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وط  كراس شر
وط استشارة عدد   إقتناء جوائز لفائدة الطلبة للمرة الثانية  21/2021كراس شر

 
 : موضــــوع االستشارة: 01الفصـــــــل 

ي    ع الجاري به العمل و طبقا  م إدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر القيام باستشارة حسب التشر
ز تعت 

وط هذا   .إقتناء جوائز لفائدة الطلبةلبنود كّراس الشر

 األثمان: : طبيعة 02الفصـــــــل 

 .وغتر قابل للمراجعة  ا يعتتر العرض المالي ثابت

 : طريقة تقديم العروض المالية والفنية: 03الفصـــــــل 

وط مجانا من إدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
ي المشاركة كراس الشر

ز
يسحب المزودون الراغبون ف

ي للصفقات العمومية. بتوزر أثناء التوقيت اإلداري او عن طريق موقع المرصد 
 الوطنز

 : ارسال العروض: 04الفصـــــــل 

ة لدى  يد مضمون الوصول أو تسلم مباشر يد الشي    ع أو عن طريق التر يجب أن ترسل العروض عن طريق التر

ي 
ز
 مع ذكر عبارة:  ظرف واحد مغلقمكتب الضبط بالمعهد ف

 " للمرة الثانية إقتناء جوائز لفائدة الطلبة  21/2021استشارة عدد  -"ال يفتح 

 2210توزر  150المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر طريق نفطة ص ب  :التالي عىل العنوان 

 : محتوى العروض: 05الفصـــــــل 

ي والوثائق االدارية:  -5-1
 وثائق العرض الفن 

 بطاقة التعريف الجبائية نسخة من  -

 (1)ملحق عددبطاقة إرشادات عن العارض  -

ي صي  -
ز
وط ف  غته األصلية ممضز ومختوم من قبل العارض. كراس الشر

 .(3)ملحق عدد ممضز ومختوم من قبل العارضبعد إدراج البيانات المطلوبة  الخصائص الفنية -

5-2  :  وثائق العرض المالي

ام المالي بعد إدراج البيانات المطلوبة ويكون ممضز ومختوم من طرف العارض  -
ز  (2)ملحق عددااللت 

حة من قبل العارض وتكون ممضاة جدول أسعار الحاجي - وط يحمل األسعار المقت  ات المصاحب لكراس الشر

 ومختومة. 

اح أكتر من عالمة تجارية واحدة  هام جدا:  ال يمكن للعارض تقديم أكتر من ثمن لكل فصل كما ال يسمح له باقت 

 لنفس الفصل. 
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 :األجل المحدد لقبول العروض: 06الفصـــــــل 

الوصول إل  )تاري    خخالل أوقات العمل اإلداري  2021 وتا 11 الربعاءاالعروض يوم  حدد آخر أجل لقبول

 بتوزر(مكتب الضبط بإدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

اجع فيه ألي سبب من األسباب  وال يمكن للعارض الفائز المطالبة بتغيتر عرضه الذي وقع عليه االختيار أو الت 

ي صورة حصول ذلك ي
ز
تيب. وف ي الت 

ز
 مكن للمؤسسة اللجوء إل العارض الموالي ف

ة صالحية العروض: 07الفصـــــــل 
ّ
 :مد

شح  بداية من اليوم الموالي  يوما( 60)ستون يوما ملزما بعرضه المالي لمدة  هبمجرد تقديم عرضيصبح كل مت 

 للتاري    خ األقض لقبول العروض. 

 :فتح العروض: 08الفصـــــــل 

ز وذلك يوم تجتمع لجنة فت ي جلسة واحدة وعلنية بحضور العارضير
ز
 وتا 21: الموافق لـ لخميساح الظروف ف

ة صباحا بقاعة اإلجتماعات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر وتقوم  2021 ي تمام الساعة العاشر
ز
ف

ي األجل بفتح كافة الظروف المحتوية عىل العروض الفنية والمالية الواردة أو المسلمة لد
ز
ى مكتب الضبط ف

المحدد ويتم فتح الظروف المحتوية عىل العروض الفنية والمالية وقراءة األسماء والمبالغ المالية وكذلك 

حة بصوت مسموع وواضح من قبل رئيس اللجنة ويكون اإلعالن عن األثمان بقراءة ما ورد  التخفيضات المقت 

 .(02)ملحق عدد بوثيقة العرض المالي 

ي ستر أعمال لجنة الفتح ألي سبب من األسباب وال يمكن  : ال جدا*هام 
ز
ين بالتدخل ف ز الحاضز يسمح للعارضير

