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كراس الشروط اإلدارية اخلاصة

ماي 2322
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كراس الشروط اإلدارية اخلاصة واملتعلقة ابقتناء ،تركيب وتشغيل

جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر

الفصل األول  :األطراف املتعاقدة

اجلامعة ممثلة يف شخص السيد رئيس جامعة قابس بصفته " املشرتي العمومي"من جهة

واملـزود....................................................................................................................................:من جهة أخرى

الفصل الثاين:موضوع الصفقة
تعتزم جامعة قابس القيام بطلب عروض وطين حسب التشريع اجلاري به العمل وطبقا ملقتضيات كراس الشروط هذا وذلك القتناء،تركيب
وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر
قسط

التجهيزات

1

جتهيزات نسخ

يتم إلغاء هذا األخري كذلك العرض
تعترب هذه الطلبات عاديّة لذا ال تقبل العـروض البديلـة وكلما احتوى العرض على عرض بديل ّ
األصلي يف صورة عدم التنصيص عليه بصفة صرحية.

الفصل الثالث :مبلغ الصفقة
حدد مبلغ الصفقة ابعتبار يميع األداءات واملعاليم بـ )*( :

الفصل الرابع :الواثئق املكونة للصفقة
ـ وثيقة التعهد (  ) la soumissionطبقا للمثال املصاحب يقع تعمريه بكل دقة،ممضى ومؤرخ من قبل املشار .
ـ جداول األسعار :طبقا للمثال املصاحب يقع تعمريها بكل دقة،ممضات ومؤرخة من قبل املشار .
ـالقائمات التقديرية يف األسعار :طبقا للمثال املصاحب يقع تعمريها بكل دقة،ممضات ومؤرخة من قبل املشار .
ـ كراس الشروط اإلدارية اخلاصة.
ـ كراس الشروط الفنية اخلاصة.

الفصل اخلامس :الشروط العامة لتقدمي العروض
ميكن لكل عارض املشاركة شريطة أن يكون مسجال مبنظومة الشراء العمومي على اخلط  TUNEPSكما يلتزم العارض بتوفري
الضماانت املطلوبة لتأمني تنفيذ هذه الصفقة وفقا لكراس الشروط اإلدارية والفنية اخلاصة والتشريع اجلاري به العمل.
 -1حترر العروض ابللغة العربية غري أنه ميكن للعارضني تقدمي بعض الواثئق املتعلقة ابخلصائص الفنية للصفقة ابللغة الفرنسية أو االنقليزية.
 -2جيب أن حترر العروض ومتضى من قبل العارضني أنفسهم أو عن طريق وكالئهم املؤهلني لذلك بصفة قانونية دون أن يكون للوكيل
احلق يف متثيل أكثر من عارض يف هذه الصفقة.
-3جيب أن حترر العروض على امل طبوعات اخلاصة اليت توفرها اإلدارة وأن ال حيمل العرض قيدا أو شرطا.

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

(*) جيب عدم ذكر مبلغ الصفقة إال بعد موافقة جلنة الصفقات ذات النظر على الصفقة
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الفصل السادس:املالحظات واالستفسارات

تق ّدم املالحظات واالستفسارات فيما خيص طلب العروض قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض خبمسة عشر ( )51يوم على األكثر

عرب منظومة  TUNEPSأو ترسل إىل العنوان التايل:جامعة قابس شارع عمر بن اخلطاب  9326قابس

وتلتــزم جامعــة قــابس ابإلجابــة علــى املالحظــات واالستفســارات املطلوبــة إذا كــان الطلــب مــربرا وتعميمهــا علــى بقيّــة املرتش ـ ني الــذين س ـ بوا
كراسات الشروط قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بعشرة ( )01أايم.
وإذا كانــه هــذه التوضــي ات أو اإلستفســارات هامــة ومــن شــأريا أن تــدخل تغيـريات جوهريــة علــى كراســات الشــروط يــتم التمديــد يف التــاريخ
األقصــى ادــدد لقبــول العــروض بفــرتة كافيــة متكــن املشــاركني مــن تقــدمي عــروض جديــدة ،ويــتم اإلعــالن عــن هــذه الفــرتة للعمــوم عــرب منظومــة
 TUNEPSوعلى املوقع الرمسي جلامعة قابس.

الفصل السابع  :كيفية تقدمي العروض
يتم إرسال الواثئق اإلدارية والعروض املالية وجواب عرب منظومة  TUNEPSوذلك حسب الواثئق املفصلة أسفله.
إال أنه وابلنسبة للواثئق اليت تتجاوز احلجم املسموح به من املنظومة أو الواثئق ادددة أسفله ،فيتم إرساهلا حسب اإلجراءات املادية قبل
الساعة والتاريخ األقصى لقبول العروض يف ظرف مغلق وال حيمل سوى موضوع طلب العروض وعبارة" :واثئق تكميلية لطلب العروض
عدد  2322/30املتعلق إبقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر(اليفتح قبل يوم
 30جوان  2322على الساعة اخلامسة عشر  " )51:33عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع أو تسلّم
مباشرة إىل مكتب الضبط برائسة جامعة قابس مقابل وصل إيداع ويف اآلجال ادددة إىل العنوان التايل :
جامعة قابس شارع عمر بن اخلطاب -زريق  -9326 -قابس
يتعني على املرتشح أن ينص ضمن عرضه اإللكرتوين على الواثئق املرسلة خارج اخلط ودون أن تكون خمالفة للعناصر املضمنة ابلعرض
اإللكرتوين ،ويف صورة وجود تضارب بني بعض عناصر العرض اإللكرتوين والعرض املادي يتم إعتماد عناصر العرض اإللكرتوين.
حدد آخر أجل لقبول العروض عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط  TUNEPSوعرب اإلجراءات املادية ليوم  30جوان  2322على
الساعة الرابعة عشر والنصف (س  ) 1103:بعد الظهر( يؤخذ بعني اإلعتبار ختم مكتب الضبط التابع للجامعة لقبول العروض).
يعفى املشاركون من توفري الواثئق التالية :
 شهادة يف الوضعية اجلبائية شهادة االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي.حيث أن هذه الواثئق متوفرة مباشرة عن طريق املنظومة "  ، "TUNEPSويقوم املشرتي العمومي ابلتثبه من صلوحيتها مباشرة عرب
املنظومة خالل جلسة فتح العروض.
يقصى كل عرض ورد بعد اآلجال املنصوص عليها إبعالن طلب العروض وذلك ابعتماد اتريخ وصول العروض إىل مكتب الضبط
ابجلامعة ابلنسبة للواثئق التكميلية ،كما يقصى كل عرض مل يشمل على الضمان املايل الوقيت.

