأمني تنفيذ هذه الصفقة وفقا لكراس الشروط اإلدارية والفنية اخلاصة والت
 .االنقليزية أو ة ابللغة الفرنسيةنية للصفقص الفكن للعارضني تقدمي بعض الواثئق املتعلقة ابخلصائحترر العروض ابللغة العربية غري أنه مي -1
أن يكون للوكيل  نونية دونفة قاجيب أن حترر العروض ومتضى من قبل العارضني أنفسهم أو عن طريق وكالئهم املؤهلني لذلك بص -2

 احلق يف متثيل أكثر من عارض يف هذه الصفقة.
 ا.و شرطأن حترر العروض على املطبوعات اخلاصة اليت توفرها اإلدارة وأن ال حيمل العرض قيدا أ جيب-3

 

 

 

 

 

 

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

 على الصفقة ذات النظر)*( جيب عدم ذكر مبلغ الصفقة إال بعد موافقة جلنة الصفقات  
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 املالحظات واالستفسارات:السادسالفصل 
 األكثر وم على( ي15) شرعمسة خبالعروض تقّدم املالحظات واالستفسارات فيما خيص طلب العروض قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول 

 قابس 6029شارع عمر بن اخلطاب جامعة قابس ترسل إىل العنوان التايل: أو TUNEPSعرب منظومة 
وا  رتشــ ني الــذين ســ بامللـى بقيّــة عوتعميمهــا إذا كـان الطلــب مــربرا وتلتـزم جامعــة قــابس ابإلجابــة علـى املالحظــات واالستفســارات املطلوبــة 

 أايم.( 10العروض بعشرة )قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول  كراسات الشروط
 تمديـد يف التـاريخروط يـتم الوإذا كانـ  هـذه التوضـي ات أو اإلستفسـارات هامـة ومـن شـأدا أن تـدخل تغيـريات جوهريـة علـى كراسـات الشـ

منظومــة  لعمــوم عــربلذه الفــرتة هــ، ويــتم اإلعــالن عــن يــدةاألقصــى ادــدد لقبــول العــروض بفــرتة كافيــة متكــن املشــاركني مــن تقــدمي عــروض جد
TUNEPS .وعلى املوقع الرمسي جلامعة قابس 

 : كيفية تقدمي العروض  ل السابعالفص
 فصلة أسفله.وذلك حسب الواثئق امل TUNEPSمنظومة يتم إرسال الواثئق اإلدارية والعروض املالية وجواب عرب 

ت املادية قبل حسب اإلجراءا افيتم إرساهل سفله،إال أنه وابلنسبة للواثئق اليت تتجاوز احلجم املسموح به من املنظومة أو الواثئق ادددة أ
طلب العروض كميلية لتاثئق و "الساعة والتاريخ األقصى لقبول العروض يف ظرف مغلق وال حيمل سوى موضوع طلب العروض وعبارة: 

بل )اليفتح قابلنظر اجعة هلاؤسسات الر املتعلق إبقتناء، تركيب وتشغيل جتهيزات إعالمية لفائدة جامعة قابس وامل 03/2021عدد 
م أو تسلّ الربيد السريع ريق طعن ضمون الوصول أو مالربيد عن طريق  ( "15:00 اخلامسة عشرعلى الساعة   2021 ماي 20يوم 

  : التايل ويف اآلجال ادددة إىل العنوانمباشرة إىل مكتب الضبط برائسة جامعة قابس مقابل وصل إيداع 
 قابس -6029  -زريق  -شارع عمر بن اخلطابقابس  جامعة 

ر املضمنة ابلعرض عناصفة للكون خمالأن ينص ضمن عرضه اإللكرتوين على الواثئق املرسلة خارج اخلط ودون أن تيتعني على املرتشح   
 إللكرتوين.اصر العرض د عنااإللكرتوين، ويف صورة وجود تضارب بني بعض عناصر العرض اإللكرتوين والعرض املادي يتم إعتما

 على الساعة  2021 ماي 20  ة ليوموعرب اإلجراءات املادي TUNEPSعرب منظومة الشراء العمومي على اخلط حدد آخر أجل لقبول العروض    
 (.عة لقبول العروضختم مكتب الضبط التابع للجام ) يؤخذ بعني اإلعتباربعد الظهر(  14:30)س  والنصف الرابعة عشر

 يعفى املشاركون من توفري الواثئق التالية :
 يةئاجلبايف الوضعية   شهادة -
 .االجتماعي الوطين للضمان الصندوق يف االخنراط شهادة -

عرب  مباشرة صلوحيتها من لتثب اب العمومي ملشرتي، ويقوم ا " TUNEPS" املنظومة طريق عن مباشرة متوفرةحيث أن هذه الواثئق 
 املنظومة خالل جلسة  فتح العروض.

 الضبط مكتب إىل عروضال وصول اتريخ ابعتماد وذلك العروض طلب إبعالن عليها املنصوص اآلجال بعد ورد عرض كل يقصى 
 .الوقيتاملايل   الضمانعلى يشمل  مل عرض كل يقصى كما ،التكميليةواثئق لل ابلنسبة ابجلامعة

 : مكّوانت العرض  ثامنالفصل ال
 يتكّون العرض من ملف اداري، ملف مايل وملف فيّن حسب اجلدول أسفله:

 : امللف اإلداري
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 : امللف املايل
 

 العمليات املطلوبة بيان الوثيقة ع / ر

 )*(   Soumissionوثيقة التعهد  1
ومة املنظ واملتوفرة عرب املتضمنة للتعهد تعمري الوثيقة

"TUNEPS"  ابألرقام لعارضا طرف منوبكراس الشروط 
 القلم وبلسان

 )*(جدول األسعار  2
بكراس  حسب النموذج املتوفر  العارض طرف من تعمري الوثيقة
  "TUNEPS"املنظومة  وإرساهلا عربالشروط 

حسب النموذج املتوفر بكراس  العارض طرف من تعمري الوثيقة  القائمة التقديرية لألسعار 3

ع / 
 ر

 العمليات املطلوبة بيان الوثيقة

 ارشادات بطاقة 1
  ه عربوإمضائه من طرف العارض وإرسالتعمريه  :  1مل ق عدد 
 "TUNEPS" املنظومة 

  اإلدارية اخلاصة  الشروط كراس 2
 املنشورة عرب الشروط كراس على اطلع أبنه العارض يصرح
ات حيث تكون ممض فصوهلا جبميع ويقبل  "TUNEPS"املنظومة

 ومؤشر عليها.

