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 : ن األّولاوالعن
 خاصةلا ةاإلداري طشروالكراس 

 

 

 

 هموضوع طلب العروض ومحتوا :1  الفصل   
ار طلب  ا ابلنظر و ذلك يف إطهلاملؤسسات الرّاجعة  جامعة املنستري و  لفائدة  جتهيزات مسعية بصرية و آالت نسخ  امعة املنستري اقتناء  ــتعتزم ج

 دد.ـ   08/2020ــعالعروض 
  1994مارس    15املؤرّخ يف    1994لسنة    557األمر عدد  و تنطبق عليها أحكام    والغري معّقدةو تندرج هذه املعّدات ضمن الطّلبات العادية  

ملؤّهلة لالنتفاع ابحلوافز اجلبائّية املنصوص عليها ابلفصل  ا  املتعّلق بضبط قائمة التجهيزات الاّلزمة ملؤسسات الرتبية و التعليم و البحث العلمي
ديسمرب    11املؤرخ يف     2003لسنة    2540ابألمر عدد    ه ا مّت تنقيحوافز كمذه احليد شروط منح همن جمّلة تشجيع اإلستثمارات و بتحد  49

   .5إىل   1منابلنسبة للفصول  2003
  فصل  ل ك على فرز  تعتمد  العروض    تقييممنهجية    ابعتبار أن   فصل أكثر من  احد أو  و   فصل يف  املشاركة    وميكنتتكون الصفقة من ثالثة أقساط  

   . ةعلى حد
 القانوني للصفقة  اإلطار :2  الفصل   

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

 جمّلة اإللتزامات و العقود  -

ر  مت تنقيحه وإمتامه ابألم كما   وميةالعمق أبحكام خاصة لتنظيم الصفقات تعلّ امل     رس ام  رخ يف  ؤ امل   لسنـة    مر عـدد  األ -
    .  2018ي ام  11يف   مؤرّخ  2018ة  لسن   416عدد

 . وخدماتالتزود مبواد  املنطبقة على صفقات كرّاس الشروط اإلدارية العاّمة  -

 

 شروط املشاركة  :3  الفصل   

املشاركةال   العرو   جتوز  طلب  هذا  يف  للشر ض  لألشخاص  .  "TUNEPS"  اخلط علىالعموميالشراءظومةن مب جلة  املست  كاإال  املشاركة  ختول 
و  الضمان الطبيعيني  فيهم  تتوفر  الذين  الضرورية حلسن  املعنويني  واملالية  الفنية  أحسن وجهت  على  اكن  مي  كما.  الصفقة  لطبيعيني  لألشخاص 

بت عدم أتثري ذلك على  عروض إذا ثب الطل  يف  املشاركةالعمل    ي بهجلار ع ا ريلتشل  ائية طبقأو رضا  قضائية  تسوية حالة    ن هم يفعنويني الذيوامل
 . فقة حسن إجناز الص

 . "TUNEPS" عرب منظومة الشراء العمومي على اخلّط تونيبس( En ligne) اخلطّ على  ديّةماالال اءاتع اإلجر إبتّبا  وضعر الب طلإجراء مت 
 . مساءا  ة الساععلى   أكتوبر  م  و يلنظومة  عرب امل لقبول العروضوحدد آخر أجل 

 ية االولوب  حس ـبها  رتي توثائق املكونـة للصفقة الو :4  الفصل   

 تمثل الواثئق املكونة للصفقة يف: ت
 . التعهدوثيقة  –1
 . سعار لأل  يالتفصيلدول اجل -2
 .  اخلاصة  كراس الشروط اإلدارية   -3
 . اصة ية اخلفن لشروط ال س اكرا  -4
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 .الشروطسات راك  يهااليت نصت علكل الواثئق   -

 أعاله.  ترتيبها  بحس اثئق الو  ح رجبني الواثئق املكونة للصفقة، ت  التضارب أو االختالف صورةيف  
 

 

   ض العرو طلب  ملف  ومالحقاإليضاحات  :5  الفصل   
.عروضعالن عن طلب ال( أايم من اتريخ اإل10) عشرةصاه أجل أق يف TUNEPSومة مشارك أن يطلب إيضاحات عرب منظ ميكن لكلّ 

  ليــني الــذين قــاموا بتحمحضــاحات املطلوبــة ويوجــه إىل رتيــع املرتشّــ ضــّمن اإليب العــروض يتف طلــق مللــيــتّم إعــداد ملحــ طلــب مــربّرا،لا إذا كــان
قدمي العروض.جل تأ( أايم قبل انتهاء 10ة )شر  أجل أدنه عط يفلّشرو رّاسات اك

حني املإىل حــق المتوجيــه للمشــرتي العمــومي ميكــن كمــا       يح ملــف طلــب العــروضروط قصــد مزيــد توضــلشّــ ات كرّاســال  ميــتحبوا الــذين قــامرتشــّ
 ض.العرو قدمي ت جلأهاء ( أايم قبل انت10 أجل أدنه عشرة )لّصفقة يفوع اموض ريغيأهنا تس من شتعديالت لي أو إدخال

 

 كّونة للعرضئق املالوثا :6  الفصل   
 : توي العرض على حي

ــ ق إداريــ ائــ ـــ ـ وث  ة ــ

 بة طلوملا العمليات ةقيالوث بيان ع/ر

1 

وقيت   للضمان  و  أضمان  املعوض  ابلتضامن  الكفيل      الوقيت التزام 
ن كل قسط صاحل  ع  8ابلفصل  هعلينصوص  امل  غلبابمل  (3عدد    ملحق)

 ض يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العرو  90ملدة 
 

 عن  أو  الوصول مضمون  د الربي طريق عن  األصلية  وثيقة ال يتّم ارسال 

 مباشرة مبكتب  تودع  أوظرف خارجي مغلق يف   السريع  يد طريق الرب 

 عروض. ال لقبول  األقصى والتاريخقبل الساعة  الضبط

2 
علي  التجاري:  سجللامضمون   احلصول  اتريخ  بني  الفاصلة  ه  الفرتة 

ال  العروض  لقبول  األقصى  عن    والتاريخ  ختم  يوم  90تقل    وحيمل 
QR Code   

 

 . TUNEPSومة  منظ عربساله مباشرة إر  يتم

 اخلاّصة  والفنية االدارية شروط س الاكرّ  3
ومة  منظ  عرب   املنشورة الشروط  كراس على  اطلع  أبنه  العارض  يصرح 
TUNEPS   اخلانة    يف وذلك بوضع عالمة املوافقة    ا فصوهل جبميع  ويقبل

 . املناسبة 

4 
يل  الشرف  على  م  زم تتصريح  القيام  بعدم  أمبوجبه  بواسط باشرة  ة  و 

بتقد عطالغري  أو  وعود  هدااي  ااي مي  أو  ا قص  خمتلف  لتأد  يف  ثري 
 ازهاومراحل إجن صفقة  ام الإجراءات إبر 

منظومة   عرب  ابملوافقة  العارض  عالمة    TUNEPSيقوم  بوضع  وذلك 
 . اخلانة املناسبة يف املوافقة 

5 

 يكن عون عموميا لدى  مليقدمه املشارك أبنه  ى الشرف  تصريح عل
اإلد أو نفس  العموم   ارة  املنشأة  أو  صفقة   يةاملؤسسة  ستربم    اليت 

ا مدة  انقطاعه عن العمل هب  أو مضى علىالتزود مبواد أو خدمات  
 مخس سنوات على األقل 

منظومة   عرب  ابملوافقة  العارض  عالمة    TUNEPSيقوم  بوضع  وذلك 
 . انة املناسبةخلا يف املوافقة 
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 فنية ق  ــ ئاــ ــــوث

 المطلوبة  لياتالعم يقةالوث بيان ع/ر

1 
  جداول اإلجاابت

 ( 6 ددع )ملحق
 .TUNEPSومة منظ عربمباشرة  ويرسل قةد  كلب تعمريهم  يت

 فنّية  ات جذاذ 2

 
جـزء مـن  ويف صورة جتاوزها احلجم األقصى املسموح بـه ابملنظومـة ميكـن تقـدمي TUNEPSومة منظ عربرة مباشا إرساهلم يت