مكوانت العرض
الفصل الثامن ّ :

فين حسب اجلدول أسفله:
يتكون العرض من ملف اداري ،ملف مايل وملف ّ
ّ

امللف اإلداري :
ع/ر

بيان الوثيقة

العمليات املطلوبة
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مل ق عدد  : 1تعمريه وإمضائه من طرف العارض وإرساله عرب

1

بطاقة ارشادات

2

كراس الشروط اإلدارية اخلاصة

3

كراس الشروط الفنية اخلاصة

املنظومة ""TUNEPS
يصرح العارض أبنه اطلع على كراس الشروط املنشورة عرب
املنظومة " "TUNEPSويقبل جبميع فصوهلا حيث تكون ممضات
ومؤشر عليها.
يصرح العارض أبنه اطلع على كراس الشروط املنشورة عرب
املنظومة " "TUNEPSويقبل جبميع فصوهلا حيث تكون ممضات
ومؤشر عليها.

الضماانت املالية الوقتية يف نسختها األصلية وادددة

ابلفصل التاسع تكون صاحلا ملدة مائة وعشرين يتم ارساهلا عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد
()121يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول السريع أو تودع مباشرة مبكتب الضبط التابع جلامعة قابس يف األجل
اددد ابلفصل السابع من كراس الشروط هذا.
العروض

4

5

السجل الوطين للمؤسسات
مستخرج من
ّ
تصريح على الشرف يقدمه املشار يلتزم مبوجبه بعدم
القيام مباشرة او بواسطة الغري بتقدمي وعود او عطااي

6

او هدااي قصد التأثري يف خمتلف اجراءات ابرام الصفقة

يتم ارساله عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد
السريع أو تودع مباشرة مبكتب الضبط التابع جلامعة قابس يف األجل
اددد ابلفصل السابع من كراس الشروط هذا.
وثيقة متوفرة مباشرة عن طريق املنظومة "  "TUNEPSوضع عالمة
املوافقة على اخلانة املناسبة

ومراحل اجنازها
تصريح على الشرف يقدمه العارض أبنه مل يكن عوان
لدى جامعة قابس و ذلك خالل اخلمس سنوات

7

األخرية

وثيقة متوفرة مباشرة عن طريق املنظومة "  "TUNEPSوضع عالمة
املوافقة على اخلانة املناسبة

امللف املايل :
ع/ر

بيان الوثيقة

1

وثيقة التعهد )*( Soumission

2

جدول األسعار (*)

3

القائمة التقديرية لألسعار

العمليات املطلوبة
تعمري الوثيقة املتضمنة للتعهد واملتوفرة عرب املنظومة
" "TUNEPSوبكراس الشروط من طرف العارض ابألرقام
وبلسان القلم
تعمري الوثيقة من طرف العارض حسب النموذج املتوفر بكراس
الشروط وإرساهلا عرب املنظومة ""TUNEPS
تعمري الوثيقة من طرف العارض حسب النموذج املتوفر بكراس
الشروط وإرساهلا عرب املنظومة ""TUNEPS

يؤدي إىل إقصاء العرض آليا.
مالحظة هامة )*( :عدم تقدمي هذه الواثئق ( 1وّ )2
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امللف الفين :
ع/

بيان الوثيقة

ر

1

2

العمليات املطلوبة

إستمارات اإلجابة Formulaires de

تعمريها حسب النموذج املتوفر بكراس الشروط وإرساهلا عرب منظومة

réponseاملتعلّقة ابخلاصيات الفنّية للفصول
املشار هبا (*)

" "TUNEPSأو إرساهلا حسب اإلجراءات املادية املنصوص عليها
ابلفصل السابع ،إذا جتاوزت احلجم الفين املسموح به من املنظومة

يتم إرساهلا عرب املنظومة " "TUNEPSأو إرساهلا حسب اإلجراءات
الواثئق الفنية واملطبوعات الفوتوغرافية  Prospectusاملادية املنصوص عليها ابلفصل السابع ،إذا جتاوزت احلجم الفين
املسموح به من املنظومة واليت جيب أن تكون واض ة ومفصلة ومدعمة
Technique
لكل بياانت إستمارات اإلجابة وحتمل إمضاء وختم املشار
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يتم إرساهلا عرب املنظومة " "TUNEPSأو إرساهلا حسب اإلجراءات
وثيقة تثبه مطابقة املعدات املقرتحة ملواصفات السالمة
املادية املنصوص عليها ابلفصل السابع ،إذا جتاوزت احلجم الفين
الكهرابئية واإللكرتومغناطيسية أو ما يعوضها
املسموح به من املنظومة
وثيقة تثبه مطابقة املعدات املقرتحة للمواصفات الفنية
 ISO 9001 version 2000أو ما يعوضها
وثيقة ترخيص املصنع مسلمة من طرف مصنع املواد أو
من طرف من ميثله

يتم إرساهلا عرب املنظومة " "TUNEPSأو إرساهلا حسب اإلجراءات
املادية املنصوص عليها ابلفصل السابع ،إذا جتاوزت احلجم الفين
املسموح به من املنظومة
يتم إرساهلا عرب املنظومة " "TUNEPSأو إرساهلا حسب اإلجراءات
املادية املنصوص عليها ابلفصل السابع ،إذا جتاوزت احلجم الفين
املسموح به من املنظومة

