طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جـامعة تـونس املنـار

كراس شــروط
يتعلق باقتناء زي شغل
لفائدة عملة جـامـعــة تـونـس املـنـارومـؤسـسـاتها
طلـب العـروض وفق اإلجراءات املبسطة عـدد 2022/01
عبر منظومة الشراءات على الخط " تونيبس "
TUNEPS

جانفي 2022

1

طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

ك ـ ـراس ا ل ـمقتض ي ـات اإلدا ري ـة ال خ ـاصة
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الباب ّ
األول  :ال ش ـروط اإلدا رية للمشاركة
الف ص ـل  :1موض ـوع طلب عروض
تعتزم جامعة تونس املنار القيام بطلب عروض وفق اإلجراءات املبسطة طبقا ألحكام األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ في 13
مارس  2014وعلى األمر الحكومي عدد  416لسنة  2018مؤرخ في  11ماي 2018املتعلق بتنقيح وإتمام األمر عدد  1039لسنة 2014
املؤرخ في  13مارس  2014واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وكذلك طبقا ملقتضيات كراس الشروط هذا القتناء زي الشغل لفائدة
عملة جامعة تونس املنار ومؤسساتها بعنوان سنة .2021
تعتبر هذه الطلبات موضوع طلب العروض هذا عادية وتتوزع إلى  22فصال،
بيان الفصل
عدد الفصل
01
حذاء
02
حذاء واقي
03

نساء
رجال
رجال
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حذاء واقي sans fer

رجال

05
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07
08
09
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قبقاب

نساء ورجال
نساء
رجال
نساء
رجال
نساء
رجال
نساء
رجال
نساء
رجال
نساء
رجال
نساء
رجال
نساء
رجال

22

كسوة صيف
كسوة شتاء
معطف
قميص صيف
قميص شتاء
سروال صيف
سروال شتاء
ميدعة بيضاء

رجال

بدلة زرقاء

ويمكن لكل عارض في طلب العروض هذا املشاركة في فصل واحد أو جميع الفصول على أن يتم اإلسناد حسب الفصول.
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الفصل  :2ال ش ـروط املط ل ـوبة للمشارك ـة
يمكن للوكالء املؤهلين بصفة قانونية املشاركة شرط أن ال يمثل نفس الوكيل أكثرمن عارض واحد لطلب العروض.
❖ ويعتبر عدم االستجابة ألحد الشروط التالية سببا كافيا إلقصاء العرض:
 العروض الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض؛
 العروض التي تتضمن وثيقة أجل تنفيذ تجاوزت املدة القصوى املنصوص عليها؛
 غياب وثيقة الضمان املالي الوقتي؛
 غياب وصل يفيد دفع مبلغ ثالثون دينار ( 30دينار) غير قابل لإلرجاع ،تدفع باسم السيد محاسب جامعة تونس املنار على
رقم الحساب الجاري عدد  17001000000229467656عن طريق حوالة بريدية (مع ضرورة وضع ختم املؤسسة املشاركة
في طلب العروض على الشهادة في اصدار حوالته) ؛
 غياب وثيقة التعهد املالي أو جداول األسعار الفردية؛
 غياب وصوالت تسليم نماذج زي الشغل؛
وذلك وفق الفصول  60و 62من األمر عدد 1039لسنة  2014مؤرخ في  13مارس .2014

الف ص ـل  :3تقد ي ـم ال ع ـروض
ترس ـ ـ ـ ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ـ ـ ــروض اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة والفني ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة وجوب ـ ـ ـ ـ ـ ــا عب ـ ـ ـ ـ ـ ــر منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـراء العم ـ ـ ـ ـ ـ ــومي عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ت ـ ـ ـ ـ ـ ــونيبس عب ـ ـ ـ ـ ـ ـر

املوقع  www.tuneps.tnفي التاريخ واألجل املحدد في اإلعالن عن طلب العروض.
ويج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب أن تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الوث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائق مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة طبق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ملقتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراس الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي و ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة تج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوز الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض
االلكترونيـ ـ ــة الحجـ ـ ــم األقص ـ ـ ـ املسـ ـ ــمو بـ ـ ــه فنيـ ـ ــا واملنصـ ـ ــوص عليـ ـ ــه باملنظومـ ـ ــة)
الحال ـ ـ ـ ــة تق ـ ـ ـ ــديم جـ ـ ـ ـ ـ ء م ـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ــرض خ ـ ـ ـ ــارج الخ ـ ـ ـ ـ

fichiers

des

taille

( يمكـ ـ ــن فـ ـ ــي هـ ـ ــذه

بطريق ـ ـ ـ ــة مادي ـ ـ ـ ــة و ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــي اآلج ـ ـ ـ ــال املح ـ ـ ـ ــددة لقب ـ ـ ـ ــول الع ـ ـ ـ ــروض عل ـ ـ ـ ــى أن ي ـ ـ ـ ــتم

