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 23/0202عدد استشارة 

 تنظيفلوازم  اقتناء 
 كراس الشروط

 

 .0202بعنوان سنة  تنظيفلوازم  اقتناء مركز البحث يف الرقميات بصفاقس يعتزم 
 لوازم تنظيف : 1 عدد قسط

 :كيفية المشاركة وتقديم العروض :1الفصل 
مركز العنوان: ) س مركز البحث يف الرقميات بصفاق من لوازم التنظيفة باقتناء على العارضني الراغبني يف املشاركة أن يسحبوا ملف االستشارة اخلاص

خالل التوقيت اإلداري كما ميكنهم حتميل كراس الشروط من موقع  وذلك (1201 ،الزيت ةلرقميات بصفاقس القطب التكنولوجي ساقيالبحث يف ا
 /http://www.crns.rnrt.tn: باملركزالواب اخلاص 

طريق الربيد املضمون الوصول  وترسل عن "تنظيفاقتناء لوازم  02/0202عدد  استشارة "اليفتحتُقّدم العروض يف ظرف مغلق يكتب عليه عبارة: 
أو يودع مباشرة  072، ص ب 2201مركز البحث في الرقميات بصفاقس، القطب التكنولوجي بصفاقس ساقية الزيت، التايل:  على العنوان

صف بعد اخلامسة والنلدى مكتب الضبط باملركز خالل التوقيت اإلداري )من االثنني إىل اجلمعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا إىل الساعة 
 .الزوال( وذلك مقابل وصل يف الغرض

 : مكونات العرض:0الفصل 
 يتضمن العرض الوثائق التالية: 

 الوثائق اإلدارية  -

 العرض املايل -

 :التالية ئقثاجانب العرض املايل الو إىليتضمن الظرف اخلارجي 

 (.ــــــــــــدد 1ملحق عــــــــ) بطاقة إرشادات عامة حول املشارك .1
 (.ــــــــــــدد0ملحق عــــــــ)وصل يف تسليم مناذج.   .0

 حيتوي العرض املايل على: 

 
 

 

 مركز البحث في الرقميات

 بصفاقس

 

http://www.crns.rnrt.tn/
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 (ــــــــــــدد2ملحق عــــــــ)وثيقة التعهد معّمرة وممضاة من طرف العارض  -1
 (ــــــــــــدد4ملحق عــــــــ) العارض طرف من وخمتوم ممضى اآلداءاتجدول األمثان حمررا مع اعتبار مجيع  -0

 : النماذج2الفصل 
 يتعني على العارض تقدمي مناذج ، ويتم تسليمه وصال يف إيداع مناذج باملركز. 

صفاقس مركز البحث في الرقميات بصفاقس، القطب التكنولوجي بعلى العنوان التايل:   يف الرقميات بصفاقس يتم إيداع النماذج مبركز البحث
 072، ص ب  2201الزيت، ساقية 

 .ال ميكن للعارض اسرتجاع العينات املسلمة للمصلحة املالية وال ميكن له املطالبة بثمنها يف صورة عدم إسناده فصوال 
 : أجال التسليم4الفصل 

أيام( من تاريخ تبليغه باإلذن بالتزود، وعند جتاوز هذا التاريخ يعترب اإلذن بالتزود  12يلتزم املزود بتقدمي البضاعة املطلوبة يف أجل أقصاه ثالثون يوما )  
 الغيا، وحيتفظ املركز حبقه يف القيام باإلجراءات اإلدارية والقانونية اليت يراها ضرورية.

  : أجال التسليم2الفصل 
 جيب أن تكون البضاعة عند التسليم مطابقة كليا ملواصفات العينة املقدمة بالعرض 
 يتم تسليم البضاعة مباشرة مبقر مركز البحث )مغازة املركز( وذلك مقابل وصل تسليم يف الغرض، ويتم قبول اللوازم من قبل حافظ املغازة 
  النماذج. باملركز الذي يتوىل معاينة اللوازم املقدمة ومقارنتها ب 
  يضمن املزود خلو البضاعة من كل الشوائب  ويف حالة رفض اإلدارة تسلم البضاعة لعيب فيها يلتزم املزود باستبداهلا 
 :آخر أجل لقبول العروض: 6الفصل 

رض يصل وكل ع العرضللتثبت يف تاريخ وصول  ويُعتمد ختم مكتب الضبط باإلدارة 0202 مارس 18 األربعاء آخر أجل لقبول العروض ليوم حدد
 إثر هذا التاريخ يعترب ملغى، ويتم اعتماد تاريخ مكتب الضبط باملركز. 