 ديل عروضهم أو إضافة أي وثيقة. لهم طلب تمكينهم من تع

ي الحاالت التالية: 
 
 تتول لجنة فتح العروض اإلقصاء اآللي ف

 العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.  -

وط. العر  -  وض المخالفة لكراس الشر

 .عدم اإلدالء بوثيقة التعهد أو العرض -

 :منهجية فرز العروض: 09الفصـــــــل 

 : ز  تتول لجنة فرز العروض القيام بالفرز عىل مرحلتير

 الفرز المــــــــالي  :المرحلة االول

تصاعديا باعتبار األداء عىل القيمة  التي استوفت الشروط الفنية المالية العروضترتيب و فرز  التقييمتتول لجنة 

المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند  كما تتول التثبت من صحة الوثائق المكونة للعرض المضافة

وط. لمقتضيات كراسات يتم اقصاء العروض الغتر مطابقة  االقتضاء.   الشر
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 الفرز الفنـــــي :المرحلة الثانية

ي المقدم من قبل صاحب العرض المالي  تتول لجنة تقييم العروض
ي مطابقة العرض الفنز

ز
ي مرحلة ثانية التثبت ف

ز
ف

 األقل ثمنا. 

وط ولم يقدم الوثائق الفنية والمطبوعات المطلوبة، يتّم  ي غتر مطابق لكراس الشر
ي المعنز

ز أن العرض الفنز إذا تبير

 فسة حسب ترتيبها المالي التصاعديإقصاؤه ثم يتّم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنا

اح إسناد الصفقة حسب المنهجية المشار إليها أعاله فإنه يصبح من غت   تر جدر اإلشارة إل أنه بمجرد اقت 

وري مواصلة فحص بقية العروض الفنية  .الضز

 اسناد الصفقة :المرحلة الثالثة

ورة مطابقة  المالي األقل ثمناللعرض يتم اسناد الصفقة  وطرضه لمقتضيات كراسات عمع ضز  الشر

ز أن يقدموا عروضا  ز المعنيير شحير ز أو أكتر يطلب كتابيا من المت  ز عارضير ي العروض المالية بير
ز
ي صورة التساوي ف

ز
ف

 .مالية أخرى

ي حجم : 10الفصـــــــل 
 
 :(الكمياتالتعديل أثناء التنفيذ )التغيير ف

ي صورة  للمزود ال يمكن 
ز
اض أو تحفظ ف ي أن يقدم أي اعت 

ز
 ما لم يتجاوز ذلك بعض الفصولالزيادة أو النقصان ف

ي الغرض وال يم من قيمة الصفقة % 20
ز
ي قدمها ف

ام باألسعار الن  ز كنه مراجعتها بأي حال من وعىل المزود االلت 

 .األحوال

 :األسعار: 11الفصـــــــل 

األداءات والتكاليف للمواد  يقدم العارض السعر الفردي مشتمال عىل كلو  ثابتة وغير قابلة للمراجعةتكون 

 المذكورة والمفصلة بجدول أسعار الحاجيات. 

 :تقديم الطلبات واجال التنفيذ: 12الفصـــــــل 

ي 
ز
ي حاجياتها كليا أو جزئيا حيث يقوم المزود بتوفتر الكميات المطلوبة ف

ز
تقوم المؤسسة بإصدار بطاقات طلب ف

ة( 10)أجل ال يتعدى  ويدوعىل المزود احت   ايام عشر ز ي تسليم  .ام اجال الت 
ز
ر ف ينجر عن كل يوم تأختر غتر متر

ي االلف  )البضاعة موضوع الصفقة وتركيبها دفع غرامة مالية تقدر ب    
 
عن كل فصل غتر مسلم  (%0 5خمسة ف

من مبلغ  (% 5)خمسة بالمائة باعتبار االداء عىل القيمة المضافة عىل ان ال تتجاوز نسبة الخصم الجمىلي 

وتطبق هذه الغرامات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة ، الصفقة

امات التعاقدّية األخرى  ز ار الناتجة عن هذا التأختر أو عن اإلخالل بااللت  ويحتسب التأختر ال بغرامات لجتر األضز

 .فسخ الصفقة غاية التاري    خ المحدد بقرار 

 :البضاعةتسليم : 13الفصـــــــل 

يسلم المزود البضاعة المطلوبة بمقّر المؤسسة مصحوبة ببطاقة تسليم يذكر بها وجوبا نوع البضاعة وخاصياتها 

وكل بضاعة ال تنطبق عليها المواصفات التقنية  والكمية المسلمة وثمن الوحدة وتاري    خ التسليم وإمضاء المزود. 