  الفنية اخلاصة  الشروط كراس 3
 املنشورة عرب الشروط كراس على اطلع أبنه العارض يصرح
ات حيث تكون ممض فصوهلا جبميع ويقبل  "TUNEPS"املنظومة

 ومؤشر عليها.

4 

ادددة ة و يف نسختها األصلي  ةلوقتيا انت املاليةالضما
كون صاحلا ملدة مائة وعشرين ابلفصل التاسع ت

 قبولل(يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل 120)
 العروض 

 

 الربيد طريق عن أو الوصول مضمون الربيد طريق عن اارساهليتم 
يف األجل  ابسالتابع جلامعة ق الضبط مباشرة مبكتب تودع أو السريع

 من كراس الشروط هذا. السابعاددد ابلفصل 

  مستخرج من السجّل الوطين للمؤسسات 5
 لربيداطريق  عن أو الوصول مضمون الربيد طريق يتم ارساله عن

يف األجل  ابسالتابع جلامعة ق الضبط مباشرة مبكتب تودع أو السريع
 من كراس الشروط هذا. السابعاددد ابلفصل 

6 

 بعدم يلتزم مبوجبه املشارك يقدمه الشرف على تصريح
 او عطااي وا وعود الغري بتقدمي بواسطة او مباشرة القيام
 صفقةال ابرام اجراءات يف خمتلف التأثري قصد هدااي

 اجنازها ومراحل

المة عوضع  " TUNEPS" املنظومة طريق عن مباشرة وثيقة متوفرة
 املوافقة على اخلانة املناسبة 

 

7 
 وانتصريح على الشرف يقدمه العارض أبنه مل يكن ع

و ذلك خالل اخلمس سنوات  ابسلدى جامعة ق
 األخرية 

المة عوضع  " TUNEPS" املنظومة طريق عن مباشرة وثيقة متوفرة
 املوافقة على اخلانة املناسبة 
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  "TUNEPS"املنظومة  وإرساهلا عرب الشروط
 

 .( يؤّدي إىل إقصاء العرض آليا2و 1)*( عدم تقدمي هذه الواثئق ) :مالحظة هامة
 : امللف الفين

 

ع / 
 ر

 العمليات املطلوبة بيان الوثيقة

1 
 Formulaires de إستمارات اإلجابة

réponse   للفصول املتعّلقة ابخلاصيات الفنّية
 )*(املشارك هبا 

منظومة  ربع إرساهلاو  تعمريها حسب النموذج املتوفر بكراس الشروط 
"TUNEPS"  ليها عاإلجراءات املادية املنصوص  حسب أو إرساهلا

 ة نظومن امل، إذا جتاوزت احلجم الفين املسموح به مالسابعابلفصل 

 Prospectusالواثئق الفنية واملطبوعات الفوتوغرافية  2
Technique   

جراءات اإل حسب أو إرساهلا  "TUNEPS"املنظومة  عرب إرساهلايتم 
لفين اجم ، إذا جتاوزت احلالسابعاملادية املنصوص عليها ابلفصل 

 مدعمةو لة ومفص واليت جيب أن تكون واض ةاملسموح به من املنظومة 
 ركلكل بياانت إستمارات اإلجابة وحتمل إمضاء وختم املشا

مة لسالاات وثيقة تثب  مطابقة املعدات املقرتحة ملواصف 3
 اواإللكرتومغناطيسية أو ما يعوضهالكهرابئية 

جراءات اإل حسب أو إرساهلا  "TUNEPS"املنظومة  عرب إرساهلايتم 
لفين اجم ، إذا جتاوزت احلالسابعاملادية املنصوص عليها ابلفصل 

 املسموح به من املنظومة

نية الف فاتوثيقة تثب  مطابقة املعدات املقرتحة للمواص 4
ISO 9001 version 2000 أو ما يعوضها 

جراءات اإل حسب أو إرساهلا  "TUNEPS"املنظومة  عرب إرساهلايتم 
لفين اجم ، إذا جتاوزت احلالسابعاملادية املنصوص عليها ابلفصل 

 املسموح به من املنظومة

و أاد وثيقة ترخيص املصنع مسلمة من طرف مصنع املو  5
 من طرف من ميثله

جراءات اإل حسب أو إرساهلا  "TUNEPS"املنظومة  عرب إرساهلايتم 
لفين اجم ، إذا جتاوزت احلالسابعاملادية املنصوص عليها ابلفصل 

 املسموح به من املنظومة

6 
ن ة مشهادة املنشأ ابلنسبة للمنتوج التونسي مسلم
تمي  يناليتطرف الغرفة التجارية والصناعية ذات النظر و 

 هلا املشارك

جراءات اإل حسب أو إرساهلا  "TUNEPS"املنظومة  عرب إرساهلايتم 
لفين اجم ، إذا جتاوزت احلالسابعاملادية املنصوص عليها ابلفصل 

 املسموح به من املنظومة

دة ال ار مللغياإللتزام خبدمات ما بعد البيع وتوفري قطع ا 7
 تقل عن ثالث سنوات

 اأو إرساهل  "TUNEPS"املنظومة  عرب إرساهلا: 02مل ق عدد 
 اوزتجتذا إ، السابعاإلجراءات املادية املنصوص عليها ابلفصل  حسب

 احلجم الفين املسموح به من املنظومة
 

للغة العربية أو اباملرسلة  لواثئقجيب ان تكون ا جيب ان تكون مجيع الواثئق املرسلة واض ة و صاحلة عند آخر اجل لقبول العروض.
 .ضالعرو  بلغة أخرى فهي ملغاة ويؤخذ ذلك ابالعتبار عند فتح، أي وثيقة مرسلة او االنقليزية الفرنسية

 .يؤّدي إىل إقصاء العرض آليا يقة)*( عدم تقدمي هذه الوث :مالحظة هامة
 : الضماانت املالية الثامن الفصل

