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ّمشاركةالشــــروطّّراسّّــ ّك
ّ

 :االستشارةموضوع الفصل األّول: 

املشاركين في  و اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس ةلطلباتذاكر السفر بالطائرة لفائدة التزود باتفاقية قصد إبرام بتتعلق االستشارة 

 .اإلتحاد األوروبيطرف املمول من AFRIDI مشروع التنقل الجامعي داخل إفريقيا 

 :االستشارة مللف الثاني: الوثائق الفصل

 من الوثائق التالية:  االستشارةيتكّون ملف  

 واملالحق املصاحبة  االستشارة املشاركة في كّراس شروط -

 Bordereaux des prixجدول األسعار -

 مشروع اإلتفاقية. -

 املشاركة: شروطالفصل الثالث: 

كراس  لىالحصول عو  املشاركة في االستشارة ،سنوات 3الذين لديهم أقدمية في امليدان ال تقل على ، األسفار توكاال من  يمكن للمزودين

( taoufik.ghrairi@fst.utm.tn( أوالسيد توفيق الغرايري )halima.mahjoubi@utm.tnاإلتصال بالسيدة حليمة محجوبي ) الشروط

 .حسب نص البالغ و تكون املشاركة بجميع الفصول 

 :رابع: طريقة تقديم العروضالفصل ال

م مباشرة يجب أن توجه الظروف املحتوية على العروض 
ّ
كتب إلى معن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسل

 على العنوان التالي: جامعة تونس املنارالضبط ب

 المنار تونس جامعة

 تونس 8601  الرمانة 49 ب.ص حشاد فرحات الجامعي المركب
 

)يؤخذ  الساعة العاشرة صباحا على2020  نوفمبر 6 0يوم العروض ويكون آخر أجل لقبول  جامعةوذلك خالل توقيت العمل اإلداري لل

 هذا ويجب أن يكون الظرف الخارجي مغلقا ويحمل العبارة التالية: بعين االعتبار ختم مكتب الضبط(.

 

 - 2020/...االستشارة عدد  –ال يفتح –

داخل إفريقيا   AFRIDIوأعضاء هيئة التدريس املشاركين في مشروع التنقل الجامعي ةلطلباتذاكر السفر بالطائرة لفائدة التزود ب"

 ".اإلتحاد األوروبيطرف املمول من 

 كل عرض غير مطابق لكراس الشروط أو يرد بعد اآلجال يقع إقصاؤه آليا.

 يتكون العرض من:و 

 الوثائق اإلدارية -

 العرض الفني  -

 العرض املالي -

 املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض. تقص ى العروض الواردة أو 

 

 الوثائق املطلوبة:
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العدد 

 الرتبي
 البيانات الواجب إتباعها الوثائق املطلوبة

 الوثائق اإلدارية -1

مؤشرة من طرف العارض على كل الصفحات وممضاة ومؤرخة وتحمل ختم  كراس شروط املشاركة في االستشارة  1

 العارض على صفحاتها األخيرة.

 املصاحب تحمل إمضاء وتاريخ وختم العارض ـدد1عـحسب النموذج  عارضبطاقة إرشادات عامة حول ال 2

فـي عـدم اإلفـالس، عدم التأثير وعدم  تصريح علـى الشرف 3

 االنتماء إلى املشتري العمومي

 املصاحب وتحمل إمضاء وتاريخ وختم العارض ـدد2عـحسب النموذج 

 للضمان االجتماعي لوطنيالصندوق اشهادة في االنخراط في  - 4

 سارية املفعول في آخر أجل لقبول العروضأو شهادة إبراء   -

  أو نسخة مچردة نسخة مطابقة لألصل -

 نسخة مطابقة لألصل أصلية أو  -

 العرض املالي: -2

املصاحب مستكمل البيانات، مؤشر من طرف املزود  ـدد3عـحسب النموذج  (Bordereau des prix)األسعار جدول   5

 على كل الصفحات وممض ى ومؤرخ ويحمل ختم العارض على صفحاته األخيرة.
 

