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الفصل  :01كيفية المشاركة و تقديم العروض
على الةاغبٌن برلمارةكة فً االتستارة عدد  2021/16االطالع على كةاس الاةوط برلمولع الةتسمً للكلٌة
. www.fst.rnu.tn

*تقديم العروض
تتسلم العةوض برتسم عمٌد كلٌة العلوم بتونس مبراة بمكتب ضبط الكلٌة خالل الفتة الممتد من
 2021/08/23إلى  2021/09/13وٌعتمد فً تحدٌد ترةٌخ اإلٌداع ختم مكتب الضبط ،فً ظةف خرةجً
مغلك ومنصوص علٌه عبرة :
 ال يفتح –االستشارة عدد 2021/ 16
اقتناء مواد و مستهلكات مخبرية.
العنوان :كلٌة العلوم بتونس –المةكب الجرمعً  2092تونس

* الوثائق المطلوبة
ٌتكون ملف االتستارة من الوثرئك المبٌنة برلجدول:
العدد

الوثرئك المطلوبة

الرتبي

البٌرنرت الواجب اتبرعهر

1

كراس الشروط

تحمل ختم العرةض فً كل الصفحرت ،ممضر مؤةخة فً صفحتهر األخٌة .
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بطاقة إرشادات عامة حول العارض

حتسب الملحك عدد ٌ 01حمل إمضرء وترةٌخ وختم العرةض

3

وثيقة آجال التنفيذ

حتسب الملحك عدد  02ممضى ومؤةخ وٌحمل ختم العرةض

العرض الفني :اتستمرة اإلجربة

الملحك عدد  03ممضى من لبل العرةض وٌحمل ختم الاةكة مع تحدٌد الكمٌرت واةوط التعبئة بكل

4
5

وضوح .
وثيقة التعهد الماليالعرضال
مالي:

-جدول األثمان بالدينار

حتسب الملحك عدد  04ممضى مؤةخ وٌحمل ختم العرةض.
حتسب الملحك عدد05ممضى مؤةخ وٌحمل ختم العرةض.

الفصل:02الحاالت اإلقصائية
تمصى العةوض فً الحرالت الترلٌة:
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-1وةود العةوض بعد اآلجرل.
-2عدم تمدٌم عةض مرلً أو أحد الوثرئك المكونة للعةض  ( :جدول األثمرن أو وثٌمة التعهد المرلً )
-3اتستمرة اإلجربة La fiche technique:
-4تحفظرت لم ٌةفعهر العرةض على إثة إعالمه بهر.

الفصل :03مدة صلوحية العروض
ٌصبح المارةكون فً االتستارة بمجةد تمدٌم عةوضهم ملزمٌن بهر لمد ٌ 90ومر ابتداءا من ترةٌخ إتسنرد
االتستارة ( .)notification du marchéوبمجةد تمدٌمهم لهذه العةوض ٌعتبة المارةكون لد لرموا
بوتسرئلهم الخرصة وتحت كرمل متسؤولٌرتهم بجمع كرمل المعلومرت التً ٌةونهر الزمة لتمدٌم عةوضهم وللتنفٌذ
المحكم اللتزامرتهم.

الفصل :04تحديد قيمة العرض
على المارةن أن ٌمدم التسعة وفك نموذج األتسعرة المةفمة بكةاس الاةوط.
إذا مر تم إٌداع العةوض ال ٌمكن للعرةضٌن بأي حرل من األحوال تسحب العةوض الممدمة إلى الكلٌة أو تنمٌحهر.
كمر ٌجب أن تتضمن العةوض األثمرن الفةدٌة لجمٌع الفصول دون احتتسرب األداءات ،والثمن الجملً لالتستارة
دون احتتسرب اآلداءات من جهة وبرحتتسرب جمٌع األداءات بمر فٌهر المحمولة على اللف والنمل إلى حد مكرن
التتسلٌم ،من جهة أخةى.
فً صوة تضرةب بٌن األثمرن بلتسرن الملم واألثمرن برلعدد الةلمً فً المبلغ الجملً لجدول األتسعرة فإن الثمن
المدةج بلتسرن الملم هو الذي ٌؤخذ بعٌن االعتبرة ،إال أنه ٌمكن بصفة اتستثنرئٌة وفً بعض الحرالت اعتبرة الثمن
بلتسرن الملم من لبٌل الخ طأ البٌن بعد التثبت الفةدي الممتةح من خالل ممرةنته بوالع التسوق والتمدٌةات واألثمرن
الممتةحة من لبل العرةضٌن بخصوص الفصل وفً هذه الحرلة ٌتم اعتبرة الثمن برلعدد الةلمً وٌتم تموٌموتعدٌل
العةوض على هذا األتسرس آلٌر من طةف لجنة التمٌٌم.