 :طريقة الخالص: 7الفصل 
أربعة نظائر  خالص الفواتري طبقا لإلجراءات املالية اجلاري هبا العمل وبواسطة التحويل الربيدي أو البنكي، لذلك يتعني على املزود تقدمي فاتورة يفيتم 

م املزود، رقم تسليم وحتمل الفاتورة وجوبا إمضاء وختوصل مصحوبة وجوبا باألصل من إذن التزود )أو نسخة منه يف صورة تبليغه عن طريق الفاكس( و 
 املعرف البنكي و املعرف اجلبائي.
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  التغيير في الكميات: 8الفصل 
( دون أن يكون للعارض احلق يف االعرتاض أو طلب تغيري الثمن %02يف املائة ) 02حدود ميكن تعديل الكميات املطلوبة بالزيادة أو بالنقصان يف 

 الفردي املنصوص عليه جبداول األسعار. 

 :منهجية فرز العروض: 9الفصل 
و فتح العروض   يتممثومالءمتها لالستعمال باجلودة املطلوبة من مطابقة النماذج املقدمة  والتأكدمة من قبل العارضني دتقوم اللجنة مبعاينة النماذج املق

صاحب العرض  لالتثبت من خمتلف الوثائق اإلدارية املكونة للملف، يتم ترتيب العروض املالية تصاعديا ومن مث التأكد من مطابقة النموذج املقدم من قب
 فس املنهجية.ن وإتباعم مطابقة العرض فنيا ، يتم املرور إىل العرض املوايل مثنا  يتم إسناد العارض الفصول املشار إليها. ويف صورة عد األقل

  د.فصال فصال ومن أكثر من مزوّ  املوادالعروض حسب العرض األنسب حسب قاعدة اجلودة/السعر وميكنها اقتناء  اختيارميكن لإلدارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ووافقت عليه اطلعت ووافقت عليه اطلعت

 العارض

 …………………………في...........................

 بصفاقسالرقميات البحث في  مركز

 املدير العام

                 ………………………في.......................  
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 المالحق
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 0202 لسنة  ددـــــــ02ــــــــــاستشارة ع
 تنظيفاقتناء لوازم   

  ددـــــــ21ــــــــــــــــــــــــــــملحق ع

  بطاقة إرشادات عامة حول المشارك           

 

 ...: ...................................................................................... االجتماعي االسم واللقب أوسم اال

 ..............................................................: ............................................. الشكل القانوين

 ...............................................................................................................عنوان املقر : 

 ................................................................الفاكس :  .............................: .......... اهلاتف

 ................................رأس املال: ..................................................................................

 ..................................: ....................................................... ددمرسم بالسجل التجاري حتت ع 

 ........................................................................................................رقم املعرف اجلبائي  : 

  ................................................................اإلسم واللقب واخلطة(الشخص املفوض إلمضاء وثائق العرض ) 

                                                                                                                                                                 

 .................حرر بـ................. يف .......                                      

 )إمضاء املشارك وختمه(                                                                                            
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 0202 لسنة  ددـــــــ02ــــــــــاستشارة ع
 تنظيفاقتناء لوازم   

  ددــ20ــــــــــــــــــــــــــــملحق ع

 وصل في تسليم العينات           

 