 

 توصيـات عامـة: 

 .وجب االلتزام باملطبوعات الواردة في كراسات الشروط واملسلمة من طرف اإلدارة 

 الفصـــــول بالوثائق املالية والتنصـــــيص على التخفيضـــــات املقترحة  وجوب التنصـــــيص على كافة األســـــعار بلســـــان القلم واألرقام لكل

 واملبلغ( بوضوح على وثيقة التعهد. )النسبة

  يجب تفادي الشــــــطب والتعديل خاصــــــة على الوثائق املالية واعتماد خط وا ــــــة وإن اقتضــــــت الضــــــرورة ذلك يتوجب وضــــــع ختم

 أمام موضع الشطب.زود امل

 : مدة صلوحّية العرض:خامسالالفصل 

ابتداء من اليوم املوالي للتاريخ األقص ى املحدد لقبول ( يوما 60(ملّدة ستين في االستشارة ملزما به  لعارضبمجرد تقديم عرضه، يصبح ا

 .العروض

 :: فتــــــــح العروضسسادال الفصل

 والتي تكون بنفس تاريخ آخر أجل تجتمع اللجنة ذات النظر في جلسة مرة واحدة لفتح الظروف املحتوية على العروض الفنية واملالية

 املنظم للصفقات العمومية. 4012مارس 10بتاريخ  1001لقبول العروض طبقا لألمر عدد 

صباحا بمقر  على الساعة الحادية عشر  2020/11/06 يوم، فتح كافة الظروف املحتوية على العروض الواردة أو املسلمة لجنةالتتولى 

بتاريخ  1001من األمر عدد  81و 85ة واحدة في نفس تاريخ آخر أجل لقبول العروض طبقا للفصول ، وذلك في جلساملنار تونس جامعة

 املنظم للصفقات العمومية. 4012مارس  10

 :: تقييم العروضعسابال الفصل

طاء الحسابية وتصحيح األخاللجنة في مرحلة أولى، التثبت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية، في صحة الوثائق املكونة للعرض املالي  تتولى

 واملادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع العروض املالية تصاعديا.

املقدم من قبل صاحب العرض املالي األقل ثمنا وتقترح إسناده الطلبية في صورة مطابقته  امللفلة ثانية التثبت في مطابقة وفي مرح

 لكراسات الشروط.
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املعني غير مطابق لكراسات الشروط يتم اعتماد نفس املنهجية بالنسبة للعروض الفنية املنافسة حسب ترتيبها املالي  امللفإذا تبين أن 

 التصاعدي. 

 فإنه يطلب من املشاركين املعنيين تقديم عروض مالية جديدة باتجاه التخفيض. في حالة تساوي العروض ماليا ألكثر من عرض

 الرفــــض:: حــــــاالت ثامنال الفصل

 تقص ى العروض التي: 

 ترد بعد التاريخ األقص ى املحدد لقبول العروض. -

 اللجنة ذات النظر. طرفأجل محدد من في استكمالها كتابيا إثر طلب إلم توفر بها الوثائق املطلوبة  -

 تتضمن تغيير في مكونات وثائق ملف االستشارة. -

 الوثائق املكونة مللف االستشارة ال تحمل إمضاء -

 واملالية أو ال تحمل املدعمات الالزمة. تستجيب ملؤهالت العارض وضماناته املهنية ال  -

 املتضمنة لتحفظات لم يرفعها العارض وتمسك بها. -

 وبصفة عامة العرض الذي ال يحترم شروط االستشارة. -

 :وآجال التزويد : إجراءات اإلعالم والتبليغتاسعالالفصل 

 به هاتفيا تصالاالاختياره في العنوان املبين بوثيقة بطاقة اإلرشادات العامة للمزود عن طريق الفاكس أو بيتم إعالم املشارك الذي تم 

 لتبليغه بإذن التزود.