إرسـ ـ ـ ـ ــال كافـ ـ ـ ـ ــة الوثـ ـ ـ ـ ــائق املالي ـ ـ ـ ـ ــة و العناصـ ـ ـ ـ ــر التـ ـ ـ ـ ــي تعتم ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ــي التقيـ ـ ـ ـ ــيم الفن ـ ـ ـ ـ ــي و املـ ـ ـ ـ ــالي علـ ـ ـ ـ ــى الخ ـ ـ ـ ـ ـ و أن يـ ـ ـ ـ ــن

العـ ـ ـ ـ ــارض ض ـ ـ ـ ـ ــمن

عرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اإللكترون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الوث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائق املرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ودون أن تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون مخالف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للعناص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالعرض
اإللكتروني.
و تمكن املنظومة من إثبات اإلرسال وتاريخه وساعته.
ترس ـ ـ ـ ـ ــل وثيق ـ ـ ـ ـ ــة الض ـ ـ ـ ـ ــمان ال ـ ـ ـ ـ ــوقتي ف ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر مغل ـ ـ ـ ـ ــق إل ـ ـ ـ ـ ــى مكت ـ ـ ـ ـ ــب الض ـ ـ ـ ـ ــب املرك ـ ـ ـ ـ ـ ي لجامع ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ــونس املن ـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ـ ــق
البري ـ ـ ـ ـ ــد مض ـ ـ ـ ـ ــمون الوص ـ ـ ـ ـ ــول أو البري ـ ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ـريع أو تس ـ ـ ـ ـ ــلم مباش ـ ـ ـ ـ ــرة مقاب ـ ـ ـ ـ ــل وص ـ ـ ـ ـ ــل إي ـ ـ ـ ـ ــداع باس ـ ـ ـ ـ ــم الس ـ ـ ـ ـ ــيد رئ ـ ـ ـ ـ ـ س جامع ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ــونس
املن ـ ـ ـ ـ ــار :جامع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـ ــونس املن ـ ـ ـ ـ ـ ــار املرك ـ ـ ـ ـ ـ ــب الج ـ ـ ـ ـ ـ ــام ي فرح ـ ـ ـ ـ ـ ــات حش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ص.ب  94الرمان ـ ـ ـ ـ ـ ــة ـ  1068ت ـ ـ ـ ـ ـ ــونس ويك ـ ـ ـ ـ ــون آخ ـ ـ ـ ـ ــر أج ـ ـ ـ ـ ــل
لقبول العروض يوم الخميس  17فيفري  2022على الساعة منتصف النهار( 12:00ص).
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ويتكون العرض من:
ّ
والضمان املالي:
 .1الوثائق اإلدارية
▪ وثيقة الضمان املالي البنكي الوقتي؛ وال يتم قبول الضمان املالي املرسل عبر منظومة .TUNEPS
▪ وصل يفيد دفع مبلغ ثالثون دينار ( 30دينار) غير قابل لإلرجاع ،تدفع باسم السيد محاسب جامعة تونس املنار على رقم الحساب
الجاري عدد  17001000000229467656عن طريق حوالة بريدية (مع ضرورة وضع ختم املؤسسة املشاركة في طلب العروض على
الشهادة في اصدار حوالته).:
ّ
يتم تقديمهما وجوبا في ظرف مغلق.
▪ كراس الشروط اإلدارية .cocher la case « j’accepte » sur TUNEPS
▪ تصريح على الشر بعدم التأثيرcocher la case « j’accepte » sur TUNEPS
▪ تصريح على الشر بعدم االنتماء cocher la case « j’accepte » sur TUNEPS
▪ بطاقة إرشادات عامة حول املشارك تحمل إمضاء املشارك وختمه طبقا للنموذج (امللحق عدد .) 01
▪ تصريح على الشر بصحة املعطيات وباحترام شروط املشاركة (امللحق عدد .) 02
▪ وثيقــة أجــل التنفيــذ (امللحق عدد . ) 03
▪ تصريح على الشر في وجود نيابة قارة بتونس الكبرى (امللحق عدد .) 04
▪ نظير من السجل التجاري؛
▪ نسخة من بطاقة التعريف الجبائبة؛
▪ املراجع والصفقات (الثالث السنوات األخيرة)؛
▪ يتم التثبت من االنخراط بالضمان االجتماعي والوضعية الجبائية مباشرة عبر منظومة  TUNEPSخالل جلسة فتح الظرو على الخ .
ويتم مسح copie scannéeجميع الوثائق وإرسالها عبر منظومة  TUNEPSفيما عدى وثيقة الضمان املالي البنكي الوقتي.
 .2العرض الفني :
▪ نس ـ ـ ـ ـ ــخة م ـ ـ ـ ـ ــن وص ـ ـ ـ ـ ــل تس ـ ـ ـ ـ ــليم النم ـ ـ ـ ـ ــاذج املش ـ ـ ـ ـ ــارك ه ـ ـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ـ ـ ــمن طل ـ ـ ـ ـ ــب الع ـ ـ ـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ـ ــذا وف ـ ـ ـ ـ ــق الفص ـ ـ ـ ـ ــل  8م ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ـراس الش ـ ـ ـ ـ ــروط
(ممضاة ومؤرخة من قبل العارض واملمثل عن الجامعة)؛
▪ قائمة في الفصول املشارك ها (ملحق عدد )05؛
استمارات اإلجابة على الخاصيات الفنية لألقساط املشارك ها ( )Formulaire de réponsesممضاة ومؤرخة من قبل العارض وتحمل
ختم الشركة تحدد بوضو الخاصيات الفنية املتعلقة بكامل الفصول املدرجة في األقساط املقترحة مع وجوب تعميرها (امللحق عدد )06؛
ويتم مسح copie scannéeجميع الوثائق وارسالها عبر منظومة .TUNEPS
 .3العرض املالي:
▪ وثيقـ ـ ـ ـ ـ ــة التعهـ ـ ـ ـ ـ ــد :يـ ـ ـ ـ ـ ــتم تعميرهـ ـ ـ ـ ـ ــا طبقـ ـ ـ ـ ـ ــا لألنمـ ـ ـ ـ ـ ــوذج املـ ـ ـ ـ ـ ــدرج علـ ـ ـ ـ ـ ــى الخـ ـ ـ ـ ـ ـ عبـ ـ ـ ـ ـ ــر منظومـ ـ ـ ـ ـ ــة  TUNEPSوذلـ ـ ـ ـ ـ ــك بالتنصـ ـ ـ ـ ـ ــي علـ ـ ـ ـ ـ ــى
املبلغ الجملي باعتبار جميع االداءات؛
▪ ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدول التفص ـ ـ ـ ـ ـ ــيلي لألثم ـ ـ ـ ـ ـ ــان (امللح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد  )07طبق ـ ـ ـ ـ ـ ــا للمث ـ ـ ـ ـ ـ ــال املص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب ممض ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ومختوم ـ ـ ـ ـ ـ ــة وتحت ـ ـ ـ ـ ـ ــوي عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ـ ــعار
ثابتة وغير قابلة للمراجعة .ويتم نسخه وإرساله عبر منظومة  TUNEPS؛
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بمج ـ ـ ـ ـ ــرد تق ـ ـ ـ ـ ــديم الع ـ ـ ـ ـ ــرض يعتب ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ــارض ق ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ـ ــولى بوس ـ ـ ـ ـ ــائله الخاص ـ ـ ـ ـ ــة وتح ـ ـ ـ ـ ــت كام ـ ـ ـ ـ ــل مس ـ ـ ـ ـ ــؤولياته جم ـ ـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ـ ـ ــل املعلوم ـ ـ ـ ـ ــات
الضرورية لتقديم عرضه والتنفيذ املحكم اللتزاماته.

