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 الجمهورية التونسية
 وزارة الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري

******* 
 المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل 

 
 
 
 

 كــراس الشــروط
معدات مخبر التحليل  المتعلق باقتناء

 الجيني للخيول

 

 (04/1029إستشارة عدد ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االدارية روطكــراس الشــ  
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00/1029إستشارة عدد   

 التحليل الجيني للخيولمعدات مخبر إقتناء 

 كــراس الشــروط اإلدارية
 

 

 

 الموضوع. 1الفصل 

التحليل الجيني مخبر  لفائدة معداتتعتزم المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل القيام باستشارة القتناء 

 .ط كما هو مبين بكراس الشروط الفنيةاقسثالث أ علىموزعة  للخيول
 الشروط المطلوبة للمشاركة. 2الفصل 

يمكن المشاركة للعارضين من ذوي االختصاص الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنية و المالية و المرسمين 
شروط و ان يجب أن تحرر العروض و وثائق المشاركة طبقا لألمثلة المبينة بكراس ال. بالسجل التجاري

 .حينن قبل المترشتمضى م
 .طريقة تقديم العروض. 3الفصل 

مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع  مغلق ترسل عروض المشاركين عن طريق البريد في ظرف
 ماي 72أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بالمؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل في أجل أقصاه 

 :بالعنوان التالي  7029
 .أريانة. سيدي ثابت 2222. 11ص ب . المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل

 (للتأكد من تاريخ وصول العروض يقع االعتماد على تاريخ ختم مكتب الضبط بالمؤسسة)

إقتناء  20/2219ال تفتح، استشارة عدد "عبارة  تمتب علؤ الظرف باإلضافة إلى العنوان المذكور أعاله

 " حليل الجيني للخيولمعدات مخبر الت

 .لتحديد تاريخ الوصول لمؤسسةالضبط ل ويعتمد ختم مكتب. يقصى كل عرض يصل بعد اآلجال
يقصى كل عرض مخالف لشروط اإلستشارة أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك خالل 

 .أجل تحدده اإلدارة ابتداء من تاريخ المطالبة بذلك
 .إقصاء عرضه ألي سبب من األسباب، المطالبة بغرامة وال يمكن للمشارك الذي تم

 :يحتوي الظرف على الوثائق التالية

 كراس الشروط اإلدارية مؤشر على جميع صفحاته -

 كراس الشروط الفنية مؤشر على جميع صفحاته -
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 االصل من شهادة في المخلدات صادر عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي -

سجل التجاري لم يمض عليه اكثر من سنة عند اخر اجل لتقديم مضمون من حالة الترسيم بال -
 (نسخة مجردة)العروض 

بطاقة ارشادات عامة تحمل امضاء المشارك و ختمه في اخر الوثيقة مع بيان التاريخ طبقا  -
 2للنموذج المدرج بالملحق عدد 

طبقا  نموذج تصريح على الشرف بعدم اإلفالس أو بعدم الوجود في وضعية تسوية قضائية -
 7للنموذج المدرج بالملحق عدد 

 3تصريح على الشرف بعدم التأثير في إجراءات إبرام الصفقة طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  -

تصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى المشتري العمومي طبقا  نموذج -
 4للنموذج المدرج بالملحق عدد 

 جدول االسعار -
 االختيار طريقة. 0الفصل 

تتولى لجنة الفرز في مرحلة اولى، التثبت من الوثائق اإلدارية و تصحيح األخطاء الحسابية و المالية عند 
 .ترتيب العروض المالية تصاعديااألقتضاء ثم 

تتولى لجنة الفرز في مرحلة ثانية، التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض 
تقترح إسناد االستشارة في صورة مطابقته للشروط و الخاصيات الفنية المدرجة بكراس  المالي األقل ثمنا و

 .الشروط

في صورة عدم مطابقة هذا العرض لكراس الشروط، بفتح العرض الفني الموالي و ذلك حسب الترتيب 
المالي  تم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبهايالتصاعدي للعروض و 

 .التصاعدي إلى حين تحديد العرض الفني المطابق و الذي يمكن إسناده االستشارة
 الكميات. 5الفصل 

يتسلم المزود الذي تم عليه االختيار أذن تزود صادر عن المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل 
ان تزيد او تنقص منها بنسبة يتضمن الكميات و االسعار مع العلم إن االدارة تحتفظ بحق تغيير الكميات ب

 .دون أي اعتراض من طرف المزود( %20)ال تتجاوز عشرين بالمائة 
 طبيعة االسعار. 1الفصل 