 على كل عارض أن يقدم ضمن عرضه ضماان ماليا وقتيا كما يلي  :الضمان املايل الوقيت :ـ  1
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 ) د ت ( الوقيت الضمان املايل بيان نوع التجهيزات  الفصل القسط
1 1 Ordinateurs tout en un  3000,000 

 

ع مباشرة ويكون نقدا يود  ضالعرو بول خر أجل لقآل اليوم املوايلمن ( يوما بداية 120) مائة وعشرونويكون الضمان الوقيت صاحلا ملدة 
 بنكيا )ال تقبل الصكوك البنكية (.امعة قابس  أو ضماان العمومي جلاسب ادلدى 

ليت تلي ا ( يوما30الثني )الثخالل  م وذلكالذين ألغي  عروضهم والذين مل يقع إسناد الصفقة هل شاركنييتم إرجاع الضمان الوقيت إىل امل
ال بعد م من قبل هؤالء إقيت املقدان الو اإلعالن عن إسناد الصفقة.أما ابلنسبة للعارضني الذين أسندت هلم الصفقة، ال يتم إرجاع الضم

 عالم ابلصفقة.( يوما ابتدءا من اتريخ اإل20) ونأجل  أقصاه عشر النهائي وذلك يف املايل تقدميهم للضمان
 ئي .يل النهاان املاالوقيت صاحلا طيلة مدة صلوحية العروض وإىل حني تعويضه ابلضميبقى هذا الضمان املايل  ◄

 : الضمان املايل النهائي-2
اره ائيا مقدإبسناد الصفقة ضماان ماليا د ( يوما ابتداء من اتريخ إعالمه20) ونالفائز ابلصفقة أن يقدم خالل أجل أقصاه عشر  شاركعلى امل

 .و ضماان بنكيا( من املبلغ اجلملي للصفقة يتم دفعه لدى اداسب العمومي جلامعة قابس أ % 3ثالثة ابملائة )
 ةن حسن تنفيذ الصفقخمصصا لضماو  لصفقةاصاحلا طيلة فرتة تنفيذ أو اإللتزام الكفيل ابلتضامن الذي يعوضه  النهائي املايل ويبقى الضمان

 من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.الستخالص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به 
جتاه  هداته والتزاماتهجبميع تع قد وىف شرط أن يكون صاحب الصفقة الوقيتاتريخ القبول النهائي يف غضون شهر من  املايل يرجع الضمان

 اجلامعة.
الضمان  ن عرضه ويتم حجزى ضمنيا عد ختلقالنهائي خالل املدة املذكورة أعاله اعتبار العارض  املايل ينجر عن عدم تقدمي الضمان

 لفائدة اإلدارة. الوقيت

  احلجز بعنوان الضمان: ل التاسعالفص

نسبة ابلليت تدفع لصاحب الصفقة ويتم احلجز بعنوان الضمان من املبالغ ا( %10ابملائة )بعشرة حددت نسبة احلجز بعنوان الضمان 
وفاء  بعد الذي يعوضه الغيا ابلتضامن لكفيلأو يصبح التزام ا للتجهيزات اليت وقع تزويد املؤسسات هبا. ويتم إرجاع احلجز بعنوان الضمان

 .إنقضاء أربعة أشهر من اتريخ القبول النهـائي صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد

 العرض طبيعة األسعار وصلوحية:   ل العاشرالفص
ولة على ة املعاليم ادمحتساب كافعني ابال تس ب العروض املقدمة إىل اجلامعة وال تنقح وجيب أن تتضمن األمثان الفردية للفصل امل -أ

قابلة للمراجعة  بتة وغريكون اثتحبيث  ومدة التكوين )حسب ما تنص عليه كراس الشروط الفنية(اللف والنقل إىل حد مكان التسليم 
 دة اإلجناز.خالل م

ة الفاصلة بني  إذا جتاوزت الفرت رضه املايلع يني ، املطالبة بتاملزمع التعاقد معه وقبل إبرام الصفقة وميكن لصاحب الصفقة ذات األسعار الثابتة
 يوما. (120)مائة وعشرين اتريخ تقدمي العرض وتبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية اإلجناز عند اإلقتضاء، مدة 

ن دة يف تقديره ويكو ات املعتمملؤشر صاحب الصفقة تقدمي مطلب للمشرتي العمومي يبني فيه قيمة الت يني املطلوبة واألسس وا وجيب على
 هذا املطلب مرفقا جبميع الواثئق واملؤيدات املثبتة لذلك.

 ويتم حتيني األسعار على أساس نسبة السوق النقدية و ذلك إبحتساب القاعدة اآلتية:
 

P1= P0(TMM1 / TMM0 ) avec: 
P1: Prix actualisé 

P0: Prix de base à la soumission 

TMM : Taux du marché monetaire  
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TMM1: La moyenne arithmetique des TMM de la période concernée par l’actualisation  

TMM0: TMM à la date du 181ème jour qui suit le jour de la soumission 
Les taux du TMM sont publiés par la BCT 

 
 

 لقبول العروض. لجأخر من اليوم املوايل آلبداية يوما ( 120)  ينمائة وعشر يعترب العرض صاحلا وملزما ملدة  -أ

 : فتح العروض ل احلادي عشرالفص
ّدد  يف نفس اليوم اد ةلسة علنيجلاكون جتتمع جلنة فتح الظروف يف جلسة واحدة لفتح الظروف ادتوية على العروض الفنية واملالية وت

 .كتاريخ أقصى لقبول العروض
 .يويض رمستظهار بتفاالس ويف صورة حضور ممّثل عن الوكيل القانوين جيب ،االستظهار خبتم الشركة شاركنييتعنّي على امل

 رية إىل إستيفاءيها الواثئق اإلدافلوبة مبا املط ميكن للجنة فتح العروض عند اإلقتضاء أن تدعو كتابيا املشاركني الذين مل يقدموا كل الواثئق
ا مبكتب الوصول أو إيداعه يد مضمونو الرب أواثئقهم يف أجل مثانية أايم من اتريخ توصلهم مبراسلة اجلامعة وذلك عن طريق الربيد السريع 

 الضبط التابع جلامعة قابس حىت ال تقصى عروضهم.