 هيئة التدريس ءو أعضاأ ةلطلباتذاكر السفر بالطائرة لفائدة تسليم ب االلتزامم إذن التزود يجب على العارض املعني وابتداء من تاريخ تسل

 .موضوع االستشارة املشاركين اإلداريينأو 

 :تذاكر السفركمية  : تغيير شراالع الفصل

( في املائة من الكمية املضمنة دون أن يطالب %) 40وذلك في حدود عشرون  عدد تذاكرالسفر الزيادة أو النقصان في  جامعةلل يمكن

 املقترحة.الفردية أو تغيير في األثمان  اعتراض أو تحّفظاملزود بأي 

 :: املحاسب املكلف بالدفععشر حاديال الفصل

يوما من  18في أجل أقصـاه املتعهدة بعد اإليفاء بجميع التزاماتها في  وكالة األسفار خالص مستحقات  املنار تونس جامعةيتولى محاسب 

املتمتع  طرف منبوصوالت التسليم ممضاة ومختومة  لفواتير في أربعة نظائر ومرفقةاملزود لبعد إيداع  وذلك رفتاريخ تلقيه األمر بالصّ 

 .وكالةواملمثل عن ال بتذكرة السفر 

 مراجـع قانونيـة: عشر ثانيالالفصل 

ه يقع الرجـوع إلى النصـوص القانونيـة اآلتي ذكرها: ستشارةفي صورة وقوع سهو أو اختالف حول تأويل بنود هذه اال 
ّ
 فإن

 وجميع النصوص املتممة واملنقحة  1190ديسمبر   31املؤرخ في   لسنة 51القانون عدد الصادرة بمقتض ى  مجلة املحاسبة العمومية

 .له

   تهمواملتعلق باإلعفاء الجبائي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتم 1112مارس  12املؤرخ في  1112لسنة  889األمر عدد. 

   لكّراس الشروط اإلدارية العاّمة املطبق في الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادّية وخدمات وامللحق بالرائد الرسمي

 .1116أكتوبر  02ـدد املؤرخ في  50للجمهورية التونسية عـ

   املنّقحة واملتّممة لهوالنصوص  املتعلق بأحكام تنظيم الصفقات العمومية 4012مارس  10املؤرخ في  1001األمر عدد. 
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 .كراس الشروط اإلدارية العامة 

 .كل النصوص والتراتيب الجاري بها العمل 

 
 

------====§====------ 

 

 

 ..........................................تونس فــــي    

 

 اطلعت عليه وأمضيت      

 العارض

 ...........................................تونس فــــي  

 

 اطلعت عليه وصادقت       

 رئيس جامعة تونس املنار      
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ّ

ّ

ّ

ّالحقــــــــالم
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 ـــــــــــــــــــدد1عـــــــــــــــــــــملحـــــــــــق 
 

 

 زوداملبطاقة إرشادات عامة حول 
 

 ..........................................................................................................................................................................................:وكالة األسفاراالسم االجتماعي ل

 ...........................................................................................................................................................................................الشكل القانوني للشركة:

 ...........................................................................................................................................................................................................العنوان بالكامل:

 ...................................................................................................................:.......................الفاكس.........................................................................................................................................................................:الهاتف

 ........................................................رقم املعّرف الجبائي:.......................................:.............................جل التجاري تحت عددمرّسمة بالّس .

