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كراس الشروط اإلدارية اخلـاصة واملتعلقة ابقتنـاء معدات تربيد وتسخني
لفائدة جامعة قفصة واملؤسسات التابعة هلا
الفصل األول :موضوع الصفقة:
تعتزم جامعة قفصة القيام بطلب عروض إبجراءات مبسطة على اخلط طبقا ملقتضيات كراس الشروط هذا وذلك القتناء
معدات تربيد وتسخني لفائدة جامعة قفصة ومؤسساهتا ويتوزع موضوع طلب العروض إىل فصول وميكن لكل عارض
املشاركة يف فصل أو أكثر من الفصول املكونة لطلب العروض ويتم إسناد الصفقة حسب الفصول.

الفصلالثان :كيفية تقدمي العروض:

يتم إرسال الواثئق اإلدارية والعروض الفنية واملالية وجواب عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط

""TUNEPS

 ،www.tuneps.tnإال أنه ابلنسبة للواثئق اليت تتجاوز احلجم الفين املسموح به من املنظومة أو الواثئق احملددة ابلفصل
الثالث ،فيتم إرساهلا حسب اإلجراءات املادية قبل الساعة والتا ريخ األقصى لقبول العروض يف ظرف مغلق وال حيمل سوى
عبارة "ال يفتح تكميالت طلب عروض إبجراءات مبسطة على اخلط عدد

2022/03

املتعلقة ابقتناء معدات تربيد

وتسخني لفائدة جامعة قفصة ومؤسساهتا" عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع على العنوان املذكور أسفله
أو تودع مباشرة مبكتب الضبط املركزي جلامعة قفصة العنوان التايل :جامعة قفصة،طريق توزر كم  4قفصة .2100
يقصى كل عرض ورد بعد اآلجال املنصوص عليها إبعالن طلب العروض وذلك ابعتماد اتريخ وصول العروض إىل
مكتب الضبط ابجلامعة ابلنسبة للتكميالت ،كما يقصى كل عرض مل يقدم الضمان الوقيت ،وكل عرض خمالف لشروط
طلب العروض أو يتضمن حتفظات مل يتم رفعها من قبل املشارك خالل األجل الذي حيدده املشرتي العمومي.

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الخميس  21جويلية  2022على الساعة احلادية عشرة صباحا ) )11h00وفتح
العروض يوم اخلميس  21جويلية  2022على الساعة منتصف النهار ( )12h00مبقر جامعة قفصة (يؤخذ بعني
االعتبار ختم مكتب الضبط التابع للجامعة لقبول العروض).
الفصل الثالث  :مكوانت العرض:

يتكون العرض من الواثئق التالية:
امللف اإلداري :
بيان الوثيقة
ع/ر
 1بطاقة ارشادات (ملحق عدد )01

العمليات املطلوبة
تعمريه وإمضائه من طرف العارض وإرساله عرب املنظومة""TUNEPS

2

كراس الشروط اإلدارية اخلاصة CCAP

يصرح العارض أبنه اطلع على كراس الشروط املنشورة عرب
املنظومة " "TUNEPSويقبل جبميع فصوهلا

3

كراس الشروط الفنية اخلاصة CCTP

يصرح العارض أبنه اطلع على كراس الشروط املنشورة عرب
املنظومة " "TUNEPSويقبل جبميع فصوهلا

4

الضمان الوقيت احملدد ابلفصل  04من كراس الشروط يتم ارساله مباشرة من طرف البنك عرب املنظومة"،"TUNEPS
اإلدارية ويكون صاحلا ملدة  120يوما بداية من اليوم أو ارسال النسخة األصلية عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد
السريع على العنوان سالف الذكر أو تودع مباشرة مبكتب الضبط املركزي
املوايل آلخراجل لقبول العروض.
1
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جلامعة قفصة .امضاء املؤسسة املالية وختمها يف آخر الوثيقة مع بيان
التاريخ ويدرج ضمن" التكميالت"
وثيقة متوفرة مباشرة عن طريق املنظومة "  "TUNEPSوضع عالمة
املوافقة على اخلانة املناسبة