شهادة املنشأ ابلنسبة للمنتوج التونسي مسلمة من
طرف الغرفة التجارية والصناعية ذات النظر واليت ينتمي

يتم إرساهلا عرب املنظومة " "TUNEPSأو إرساهلا حسب اإلجراءات
املادية املنصوص عليها ابلفصل السابع ،إذا جتاوزت احلجم الفين

هلا املشار

املسموح به من املنظومة

اإللتزام خبدمات ما بعد البيع وتوفري قطع الغيار ملدة ال
تقل عن ثالث سنوات

مل ق عدد  :12إرساهلا عرب املنظومة " "TUNEPSأو إرساهلا
حسب اإلجراءات املادية املنصوص عليها ابلفصل السابع ،إذا جتاوزت
احلجم الفين املسموح به من املنظومة

جيب ان تكون يميع الواثئق املرسلة واض ة و صاحلة عند آخر اجل لقبول العروض .جيب ان تكون الواثئق املرسلة ابللغة العربية أو

الفرنسية او االنقليزية ،أي وثيقة مرسلة بلغة أخرى فهي ملغاة ويؤخذ ذلك ابالعتبار عند فتح العروض.
يؤدي إىل إقصاء العرض آليا.
مالحظة هامة )*( :عدم تقدمي هذه الوثيقة ّ

الفصل الثامن :الضماانت املالية

 5ـ الضمان املايل الوقيت :على كل عارض أن يقدم ضمن عرضه ضماان ماليا وقتيا كما يلي :
القسط الفصل
1

1

بيان نوع التجهيزات

الضمان املايل الوقيت ( د ت )

Photocopieur numérique N/B grand tirage

3000,333
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ويكون الضمان الوقيت صاحلا ملدة مائة وعشرون ( )120يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض ويكون نقدا يودع مباشرة
لدى اداسب العمومي جلامعة قابس أو ضماان بنكيا (ال تقبل الصكو البنكية ).
يتم إرجاع الضمان الوقيت إىل املشاركني الذين ألغيه عروضهم والذين مل يقع إسناد الصفقة هلم وذلك خالل الثالثني ( )03يوما اليت تلي
اإلعالن عن إسناد الصفقة.أما ابلنسبة للعارضني الذين أسندت هلم الصفقة ،ال يتم إرجاع الضمان الوقيت املقدم من قبل هؤالء إال بعد

تقدميهم للضمان املايل النهائي وذلك يفأجل أقصاه عشرون ( )23يوما ابتدءا من اتريخ اإلعالم ابلصفقة.

◄ يبقى هذا الضمان املايل الوقيت صاحلا طيلة مدة صلوحية العروض وإىل حني تعويضه ابلضمان املايل النهائي .
-2الضمان املايل النهائي :

على املشار الفائز ابلصفقة أن يقدم خالل أجل أقصاه عشرون ( ) 2:يوما ابتداء من اتريخ إعالمه إبسناد الصفقة ضماان ماليا ريائيا مقداره
ثالثة ابملائة ( ) % 3من املبلغ اجلملي للصفقة يتم دفعه لدى اداسب العمومي جلامعة قابس أو ضماان بنكيا.
ويبقى الضمان املايل النهائي أو اإللتزام الكفيل ابلتضامن الذي يعوضه صاحلا طيلة فرتة تنفيذ الصفقة وخمصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة
الستخالص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.

يرجع الضمان املايل النهائي يف غضون شهر من اتريخ القبول الوقيت شرط أن يكون صاحب الصفقة قد وىف جبميع تعهداته والتزاماته جتاه
اجلامعة.
ينجر عن عدم تقدمي الضمان املايل النهائي خالل املدة املذكورة أعاله اعتبار العارض قد ختلى ضمنيا عن عرضه ويتم حجز الضمان
الوقيت لفائدة اإلدارة.

الفصل التاسع :احلجز بعنوان الضمان
حددت نسبة احلجز بعنوان الضمان بعشرة ابملائة ( )%1:ويتم احلجز بعنوان الضمان من املبالغ اليت تدفع لصاحب الصفقة ابلنسبة
للتجهيزات اليت وقع تزويد املؤسسات هبا .ويتم إرجاع احلجز بعنوان الضمان أو يصبح التزام الكفيل ابلتضامن الذي يعوضه الغيا بعد وفاء
صاحب الصفقة بكل التزاماته ،وذلك بعد إنقضاء أربعة أشهر من اتريخ القبول النهـائي.

الفصل العاشر  :طبيعة األسعار وصلوحية العرض

أ -ال تس ب العروض املقدمة إىل اجلامعة وال تنقح وجيب أن تتضمن األمثان الفردية للفصل املعني ابحتساب كافة املعاليم ادمولة على
اللف والنقل إىل حد مكان التسليم ومدة التكوين (حسب ما تنص عليه كراس الشروط الفنية) حبيث تكون اثبتة وغري قابلة للمراجعة
خالل مدة اإلجناز.