 ....................................................................................................................................عدد اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي:

 ..........................................................................................................................................................البنك:....................................................................................................................: رقم الحساب الجاري 

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................وكيل الشركة:

 ..........................................................................................................................................................................)االسم واللقب والخطة(:الشخص املفّوض إلمضاء وثائق العرض

 .......................................................................................................................................................البريد إلكتروني:.............. .....................................................................................رقم الهاتف الجّوال:

 

 

 .............................................................................في:................................................                                        

 العارض

 ) الصفة، الختم واإلمضاء ،االسم واللقب                                                 (
 

 ــددـــــــــــــــــ2ـــــــــــــــــــــعملحـــــــــــق 

 

 إلى املشتري العمومي وعدم االنتماءفـي عـدم اإلفـالس، عدم التأثير  تصريح علـى الشرف
 

 

 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.  4012مارس  13مؤرخ في 2013لسنة  1039تطبيقا لألمر عدد 

 

قـب، )االسمإني املمضـي أسفلـه: 
ّ
 .………………………………………………................ (الصفـة، الل

 …………............………………………………………………… باسم لحساب شركة واملتعهد
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 الشرف:أصرح علـى 

 العدلية،بـأّن هـذه الشركـة ليسـت فـي حـالـة إفــالس أو التسوية  -

بأن ألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا القصد منها التأثير على مختلف إجراءات إبرام  -

 ومراحل إنجازها بما يخدم مباشرة أو بصفة غير مباشرة مصلحتي، االستشارة

 .خر أجل لتسليم العروضخالل فترة الخمس سنوات السابقة آل بأني لم أكن عونا عموميا  -

تذاكر السفر بالطائرة التزود بب الخاصة AFRIDI /4040/02عدد االستشارةهذا، وسيقدم هذا التصريح على الشرف للمشاركة في 

 .املمول من اإلتحاد األوروبيAFRIDI وأعضاء هيئة التدريس املشاركين في مشروع التنقل الجامعي داخل إفريقيا  ةلطلبالفائدة 

 

 .............................................................................في:................................................

 العارض

 ) الصفة، الختم واإلمضاء ،االسم واللقب                                                 (
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 ـــــــــــــــــــدد3عـــــــــــــــــــــملحـــــــــــق 

 

 جدول األسعار
وأعضاء هيئة التدريس املشاركين في مشروع التنقل الجامعي داخل إفريقيا املمول  ةلطلباتذاكر السفر بالطائرة لفائدة التزود ب "

 " AFRIDIمن اإلتحاد األوروبي
 

 ع/ر
 مسار الرحلة

كمية 

البيان 

 املطلوب

 تاريخ الرحلة

 املحتمل

لتذكرة ل الفرديثمن ال

داء عىى دون اعتبار األ 

 القيمة املضافة

(PUHT) 

لتذكرة ل الفرديثمن ال

داء عىى اعتبار األ ب

 القيمة املضافة

(PUTTC) 
 الوصول  االنطالق

   4040 نوفمبر 00 01 تونس السنغال  .1

   4040نوفمبر 00 01 تونس الجزائر  .2

   4040نوفمبر  00 01 مدغشقر بوركينا فاسو  .3

   4040نوفمبر  00 01 تونس بوركينا فاسو  .4

   4040نوفمبر  00 01 بوركينا فاسو مدغشقر  .5

   4040نوفمبر  00 01 الجزائر تونس  .6

خالل السنة الجامعية  01 الجزائر مدغشقر  .7

4040-4041 

  

خالل السنة الجامعية  01 بوركينا فاسو مدغشقر  .8

4040-4041 

  

   (PTHTVA)داء عىى القيمة املضافةاأل دون اعتبار  كر التذل جمىيالبلغ امل

   (montant TVA)داء عىى القيمة املضافةاأل 

   (PTTVA)داء عىى القيمة املضافةاأل اعتبار ب كرالتذل جمىيال بلغامل
 

 ............................................................................................................................................هذا على مبلغ قدره: عرض األثمان أوقف 
 

 

 .............................................................................في:................................................

 اطلعت عليه وأمضيت      

  العارض

 
 



املمول من AFRIDIاملشاركين في مشروع التنقل الجامعي داخل إفريقيا  و اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس  ةلطلباتذاكر السفر بالطائرة لفائدة التزود ب:  2020/... استشارة عدد

 اإلتحاد األوروبي

  

 01/13 صفحة
 

 

 

 

 
 

 


