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 اّصةـة الخـروط اإلداريّ ـكّراس الشّ 
 

 طلب العروض : موضوع1الفصل 

 يف إطار طلب العروض عدد وذلك مؤسساهتالفائدة جامعة املنستري و   2019لسنة  السالمة املهنيةأدوات الوقاية و تعتزم جـامعة املنستري اقتناء 
04/2019. 

أو أكثر وأن عملية الفرز واالختيار  واحد قسطاملشاركة يف  للمشاركنيية وميكن نفلكما هو مبني بكراس الشروط اقسطا   12تتكون الطلبية من 
 على حدة. فصلستتم كل 
 : اإلطار القانوني للطلبية2الفصل 

 ابلنسبة لكل اإلجراءات اليت مل يقع ذكرها بكرّاس الشروط فإن الطلبية تبقى خاضعة لـ:
 جمّلة احملاسبة العمومية  -

 دو قعلاجمّلة االلتزامات و  -

 املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  ـدد1039عـاألمر 

 خدمات. كرّاس الشروط اإلدارية العاّمة املتعّلقة ابلتزود مبواد و  -
 : سحب كّراس الشروط3الفصل 

 .املنستري – 56رع الطاهر حّداد، ص.ب شاب ةنئ، الكاابلطابق األول تسحب كرّاس الشروط من مقّر جامعة املنستري، مصلحة املالية
 :  شروط المشاركة4الفصل 

 على أحسن وجه.  طلبيةيسمح ابملشاركة يف طلب العروض هذا للعارضني الذين تتوفر فيهم كل الضماانت إلجناز ال
  :  طريقة تقديم العروض5الفصل 

إقتناء أدوات الوقاية ": 04/2019 ددع ال يفتح، طلب عروض"العرض يف ظـرف مغلق ويكتب عليه  جيب تضمني

 "لفائدة جامعة المنستير والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر والسالمة المهنية
 و يتضمن الظرف اخلارجي ما يلي:

:الوثائق اإلدارية  
 ، )نسخة مطابقة لألصل مشهود بصحتها( للضمان االجتماعينظام شهادة االخنراط يف  .1

  ، أشهر 3مدة  استخراجهريخ وز اتيتجا ال نظري من السجل التجاري .2

يقدمه العارضون يلتزمون مبوجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري  (3ملحق عدد  املصاحب طبقا لألمنوذج)تصريح على الشرف  .3
 بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إجنازها،

امعة املنستري أو ـجل انتمائهمارضون يقّرون مبوجبه بعدم ـيقدمه الع (4ملحق عدد  املصاحب ألمنوذجا لطبق) رفتصريح على الش .4
 ،سنوات 5عن العمل هبا منذ مّدة ال تقل عن  ابنقطاعهم

 .ممضى من قبل مصاحل اجلامعة وصل يف تقدمي العينات جلامعة املنستري .5

 ا.يف مجيع صفحاهت ار عليهؤشوم ةخمتومممضاة و كراس الشروط اإلدارية والفنية  .6
من اليوم املوايل للتاريخ األقصى احملدد لقبول  ابتداء( يوما 90صاحل ملدة ) (5ابمللحق عدد  ألمنوذج املصاحبطبقا ل)ضمان وقيت  .7

 لتايل:ه كاقيمت ونالعروض تك
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 يقصى كل عرض مل يشتمل على الضمان الوقيت. ظة:حالم
 :يضّمن يف ظرف مغلق يكتب عليه "العرض املايل" وحيتوي على الواثئق التالية: العرض املايل 

 .(1)ملحق عدد  املصاحب وذجمناأل حسب ةة و خمتوموثيقة التعهد معّمر  -
 .او خمتوم ىويكون العرض ممض داءات(.ب مجيع اآلحتسا)اب 2لحق عدد حسب األمنوذج الوارد ابملاجلدول التفصيلي لألسعار  -
 : التاريخ األقصى لقبول العروض 6الفصل 

 56ص.ب. جــامعة املنستري، شارع الطاهر حّداد، ":لتايلان او على العن الوصول الربيد مضمون جيب أن ترد العروض عن طريق الربيد السريع أو

على الساعة العاشرة  2019جويلية 23  أقصاه يوميف أجل التابع جلامعة املنستري  الضبطتب أو تسّلم مباشرة إىل مك" املنستري 0500-
ط ابجلامعة يشهد على ذلك( و ال مكتب الضب ابع)طستري نجامعة املمع التأكيد على أن هذا التوقيت يعين وصول العروض فعال إىل ، صباحا

 .تاريخ و التوقيت احملّددين أعاله ال يؤخذ بعني االعتبارالد بع اإليداع مبكتب الربيد، و كل عرض يصليعين اتريخ 
 : العّينات7الفصل 

اجلامعة يزّود هبا املؤّسسات املعنّية مبقر  ساليّت  ةملهنياالسالمة  أدوات الوقاية وكّل فصل من ل أو أكثر  عيّنة واحدةجيب على كل مشارك تقدمي 
 صلحة املالية ابجلامعة.املممضى من قبل  وتكون العينة مرفقة بوصل تسليم .باحاعاشرة صساعة الال على 2019جويلية 23 ل أقصاه يوميف أج