 العروض تقييممنهجية  :الثاين عشرالفصل 
وط أو الذي راس الشر درجة بكالصفقة وللشروط واخلاصيات الفنية امل يقصى كل عرض غري مطابق ملوضوعمطابقة العروض:  -1

 يتضمن حتفظات مل يتم رفعها بطلب من املشرتي العمومي.
 العروض تقييممنهجية  -2

 عة قابس .من طرف جلنة تقييم مكّونة يف الغرض مبقتضى مقرر من رئيس جام حسب الفصوليتم تقييم العروض 
  املرحلة األوىل : -أ

لواثئق املكّونة للعرض املايل من صّ ة ا وقيت،ال املايل يف مرحلة أوىل التثب  ابإلضافة إىل الواثئق االدارية والضمان تتوىل جلنة التقييم
مث  رف ضمن جدول األسعابة ابألحر ملكتو حيث يؤخذ بعني اإلعتبار لبياانت األسعار ا وتص يح األخطاء احلسابية واملادية عند اإلقتضاء

 مجيع العروض املالية تصاعداي.حسب الفصول يب ترت
 املرحلة الثانية : -ب

تقرتح قل مثنا و ن قبل صاحب العرض املايل األيف مطابقة العرض الفيّن املقّدم م حسب الفصول تتوىل جلنة التقييم  يف مرحلة اثنية التثب 
كرّاس ملعين غري مطابق لض الفين االعر  إسناده الصفقة يف صورة مطابقته للخصائص الفنية املطلوبة بكراس الشروط الفنية.وإذا تبني أن

 عدي.فسة حسب ترتيبها املايل التصاالشروط يتم إعتماد نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية املنا

 .اس الشروطبكر  ضمنةمن اخلاصيات الفنية املفنية أفضل  خاصياتاليت تقدم  املزودين: تقبل عروض هـــــــام

 : اإلعالم إبسناد الصفقةالفصل الثالث عشر
 رائسة جامعة قابس موم مبقرّ هة للعموجنشر نتائج الدعوة للمنافسة وإسم املت صل أو املت صلني على الصفقة على لوحة إعالانت يتم 

 .اجلامعة عند اإلقتضاء التابع للهيئة العليا للطلب العمومي وموقع رائسة وعلى موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية
 عالن عن اإلسناد.( أايم عمل من اتريخ نشر اإل05مبرور أجل مخسة ) االال يتم تبليغ الصفقة إىل الفائزين هبا 

 ص نتائج الدعوة إىلخبصو  وميةات العملدى هيئة املتابعة واملراجعة يف الصفقالتظّلم  عليه،ميكن للمشاركني، خالل األجل املنصوص  
 رض.  الغويف هذه احلالة يتم تعليق إجراءات تبليغ الصفقة إىل حني املوافاة برأي اهليئة يف .املنافسة

 : تنفيذ الصفقةالفصل الرابع عشر
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 ويشمل ن التاريخ اددد ابإلذن اإلداريميوما ابتداءا ( 120) مائة وعشرونيتم تنفيذ الصفقة يف أجل ال يتجاوز التنفيذ :  آجال  -أ
 .التسليم والرتكيب وجتربة التجهيزات والتكوين عندما تنص كراس الشروط الفنية على ذلك

 تطور اخلصائص الفنية للمعدات اإلعالمية -ب
عدات واليت ميكن لى هذه املدخل  عالصفقة إعالم مصاحل جامعة قابس قبل تسليم املعدات ابلتطورات الفنية اليت أيتعني على صاحب 

من انحية الكلفة  ة األصليةعاقديأن تضفي جناعة أكرب على مردوديتها وذلك دون أن تدخل هذه الت سينات تغيريات على الشروط الت
 وخاصة من انحية آجال التسليم.

 ولامعة قابس كل احلق يف الب  يف املقرتح املتعلق هبذه التطورات إما ابلرفض أو ابلقبويبقى جل
  تسليم التجهيزات : -ت
 ره إبسناد الصفقة.إشعا إثر د وذلكخالل األجل ادد املؤسسة املستفيدةيلتزم املزود بتسليم التجهيزات املطلوبة منه لفائدة -

 ف هذه املهمة.ابس مصاريامعة قجمها وتت مل تقنيني ختتارهم ملعاينة  التجهيزات قبل تسلّ ميكن للجامعة اإلستعانة خبرباء أو -
)يتم  اتعمال هذه التجهيز جمال إست يني يفوتكوين الفن يقوم املزود بتسليم، تركيب وتشغيل التجهيزات على نفقته إىل املؤسسات املعنية،-

  التنصيص على مدة التكوين بكراس الشروط الفنية(
 وتعوض على نفقة املزود يف اإلابن. زات غري املطابقة للخصائص الفنيةترفض التجهي-

 املناولة:اخلامس عشر الفصل
 صفقة.ال ذييتعني على املزود أن ينجز الصفقة شخصيا، وال ميكن له يف أي حال التعاقد مع مناول آخر لتنف

 : مصدر الصنع  السادس عشرالفصل 
 ن ال تتجاوز أمثانأودة على وى اجلتفضل املنتوجات التونسية املنشأ على النتوجات األخرى مهما كان مصدرها إذا كان  يف نفس مست

 (. 10%)املنتوجات التونسية مبالغ مثيالهتا األجنبية أبكثر من عشرة ابملائة 

 :ضمان التجهيزاتالسابع عشر الفصل
 العاملية وذلكلتونسية و اصفات ابقتها للمواـخالية من عيوب الصنع أو مواد التصنيع وكذلك مطيضمن صاحب الصفقة أن التجهيزات 

البة اإلابن دون املط ب وذلك يفت هبا عيو ويتمثل الضمان يف إصالح أو تعويض القطع اليت ظهر القبول الوقيت ابتداء من اتريخ  ملدة سنة
 أبي مقابل .