 تـودع أو ظـرف خـارجي مغلـقيف  السـريع يـدطريـق الرب  عـن أو الوصـول مضـمون الربيـد طريـق عـنخارج اخلـط  العرض

 .ضو ر الع لقبول األقصى والتاريخقبل الساعة  الضبط مباشرة مبكتب
 

 

3 

يف   شهائد
خصوص مطابقة  
مصّنع التجهيزات  

املقرتحة  
اجلودة   صفاتملوا

             العاملية  
      أو األوروبية 
 أو التونسية 

ال    جزء  هذه الواثئق    وتعترب  .صاحلة عند اتريخ فتح العروضوجيب أن تكون    TUNEPSومة  منظ ربعرة  مباشا  يتم إرساهل
نافسة وذلك  ن املعدم صلوحيّتها سببا كافيا إلقصاء العرض يف احلّصة املعنّية م فين ويعترب غياهبا أو  يتجزأ من العرض ال

 ملفه. الستكمال   ة العارضبعد دعو 
 

 

التقييم    األساسية املعتمدة  الواثئق وتستثىن يف هذه احلالة كل     ى عل  لكرتوينعرضه اإل  ضمن  العارض  ينص   وجيب أن   (جداول اإلجاابت)يف 
 اإللكرتوين لعرضاب  للعناصر املضمنة  خمالفة  ن تكو  أن ن ودو  اخلط  خارج  املرسلة الواثئق

   اإللكرتوين العرض ر اصعن اعتماد  م يت ادي ملا لعرض ا و  اإللكرتوين  العرض عناصر  بعض   بني  تضارب  وجود رةصو   ويف
 إلغاؤها  أو  تعويضها  أو  تغيريها  هلم ميكن  وال  إرساهلا مبجرد  ضهمبعرو   حوناملرتش يلتزم 

 
 

 مالية ق ــ ائــ ــــوث

 المطلوبة  عملياتلا يقةالوث بيان ع/ر

 . TUNEPSومة منظ  ربعمباشرة  ارساهلاو بكل دقة  ها تعمري م يت        (1عدد  )ملحق ّتعّهد وثيقة ال 1

 . TUNEPSومة منظ  عربمباشرة  ارساهلا ودقة  بكل  هتعمري م يت        (2عدد  )ملحق  سعارتفصيلي لألالدول اجل 2
 

 
 
 
 
 



  08/2020طلب عروض عدد                                                                                                                                                 ي املنست  جامعة

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4                                      الرّاجعة هلا ابلنظر  واملؤسساتجامعة املنستري لفائدة نسخ   الت وآجتهيزات مسعية بصرية  اقتناء 

 صلوحية العرضدة م :7  الفصل   
لعروض  مي امبجّرد تقدو   تاريخ األقصى احملدد لقبول العروض.املوايل لل   ممن اليو   ية ادب  ( ايوم  90)   ما يو   ن عو ست ملدة    ا بعرضه ض ملزمر ايبقى الع

املي اعترب  بوسائلهم  توّلوا  قد  و خلرتشحون  مسحتت كااّصة  جبمعؤ مل  ا  ولّياهتم  يروهن كل  اليت  لتقدمي  ملعلومات  الزمة  و ا  احمل عروضهم  كم للتنفيذ 
 ماهتم. ا ز اللت

 . وتعترب األسعار املقرتحة هنائية وغري قابلة للمراجعة وضهم ني بعر ملزم يارهمت اخين يتم شاركون الذامل يبقىو 
 

 وقتي مان الضال  :8  الفصل   

 يلي: كما   لكل قسط  وقيتال ضمانالحدد
 

 

 ط قس ل ا  ار بالدين   لوقتي قيمة الضمان ا 

 القسط األول 750

 القسط الثان  2250

 القسط الثالث  550

وايل ملـم اء من اليـو إبتدا ( يوما90صاحل ملدة ) (4عدد  ملحق)الوقيت التزام الكفيل ابلتضامن املعوض للضمان و أوقيت المان  ضجيب أن يكون ال
  .وضريخ األقصى احملدد لقبول العر اتلل

مراعاةمع يعوضه، ابلتضامن الذي لكفالئهمحد يضع أو الوقيت الضمان عروضهمأقصيتذين لاكنيشار امليع رتاىل العمومي املشرتيجع ير 
ب ِاختياريتمّ ملالذينللمشاركنيالوقيت الضمانيرجع كماابلعروض،االلتزام أجل إرجاع يتمأالعلىالصفقة،صاحب تيارخاعدعروضهم، 

 . الصفقةتبليغ اتريخ منابتداءيوماعشرين أقصاهأجليف النهائي وذلكللضمانه تقدميبعد إال رياألخ هذامن املقدموقيت لاالضمان 

 طريقة تقديم العروض  :9  الفصل   

 TUNEPS "(.tuneps.tnwww.)" تّم إرسال العروض وجواب عرب منظومة الشراء العمومي على اخلطّ ي
 مضـمون الربيـد طريـق عـن األصـلية وثيقـةال تّم ارسـاليـ يوتالملضماا  ملعمو  لالتمزا  الففيماب ابلتضمام  ا وأ الموتيالضماا   ةابلنسبة لوثيق

 08/2020 ددعمعمرو   يفمت  للم ال  " عليـه: ويكتـب شـارةإمـل أّي ظـرف خـارجي مغلـق ال حييف  السـريع يـدطريـق الرب  عـن أو الوصـول
املنستري  جامعة :على العنوان التايل"لنظرالّراجعة هلا اب واملؤسساتجامعة املنستري نسخ لفائدة   وآالتجتهيزات مسعية بصرية  تتناء  ابق  متعلّ 

 لقبول العروض. األقصى والتاريخقبل الساعة  الضبط مباشرة مبكتب تودع أو 5000املنستري  56شارع طاهر احلداد، ص.ب 
 التالية: لواثئق ركون من توفري ا املشايعفى 
 . ية ئ اجلباالوضعية  يف شهادة -
جتماعيالاالوطين للضمانالصندوقيفاالخنراطادةهش -

 العروض.  جلسة فتحخالل  صلوحيتها منلتثبتابالعموميملشرتي، ويقوم ا"TUNEPS"نظومةمصلب حيث أن هذه الواثئق  
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 العروض  فتح :10  الفصل   
يوم    لكذو ا  رتخيص كتايب مسلم من طرف املؤسسة اليت ميثلوهنستظهار بمن ميثلهم بعد اال  أو حبضور املشاركني  تفتح العروض يف جلسة علنّية  

 . مساءا  :ة الساععلى    أكتوبر 
 

 حاالت الّرفض  :11  الفصل   
 : وض اليتعر ال قصى ت

أو وردت بعد اآلجال قيت التزام الكفيل ابلتضامن املعوض للضمان الو  وأ  قيتال تتضّمن الضمان الو  -
تعهدة الوثيق ال تتضّمن  -
رالتفصيلي لألسعا ول داجلال تتضّمن  -
"TUNEPS"نظومة معرب  ومرسل  ة معمر بكل دق ت جااباإلجدول  ال تتضّمن  -
العروض. من طرف جلنة فتح  ل املمنوح بعد األج  وذلكمل يتم استكمال الواثئق اإلداريّة الناقصة أو اليت مل تقّدم  -
  .التقييم ح من طرف جلنة املمنو  لاألج  بعدروض  د تقييم العة عناملطلوب نّية لفا الواثئقمل يتم استكمال  -
هبا.  ومتّسك  عارضا الرفعهحّفظات مل ية لت ملتضّمن ا -
 عروض بديلة.  منتتض -

 وإسناد الّصفقة منهجية تقييم العروض  :12  الفصل   

 العروض: م تقييجلنة تتوىّل 
أوىل   يف - الواث من    التثّبت  مرحلة  للع  ئق صّحة  املـاملكّونة  األا  وتصحيح   يل ارض  ترت   ندع   واملاديّة سابّية  حلخطاء  مثّ  يب رتيع  االقتضاء 

