إستشارةحسب األقساطعدد0202/14
إقتناءلوازم ومعدات مخبرٌة لفائدة مخبر البحث
علم الفطرٌات،األمراضوالمؤشراتالحٌوٌة
الفصل األول :موضوع اإلستشارة:تعتزم كلٌة العلوم للرٌاضٌات والفٌزٌاء والطبٌعٌات بتونس المٌام بإستشارة
لصد إلتناء لوازم ومعدات مخبرٌة لفائدة مخبر البحث"علم الفطرٌات،األمراضوالمؤشرات الحٌوٌة"بكلٌة العلوم
للرٌاضٌات والفٌزٌاء والطبٌعٌات بتونس
تعتبر هذه الطلبات موضوع اإلستشارة الحالٌة عادٌة وٌستوجب على العارضٌن توفٌر جمٌع فصول اإلستشارة
دون نمصان .
الفصل الثانً:الوثائقالمكونة لإلستشارة:
ٌتكون ملف اإلستشارة من الوثائك المبٌنة بالجدول :
العدد

الوثائك المطلوبة

الرتبً

البٌانات الواجب اتباعها

1

كراس الشروط

تحمل ختم العارض فً كل الصفحات ،ممضاة مؤرخة فً صفحتها األخٌرة.

2

بطاقة إرشادات عامة حول العارض

حسب الملحك عدد ٌ 01حمل إمضاء وتارٌخ وختم العارض

3

وثٌقة آجال التنفٌذ

حسب الملحك عدد  02ممضى ومؤرخ وٌحمل ختم العارض

العرض الفنً :استمارة اإلجابة

الملحك عدد  03ممضى من لبل العارض وٌحمل ختم الشركة مع تحدٌد الكمٌات وشروط التعبئةبكل

4

وضوح .
-وثٌقة التعهد المالً

5

العرضال
مالً:

Soumission

حسب الملحك عدد  04ممضى مؤرخ وٌحمل ختمالعارض.

جدول األثمان بالدٌنارBorderaux des Prix

حسبالملحمعدد05ممضىمؤرخوٌحملختمالعارض.

الفصل الثالث:سحب كراس الشروط وتقدٌم العروض .
ٌمكن للمزودٌن من األشخاص المادٌٌن والطبٌعٌٌن والمعنوٌٌن الراغبٌن بالمشاركة اإلطالع على كراس الشروط
الموضوع على ذمتهم بالمولع الواب الرسمً للكلٌة  : www.fst.rnu.tnكلٌة العلوم للرٌاضٌات والفٌزٌاء
والطبٌعٌات بتونس.
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ٌتكون العرض من :
الوثائك اإلدارٌةالعرض الفنًالعرض المالًٌجب تضمٌن العرض الفنً والعرض المالً فً ظرفٌن منفصلٌن ومختومٌن ٌدرجان فً ظرف ثالث خارجً
ٌختم وٌكتب علٌه عبارة :
 ال ٌفتح –االستشارةعدد2021/14

"إقتناء لوازم ومعدات مخبرٌة لفائدة مخبر البحث "علم الفطرٌات،األمراض والمؤشرات
الحٌوٌة"
أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بكلٌة العلوم للرٌاضٌات والفٌزٌاء والطبٌعٌات بتونسخالل التولٌت اإلداري من
الساعة  00صباحا إلى الساعة (.12وذلن خالل الفترة الممتدة من  3832/80/34إلى غاٌة )3832/80/24
على العنوان التالً:
العنوان :كلٌةالعلوم بتونس –المركب الجامعً  2002تونس
الفصل الرابع :الحاالت اإلقصائٌة :

*تمصى العروض فً الحاالت التالٌة :
ورود العروض بعد اآلجال تمدٌم عرض منموص من أحد الفصول المكونة لكل لسطعدم تمدٌم عرض مالً أو أحد الوثائك المكونة للعرض  ( :جدول األثمان أو وثٌمة التعهد المالً ) .-إستمارةاإلجابة la fiche technique:

تحفظات لم ٌرفعها العارض على إثر إعالمه بها .الفصل الخامس :مدة صلوحٌة العروض
ٌصبح المشاركون فً االستشارة بمجرد تمدٌم عروضهم ملزمٌن بها لمدة ٌ 00وما ابتداءا من تارٌخ إسناد
االستشارة ( .)notification du marchéوبمجرد تمدٌمهم لهذه العروض ٌعتبر المشاركون لد لاموا

2

بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولٌاتهم بجمع كامل المعلومات التً ٌرونها الزمة لتمدٌم عروضهم وللتنفٌذ
المحكم اللتزاماتهم.

الفصل السادس:تحدٌد قٌمة العرض
على المشارن أن ٌمدم السعروفك نموذج األسعار المرفمة بكراس الشروط.
إذا ما تم إٌداع العروض ال ٌمكن للعارضٌن بأي حال من األحوال سحب العروض الممدمة إلى الكلٌة أو تنمٌحها.
كما ٌجب أن تتضمن العروض األثمان الفردٌة لجمٌع الفصول دون احتساب األداءات ،والثمن الجملً لالستشارة
دون احتساب األداءات من جهة وباحتساب جمٌع األداءات بما فٌها المحمولة على اللف والنمل إلى حد مكان
التسلٌم ،من جهة أخرى.
فً صورة تضارب بٌن األثمان بلسان الملم واألثمان بالعدد الرلمً فً المبلغ الجملً لجدول األسعار فإن الثمن
المدرج بلسان الملم هو الذي ٌؤخذ بعٌن االعتبار ،إال أنه ٌمكن بصفة استثنائٌة وفً بعض الحاالت اعتبار الثمن
بلسان الملم من لبٌل الخطأ البٌن بعد التثبت الفردي الممترح من خالل ممارنته بوالع السوق والتمدٌرات واألثمان
الممترحة من لبل العارضٌن بخصوص الفصل وفً هذه الحالة ٌتم اعتبار الثمن بالعدد الرلمً وٌتم تموٌم وتعدٌل
العروض على هذا األساس آلٌا من طرف لجنة التمٌٌم.

الفصل السابع:فتح العروض
تحدد اللجنة ذات النظر تارٌخ انعماد الجلسة لفتح ودراسة العروض.

الفصل الثامن :منهجٌة الفرز و تقٌٌم العروض
ٌجب التثبت فً الوثائك اإلدارٌة والتنصٌص على ضرورة استكمالها فً صورة التفطن لنمص فً الوثائك
المطلوبة أو تحٌٌنها إذا ما ثبت انها لم تعد سارٌة المفعول كما تموم لجنة الفرزبالتثبت من صحة الوثائك المكونة
للعرض المالً وتصحٌح األخطاء الحسابٌة والمالٌة عند االلتضاء ثم ترتٌب جمٌع العروض المالٌة تصاعدٌا.
كما تتولى لجنة الفرز التثبت فً مدى مالئمة العرض الفنً الممدم من لبل صاحب العرض األلل ثمنا
للخاصٌات الفنٌة المطلوبة وتمترح إسناده االستشارة فً صورة مطابمته لكراس الشروط أما فً صورة عدم
مالئمة العرض الفنً لكراس الشروط ٌتم إعتماد نفس المنهجٌة بالنسبة للعروض الفنٌة المنافسة حسب ترتٌبها
المالً التصاعدي.
فً حالة تساوي العروض الممبولة ،مالٌا ،باعتباركل العناصرالمعتمدة ٌتم طلب عروض مالٌةجدٌدة من لبل
العارضٌن المعنٌٌن فً اتجاه التخفٌض.
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الفصل التاسع :إسناد و إجراءات تبلٌغ االستشارة
ٌتم إعالم المشارن الذي تم اختٌاره عن طرٌك الهاتف أو الفاكس المدونٌن ببطالة االرشادات.
ٌجب على صاحب االستشارة اتخاذ اإلجراءات الضرورٌة لضمان انطالق اإلنجاز بمجرد تسلم طلب التزود
اآللً من اإلدارة.
ٌلتزم المزود بتسلٌم المعدات فً أجل ألصاه ٌ 45وما من استالم إذن التزود اآللً.