5

تصريح على الشرف يقدمه املشارك يلتزم مبوجبه بعدم
القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدي وعود أو عطااي
او هدااي قصد التأثري يف خمتلف اجراءات ابرام الصفقة
ومراحل اجنازها

6

تصريح على الشرف يقدمه العارض أبنه مل يكن عوان وثيقة متوفرة مباشرة عن طريق املنظومة "  "TUNEPSوضع عالمة
لدى جامعة قفصة وذلك خالل اخلمس سنوات األخرية املوافقة على اخلانة املناسبة

امللف املايل :

ع/ر

العمليات املطلوبة

بيان الوثيقة

1

وثيقة التعهد (Soumissionملحق عدد)04

إكمال تعمري الوثيقة املتضمنة للتعهد واملتوفرة عرب املنظومة " "TUNEPSمن
طرف املشاركني ابألرقام وبلسان القلم

2
3

جدول األسعار(ملحق عدد)05

إكمال تعمري الوثيقة من طرف املشارك وإرساهلا عرب املنظومة ""TUNEPS

قائمة تقديرية فاالسعار (ملحق عدد)06

إكمال تعمري الوثيقة من طرف املشارك وإرساهلا عرب املنظومة ""TUNEPS

امللف الفين :

ع/ر

العمليات املطلوبة

بيان الوثيقة

1

الواثئق الفنية (اجلذاذات واملطوايت التعريفية )...،إرساهلا عرب املنظومة " "TUNEPSأو إرساهلا حسب اإلجراءات املادية
املتعلقة ابملعدات املقرتحة وجيب أن تكون واضحة ،املنصوص عليها ابلفصل  ، 02إذا جتاوزت احلجم الفين املسموح به من
مفصلة ،متضمنة جلميع املعطيات اخلاصة جبميع املنظومة
اخلصائص الفنية املطلوبة ومكتوبة إبحدى اللغات
العربية ،الفرنسية أو األنقليزية ،وحتمل وجواب ختم
العارض مع عدم ذكر أي إشارة تدل على األمثان.

2

تعمري استمارة اإلجابة اخلاصيات الفنية املقرتحة إرساهلا عرب املنظومة " "TUNEPSأو إرساهلا حسب اإلجراءات املادية
املنصوص عليها ابلفصل  ، 02إذا جتاوزت احلجم الفين املسموح به من
طبقا (ملحق عدد )03
املنظومة

3

4

التعهد مبطابقة املع ّدات املقرتحة ملواصفات السالمة إرساهلا عرب املنظومة " "TUNEPSأو إرساهلا حسب اإلجراءات املادية
الكهرابئية واملطابقة اإللكرتو مغناطيسية(ملحق  .)7املنصوص عليها ابلفصل  ، 02إذا جتاوزت احلجم الفين املسموح به من
املنظومة

االلتزام ابلقيام خبدمات ما بعد البيع وذلك ملدة ال إرساهلا عرب املنظومة " "TUNEPSأو إرساهلاحسب اإلجراءات املادية
تقل عن سنة مصحوبة ابلسرية الذاتية لألعوان املنصوص عليها ابلفصل  ، 02إذا جتاوزت احلجم الفين املسموح به من
التقنيني الذين سيكلفون هبذه اخلدمات (ملحق املنظومة
.)8

2
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الفصل الرابع:الضماانت املالية:
- 1الضمان املايل الوقيت :على كل عارض أن يقدم ضمن عرضه ضماان ماليا وقتيا يقدر بألف وثالثمائة دينار
(1300.000دت)

