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 موضوع لا: األولالفصل 
خمربية و إستهالكية  مواد كيميائيةإقتناء  بربج السدريةبالقطب التكنولوجي مركز البيوتكنولوجيا  عتزمي 

باعتماد  ، ميزانية العنوان الثاين للمركزطريق ممولة على  الراجعة له بالنظر البحث لفائدة هياكل
 . احلايل حسب التشريع اجلاري به العمل وبنود كراس الشروطاالجراءات املبسطة 

و كل ما احتوى العرض على عرض بديل يتم  العروض البديلة تعترب هذه الطلبات عادية لذا ال تقبل
 إلغاؤه كما يتم إقصاء كل عرض منقوص مل يتضمن مجيع مكونات القسط.

باعتبار  حسب األقساطويتم اسناد الصفقة أكثر أو  داحو  قسطيف املشاركة رض الكل عميكن و 
 القسط ال يتجزأ. 

 اإلستشارةفي  شروط المشاركة الثانيالفصل 
 أحسن ىف املالية والفنية لتنفيذ الطلبات الذين تتوفر فيهم كل الضمانات عارضنيلليسمح باملشاركة 

املشاركة شرط أن ال ميثل نفس الوكيل أكثر من  ميكن للوكالء املؤهلني لذلك بصفة قانونيةالظروف و 
 .وحيد عارض
 تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريعاملعنويني الذين هم يف حالة  ألشخاص الطبيعيني أوميكن ل

 .الصفقة ن ال يؤثر ذلك على حسن إجنازأاري به العمل املشاركة شريطة اجل

  كيفية املشاركةكيفية املشاركةثالث ثالث الفصل الالفصل ال
 مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية )خلية الشراءات(ميكن سحب كراس الشروط مباشرة من إدارة 

 اجلاري به العمل ابتداء من تاريخ اإلعالن عن اإلستشارة.خالل التوقيت اإلداري 

  الوثائق المكونة للعرضالوثائق المكونة للعرض  
 :  التاليةاالدارية الوثائق  اخلارجي الظرفيتضمن 

 1بامللحق عددطاقة ارشادات عامة حول املشارك طبقا للمثال املضمن ب.1
مع إمضاء واسم  امن قبل العارض يف كّل صفحاهت عليها مؤشراخلاصة كرّاس الشروط اإلدارية .2

  وصفة املمضي واخلتم والتاريخ يف الصفحة األخرية ولقب
عليها  اجلبائية للعارض املنصوصالوضعية من شهادة يف  لألصلنسخة مطابقة  نسخة أصلية أو.3

 وتكون صاحلة عند آخر أجل لتقدمي العروض بالتشريع اجلاري به العمل
 نظري من السجل التجاري.4
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لضمان االجتماعي أو األصل من شهادة اصل من شهادة يف االخنراط بنظام نسخة مطابقة لأل.5
 .يف ابراء الذمة سارية املفعول

على جداول األسعار بالدينار التونسي وباعتبار مجيع حيتوي  : المالي العرض 1ظرف عدد .6
األمنوذج النسخة األصلية من تعمري وجوبا )يقع ومصاريف التعبئة والتغليف والنقل  األداءات
 العارض( من طرف ةوخمتوم اةكون ممضتو جيب أن  املصاحب

ومصاريف التعبئة  واملعاليمالتونسي مع احتساب مجيع األداءات  تقّدم األسعار الفردية بالدينار
 .  هي هنائية وغري قابلة للمراجعةو  والتغليف والنقل

   للمواد (fiche technique) ذاذة اخلاصيات الفنيةجعلى حيتوي  :الظرف الفني 2ظرف عدد  .7
 .حتديد خاصياهتا الفنية متاليت و املعدات 

الوثائق االدارية يف ظرف ثالث خارجي يف ظرفني منفصلني يدرجان مع الفين واملايل يضمن العرضني 
 خيتم ويكتب عليه مرجع االستشارة وموضوعها.