. فصلابلنسبة لكل  ايّ لّية تصاعدالعروض املا
  ناده سإ  وتقرتحا  مثنقل  األايل  ـامل  رضعال من قبل صاحب    قّدملعرض الفيّن املالتثّبت من مطابقة ا   ، فصللكل    وابلنسبة   ، يف مرحلة اثنية  -

 اس الشروط. من كرّ املطلوبة ض الفنّية خلاصّياتواللمعايري العروض الفنية   ة ابقصورة مط  يف  لفصلا
ترتيبها املايل  ب  ة حسملنافس ملنهجّية ابلنسبة للعروض الفنّية اماد نفس ايتم اعت  ط ابق لكرّاسات الشرو إذا تبنّي أن العرض الفيّن املعين غري مطو 

 ي. التصاعد
 .  الفصل حسب  ةالصفق  إسناد  ويتم  فصلمن ر أو أكث فصل  يف  ركةاملشا ميكن لكل عارض

 .  ة ي ر و ر ضات ال قدمي االيضاحبعد ت وذلك غري عاديّة  نخفضة بصفةت أمثان ماليت قّدمض العرو  وإقصاء ستبعادميكن ا
الصفقات  جلنة    رأي بناءا على    املعنيني كني  شار من امل  يطلب   أن مي  رتي العمو ميكن للمشثر من عرض  اوي أفضل العروض مالّيا ألكست  لة يف حا 

مالّية جديدة.  ض و  عر مي تقد
 

 غ الّصفقة تبلي  جراءات إ :13  الفصل   
ي خالل  النهائه للّضمان  وإيداع  فقة لصّ عقد ا  ء مشروع اتعّهد. وجيب عليه إمضنوان املبني بوثيقة ال الع   يف ه  يتّم إعالم العارض الذي مّت اختيار 

 ( يوما املوالية لإلعالم. 20)  رينالعش
 از مبجرد تسّلم إذن املصلحة ببداية اإلجناز. اإلجن طالق ن انلضماة  اإلجراءات الضروري  ّصفقة اختاذ كلّ ب ال جيب على صاح

 

 ي ئاالنهن  امالض :14  الفصل   
ن  اه عشرو  أجل أقصيف   قة من مبلغ الصف  %3قدره   (5  حق عدد ل ابمل  باملصاح  ألمنوذجطبقا ل) ضمان هنائيصاحب الصفقة تقدمي على ب  جي
 غ الصفقة.  ريخ تبليبتداءا من ات ما ايو  ( 20)
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النها  الضمان  الص   أو  ئييرجع  منه اىل صاحب  تبقى  الكفيل    يصبحأو    فقةما  ن يكون صاحب  ط أشر   اغيالضه  يعو   الذي ابلتضامن  التزام 
   .نهائي للطلبات ال  بولمن اتريخ الق  شهر يف أجل  لكوذ  قد وىف جبميع التزاماته الصفقة 

ال  أبية  وصول أو  ة المضمونو   ة للمعرسالة  مبقتضى    هالأع ذكورة  انقضاء اآلجال امل  قبلعمومي  إذا مت إعالم صاحب الصفقة من قبل املشرتي 
اإلوسيلة   هلذا  اثبتا  اترخيا  يف  أبنه الم  ع تعطي  التزاماته جبمي  مل  النه  ،ع  الضمان  يرجع  االعرتايت  وأي  ئاال  انقضاء  ضم  ل  الكفي   التزام  على 

ع اليد  الة رفرسب   ال إ  غيا ال  ضه الذي يعو ضامن  ل ابلتالكفي  زام الت مان النهائي أو ال يصبح  الذي يعوضه، يف هذه احلالة ال يرجع الض  تضامنلاب
 مها املشرتي العمومي. يسل

الص إخالالت  ة خل رصودها مكانت أبكمل  ذاإ   الصفقة إالبة لصاحب  توجاملس  غد طرح املبالمنها بع ما تبقى أوضمانت  ترجع ال احلالة    يف هذه
 ة وضعيته. مه عند االقتضاء بطرق تسوي صاحب الصفقة الذي يتم إعال 

 من طرف املشرتي العمومي.  ليد مسلم فع امكتوب ر  ضى نت مبقتترجع الضما 
 

 
 

 دات ضمان املع :15  الفصل   
بضمان   مشارك  ال   التجهيزاتيتعّهد كل  يف كل خ ضد    صفقة موضوع  أو  األولية  املواد  يف  ال لل  نفقات  الضمان  هذا  ويشمل  الصنع  تعديل   

من قبله يف نطاق طلب    ة املقرتحالتجهيزات  كون  تيتعّهد املشارك أبن  كما    ،ة قطع الغيار واليد العاملو   نقل واإلصالح مبا يف ذلك مصاريف ال 
للمواصفات    ة كون مطابقتو   واخلفّية   من كّل العيوب الظّاهرة  ة وخالي من أمنوذج حديث الصنع    ي وهستعمل سابقا  تالصنع ومل    ةيدالعروض جد 

 املطلوبة بكـرّاس الشروط. 
 للمعّدات. الوقيت  ستالم اال اتريخ ابتداء من نة بسوحتدد مدة الضمان 

 

 وطبيعتها  مانبيان األث :16  الفصل   
إبحتساب رتيع  و      و    و      و  و    صول  لفللنسبة  ات و املعاليم الديوانية ابداءاأل  احتسابالتونسي بدون  تقدم األمثان الفردية ابلدينار  

  وضع حيز اإلستغالل النقل و ال   مبا فيها كل التكاليف  لوشاملة  وتعترب هذه األمثان هنائّية وغري قابلة للمراجعة    لبقية الفصول   اآلداءات ابلنسبة 
 . ن لتكويوا

 

 التغيي يف كمية التزود  :17  الفصل   
ال  كنمي املبلغ اجلملي للّصفقة    ( %20)  عشري  ابملائة  املطلوبة بنسبة ال تتجاوز   تجهيزاتتغيري كمية  ابلزايدة أو ابلنقصان وذلك بدون  من 

 . تعويض  البة أبيـاض أو حتّفظ أو املطأي اعرت تقدمي   صفقةميكن لصاحب ال وال األصلية للصفقة،  الشروطو ن  تغيري األمثا 
 

 التسليم  وأماكنآجال  :18  الفصل   
 د والعطل الرمسّية. ا حوابعتبار اآل تاريخ تسّلم اإلذن اإلدارياليوم املوايل لبداية من ( يوما  90) تسعون ب  صفقةال تنفيذ ى لقصمت حتديد األجل األ

امعة  بعد إعال  اجل  ذلكو )حدةعية على  مؤسسة جام  املنستري( كلظر إىل جامعة  املؤسسات الرّاجعة ابلن ة إىل  مباشر   التجهيزاتويتم تسليم   
التسليم كتابيا   النقل    ويتحّمل ،  مبواعيد  مصاريف  مدى    وميكن املزود  يف  التثبت  يتم  ريثما  وقتية  بصفة  السلع  قبول  جامعية  مؤسسة  لكل 

 امعة. ل مصاحل اجلقب من الفينمطابقتها للعرض 
 

   يم الوقتاإلستالعملية   :19  الفصل   

ضور  حب   ( حيز اإلستغالل  والوضعكيز  )مبا يف ذلك الرت ّتفق عليه يف الّصفقة  م  هويع ما  ويد رتائيا تز هن  يتمّ ا   عندم وقيت ال  ستالم بإلالتصريح  يقع  
. ازا انتهاء اإلجنيعلم من خالهل  ريتجلامعة املنس املزّودعلى ضوء مراسلة موّجهه من قبل  ،اجلامعة  وممثلي  املزّود و 
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    تجااب اإل  بكل من جدول ة  الفنية املقّدم   ّيات وللخاص   للعينة املسّلمة  ات  دّ من مطابقة املع  يف صورة التأّكد يف الغرض    وقيت م  إستالضر  م حيرر  
 . يف تنفيذ الصفقة  يف صورة وجود إخالالت  مضر معاينة   رحتريو أ تركيزها، بعد   وذلكرض  عالقبل امن ة الفني واجلذاذات