الفصل العاشر  :تغٌٌر كمٌة المعدات
ٌمكن للكلٌة الزٌادة أو النمصان فً الكمٌة وذلن فً حدود عشرون بالمائة ()%20من الكمٌة المضمنة دون أن
ٌطالب المزود باي تغٌٌر فً األثمان الفردٌة الممترحة ودون ابداء أي تحفظ أو اعتراض.

الفصل الحادي عشر :غراماتالتأخٌر
ٌنجرعن كل ٌوم تأخٌرتسلٌط عموبة مالٌة بخمسة عشرة دٌناراعلى أال تتعدى هذه العموبة خمسة بالمائة
()%5من المبلغ الجملً لالستشارة.

الفصل الثانً عشر  :طرٌقة الخالص
ٌمدم المزود الفواتٌر فً أربع نظائر بها أرلام الجرد للمواد والمعدات  ,ومرفمة بطلب التزود اآللً فً نسخته
األصلٌة وبوصوالت التسلٌمممضاة ومختومة من طرف حافظ المغازة والممثل عن الشركة ,ثم ٌتم إنجاز أمر
بالصرف فً الغرض لفائدة صاحب االستشارة و تحوٌل المبلغ المصادق علٌه فً الحساب الجاري البرٌدي أو
البنكً المنصوص علٌه ببطالة الهوٌة البنكٌة أو البرٌدٌة المرفمة.

الفصل الثالث عشر  :إلغاء االستشارة
تلغى االستشارة وجوبتا بوفاة صاحب االستشارة أو فً حالة إعالن إفالسه وٌمكن للمشتري فً هذه الحاالت
وعند االلتضاء أن ٌمبل العروض التً ٌمدمها الورثة أو الدائنون أو المصفً المضائً لصد استمرار االستشارة.
كما ٌمكن إلغاء االستشارة إذا لم ٌفً صاحب االستشارة بجزء أو كافة التزاماته فً أجل الٌمل عن  10أٌام ابتداء
من تارٌخ تبلٌغه تنبٌها فً الغرض.
بانمضاء هذا األجل ٌمكن للمشتري العمومً إلغاء االستشارة دون إجراء آخر أو تكلٌف من ٌتولى إنجازها حسب
اإلجراء الذي ٌراه مالئما وعلى حساب صاحب االستشارة.
وٌمكن لكلٌة العلوم الرٌاضٌات والفٌزٌاء والطبٌعٌات بتونس إلغاء االستشارة إذا ثبت لدٌها إخالل صاحب الصفمة
بالتزامه بعد المٌام مباشرة أو بواسطة الغٌر بتمدٌم وعود أو عطاٌا أو هداٌا لصد التأثٌر فً مختلف إجراءات
إبرام الصفمة وإنجازها.
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أشهد أننً اطلعت ووافمت على الشروط المذكورة
تونس فً ...........
حرر ب ...........فً  (........اطلعت علٌه و صادق )

العارض
(االسم واللقب الختم واإلمضاء)
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ملحق عدد 01
بطاقة إرشادات عامة

االسم االجتماعً للشركة............................................................................
الشكل المانونً للشركة ..............................................................................
العنوان الكامل .........................................................................................
الهاتف .........................................الفاكس.............................................
رأس المال ...............................مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد.................
رلم المعرف الجبائً................................................................................
عدد االنخراط بالصندوق للضمان االجتماعً ......................................................
رلم الحساب الجاري.................................................................................
وكٌل الشركة .........................................................................................
الشخص المفوض إلمضاء وثائك العرض (االسم واللمب والصفة) ..........................
رلم الهاتف....................................البرٌد اإللكترونً..................................