وميكن لصاحب الصفقة ذات األسعار الثابتة املزمع التعاقد معه وقبل إبرام الصفقة ،املطالبة بت يني عرضه املايل إذا جتاوزت الفرتة الفاصلة بني
اتريخ تقدمي العرض وتبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية اإلجناز عند اإلقتضاء ،مدة مائة وعشرين ( )12:يوما.
وجيب على صاحب الصفقة تقدمي مطلب للمشرتي العمومي يبني فيه قيمة الت يني املطلوبة واألسس واملؤشرات املعتمدة يف تقديره ويكون
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
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
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أ -يعترب العرض صاحلا وملزما ملدة مائة وعشرين ( )12:يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

الفصل احلادي عشر  :فتح العروض
جتتمع جلنة فتح الظروف يف جلسة واحدة لفتح الظروف ادتوية على العروض الفنية واملالية وتكون اجللسة علنية يف نفس اليوم اد ّدد
كتاريخ أقصى لقبول العروض.
يتعني على املشاركني االستظهار خبتم الشركة ،ويف صورة حضور ممثّل عن الوكيل القانوين جيب االستظهار بتفويض رمسي.
ّ
ميكن للجنة فتح العروض عند اإلقتضاء أن تدعو كتابيا املشاركني الذين مل يقدموا كل الواثئق املطلوبة مبا فيها الواثئق اإلدارية إىل إستيفاء
واثئقهم يف أجل مثانية أايم من اتريخ توصلهم مبراسلة اجلامعة وذلك عن طريق الربيد السريع أو الربيد مضمون الوصول أو إيداعها مبكتب
الضبط التابع جلامعة قابس حىت ال تقصى عروضهم.

الفصل الثاين عشر :منهجية تقييم العروض
 -5مطابقة العروض :يقصى كل عرض غري مطابق ملوضوع الصفقة وللشروط واخلاصيات الفنية املدرجة بكراس الشروط أو الذي
يتضمن حتفظات مل يتم رفعها بطلب من املشرتي العمومي.

 -2منهجية تقييم العروض
مكونة يف الغرض مبقتضى مقرر من رئيس جامعة قابس .
يتم تقييم العروض حسب الفصول من طرف جلنة تقييم ّ

أ -املرحلة األوىل :

املكونة للعرض املايل
تتوىل جلنة التقييم يف مرحلة أوىل التثبه ابإلضافة إىل الواثئق االدارية والضمان املايل الوقيت ،من ص ّ ة الواثئق ّ
وتص يح األخطاء احلسابية واملادية عند اإلقتضاء حيث يؤخذ بعني اإلعتبار لبياانت األسعار املكتوبة ابألحرف ضمن جدول األسعار مث

ترتيب حسب الفصول يميع العروض املالية تصاعداي.
ب -املرحلة الثانية :

الفين املق ّدم من قبل صاحب العرض املايل األقل مثنا وتقرتح
تتوىل جلنة التقييم يف مرحلة اثنية التثبه حسب الفصول يف مطابقة العرض ّ

لكراس
إسناده الصفقة يف صورة مطابقته للخصائص الفنية املطلوبة بكراس الشروط الفنية.وإذا تبني أن العرض الفين املعين غري مطابق ّ
الشروط يتم إعتماد نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية املنافسة حسب ترتيبها املايل التصاعدي.
ه ـ ـ ــام :تقبل عروض املزودين اليت تقدم خاصيات فنية أفضل من اخلاصيات الفنية املضمنة بكراس الشروط.

الفصل الثالث عشر :اإلعالم إبسناد الصفقة
مبقر رائسة جامعة قابس
يتم نشر نتائج الدعوة للمنافسة وإسم املت صل أو املت صلني على الصفقة على لوحة إعالانت موجهة للعموم ّ
وعلى موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية التابع للهيئة العليا للطلب العمومي وموقع رائسة اجلامعة عند اإلقتضاء.
ال يتم تبليغ الصفقة إىل الفائزين هبا اال مبرور أجل مخسة ( ):0أايم عمل من اتريخ نشر اإلعالن عن اإلسناد.
ميكن للمشاركني ،خالل األجل املنصوص عليه ،التظلّم لدى هيئة املتابعة واملراجعة يف الصفقات العمومية خبصوص نتائج الدعوة إىل
املنافسة .ويف هذه احلالة يتم تعليق إجراءات تبليغ الصفقة إىل حني املوافاة برأي اهليئة يف الغرض.

الفصل الرابع عشر :تنفيذ الصفقة
أ -آجال التنفيذ  :يتم تنفيذ الصفقة يف أجل ال يتجاوز مائة وعشرون ( )523يوما ابتداءا من التاريخ اددد ابإلذن اإلداري ويشمل
التسليم والرتكيب وجتربة التجهيزات والتكوين عندما تنص كراس الشروط الفنية على ذلك.
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ب -تطور اخلصائص الفنية للمعدات

يتعني على صاحب الصفقة إعالم مصاحل جامعة قابس قبل تسليم املعدات ابلتطورات الفنية اليت أدخله على هذه املعدات واليت ميكن
أن تضفي جناعة أكرب على مردوديتها وذلك دون أن تدخل هذه الت سينات تغيريات على الشروط التعاقدية األصلية من انحية الكلفة
وخاصة من انحية آجال التسليم.
ويبقى جلامعة ق ابس كل احلق يف البه يف املقرتح املتعلق هبذه التطورات إما ابلرفض أو ابلقبول
ت -تسليم التجهيزات :
يلتزم املزود بتسليم التجهيزات املطلوبة منه لفائدة املؤسسة املستفيدة خالل األجل اددد وذلك إثر إشعاره إبسناد الصفقة.ميكن للجامعة اإلستعانة خبرباء أو تقنيني ختتارهم ملعاينة التجهيزات قبل تسلّمها وتت مل جامعة قابس مصاريف هذه املهمة. يقوم املزود بتسليم ،تركيب وتشغيل التجهيزات على نفقته إىل املؤسسات املعنية ،وتكوين الفنيني يف جمال إستعمال هذه التجهيزات (يتمالتنصيص على مدة التكوين بكراس الشروط الفنية)
-ترفض التجهيزات غري املطابقة للخصائص الفنية وتعوض على نفقة املزود يف اإلابن.

الفصل اخلامس عشر:املناولة
يتعني على املزود أن ينجز الصفقة شخصيا ،وال ميكن له يف أي حال التعاقد مع مناول آخر لتنفيذ الصفقة.