  دم ع  صورة التأّكد من   ويف  وط.اس الشر قتضيات كر ملد  بقة املوان مطا م  ثبت للت   ارهء أو تقنيني حسب اختيانة خبرباعا ستاحلق يف اال  عةما للج
 ر. له مصاريف االختبا مطابقة مع حتمّ زود تعويضها بفصول  املى ، يتعني علتها لالستعماليصالحأو عدم  مة د املسلّ ملوامطابقة ا

 

 نية املصاحبة الوثائق الف :20  الفصل   
ة ابالستعمال والصيانة والرتكيب. جيب أن تكون  اصاخل  والواثئق الفنّية دلة  ة ابألمصحوب  صفقة موضوع ال  التجهيزاتلم  زود أن يسجيب على امل

 و منظومة(. هذه الواثئق أصلّية وصادرة عن املصّنع وعلى ممل ورقي ويف عدد كاف من النظائر )على األقل نظري لكل جهاز أ
 

 تأخيات الامغر :21  الفصل   
 تطبيق الرتاتيب اجلاري تم ء إىل إعالم مسبق، يّم اإللتجاودون أن يتصفقة  موضوع ال   ّداتعلتسليم املر يف اآلجال احملددة  خري غري مرب يف حالة أت

 : التايلكهبا العمل يف مادة غرامات التأخري ويتم احتساب مبلغ عقوبة التأخري  
 

  × (عدد أيام التأخري)× (ليةالصفقة اجلم)قيمة مبلغ العقوبات =  

 
من    %5رتيع احلاالت ال ميكن أن تتجاوز غرامات التأخري سقف الـ  ويف  يت مضر االستالم الوقلرجوع إىل  يتم إحتساب عدد أايم التأخري اب

 . صفقة ال اجلملية  قيمةال
 

 خالص الصفقة  :22  الفصل   
يف أجل  إصداره يتم بواسطة أمر ابلدفع   وذلك   الوقيت ابالستالم   لتصريحبعد ا  حسب اآلجال واإلجراءات اجلاري هبا العمل صفقة  يتم خالص ال

ل تقدمي  يوما من اتريخ    30أقصاه   القلم وتكون أيضا خمتومة ومرقمة وممضاة املزّود  املبلغ بلسان  أربعة نظائر تتضمن  ومستوفية لكل    فاتورة يف 
  ومصاحل   زودامل  ممضى من طرفالوقيت  م  االستال   مضر  ،لتسليم أذون ا   ،زودالت  طلب  اإلداري،االذن  من  أصل    الواثئق املثبتة إلجناز الصفقة )

اجلبائية و شهادة    اجلامعة  الوضعية  الصندوق  ، شهادة يف  اإلجتما  الوطين خالص جتاه  قدره  .  (عي للّضمان  مبلغ  املائة   عشرةويتم حجز       يف 
اجملال، ويتم إرجاع هذا الضمان طبقا  هذا  ول هبا يف  جراءات املعمضمان حسب اإلالبعنوان  متثل احلجز    صفقة ( من القيمة اجلملّية لل %  10)

 من كراس الشروط هذا.  23للفصل 
 املنستري. العون احملاسب املكلف ابخلالص هو ماسب جامعة 

 

 الضمان الحجز بعنوان  :23  الفصل   
صاحب  ل  ميكنو ّدات.  بعنوان ضمان املع للصفقة وذلك %( من املبلغ اجلملي10ابملائة )  عشرةنسبة   قوم املشرتي العمومي عند اخلالص حبجزي

 قيمة املالية. احلجز بعنوان الضمان بضمان بنكي بنفس الالصفقة تعويض 
ضاء أربعة أشهر من اتريخ القبول النهائي  بكل التزاماته وذلك بعد انق ئه  ويتم إرجاع مبلغ احلجز بعنوان الضمان إىل صاحب الصفقة بعد وفا

 . بات طل لل
طرح املبالغ املستوجبة لصاحب الصفقة إال إذا كانت أبكملها مرصودة خلالص إخالالت  ما تبقى منها بعد  أومانت  ضحلالة ترجع ال ذه ايف ه

 صاحب الصفقة الذي يتم إعالمه عند االقتضاء بطرق تسوية وضعيته. 
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 ف املشرتي العمومي. توب رفع اليد مسلم من طر ترجع الضمانت مبقتضى مك 
 

 تحيني العروض املالية:24  الفصل   

 ( يوما. 120) مدة  صفقة املطالبة بتحيني عرضه املايل إذا جتاوزت الفرتة الفاصلة بني اتريخ تقدمي العرض املايل وتبليغ ال صفقةحب اللصا ميكن

املعتمدة يف تقديره ويكون    ة التحيني املطلوبة واألسس واملؤشرات فيه قيم يبنّي    ،يف هذه احلالة تقدمي مطلب كتايب صفقة  وجيب على صاحب ال 
 ا املطلب مرفقا جبميع الواثئق واملؤيّدات املثبتة لذلك. هذ
 

 لية: ملالية حسب املعادلة التا يتم حتيني قيمة العروض ا  النظر،جلنة مراقبة الصفقات ذات  رأييف صورة إقرار وجاهة الطلب وبعد أخذ 
 

 نسبة التحيني( +1)  × احملّين = العرض املالي األصلي ملالي لعرض اا

 )معدل نسبة السوق املالية خالل الفرتة املعنية( × )الفرتة املعنية بالتحيني( = نسبة التحيني 

 
 . بليغ الصفقة واتريخ ت  (120يوما )  وعشروناملائة  اتريخ إنتهاءالفرتة املعنية ابلتحيني=عدد األايم الفاصلة بني 

 

 لتعويض عن األضرار ا :25  الفصل   
 .اإلجناز أثناء امعة املنستريجل الراجع التأخري عن اإلضافية الناجتة والتكاليف األضرار عن التعويض على ولصاحل الصفقة لصاحب ميكن

 يلي: كما   جلامعة املنستريويتم احتساب قيمة التعويض عن التأخري الراجع 
 

 1 × (عدد أيام التأخري) × (بالتأخرياملعنية اعة قيمة البض= ) التعويضمبلغ                

 
 . صفقةمن مبلغ ال %  5 سقف مبالغ التعويض لة  ميكن أن تتجاوز رت ويف رتيع احلاالت ال

 تقديره يف املعتمدة واألسس واملؤشرات املطلوب التعويض فيه قيمة يبنّي   جلامعة املنستري،  الغرض يف مطلب تقدمي  صفقةال صاحب على وجيب

 .  لذلك املثبتة واملؤيدات جبميع الواثئق مرفقا ويكون
 . النظر جلنة مراقبة الصفقات ذات  على رأي  بناء   صفقةلل ملحق يتم إبرام التعويض، طلب وجاهة إقرار صورة ويف

 

 تطور الخصائص الفنية  :26  الفصل   
  موضوع طلب العروض املمكن إدراجها   تجهيزات ة لل ابلتطّورات يف اخلاصّيات الفني   جامعة املنستري إبعالم    الصفقة قبل التسليم، يتعهد صاحب  
احلق يف قبول أو رفض املقرتحات يف خصوص  امعة املنستري   األمثان أو أتخري يف آجال التسليم. ويبقى جليع يفترف بدون أن ينجر عن ذلك أيّ 

 هذه التطّورات.  