- 2الضمان املايل النهائي:
على العارض الفائز أن يقدم خالل أجل أقصاه عشرون ( ) 20يوما ابتداء من اتريخ إعالمه إبسناد الصفقة ضماان ماليا
هنائيا مقداره ثالثة ابملائة ( ) % 3من املبلغ اجلملي للصفقة يتم دفعه لدى احملاسب العمومي جلامعة قفصة أو ضماان بنكيا،
ويبقى الضمان النهائي صاحلا طيلة فرتة تنفيذ الصفقة الستخالص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ
بعنوان تلك الصفقة.
يرجع الضمان النهائي شرط أن يكون صاحب الصفقة قد أوىف جبميع تعهداته والتزاماته جتاه اجلامعة ابنقضاء أ ربعة أشهر
من ات ريخ قبول الطلبات ،وإذا متّ إعالم صاحب الصفقة من قبل اجلامعة قبل إنقضاء اآلجل املذكور أعاله مبقتضى رسالة
معللة مضمونة الوصول أبن صاحب الصفقة مل يفي جبميع إلتزاماته ال يرجع الضمان النهائي أو يتم االعرتاض على إنقضاء

اإللتزام الكفيل ابلتضامن الذي يعوضه .ويف هذه احلالة ال يرجع الضمان النهائي أو ال يصبح اإللتزام الكفيل ابلتضامن
الذي يعوضه الغيا إال برسالة رفع اليد تسلمها جامعة قفصة.ينجر عن عدم تقدي الضمان النهائي خالل املدة املذكورة
أعاله إعتبار العارض قد ختلى ضمنيا عن عرضه ويتم حجز الضمان الوقيت لفائدة اإلدارة.
الفصل اخلامس :طبيعة األسعار وصلوحية العرض:
أ -ال تسحب العروض املقدمة إىل اجلامعة وال تنقح وجيب أن تتضمن الثمن الفردي للفصل املشارك فيه ابحتساب كافة
املعاليم و االداءات مبا فيها احملمولة على الرتكيب والتنقل إىل حد مكان التسليم حبيث تكون اثبتة وهنائية وغري قابلة
للمراجعة خالل مدة االجناز.
ب -يعترب العرض صاحلا وملزما ملدة تسعون ( )90يوما بداية من اليوم املوايل ألخر أجل لقبول العروض.
الفصل السادس :فتح العروض:
جتتمع جلنة فتح الظروف يف جلسة واحدة لفتح الظروف احملتوية على العروض الفنية واملالية وتكون اجللسة علنية.
الفصل السابع :منهجية تقييم العروض:
يتم تقييم العروض من طرف جلنة التقييم جبامعة قفصة طبقا للتمشي التايل:
أ -املرحلة األوىل:
تتوىل جلنة التقييم يف مرحلة أوىل التثبت ابإلضافة إ ىل الواثئق اإلدارية ،يف صحة الواثئق املكونة للعرض املايل وتصحيح
األخطاء احلسابية عند االقتضاء مث ترتيب مجيع العروض املالية تصاعداي.
ب -املرحلة الثانية:
التثبت يف مطابقة العرض الفين املقدم من قبل صاحب العرض املايل األقل مثنا (تقدي استمارة اإلجابة اخلاصة الواثئق الفنية
املتعلقة ابملعدات املقرتحة واليت جيب أن تكون واضحة ومفصلة).
إذا تبني أن العرض الفين املعين غري مطابق لكراس الشروط يتم اعتماد نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية املنافسة حسب
3
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ترتيبها املايل التصاعدي.
الفصل الثامن :تنفيذ الصفقة:
أ-آجال التنفيذ :جيب على العارض تنفيذ الصفقة يف أجل ال يتجاوز ثالثون ( )30يوما ابتداء من التاريخ املنصوص عليه
ابإلعالم إبسناد الصفقة.
ب -تسليم التجهيزات:
يلتزم املزود بتسليم املعدات املطلوبة منه لفائدة جامعة قفصة خالل األجل احملدد وعلى نفقته اخلاصة وذلك إثر إشعارهإبسناد الصفقة.
ميكن للجامعة اإلستعانة خبرباء أو تقنيني ختتارهم ملعاينة املعدات قبل تسلمه وتتحمل جامعة قفصة مصاريف هذه املهمة. يف حالة رفض اجلامعة التسلم ليس من حق املزود املطالبة أبي تعويض أو مصاريف.الفصل التاسع :التأخري يف التزويد:
يف حالة أتخري غري مربر يف اآلجال احملددة لتسليم التجهيزات موضوع طلب العروض ودون أن يتم االلتجاء إىل إعالم
مسبق ،يتم تطبيق الرتاتيب اجلاري هبا العمل يف مادة غرامات التأخري ويتم احتساب مبلغ عقوبة التأخري كما يلي:
مبلغ عقوبة التأخري = مبلغ التجهيزات املسلّمة بعد اآلجال ابعتبار االداءات ( xعدد أايم التأخري)