حلجز بعنوان لضماانت )استعمال اتطبيق ا اء اىليف صورة مل يتم التعويض أو إصالح التجهيزات املعيبة يف اآلجال ادددة، فإنـّه يقع االلتج
 الضمان( .
 :  الصيانة والتعهدعشر الثامنالفصل 

 املزود الذي وقع عليه االختيار مطالب بـ :
ة ـري املطبوعوجوب تعم ألقل معاملدة ثالث سنوات على  وضمان مصل ة ما بعد البيع أتمني الصيانة والتعهد للتجهيزات املقدمة-
 ،)حسب املل ق (

 القيام ابلتعديالت الضرورية عند تشغيل التجهيزات املقتناة،-

 ضايف.ي مقابل إبدون أالتعويض الفوري للتجهيزات اليت يتضح أدا غري صاحلة ويكون هذا التعويض على حسابه اخلاص و -

 التزويد :  التأخري يفالفصل التاسع عشر
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الصفقة ودون أن يتّم االلتجاء إىل إعالم مسبق، يتم تطبيق الرتاتيب اجلاري هبا العمل يف تنفيذ يف حالة أتخري غري مربر يف اآلجال ادددة ل
 مادة غرامات التأخري ويتم احتساب مبلغ عقوبة التأخري كما يلي : 

 2xري( )عدد أايم التأخ  xعتبار االداءات إب بعد اآلجال املنجزةمبلغ التجهيزات مبلغ عقوبة التأخري =
1000 

 (من مبلغ الصفقة .% 5ويف مجيع احلاالت ال ميكن أن تتجاوز مجلة غرامات التأخري سقف )
لشروط اال ادددة بكراس جيف اآل ملطلوباالتجهيزات املنجزة هي اليت مت تسليمها وتشغيلها وجتربتها والقيام ابلتكوين  مالحظة هامة:

 الفنية.
 املطالبة ابلتعويض أثناء اإلجناز::  الفصل العشرون

يرفق  ة ابلتعويض على أنن املطالبمكنه التأخري الراجع إىل املشرتي العمومي يرتتب عنه تكاليف إضافية ابلنسبة لصاحب الصفقة وهذا مي
هذا املبلغ كما  ويتم احتساب 1039دد من األمر ع 86للفصل مطلبه جبميع الواثئق واملؤيدات املثبتة ملبلغ التعويض املطلوب تطبيقا 

 يلي :
 

 x 3عدد أايم التأخري  xقيمة الطلبية املعنية ابلتأخري مبلغ التعويض = 
   1000 

 من مبلغ الصفقة %3احلاالت ال ميكن أن يتجاوز مبلغ التعويض سقف ويف مجيع 
 :  التغيري يف حجم  الطلبيةالعشرونو  الفصل الواحد

فقة دون أن يكون للعارض احلق يف من مبلغ الص %20تغيري حجم الطلبية ابلزايدة أو ابلنقصان يف حدود  ميكن لإلدارة أن تلجأ إىل
 ويف صورة جتاوز هذا احلد يتم اللجوء إىل مل ق صفقة . الت فظاالعرتاض أو 

 : قبول التجهيزاتالفصل الثاين والعشرون
 اصة.الشروط الفنية اخل يها بكراسصوص علجتهيزات جديدة، مل تستعمل سابقا ومطابقة للخاصيات الفنية الدنيا املن يلتزم املزود بتوفري

 القبول الوقيت :تسّلم التجهيزات مبقر املؤّسسة املعنّية على أن يتّم :  _ 1
ؤسسة املعنية شغيلها، وحيق للمربتها وتجتك بعد الّتأكد من مطابقة املعّدات املسّلمة للخاصيات الفنية املقّدمـة من قبل العارض آنفا وذل -

 .يف هذا اإلطار االستعانة خبرباء أو تقنيني ختتارهم للغرض

 إمضاء حمضر االستالم الوقيت للمعّدات. -

 إجراء حمضر معاينة يف صورة نقصان التجهيزات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية املطلوبة. -
حلاصل وبة تقدير الضرر اودة املطلر اجلوإبمكان رئيس جامعة قابس بعد معاينته لعيوب الصنع أو عدم مطابقة التجهيزات املقّدمة لعناص

 واإلذن ابختاذ اإلجراءات القانونية يف الغرض.  
 القبول النهائي : _ 2

ر حمضر ة يتم حترييع إلتزاماته جتاه الصفقثب  قيام املزّود جبممن كراس الشروط هذا، وإذا  17بعد انتهاء مدة الضمان ادّددة ابلفصل 
 استالم دائي.

 :  اخلالفات والنزاعاتالفصل الثالث والعشرون
اجلاري  لقوانني والرتاتيببس طبقا لر بقايف صورة نشوء خالف يتم فضه ابحلسىن، وإن است ال  التسوية يتم اللجوء إىل ادكمة ذات النظ

 الصفقات العمومية.هبا العمل يف 

 :  فسخ الصفقة    الفصل الرابع والعشرون
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جامعة قـابس حبق فظ رئيس صفقات العمومية حيتاملنظم لل 2014س ر ما 13ملؤرخ يف ا 2014 لسنة  1039من األمر 118فصل للطبقا 
 : فسخ عقد الصفقة وذلك يف احلاالت التالية

 املصفي، نني أوالعمومي مواصلة التنفيذ مع الورثة والدائعند وفاة صاحب الصفقة إاّل إذا قبل املشرتي  -

 يف حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة، -

 .يف حالة إفالس صاحب الصفقة إاّل إذا قبل املشرتي العمومي العروض املقّدمة من الدائنني -

 ضأبي تعوي عموميال يف كل احلاالت املذكورة أعاله ال حيق لصاحب الصفقة أو القائمني حمّله مطالبة املشرتي
لعمومي تنبيها ااملشرتي  جه لهميكن للمشرتي العمومي فسخ الصفقة إذا مل يف صاحب الصفقة إبلتزماته ويف هذه الصورة يو  -

م إبتداءا من اتريخ ( أايّ 10ة )ن عشر بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إىل الوفاء إبلتزماته يف أجل حمّدد ال يقّل ع
ها يف من يتوىل إجناز خر أو تكلراء آيه، وإبنقضاء هذا األجل ميكن للمشرتي العمومي فسخ الصفقة دون إختاذ أي إجتبليغ التنب

 طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.