 بيان المواد الفصل
الكمية 
 المطلوبة

 النموذج
 وقع تسليم العينة أم ال

L'échantillon livré ou non 

21 Balai 10 Exigé  
20 Chamoisine 50 Exigé  
21 gant de taille M 10 Exigé  
20 Rouleau papier hygiénique 100 Exigé  
20 Replace microfibre 30 Exigé  
20 Seau plastique 10 Exigé  
07 Lavette MF 608 20 Exigé  
08 Bombe déodorant 50 Exigé  
09 Bombe insecticide 50 Exigé  
10 Bidon javel de 5L 72 Exigé  
11 Bidon dinol de 5L 36 Exigé  
12 Bidon grésil 5L 120 Exigé  
13 Détartrant Gel WC 72 Exigé  
14 Esprit de sel 36 Exigé  
10 Savon liquide de 5L 10 Exigé  
10 Savon parfume 120 Exigé  
11 Lave vitre 250 ml 72 Exigé  
11 SANI brille meuble 24 Exigé  

 

                                     صفاقس يف ..........................................                                                                                                         

المصلحة                                                                                                            ختم وإمضاء المزود                 
                        المالية
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 0202 لسنة  ددـــــــ02ــــــــــاستشارة ع              

 تنظيفاقتناء لوازم   
 ددــــ22ـــــــــــــــــــــــملحق ع

  وثيقة التعهد   

 .....................................املمضي )ة( أسفله )االسم والّلقب( .....................................................إيّن 

 ......................بصفيت)املهنة( ...........................................................................................

 ..........................االسم االجتماعي( ..............................................................................عن )

 .....لّسجّل الّتجاري بتاريخ ..............................................حتت عدد...................................بااملرّسم)ة( 

 ........................وجود مقّرها ب ......................................................................................وامل

 .....................................املتعّلقة ب................ 2020الستشارة رقم ...... / بائق اخلاّصة ثابعد اّطالعي على كّل الو

ئق االستشارة وحسب اثئق املبيّنة أعاله وأتعّهد بتنفيذ اخلدمات املطلوبة مّّن طبقا لإلجراءات الواردة ضمن وثاقبل كّل الّشروط الواردة جبميع هذه الوأ
 األمثان اليت ضبطتها شخصّيا آخذا بعني االعتبار مجيع األداءات والّضرائب املباشرة وغري املباشرة.

 ……………………………………………………………………قابل ما سبق بـــــ  :ويقّدر عرضي املايل م

حلروف( باألرقام وبا. مثن فردي خال من كّل األداءات لكّل قسط على حدة )يكتب الّثمن 1
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………مبلغ األداء على القيمة .0

حلروف(. باألرقام وباكتب الّثمن حتساب مجيع األداءات لكّل قسط على حدة )يبا. الّثمن اجلملي 1
......................................................................................................................................

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

 بداية من اليوم املوايل للّتاريخ األقصى احملّدد لقبول العروض،  2020جوان  12كما ألتزم بإبقاء عرضي صاحلا  إىل حدود 

يل املبالغ الرّاجعة يل، الرقميات بصفاقس تنز كما أقبل وأتعّهد بتنفيذ كّل اخلدمات بداية من دخول االستشارة حّيز الّتنفيذ وأطلب من مركز البحث يف 
 .....................مقابل ذلك، حبسايب الربيدي/البنكي اجلاري رقم: ....................................................................

 .................بـ................. يف .......حرر                                                                           

 )إمضاء املشارك وختمه(                                                                         
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 0202 لسنة  ددـــــــ02ــــــــــاستشارة ع              

 تنظيفاقتناء لوازم   
 ددــــ24ـــــــــــــــــــــــملحق ع

 جــــــــــــــدول األثمان

N° Désignation Quantité 
Prix Unitaire 

TTC 
Prix total 

TTC 

1 Balai 12   

2 Chamoisine 02   

3 gant de taille M 12   

4 
Rouleau papier 
hygiénique 

122   

5 Replace microfibre 12   

6 Seau plastique 12   

7 Lavette MF 608 02   

8 Bombe déodorant 02   

9 Bombe insecticide 02   

10 Bidon javel de 5L 10   

11 Bidon dinol de 5L 10   

12 Bidon grésil 5L 102   

13 Détartrant Gel WC 10   

14 Esprit de sel 10   

15 Savon liquide de 5L 12   

16 Savon parfume 102   

17 Lave vitre 250 ml 10   

81 SANI brille meuble 00   

 TOTAL  

 

 .................حرر بـ................. يف .......                                                                          

 ه)إمضاء املشارك وختم                                                                         