2x

1000

ويف مجيع احلاالت ال ميكن أن تتجاوز مجلة غرامات التأخري سقف ( )% 5من مبلغ الطلبية.
الفصل العاشر :كيفية اخلالص:
 -1يتم خالص الصفقة بعد التصريح ابالستالم وذلك بواسطة األمر ابلدفع بعد تقدي الفاتورة اجلملية من قبل املزود
تتضمن املبلغ اجلملي للصفقة بلسان القلم وتكون خمتومة ومرقمة وممضاة.
 -2تقدم الفاتورة حمتوية للمبلغ اجلملي للطلبية يف أربعة ( )04نظائر إىل جامعة قفصة مرفقة بوصوالت التسليم واليت جيب
أن متضى من قبل حافظ املغازة و املسؤول األول ابجلامعة وحتمل أ رقام اجلرد إىل جانب تقدي حمضر االستالم الوقيت ممضى
(ملحق .)09
 -3شهادة يف إبراء الذمة مسلمة من الصندوق الوطين للضمان االجتماعي سا رية املفعول إىل يوم اخلالص.
 -4شهادة يف الوضعية اجلبائية مسلمة من إدارة األداءات سارية املفعول إىل يوم اخلالص.
الفصل احلادي عشر :النصوص املنظمة للصفقة:
كل ما مل يتعرض إليه هذا الكراس يبقى خاضعا ملقتضيات األمر عدد
العمومية.
...............يف

1039

املؤرخ يف  13مارس

2014

قفصة يف:

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

اطلعت ووفقت

املنظم للصفقات

…………………

اطلع وصادق
رئيس جامعة قفصة

إمضــاء وختـم املزود

4
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الخاصة
َ
َ كراس الشروط الفنيَة

:موضوع الطلبية:الفصل األول

تعتزم جامعة قفصة القيام بطلب عروض ابجراءات مبسطة القتناء معدات تربيد وتسخني لفائدة املؤسسات الراجعة هلا

اجملموع

17
23
25
14
26
08

املدرسة

املعهد العايل

الوطنية

للعلوم

للمهندسني

اإلجتماعية

بقفصة

والرتبية بقفصة

04

07
04
04
05

03

املعهد العايل

املعهد

املعهد العايل

للعلوم

التحضريي

للدراسات

التطبيقية

للدراسات

التطبيقية يف

التكنولوجيا

اهلندسية

االنسانيات

بقفصة

بقفصة

بقفصة

05
02
05

02

08

10

06
08
06
04

: تتوزع هذه املعدات طبقا للجدول التايل
ّ  و،ابلنظر

املعهد العايل
للفنون
واخلحرف
بقفصة

املعهد العايل
للدراسات
التطبيقية يف
االنسانيات

مقر اجلامعة
كلية العلوم

مشروع دعم

بقفصة

اجلودة ومركز

بتوزر

02
04
02
05

03

05

الطب اجلامعي

املعدات
Climatiseur 9000

1

08

Climatiseur 12000
Climatiseur 18000

2
3
4

03

Climatiseur 24000
radiateur a bain
d’huile
refrigérateur

اخلاصيات الفنية الدنيا للمعدات املطلوبة:2 الفصل
1-

Climatiseur split 9000 BTU chaud/froid:

- Classe énergétique A ou B
- Gaz 410A
- PUISSANCE 9000 BTU
- Niveau de sonore: Unité intérieur : 37 dB max, Unité extérieur : 52 dB max
- Chaud et Froid
- Facilité de Connexion et de câblage
- Support mural de montage
NB : fourniture et pose et mise en marche

2-

Climatiseur split 12000 BTU chaud/froid :

- Classe énergétique A ou B
- Gaz 410A
- PUISSANCE 12000 BTU
- Niveau de sonore: Unité intérieur : 40 dB max, Unité extérieur : 52 dB max
- Chaud et Froid
- Facilité de Connexion et de câblage
- Support mural de montage
NB : fourniture et pose et mise en marche

3- Climatiseur split 18000 BTU chaud/froid :
- Classe énergétique A ou B ou C
- Gaz 410A
- PUISSANCE 18000 BTU
- Chaud et Froid
- Niveau de sonore: Unité intérieur 41dB max, Unité extérieur 55 dB max
- Facilité de Connexion et de câblage
- Support mural de montage
NB : fourniture et pose et mise en marche

4-

Climatiseur split 24000 BTU chaud/froid:

- Classe énergétique A ou B ou C
- Gaz 410A
- PUISSANCE 24000 BTU
- Chaud et Froid
- Niveau de sonore: Unité intérieur : 42 dB max, Unité extérieur : 55 dB max
- Facilité de Connexion et de câblage
- Support mural de montage
NB : fourniture et pose et mise en marche

5

ر/ع

04

05
02

املؤسسة

5
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5- Radiateur à bain d'huile:
- Chauffage Niveaux de chauffage :3 niveaux
- 9 éléments
- Alimentation : Électrique de 220V
- Minuteur.
- Thermostat de sécurité.
- Témoin de mise sous tension.
- Roulettes multidirectionnelles.
- Poignée latérale de transport afin d'en faciliter le déplacement
- Silencieux et sans odeur
- Puissance de 900 Watt au minimum et de 1500 Watt au maximum
- Garantie : 1 ans au minimum

6- Réfrigérateur:
Type d'installation Pose libre : Le plus facile à installer.
Il peut être posé librement dans n'importe quel endroit en toute simplicité.
Système de refroidissement: NeoFrost
Type de thermostat:Manuel
Volume utile total:entre 200 Litres
Classe climatique:N/T (de 16°C à 43°C)
classe énergétique A ou B ou C
Froid ventilé : le froid est homogène dans l'ensemble du compartiment et évite la formation de givre et les transferts
d'odeurs.
.................. في.............
اطلعت ووفقت

إمضاء وختم المزود
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بطاقــــة إرشــــــادات
(يجب تعمير هذه المطبوعة وإرجاعها ضمن العرض)
االسم

واللقب................................................. ............................................... ............................................................................................................ :

رقم بطاقة التعريف الوطنية
اسم الشركة

… ....................................................... ................................................................................................................................................. :

المعرف الجبائي
السجل

............................................................................................. ....................................................................................... :

................................................................ .................................................................................................................................... :

التجاري........................................................................ .......................................... .............. ............................. ............................................. :

المقر االجتماعي (العنوان بكل

دقة)...................................................................................... .................................................................................... :

الممثل القانوني للشركة أو من

ينوبه........................................................ ....................... ........................................................................................... :

صندوق
الترقيم

البريد................................................................. ............................................................................................................................................ :

البريدي................................................................... .................................. ....................................................................................................... :

المدينة...................................................................................................... ............................................. ............................................................... .......:

الهاتف

القار.................................................................................................................................................................................................................. :

الهاتف

الجوال............................................................................................................................................................................................................. :

الفاكس....................................................................................... .................................... .................................................................................. ............ :

العنوان االلكتروني. :

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

حرر بـ  ..................في......................
(إمضاء المشارك وختمه )
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الضمـان الوقتـي
أنا الممضي أسفله )نحن الممضين أسفله)(…………………………..……………………………………..( 1
................................... .........................................................................................................................
عمال بصفتي )بصفتنا(ل).......................... ........................................................................... (2