 .تعتبر اسعار هذه االستشارة ثابتة و غير قابلة للمراجعة
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 .مدة التزويد و كيفيته. 7الفصل 

( 30)كاملة في أجل أقصاه ثالثون  إن العارض الذي اسندت له االستشارة مطالب بتسليم المواد المطلوبة
 .يوما و يبدأ هذا االجل في السريان ابتداء من تاريخ اليوم الموالي لتسليم إذن التزود في الغرض

 .كيفية الخالص. 8الفصل 

يوما ابتداء من اليوم الذي اتم فيه صاحب ( 44)تتم عملية الخالص في أجل أقصاه خمس و أربعون 
تم خالص صاحب الصفقة عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب الجاري لصاحب ي. االستشارة تسوية ملفه

الصفقة ويتولى العون المؤهل للخالص خالص هذه المبالغ في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ 
 .تلقيه األمر بالصرف

 حاالت االقصاء االلي. 9الفصل 

 :تقصي لجنة الفتح اليا العروض في الحاالت التالية

 .واردة او المسلمة بعد اخر اجل لتقديم العروضالعروض ال .2

 عدم تقديم جدول االسعار .7

 .يةنعدم تقديم الخصائص الفنية و االستمارة الف .3

 التشريع و التراتيب المنطبقة على الصفقة. 12الفصل 

تخضع هذه االستشارة للتشريع و التراتيب التونسية الجاري بها العمل كما يخضع صاحب الصفقة و 
 .لى التشريع االجتماعي و الجبائي التونسياعوانه ا

 
 ..............في ................

 اطلعت عليه و وافقت
 المتعهد

 (االسم و اللقب و الصفة و االمضاء و الختم)
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الفنية كــراس الشــروط  
 Extraction ADN et PCR: القسط األول

Désignation du matériel 
Caractéristique 

demandées 

Caractéristiques 

proposées 

KIT EXTRACTION ADN A PARTIR DE SANG 
(11 REACTIONS) 

100 R  

*Présentation d’un échantillon 

 Séquençage: القسط الثاني
Désignation du matériel Caractéristique demandées 

Caractéristiques 

proposées 

CAPILLARY ARRAY  4X36CM  

3130 POP-7 TM Performance 

Optimized Polymer 

DELAI DE PEREMPTION au 

moins 6 mois 

 

 

 Multiplex 17 amorces, Equine Genotyping Kit: القسط الثالث
Désignation du matériel 

Caractéristique 

demandées 

Caractéristiques 

proposées 

Locus Dye Color Expected size range 

(Bp)* 

MULTIPLEX 17 

amorces, 

EQUINE 

GENOTYPING 

KIT 

 

VHL20 6-FAM Blue 83-102 

HTG4 6-FAM Blue 116-137 

AHT4 6-FAM Blue 140-166 

HMS7 6-FAM Blue 167-187 

HTG6 VIC Green 74-103 

AHT5 VIC Green 126-147 

HMS6 VIC Green 154-170 

ASB23 VIC Green 176-212 

ASB2 VIC Green 237-268 

HTG10 NED Yellow 83-110 

HTG7 NED Yellow 114-128 

HMS3 NED Yellow 146-170 

HMS2 NED Yellow 215-236 

ASB17 PET Red 104-116 

LEX3 PET Red 137-160 

HMS1 PET Red 166-178 

CA425 PET Red 224-247 
*The expected size range may be from 1-6bp smaller when separated on either an Applied Biosystems 310, Applied Biosystems 

3100, Applied Biosystems 3100-Avant Genetic Analyzer 

 ..............في ................
 اطلعت عليه و وافقت

 المتعهد
 (االسم و اللقب و الصفة و االمضاء و الختم)
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 المؤسسة الوطنية لتحسين و تجويد الخيل
 ..................اإلستشارة عدد

 جدول االسعار
 

 Extraction ADN et PCR: القسط األول
Désignation du matériel Qté PU HTVA PU TTC PT TTC 

Kit d’extraction d’ADN à partir du sang 

100 R  (11 réactions)  

10    

TOTAL HTVA  

TVA  

PT TTC  

 
 Séquençage: القسط الثاني

Désignation du matériel Qté PU HTVA PU TTC PT TTC 

CAPILLARY ARRAY 4X36CM 1    

3130 POP-7 TM Performance Optimized 

Polymer (date préemption au moins 6 

mois) 

