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جامعة قابس

إستشارة عدد ( 4242/53للمرة الثانية)
كمامات متعددة اإلستعمال
اقتناء ّ

ك ـراس الشـ ـروط
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كراس الشروط اإلدارية اخلاصة ادلتعلقة ابقتناء كمامات متعددة اإلستعمال
الفصل األول :موضوع االستشارة
تتعلّق ىذه اإلستشارة إبقتناء كمامات متعددة اإلستعمال لفائدة جامعة قابس وادلؤسسات الراجعة ذلا ابلنظر حسب التشريع اجلاري بو العمل وطبقا
تتكون ىذه االستشارة من فصل وحيد
دلقتضيات كراس الشروط ىذا .و ّ

الفصل الثاين :كيفية تقدمي العروض

توجو الظروف احملتوية على العروض الفنية وادلالية عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع أو تسلّم مباشرة إىل مكتب الضبط برائسة
جامعة قابس مقابل وصل إيداع ويف اآلجال احملددة إىل العنوان التايل :
جامعة قابس شارع عمر بن اخلطاب -زريق - 0242 -قابس
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  42ماي  4242على الساعة منتصف النهار ( )34.22خالل التوقيت اإلداري و يؤخذ بعني اإلعتبارختم مكتب
الضبط التابع للجامعة لقبول العروض.
ترسل العروض يف ظرف خارجي يكتب عليو عبارة " إستشارة عدد  4242 /53للمرة الثانية اقتناء كمامات متعددة اإلستعمال ( اليفتح) "

وحيتوي على ظرفني منفصلني كما يلي:

الفّن" و حيتوي وجواب على الواثئق اآلتية:
أ -الظرف عدد " 23العرض ّ
ادلؤىل قانوان لذلك مع إضافة اإلمضاء و اخلتم
 -1كراس الشروط يف نسختو األصلية ّ
كل صفحاتو من قبل العارض نفسو أو وكيلو ّ
مؤشر و سلتوم يف ّ
و التاريخ يف الصفحة األخرية و إسم و صفة ادلمضي هبا،
الفّن للنسيج
 -2شهادة ادلطابقة للمواصفات مسلّمة من ادلركز ّ
- -3بطاقة إرشادات حول العارض معمرة وشلضاة وحتمل ختم العارض طبقا لألمنوذج ادلصاحب.
ب -الظرف عدد " 20العرض ادلايل" :و حيتوي وجواب على الواثئق اآلتية:
مؤرخ وشلضى وسلتوم من طرف العارض .
لكراس الشروط ّ
 -1االلتزام ادلايل (  ، )la soumissionحسب ادلثال ادلصاحب ّ

 -2جدول التقديرات ادلالية طبقا للمثال ادلصاحب يقع تعمريه بكل دقة،شلضى ومؤرخ من قبل العارض(حسب ادلثال ادلصاحب).
الفصل الثالث  :طبيعة األسعار وصلوحية العرض
أ -ال تسحب العروض ادلقدمة إىل اجلامعة وال تنقح وجيب أن تتضمن األمثان الفردية للفصل ادلعني ابحتساب كافة ادلعاليم واألداءات مبا فيها احملمولة
على اللف والنقل إىل حد مكان التسليم حبيث تكون اثبتة وغري قابلة للمراجعة خالل مدة اإلصلاز.
ب -يعترب العرض صاحلا وملزما دلدة تسعني ( )90يوما بداية من اليوم ادلوايل آلخر أجل لقبول العروض.
الفصل الرابع :فتح العروض
جتتمع جلنة فتح الظروف يف جلسة واحدة لفتح الظروف احملتوية على العروض الفنية وادلالية .
الفصل اخلامس :منهجية فرز العروض
صحة
يتم تقييم العروض من طرف جلنة الشراءات الداخلية جبامعة قابس .وتتوىل اللجنة يف مرحلة أوىل التثبت ابإلضافة إىل الواثئق االدارية والفنيّة ،يف ّ
ادلكونة للعرض ادلايل وتصحيح األخطاء احلسابية وادلادية عند اإلقتضاء مث ترتيب مجيع العروض ادلالية تصاعداي .مثّ تتوىل اللجنة يف مرحلة اثنية
الواثئق ّ
الفّن
الفّن ادلق ّدم من قبل صاحب العرض ادلايل األقل مثنا وذلك عرب تقدمي شهادة ادلطابقة للمواصفات مسلّمة من ادلركز ّ
التثبت يف مطابقة العرض ّ
يتم إعتماد نفس ادلنهجية ابلنسبة للعروض الفنية ادلنافسة حسب ترتيبها ادلايل التصاعدي.
كل عرض ال حيتوي على ىذه الشهادة ،و ّ
للنسيج ،ويقصى ّ

الفصل السادس :اإلعالم إبسناد الصفقة

تزود .
ادلزود ابلصفقة مع بيان الفصول والكميات ادلزمع إقتناؤىا منو .ويرفق اإلعالم بطلب ّ
يتم إعالم ّ
ّ

