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   الخاصة  كـرّاس الشّروط اإلداريّة
 

 : الموضوع1الفصل  
للمؤسساا  الراجعاة لهاا لفائدة العملة التابعين لهاا    2019لباس الشغل لسنة باقي فصول تعتزم جـامعة المنستير اقتناء 

 F/2019/28عدد  استشارةفي إطار    ذلكبالنظر 

 احدة أ  أكثر  بفصل ل كما هو مبين بكراس الشر ط الفنية  يمكن للعارضين المشاركة وفص 05 من ستشارةتتكون اال

 على حدة. فصل أن عملية الفرز  االختيار ستتم كل 
 

 ستشارةاإلطار القـانوني لال:  2فصل  ال
 تبقى خاضعة لـ: ستشارةالشر ط فإن االبالنسبة لكل اإلجراءا  التي لم يقع ذكرها بكّراس 

 مجلّة المحاسبة العمومية  -

 مجلّة االلتزاما    العقود -

 المتعلّق بتنظيم الصفقا  العمومية. 2014مارس  13المؤّرخ في  2014ـدد لسنة 1039األمر عـ

 كّراس الشر ط اإلدارية العاّمة المتعلّقة بالتز د بمواد   خدما . -
 

 الشروطسحب كرّاس  : 3الفصل  
 المنستير - 56، الكائنة بشارع الطاهر حدّاد، ص.ب ماليةتسحب كّراس الشر ط من مقّر جامعة المنستير، مصلحة ال

 شروط المشاركة : 4الفصل  
على أحسن  جه. كما يمكن لألشخاص ستشارة يسمح بالمشاركة للعارضين الذين تتوفر فيهم كل الضمانا  إلنجاز اال

 االستشارةالطبيعيين  المعنويين الذين هم في تصفية قضائية أ  رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل المشاركة في 

 .نجازاإلثبت عدم تأثير ذلك على حسن إذا 

  طريقة تقديم العروض : 5الفصل  
لبتاس بتاقي : اقتنتاء F/2019/28عتدد  استشتارة"ال يفتت،  لبت   يكتب عليه  مغلق العرض في ظـرف يجب تضمين

 "و المؤسسات التابعة لها جامعة المنستيرعمبة الشغل لفائدة 

   يتضمن الظرف الخارجي ما يلي:

:الوثائق اإلدارية 

  نظير من السجل التجاري، .1

  صل في تقديم العينا  لجامعة المنستير. .2

 في جميع صفحاتها. مؤشر عليها كراس الشر ط اإلدارية  الفنية ممضاة   مختومة  .3
 

 :يضّمن في ظرف مغلق يكتب عليه "العرض المالي"  يحتوي على الوثائق التالية: العرض المالي 

 .(1)ملحق عدد  المصاحب  ثيقة التعهد معّمرة   مختومة حسب األنموذج -

 يكون العرض  األداءا (. جميع احتسابب) 2الجد ل التفصيلي لألسعار حسب األنموذج الوارد بالملحق عدد  -

 .ا  مختوم ىممض

 التاريخ األقصى لقبول العروض    :6الفصل  



 F/2019/28عدد  استشارة                                                                                                                                             جامعة المنستير

 

 
 2019لباس الشغل لسنة  باقي اقتناء

 

 

جــامعة المنستير، الوصول على العنوان التالي:" البريد مضمون يجب أن ترد العر ض عن طريق البريد السريع أ 

التابع لجامعة المنستير مقابل  أ  تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط" المنستير 5000- 56ص.ب. شارع الطاهر حدّاد، 

مع التأكيد ، صباحا عاشرةال عبى الساعة   2019جويبية  01                   يوم أقصاهفي أجل   صل إيداع

فعال إلى جامعة المنستير )طابع مكتب الضبط بالجامعة يشهد على ذلك(   على أن هذا التوقيت يعني  صول العر ض 

 .ال يعني تاريخ اإليداع بمكتب البريد،   كل عرض يصل بعد التاريخ   التوقيت المحدّدين أعاله ال يؤخذ بعين االعتبار

 العيّنات:  7الفصل  
من المالبس التّي سيزّ د بها المؤّسسا  المعنيّة بمقر  في كّل فصل أو أكثر  واحدة  عيّنةيجب على كل مشارك تقديم 

 صباحا.لعاشرة عبى الساعة  ا  2019جويبية  01 يوم الجامعة في أجل أقصاه

 . تحدد تركيبة القماش أصبية عالمة مخيطةيجب أن تحمل العينة -

 أن ال تحمل العينة إسم المزود. يجب-

 

 :مالحظة

  عدم تقديم العينات من مالبس في اآلجال يعني إلغاء العرض إن  -

 يبغى الفصل الذي ال يحمل العالمة المخيطة الخاصة بتركيبة القماش  -

 ذلككل عمبية غش أو تغيير في العالمة المخيطة  في فصل ما ينجر عنه إلغاء مشاركة المزود في  -

 الفصل.