 :مالحظة
 ،العرضء عين إلغاي لاة يف اآلجإن عدم تقدمي العينات من أدوات الوقاية والسالمة املهني-

جامعة املنستري ومجيع املؤسسات اجلامعية إىل  هنيةامل ة والسالمةقايألدوات الو  الوقيتإىل حني التسليم  تبقى العينات اليت وقع عليها االختيار
ريخ اإلعالم ة من اتاي( بد1هر)ش ها أجل أقصأما العينات اليت مل يقع عليها االختيار فيتعني على أصحاهبا اسرتجاعها يفالراجعة إليها ابلنظر، 

ا وفق الرتاتيب املعمول هبا ويفقد املشارك بذلك التصرف فيهن للجامعة ميكجتاوز هذه الفرتة دون رفع العينات، بنتيجة طلب العروض. وعند 
  .املطالبة هبااحلق يف 

 :  صلوحية العرض8الفصل 

 الضمان الوقتي بالدينار الفصل القسط

 85 02و  01الفصل   Blouse de travail pour homme  :01 قسط

 120 02و  01الفصل  : Blouse de travail pour Dame   02 قسط

 50 05إىل  01من الفصل   Gants :30 قسط

 150 03إىل  01 لفصمن ال Sabot de laboratoire de protection : 04 قسط

 20  03إىل  01 الفصل من  Masque anti-poussière: 05 قسط

 100 01ل الفص Combinaison :  06 قسط

 20 01الفصل  lunette de protection:07 قسط

 80 02و 01الفصل  Ecran de soudure :08 قسط

 70 01الفصل  Chaussure de sécurité  :09 قسط

 35 03إىل  01الفصل  نم   Protection divers:10 قسط

 130 01الفصل  Pantalon :11 قسط

 300 01الفصل  Demi-masque   :12 قسط
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  تاريخ األقصى احملدد لقبول العروض.املوايل للم من اليو  يةادب (يوما 90)يوما تسعونيبقى العارض ملزما بعرضه ملدة 
 :  فتح العروض 9الفصل 

 ةجويلي23  لفتح العروض احملتوية على العروض الفنّية و املالية وذلك يوم ،يف جلسة واحدة علنّيةالشراءات نة جلقبل ض من عرو يتم فتح ال
 نستري.امل معةجا قرمب ر صباحاالساعة احلادية عش  على 2019

ان الوقيت( إىل استكمال بة )ابستثناء الضمّل الواثئق املطلو ا كلذين مل يقدمو عو كتابيا املشاركني ا، عند االقتضاء، أن تدالشراءاتو ميكن للجنة 
تقصى   الحىت ترينسجبامعة املاثئقهم و ذلك عن طريق الربيد املضمون الوصول أو الربيد السريع أو تسلم مباشرة إىل مكتب الضبط و 

 هم. عروض
 : منهجية تقييم العروض 10الفصل 

 ية:تالييم العروض على أساس املنهجية التق يتم
  يف صحة الواثئق والّضمان املايل الوقيت إىل الواثئق اإلدارية التثبت، ابإلضافةو تقييم العروض الشراءات : تتوىل جلنة  ىليف مرحلة أو ،

 .تصاعداي كل فصل على حدة وض املاليةاملادية عند االقتضاء مث ترتيب مجيع العر احلسابية و  طاءألخح ايصحوت املايلاملكّونة للعرض 
 ا مل طبقااخلاصيات الفنية البياانت و فرز الفصول حسب يتم  لكل فصل على حدة ماد منهجية العرض األقل مثناعت: ابيف مرحلة اثنية

 .قما هو مطاب بكلاظ حتفاالحيث يقع  هو مبني بكراس املقتضيات الفنية

الفنية املنافسة حسب ترتيبها املايل نسبة للعروض املنهجية ابل نفس دماعتغري مطابق لكراسات الشروط يتّم ا إذا تبنّي أّن العرض الفين املعين    
  .التصاعدي
 : الكميّات11الفصل 

مع ، تتضّمن الكميات والقياسات واألسعار ة هلاسات التابعسملؤ وا ترينسجامعة امل يتسلم املزود الذي مت عليه االختيار أذون تزّود صادرة عن
( دون أّي اعرتاض من طرف %20أو تنقص منها بنسبة ال تتجاوز عشــرين يف املائة )تزيد فيها ري الكّمّيات أبن تغيأّن اإلدارة حتتفظ حبّق  العلم

 املزّود.
 : طبيعة األسعار12الفصل 

مبا فيها ف تكاليلا كللشاملة و ّية وغري قابلة للمراجعة وتعترب هذه األمثان هنائ ات.داءمجيع األ سي ابحتسابنلتو ر اينالدالفردية ابتقدم األمثان 
 .والتزويد نقللا