 

 تسوية الخالفات  :27  الفصل   
. ويف صورة ذات النظرت  صفقاة ال جلنة مراقبيتم عرض املوضوع على أنظار  نه  فإ  الصفقة وصاحب    جامعة املنسترييف صورة حصول نزاع بني  

جنة االستشارية لفّض النزاعات ابحلسىن ابلوزارة األوىل طبقا للشروط  لالطرفني عرض اخلالف على رأي ال  أحدكن بطلب من  اصل النزاع ميتو 
 .  دماتد وخلى الصفقات العمومية اخلاصة ابلتزود مبواواإلجراءات املنصوص عليها بكراس الشروط اإلدارية العامة املطبق ع 



  08/2020طلب عروض عدد                                                                                                                                                 ي املنست  جامعة

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 9                                      الرّاجعة هلا ابلنظر  واملؤسساتجامعة املنستري لفائدة نسخ   الت وآجتهيزات مسعية بصرية  اقتناء 

 

  الصفقةخ  فس  :28  الفصل   

 : التالية احلاالت يف اب  وجو فقة صل تفسخ ا
 ، صفي و امللورثة أو الدائنني أفيذ مع اتنة اللص مواجامعة املنستري  ت لإال إذا قب  لصفقةاحب افاة صعند و  -
 واضح ودائم لصاحب الصفقة، ز عجة يف حال   - 
 ئننيدمة من الداالعروض املق ري جامعة املنستت لإذا قب  إال صفقةصاحب ال س يف حالة إفال  - 

 قصد استمرار الصفقة.  فياملص  و الدائنون أو الورثة أ يقدمهاعروض اليت القتضاء الأن تقبل عند ا  جلامعة املنستري ميكن حيث
 ضي تعويأبري  امعة املنستجة ب الصفقة أو القائمني مله مطالب  حيق لصاحال  هأعال ذكورةملات الاحلايف كل 

عوه فيها  لوصول يدنة ارسالة مضمو بواسطة  تنبيها    امعة املنستريجوجه له  ت صورة  هذه ال  ويف  هت لصفقة ابلتزاماا حبمل يف صاا  إذتفسخ الصفقة 
أي إجراء اختاذ    دون  لصفقةفسخ ا  للجامعةهذا األجل ميكن    وابنقضاء التنبيه.  خ  رياتاء من  ابتد  مأاي   (10ابلتزاماته يف أجل عشرة )  فاءو ل اإىل  

 . حساب صاحب الصفقة وعلى اجلاري هبا العمل يب تا طبقا للرت اجنازها  يتوىل ف من  تكلي  آخر أو
تأثري يف  عطااي أو هدااي قصد الو  أ  وعود  بتقدمي  الغريعدم القيام مباشرة أو بواسطة  ه بما ز ابلتخالل صاحب الصفقة  بت إسخ الصفقة إذا ثفت

 .  اجنازهاو ة  ق الصف إبرام  خمتلف إجراءات 
 

 ة قجيل الصفمعاليم تس:29  الفصل   

 . الصفقةعلى كاهل صاحب  ف تسجيل الصفقة مصاريحتمل 
 

 قة صفملصادقة على الا :30  الفصل   

. الصفقات ذات النظر جلنة  لى رأي بناء ع  السيد رئيس جامعة املنسترية صادقبعد م  ال املفعول إكون الصفقة نفذة ت ال
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 10                                      الرّاجعة هلا ابلنظر  واملؤسساتجامعة املنستري لفائدة نسخ   الت وآجتهيزات مسعية بصرية  اقتناء 

 : نيثاالن اوعنلا
 اصة ـــــــنّية الخروط الفــــــّراس الشــــــك

 
 القسط األول 

 
 صلالف ات الفنّية الّدنيا املطلوبةصّياخلا الكمية

10 

Ecran de Projection Sur Trépieds  

•  Toile inflammable  

• Couleur : blanc mat  

• Hauteur x Largeur: 180 x 180 cm ±2cm 

• Tension de la toile par bouton spécial 

▪ Potence d’inclinaison pour réglage de la rétroprojection 

1 

05 

Ecran de Projection Mural  180 x 180 

▪  Surface blanc mat  
▪  Ecran en toile inflammable, antireflet & anti-jaunissement  
▪  Hauteur x Largeur: 180 x 180 cm ± 2cm 
▪  Fixation possible sur mur & plafond  

▪  Mécanisme d’enroulement à ressort avec arrêt automatique  à différentes positions 

2 

02 

Ecran de Projection motorisé  300*240 

▪ Toile inflammable : 300 x 240 cm  ± 2cm 
▪ Couleur : Blanc 
▪ Possibilité de fixation au mur et au plafond (Pattes de fixation inclues) 
▪ Carter en aluminium laqué 
▪ La barre de lestage intègre parfaitement au carter lorsque l’écran est enroulé. 
▪ Aucune visserie n’est apparente une fois l’écran installé. 
▪ Livré avec : Télécommande 

3 

80 
 

Vidéo Projecteur  

▪ Résolution XGA  1024 x 768  
▪ Puissance lumineuse: 3000 Lumens  au minimum 
▪ Technologie: 3LCD  

▪ Lampe ≥ 200 w  
▪ Taux de Zoom : x1.2 au minimum 
▪ Connecteur : HDMI, USB, entrée sortie audio, entrée VGA, entrée composite au minimum  
▪ Livré avec: 

- Commande  

- Câble HDMI de 3m ou plus 

- Support au plafond  

- Pointeur laser fans fil à navigateur de pages  

- Sacoche de transport et housse 

4 
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 القسط الثاني 
 

 صلالف اخلاصّيات الفنّية الّدنيا املطلوبة الكمية

42 

Photocopieur GRAND TIRAGE 

▪ Fonction : Copieur, imprimante en réseau, scanner en réseau 

▪  Vitesse de copie : ≥  50 copies  par minute 
▪  Zoom : de 25 à 400 % 
▪  Multi copie : de 1 à 999 copies 
▪  Format papier de : A5 à A3 

▪ Disque dur: ≥ 500 Go 

▪  Mémoire : ≥ 5 Go  
▪  Résolution :  600 X 600 dpi au minimum 
▪  Tri électronique  
▪  Capacité papier :  

-  pour format A4 : ≥ 1000 feuilles 
               -  pour format A3 : ≥ 1000 feuilles 

▪ Plateau d’alimentation by-pass ≥ 100  

▪  Chargeur recto verso automatique ≥ 100 feuilles  
▪  Unité recto verso automatique. 
▪  Panneau de configuration comprend obligatoirement la langue française 

▪  Interface : Ethernet et USB 
▪ Scanner couleur 
▪ Livrée avec : socle d’origine, Câble d’alimentation, câble USB, et logiciels nécessaires, manuel 

d’utilisation et 1 cartouche d’encre d’origine (n’est pas la cartouche test) 
▪ Certifié Energy Star 
 

5 

04 

Dupli copieur A3/A4 

▪ Originaux: feuille  
▪ Vitesse d'impression : ≥ 130 C /mn A3   

                              ≥ 150 C / mn A4 
▪ Zoom: 50-200%  
▪ Format d'impression: A3 maximum 
▪ Format de l'originale: A3 maximum 
▪ Temps de création de mastère: ≤ à 25 seconde A4  
▪ Résolution d’impression: 300 X600 dpi  
▪ Capacité cassette ≥1000 feuilles  
▪ Interface : USB & Ethernet 
▪ Mode de traitement des images : texte, image, duo, crayon, photo, écran 
▪ Alimentation électrique : 220 V/ 50 Hz  
▪ Livré avec Chargeur automatique de documents, les câbles d’alimentation, les câbles de toutes 

les interfaces de communication, deux (02) cartouches d’origine + 02 masters sans tenir 
compte de la cartouche de mise en marche. socle, housse et manuel d'utilisation et logiciel 
nécessaire. 

6 

49 
 

 

 

Laser monochrome A4 Imprimante 
 

▪ Technologie d'impression : Laser Monochrome 
▪ Résolution : 1200 x 1200 dpi 
▪ Vitesse d’impression : 35 ppm 
▪ Format : A4 
▪ Pilote d'impression : Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 10 et Linux 
▪ Interfaces : USB 2.0 + Ethernet 10/100 Base Tx 
▪ Support de l'Arabe  
▪ Bac d’alimentation : 250 feuilles (sans tenir compte du bac multi-fonctions) 

7 
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▪ Un câble d’alimentation Un câble d’interface, Le consommable correspondant 
(toner/tambour, cartouches). 