 

جامعة المنستير إلى حين التسليم النهائي للمالبس أما العينا  التي لم يقع تبقى العينا  التي  قع عليها االختيار بمقر 

( بداية من تاريخ اإلعالم بنتيجة طلب 1عليها االختيار فيتعين على أصحابها استرجاعها في أجل أقصاه شهر)

معمول بها  يفقد العر ض.  عند تجا ز هذه الفترة د ن رفع العينا ، يمكن للجامعة التصرف فيها  فق التراتيب ال

  .المشارك بذلك الحق في المطالبة بها

 صلوحية العرض : 8الفصل  
( يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول 90يوما ) تسعونيبقى العارض ملزما بعرضه لمدة 

كامل مسؤ ليّاتهم بجمع كل العر ض.   بمجّرد تقديم العر ض يعتبر المترشحون قد تولّوا بوسائلهم الخاّصة   تحت 

 المعلوما  التي ير نها الزمة لتقديم عر ضهم   للتنفيذ المحكم اللتزاماتهم.

 تعتبر األسعار المقترحة  يبقى المشاركون الذين يتم اختيارهم ملزمين بعر ضهم إلى أن يتم التسليم النهائي للمالبس  

  .نهائية  غير قابلة للمراجعة
 

 :  فتح العروض  9الفصل  
لفتح العر ض المحتوية على العر ض الفنيّة    ،لجنة فتح العر ض في جلسة  احدة علنيّةقبل يتم فتح العر ض من 

بمقر جامعة  صباحا و النصف عاشرةالساعة العلى الساعة   2019جويبية  01          يومالمالية  ذلك 

 المنستير.

  يمكن للجنة فتح العر ض، عند االقتضاء، أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كّل الوثائق المطلوبة بما فيها 

الوثائق اإلدارية إلى استكمال  ثائقهم   ذلك عن طريق البريد المضمون الوصول أ  البريد السريع أ  تسلم مباشرة إلى 

 ى عر ضهم. مكتب الضبط بجامعة المنستير حتى ال تقص

 منهجية تقييم العروض   :10الفصل  
 يتم تقييم العر ض على أساس المنهجية التالية:
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 في صحة الوثائق المكّونة  إلى الوثائق اإلدارية : تتولى لجنة تقييم العر ض التثبت، باإلضافةفي مرحبة أولى ،

تصاعديا كل  ترتيب جميع العر ض المالية تصحيح األخطاء الحسابية  المادية عند االقتضاء ثم  للعرض المالي

 .فصل على حدة

 حسب التركيبة   الخاصيا  الفنية حسب الفصول فرز  يتم العرض األقل ثمنا : باعتماد منهجية في مرحبة ثانية

 الخياطة   الجمالية  مطابق ثم يقع الفرز حسب ما هوما هو مبين بكراس المقتضيا  الفنية حيث يقع االحتفاظ بكل 

(Finition)  ،ذلك حسب اختيارا  لجنة الفرز   

المنهجية بالنسبة للعر ض الفنية المنافسة  إذا تبيّن أّن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشر ط يتّم اعتماد نفس

  .حسب ترتيبها المالي التصاعدي
 

 : الكميـّات11الفصل  
تتضّمن الكميا   جامعة المنستير  المؤسسا  التابعة لهايتسلم المز د الذي تم عليه االختيار أذ ن تزّ د صادرة عن 

أّن اإلدارة تحتفظ بحّق تغيير الكّميّا  بأن تزيد فيها أ  تنقص منها بنسبة ال تتجا ز  مع العلم القياسا   األسعار، 

 من طرف المزّ د. ( د ن أّي اعتراض%20عشــرين في المائة )
 

 طبيعة األسعار: 12الفصل  
شاملة   تعتبر هذه األثمان نهائيّة  غير قابلة للمراجعة   ا .داءتقدم األثمان الفردية بالدينار التونسي باحتساب جميع األ

 .نقلبما فيها الكل التكاليف ل

 

 :  مدة التزويد وكيفيته:14الفصل  
جامعة إلى   مباشرةأذ ن التّزّ د تسليم المالبس تسلم من تاريخ  ( يوما03) ثالثونيتولّى المزّ د في أجل أقصاه 