تبع اجلزائي، لتاحّقه يف  ك علىميكن للمشرتي العمومي فسخ الصفقة إذا ثب  لديه، مبناسبة عملية تدقيق ودون أن يؤثر ذل -
لتأثري يف خنتلف ادااي قصد ه أو إخالل صاحب الصفقة إبلتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي

 إجراءات إبرام الصفقة وإجنازها.

قابل وصل مو مباشرة وصول أجيب أن يبّلغ قرار املشرتي العمومي بفسخ الصفقة إىل صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون ال
 إستالم أو بطريقة المادية مؤمنة.

طلب أتجيل أو عّدة طلبات ب( شهرا 12ميكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة يف حالة توقف اإلجناز ألكثر من أثين عشرة )
طة مكتوب تضاء بواسد االقصادرة عن املشرتي العمومي. جيب على صاحب الصفقة تقدمي طلب الفسخ مرفقا بطلب التعويض عن

 ( شهرا.12اإلثين عشرة ) ( يوما من اتريخ إنقضاء60مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل إستالم يف أجل أقصاه ستون )
   : كيفية اخلالصالفصل اخلامس والعشرون

بت ويل  ن اتريخ اإلستالم الوقيتمإبتداء  ( يوما30يتم إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة يف أجل أقصاه ثالثون )
 وذلك بعد تقدمي الواثئق التالية: بريدي أو بنكي حبساب املزود

د ومدير طرف املزو  مرقمة وممضاة من( نظائر حمتوية للمبلغ اجلملي للصفقة بلسان القلم وتكون خمتومة و 04) أربعةالفاتورة يف  -1
وحتمل  قبل حافظ املغازة ن متضى منأجيب  ت التسليم واليتاملؤسسة املستفيدة ابلتجهيزات مرفقة ابلنسخة األصلية لإلذن اإلداري ووصوال

 ابملؤسسة. األولضر االستالم الوقتية ممضاة من قبل املسؤول اأرقام اجلرد إىل جانب تقدمي حم
 شهادة خالص مسلمة من الصندوق الوطين للضمان االجتماعي سارية املفعول إىل يوم اخلالص. -2
 مسلمة من إدارة األداءات سارية املفعول إىل يوم اخلالص.شهادة يف الوضعية اجلبائية  -3

شريطة أن  لقيه األمر ابلصرفيوما من اتريخ ت (15) ويتعني على اداسب العمومي خالص صاحب الصفقة يف أجل أقصاه مخسة عشر
 .توفر مجيع الواثئق املطلوبة

 كما يلي :  حتتسبو  103للفصل تطبيقا وإذا مل يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجواب بفوائض أتخري 
عدد أايم  x مبلغ الصفقة x(  *علي)م اخلالص الفرف و يو فوائض التأخري ابخلالص= معدل نسب السوق املالية يف الفرتة الفاصلة بني اليوم املوايل لتاريخ إصدار األمر ابلص

 التأخري
 )*( Moyenne des taux de marche monetaire(TMM) entre le jour qui suit la date de l’ordonnoncement et la date de paiement effectif 

 تفعيل الرتخيص الصادر عن البنك املركزي التونسي: الفصل السادس والعشرون
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الناشطة يف  ركات املقيمةيرخص للش ،2018نوفمرب  02بتاريخ  300864تبعا للرتخيص الصادر عن البنك املركزي التونسي عدد 
سعر  التونسي على أساس ابلدينار خلالصاقطاع تكنولوجيات املعلومات واإلتصال يف حترير عروضها ابلعملة القابلة للت ويل على أن يتم 
عروض هذا مت وع طلب الت موضأن املعداالصرف املسجل اتريخ اخلالص شريطة تقدمي اإلثبااتت الضرورية عند تقدمي ملف اخلالص 

 .توريدها

 : احملاسب املكلف ابلدفعوالعشرون بعالفصل السا

 امعة قابس.العمومي جلاسب ادف ابلدفع هو اداسب املختص املكلّ 

 :  تسجيل الصفقةوالعشرون ثامنالفصل ال
 حتمل على كاهل املزود مـصاريف تسجيل الواثئق التالية:

 وثيقة التعهد -
 األسعارول اجد  -
 التقديرية لألسعار اتالقائم  -

 ة اخلاصةـكراس الشروط اإلداري   -

 إستمارات اإلجابة -

 الضمان النهائي -
 : النصوص املنظمة للصفقة والعشرون التاسعالفصل 

 تبقى الصفقة خاضعة يف كل ما مل يتعرض إليه هذا الكراس إىل مقتضيات النصوص التالية:

 اداسبة العمومية.جملة  -1

 املنظم للصفقات العمومية.   2014مارس13املؤرخ يف  2014لسنة  1039األمر عدد -2

 اخلدمات.و ادية كراس الشروط اإلدارية العامة املطبق على الصفقات العمومية املتعلقة ابلتزود ابملواد الع-3

 العمومية.القوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل واملنظمة للصفقات  كل-4

 : صلوحية الصفقة الثالثونالفصل 
  مراقبة الصفقاتنة جلوافقة من ابمل ال تدخل الصفقة حيز التنفيذ إال بعد املصادقة عليها من طرف رئيس جامعة قابس بعد أخذ الرأي

  .ذات النظر 

 ......................................ــابس فــي، .....ق                                                                                  ........يف.................              

 طـلع عليـه وصادقا                                                        ت                     طلعت عليه ووافقـإ
 املــزود

 ( )اإلسم و اللقب و الصفة

 جامعة قابسمضاء رئيس إ                                                             اإلمضاء و اخلتم
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 . مشاركجيب أن متضى وتؤشر مجيع صف ات كراس الشروط اإلدارية اخلاصة وكراس الشروط الفنية اخلاصة من طرف كل  مالحظة:

  الجمـهـوريـــة التــــونـسـيـة 
 ـي  ـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ  

                                                                        يمــوالـبـحـث العـل        
 سـابـقجـامـعـة          
 

 
 

    

 
 03/2021طلب عروض وطين عدد 

 ابسقجامعة  لفائدة إعالميةاقتناء، تركيب وتشغيل جتهيزات 
    ابلنظر هلا املؤسسات الراجعةو 

 
  اخلاصة الفنيةكراس الشروط 
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Caractéristiques techniques 
 