 ات المالية: الضمان13الفصل 

مع  .العروض( للقبو أجل خر ملوايل آليوما بداية من اليوم ا 90: يبقى هذا الضمان صاحلا إىل موّّف صلوحية العروض )الضمان الوقيت-أ
ال يتم إرجاع على أن  طلبيةتيار صاحب الار عروضهم، بعد اخختيللمشاركني الذين مل يتم اان الوقيت يرجع الضم ،ابلعروض االلتزاممراعاة أجل 

 .طلبيةتبليغ ال خاتريمن  وما( ي20ون )ذلك يف أجل أقصاه عشر الّ بعد تقدميه للضمان النهائي و الضمان الوقيت املقّدم من قبل هذا األخري إ
صفقة يف أجل اجلملي لل من املبلغ %3ة نسب( ب06طبقا للملحق عدد  ماليا هنائيا )يقدم املزود ضماان ب. الضمان النهائي:

 ابلطلبية. تبليغال( من اتريخ يوما 20ن يوما )يعشر ال ال يتعدى يف أجلال يتعدى 
شرط إيفاء صاحب  اغيالالكفيل ابلتضامن الذي يعوضه  التزاميصبح لطلبية أو ا صاحبإىل نه ما تبقى مويتم إرجاع هذا الضمان النهائي أو 

 من اتريخ القبول الوقيت للطلبات. ابتداءشهر  اءابنقضوذلك  اتهزامالتالطلبية جبميع 
 :  مدة التزويد وكيفيته:41الفصل 
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ستري املن جامعةإىل  مباشرة أدوات الوقاية والسالمة املهنيةيم لسد تّتزوّ ال تسلم أذونمن اتريخ  ( يوما06) ستونيتوىّل املزّود يف أجل أقصاه 
هذه مصحوبة ببطاقات الّتسليم ويتحمل املزّود مصاريف الّنقل والّتفريغ إىل مجيع  حدةجامعية على  ؤّسسةم كلّ  واملؤسسات التابعة هلا

اللجنة طرف من  لعّينات اليت وقع عليها االختيارقتها ل مدى مطابيفّبت التّثقع ة ريثما يكّل مؤّسسة قبول الّسلع بصفة وقتيّ وعلى  ؤّسسات. امل
 وحبضور املزود.

 تالم األدواتسإ: 51الفصل 

، على ضوء مراسلة موجهة من قبل هو متفق عليه يف عقد الطلبيةيقع التصريح ابالستالم عندما يتم هنائيا تزويد مجيع ما : تالم ساإل-
  أايم. (7وذلك يف أجل ال يقل عن سبعة ) مة التسليمخالهلا رزان من  يعلمستريامعة املناملزود جل

ة التأكد من مطابقة األدوات املسلمة للخاصيات الفنية املقدمة من قبل صور  ( يف7للملحق عدد  بقاحيرر حمضر جلسة يف الغرض )ط
 .(08ق عدد ملحالطلبية )خالالت يف تنفيذ عقد إرة العارض، أو حترير حمضر معاينة يف صو 

 : معاليم التسجيل61الفصل 

 جدول، االلتزام، اخلاّصة الفنّـّية الّشروطكرّاس ،  ةاصّ اخل اريّةروط اإلدالشّ كرّاس عقد الطلبية،  نظائر ) يف مخسةلطلبية احتمل مصاريف تسجيل 
 ( على كاهـل املزود.الضمان النهائي، األسعار
 : كيفية الخالص71الفصل 

خ رييوما من ات 30م إصداره يف أجل أقصاه اجلاري هبا العمل وذلك بواسطة أمر ابلدفع يتاإلجراءات و ال ب اآلجحس ةص الطلبييتّم خال
 الطلبيةمستوفية لكل الواثئق املثبتة إلجناز  رة يف أربعة نظائر تتضمن املبلغ بلسان القلم وتكون أيضـا خمـتومة ومرقمة وممضــاةفاتو د لتقدمي املزوّ 

 . ...(االجتماعيندوق الوطين للضمان ص جتاه الصخال شهادة يم،التسل ذون)أ
 ة.ؤسسة املعنيّ ب املاسحمحماسب اجلامعة و  ابخلالص هوملكّلف العون ا

 
 التأخير غرامات: 81الفصل 

بية يتم لالطجناز ة إلالتعاقدي االلتزامات احرتاميف صورة حصول أتخري غري مربر يف اآلجال احملددة لتسليم األدوات موضوع الطلبية أو عدم 
 املسبق.و اإلعالم تنبيه أال إىل االلتجاءات التأخري دون أن يتم بيق الرتاتيب اجلاري هبا العمل يف مادة غرامتط

 عدد مبلغ عقوبة التأخري كالتايل: احتسابيتم 
 

 x1)عدد أايم التأخري((xمبلغ العقوابت = )) قيمة البضاعة املسلمة( 
1000 

من مبلغ   %10ري سقف أن تتجاوز مجلة غرامات التأخ، ويف مجيع احلاالت ال ميكن االستالم حمضر ابلرجوع إىل خريم التأأايدد ع احتسابيتم 
 .الطلبية