ويتحمل المزّود مصاريف مصحوبة ببطاقا  التّسليم  كّل مؤّسسة جامعية عبى حدة المنستير  المؤسسا  التابعة لها

 مؤّسسات.هذه الالنّقل والتّفريغ إلى جميع 

 يمكن لكّل مؤّسسة قبول الّسلع بصفة  قتيّة ريثما يقع التّثبّت في مدى مطابقتها للعيّنا  التي  قع عليها االختيار  ذلك 

 يوما. الواحد   العشر ن في أجل ال يتجا ز 

 

 كيفية الخالص :16الفصل  
 30خالص حسب اآلجال  اإلجراءا  الجاري بها العمل  ذلك بواسطة أمر بالدفع يتم إصداره في أجل أقصاه اليتّم 

يوما من تاريخ تقديم المزّ د لفاتورة في أربعة نظائر تتضمن المبلغ بلسان القلم  تكون أيضـا مخـتومة  مرقمة 

  ممضــاة. 

 العون المكلّف بالخالص هو محاسب المؤسسة المعنيّة.
 

 عقوبة التأخير: 17الفصل  
(من % 0.5) صفر فاصل خمسة في المائةيدفع المز د عن كل يوم تأخير عن كل طلب تز يد غرامة مالية تسا ي 

لطلب %( من القيمة الجملية 5قيمة البضاعة المزّ دة بعد اآلجال على أال تتعدى قيمة الغرامة الجملية خمسة بالمائة )

 التز د الخاص بالبضاعة المسلمة. 
 

 طلب التزود  الغاء:  18الفصل  
 في الحاال  التالية: طلب التز د الغاءتحتفظ اإلدارة بحق  

في اآلجال المحددة،  في هذه الحالة يتم تنبيه المّز د كتابيا عن طريق البريد مضمون الوصول  تسليم اللّباسعند عدم  -

  إمهاله عشرة أيام للتدارك.
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عند عدم مطابقة لباس الشغل المّسلم للعّينا  المقدمة،  في هذه الحالة يتم تنبيه المز د كتابيا عن طريق البريد  -

 تدارك.مضمون الوصول  إمهاله عشرة أيام لل

 
 
 

 

 
 

 رئيس الجامعة                                               ..............في................... 
 اطلعت عليه و وافقت       

 بالحاج صالح  الهادياألستاذ                          المتعهد                                                                       
 م واللقب والصفة واإلمضاء والخت)االس     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 كراس الشروط الفنية

  

 شروط عامة:
 :بــ 2019الشغل خالل سنة  جامعة المنستير  المؤسسا  التابعة لها بمالبسيلتزم المتعّهد الذي يتّم اختياره لتز يد  ▪

 .جامعة المنستيرب تسليم مالبس ذا  جودة عالية  مطابقة للعينا  المودعة -

 مؤسسا  يحمل على كاهل المز د الذي يتّم اختياره.الالنقل  التسليم إلى جميع  -

 تغيير كل المالبس التي ال توافق قياساتها ما هو مطلوب. -

داخـــل  أصلية مخيطة étiquette de compositionتبين تركيبة صنعهـــــا  عالمةيجب أن تحمـــل العينــــا   ▪

 .يصرح بشرفه على صحتها    المــــالبس

 ال تكون سهلة االستعمال   مالئمة لحاجيا  العامل   جميلة المظهر تعتبر الغية. المسلمة كل عينة من المالبس ▪

 

ARTICLE DESIGNATION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
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1 

 حذاء واقي

Chaussure de 

sécurité pour 

homme  

   - Quantité : 36; 

  -Type sécurité,  

  -Modèle sport ou équivalent,  

  -Tige dessus cuir et col toile,  

  -Semelle lavable, antistatique, polyuréthane double densité,  

   -Semelle anti-perforation et embout coque de sécurité en composite, 

     antidérapantes, Laçage rapide, Antistatique non magnétique.. 

2 

 لبنساء ميدعة بيضاء

Blouse blanche 

pour Dame 

 
- Quantité : 460 ; 

- Couleur : blanc 

- Manche longue 

- fermeture à bouton ou à bouton pression. 

- Deux grandes poches plaquées sur le devant. 

- Composition du tissu : 50% Coton au minimum et 35 % Polyester 

au maximum. 

- dos avec découpe. 