 إعالميةتجهيزات  :وحيد قسط

Article: ordinateurs tout en un (Quantité : 133) 

Caractéristiques techniques  Caractéristiques Techniques minimales exigées 

Marque et Référence A préciser 

Écran >= 23’’ résolution >= 1920 x 1080  

Processeur Core i5 minimum 

Mémoire cache >= 12Mo 

Mémoire RAM >= 8Go 

Disque dur >= 1To 

Graphique Mémoire >= 2Go dédiée 

Wifi oui 

Ethernet RJ45 10/100/1000 intégrée  

HDMI oui 

USB >= 4 ports (au minimum 2 ports 3.2) 

Clavier Filaire, USB, bilingue (français, arabe), AZERTY 102 touches 

Souris Filaire, USB, optique, 2Boutons + 1 molette cliquable + Tapis 

Carte audio  HD audio intégrée 

Haut-parleurs Oui Intégrés 

Système d’exploitation installé Windows 10 pro 64 bits (avec licence) 

Conformité aux normes ENERGY STAR 6.0 

 

 ................................يف  .................رر بـ ــح

 إمضاء و ختم العارض

 اإلسم واللقب و الصفة( )
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Formulaire de Réponses 
 تجهيزات إعالمية :وحيد قسط

Article : ordinateurs tout en un (Quantité : 133) 

Caractéristiques techniques  Caractéristiques Techniques minimales exigées 
Caractéristiques Techniques 

proposées 

Marque et Référence A préciser  

Écran >= 23’’ résolution >= 1920 x 1080   

Processeur Core i5 minimum  

Mémoire cache >= 12Mo  

Mémoire RAM >= 8Go  

Disque dur >= 1To  

Graphique Mémoire >= 2Go dédiée  

Wifi oui  

Ethernet RJ45 10/100/1000 intégrée    

HDMI oui  

USB >= 4 ports (au minimum 2 ports 3.2)  

Clavier Filaire, USB, bilingue (français, arabe), AZERTY 

102 touches 
 

Souris Filaire, USB, optique, 2Boutons + 1 molette 

cliquable + Tapis 
 

Carte audio  HD audio intégrée  

Haut-parleurs Oui Intégrés  

Système d’exploitation 

installé 

Windows 10 pro 64 bits (avec licence) 
 

Conformité aux normes ENERGY STAR 6.0  

 

 

 ................................يف  .................رر بـ ــح

 إمضاء و ختم العارض

 اإلسم واللقب و الصفة( )
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 03/2021طلب عروض وطين عدد 
 
 

 جـداول األســعـار

لألسعار والقائمات التقديرية   
وثيقة التعهدو   
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                  اجلــــمهـوريـة التــــونسيــة 

  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ
 والـبحـث العـلـمي     

       قـابـس جـامـعـة      
  

 
 03/2021طلب عروض وطين عدد 

 إعالمية إقتناء تركيب، وتشغيل جتهيزات 
 ابلنظرهلا املؤسسات الراجعة و  جامعة قابس لفائدة

  إعالميةجتهيزات  :وحيد قسط
 جــدول األسـعـار

 .................................................................................................................:........................املزود 

 بيان نوع التجهيزات  رقم الفصل
اعتبار دون  الثمن الفردي

  األداءات
  اعتبار األداءاتدون الثمن الفردي 

 )بلسان القلم( 
01 Ordinateurs tout en un    

 
 افق عليهما.املتعلقتني هبذه الصفقة وو  )اإلدارية اخلاصة والفنية (يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط  

 ...............................: .............................................................................. اسم املزود      
 ……………………………………………………………………………………:العنوان     

 ...................................................................................................... اهلاتف/الفـاكس :     
 ..................................... يف....................  حرر بـ :

 إمضاء وخـتم املـزود
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                  اجلــــمهـوريـة التــــونسيــة 

  ـيـوزارة الـتـعـلـيــم الـعـالـ
 والـبحـث العـلـمي     

       قـابـس جـامـعـة      
 

 03/2021طلب عروض وطين عدد 

 إقتناء تركيب، وتشغيل جتهيزات إعالمية 
 لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر

 إعالمية جتهيزات  :وحيدقسط 
 القائمة التقديرية لألسعار   

 ...........................................................................................................................................املزود 
 الوحدة : دت                                                                                                                     

 الكمية  بيان نوع التجهيزات  م الفصلرق
 الثمن الفردي

اعتبار دون 
 األداءات 

نسبة اآلداء 
على القيمة 

 %املضافة 

الثمن الفردي 
إبعتبار 

 اآلداءات 

دون  الثمن اجلملي
 اعتبار األداءات 

الثمن اجلملي ابعتبار 
 األداءات 

 

01 Ordinateurs tout en un  133      
 

 فق عليهما.املتعلقتني هبذه الصفقة ووا )اإلدارية اخلاصة والفنية (يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط 
  ...............................................................................  األدءاتعتبار اب املبلغ اجلملي -
 ...............................................................م(القلأوقف هذا اجلدول على مبلغ قدره)بلسان  -

 حرر بـ : .................... يف .....................................
 إمضاء وخـتم املـزود
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 (1) وثيقة التعهد
 إعالميةجتهيزات  :وحيدقسط 

 .................................................................................................................... (2)إين املمضي أسفله 

 .....................................................................................................................................الصفة : 
 ...........................................................................................................ي للمؤسسة : االسم االجتماع
  ............................................................رقم الفاكس :  ................................................رقم اهلاتف : 

 ......................................................................................... ..... .....قم السجل التجاري للمؤسسة : ر

 ...............................بتاريخ...................................رقم االخنراط يف الصندوق القومي للضمان االجتماعي : 
 ...................................................................................................... : للمؤسسةرقم احلساب اجلاري 

 

ملضمنة بكراس امايت االتز  أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع
 لفائدةإعالمية  هيزاتإقتناء تركيب، وتشغيل جتاملتعلق و  03/2021العروض الوطين عدد الشروط هذا واخلاص بطلب

 .ابلنظر هلا املؤسسات الراجعةو  جامعة قابس
العروض وذلك حسب  قبولآخر أجل ل اتريخ( يوما ابتدءا من 120) ونكما ألتزم بعرضي هذا ملدة مائة وعشر  

 األسعار الفردية املنصوص عليها جبداول األسعار هلذه الصفقة.
  