الفصل:05فتح العروض
تحدد اللجنة ذات النظة ترةٌخ انعمرد الجلتسة لفتح ودةاتسة العةوض.

الفصل:06منهجية الفرز و تقييم العروض
ٌجب االتثبت فً الوثرئك اإلداةٌة و التنصٌص على ضةوة اتستكمرلهر فً صوة التفطن لنمص فً الوثرئك
المطلوب أوحذُُنها إراياثبج انها نى حعذ سارَت انًفعىل كًا حقىو نجنت انفرز بانخثبج ين صذت انىثائق انًكىنت
نهعرض انًانٍ وحصذُخ األخطاء انذسابُت وانًانُت عنذ االقخعاء ثى حرحُب جًُع انعروض انًانُت حصاعذَا.
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كًا حخىنً نجنت انفرزانخثبج فٍ يذي يالئًت انعرض انفنٍ انًقذو ين قبم صادب انعرض األقم ثًنا نهخاصُاث
انفنُت انًطهىبت وحقخرح إسناده االسخشارة فٍ صىرة يطابقخو نكراس انشروغ أيا فٍ صىرة عذو يالئًت انعرض
انفنٍ نكراس انشروغ َخى اعخًاد نفس انًنهجُت باننسبت نهعروض انفنُت انًنافست دسب حرحُبها انًانٍ انخصاعذٌ.
فٍ دانت حساوٌ انعروض انًقبىنت ،يانُا ،باعخبار كم انعناصر انًعخًذة َخى غهب عروض يانُت جذَذة ين قبم
انعارظُن انًعنُُن فٍ احجاه انخخفُط.

الفصل  :07إسناد و إجراءات تبليغ االستشارة
ٌتم إعالم المارةن الذي تم اختٌرةه عن طةٌك الهرتف أو الفركس المدونٌن ببطرلة االةاردات.
ٌجب على صرحب االتستارة اتخرذ اإلجةاءات الضةوةٌة لضمرن انطالق اإلنجرز بمجةد تتسلم طلب التزود
اآللً من اإلداة .

الفصل  :08االستالم
ٌلتزم المزود بتتسلٌم المعدات فً أجل ألصره ٌ 45ومر من اتستالم إذن التزود اآللً.

الفصل :09غرامات التأخير
ٌنجةعن كل ٌوم تأخٌةتتسلٌط عموبة مرلٌة بعاةٌن دٌنرةا على أال تتعدى هذه العموبة خمتسة برلمرئة ( )%5من
المبلغ الجملً لالتستارة .

الفصل :10فترة الضمان
حددت مد الضمرن بتسنة ٌتعهد المزود خاللهر بإصالح أي عطب نرتج عن عٌب فً الصنع وإذا ثبت عدم إمكرنٌة
اإلصالح فإن المزود مطرلب برتستبدال المعدات إذا لزم األمة.

الفصل :11طريقة الخالص
بعد عملٌة التتسلٌمٌ ،مدم المزود فً  4نظرئة صحبة طلب التزود اآللً صحبة طلب التزود األصلً إذن التتسلم
ممضى من طةف األتسترذ الماةف على ماةوع البحث ثم ٌتم إنجرز أمة برلصةف فً الغةض لفرئد صرحب
االتستارة و تحوٌل المبلغ المصردق علٌه فً الحتسرب الجرةي البةٌدي أو البنكً المنصوص علٌه برلفرتوة
وببطرلة الهوٌة البنكٌة أو البةٌدٌة المةفمة.

الفصل :12إلغاء االستشارة
تلغى االتستارة وجوبتر بوفر صرحب االتستارة أو فً حرلة إعالن إفالتسه وٌمكن للماتةي فً هذه الحرالت
وعند االلتضرء أن ٌمبل العةوض التً ٌمدمهر الوةثة أو الدائنون أو المصفً المضرئً لصد اتستمةاة االتستارة .
كمر ٌمكن إلغرء االتستارة إذا لم ٌف صرحب االتستارة بجزء أو كرفة التزامرته فً أجل الٌمل عن  10أٌرم ابتداء
من ترةٌخ تبلٌغه تنبٌهر فً الغةض.
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برنمضرء هذا األجل ٌمكن للماتةي العمومً إلغرء االتستارة دون إجةاء آخة أو تكلٌف من ٌتولى إنجرزهر حتسب
اإلجةاء الذي ٌةاه مالئمر وعلى حتسرب صرحب االتستارة .
وٌمكن لكلٌة العلوم الةٌرضٌرت والفٌزٌرء والطبٌعٌرت بتونس إلغرء االتستارة إذا ثبت لدٌهر إخالل صرحب الصفمة
بر لتزامه بعد المٌرم مبراة أو بواتسطة الغٌة بتمدٌم وعود أو عطرٌر أو هداٌر لصد التأثٌة فً مختلف إجةاءات
إبةام الصفمة وإنجرزهر.
أاهد أننً اطلعت ووافمت على الاةوط المذكوة .