الف ص ـ ـل  :4اعتراضات أ و استفسارات
يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات بخصوص كراس الشروط اإلدارية والفنية الخاصة بطلب العروض وفق اإلجراءات
املبسطة عدد  2022/01وذلك في أجل أقصاه عشرة ( )10أيام قبل التاريخ املحدد آلخر أجل لقبول العروض
ويوجهها إلى رئاسة الجامعة على العنوان التالي:
جامعة تونس املنار
املركب الجام ي فرحات حشاد ص.ب 94الرمانة ـ  1068تونس ـ
الهاتف  & 71887713فاكس 71887712
على أن تتولى مصالح الجامعة اإلجابة عليها في اجل أدناه ( )05أيام قبل انتهاء اجل تقديم العروض.
وإذا كان الطلب مبررا ،يتم إعداد ملحق مللف طلب العروض يتضمن اإليضاحات املطلوبة ويوجه إلى جميع املترشحين الذين سحبوا
كراسات الشروط في أجل ال يتجاوز( )5خمسة أيام قبل التاريخ األقص املحدد لقبول العروض وذلك طبقا للفصل  6من األمر عدد
 1039لسنة .2014
وإذا كانت التوضيحات هامة ومن شأنها أن تدخل تغييرات جوهرية على كراس الشروط يتم التمديد في التاريخ األقص املحدد
لقبول العروض بفترة كافية تمكن املشاركين من تقديم عروض جدية.
ويتم اإلعالن عن هذه الفترة للعموم عبر الصحف.