 طلبية: فسخ ال19الفصل 

 حتتفظ اإلدارة حبق فسخ الطلبية يف احلاالت التالية: 
 ني أو املصفى.أو الدائن ةرثمع الو  يذاصلة التنفعند وفاة صاحب الطلبية إال إذا قبلت جامعة املنستري مو  -

 الطلبية.دائم لصاحب يف حالة عجز واضح و  -

 .ند االقتضاء العروض اليت يقدمها الدائنون قصد استمرار الطلبةتري أن تقبل عجلامعة املنس ميكنة و الطلبييف حالة إفالس صاحب  -
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ل املنستري تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصو  معةتوجه له جا ذه الصورة هاماته، ويفصاحب الطلبية إبلتز  يأيضا فسخ الطلبية إذا مل يف ميكنو 
هذا األجل ميكن جلامعة  وابنقضاء( أايم إبتداءا من اتريخ تبليغ التنبيه. 10عن عشرة )أجل حمدد ال يقل  يف تدعوه فيها إىل القيام إبلتزاماته

 الذي تراه مالئما وعلى حساب صاحب الطلبية.ب اإلجراء سإجنازها حىل يف من يتو نستري فسخ الطلبية دون أي إجراء آخر أو تكلامل
بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي  ابلتزامهالطلبية  لديها إخالل صاحب ثبتامعة املنستري فسخ الطلبية إذا ن جلوميك

  ا.إجنازهو  أو هدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام الطلبية
 طلبيةصلوحية ال :20الفصل 

 ري.ءات جبامعة املنستخذ رأي جلنة الشراد أادقة السيد رئيس جامعة املنستري وبعال تصبح الطلبية سارية املفعول إال بعد مص
 

 ........:......... فيالمنستير                                           .................................في.........................
 رئيس جامعة المنستير                                                                     اّطلعت عليه ووافقت               

  حصالبالحاج  اديالهاذ تساأل                                                     )االسم و اللقب و اإلمضاء و الختم( المشارك     
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 كّراس الشروط الفنيّة الخاصة
 

 القسط الفصل الخصائص الفنية المطلوبة الكمية

150 

Etanche en coton (contre les produits chimiques) 

- 100% coton 
- Couleur : blanc 
- Manche : longue 
- Fermeture à bouton ou à bouton pression. 
- Deux grandes poches plaquées sur le devant et deux sur la 
poitrine dont une à l’intérieur du vêtement. 

 

 

 

01 

 القسط 01 :

Blouse de travail 

pour Homme 

40 

Etanche en coton (contre les produits chimiques) avec un 
pictogramme biologie 

- 100% coton 
-Couleur : blanc 
-Manche : longue 
-Fermeture à bouton ou à bouton pression. 
-Deux grandes poches plaquées sur le devant et deux sur la 
poitrine dont une à l’intérieur du vêtement 

02 

 

198 

Etanche en coton (contre les produits chimiques) 

- 100% coton 
-Couleur : blanc 
-Manche : longue  
-Deux grandes poches plaquées sur le devant. 
-Dos avec  découpe 

 

 

01 

 

 القسط 02 :

Blouse de travail 

pour Dame 

70 

Etanche en coton (contre les produits chimiques) avec un 
pictogramme biologie 

- 100% coton 
-Couleur : blanc 
-Manche : longue  
-Deux grandes poches plaquées sur le devant. 
-Dos avec  découpe 

02 
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24 

-Antistatique et anti-coupure 

 

 

 

 
 اجلدل من مصنوعة قفازات . املیاكنیكیة والأعامل والرتكیب الفك لأعامل اس تخدامھا میكن

 جراء من املتطایر الرشر وتقاوم لالحرتاق، مقاومة والكھرابء احلرارة دلرجات املقاوم

 اللحام معلیة

 

 

01 

 

 القسط 03 :

gants 

80 

Anti-coupure 

 

 
 یفةف ال  للأعامل وتس تخدم كةسامال  جید مقاش من مصنعة

 .لشده مبطاط مزودة هنایتھا تكون

 

 

 

 

 

02 

 

 

90 

Antistatique 
 

 السامكة جیدة و املطاط مادة من مصنوعة : للكھرابء موصةل غری قفازات

 .احلركة سھةل و مرنة

   

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

110 

Fluorée de niveau de perméation 5 ou 6 avec un 
pictogramme biologie 
 
 
 

ن  مانع ابطن ذات السامكة جیدة الكمییائیة و للمواد مقاومة مواد من مصنعة  زالقلالإ

 
 صنعة من مادة الالاتكس أأو النیرتیلم 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

148 

Fluorés de niveau de perméation 5 ou 6 
 
 

نزال الكمییائیة وجیدة للمواد مقاومة مواد من مصنعة  قالسامكة ذات ابطن مانع لالإ

 نیرتیل أأو الالاتكستكون مصنعة من مادة ال 

 

 

 

 

 

05 
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258 

P (100joules) anti perforation(P), antistatique(A) et WRO 
(protection contre les liquides( 

. 
•Antidérapant en frontal et latéral 
 

01 

 

 القسط 04 :