تونس فً.................................................
العارض
(االسم واللمب الختمواإلمضاء)
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ملحق عدد 02
وثٌقة آجال التنفٌذ
إنً الممضً أسفله (االسم و اللقب و الصفة) .................................................................ألتزم بتنفٌذ مضمون
االستشارة عدد 2021/14الخاصة باقتناء لوازم ومعدات مخبرٌةلمخبر البحث "علمالفطرٌات،األمراضوالمؤشراتالحٌوٌة"
............................................................................

و ذلك بداٌة من تارٌخ اإلذن بالشروع فً تنفٌذ االستشارة على أال ٌتجاوز أجل التنفٌذ ٌ 45وما.

تونسفً.................................................
العارض
(االسم واللقب الختم واإلمضاء)
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03 ملحق عدد
استمارة العروض الفنٌة
1 جدول عدد


Quantité

Désignations Demandées

Désignations Offerte

Démandée

-

Boites de Pétri en plastique 90mm, caisse
de 500

30

Cônes bleus (Sachet 1000)

10

Cônes jaunes (sachet 1000)

20

Eppendorfs (Sachet 1000)

10

Tubes falcon (50 ml)

10

Tubes falcons (15 ml)

10

Portoir Eppendorf

05

Boites de congélation en plastique

50

Boites de congélation en carton

100

Eprouvette 2litres en plastique

02

Eprouvette 1 litre en plastique

02

Gants latex (paquet)

10

Gants latex nitrile (paquet)

03

Rack cônes jaunes

10

Rack cônes bleus

10

Tubes PCR 200µl (1000)

03

Papier filtre (rame de 50)

03

Cotton cardé (sachet)

10

Anse de platine

05

Fil à anse

10

Seringue

30

Filtre millipore 0.2 µm (paquet de 50)

03

العارض
)(االسم واللقب الختم واإلمضاء
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Quantité
Offerte

2 جدول عدد


Désignations Demandées

Quantité

Désignations Offerte

Démandée

ErlensMeyer 250 ml

20

ErlensMeyer100 ml

20

ErlensMeyer 1000 ml

05

Flacons bouchons bleus 250 ml

10

Flacons bouchons bleus 500 ml

05

Lame Malassez

02

العارض
)(االسم واللقب الختم واإلمضاء
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Quantité
Offerte

3 جدول عدد


Désignations Demandées

Quantité

Désignations Offerte

Démandée

Milieu PDA

05

Milieu TSB

05

Milieu Extrait de malt

03

Bouillon nutritif

03

Extrait de levure

03

Glucose

02

TrypticSoy Agar

03

Agar-Agar

03

Milieu King B

01

العارض
)(االسم واللقب الختم واإلمضاء
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Quantité
Offerte

4 جدول عدد


Désignations Demandées

Quantité

Désignations Offerte

Démandée

K2HPO4

01

Alcool 95°

05

MgSO4

01

Glycérol (1 litre)

02

NaCl (1 kg)

01

Colorant bleu de coton

01

العارض
)(االسم واللقب الختم واإلمضاء
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Quantité
Offerte

5 جدول عدد


Désignations Demandées

Quantité

Désignations Offerte

Démandée

Marqueur de taille 100pb

03

Marqueur de taille protéine

01

Taq polymérase

05

Micropipette (20, 200, 1000 µl)

02

العارض
)(االسم واللقب الختم واإلمضاء
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Quantité
Offerte

04 ملحق عدد
Tableau des prixجدول األثمان
1 جدول عدد
Désignations

Quantité
Prix Unitaire HTVA

-

Boites de Pétri en plastique 90mm,
caisse de 500

30

Cônes bleus (Sachet 1000)

10

Cônes jaunes (sachet 1000)

20

Eppendorfs (Sachet 1000)

10

Tubes falcon (50 ml)

10

Tubes falcons (15 ml)