الفصل السابع :تنفيذ الصفقة

التزود .
 يتم تنفيذ الصفقة يف أجل ال يتجاوز سبعة أايم ( )22ابتداءا من اتريخ طلب ّادلزود بتسليم البضاعة مبقر جامعة قابس.
-يقوم ّ
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التزود على دفعات بناء على طلبات تزود منفصلة.
-ميكن للجامعة ان تطلب ّ

كل تـأخري يف التزويد صاحبو ـ دون تنبيو مسبق ـ إىل خطيّة أتخري تساوي واحد يف األلف ( ) ‰1من قيمة الطلبي ّة عن كل يوم أتخري على أالّ
 ّيعرض ّ
تتجاوز نسبة اخلصم اجلملي مخسة ( )%5ابدلائة من مبلغ الطلبيّة.
-يتعني على ادلزود أن ينجز الصفقة شخصيا ،وال ميكن لو يف أي حال التعاقد مع مناول آخر لتنفيذ الصفقة.

الفصل الثامن :التغيري يف حجم الطلبية
ميكن لإلدارة أن تلجأ إىل تغيري حجم الطلبية ابلزايدة أو ابلنقصان يف حدود  %20من مبلغ الصفقة دون أن يكون للعارض احلق يف االعرتاض أو
التعويض ويف صورة جتاوز ىذا احلد يتم اللجوء إىل ملحق صفقة .
الفصل التاسع :ضماانت تنفيذ الطلبية
يلتزم ادلزود بـ:
توفري الكميات (الكمامات) ادلطلوبة واليت يتم التعاقد بشأهنا ،للجامعة وللمؤسسات الراجعو ذلا ابلنظر،السهر على تنفيذ الطلبية بنفسو وبعدم مناولتها جزئيا أو كليا للغري،أن يتعهد أبن تكون البضاعة ادلسلمة يف إطار تنفيذ الطلبية مطابقة كليا من حيث النوع واجلودة لللمواصفات ادلتفق عليها.الفصل العاشر :اخلالفات والنزاعات
يف صورة نشوء خالف يتم فضو ابحلسىن ،وإن استحالت التسوية يتم اللجوء إىل احملكمة ذات النظر بقابس طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل يف
الصفقات العمومية.
الفصل احلادي عشر  :كيفية اخلالص
يتم إصدار األمر بصرف ادلبالغ الراجعة لصاحب الصفقة يف أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما إبتداء من اتريخ تنفيذ الطلبية بتحويل بريدي أو بنكي
حبساب ادلزود وذلك بعد تقدمي الفاتورة يف أربعة ( )04نظائر للمؤسسة ادلنتفعة.
التزود الصادر عن
وجيب أت حتتوي الفاتورة على ادلبلغ اجلملي بلسان القلم وتكون سلتومة ومرقمة وشلضاة من طرف ادلزود مرفقة ابلنسخة األصلية لطلب ّ
ادلؤسسة ووصوالت التسليم.
ادلزود يف أجل أقصاه مخسة عشر يوما من اتريخ تلقيو األمر ابلصرف.
ويتعني على احملاسب العمومي للمؤسسة خالص ّ

الفصل الثاين عشر :احملاسب ادلكلف ابلدفع

احملاسب ادلختص ادلكلف ابلدفع ىو زلاسب ادلؤسسة ادلنتفعة.
الفصل الثالث عشر  :النصوص ادلنظمة للصفقة
تبقى الصفقة خاضعة يف كل ما مل يتعرض إليو ىذا الكراس إىل مقتضيات النصوص التالية:
 -1رللة احملاسبة العمومية.
 -2األمر عدد 1039لسنة  2014ادلؤرخ يف  13مارس  2014ادلتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
-3كراس الشروط اإلدارية العامة ادلطبق على الصفقات العمومية ادلتعلقة ابلتزود ابدلواد العادية واخلدمات.
-4كل القوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل وادلنظمة للصفقات العمومية.
الفصل الرابع عشر  :صلوحية الصفقة
ال تدخل الصفقة حيز التنفيذ إال بعد ادلصادقة عليها من طرف رئيس جامعة قابس بعد أخذ الرأي ابدلوافقة من جلنة الشراءات جبامعة قابس.
........يف.................

إطلعت عليه ووافقـت

قــابس فــي  20ماي 2020

اطـلع عليـه وصادق

ادلــزود
اإلمضاء و اخلتم

إمضاء رئيس جامعة قابس
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جامعة قابس
استشارة عدد  2042/31للمرة الثانية اقتناء كمامات متعددة اإلستعمال

كراس الشروط الفنية اخلاصة
-3الشروط ادلتعلّقة ابدلعايري واجلودة:

سيتم استعماذلا من طرف الطلبة وادلدرسني واألعوان كوسائل محاية فردية من فريوس كوروان لذلك فهي
-إن الكمامات ادلزمع اقتناؤىا ّ

الصحة والسالمة سواء من حيث جودة ادلنتوج أو من حيث طرق ورلال االستعمال.
تستوجب أقصى شروط ومعايري ّ
جيب ان تكون الكمامات جديدة ومصنوعة حديثا-جيب أن تكون مطابقة للمواصفات الفنيّة الدنيا ادلبيّنة أسفلو

-4ادلواصفات الفنية الدنيا وادلعايري ادلطلوبة:

مت حتديد ادلواصفات الفنية الدنيا وادلعايري ادلطلوبة للكمامات كما يلي:

QUANTITE

32000

........يف.................