  تقديم العروضرابع رابع الفصل الالفصل ال
يف ظرف مغلق ال حيمل أّي عالمة مميزة أو إشارة للمشارك وال يكتب عليه  العروض وجوباتقدم 

 واستهالكية كيميائية  موادمواد  قتناءقتناءتتعلق بإتتعلق بإ  20120188//0033ـدد ـدد إستشارة عــإستشارة عــ"ال يفتح" "ال يفتح"  :سوى العبارة التالية
    ا بربج السدريةا بربج السدريةجيجيالبيوتكنولو البيوتكنولو   مركزمركز لفائدةلفائدةخمربية 

مكتب  عن طريق الربيد السريع أو الربيد مضمون الوصول أو تسليمها مباشرة إىلترسل العروض و 
 باسم السيد املدير العام للمركز على العنوان التايل: املركزي باملركز  الضبط

  ""الطريق السياحية سليمانالطريق السياحية سليمان  البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدريةالبيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدريةمركز مركز "         
ال تقبل و  بعد الزوال ثالثةالعلى الساعة  8201 ارسم 72يوم حدد آخر أجل لقبول العروض 

 . اآلجالهذه العروض الواردة بعد 
 .يعتمد على ختم مكتب الضبط املركزي إلثبات تاريخ اإليداع

 الظروف فتح :خامسال الفصل
 اإلدارة مبقر والفنية املاليةلفتح الظروف يف مرحلة أوىل  غري علنية، يف جلسة، الشراءاتجتتمع جلنة 

 .و إقصاء العروض الواردة بعد اآلجال 2018مارس  28يوم  ملركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية العامة
 . تشفع جلسة فتح العروض مبحضر كتايب يتم إمضاءه من طرف مجيع أعضاء اللجنة

 مث إحالة ملف االستشارة للتقييم يف مرحلة ثانية.
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 العروض تقييم منهجية:سادسلاالفصل 
فتح الظروف بإقصاء العروض الواردة بعد اآلجال ويف مرحلة ثانية تتوىل اللجنة يف مرحلة أوىل  قومت

 استيفاء الوثائق الناقصة .والتثبت من الوثائق املطلوبة وتطلب إن اقتضى األمر 
 :ماليال التقييم. 1

 (املصاحبة يف نسختها األصلية جداول األسعارالعرض املايل )التثبت من صحة اللجنة تتوىل 
 .على حده  قسط بإعتبار كل تصاعديا هاوتصحيح األخطاء احلسابية واملادية عند االقتضاء مث ترتيب

تقدمي عروض مالية لدعوة املشاركني املعنيني كتابيا  تتمالعروض من حيث الثمن تساوي  يف حالة و
 جديدة.

 : فنيالقييم تالـ. 2

من قبل صاحب املقدم  ،مطابقة العرض الفين مدى يف مرحلة ثانية التثبت يف تتوىل جلنة التقييم 
بالنسبة للطلبات اليت مت حتديد خاصيات  املطلوبة الدنيا اخلاصيات الفنية مع ،العرض املايل األقل مثنا

 .فنية يف شأهنا
 فّنيةخاصية جذاذة اخلاصيات الفنية أو الىت حتتوي على  تتضمنال اليت  العروضوجوبا يتّم إقصاء  و

  .املطلوبة الدنيا الفّنيةغري مطابقة للخاصيات 
يتم اسناد الطلبات للعروض األقل مثنا واملقبولة فنيا بالنسبة للطلبات اليت مت اعتماد  تبعا لذلك

يتم اسناد الطلبات للعروض األقل مثنا بالنسبة للمواد اليت مل يتم حتديد و خاصيات فنية يف شأهنا 
  خاصياهتا الفنية

 العروض صالحيةمّدة  :سابعالالفصل 
بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول  (120مائة وعشرون يوما ) ملّدةه يبقى كّل مشارك ملزما بعرض

 . (2)ملحق عدد العروض
 آجال وكيفية تنفيذ الصفقة : ثامنالالفصل 

طلب تسلم تاريخ اليوم املوايل من من  بتداءا يوما (09) ونتسعالصفقة  أن ال تتعدى مدة تنفيذجيب 
 باعتبار أيام األحد والعطل واألعياد.  اإلداري لتنفيذ الصفقة اإلذن وأالتزود 