22 

 

Imprimante Multifonction Jet D'encre Couleur 
à réservoir intégré 

 
▪ Technologie d'impression : Jet d'encre Couleur à réservoir intégré 
▪ Fonctionnalités : Impression, Copie, Numérisation 
▪ Résolution : 

- Résolution d’impression : 1200 x 1200 dpi 

- Résolution copie : 1200 x 2400 DPI 
▪ Vitesse d’impression: 25 ppm N&B, 10 ppm Couleur 
▪ Format : A4 
▪ Pilote d'impression : Windows 7, Windows 10 et Linux 
▪ Interfaces : USB 2.0  
▪ Support de l'Arabe  
▪ Bac d’alimentation : 100 feuilles  
▪ Un câble d’alimentation Un câble d’interface, Le consommable correspondant (Bouteilles D'encre 

Original). 

 

8 

 
 القسط الثالث

 
 صلالف طلوبةاخلاصّيات الفنّية الّدنيا امل الكمية

03 

Agrafeuse Electrique 

▪ Type d’agrafeuse : Electrique 

▪ Plateau de travail : adapté format A3 

▪ Table pivotante : à plat ou à cheval 

▪ Méthode d’agrafage : à plat 

▪ Ecartement fixe des têtes :  80mm 

▪ Tête d’agrafage : acceptant les agrafes standards ou de type 64/6 64/8 64/10s 64/12s 

64/15s 

▪ Butée arrière : réglable 

▪ Capacité d’agrafage ≥ 150 feuilles  

▪ Capacité de chargement ≥ 800 agrafes
▪ Livré avec une boite de 5000 agrafes 

 

9 

02 

ASSEMBLEUSE DE DOCUMENT 

▪ Nombre de postes: 10 

▪ Capacité des postes: 28 mm 

▪ Format supportés : de A5 à A3 

▪ Grammage papier : 50 à 250 g/m 

▪ Vitesse d’assemblage: 4000 ensemble / heure 

▪ Vitesse d’avence: 10000 feuilles / heure 

▪ Séparation de l’air : sur les modèle AC et ACF 

▪ Auto-centrage des postes 

▪ Contrôle : détection double, manque et bourrage 
▪ Livré avec : socle sur roulettes 

10 
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 13                                      الرّاجعة هلا ابلنظر  واملؤسساتجامعة املنستري لفائدة نسخ   الت وآجتهيزات مسعية بصرية  اقتناء 

 

 

 العروض   طلب الوثائق الملحقة بملف  
 

 وثيقة التعهد :1امللحق عدد   

 ر ول التفصيلي لألسعاالجد:  2امللحق عدد   

ــ ة ما بعد البيــ ّص مصلح ــ ـزام يخ ـــالت: 3امللحق عدد     ع ــــ

 وقتي ّوض للضمان النموذج إلتـــزام الكفيل بالتضامن املع: 4عدد    امللحق  

 نهائي نموذج إلتـــزام الكفيل بالتضامن املعّوض للضمان ال :5  لحق عدد امل  

تول االجابا جد  :6  امللحق عدد  
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 14                                      الرّاجعة هلا ابلنظر  واملؤسساتجامعة املنستري لفائدة نسخ   الت وآجتهيزات مسعية بصرية  اقتناء 

 

 دد 1ـملحق ع

  (1 ) 

 ................. ................................... .................... ..................... ...........................................   :(2)  يض أ سفهلم إملإ ين 

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

 .............. ................... ...... ................ .. ................... ............ ............ .............................:  مس الاجامتعي للمؤسسةالا

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

 ..... .............. . ................................................   : رمق إلفاكس.. ............... ......................................... ......:  لهاتفرمق إ

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

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

 ........ ................. ......................... ................... ............................. .....: امتعيق إلقويم للضامن الاجرمق الاخنرإط يف إلصندو 

 .. ...... ............... ............................... ............... .......................................................... : سسةرمق إحلساب إجلاري للمؤ 

 ..... ...... .. ..............................................................  :  فـرع ....................................................................... :  نكبب 

  ايت املضمنة بكـراس الشروط هذا رتيع التزام  رية لضمـان حسن تنفيذعي وبكامل مسؤولييت على رتيع املعلومـات الضرو أشهد إبطال           
هلا  واملؤّسسات الراجعة  جامعة املنستري  نسخ لفائدة  وآالتجتهيزات مسعية بصرية    دد املـتعـلـق ابقتنـاء ـ/ ـ  و اخلاص بطلب العروض ع

بقا هي صحيحة. الشرف أن كّل البيانت اليت هتمين واملذكورة سا . وأصرّح علىابلنظر 
ات:حتساب األداءدون العرض املالي اجلملية ل القيمة

 ........ ........... ........................................ ...................................... .......................................... (  3) هي ابألرقام 
 .............. .................. ............................ ........................ .......... ........................................... )وبلسان القلم(

 قيمة األداء على القيمة املضافة:
 ........ ................. .................. ................... ........................................................ ...................... : رقامابألهي   

 .............. .................. .............. ............................................................................ ............... )وبلسان القلم(
 ات: األداء مجيع حتسابباية للعرض املالي القيمة اجلمل

 ................... ........................................ ...................................... ....................... ......... ..........(  3) رقام هي ابأل
 .............. ...... ........... . ............. ............... ............................... ............................... ............... )وبلسان القلم(

                       

 حّرر                                                                       

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

 تاريخ و اخلتم(العارض )االسم ، اللقب ، الصفة ، ال                                                                                      
 

 

 بت وممضى.اث حهذا االلتزام املايل جيب أن يكون به اتري .1
 االسم واللقب والصفة .2

    وإال فإن العرض يعترب الغيا.ام املايل لقيمة اجلملية لاللتز جيب أن يقع ذكر ا .3
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 15                                      الرّاجعة هلا ابلنظر  واملؤسساتجامعة املنستري لفائدة نسخ   الت وآجتهيزات مسعية بصرية  اقتناء 

 دد2ـملحق ع
 

 

 تفصيلي لألسعارالدول اجل

 
 

 كمية بيــــان الفصــل فصلال القسط
الّسعر الفردي دون 

 األداءاتاحتساب 
الّسعر اجلملي دون 
 احتساب األداءات

على القيمة األداء 
 املضافة

الّسعر اجلملي باحتساب 
 اتاألداء

 
 
 
 
1 

1 Ecran de Projection 

Sur Trépieds 
10     

2 Ecran de Projection 

Mural  180 x 180 
05 

    

3 Ecran de Projection 

motorisé  300 x 240 
02 

    

4 Vidéo Projecteur 80 
    

 
 
 
2 

5 Photocopieur Grand 

Tirage 
42     

6 Duplicopieur A3/A4 04 
    

7 Imprimante 

Laser 
 

49 
    

8 Imprimante 

Multifonction 
22 

    

 
 
3 

9 Agrafeuse Electrique 03     

10 Assembleuse de 

document  
02     

  اجملموع 

 

                           حّرر                                                                                             

  ............بـ.....................يف................                                                                                           
 و اخلتم( ة ، التاريخصف)االسم ، اللقب ، ال العارض                                                                                            
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 16                                      الرّاجعة هلا ابلنظر  واملؤسساتجامعة املنستري لفائدة نسخ   الت وآجتهيزات مسعية بصرية  اقتناء 

 ـدد3ملحق عـ

 
 

 

  ددـ08/2020ـ طلب العروض ع

 
 املنستريجامعة نسخ لفائدة  وآالتتعّلق باقتناء جتهيزات مسعية بصرية امل

 بالنظرهلا  الراجعة واملؤّسسات
 

 

 عــــــة ما بعد البيــّص مصلحـــزام خيـــالت 
 

 

 .. ...... .................. ......................................... .............. .. .......... : (سم و اللقبملمضي أسفله )االإنين ا

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

 ........................................................ .......... .............. .....ساب شركة ........... و املتعّهد ابسم و حل

( سنوات بداية من القبول  5مخس )لعروض هذا ملّدة  طلب اموضوع    قطع الغيار الالزمة للمعّداتخدمات ما بعد البيع و توفري    بضمانألتزم  

 النهائي للطلبات. 