الفصل السادس عشر  :مصدر الصنع

تفضل املنتوجات التونسية املنشأ على النتوجات األخرى مهما كان مصدرها إذا كانه يف نفس مستوى اجلودة على أن ال تتجاوز أمثان
املنتوجات التونسية مبالغ مثيالهتا األجنبية أبكثر من عشرة ابملائة (.) %10

الفصل السابع عشر:ضمان التجهيزات
يضمن صاحب الصفقة أن التجهيزات خالية من عيوب الصنع أو مواد التصنيع وكذلك مطـابقتها للمواصفات التونسية والعاملية وذلك

ملدة سنة ابتداء من اتريخ القبول الوقيت ويتمثل الضمان يف إصالح أو تعويض القطع اليت ظهرت هبا عيوب وذلك يف اإلابن دون املطالبة

أبي مقابل .
يف صورة مل يتم التعويض أو إصالح التجهيزات املعيبة يف اآلجال ادددة ،فإنـّه يقع االلتجاء اىل تطبيق الضماانت (استعمال احلجز بعنوان
الضمان) .

الفصل الثامن عشر :الصيانة والتعهد
املزود الذي وقع عليه االختيار مطالب بـ :
أتمني الصيانة والتعهد للتجهيزات املقدمة وضمان مصل ة ما بعد البيع ملدة ثالث سنوات على األقل مع وجوب تعمري املطبوعـ ة)حسب املل ق (،
 القيام ابلتعديالت الضرورية عند تشغيل التجهيزات املقتناة، -التعويض الفوري للتجهيزات اليت يتضح أريا غري صاحلة ويكون هذا التعويض على حسابه اخلاص وبدون أي مقابل إضايف.

الفصل التاسع عشر :التأخري يف التزويد
يتم االلتجاء إىل إعالم مسبق ،يتم تطبيق الرتاتيب اجلاري هبا العمل يف
يف حالة أتخري غري مربر يف اآلجال ادددة لتنفيذ الصفقة ودون أن ّ
مادة غرامات التأخري ويتم احتساب مبلغ عقوبة التأخري كما يلي :
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مبلغ عقوبة التأخري =مبلغ التجهيزات املنجزة بعد اآلجال إبعتبار االداءات ( xعدد أايم التأخري) 2x
5333

ويف يميع احلاالت ال ميكن أن تتجاوز يملة غرامات التأخري سقف ()% 0من مبلغ الصفقة .

مالحظة هامة :التجهيزات املنجزة هي اليت مت تسليمها وتشغيلها وجتربتها والقيام ابلتكوين املطلوب يف اآلجال ادددة بكراس الشروط
الفنية.

الفصل العشرون :املطالبة ابلتعويض أثناء اإلجناز:
التأخري الراجع إىل املشرتي العمومي يرتتب عنه تكاليف إضافية ابلنسبة لصاحب الصفقة وهذا ميكنه من املطالبة ابلتعويض على أن يرفق

مطلبه جبميع الواثئق واملؤيدات املثبتة ملبلغ التعويض املطلوب تطبيقا للفصل  09من األمر عدد  5306ويتم احتساب هذا املبلغ كما
يلي :
مبلغ التعويض = قيمة الطلبية املعنية ابلتأخري  xعدد أايم التأخري 0 x
5333

ويف يميع احلاالت ال ميكن أن يتجاوز مبلغ التعويض سقف  %3من مبلغ الصفقة

الفصل الواحد والعشرون :التغيري يف حجم الطلبية
ميكن لإلدارة أن تلجأ إىل تغيري حجم الطلبية ابلزايدة أو ابلنقصان يف حدود  %2:من مبلغ الصفقة دون أن يكون للعارض احلق يف
االعرتاض أو الت فظ ويف صورة جتاوز هذا احلد يتم اللجوء إىل مل ق صفقة .

الفصل الثاين والعشرون :قبول التجهيزات

يلتزم املزود بتوفري جتهيزات جديدة ،مل تستعمل سابقا ومطابقة للخاصيات الفنية الدنيا املنصوص عليها بكراس الشروط الفنية اخلاصة.

يتم :
 _ 5القبول الوقيت :تسلّم التجهيزات مبقر ّ
املؤسسة املعنيّة على أن ّ

 التّأكد من مطابقة املع ّدات املسلّمة للخاصيات الفنية املق ّدمـة من قبل العارض آنفا وذلك بعد جتربتها وتشغيلها ،وحيق للمؤسسة املعنيةيف هذا اإلطار االستعانة خبرباء أو تقنيني ختتارهم للغرض.
 إمضاء حمضر االستالم الوقيت للمع ّدات. إجراء حمضر معاينة يف صورة نقصان التجهيزات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية املطلوبة.وإبمكان رئيس جامعة قابس بعد معاينته لعيوب الصنع أو عدم مطابقة التجهيزات املق ّدمة لعناصر اجلودة املطلوبة تقدير الضرر احلاصل
واإلذن ابختاذ اإلجراءات القانونية يف الغرض.
_ 2القبول النهائي :
املزود جبميع إلتزاماته جتاه الصفقة يتم حترير حمضر
بعد انتهاء مدة الضمان اد ّددة ابلفصل  11من كراس الشروط هذا ،وإذا ثبه قيام ّ
استالم ريائي.

الفصل الثالث والعشرون :اخلالفات والنزاعات
يف صورة نشوء خالف يتم فضه ابحلسىن ،وإن است اله التسوية يتم اللجوء إىل ادكمة ذات النظر بقابس طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري
هبا العمل يف الصفقات العمومية.