2    

TOTAL HTVA  

TVA  

PT TTC  

 
 Multiplex 17 amorces, Equine Genotyping Kit: القسط الثالث

Désignation du matériel Qté PU HTVA PU TTC PT TTC 

Equine paternity genotyping kit, 17 

Multiplex 

7    

TOTAL HTVA  

TVA  

PT TTC  

 
بالحروف و باالرقام مع احتساب جميع االداءات بالدينار : )اوقف جدول االسعار هذا بجملة قدرها 

 ( ..........................................................................................ونسيالت
 االسم و اللقب و الصفة
 االمضاء و الختم
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 المالحق
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 1ملحق عدد 
 20/2219اإلستشارة 

 
 بطاقة ارشادات عامة حول المشارك

 

 

 

 ....................................................................جتماعي االسم اال وأاالسم واللقب 

 .......................................................................................الشكا القانوني 

 ..........................................................................................رأس المال 

  .................................. تحت عدد............................. المرسمة بالسجل التجاري بـ 

 .................................................................................رقم المعرف الجبائي 

 .........................................................................................عنوان المقر 

 ................الفاكس.....................المحمول .................................. الهاتف القار 

 ......( ..............االسم و اللقب و الخطة)الشخص المفوض بشكل قانوني إلمضاء وثائق المشاركة 
..................................................................................................... 

 
 ......................في.................. حرر بـ 

 (إمضاء المشارك وختمه) 
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 2ملحق عدد 
 20/2219اإلستشارة 

 
 عدم الوجودنموذج تصريح على الشرف بعدم اإلفالس أو ب

 في وضعية تسوية قضائية
 

 

 

 ................................(..........................االسم واللقب والخطة )  إني الممضي أسفله

 ................................(.............................االسم االجتماعي والعنوان )  ممثل شركة

  .................................. تحت عدد............................. ي بـ المرسمة بالسجل التجار 

 ...............................(..............................العنوان بالكامل)المعّين محل مخابرتها بـ 

 ". العارض" المسمى في ما يلي 

 .عية تسوية قضائيةأصّرح على شرفي أني لست في حالة إفالس أو في وض

 
 

 ......................في.................. حرر بـ 
 (إمضاء المشارك وختمه) 

 
 
 

 : مالحظة
 . في صورة تجمع المزودين، يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به -
 .في حالة التسوية الرضائية، يجب أن يقدم المشارك شهادة في الغرض -



11 

 

 3ملحق عدد 
 20/2219ة عدداإلستشار 

 نموذج تصريح على الشرف بعدم التأثير في إجراءات إبرام الصفقة  
 17المؤرخ في  2222لسنة  3158األمر عدد من  10من الفصل عدد  5الفقرة )

 (وجميع النصوص التي قحته و تممته 2222ديسمبر 
 
 
 

  .......................................................(..االسم واللقب والصفة) إني الممضي أسفله

 (........................................................... االسم االجتماعي والعنوان)ممثل شركة 

  .............................تحت عدد ............................... المرسمة بالسجل التجاري بـ 

.......................................................  (بالكاملالعنوان )المعّين محل مخابرتها بـ 
 ".العارض"المسمى فيما يلي ...................................................................... 

وعود أو هدايا قصد  أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم
 .إنجازها لتأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحلا

 

 ......................في.................. حرر بـ 
 (إمضاء المشارك وختمه) 

 
 
 
 
 
 

 . في صورة تجمع المزودين، يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به: مالحظة 
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 0ملحق عدد 
 20/2219اإلستشارة

 
رف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى المشتري تصريح على الش نموذج

 العمومي 
  2227لسنة  3129األمر عدد من  10من الفصل عدد  1الفقرة )

 (وجميع النصوص التي نقحته وتممته 2227جوان  0المؤرخ في 
 
 
 

  ........................................................(..االسم واللقب والصفة )  إني الممضي أسفله

 ............................ .(...............................االسم االجتماعي والعنوان ) ممثل شركة 

  .............................…تحت عدد ............................... المرسمة بالسجل التجاري بـ 

................................. ......................... (العنوان بالكامل ) المعّين محل مخابرتها بـ 
 ".العارض"المسمى فيما يلي ...................................................................... 

 :أصّرح على شرفي بأّني

 لم أكن عونا عموميا لدى المشتري العمومي. 

 ها مّدة تفوق خمس سنواتإنتميت لإلدارة ومضى عن إنقطاعي عن العمل ب. 

 ......................في.................. حرر بـ 
 (إمضاء المشارك وختمه)

 
 
 

 . في صورة تجمع المزودين، يجب على كل عضو تقديم الوثيقة الخاصة به: مالحظة 
 