3 
 بزة وقاد

Combinaison 

 
-Quantité : 17 ; 
-Couleur unie et foncée. 
-Combinaison pour homme ajustée à la taille par un élastique 

au dos, avec quatre poches dont deux sur la poitrine et deux sur 

le côté devant ; 

-Le devant se ferme par une fermeture à glissière descendant du 

col jusqu’à l’entre jambes ; 

- composition de tissu : 80% Coton au minimum et 20% 

Polyester au maximum. 

4 
 زرقاء عمل دلةب

Bleue de Chauffe 

-Quantité : 38; 

-Couleur : bleu ;  

-Composition de tissu : 80% Coton au minimum et 20% 

Polyester au maximum. 

-Un haut de col chemisier boutonné sur le devant avec deux 

grandes poches sur le bas, deux poches sur la poitrine dont une 

à l’intérieur ; 

-Le pantalon avec passants comporte deux poches. 

5 

 جالشتاء لبركسوة 

Costume d’hiver   

pour homme 

 

 

- Quantité : 189 ; 

- Veste ayant un système de fermeture milieu à boutons,  deux 

poches au minimum. 

- Pantalon muni de poches fondues sur le devant, des pinces et 

poche passepoilée sur le dos.  

- Composition du tissu : 40 % laine ou viscose au minimum et 

Polyester. 

-Doublure 100% viscose ou polyester ou acétate. 
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 ..............في...................                                                                       

           اطلعت عليه و وافقت                                                                          
  المتعهد                                                        

 )االسم  اللقب  الصفة  اإلمضاء  الختم(                                                

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 المــالحـق
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 ــدد 1ملحق عــ 

 

 (1) وثيقــة التعهـد

 
 ........................................................................................................................................ :(2) إ ين إملميض أ سفهل

 ........................................................................................................................................................ :إلصفة

 .................................................................................................................................: الامس الاجامتعي للمؤسسة

 ........................................................................................................................................................ :إلعنوإن

 .................................................................... : رمق إلفاكس................................................................:  رمق إلهاتف

 ..............................................................................................................................: رمق إلسجل إلتجاري للمؤسسة

 ............................................................................................................................................: رمق إملعّرف إجلبايئ

 .......................................................................................................: رمق الاخنرإط يف إلصندوق إلقويم للضامن الاجامتعي
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 ...............................................................................................................................: للمؤسسةرمق إحلساب إجلاري 

 ........................................................................... : فـرع .......................................................................: ببنك

      أشهه إب العي ههك مل مسههل س ههىممجيع  ملههو ـيهها ضرومليسهههمـ ضمجحهه منفي مجحيهههمت ا هه  ملضميههب ـيهها ضمجروضسههم  ضرحههيضي ل ههه ض  ضمج هه م   ههبض           
أصهه  ع  ملههو  م  ضمج هه ل مجممةههإب   يملههي امسوههي ضرض ههرت م ضرىس ههمـ ضمجرملوههي  ههممجبههم   ضرهروهملهههاب تنرضهههم  F/2019/28 ههإب   سر ههمن م ضخلههمب لبملهه  ضا

 ضمج  ف أت كل  ضمجبيمانـ ضمجع هتيين مضربكين  سملقم  ك صحيحي.

 :اتاألداءجميع احتساب ب القيمة الجملية للعرض الماليه 

 ..... ............................................( 3) باألرقام

 ............................................................................................................................................. :القلموبلسان 

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

 حّرر بـ.....................في................................                                              
 )االسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ و الختم(العارض                                                                                  

 

 اثلت مممحو. ح بض ضامجروضم ضرميل جي  أت ف يت له اتنف .1
 ضاسم مضمجملق  مضمجصمي .2

 جي  أت فقا ذك  ضمجقييي ضجليمليي مجيمجروضم ضرميل مإا فإت ضمجو ض فوررب اغيم. .3

 

 

 ــدد 2ملحق عــ 

 جدول األسعار 
 

 F/2019/28عدد استشارة
 

 الكمية البضاعةنوع  الفصل

السعر الفردي 
دون إحتساب 

 األداءات
 

نسبة 
 األداء
)%( 

السعر الفردي مع 
إحتساب جميع 

 األداءات
 

السعر الجملي مع 
 إحتساب جميع األداءات

 

     36 حذاء واقي 1

     460 ميدعة بيضاء للنساء 2

     17 بزة وقاد 3
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     38 عمل زرقاء دلةب 4

     189 للرجال شتاءكسوة  5

  الجمـــلة

 

 التونسي(: جميع األداءات بالدينار احتساب)بالحروف وباألرقام مع  قدرها:أوقف جدول األسعار هذا بجملة 

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

                                                        

 ولق  وصفة الممضي اسم)             

 
 

 
 

 