الفصل الرابع والعشرون  :فسخ الصفقة
طبقا للفصل 111من األمر  1:31لسنة  2:11املؤرخ يف  13مارس  2:11املنظم للصفقات العمومية حيتفظ رئيس جامعة قـابس حبق
فسخ عقد الصفقة وذلك يف احلاالت التالية :
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 عند وفاة صاحب الصفقة ّإال إذا قبل املشرتي العمومي مواصلة التنفيذ مع الورثة والدائنني أو املصفي، يف حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة، يف حالة إفالس صاحب الصفقة ّإال إذا قبل املشرتي العمومي العروض املق ّدمة من الدائنني.يف كل احلاالت املذكورة أعاله ال حيق لصاحب الصفقة أو القائمني حملّه مطالبة املشرتي العمومي أبي تعويض

 ميكن للمشرتي العمومي فسخ الصفقة إذا مل يف صاحب الصفقة إبلتزماته ويف هذه الصورة يوجه له املشرتي العمومي تنبيهايقل عن عشرة (ّ )1:أايم إبتداءا من اتريخ
بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إىل الوفاء إبلتزماته يف أجل حم ّدد ال ّ
تبليغ التنب يه ،وإبنقضاء هذا األجل ميكن للمشرتي العمومي فسخ الصفقة دون إختاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتوىل إجنازها
طبقا للرتاتيب اجلاري هبا العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.
 ميكن للمشرتي العمومي فسخ الصفقة إذا ثبه لديه ،مبناسبة عملية تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على ح ّقه يف التتبع اجلزائي،إخالل صاحب الصفقة إبلتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري يف خنتلف
إجراءات إبرام الصفقة وإجنازها.

جيب أن يبلّغ قرار املشرتي العمومي بفسخ الصفقة إىل صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل
إستالم أو بطريقة المادية مؤمنة.
ميكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة يف حالة توقف اإلجناز ألكثر من أثين عشرة ( )12شهرا بطلب أتجيل أو ع ّدة طلبات

صادرة عن املشرتي العمومي .جيب على صاحب الصفقة تقدمي طلب الفسخ مرفقا بطلب التعويض عند االقتضاء بواسطة مكتوب

مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل إستالم يف أجل أقصاه ستون ( )0:يوما من اتريخ إنقضاء اإلثين عشرة ( )12شهرا.

الفصل اخلامس والعشرون :كيفية اخلالص

يتم إصدار األمر بصرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة يف أجل أقصاه ثالثون ( )3:يوما إبتداء من اتريخ اإلستالم الوقيت بت ويل
بريدي أو بنكي حبساب املزود وذلك بعد تقدمي الواثئق التالية:
 -1الفاتورة يف أربعة ( ) :1نظائر حمتوية للمبلغ اجلملي للصفقة بلسان القلم وتكون خمتومة ومرقمة وممضاة من طرف املزود ومدير
املؤسسة املستفيدة ابلتجهيزات مرفقة ابلنسخة األصلية لإلذن اإلداري ووصوال ت التسليم واليت جيب أن متضى من قبل حافظ املغازة وحتمل
أرقام اجلرد إىل جانب تقدمي حماضر االستالم الوقتية ممضاة من قبل املسؤول األول ابملؤسسة.
 -2شهادة خالص مسلمة من الصندوق الوطين للضمان االجتماعي سارية املفعول إىل يوم اخلالص.
 -3شهادة يف الوضعية اجلبائية مسلمة من إدارة األداءات سارية املفعول إىل يوم اخلالص.
ويتعني على اداسب العمومي خالص صاحب الصفقة يف أجل أقصاه مخسة عشر ( )10يوما من اتريخ تلقيه األمر ابلصرف شريطة أن
توفر يميع الواثئق املطلوبة.
وإذا مل يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجواب بفوائض أتخريتطبيقا للفصل  1:3وحتتسب كما يلي :
فوائض التأخري ابخلالص= معدل نسب السوق املالية يف الفرتة الفاصلة بني اليوم املوايل لتاريخ إصدار األمر ابلصرف و يوم اخلالص الفعلي(* )  xمبلغ الصفقة  xعدد أايم

التأخري

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

الفصل السادس والعشرون :احملاسب املكلف ابلدفع
اداسب املختص املكلّف ابلدفع هو اداسب العمومي جلامعة قابس.

الفصل السابع والعشرون :تسجيل الصفقة

10

ط ع و (*************** )2022/ 30

اقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتمل على كاهل املزود مـصاريف تسجيل الواثئق التالية:
 وثيقة التعهد جداول األسعار القائمات التقديرية لألسعار كراس الشروط اإلداريـة اخلاصة إستمارات اإلجابة -الضمان النهائي

الفصل الثامن والعشرون  :النصوص املنظمة للصفقة
تبقى الصفقة خاضعة يف كل ما مل يتعرض إليه هذا الكراس إىل مقتضيات النصوص التالية:
 -1جملة اداسبة العمومية.
 -2األمر عدد 1:31لسنة  2:11املؤرخ يف 13مارس 2:11املنظم للصفقات العمومية.
-3كراس الشروط اإلدارية العامة املطبق على الصفقات العمومية املتعلقة ابلتزود ابملواد العادية واخلدمات.
-1كل القوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل واملنظمة للصفقات العمومية.

الفصل التاسع والعشرون  :صلوحية الصفقة
ال تدخل الصفقة حيز التنفيذ إال بعد املصادقة عليها من طرف رئيس جامعة قابس بعد أخذ الرأي ابملوافقة من جلنة مراقبة الصفقات
ذات النظر .
........يف.................