Sabot de laboratoire 

de protection 

80 
P (100 joules) anti-perforation (P), antistatique (A) 
•Avec trous d’aération 

 

02 

120 

sabot antidérapant 
-dessus : en cuir de vachette et fini blanc ,dessus respirant avec 
trous d’aération. 
-semelle de marche préfabriquée essentiellement en PU injecté 
sur bois, ayant la forme anatomique du pied et antidérapante. 
-Procédé de fabrication : la tige est pré galbée et montée sur la 
semelle par des agrafes 
 

 

03 

236 

type FFP1 ( en cas d’anciens livres) 

 
 

ىل درجة   من امللواثت  %85نس بة التنقیة تصل اإ

 

01 

 القسط 05 :

Masque anti-

poussière 

160 
type FFP 

ىل درجة   من امللواثت  %95نس بة التنقیة تصل اإ
 

02 

16 

type FFP3 (SL) 

 

ىل درجة ن   من امللواثت   %99.97س بة التنقیة تصل اإ
03 

114 

Ajustée à la taille par un élastique au dos minimum 50% coton. 
- Vêtements de protection – protection contre la chaleur et la flamme: 
opérations d’assemblage des matériaux. 
- Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques 
connexes. 

 

 الاش تعال رسیع مقاش من تصنع أأن جیب ال -

 مضغوطة الأكامم تكون أأن -

كة یعلق أأن میكن ما وكل  أأحزمة بھا تتوفر ال أأن -  .للآالت ابلأھجزة املتحرل

 
 

 

01 

 

 القسط 06 :

combinaison 
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90 

Conforme à la norme ENI 6 codé 8et 9 
 

 

 
 

01 

 القسط 07 :
 

 

Lunettes de 

protection 

90 

Marqué CE 
 

رتداءلوقایة العینني والوجه من خماط النظارات الواقیة أأو  ر التیار الكهرابيئ جیب اإ

أأثناء معلیات اللحام النظارات الزجاجیة الواقیة  

01 
 القسط 08 :

 

Ecran de soudure 

 16 

Marqué CE 
 

وايق الوجه من اللحام : یقي الوجه من ضوء وحرارة ورشر اللحام ابلقوس الكهرابيئ ، 

ذننيالأ یقي معظم الوجه حىت   

02 

411  

S (200 joules) anti-perforation (P), antistatique (A) 

 

ءحذاء للسالمة بوايق للأصابع للحامیة من أأخطار االإنزالق والكهراب  

(embout en composite) 
 

01 

 القسط 09 :

Chaussure de 

sécurité 

90 

Genouillère de protection 
 

- Niveau 3 : conditions difficiles, résistance à la pénétration d’au moins 
250 N. 
La norme fixe des valeurs minimales pour les dimensions des zones de 
protection ainsi que des exigences mécaniques (consistance, répartition 
de pression). 

 

01 

 القسط 10 :

Protection divers 10 

Casque de sécurité 

 
 

Casque de Protection - (PT Quartz 4) 
Type : casque 
Caractéristiques : 
-Casque de chantier ventilé, polypropylène (PP) 
-Coiffe polyamide: 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation 
-Basane éponge 
-Serrage crémaillère ajustable : tour de tête 53cm à 63 cm 
-poids ne dépasse pas 450gr 

 

 

02 

148 

Badge contre la contamination radioactivité 

 -Options de fixation: broches ,clips ou magnétique 
 

 

03 

260 

Etanche en coton (contre produits chimiques) 
- taille élastique pour un confort optimal 
-2 poches latérales ouvertes 
- couleur uni 

01 
 القسط 11 :

Pantalon 
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516 

A cartouches filtrantes combinée de type A2B2E2K2P3 (anti-
poussière, gaz et vapeur) 

 
01 

 القسط 12 :

Demi-masque 

 

                                              .................................في.........................
                                                                        اّطلعت عليه ووافقت               

                                                   قب و اإلمضاء و الختم(و الل مس)اال المشارك     
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 ـدد1ملحق عـ

 (1) ة التعهـدقــوثي 

ين املميض  ........................................................................................................................................ :(2) أأسفهل اإ

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

 ........................................................................................................................................................ :العنوان
 .................................................................... : رمق الفاكس................................................................:  رمق الهاتف

 ..............................................................................................................................: رمق السجل التجاري للمؤسسة
ف اجلبايئ  ............................................................................................................................................: رمق املعرل

 ....................................................................................................... :قويم للضامن الاجامتعيلارمق الاخنراط يف الصندوق 

 ............................................................................................................................... :رمق احلساب اجلاري للمؤسسة

 ........................................................................... : فـرع .......................................................................: نكب ب 

ضـمنة بكــراس الشـروط هـذا ايت املمـزاالتلضمــان حسـن تنفيـذ مجيـع  ةأشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومـات الضـروري          
األرشـيف التوثيـق و بـات و  وأعـوان املكتلفائـدة التقنيـني ة املهنيـةالمالسـأدوات الوقايـة و ابقتنـاء ملـتعـلــق ا 04/2019عـدد العـروض اخلاص بطلـب و 
انت اليت هتمين واملذكورة سـابقا هـي ّل البياك  ى الشرف أنأصرّح علو  لنظرابا ة هلللمؤسسات الراجعو  جلامعة املنستريالتابعني  العاملني ابملخابرو 

 صحيحة.