الفصل  :5ال ضمان املالي الوقتي
كل عرض ال يشمل الضمان املالي الوقتي يعتبرال غيا.
كل عارض أن ّ
يجب على ّ
يقدم ضمن عرضه ضمانا ماليا وقتيا في القيمة املحددة والخاصة بصنف الفصول (بقطع النظر عن املشاركة
في فصل واحد أو أكثر) التي س شارك فيها العارض في طلب العروض هذا؛
يمكن تعويض الضمان الوقتي بالتزام كفيل بالتضامن طبقا للنموذج املدرج بامللحق عدد  8ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق
عليها من قبل الوزير املكلف باملالية.

وتم تحديد مقدار هذا الضمان بالنسبة لكل قس طبقا للجدول التالي:
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قيمة الضمان املالي الوقتي حسب
الفصول
(بحساب الدينار)

عدد  /بيان الفصل
نساء

01

210

حذاء
رجال

270

02
03

حذاء واقي

رجال

35

04

حذاء واقي sans fer

رجال

13

05

قبقاب

نساء ورجال

114

نساء

200

06
كسوة صيف
07

رجال

570

08

نساء

200

كسوة شتاء
09

رجال

570

10

نساء

30

معطف
11

رجال

340

12

نساء

120

قميص صيف
13

رجال

155

14

نساء

135

قميص شتاء
15
16

سروال صيف

7

رجال

170

نساء

100
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قيمة الضمان املالي الوقتي حسب
الفصول
(بحساب الدينار)

عدد  /بيان الفصل
17

رجال

4

18

نساء

115

سروال شتاء
19

رجال

4

20

نساء

175

ميدعة بيضاء
21
22

بدلة زرقاء

رجال

70

رجال

120

TOTAL

3720

مالحظات:
 يحدد مقدار الضمان الوقتي املطالب به العارض حسب قيمة الضمان املالي الخاص بكل قس املعني بمشاركة العارض ضمن
الصفقة ،بحيث تقتض ي املشاركة في أكثر من صنف من الفصول تقديم وثيقة واحدة للضمان املالي الوقتي مع ضرورة بيان الفصل
املشارك فيه.
 ويبقى هذا الضمان صالحا طيلة مدة صلوحية العروض ( 120مائة وعشرون يوما) وإلى حين تعويضه بالضمان النهائي بالنسبة
للعارضين املحتفظ بعروضهم إال أنه يتم إرجاع الضمان املالي الوقتي للعارضين غير املحتفظ بعروضهم ،وذلك بعد اختيار صاحب
الصفقة.
 وفي حالة قبول التمديد في صلوحية العروض فإن الضمان الوقتي ُيمدد أيضا في صالحيته بعد موافقة العارضين املشاركين .ويلتزم
امل ود بإنجاز ذلك في اآلجال املطلوبة.
 أما فيما يخ العروض املقصية وغير املقبولة فيقع استرجاع الضمان الخاص ها من قبل العارض خالل  20يوما من تاريخ اإلعالن
الرسمي عن النتائج النهائية لتقييم العروض.

الفصل  :6مدة صالحية العروض
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بمجرد تقديم العروض فإن كل مترشح يبقى مل ما بعرضه ملدة مائة وعشرون ( )120يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر اجل محدد
لقبول العروض.
وبمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر املترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل املعلومات التي
يرونها الزمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ املحكم اللتزاماتهم وذلك طبقا للفصل  8من األمر عدد  1039لسنة .2014