ي الحال. المعروضة بالنسبة لجميع المواد أو غتر صالحة ترج
ز
 ع للمزود قصد تعويضها ف
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وإن تعذر عليه ذلك فهو ملزم باقتنائها عىل حسابه الخاص وال تتحمل المؤسسة إال السعر المتفق عليه 

 بالصفقة. 

 :مراقبة البضاعة: 14الفصـــــــل 

، للبضاعة ا ي إطار هذه الصفقة حق المراقبة التنفيذية، بواسطة أعوانها أو بواسطة خبتر
ز
ي قدمت للمؤسسة ف

لن 

ي صورة بروز إخالل أو عدم مطابقة للمواصفات فإن المزود يتحمل تكاليف المراقبة 
ز
ي شأنها بطاقة طلب وف

ز
ف

ي صورة  وتعويضها. 
ز
ي تراها صالحة ف

يمكن لإلدارة االحتكام لمصالح وزارة التجارة عند االقتضاء وبالصورة الن 

ي مصدر البضاعة أو صنفها أو جودتها أو عالمته
ز
 ا التجارية. التشكك ف

 :خالص الفواتير : 15الفصـــــــل 

ي تم تنفيذها من طرف محتسب المؤسسة طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بمجلة 
يقع خالص األقساط الن 

ي أربعة نظائر  المحاسبة العمومية،
ز
وال يتم ذلك إذا لم يحدد بكل دقة نوع البضاعة  وتكون الفاتورة محّررة ف

طرف المزود وختمها ي    خ إعداد الفاتورة وبيان مقدارها باألرقام واألحرف وإمضائها من وخاصياتها وكمياتها وتار 

وط الواردة بطلب العروض، ويبق  خالص الفواتتر رهن االستبطابع المؤسسة  .جابة للشر

ي ورقم 
يقع الخالص عن طريق تحويل بريدي أو بنكي للحساب الجاري لصاحب الصفقة مع ذكر المعرف الجبائ 

 الجاري كتابيا عىل الفاتورة.  الحساب

 :فسخ الصفقة: 16الفصـــــــل 

اتيب الجاري   لإلدارة فسخ الصفقة اعتمادا عىل إعالم يتم إبالغه طبقا للت 
ّ
ي ميدان الصفقات بها يحق

ز
العمل ف

  .ودالمز الطلبية حسب اإلجراء الذي يراه مالئما وعىل نفقة  ويمكن تكليف من يتول إنجاز بقية أقساط العمومية

ي  فسخوبصفة إجمالية يمكن لإلدارة 
ز
 الحاالت التالية:  الصفقة ف

ورية ويرسل إليه تنبيها مضمون • ي تزويد المؤسسة بالكميات الضز
ز
اماته ف ز عند عجز المزود عن الوفاء بالت 

ة أيام إلغاء الصفقة وتقوم المؤسسة بإبرام صفقة جديدة مع مزود آخر ويتح مل الوصول ويقرر بعد إرساله بعشر

ز والتكاليف الناتجة عن  ز الصفقتير ي السعر والتخفيض الممنوح بير
ز
ي هذه الحالة الفارق المحتمل ف

ز
المزود القديم ف

 اللجوء لمزود جديد. 

 .عندما يلجأ المزود للمغالطة أو إخفاء عيوب البضاعة المسلمة من حيث النوع أو الخاصيات المطلوبة •

 النشاط أو إفالسها. عند حل مؤسسة المزود أو توقيفها عن •

 :العدول عن االستشارة: 17الفصـــــــل 

ي األسعار أو ألسباب أخرى إلغاء االستشارة كليا أو جزئيا أو إعادتها دون أن يمكن 
ز
ز لها شطط ف يمكن لإلدارة إذا تبير

ي أجل
ز
ير عدم اختياره ويكون ذلك ف خمسة  للمزودين المطالبة بتعويضهم عن هذا ويمكن للمشارك أن يطلب تتر

ة يوما من إعالم الفائز ويكون رد اإلدارة كتابيا بنفس الصيغة واآلجال.   عشر
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امات الفائز بالصفقة: 18الفصـــــــل   :الي  

اماته التعاقدية عىل الوجه األكمل، وينتج عن اإلخالل بإحداها،  ز ز عىل المزود الفائز بالصفقة الوفاء بالت  يتعير

ي جمي
ز
م إدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية حرمان المزود من المشاركة ف