 :اتاألداءدون احتساب  القيمة الجملية للعرض الماليـ 
 ..... ............................................( 3) هي باألرقام
 ............................................................................................................................................. :وبلسان القلم

................................................................................................................................................................. 
 :مضافةاللى القيمة قيمة اآلداء عـ 

 ..... ............................................( 3) هي باألرقام
 ............................................................................................................................................. :وبلسان القلم
................................................................................................................................................................. 

 :اتاألداءجميع احتساب ب القيمة الجملية للعرض الماليـ 
  .................................................( 3) هي باألرقام
 ............................................................................................................................................. :وبلسان القلم

................................................................................................................................................................. 
حّرر                                                                               

 بـ.....................في................................
 العارض )االسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ والختم(                                                                                 

 
 
 ضى.اثبت ومم حاتري ب أن يكون بههذا االلتزام املايل جي .1
 االسم واللقب والصفة .2

    ا.جيب أن يقع ذكر القيمة اجلملية لاللتزام املايل وإال فإن العرض يعترب الغي .3
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 ـدد2ملحق عـ

 لألسعار ليتفصيالدول جال
 

 الكمية الفصل القسط
السعر الفردي 
دون إحتساب 

 األداءات

نسبة 
 األداء
)%( 

 دونالسعر الجملي 
 اب األداءاتإحتس

 لسعر الفردي معا
إحتساب جميع 

 األداءات

السعر الجملي مع إحتساب 
 جميع األداءات

 القسط 01 :
Blouse de travail pour 

Homme 

01 150      

02 40 
     

 القسط 02 :
Blouse de travail pour Dame 

01 198      

02 70 
     

 gants : 03 القسط

01 24 
     

02 80 
     

03 90 
     

04 110 
     

05 148 
     

 القسط 04 :
Sabot de laboratoire de 

protection 

01 258      

02 80 
     

03 120 
     

 القسط 05 :
Masque anti-poussière 

01  236 
     

02 160 
     

03 16 
     

 combinaison 01 114 : 06 القسط
     

 القسط 07 : 
Lunettes de protection 

03 90 

    
 

 : 08 القسط

Ecran de soudure 

01 90 
     

02 16 
     

  : 09 القسط

Chaussure de sécurité 
01 114 

    
 

 ersProtection div : 10 سطالق

01 90 
     

02 10 
     

03 148 
     

 Pantalon 01 260 : 11 القسط
     

 masque-Demi 01 516 : 12 القسط
     

    المجموع

 
 ...............................في..................حّرر بـ....                                                                                             

 قب ، الصفة ، التاريخ والختم(ض )االسم ، اللرالعا                                                                                 
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 ـدد3ملحق عـ
 
 

 
 

  04/2019   طلب العروض عدد

التوثيق ن المكتبات ووانيين وأعلفائدة التق نيةلمهمة السالأدوات الوقاية و االمتعلّق باقتناء 
و للمؤسسات الراجعة لها  لجامعة المنستيرالتابعين  و األرشيف و العاملين بالمخابر

  .2019 لسنة لنظراب
 
 

 تصريـح على الشرف

 لعدم التأثير على مختلف إجراءات الصفقة أو مراحل إنجازها 

 (علّق بتنظيم الصفقات العموميةمتو ال 2014 مارس 13خ في مؤرّ ال 2014ة ـدد لسن1039عـ تطبيقا لألمر)
 

 

 .............................................................................................:()االسم و اللقبملمضي أسفله إنين ا

 .........................................................................الّصفة: ...............................................

 ..................................................................................ساب شركة ..............حلاملتعّهد ابسم و و 

أثري على خمتلف إجراءات إبرام لتدااي قصد اأو عطايــا أو ه  وعودبتقدميأصرّح على الشرف أبن ألتزم بعدم قيامي مباشرة أو بواسطة الغري 

 .مراحل إجنازهاالصفقة و 

 حّرر بـ.....................في................................                                                                     
 الختم(العارض )االسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ و                                                                                 
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 ـدد4ملحق عـ

 
 

  04/2019   طلب العروض عدد
التوثيق لفائدة التقنيين وأعوان المكتبات و أدوات الوقاية و السالمة المهنيةناء المتعلّق باقت

الراجعة لها  اتو للمؤسس لجامعة المنستيرن تابعيال ابرو األرشيف و العاملين بالمخ
 2019 لسنة بالنظر

 تصريح على الشرف

 العمل بها نم إنتماء المشارك إلى جامعة المنستير أو بإنقطاعه عبعد 

 سنوات 5دة ال تقل عن لم 

 (العموميةصفقات و المتعلّق بتنظيم ال 2014 مارس 13المؤّرخ في  2014ـدد لسنة 1039عـ تطبيقا لألمر)
 

 

 .............................................................................................:(و اللقبم ي أسفله )االسملمضإنين ا

 .....................................................................................................................الّصفة: ...