تونس فً ...........
حةة ب ...........فً  ( ........اطلعت علٌه و صردق )
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ملحق عدد 01
بطاقة إرشادات عامة

االتسم االجتمرعً للاةكة............................................................................
الاكل المرنونً للاةكة ..............................................................................
العنوان الكرمل .........................................................................................
الهرتف .........................................الفركس.............................................
ةأس المرل ...............................مةتسمة برلتسجل التجرةي تحت عدد.................
ةلم المعةف الجبرئً................................................................................
عدد االنخةاط برلصندوق للضمرن االجتمرعً ......................................................
ةلم الحتسرب الجرةي.................................................................................
وكٌل الاةكة .........................................................................................
الاخص المفوض إلمضرء وثرئك العةض (االتسم واللمب والصفة) ..........................
ةلم الهرتف....................................البةٌد اإللكتةونً..................................

تونس فً.................................................
العرةض
(االتسم واللمب الختم واإلمضرء)
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ملحق عدد 02
وثيقة آجال التنفيذ
إني الممضي أسفله (االسم و اللقب و الصفة) .................................................................ألتزم بتنفيذ مضمون
االستشارة عدد 2021/16الخاصة باقتناء مواد و متستهلكرت مخبةٌة في أجل .............................................
و ذلك بداية من تاريخ اإلذن بالشروع في تنفيذ االستشارة على أال يتجاوز أجل التنفيذ  45يوما.

تونس في.................................................
العارض
(االسم واللقب الختم واإلمضاء)
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03 ملحق عدد
Fiche technique :استمارة اإلجابة
CHAMBRE COMBINEE A PLAQUE (UTERMÖHLCHAMBER)
Caractéristiques minimales demandées

Caractéristiques offertes

Marque et Modèle:
Fabricant :
*chambre combiné à plaque avec un kit de trois cylindres de sédimentation de 10 ml, 50 ml et
100 ml ,50 plaques de base ,Un support de manutention
*Matière: plexiglass, verre, laiton chromé
*Diamètre des palques de recouvrement en
plexiglass :33 mm
*Diamètre de l’alignement des plaques de
plexiglass :42mm x 42 mm
*Diamètre interne du cylindre de sédimentation :
26 mm
*Hauteur du cylindre de sédimentation :
Approx. 15 mm pour cylindre de 10 ml
Approxi. 92 mm pour cylindre de 50 ml
Approxi. 185 mm poiur cylindre 100 ml

NB : toutes réponses qui ne seront pas justifié par un document à l’appui sera écarté automatiquement.

العارض
()االسم واللقب الختم واإلمضاء
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04 ملحق عدد
:Tableau des prix جدول األثمان
Désignations

Quantité

*chambre combiné à plaque avec un
kit de trois cylindres de
sédimentation de 10 ml, 50 ml et 100
ml ,50 plaques de base ,Un support
de manutention

Prix Unitaire
HTVA

TVA

Prix Total
HTVA

1

Prix total HTVA
Total TVA
Total TTC

Le tableau est arrêté à la somme de …………………………………

العارض
)(االسم واللقب الختم واإلمضاء
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ملحق عدد05
وثيقة التعهد المالي

إنً الممضً أتسفله.......................................... :الصفة....................................... :
االتسم االجتمرعً للمؤتستسة.................................. :العنوان...................................... :
ةلم الهرتف.................................................... :الفركس..................................... :
ةلم التسجل التجرةي..................................... :ةلم المعةف الجبرئً............................ :
ةلم االنخةاط فً الصندوق المومً للضمرن االجتمرعً.................................................. :
ةلم الحتسرب الجرةي للمؤتستسة.............................................................................. :
أاهد برطالعً وبكرمل متسؤولٌتً على جمٌع المعلومرت الضةوةٌة لضمرن حتسن تنفٌذ جمٌع التزامرتً المضمنة
بكةاس الاةوط الخرصة برالتستارة عدد 2021/16والمتعلمة برلتنرء معدات علمٌة لفرئد هٌركل بحث مةتسمة
اعتمرداتهر برلعنوان الثرنً لكلٌة العلوم بتونس ،وأصةح على الاةف أن كل البٌرنرت التً تهمنً والمذكوة تسربمر
هً صحٌحة.
الثمن الجملً لالتستارة دون احتتسرب األداء والمعرلٌم الدٌوانٌة هً ........................................
والمبلغ الجملً برعتبرة جمٌع األداءات ........................................................................
وأتعهد برلتتسلٌم فً أجل ٌ 45ومر من تتسلم طلب التزود اآللً.

حةة ب ............................
االتسم واللمب...........................
الصفة................................
(إمضرء المارةن وختمه)
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