الفصل  :7تحديد مبلغ الصفقة
تبرم الصفقة على أساس أثمان فردية ويجب على املشارك أن يدرج بالجدول التفصيلي لألثمان بلسان القلم وباألرقام دون احتساب
األداء على القيمة املضافة و يجب على املشارك أن يقدم أثمان الفصول وفقا ألنموذج جدول تفصيلي لألثمان املرفق بملحق كـراس
الشـروط والذي يجب أن يكون ممض ومختوم من طرفه (ملحق عدد .)07
ثم يقوم بتضمين هذه األثمان بالتفصيل التقديري وتطبيقها على الكميات التقديرية بحيث يتم تحديد مبلغ العرض دون اعتبار
األداء على القيمة املضافة ويضا إلى هذا املبلغ األداء على القيمة املضافة ويتم إدراجه ضمن وثيقة التعهد باعتباره مبلغ العرض .يتعين
على املشارك أن يبين بصفة منفصلة مبلغ األداء على القيمة املضافة واملبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات.
تقدم األثمان الفردية بالدينار التونس ي مع احتساب جميع االداءات واملعاليم ( ،)TTCوهي نهائية وغيرقابلة للمراجعة
يجب على املشارك أن يدرج ضمن وثيقة القائمة التفصيلية لألثمان العناصر املكونة لكل ثمن فردي من جدول األثمان كما يجب
أن يبين بصفة منفصلة التكلفة واألداء على القيمة املضافة وجميع األداءات األخرى وكيفية احتسابه.
يمكن للمشارك أن يقتر تخفيضات على مبلغ العرض دون اعتبار األداء على القيمة املضافة في شكل نسبة أو نسب مائوية تطبق
على جميع األثمان الفردية .ويتعين على املشارك أن ين على هذه التخفيضات باألرقام وبلسان القلم ضمن وثيقة التعهد وأن يبين
شروط تطبيقها.
وفي صورة وجود تضارب بين نسب التخفيض ومبالغ التخفيض يتم إصال العرض على أساس نسب التخفيض.
وتتولى لجنة الشراءات إصال جميع األخطاء وتقوم عند االقتضاء بتصحيح مبلغ العرض دون أن يكون للمشارك إمكانية في
االعتراض.
ويعتبر املشارك الذي أمض ى كراس الشروط قد اطلع على جميع وثائق طلب العروض وبأنه اعتبر عند تحديد أثمانه كل
التكاليف املترتبة عن تقديره لطبيعة االقتناءات املطالب بتسليمها وكل املصاريف العامة والضرائب واألداءات وهامش الربح وكل
املخاطرالذي يتحملها.
وال يؤخذ بعين االعتبار تغيير األثمان الذي من املمكن أن يطرأ على أثمان البضاعة املقدمة موضوع طلب العروض وذلك خالل
األجل التعاقدي.
لذا فكل عارض مطالب بالتنصي

ضمن عرضه املالي على قائمة في زي الشغل وأثمانها.

الف ص ـ ـل  :8تقديم ن م ـاذج زي الشغل
كل مشارك في طلب العروض هذا مطالب:
❖ بالنسبة الفصول من  01الى( 05أحذية):
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يجب مدنا بزوج حذاء حسب الفصول املشارك ها وذلك حت يتسن لنا في مرحلة أولى تحليل القطعة وفي مرحلة ثانية وفي صورة
تطابق األنموذج مع خاصيات كراس الشروط الفنية ،تقييم القطعة من حيث املظهر.
❖ بالنسبة للفصول من  06إلى :22
* بتقديم نموذج لكل فصل من فصول زي الشغل التي يشارك ها في عرضه واملطلوبة في كراس الشروط هذا،
* مدنا بقطعة قماش من نفس نوعية قماش الفصل املشارك به ويجب أن ال تقل هذه القطعة على أبعاد  A4أي  30صم*  21صم
أو أكثر ،حت يتسن للخبراء املعنيين إجراء التحاليل الالزمة للتأكد من تطابق مكونات القماش مع الخاصيات الدنيا املطلوبة في كراس
الشروط الفنية
*في صورة عدم إرفاق النموذج املشارك به بقطعة القماش املذكورأنفا سيقع قطعها من النموذج املقدم.
كل نموذج مخالف للمقتضيات الفنية املطلوبة بكراس الشروط هذا س تم إقصاؤه.
وإيداع النماذج يجب أن يتم بمقر جامعة تونس املنار لدى اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز على العنوان التالي:
جامعة تونس املنار
اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز
 5شارع الطاهربن عمار – عمارة عامراملس ي-الطابق الرابع
(املحاذية لجامع امللك عبد العزيزآل سعود) املنار2
وذلك قبل يوم الخميس  17فيفري  .) 2022األجل األقص لقبول العروض مقابل وصل تسليم يحدد نوع العينة وعدد النماذج
وتاريخ قبولها وكل عينة تصل بعد األجل املحدد يعتبر العرض املتصل ها الغيا
نماذج فصول زي الشغل التابعة للعارضين الذين لم يقع االحتفاظ بعروضهم في هذه الصفقة يتم استرجاعها من طر
العارضين املعنيين وذلك بعد عملية التقييم الفني للعروض وفي خالل أجل شهرمن اإلعالن عن إسناد الصفقة.
نماذج زي الشغل التي وقع عليها االختيار يتم االحتفاظ ها وجوبا بالجامعة الستعمالها كعينة عند تسليم زي الشغل للجامعة
وللمؤسسات التابعة لها ،وترجع هذه النماذج إلى العارضين املحتفظ بعروضهم بعد خالص الفواتير املتعلقة به.
بالنسبة للفصول من عدد  01إلى عدد  ( 05األحذية ) القطعة التي سيجرى عليها التحليل يحتفظ بها مخبر التحليل
وبالتالي ليس بإمكان العارض استرجاعها الحقا.
علما بأن الجامعة ال تتحمل مسؤولية التغييرات (حرق أو تم يق إلخ )...التي يمكن أن تطرأ على النماذج التي قدمها العارضون
وذلك خالل عملية فح واختبار نوعيتها.
*مالحظة :إن عدم تقديم نموذج ألحد الفصول املشارك ها يؤدي إلى إلغاء العرض بالنسبة إلى هذا الفصل.