 ..................................................................................شركة ..............ب د ابسم و حلساو املتعهّ 

 .سنوات 5العمل هبا ملّدة ال تقل عن عن  ابنقطاعيإىل جامعة املنستري و  انتمائيبعدم يف أصرّح على شر 

حّرر                                                                                 
 .في................................بـ....................

 (العارض )االسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ والختم                                                                                 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                      ريجامعة المنست

   04/2019 طلب عروض عدد

 

 2019 مهنية لسنةلأدوات الوقاية و السالمة ااقتناء 
15 

 دـد5ملحق عـ

 
 بالتضامن المعّوض للضمان الوقتيل تـــزام الكفينموذج إل

 
 
 

 ....................................................................................... (1) أسفله املمضون حنن -أسفله املمضي إين
............................................................................................................................... 

 ...................................................................................................... (2) تنابصف – بصفيت عمال
 .................................................................................................... (3) أن نشهد – أشهد :أّوال
 املتعّلق 2014 مارس 13 يف املؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من 113 ابلفصل عمال املالية وزير من عليها – عليه املصادقة مّتت

 ............................ (3) أن و بهاسح يقع مل ةدقاملصا هذه أن و املوالية ابلنصوص إمامه و تنقيحه مت كما العمومية الصفقات بتنظيم
............................................................................................................................... 

 .................................. اريخبت .................. عدد صلو  حسب التونسية للبالد العام املال أمني لدى أودعت – أودع قد
 يقع مل الضمان هذا أن و إليه املشار األمر من 113 لابلفص عليه املنصوص و دينار( 5000) دينار آالف مخسة قدره و القار الضمان مبلغ

 إرجاعه.
 ....................................................... (4) تضامنابل و شخصية بصفة نكفل أنّنا – أكفل أّنين نصرّح، – أصرّح :اثنيا

 ............................................................................................................... (5) بـ القاطن و
 من .......................بتاريخ.... عنه ناملعل 04/2019 عدد الوطين العروض طلب (6) يف املشاركة قصد الوقيت الضمان مبلغ بعنوان

 ...............................................................................................  املتعّلق و املنستري جامعة (7) طرف
 )ابألرقام(. .............بـ........ و ف(،)ابألحر  .................................................. الوقيت الضمان مبلغ حّدد
 عند 04/2019 عدد العروض طلب (6) بعنوان به مدينا عارضلا يكون قد الذي و أعاله املذكور فيه املضمون املبلغ بدفع نلتزم – ألتزم :اثلثا

 مسبق. ائيقض أو إداري إجراء أبي القيام أو تنبيه دون املنستري جامعة به تتقّدم كتايب طلب أّول
 العروض. لقبول حمدد أجل آلخر املوايل اليوم نم ابتداءا يوما( )..... يوما ....... ملّدة صاحلا انضمال هذا يبقى

 

                            

 بـ.....................في................................حّرر

 

 

 

 

 

 للممضني. أو للمضي اللقب و اإلسم (1)
 لضامنة.ا املؤسسة عنوان و تماعياإلج اإلسم (2)

 الضامنة. للمؤسسة اإلجتماعي اإلسم (3)

 ية(.و معن )ذات للعارض اإلجتماعي اإلسم أو طبيعية( )ذات ضالعار  إسم (4)

 ارض.الع عنوان (5)

 اإلستشارة. أو العروض طلب (6)

    العمومي. املشرتي (7)
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 ـدد6ملحق عـ
 

 يالنهائّوض للضمان ن المعنموذج إلتزام الكفيل بالتضام
 

 ................................................................................................ (1) أسفله مضونملا حنن -أسفله املمضي إين
 ............................................................................................................... (2) بصفتنا – بصفيت العم
 .............................................................................................................. (3) أن نشهد – شهدأ :أّوال
 بتنظيم املتعّلق 2014 مارس 13 يف املؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من 113 ابلفصل عمال املالية وزير من عليها – عليه املصادقة مّتت

 ............................................ (3) أن و سحبها يقع مل املصادقة هذه أن و اليةاملو  ابلنصوص إمامه و تنقيحه مت كما العمومية لصفقاتا
......................................................................................................................................... 

 ........................................ يخبتار  ...................... عدد وصل حسب التونسية للبالد العام الامل أمني لدى أودعت – أودع قد
 إرجاعه. يقع مل الضمان هذا أن و هليإ املشار األمر من 55 لفصلاب عليه املنصوص و دينار( 5000) دينار آالف مخسة قدره و القار الضمان مبلغ

 

 ................................................................. (4) نمابلتضا و شخصية بصفة نكفل أنّنا – أكفل أّنين صرّح،ن – أصرّح :اثنيا
 ........................................................................................................................ (5) بـ القاطن و

 بتاريخ املنستري جـامعة (6) مـع املربمة ................................. دعد الصفقة صاحب بصفته به التزم الذي النهائي الضمان مبلغ بعنوان
 (8) املتعّلقة ........................... (7) اليةامل ةلقباضاب املسّجلة و ....................