                                      حّرر                                                                                   

 .........بـ.....................يف.....................                                                                                     
 العارض )االسم ، اللقب ، الصفة ، التاريخ و اخلتم(                                                                                    
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 17                                      الرّاجعة هلا ابلنظر  واملؤسساتجامعة املنستري لفائدة نسخ   الت وآجتهيزات مسعية بصرية  اقتناء 

 ـدد4ملحق عـ

 

 ن املعّوض للضمان الوقيتالكفيل بالتضام منوذج إلتـــزام
 
 
 

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

 ............................................. ........... ..... .................... .....................   (2)  بصفتنا  –  بصفيت  عمال
 ........................ ............................................................................   (3)  أن  نشهد  –  أشهد  :أّوال
  الصفقات  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  املوالية  ابلنصوص  امهمتإ  و  هتنقيح   مت  كما  العمومية
 ................................................... .................... ................. ....................................... 

 ................. .................   بتاريخ  ..................  عدد  وصل  حسب  التونسية  للبالد  العام  املال  أمني  لدى  أودعت  –  أودع  قد
 إرجاعه.   يقع  مل  الضمان  هذا  أن  و  إليه  ملشارا  األمر  من 113  صلابلف  عليه  املنصوص  و  دينار( 5000)   دينار  آالف  مخسة  قدره  و  القار  الضمان  لغمب

 . .................... ..................................   (4)  ابلتضامن  و  شخصية  بصفة  نكفل  أنّنا  –  أكفل  أّنين  نصرّح،  –  أصرّح  :اثنيا
 ......................................... ........... ...... .....................................................   (5)   بـ  القاطن  و

  من   ................. بتاريخ..........   عنه  املعلن  ..........  عدد  الوطين  العروض  طلب  (6)  يف  املشاركة  قصد  الوقيت  الضمان  مبلغ  بعنوان

 ........................................... ..................................... ...............    املتعّلق  و  املنستري  جامعة (7)  طرف
 )ابألرقام(.   .......بـ..............   و  )ابألحرف(،  ..................................................  الوقيت  الضمان  مبلغ  حّدد
  عند  ............  عدد  العروض  طلب  (6)  بعنوان  هب  مدينا  ارضالع  ونيك  قد  الذي  و  أعاله  راملذكو   فيه  املضمون  املبلغ  بدفع  نلتزم  –  ألتزم  :اثلثا

 مسبق.   قضائي  أو  إداري  إجراء  أبي  القيام  أو  تنبيه  دون  املنستري  جامعة  به  تتقّدم  كتايب  طلب  أّول
 وض. العر   لقبول  مدد  أجل  آلخر  املوايل  اليوم  من  ابتداءا  يوما(  ).....  يوما  .......   ملّدة  صاحلا  مانالض  هذا  يبقى

 

 حّرر بـ.....................يف................................                            

 

 

 

 

 

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

 الضامنة.  للمؤسسة  اإلجتماعي  اإلسم (3)

 معنوية(.  )ذات ضللعار   اإلجتماعي إلسما أو  طبيعية(  )ذات  العارض إسم (4)

 العارض.  نوانع (5)

 اإلستشارة.   أو العروض طلب (6)

     العمومي. املشرتي  (7)
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 18                                      الرّاجعة هلا ابلنظر  واملؤسساتجامعة املنستري لفائدة نسخ   الت وآجتهيزات مسعية بصرية  اقتناء 

 ـدد5ملحق عـ
 

 الكفيل بالتضامن املعّوض للضمان النهائي منوذج إلتزام
 

 ................................................................................................  (1)  أسفله ملمضونا  حنن  -أسفله  املمضي  إين
 ...............................................................................................................   (2)  بصفتنا  – بصفيت  عمال
 .............................................................................................................. (3)  أن   نشهد  –  أشهد  :أّوال
 العمومية  الصفقات  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   ادقةاملص  هذه   أن  و  املوالية  ابلنصوص  امهمتإ  و  تنقيحه   مت  كما

.................................................................................................................. ....................... 
 ........................................ بتاريخ  ... ...................   عدد  وصل   حسب   تونسيةال  للبالد  العام  املال   أمني  لدى   أودعت –  أودع   قد

 إرجاعه.   يقع   مل الضمان  هذا  أن  و ليهإ  املشار   األمر  من 55  ابلفصل   عليه املنصوص   و   دينار(  5000)  دينار  آالف مخسة قدره  و  القار  الضمان  مبلغ
 

 .................................................................  (4)   لتضامناب  و   يةشخص  بصفة  نكفل  أنّنا  – أكفل  أّنين   نصرّح،  –  أصرّح  : اثنيا
 ........................................................................................................................ (5)  بـ  القاطن  و

  بتاريخ   املنستري   جـامعة   ( 6)  مـع   املربمة  .................................  عدد   لصفقة ا  صاحب   صفته ب   به   زمالت  الذي   النهائي   مان الض  مبلغ   بعنوان
 ..................................................  (8)  املتعّلقة   ...........................  (7)  املالية  ابلقباضة املسّجلة  و  .................... 

........................... ................................................. 
 )ابألرقام(   ..دينارا...................................  يوافق  ما  وهو  الصفقة  مبلغ  من  %3  بنسبة  النهائي  الضمان  مبلغ  حّدد

 )ابألحرف(.  دينارا  ............................... .....................................و..................................................
 

  ذلك و  الهــأع  إليها املشار  الصفقة بعنوان  به  مدينا الصفقة صاحب   يكون قد الذي و  أعاله  املذكور فيه  املضمون  املبلغ  بدفع ابلتضامن  و  نلتزم،  – ألتزم : اثلثا
 قضائي   أو   إداري  إجراء  أبي القيام  أو   تنبيه دون  و   سببه  كان   مهما دفع  أي   إاثرة   إمكانية   )لنا(   يل   يكون   أن   دون   رياملنست جامعة   به   قّدم تت  كتايب   طلب   أول   عند

 مسبق.
 

ئي الغيا شرط  املشار إليه أعاله، يصبح التزام الكفيل ابلتضامن املعوض للضمان النها  2014  لسنة  1039من األمر عدد   108عمال أبحكام الفصل   : رابعا
 لتزاماته و ذلك إبنقضاء شهر إبتداءا من اتريخ القبول النهائي للطلبات. فقة جبميع احب الصوفاء صا

سالة معّللة مضمونة الوصول أو أبية وسيلة تعطي اترخيا  تضى ر و إذا مت إعالم الكفيل ابلتضامن من قبل جامعة املنستري قبل إنقضاء األجل األقصى مبق
و يف هذه احلالة ال يصبح إلتزام الكفيل    ابلتضامن.اماته، يتّم اإلعرتاض على إنقضاء التزام الكفيل  جبميع التز   مل يف  عالم أبن صاحب الصفقةاثبتا هلذا اإل

 ستري. ابلتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد تسّلمها جامعة املن
 ...........حّرر بـ.....................يف.....................               