10

Portoir Eppendorf

05

Boites de congélation en plastique

50

Boites de congélation en carton

100

Eprouvette 2litres en plastique

02

Eprouvette 1 litre en plastique

02

Gants latex (paquet)

10

Gants latex nitrile (paquet)

03

Rack cônes jaunes

10

Rack cônes bleus

10

Tubes PCR 200µl (1000)

03

Papier filtre (rame de 50)

03

Cotton cardé (sachet)

10

Anse de platine

05

Fil à anse

10

Seringue

30

Filtre millipore 0.2 µm (paquet de 50)

03

TVA

Prix Total HTVA

Prix total HTVA
Total TVA
Total TTC
Le tableau est arrêté à la somme de …………………………………

العارض
)(االسم واللقب الختم واإلمضاء
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2 جدول عدد
Désignations

Quantité
Prix Unitaire HTVA

ErlensMeyer 250 ml

20

ErlensMeyer100 ml

20

ErlensMeyer 1000 ml

05

Flacons bouchons bleus 250 ml

10

Flacons bouchons bleus 500 ml

05

Lame Malassez

02

TVA

Prix Total HTVA

Prix total HTVA
Total TVA
Total TTC

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

العارض
)(االسم واللقب الختم واإلمضاء
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3 جدول عدد
Désignations

Quantité
Prix Unitaire HTVA

Milieu PDA

05

Milieu TSB

05

Milieu Extrait de malt

03

Bouillon nutritif

03

Extrait de levure

03

Glucose

02

TrypticSoy Agar

03

Agar-Agar

03

Milieu King B

01

TVA

Prix Total HTVA

Prix total HTVA
Total TVA
Total TTC

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

العارض
)(االسم واللقب الختم واإلمضاء
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4 جدول عدد
Désignations

Quantité
Prix Unitaire HTVA

K2HPO4

01

Alcool 95°

05

MgSO4

01

Glycérol (1 litre)

02

NaCl (1 kg)

01

Colorant bleu de coton

01

TVA

Prix Total HTVA

Prix total HTVA
Total TVA
Total TTC

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

العارض
)(االسم واللقب الختم واإلمضاء
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5 جدول عدد
Désignations

Quantité
Prix Unitaire HTVA

Marqueur de taille 100pb

03

Marqueur de taille protéine

01

Taq polymérase

05

Micropipette (20, 200, 1000 µl)

02

TVA

Prix Total HTVA

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
وثٌقة التعهد المالً

إنً الممضً أسفله.......................................... :الصفة....................................... :
االسم االجتماعً للمؤسسة.................................. :العنوان...................................... :
رلم الهاتف.................................................... :الفاكس..................................... :
رلم السجل التجاري..................................... :رلم المعرف الجبائً............................ :
رلم االنخراط فً الصندوق المومً للضمان االجتماعً.................................................. :
رلم الحساب الجاري للمؤسسة.............................................................................. :
أشهد باطالعً وبكامل مسؤولٌتً على جمٌع المعلومات الضرورٌة لضمان حسن تنفٌذ جمٌع التزاماتً
المضمنة بكراس الشروط الخاصة باالستشارة عدد والمتعلمة بالتناء تجهٌزات لفائدة مخبرالبحثعلم
الفطرٌات،األمراض والمؤشرات الحٌوٌةالمرسمة اعتماداته بالعنوان الثانً لكلٌة العلوم بتونس ،وأصرح
على الشرف أن كل البٌانات التً تهمنً والمذكورة سابما هً صحٌحة.
الثمن الجملً لالستشارة دون احتساب األداء والمعالٌم الدٌوانٌة هً ........................................
والمبلغ الجملً باعتبار جمٌع األداءات ........................................................................
وأتعهد بالتسلٌم فً أجل ٌ 45وما من تسلم طلب التزود اآللً.

حرر ب ............................

االسمواللمب...........................
الصفة................................
(إمضاء المشارن وختمه)
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