ا لف ص ـ ـل  :9حاالت اإلقصاء اآللي
تقص آليا:
 العروض الواردة بعد اآلجال املحددة لقبولها؛ -العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان البنكي الوقتي؛
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 -العروض التي لم تتضمن الجدول التفصيلي لألثمان.

الفصل  :10ف ـتح ال ظ ـروف
ت ـ ـ ـ ـ ــتم عملي ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــتح الع ـ ـ ـ ـ ــروض ال ـ ـ ـ ـ ــواردة عل ـ ـ ـ ـ ــى الخ ـ ـ ـ ـ ـ والج ـ ـ ـ ـ ـ ء ال ـ ـ ـ ـ ــوارد منه ـ ـ ـ ـ ــا مادي ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ـ ــل لجن ـ ـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـ ـراءات ف ـ ـ ـ ـ ــي جلس ـ ـ ـ ـ ــة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة علني ـ ـ ـ ـ ــة وذل ـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـ ـ ــوم ي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الخم ـ ـ ـ ـ ـ ــيس  17فيف ـ ـ ـ ـ ـ ــري  2022عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى الس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة الواح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة والنص ـ ـ ـ ـ ـ ــف بع ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوال (13:30
ص) بــقاعة االجتماعات بمقر اإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز.

الف ص ـ ـل  :1 1استكمال العروض
تـ ـ ـ ـ ــتم دعـ ـ ـ ـ ــوة املشـ ـ ـ ـ ــاركين الـ ـ ـ ـ ــذين لـ ـ ـ ـ ــم يقـ ـ ـ ـ ــدموا كـ ـ ـ ـ ــل الوثـ ـ ـ ـ ــائق الغيـ ـ ـ ـ ــر اإلقصـ ـ ـ ـ ــائية إلـ ـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـ ـ ــتيفاء وثـ ـ ـ ـ ــائقهم أو الـ ـ ـ ـ ــذين لـ ـ ـ ـ ــم يمضـ ـ ـ ـ ــوا
كـ ـ ـ ـ ـ ــل الوثـ ـ ـ ـ ـ ــائق حسـ ـ ـ ـ ـ ــب الصـ ـ ـ ـ ـ ــيغ املطلوبـ ـ ـ ـ ـ ــة القيـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ـ ــذلك فـ ـ ـ ـ ـ ــي أجـ ـ ـ ـ ـ ــل تحـ ـ ـ ـ ـ ــدده اللجنـ ـ ـ ـ ـ ــة وفـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ــال انقضـ ـ ـ ـ ـ ــاء األجـ ـ ـ ـ ـ ــل املحـ ـ ـ ـ ـ ــدد دون
استكمال ملفاتهم يقع إقصاء عروضهم.

الفصل  :1 2منهجية تقييم ال ع ـ ـروض
تطبيقا للفصل  63من األمر عدد  1039لسنة  ،2014يكون تقييم العروض حسب الفصول؛ وحسب املراحل التالية:
 /1املرحلة األولى :
يعتبر زي الشغل امل مع اقتناؤها من ضمن الطلبات العادية  ،لذلك فإنه يتم في مرحلة أولى التثبت باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية
والضمان الوقتي ،في صحة الوثائق املكونة للعرض املالي وتصحيح األخطاء الحسابية واملادية عند االقتضاء وفي مرحلة ثانية دراسة
مقبولية األثمان وعلى هذا األساس يتم ترت ب جميع العروض املالية املقبولة تصاعديا حسب الفصول.
في حالة وجود تضارب بين بيانات الجدول التفصيلي لألثمان وبيانات وثيقة التعهد ،فإن بيانات األثمان املكتوبة باألحر ضمن
الجدول التفصيلي لألثمان هي التي يؤخذ ها ،وتعدل وجوبا البيانات املخالفة أو كذلك األخطاء املادية في العمليات الحسابية وذلك
بإثبات املبلغ الحقيقي للصفقة.
وفي حالة تساوي أفضل العروض ،باعتبار كل العناصر املعتمدة ،يمكن للمشتري العمومي أن يطلب من املشاركين املعنيين بناء
على رأي لجنة الصفقات ذات النظر تقديم عروض مالية جديدة.
 وفي هذا اإلطار يتم إقصاء كل عرض:
مشــارك فــي فصــول األحذيــة وغيــر مخــتص فــي بيعهــا أو تصــنيعها وذلــك حســب االختصــاص الرئيلـ ي والثــانوي املبــين فــي بطاقــة
التعريف الجبائية.
مشارك في فصول األكسية وغيرمختص في بيعها أو تصنيعها وذلك حسب االختصاص الرئيل ي والثانوي املبــين فــي مضــمون
السجل التجاري.
غير مطابق ملوضوع الصفقة أو ال يستجيب لشروط املشاركة.
ُ
لم يقدم النماذج املشارك ها ( حسب ما ذكر بالفصل عدد  : 11تقديم نماذج زي الشغل )،
11
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لم يتضمن وصل أو وصوالت تسليم النماذج املشارك ها
لم يقدم إحدى الوثائق املعتمدة في التقييم واملذكورة بكراس الشروط اإلدارية وبعد دعوته إلى استيفاء وثائقه إن ل م األمر،
ّ
يقتر أجل تنفيذ يتجاوز املدة املحددة ب ّ
اإلدارية الخاصة،
كراس الشروط
 /2املرحلة الثانية:

في إطار الحرص على إتمام عملية التقييم الفني للنماذج املشارك ها بكل دقة وشفافية ،س تم في مرحلة أولى تحليل عينات
النماذج املقدمة من قبل املشاركين في مخابر مختصة في تحليل األقمشة والجلد واألحذية وذلك للتأكد من صحة تركيبة النماذج
ومطابقتها مع ما هو مطلوب في كراس الشروط الفنية.
وتتولى لجنة الشراءات في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني املقدم من قبل صاحب العرض املالي األقل ثمنا بالنسبة
لكل فصل وتقتر إسناده الصفقة في صورة مطابقة الخاصيات الفنية الدنيا الواردة بكراس الشروط الفنية مع ما ورد بكراس
الصيغ الفنية ( (formulaire de réponseو الخاصيات الفنية لنماذج زي الشغل ) (échantillonاملقترحة من طر العارضين،
وتقرير مخبر التحاليل لألقمشة واألحذية .وفي صورة عدم املطابقة يتم اعتماد نفس املنهجية بالنسبة للعروض الفنية املنافسة
حسب ترتيبها املالي التصاعدي.
علما وأن عملية التقييم تتم حسب الفصول؛ وبالتالي بمجرد اقترا إسناد الصفقة حسب املنهجية املشار إليها أعاله فانه
يصبح من غير الضروري مواصلة بقية دراسة العروض الفنية.
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ال ب ـاب ال ث ـاني  :الب ن ـود الت ع ـاقدية
الف ص ـل  :1 3إجراءات اإلعالم بالصفقة والتبليغ
يتم إعالم املشارك الذي تم اختياره بصفة وقتية في العنوان املبين بوثيقة التعهد كتابيا.
ويتحتم عليه في غضون  05أيام املوالية استكمال جميع اإلجراءات املتعلقة بإمضاء مشروع عقد الصفقة وإيداعه لدى
املشتري العمومي خالل الخمسة  05أيام املوالية لإلعالم.
و في صورة عدم إمضائه العقد عند انقضاء الفترة املمنوحة يحق للمشتري العمومي حج الضمان الوقتي والعدول عن إسناده
الصفقة.
على إثر املصادقة على الصفقة وإمضاؤها من قبل املشتري العمومي يتم تبليغها إلى صاحبها بكل طريقة مادية مقابل وصل
إيداع ممض من صاحبها أو من ينويه.
يتعين على صاحب الصفقة القيام بإجراءات التسجيل وإيداع الضمان النهائي خالل العشرين ( 20يوما) املوالية لتسلم اإلذن
اإلداري ،وابتداء من تاريخ تسليم اإلذن اإلداري يجب على العارض أو العارضين املعنيين البدء في تنفيذ هذه الصفقة موضوع طلب
العروض وفق اإلجراءات املبسطة عدد  2022/01وذلك طبقا للفصل 74من األمر عدد  1039لسنة . 2014