 ________ ______ _____ 

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

 الضامنة.  للمؤسسة اإلجتماعي اإلسم (3)

 الصفقة. صاحب إسم (4)

 الصفقة. صاحب عنوان (5)

 عمومي.ال املشرتي (6)

 املالية. القباضة لدى التسجيل مراجع ذكر (7)

 الصفقة. موضوع (8)

 . لضمانا مدة إنتهاء أو للطلبات ئيالنها القبول (9)
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 19                                      الرّاجعة هلا ابلنظر  واملؤسساتجامعة املنستري لفائدة نسخ   الت وآجتهيزات مسعية بصرية  اقتناء 

 

 

 

 املنستري بالنظر جلامعةائمة املؤّسسات اجلامعية الراجعة ق

 املؤّسسات اجلامعية املنتفعة

 جامعة املنستري

 كلية العلوم باملنستري

 ني باملنستريالوطنية للمهندساملدرسة 

 املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية باملنستري

 املنستريكلية الصيدلة ب

 باملنستريسنان كلية طب األ

 كلية الطب باملنستري

 باملنستري والرياضياتاملعهد العالي لإلعالمية 

 املعهد العالي للبيوتكنولوجيا باملنستري

 ضة باملنستريلمولاملعهد العالي 

 باملكننيملعهد العالي للغات ا

 باملهدية والتصرفكلية العلوم اإلقتصـادية 

 يةباملهدلعــالي لإلعــالمية املعهد ا

 باملهدية واحلرفالعالي للفنون املعهد 

 املعهد العالي للدراسات التطبيقية يف اإلنسانّيات باملهدية

 باملهدية والتكنولوجيااملعهد العالي للعلوم التطبيقية 

 



 

 

 ددـ6ملحق عـ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتــــــــــابـــــــــداول اإلجـــــــــــــــــــــــــج

 لقسط األول ا
 

 املقرتحة ّيات الفنّيةاخلاص

 الفصل اخلاصّيات الفنّية الّدنيا املطلوبة العالمة املميزة، املرجع

 

 
Ecran de Projection Sur Trépieds  

▪  Toile inflammable  
▪ Couleur : blanc mat  
▪ Hauteur x Largeur : 180 x 180 cm ± 2cm 
▪ Tension de la toile par bouton spécial 
▪ Potence d’inclinaison pour réglage de la rétroprojection 

1 

 

 
Ecran de Projection Mural  180 x 180 

▪  Surface blanc mat  
▪  Ecran en toile inflammable, antireflet & anti-jaunissement  
▪  Hauteur x Largeur : 180 x 180 cm ± 2cm 
▪  Fixation possible sur mur & plafond  

▪  Mécanisme d’enroulement à ressort avec arrêt automatique à   
différentes positions 
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Ecran de Projection motorisé  300*240 

▪ Toile inflammable : 300 x 240 cm ± 2cm 
▪ Couleur : Blanc 
▪ Possibilité de fixation au mur et au plafond (Pattes de fixation 

inclues) 
▪ Carter en aluminium laqué 
▪ La barre de lestage intègre parfaitement au carter lorsque l’écran est 

enroulé. 
▪ Aucune visserie n’est apparente une fois l’écran installé. 
▪ Livré avec : Télécommande 
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Vidéo Projecteur  

▪ Résolution XGA  1024 x 768  
▪ Puissance lumineuse: 3000 Lumens  au minimum 
▪ Technologie: 3LCD  

▪ Lampe ≥ 200 w  
▪ Taux de Zoom : x1.2 au minimum 
▪ Connecteur : HDMI, USB, entrée sortie audio, entrée VGA, 

entrée composite au minimum  
▪ Livré avec: 

- Ccommande  

- Câble HDMI de 3m ou plus 

- Support au plafond  

- Pointeur laser fans fil à navigateur de pages  

- Sacoche de transport et housse 
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 القسط الثان 

 

 املقرتحة اخلاصّيات الفنّية

 الفصل اخلاصّيات الفنّية الّدنيا املطلوبة العالمة املميزة، املرجع

 

 
Photocopieur GRAND TIRAGE 

▪ Fonction : Copieur, imprimante en réseau, scanner en réseau 

▪  Vitesse de copie : ≥  50 copies  par minute 
▪  Zoom : de 25 à 400 % 
▪  Multi copie : de 1 à 999 copies 
▪  Format papier de : A5 à A3 

▪ Disque dur: ≥ 500 Go 

▪  Mémoire : ≥ 5 Go  
▪  Résolution :  600 X 600 dpi au minimum 

 
▪  Tri électronique  
▪  Capacité papier :  

-  pour format A4 : ≥ 1000 feuilles 
               -  pour format A3 : ≥ 1000 feuilles 

▪ Plateau d’alimentation by-pass ≥ 100  

▪  Chargeur recto verso automatique ≥ 100 feuilles  
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▪  Unité recto verso automatique. 
▪  Panneau de configuration comprend obligatoirement la langue française 

▪  Interface : Ethernet et USB 
▪ Scanner couleur 
▪ Livrée avec : socle d’origine, Câble d’alimentation, câble USB, et logiciels 

nécessaires, manuel d’utilisation et 1 cartouche d’encre d’origine (n’est pas la 
cartouche test) 

▪ Certifié Energy Star 
 

 

 
Dupli copieur A3/A4  

▪ Originaux: feuille  

▪ Vitesse d'impression : ≥ 130 C /mn A3   

                              ≥ 150 C / mn A4 
▪ Zoom: 50-200%  
▪ Format d'impression: A3 maximum 
▪ Format de l'originale: A3 maximum 

▪ Temps de création de mastère: ≤ a 25 seconde A4  
▪ Résolution d’impression: 300 X600 dpi  

▪ Capacité cassette ≥1000 feuilles  
▪ Interface : USB & Ethernet 
▪ Mode de traitement des images : texte, image, duo, crayon 
▪ Alimentation électrique : 220 V/ 50 Hz  
▪ Livré avec socle, housse et manuel d'utilisation et logiciel nécessaire. 
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Laser monochrome A4 Imprimante 
 

▪ Technologie d'impression : Laser Monochrome 
▪ Résolution : 1200 x 1200 dpi 
▪ Vitesse d’impression : 35 ppm 
▪ Format : A4 
▪ Pilote d'impression : Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 10 et 

Linux 
▪ Interfaces : USB 2.0 + Ethernet 10/100 Base Tx 
▪ Support de l'Arabe  
▪ Bac d’alimentation : 250 feuilles (sans tenir compte du bac multi-fonctions) 
▪ Un câble d’alimentation Un câble d’interface, Le consommable 
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correspondant (toner/tambour, cartouches). 

 

  

Imprimante Multifonction Jet D'encre Couleur 
à réservoir intégré 

 
▪ Technologie d'impression : Jet d'encre Couleur à réservoir intégré 
▪ Fonctionnalités : Impression, Copie, Numérisation 
▪ Résolution : 

- Résolution d’impression : 1200 x 1200 dpi 

- Résolution copie : 1200 x 2400 DPI 
▪ Vitesse d’impression : 25 ppm N&B, 10 ppm Couleur 
▪ Format : A4 
▪ Pilote d'impression : Windows 7, Windows 10 et Linux 
▪ Interfaces : USB 2.0  
▪ Support de l'Arabe  
▪ Bac d’alimentation : 100 feuilles  
▪ Un câble d’alimentation Un câble d’interface, Le consommable correspondant 

(Bouteilles D'encre Original) 
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 القسط الثالث 

 

 املقرتحة اخلاصّيات الفنّية

 الفصل اخلاصّيات الفنّية الّدنيا املطلوبة العالمة املميزة، املرجع

 

 Agrafeuse Electrique 

▪ Type d’agrafeuse : Electrique 

▪ Plateau de travail : adapté format A3 

▪ Table pivotante : à plat ou à cheval 

▪ Méthode d’agrafage : à plat 

▪ Ecartement fixe des têtes :  80mm 

▪ Tête d’agrafage : acceptant les agrafes standards ou de type 64/6 

64/8 64/10s 64/12s 64/15s 

▪ Butée arrière : réglable 
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▪ Capacité d’agrafage ≥ 150 feuilles  

 

▪ Capacité de chargement ≥ 800 agrafes
▪ Livré avec une boite de 5000 agrafes 

 

 ASSEMBLEUSE DE DOCUMENT 

▪ Nombre de postes: 10 

▪ Capacité des postes: 28 mm 

▪ Format supportés : de A5 à A3 

▪ Grammage papier : 50 à 250 g/m 

▪ Vitesse d’assemblage: 4000 ensemble / heure 

▪ Vitesse d’avence: 10000 feuilles / heure 

▪ Séparation de l’air : sur les modèle AC et ACF 

▪ Auto-centrage des postes 

▪ Contrôle : détection double, manque et bourrage 
▪ Livré avec : socle sur roulettes 
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 ..........................يف.........................                                                                                                                                                    
          ّطلعت عليه ووافقت                     

 م(م و اللقب و اإلمضاء و اخلت)االس املشارك                                                                                                                                                                                 



 

 

 