ز ي تعت 
ع االستشارات المحلية الن 

ي المستقبل. 
ز
 بتوزر القيام بها ف

 :شيان مفعول الصفقة: 19الفصـــــــل 

يد مضمون الوصول او عن طريق الفاكس  او يبدا شيان مفعول الصفقة اثر اعالم المزود الفائز عن طريق التر

ة لدى مقر مخاب  ويكون وصل االستالم هو بداية اآلجال التعاقدية. رته مباشر

تيبية: 20الفصـــــــل   :المراجع الي 

وط الحالي يبق  خاضعا لمقتضيات: 
 كّل ما لم يتم التعّرض إليه ضمن كراس الشر

ي  2014لسنة  1039األمر عدد عدد  -
ز
وجميع المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  2014مارس  13المؤّرخ ف

 له.  المنقحة النصوص

يعات التونسية الجاري  -  العمل.  ا بهالتشر

ي  .................................حرر بـــ
 
 ......................................ف

 
 ووافقتاطلعت 

 إمضاء وطابع المتعهد )مع ذكر االسم والصفة( 
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 1 ددـــــملحق ع

 

 العــارض عن بطاقــة إرشــادات

 

 

  :.................................................................................العارض إسم و لقب – 1

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

 ................................مسلمة بتاريخ...................صاحب بطاقة تعريف وطنيّة عدد....

 ..............................................:.........................................عنوان العارض – 2

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

  /رقم الفاكس/رقم الجوال:..................../......................./.................رقم الهاتف – 3

 

 21/2021 عددإستشارة للمشاركة في بصحة المعلومات الواردة ببطاقة اإلرشادات  أقرهذا، وإني 

 .بتوزر نولوجيةالمعهد العالي للدراسات التك جوائز لفائدة طلبةإقتناء بة الخاص للمرة الثانية

 ........................في .......................حرر بـ 

 
 العارض )االسم واللقب اإلمضاء والطابع(
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 2 ددـــملحق ع

 زامـــــــــــالت

 
 )وجوب تقديم العرض على المطبوعة المسلمة من طرف اإلدارة(

 ...................................................................إني الممضي أسفله:......................................

 .......المرسم بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي تحت رقم:....................................................

 ....................................المسجل بالدفتر التجاري بـ:.......................في.....................تحت رقم.

 .....................القاطن بـ.................................................................................................

 .................................الهاتف........................................... الفاكس ..................................

الي العبإقتناء جوائز لفائدة طلبة المعهد الخاصة للمرة الثانية  11/2021 عدد االستشارةبعد إطالعي على ملف 

  ،للدراسات التكنولوجية  بتوزر

ألتزم بتنفيذ هذه الصفقة حسب كل الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط بما فيها تكلفة العرض المالي على أن 

 األسعار نهائية وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة الصفقة. تكون

 ..........................................................................القيمة السنوية )بلسان القلم(:..........................

 .)باحتساب األداء على القيمة المضافة( .................................................................................

 

هذه الصفقة حسب اآلجال وفي أحسن الظروف وبأن ال أقع تحت طائل الموانع المنصوص عليها  بتنفيذكما ألتزم 

 .بالقانون التونسي

 :تتولى اإلدارة خالص المبالغ الراجعة لي بحسابي الجاري

 .............................فرع.....................................................المفتوح بــ : ..........................

 ...................................تحت عـــدد : .............................................................................

 

 ..................................... في ...............

 العارض )االسم واللقب والصفة اإلمضاء والطابع(
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 الخصائص الفنية 
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 3 ددـــملحق ع

 

حة الخصائص الفنية  الدنيا المقي 

 

- Téléphones Smartphone 

Caractéristiques minimales exigées Caractéristiques proposés 

العالمة التجارية 

لمقترحةا  

 )التنصيص وجوبي(

 Double SIM  

 Résolution : 720 x 1600 pixels 

 Batterie : 4000 mAh 

 Processeur: Octa-Core  

 Mémoire RAM: 4 Go 

 Stockage: 64 Go  

 Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth 

 Appareil photo Arrière 16MP 

 Appareil photo Frontale 8MP 

 Garantie 1 an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................ في ............................

 العارض )االسم واللقب والصفة اإلمضاء والطابع(
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 جدول االسعار
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  جدول أسعار الحاجيات
 

 

 

          

 

 

 

 

 

    العارض )اإلسم واللقب واإلمضاء والختم(  

 

N° ARTICLES QT 
 P.U  HTVA 

TVA 
P.T  HTVA P.T  TTC 

(en millimes) (en millimes) (en millimes) 

1 Téléphones Smartphone 14         

TOTAL HTVA   

TOTAL TVA   

TOTAL TTC   