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

اطـلع عليـه وصادق

إطلعت عليه ووافقـت

املــزود
(اإلسم و اللقب و الصفة )

اإلمضاء و اخلتم

إمضاء رئيس جامعة قابس

مالحظة :جيب أن متضى وتؤشر يميع صف ات كراس الشروط اإلدارية اخلاصة وكراس الشروط الفنية اخلاصة من طرف كل مشار .
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الجمـهـوري ــة التـ ــونـسـيـة

وزارة الـتـعـلـيــم الـعـال ــي
والـبـحـث العـلـمـي
جـامـعـة قـابـس

طلب عروض وطين عدد 2322/30

اقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات
الراجعة هلا ابلنظر

كراس الشروط الفنية اخلاصة

12

 تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر،اقتناء

*************** )2022/ 30( ط ع و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Caractéristiques techniques
 تجهيزات نسخ:قسط وحيد
Article: Photocopieur numérique N/B grand tirage (Quantité : 20)
Item

Désignation

35

Photocopieur
numérique noir et
blanc grand
tirage

Caractéristiques techniques demandées
Marque et référence
Technologie d’impression
Laser
Système d’impression
N et B
Format de copie
A5 à A3
Vitesse de reproduction A4
≥ 50 pages / mn
Résolution numérique
600x600 dpi (copie) 1200x1200 dpi (impression)
Mémoire
≥ 2 Go
Disque dur
≥ 250 Go
Connexion
USB, Interface Ethernet
Feuilles, livres, papier, Transparent, objets
Type des originaux
Minimum 200 g/m2
Grammage papier
tridimensionnels,…
Alimentation papier total :
Au moins 2000 feuilles
Zoom
de 25 à 400%
Chargeur automatique de
Oui
documents
Unité recto verso automatique
Oui
Trieuse électronique
Oui
Toner
2 (1 toner installé + 1 toner additionnel)
-

Livré avec :

Assistance au démarrage et
Formation sur la connaissance de
la machine, utilisation,
maintenance préventive…
Garantie

Socle avec roulette d'origine
câble d’alimentation
manuels d’entretien et d’utilisation
+ CD d’installation

Installation et mise en marche + Assistance au
démarrage et Formation sur la connaissance de la
machine et l’utilisation.
1 an

................................  يف................. ح ـرر بـ

إمضاء وختم العارض
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Quantité

20

 تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر،اقتناء

*************** )2022/ 30( ط ع و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Formulaire de Réponses
 تجهيزات نسخ:قسط وحيد
Article : Photocopieur numérique N/B grand tirage (Quantité : 20)
Caractéristiques techniques
Marque et Référence
Technologie d’impression
Système d’impression
Format de copie
Vitesse de reproduction A4
Résolution numérique
Mémoire
Disque dur
Connexion
Type des originaux
Grammage papier
Alimentation papier total :
Zoom
Chargeur automatique de
documents
Unité recto verso automatique
Trieuse électronique
Toner
Livré avec :

-

Assistance au démarrage et
Formation sur la connaissance
de la machine, utilisation,
maintenance préventive…
Garantie

Caractéristiques Techniques
minimales exigées
A préciser
Laser
N et B
A5 à A3
≥ 50 pages / mn
600x600 dpi (copie) 1200x1200 dpi
(impression)
≥ 2 Go
≥ 250 Go
USB, Interface Ethernet
Feuilles, livres, papier, Transparent,
objets tridimensionnels,…
Minimum 200 g/m2
Au moins 2000 feuilles
de 25 à 400%

Caractéristiques Techniques proposées

Oui
Oui
Oui
2 (1 toner installé + 1 toner additionnel)
- Socle avec roulette d'origine
- câble d’alimentation
- manuels d’entretien et d’utilisation
+ CD d’installation
Installation et mise en marche +
Assistance au démarrage et Formation
sur la connaissance de la machine et
l’utilisation.
1 an

................................  يف................. ح ـرر بـ

إمضاء و ختم العارض
)( اإلسم واللقب و الصفة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلب عروض وطين عدد 2022/30
جـداول األس ـعـار
والقائمات التقديرية لألسعار
ووثيقة التعهد
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ط ع و (*************** )2022/ 30

اقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـ ــمهـوريـة التـ ــونسيــة

وزارة الـتـعـلـيــم الـعـال ــي
والـبحـث العـلـمي
جـامـعـة قـابـس

طلب عروض وطين عدد 2022/30
إقتناء تركيب ،وتشغيل جتهيزات نسخ

لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر
قسط وحيد :جتهيزات نسخ

املزود
رقم

الفصل
01

جــدول األسـعـار

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

الثمن الفردي دون اعتبار

بيان نوع التجهيزات

األداءات

الثمن الفردي دون اعتبار األداءات
(بلسان القلم)

Photocopieur numérique N/B
grand tirage

يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية ( املتعلقتني هبذه الصفقة ووافق عليهما.
اسم املزود ............................................................................................................. :
العنوان……………………………………………………………………………………:

اهلاتف/الفـاكس ...................................................................................................... :
حرر بـ  .................... :يف .....................................
إمضاء وخـتم املـزود
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اقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـ ــمهـوريـة التـ ــونسيــة

وزارة الـتـعـلـيــم الـعـال ــي
والـبحـث العـلـمي
جـامـعـة قـابـس

طلب عروض وطين عدد 2322/30
إقتناء تركيب ،وتشغيل جتهيزات نسخ

لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر
قسط وحيد :جتهيزات نسخ

املزود
رقم الفصل

01

القائمة التقديرية لألسعار

...........................................................................................................................................
الوحدة  :دت
بيان نوع التجهيزات

الكمية

Photocopieur numérique N/B
grand tirage

02

الثمن الفردي

نسبة اآلداء

الثمن الفردي

األداءات

املضافة %

اآلداءات

دون اعتبار

على القيمة

إبعتبار

الثمن اجلملي دون
اعتبار األداءات

الثمن اجلملي ابعتبار
األداءات

يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية ( املتعلقتني هبذه الصفقة ووافق عليهما.
 املبلغ اجلملي ابعتباراألدءات ............................................................................... أوقف هذا اجلدول على مبلغ قدره(بلسان القلم) ...............................................................حرر بـ  .................... :يف .....................................
إمضاء وخـتم املـزود
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اقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثيقة التعهد

()1

قسط وحيد :جتهيزات نسخ

إين املمضي أسفله
الصفة ......................................................... ............................................................................ :
االسم االجتماعي للمؤسسة ........................................................................................................... :
رقم اهلاتف  ................................................ :رقم الفاكس ............................................................ :
رقم السجل التجاري للمؤسسة ......................................................................................... ..... ..... :
رقم االخنراط يف الصندوق القومي للضمان االجتماعي ................................... :بتاريخ...............................
رقم احلساب اجلاري للمؤسسة ...................................................................................................... :
() 2