أوال  :أشهد )نشهد( أن ) ..................................................... (3تمت الموافقة عليه ) عليها( من وزير المالية وأن هذه
الموافقة لم يقع الرجوع فيها
وأن )...................................................... ..................... ............................................................ (3
قد دفع )دفعت( إلى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد.................بتاريخ ......................الضمان القار المنصوص
عليه عمال بالفصل  56من األمــــر عـــــــدد  1039لســنـة  2014المــؤرخ فــــي 13مارس 2014المتعلق بتنظيم الصفقات
العمومية.
ثانيا  :أصرح )نصرح( أني أكفل )نكفل( بصفتي )بصفتنا( الشخصية وبوجه التضامن مقدم العرض عن أداء مبلغ الضمان الوقتي
الذي ارتبط به المتعهد )مقدم العرض)(............................................................................................... (4
والقاطن بـ)................................................................................................................ ...............(5

حسب طلب عروض ابجراءات مبسطة على

اخلط عدد  2022/03والمتعلقة باقتنـاء معدات تبريد و تسخين لفائدة جامعة قفصة

والمؤسسات الراجعة لها بالنظر .المبلغ المضمون فيه أنفا يقدر بـ :

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

ثالثا  :ألتزم )نلتزم( وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعاله لمحاسب جامعة قفصه وذلك عنـد أول طـلب كتابي تتقدم به
جامعة قفصه وذلك بدون أن تكون لي )لنا ( إمكانية إرجاء الدفع أو إثارة أي نزاع مهما كان سببه ودون احتياج إلى أي تنبيه أو إجراء
إداري أو قضائي.
وهذا الضمان يكون صاحا لمدة تسعون يوما ) 90يوما( يحتسب ابتدءا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.

التاريخ والختم واإلمضاء

– 1االسم واللقب للممضي أو الممضين.
 – 2االسم االجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة.
 - 3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.
 – 4اسم المتعهد )مقدم العرض( .
 – 5عنوان المتعهد )مقدم العرض( .
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إستمارة إجابة اخلاصيات الفنية
N°

Désignation

1

Climatiseur 9000

2

Climatiseur
12000

3

Climatiseur
18000

4

Climatiseur
24000

5

Radiateur à bain
d'huile

Caractéristique minimumedemander
- Classe énergétique A ou B
- Gaz 410A
- PUISSANCE 9000 BTU
- Niveau de sonore: Unité intérieur : 37 dB
max, Unité extérieur : 52 dB max
- Chaud et Froid
- Facilité de Connexion et de câblage
- Support mural de montage
NB : fourniture et pose et mise en marche
- Classe énergétique A ou B
- Gaz 410A
- PUISSANCE 12000 BTU
- Niveau de sonore: Unité intérieur : 37 dB
max, Unité extérieur : 52 dB max
- Chaud et Froid
- Facilité de Connexion et de câblage
- Support mural de montage
NB : fourniture et pose et mise en marche
- Classe énergétique A ou B ou C
- Gaz 410A
- PUISSANCE 18000 BTU
- Chaud et Froid
- Niveau de sonore: Unité intérieur :
(Hi/Mi/Lo):41/36/32 dB max, Unité extérieur
: (Hi/Mi/Lo): 55 dB max
- Facilité de Connexion et de câblage
- Support mural de montage
NB : fourniture et pose et mise en marche
- Classe énergétique A ou B ou C
- Gaz 410A
- PUISSANCE 24000 BTU
- Chaud et Froid
- Niveau de sonore: Unité intérieur : 42 dB
max, Unité extérieur : 55 dB max
- Facilité de Connexion et de câblage
- Support mural de montage
NB : fourniture et pose
- Chauffage Niveaux de chauffage :3 niveaux
- 9 éléments
- Alimentation : Électrique de 220V
- Minuteur.
- Thermostat de sécurité.
- Témoin de mise sous tension.
- Roulettes multidirectionnelles.
- Poignée latérale de transport afin d'en faciliter le
déplacement
- Silencieux et sans odeur
- Puissance de 900 Watt au minimum et de 1500
Watt au maximum
- Garantie : 1 ans au minimum
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Réponse de fournisseur
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- Réfrigérateur