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

 )ابألرقام( ينارا.د.................................... يوافق ام هوو  الصفقة مبلغ من %3 بنسبة النهائي الضمان مبلغ حّدد
 )ابألحرف(. دينارا ......................................................................................و................................

 

 ذلك و الهــأع إليها املشار الصفقة بعنوان به ينامد الصفقة صاحب يكون قد يالذ و عالهأ املذكور يهف ضمونامل املبلغ بدفع ابلتضامن و نلتزم، – ألتزم :اثلثا
 قضائي أو إداري إجراء أبي القيام أو تنبيه دون و سببه كان مهما دفع أي إاثرة كانيةإم )لنا( يل ونكي أن دون املنستري جامعة به تتقّدم كتايب طلب أول دعن

 مسبق.
 

ملعوض للضمان النهائي املشار إليه أعاله، يصبح التزام الكفيل ابلتضامن ا 4012 لسنة 1039األمر عدد  من 810فصل ال أبحكام العم :عاراب
 و ذلك إبنقضاء شهر إبتداءا من اتريخ القبول النهائي للطلبات.ميع التزاماته الغيا شرط وفاء صاحب الصفقة جب
خيا رسالة معّللة مضمونة الوصول أو أبية وسيلة تعطي اتر  ضىقضاء األجل األقصى مبقتل إنتري قبجامعة املنس من قبلو إذا مت إعالم الكفيل ابلتضامن 

يف هذه احلالة ال يصبح إلتزام الكفيل . و ّم اإلعرتاض على إنقضاء التزام الكفيل ابلتضامنالتزاماته، يت عاثبتا هلذا اإلعالم أبن صاحب الصفقة مل يف جبمي
 .يد تسّلمها جامعة املنستريالة رفع غيا إال برسالضامن الابلت

 ...........................حّرربـ.....................في.....               

___________________ 

 للممضني. أو مضيلل اللقب و سمإلا (1)
 الضامنة. املؤسسة عنوان و اإلجتماعي اإلسم (2)

 .الضامنة للمؤسسة اإلجتماعي اإلسم (3)

 الصفقة. صاحب إسم (4)

 الصفقة. باحص نوانع (5)

 ي.العموم املشرتي (6)

 املالية. القباضة لدى التسجيل مراجع ذكر (7)

 قة.الصف موضوع (8)

..الضمان مدة إنتهاء أو للطلبات النهائي القبول (9)
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 ـدد7ملحق عـ

                          الجمهورية التونسية         

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 امعة المنستيرج       
 

 تالم اسمحضر 
 

 .....................................................................................................موضوع الصفقة : ..
 .......................................................................................................صاحب الصفقة : 

 .................. ...................................................................قة على الصفقة : ........ادخ املصاتري
 

 ............................ سنة ........................... من شهر .............................يف يوم ......

 

 :(1) ون أسفلهاملمض حنن

 .....................................................................................( : ....................)ةالسيد 

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

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

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

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

 .................................................................يد )ة( : ........................................الس

 .................................................................................................(2)قمنا مبعاينة اإلجناز بـ

 و........................................................................................................... (3) من قبل
............... وهي ......................................................( متت بتاريخ  ...4نشهد أن اخلدمة موضوع الصفقة )و 

 دون حتفظ          قابلة لالستالم الوقيت 

  مع اعتبار التحفظات الواردة ابحملضر. 
 ذلك حرر هذا احملضر.واعتمادا على 

 ............................ في ..............................
 اتاءمضـــاإل                       

 

 
 
 

 
 ةصفاذكر اهلوية وال (1)
 مكان اإلجناز (2)

 صاحب الصفقة (3)

 .ن أن تكون أشغاال أو تزودا مبواد أو خدمة أخرى ....اخلدمة موضوع الصفقة ميك (4)

0
0
-1

0
.1

9
-9

9
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 دد8ملحق عـ

                          الجمهورية التونسية         

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 يرجامعة المنست          
 

 معاينة ضرمح
 

 .......................................................................................................موضوع الصفقة : 
 .........................................: ..............................................................صاحب الصفقة 

 .................. .....................................................................ادقة على الصفقة : ......صريخ املات
 

 ............................ سنة ........................... من شهر ...............................يف يوم ....

 :(1) ون أسفلهاملمض حنن

 .....................................................................................( : ....................)ةالسيد 

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

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

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

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

 .................................................................................................(2)مبعاينة اإلجناز بـقمنا 

 و........................................................................................................... (3) من قبل
 ّفظات التالية:بوجود التحنشهد و 

 و...............................................................................................................................
 و...............................................................................................................................

 و...............................................................................................................................
 و...............................................................................................................................

 .رواعتمادا على ذلك حرر هذا احملض
 ................ في ..........................................

 اإلمضـــاءات                       
 
 
 
 

 ةر اهلوية والصفاذك (1)
 إلجنازا مكان (2)

 صاحب الصفقة (3)

 خدمة أخرى ..... موضوع الصفقة ميكن أن تكون أشغاال أو تزودا مبواد أوة اخلدم (4)



 

 

   

  