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

أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على يميع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ يميع التزامايت املضمنة بكراس
الشروط هذا واخلاص بطلب العروض الوطين عدد  2322/30واملتعلق إقتناء تركيب ،وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة
جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر.
كما ألتزم بعرضي هذا ملدة مائة وعشرون ( )021يوما ابتدءا من اتريخ آخر أجل لقبول العروض وذلك حسب
األسعار الفردية املنصوص عليها جبداول األسعار هلذه الصفقة.
وأصرح على الشرف أن كل البياانت اليت هتمين واملذكورة سابقا ص ي ة.
ـ القيمة اجلملية للعرض املايل (................. .......................................:دون إعتبار األداءات ) ()0
(وبلسان القلم) .................................................................................................................
_ القيمة اجلملية للعرض املايل (................. .......................................:إبعتبار األداءات ) ()0
(وبلسان القلم) .................................................................................................................

حرر بـ  .............يف.............

(االسم واللقب ـ التاريخ واإلمضاء واخلتم)

)1

* هذا االلتزام املايل جيب أن يكون به ات ريخ اثبه وممضى.

)2

* االسم واللقب والصفة.

)0

* جيب أن يقع ذكر القيمة اجلملية لاللتزام املايل وإال فإن العرض يعترب الغ.
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املــالحــق
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اقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر
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اجلمهورية التونسية

وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي
جامعة قابس

طلب عروض وطني عدد 2322/30

مـلـحـق ع ـ ــدد 30
بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
االسم واللقب أو االسم االجتماعي....................................................................:
الشكل القانوين......................................................................................:
عنوان املقر..........................................................................................:
اهلاتف...................................................:الفاكس....................................
رأس املال...........................................................................................:
مرسم ابلسجل التجاري حته عدد.....................................................................
رقم املعرف اجلبائي..................................................................................:
الشخص املفوض إلمضاء واثئق العرض (االسم واللقب واخلطة)..........................................

حرر

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

(إمضاء املشارك وختمه)
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اجلمهورية التونسية

وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي
جامعة قابس

طلب عروض وطني عدد 2322/30

مـلـحـق ع ـ ــدد 30

ـص مصل ة مـا بعد البيـع
ّ
تعهد خي ّ
االلتزام ابلقيام خبدمات ما بعد البيع

إين املمضى أسفله ( االسم ،اللقب ،الصفة )
ّ

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

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

واملتعهد ابسم وحلساب شركة

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

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

ألتزم أبن أقوم خبدمات ما بعد البيع يف نطاق طلب العروض الوطين عدد  2322/30واملتعلق إقتناء تركيب ،وتشغيل
جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر وذلك ملدة ال تقل عن ثالث سنوات.

 ........................يف

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

العارض ( االسم ،اللقب ،الصفة التاريخ واخلتم)
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ط ع و (*************** )2022/ 30

اقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلمهورية التونسية
وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي
جامعة قابس

طلب عروض وطني عدد 2322/30

محضـر استـالم وقتـي
موضـ ــوع الصفقة  :إقتناء تركيب ،وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر يف إطار طلب
عروض وطين عدد 0200/20

صاحب.الصفقة

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

اتريخ املصادقة على الصفقة

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

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

…………………………....…………………...

حنن املمضون أسفله (: )1

::-1:-1:-11

السيد(ة) ) ........................................................................................................ ......................................................................:عميد/مدير
السيد(ة)  )................................................................................................................................................................ :الكاتب العام

املؤسسة (.

للمؤسسة (

السيد(ة) (....................................................................................................................................................................... :رئيس القسم)
السيد(ة)  )............................................................................................................................................................................. :ممثل

قمنا مبعاينة املعدات ب ـ

()0

الشركة (.

...….........................................................................................................................……… ...........مـن قبل

()0

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

ونشهد أن التجهيزات موضوع الصفقة ( )4مت تسليمها بتاريخ.
وتشغيلها بتاريخ .........................................................................................وهي قابلـة لالستالم الوقيت.

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

دون حتفظ
مع اعتبار الت فظات الواردة ابدضر.
واعتمادا على ذلك حرر هذا ادضر.
 ,...........................يف

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

اإلمض ــاءات
-----------------------------------()1
()0
()3
()1

اذكر اهلوية والصفة
مكان اإلجناز
صاحب الصفقة
اخلدمة موضوع الصفقة ميكن أن تكون أشغاال أو تزويدا مبواد أو خدمة أخرى ...
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ط ع و (*************** )2022/ 30

اقتناء ،تركيب وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلمهورية التونسية
وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي
جامعة قابس

طلب عروض وطني عدد 0300/30

حمضـر استـالم هنائــي

موضــوع الصفقة  :إقتناء تركيب ،وتشغيل جتهيزات نسخ لفائدة جامعة قابس واملؤسسات الراجعة هلا ابلنظر يف إطار طلب
عروض وطين عدد 0200/20

صاحب الصفقة

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

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

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

حنن املمضون أسفله :

سنة

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

()1

::-1:-1:-11

االسم واللقب

اتريخ االستالم النهائي

املؤسسة

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

قمنا مبعاينة املعدات بـ ( ......................................... )2واليت سلمها امل ــزود ( )3شركة "،" ......................................................

ونشهد أبن التجهيزات موضوع حمضر االستالم الوقيت ،قد سلمه بتاريخ...............................................................ومت تشغيلها
بتاريخ ...........................................................وهي قابلة لالستالم النهائي.
واعتمادا على ذلك حرر هذا ادضر.

-------------------------------------------()1
()0
()3

 ...............يف

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

اإلمض ــاءات

اذكر اهلوية والصفة
مكان اإلجناز
صاحب الصفقة
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