Type d'installation Pose libre : Le plus facile à
installer.
Il peut être posé librement dans n'importe quel
endroit en toute simplicité.
Système de refroidissement: NeoFrost
Type de thermostat:Manuel
Volume utile total:entre 200 Litres
Classe climatique:N/T (de 16°C à 43°C)
classe énergétique A ou B ou C
Froid ventilé : le froid est homogène dans
l'ensemble du compartiment et évite la formation
de givre et les transferts d'odeurs.

…………le……………………………..
Signature et cachet du Soumissionnaire
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وثيقــة التعهــد()1
نّـي املمضـي أسفلـه(.........…...........................………..…........……............………………………: )2

االسم االجتماعي للمؤسسة :
العنوان ........................................................................................................….……………...……… :
رقم اهلاتف  ...........……….……………… :رقم الفاكس ..….……................................................…... :
رقم السجل التجاري للمؤسسة ................……….… ..…...…................…...................………………… :
رقم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي.............…..................….................................………… :
للمؤسسة ................…………........................…...............………………………… :
رقم احلساب اجلاري
ّ
للمؤسسة ....................…………............ ................…...............………………………… :
املعرف اجلبائي
ّ
…..................……........................................................................................

أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامات املضمنة بكراس الشروط هذا واخلاص
بطلب عروض ابجراءات مبسطة على اخلط عدد  2022/03املتعلقة ابقتناء معدات تربيد وتسخني لفائدة جامعة قفصة
واملؤسسات التابعة هلاكما ألتزم بعرضي هذا ملدة تسعون ( )90يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض وذلك حسب األسعار
الفردية املدونة جبدول األسعار هلذه الطلبية.
وأصرح على الشرف بصحة البياانت املقدمة .
القيمة اجلملية للعرض (كلفة املعدات واخلدمات املصاحبة ) بدون احتساب األداءات( .............................................ابألرقام).
(بلسان القلم) ().............................................................................................................
القيمة اجلملية للعرض ابحتساب األداء على القيمة املضافة ابألرقام () ................... .................................................
وبلسان القلم ().............................................................................................................
 ، .......................يف ........................
الـعارض
(االسم ،اللّقب ،الصفة ،التاريخ واخلـتم)
)1
)2

هذا االلتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضى.
االسم واللقب والصفة.
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5ملحق عدد

جدول األسعار
N° d’article

Désignation

Prix Unitaire
H.TVA ( chiffres)

qté

1

Climatiseur
9000 BTU
chaud/froid

17

2

Climatiseur
12000 BTU
chaud/froid

23

3

Climatiseur
18000 BTU
chaud/froid

25

4

Climatiseur
24000 BTU
chaud/froid

14

5

Radiateur à bain
d’huile

26

6

Réfrigérateur

08

…………….le……………………………
Signature et cachet du Soumissionnaire
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القائمة التقديرية في لألسعار

N°
d’article

Désignation

Qté

1

Climatiseur 9000 BTU
chaud/froid

2

Climatiseur 12000 BTU
chaud/froid

3
4

Prix
Unitaire
HTVA

Taux
TVA

Prix Unitaire
T.T.C

Prix Total T.T.C

Climatiseur 18000 BTU
chaud/froid
Climatiseur 24000 BTU
chaud/froid

5

Radiateur à bain d’huile

6

Réfrigérateur
Prix total TTC

Arrêté le présent devis à la somme de (en toute lettres et en (TTC)
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
…………….le……………………………
Signature et cachet du Soumissionnaire
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تعهد بالمطابقة لمقاييس
السالمة الكهربائية و التوافق االلكترومغناطيسي

إنّـي الممضـي أسفلـه  ( :اإلسم  ،اللّقـب  ،الصفـة ) …...............…………….….........……….
……………..................................................…….…..................................…………………………..