البيوتكنولوجيا بربج مركز  قرمبأو عقد التزود موضوع طلب التزود جميع المواد  يتعّهد املزّود بتسليم
 . (2)ملحق عدد السدرية
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 تغيير الكميات :تاسعالالفصل 
تغيري الكميات املطلوبة موضوع الصفقة بالزيادة أو بالنقصان  ملركز البيوتكنولوجيا بربج السدريةميكن 

دون أن يطالب من املبلغ اجلملي لطلب التزود أو من مبلغ الصفقة  (%20) باملائة عشرونيف حدود 
 املزود بأي تغيري يف األمثان املقرتحة.

 التأخير في التسليم:  شراعالفصل ال
أو إلغاء  حالة عدم تلبية الطلبات حسب اآلجال املتفق عليها سابقا ميكن لإلدارة فسخ الصفقة يف

 وذلك بعد إشعاره عن طريق مكتوب مضمون الوصول. طلب التزود
من املبلغ  1/1000تساوي  الغري املسلمةكل تأخري يف التزود تطبق عليه عقوبة يومية على البضاعة 

  اجلمليبلغ املمن  %5على أن ال يتجاوز املبلغ اجلملي للخطايا السقف احملدد ب اجلملي للصفقة 
 لصفقة وما يتبعها من مالحق.ل

 مصاريف تسجيل عقد الصفقةعشر: حاديال الفصل
 .(2)ملحق عدد على حساب املزود هتسجيل حتمل مصاريفيف حال إعداد عقد صفقة 

 كيفية الخالص:عشر انىثالالفصل 
 املواد النهائي جلميعبعد التسليم يتوىل عملية اخلالص آمر صرف مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية 

نظائر أصلّية  4موافاة مصاحل اإلدارة العامة للمركز بفاتورة يف و  الصفقةأو عقد  التزود موضوع طلب
لكل قائمة مفردة ل تسليم و واألصل من وصأو عقد الصفقة  باألصل من طلب التزودمرفقة وجوبا 

 . من قبل حافظ مغازة املركز اةعلى حده ممضى
 

جميع المواد موضوع طلب هذا وتجدر االشارة أنه ال يمكن خالص كل مزود لم يتولى تسليم 
 التزود أو عقد الصفقة وال يمكنه استرجاع المواد المسلمة.

 
  العقدفسخ : عشر ثالثالالفصل 

 بعد أن قيام صاحب الصفقة بالتزاماتهحالة عدم  يفأو طلب التزود فسخ عقد الصفقة ق ح دارةلإل
يوجه مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول إىل املزود تدعوه فيها 

 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه.  10قيام بالتزاماته يف أجل لل



  
Page 5 

 
  

 و النزاعات لخالفاتا :عشر رابعال الفصل
اللجوء إىل  م، يتصورة استحالة ذلك إىل حل اخلالفات باحلسىن ويف االقتضاء ديسعى الطرفان، عن

 ميدان عات بالوزارة األوىل مث احملاكم املختصة طبقا للنصوص اجلاري هبا العمل يفاجلنة فض النز 
 الصفقات العمومية.

 من كراس الشروط اإلدارية العامة على هذا الفصل. 50تطبق األحكام الواردة بالفصل 
 القوانين الّتنظيمية: عشر خامسال الفصل

يبقى املزّود مرتبطا مبا جاء  االدارية اخلاصة بالّنسبة لكّل اإلجراءات اليت مل يقع ذكرها بكرّاس الّشروط
 2014 مارس 13 املؤرّخ يف ــدد1039واألمر عــ احملاسبة العموميةوجملة العامة بكرّاس الّشروط اإلدارية 

 .العمومية املتعلق بتنظيم الصفقات
 

 ........................................، يفبرج السدرية 

 

 املدير العام للمركز             

 قتاطلعت عليـه وواف          
 

 ........................................تونس، يف

 املزود
 

 قتاطلعت عليـه وواف                
 واخلتم( ءاإلمضا ، الصفة،باللق )االسم،        

 
 
 .يتعين الختم والتأشير على جميع صفحات كراس الشروط*  