 وأصرح على الشرف أن كل البياانت اليت هتمين واملذكورة سابقا ص ي ة.

 (3)(  داءاتألا دون إعتبار)................. ................................:.......ـ القيمة اجلملية للعرض املايل 
 .................................................................................................................)وبلسان القلم(  
 (3)( اءات داأل عتبارإب.)................ .............:..........................القيمة اجلملية للعرض املايل _ 
 .................................................................................................................)وبلسان القلم(  
 

                
 حرر بـ ............. يف.............          

 

 ضاء واخلتم()االسم واللقب ـ التاريخ واإلم                          
 
 
 

 * هذا االلتزام املايل جيب أن يكون به اتريخ اثب  وممضى. (1

 * االسم واللقب والصفة. (2
 * جيب أن يقع ذكر القيمة اجلملية لاللتزام املايل وإال فإن العرض يعترب الغ. (3
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 ــالحــقامل
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اجلمهورية التونسية            
 وزارة التعليم العايل       

 العلمي  والبحث       

 جامعة قابس           
  

 
 01مـلـحـق عـــــدد 

 
 بطاقة إرشادات عامة حول املشارك

 
 

 ..................................االسم واللقب أو االسم االجتماعي:..................................

 .....................................الشكل القانوين:.................................................

 ......................................عنوان املقر:....................................................

 ....................................الفاكس..........................................اهلاتف:.........

 ........................................رأس املال:...................................................

 ...........................مرسم ابلسجل التجاري حت  عدد..........................................

 ........................رقم املعرف اجلبائي:..........................................................

 ........................الشخص املفوض إلمضاء واثئق العرض )االسم واللقب واخلطة(..................

 
 

 .......................يف....................حرر بـ

 

 )إمضاء املشارك وختمه(
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 02مـلـحـق عـــــدد 
 

 

 تعّهد خيـّص مصل ة مـا بعد البيـع
 

 ابلقيام خبدمات ما بعد البيعااللتزام 
 

 

 ......................................................................................................................................إيّن املمضى أسفله ) االسم، اللقب، الصفة ( 
................................................................................................................................................................................................................ 

 .....................................................................................................................................................واملتعهد ابسم وحلساب شركة

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

ق إقتناء تركيب، وتشغيل واملتعل 03/2021عدد ألتزم أبن أقوم خبدمات ما بعد البيع يف نطاق طلب العروض الوطين 
لك ملدة ال تقل وذ لنظراب هلا املؤسسات الراجعةو  جامعة قابس لفائدة إعالمية وهندسة اإلتصاالت والشبكاتجتهيزات 

 .ثالث سنواتعن 
 

 
 

 .......................................... يف........................ 

 العارض ) االسم، اللقب، الصفة التاريخ واخلتم(
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 محضـر استـالم وقتـي
 

 طلبيف إطار نظر ابل هلا ت الراجعةاملؤسساو  جامعة قابسلفائدة إعالمية إقتناء تركيب، وتشغيل جتهيزات  :موضــــوع الصفقة 
 03/2021عروض وطين عدد 

 .........................................................................................................................................................................................الصفقة.صاحب

 ......................................................................................................................................................................الصفقة املصادقة على اتريخ

 ...…………………....………………………… سنة ...............................................  من  شهــر ............................................... يف يوم

 : (1) حنن املمضون أسفله
 . )ر املؤسسةعميد/مدي( ..............................................................................................................................................................................: )ة(السيد

  )اتب العام للمؤسسةالك( ................................................................................................................................................................:  )ة(السيد

 قسم()رئيس ال.......................................................................................................................................................................  : )ة(السيد

 . )ةممثل الشرك( .............................................................................................................................................................................:  )ة(السيد

  (3) قبل مـن...….........................................................................................................................……… ...........  (2)قمنا مبعاينة املعدات بــ 
........................................................................................................................................................................................................................

.. ................................................................................................................بتاريخ. تسليمها مت (4)موضوع الصفقة  التجهيزاتأن  ونشهد

 .م الوقيتوهي قابلـة لالستال  .........................................................................................خوتشغيلها بتاري

 دون حتفظ                              

 ر.ضمع اعتبار الت فظات الواردة ابد                         
 واعتمادا على ذلك حرر هذا ادضر.

 ...............................يف  ,...........................

 اإلمضـــاءات
------------------------------------ 

 اذكر اهلوية والصفة (1)
 مكان اإلجناز  (2)

 صاحب الصفقة  (3)

 اخلدمة موضوع الصفقة ميكن أن تكون أشغاال أو تزويدا مبواد أو خدمة أخرى ... (4)
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  التونسيةاجلمهورية      

   وزارة التعليم العايل       
 العلمي  والبحث       

 جامعة قابس           
 

 حمضـر استـالم هنائــي
يف إطار لنظر اب هلا عةات الراجاملؤسسو  جامعة قابس لفائدةإعالمية إقتناء تركيب، وتشغيل جتهيزات  ـوع الصفقة :موضـ

 03/2021طلب عروض وطين عدد 
 ..........................................................................................................................................................................................الصفقة صاحب

 ...................................................................................................................................................................املصادقة على الصفقة اتريخ
 .................................................................... سنة .......................................................  من شهــر ....................................... يف يوم

    : (1) حنن املمضون أسفله
 
           

  اتريخ االستالم النهائي املؤسسة االسم واللقب
 

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

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

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

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

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

 

 

 

            
 "، ......................................................"شركة  (3)اليت سلمها املـــزود و ......................................... (2)قمنا مبعاينة املعدات بـ  

 لهايغشومت ت..............................................................بتاريخ.ونشهد أبن التجهيزات موضوع حمضر االستالم الوقيت،  قد سلم  
 وهي قابلة لالستالم النهائي. ...........................................................بتاريخ

 ادضر. واعتمادا على ذلك حرر هذا
 .................................يف  ...............       

 اإلمضـــاءات
-------------------------------------------- 

 اذكر اهلوية والصفة (1)
 مكان اإلجناز  (2)

 صاحب الصفقة  (3)
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