والمتعـهد بـاسـم شـركة

…………................................................................................................

اتعهد بان المعدات المقترحة ضمن هذا العرض مطابقة لمقاييس السالمة الكهربائية و التوافق االلكترومغناطيسي.

 ،...............في ..............................................

الـعارض
(االسم ،اللّقـب ،الصفـة ،التـاريخ والخـتم)
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تـــــعـــــهــــــــد
( بخصوص خدمـات ما بعـد البيـع و توفير قطع الغيار)

إنّـي الممضـي أسفلـه :
الصــفـــة :

………………………………….........................…………………....……......

………………………..........…..........…...… ….............……………..............….......

أتعهـد بتـأمين خـدمـات ما بعـد البيـع و توفير قطع الغيار للمعـدّات المقترحة ضمن العرض الذي تقدمت به في

إطار طلب العروض باجراءات مبسطة عدد  2022/03المتعلق بإقتناء معدات تبريد وتسخين لفائدة

جامعة قفصة و المؤسسات الراجعة لها بالنظرلمدة ال تقل عن سنة.

حرر بـ …… .…..في ……….……….
ّ

المــزود
(االسم ،اللّقـب ،الصفـة ،التاريخ ،اإلمضاء والختم)

16

اقتناء معدات تربيد وتسخني  .................................................. ...............................طلب عروض ابجراءات مبسطة على اخلط عدد

ملحق عدد 09

2022/03

حمضـر استـالم وقتـي

موضوع الصفقة :اقتناء معدات تربيد وتسخني لفائدة جامعة قفصة ومؤسساهتا
صاحب الصفقة ...............................................................................................
اتريخ املصادقة على الصفقة ...................................................................................
يف يوم  ...........................من شهــر ..........................................سنة ................................
حنن املمضون أسفله (: )1
السيد(ة)................................................................................................................
السيد(ة)................................................................................................................
السيد(ة)................................................................................................................
السيد(ة).................................................................................................................
السيد(ة).................................................................................................................
قمنا مبعاينة املعدات ب ـ (.……..................………………………………………................ ) 2
املسلم مـن قبل (.................................................................... ................................. )3
ونشهد أن املعدات موضوع الطلبية ( )4سلمت بتاريخ ،......... .................حسب وصل التسليم عدد...................
وهي قابل لالستالم  - :دون حتفظ
 مع اعتبار التحفظات الواردة ابحملضر.واعتمادا على ذلك حرر هذا احملضر.
 ............يف ...................
اإلمض ــاءات
( ) 1اذكر اهلوية والصفة
() 2

مكان اإلجناز

() 3

صاحب الطلبية

( ) 4اخلدمة موضوع الطلبية ميكن أن تكون أشغاال أو تزويدا مب واد أو خدمة أخرى
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حمضـر استـالم هنائي
موضوع الصفقة :اقتناء معدات تربيد وتسخني لفائدة جامعة قفصة ومؤسساهتا

صاحب الصفقة ...............................................................................................
اتريخ املصادقة على الصفقة ...................................................................................
يف يوم  .............................من شهــر  ................................................سنة.......................
حنن املمضون أسفله (: )1
السيد(ة)................................................................................................................
السيد(ة)................................................................................................................
السيد(ة)................................................................................................................
السيد(ة)........................................................................................................... ......
السيد(ة).................................................................................................................
حتول ـ ــنا إل ـ ــى (.................................................................................................... ..)2
ملعايـنـة املعدات اليت سلمها (................................................................ .................. ) 3
ونشهد أن املعدات قابل ــة لالستالم النهائي.
واعتمادا على ذلك حرر هذا احملضر.
 ,.........................في

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

اإلمضـــاءات

( ) 5اذكر اهلوية والصفة
( ) 6مكان اإلجناز
( ) 7صاحب الطلبية
( ) 8اخلدمة موضوع الطلبية ميكن أن تكون أشغاال أو تزويدا مبواد أو خدمة أخرى
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