إطلعت عليه ووافقـت

DESIGNATION DES ARTICLES ET CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES
Bavette de protection respiratoire
3 plis
Tissu en polyster/coton,
Lavable
avec élastiques auriculaires

N°
23

قــابس فــي........................... ،

اطـلع عليـه وصادق

ادلــزود
(اإلسم و اللقب و الصفة )

اإلمضاء و اخلتم

إمضاء رئيس جامعة قابس
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جامعة قابس
استشارة عدد  2042/31للمرة الثانية اقتناء كمامات متعددة اإلستعمال
جدول التقديرات ادلالية
ع/ر

بيان الفصل

ادلرجع

الكمية

السعر الفردي

السعر اجلملي

نسبة األداء

السعر الفردي

السعر اجلملي

األداءات

األداءات

ادلضافة

األداءات

األداءات

بدون اعتبار

بدون اعتبار

على القيمة

ابعتبار مجيع

ابعتبار مجيع

Bavette de protection
23

respiratoire
3 plis

32000

Tissu en polyster/coton
Lavable
avec élastiques auriculaires

الثمن اجلملي

الثمن اجلملي بدون اعتبار األداءات (ابألرقام و بلسان القلم):
................................................................................................................................................................

مبلغ األداء على القيمة ادلضافة (ابألرقام و بلسان القلم):

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

الثمن اجلملي ابعتبار مجيع األداءات (ابألرقام و بلسان القلم:

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

يشهد ادلزود انه اطلع على كراس الشروط اإلدارية اخلاصة و الفنية اخلاصة و وافق عليهما.

إمضاء و ختم ادلزود
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جامعة قابس
استشارة عدد  2042/31للمرة الثانية اقتناء كمامات متعددة اإلستعمال

االلـتـزام الـمـالــي()1
إين ادلمضي أسفله (: )0

الصفة:

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

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

االسم االجتماعي للمؤسسة

.........................................................................................................................................:

رقم اذلاتف  ...................................................... :رقم الفاكس  ...................................... :رقم التلكس :
رقم السجل التجاري للمؤسسة
رقم ادلعرف اجلبائي

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

.....................................................................................................................................:

للمؤسسة.........................................................................................................................................:

رقم االخنراط يف الصندوق القومي للضمان االجتماعي :

رقم احلساب اجلاري

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

للمؤسسة.......................................................................................................................................:

أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع ادلعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامايت ادلضمنة بكراس الشروط ىذا واخلاص
ابإلستشارة عدد  0202/31للمرة الثانية ادلتعلّقة ابقتناء كمامات متعددة اإلستعمال لفائدة جامعة قابس وادلؤسسات الراجعة ذلا ابلنظر .
كما ألتزم بعرضي ىذا دلدة تسعون ( )92يوما ابتدءا من اليوم ادلوايل آلخر أجل لقبول العروض وذلك حسب األسعار الفردية ادلنصوص
عليها جبداول األسعار ذلذه الصفقة .

هتمّن وادلذكورة سابقا صحيحة.
وأصرح على الشرف أن كل البياانت اليت ّ

ـ القيمة اجلملية للعرض ادلايل ( ............................................................................:مجيع األداءات مضمنة )T.T.C
(وبلسان

()3

القلم)............................................................................................................................................................

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

(االسم واللقب ـ التاريخ واإلمضاء واخلتم)
......................................................................................................
 * )1هذا االلتزام ادلايل جيب أن يكون به اتريخ اثبت وممضى.
 * )0االسم واللقب والصفة.

 * )3جيب أن يقع ذكر القيمة اجلملية لاللتزام ادلايل وإال فإن العرض يعترب الغيا.
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جامعة قابس
استشارة عدد  2042/31للمرة الثانية اقتناء كمامات متعددة االستعمال

مـلـحـق ع ـ ــدد 23
بطاقة إرشادات عامة حول ادلشارك
االسم واللقب أو االسم االجتماعي....................................................................:
الشكل القانوين......................................................................................:
عنوان ادلقر..........................................................................................:
اذلاتف...................................................:الفاكس....................................
رأس ادلال...........................................................................................:
مرسم ابلسجل التجاري حتت عدد.....................................................................
رقم ادلعرف اجلبائي..................................................................................:
الشخص ادلفوض إلمضاء واثئق العرض (االسم واللقب واخلطة)..........................................

حرر

بـ....................يف.......................

(إمضاء ادلشارك وختمه)
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