الف ص ـل  :1 4الضمان املالي النهائي
يجب على صاحب الصفقة تقديم ضمان مالي نهائي بنسبة  %3من املبلغ األصلي لعقد الصفقة أو الطلبية في غضون عشرون يوما
( )20التي تلي تاريخ تبليغه الصفقة وذلك طبقا ملقتضيات الفصل  105من األمر عدد  1039لسنة .2014
ويمكن تعويض الضمان النهائي بالتزام كفيل بالتضامن طبقا للنموذج املدرج بامللحق عدد  9ويكون صادرا عن مؤسسة مالية
مصادق عليها من قبل الوزير املكلف باملالية.
 يبقى الضمان النهائي صالحا طيلة فترة تنفيذ الصفقة أو الطلبية الستخالص ما عس أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من
مبالغ بعنوان تلك الصفقة أو الطلبية.
 يرجع هذا الضمان املالي النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه ال غيا شرط
وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته ،وذلك بانقضاء أربعة أشهر بعد القبول النهائي للطلبات.
 إذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل املشتري العمومي  ،قبل انقضاء اآلجال املذكورة أعاله بمقتض رسالة معللة ومضمونة
الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم بأنه لم يفي بجميع التزاماته ،ال يرجع الضمان النهائي في هذه الحالة ،وال يصبح ال
غيا إال برسالة رفع اليد يسلمها املشتري العمومي.
ّ
 ينجر عن عدم تقديم الضمان املالي النهائي خالل التاريخ املذكورأعاله اعتبارالعارض قد تخلى ضمنيا عن عرضه وبالتالي
يتم تطبيق أحكام الفصل الثالثون " فسخ الصفقة "من كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
 في حالة التمديد في آجال تنفيذ الصفقة يقع التمديد في صلوحية الضمان النهائي.
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الفصل  :1 5ض ـ ـما ن ـات أ خ ـ ـرى
على صاحب الصفقة أو الطلبية أن يلتزموا بـ:
 -1توفير الكميات (األكسية) املطلوبة والتي يتم التعاقد بشأنها ،ملقر املستفيد (الجامعة واملؤسسات الراجعة لها بالنظر(
 -2تنفيذ الصفقة بأنفسهم وبعدم مناولتها ج ئيا أو كليا للغير.
 -3تسليم أكسية مطابقة كليا من حيث النوع والجودة للنموذج املقبول ضمن عروضهم.
 -4تسليم األكسية بمقر الجامعة وبمقرات املؤسسات التابعة لها على نفقتهم.

ّ
املكونة للصفقة وتسجيلها
الف ص ـل  :1 6الوثائق
❖ تتكون الصفقة العامة والتي يحمل تسجيلها على كاهل امل ود من الوثائق التالية:
عقد الصفقة العامة
وثيقة التعهد املالي وجداول األسعار الخاص بالفصول املقبولة
كراس الشروط اإلدارية الخاصة ):الباب الثاني :البنود التعاقدية(
كراس الشروط الفنية الخاصة بالفصول املقبولة
العرض الفني لصاحب الصفقة وجميع البيانات التي تتضمنه
❖ أما بالنسبة للصفقات الخاصة املبرمة بين املؤسسة املستفيدة وصاحب الصفقة والتي يحمل تسجيلهم على كاهل امل ود من الوثائق
التالية:
عقد الصفقة الخاصة
الصفقة العامة املبرمة مع امل ود .

مالحظة هامة  :يمكن لصاحب الصفقة بطلب االنتفاع بالتسجيل حسب مقتضيات الفصل  68مكرر من مجلة
معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
الف ص ـل  :1 7آجال وكيفية تنفيذ الصفقة
تم تحديد األجل األقص لتنفيذ الصفقة ستون ( )60يوما ويبدأ هذا األجل في السريان من تاريخ تسليم اإلذن اإلداري للعارض،
للشروع في تنفيذ الصفقة باعتبار أيام األحد والعطل الرسمية واألعياد ،إال أن املشاركين يمكنهم اقترا آجال تنفيذ أقل من ذلك ضمن
عرضهم.
ّ
يتضمن أجل تنفيذ يفوق األجل املذكور أعاله يعتبر الغيا بصفة آلية.
كل عرض
وال يمكن تغيير أجل التنفيذ إال بملحق بعد أخذ رأي اللجنة املختصة.
يتعهد امل ود بتسليم أزياء الشغل بمقر مغازات الجامعة ومؤسساتها املذكورة الحقا (الفصـل عدد  :21استالم زي الشغل) على
نفقته.
يجب على صاحب الصفقة أن يقوم بنفسه بتنفيذ الصفقة أو الطلبية وال يمكن أن يساهم ها في شركة أو أن يكلف غيره بتنفيذها.

الف ص ـل  :18الوثائق التعا قدية الالحقة إلبرام الصفقة
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بعد إبرام الصفقة يمكن ،عند االقتضاء ،تعديلها بواسطة املالحق وتكون الصفقة األصلية وجميع املالحق املوالية وحدة ال
تتج أ تسم " الصفقة".

الف ص ـل  :19تحيين الثمن
استنادا للفصل 36و  86من األمر عدد  1039لسنة  2014يمكن لصاحب الصفقة ذات األسعار الثابتة ،املطالبة بتحيين
عرضه املالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض املالي وتاريخ تبليغ الصفقة أو إصدار إذن التزود مدة أربعة أشهر،
ويتم التحيين وفقا للقاعدة التالية:
العرض املالي املحيين = العرض املالي األصلي  + 1( xنسبة التحيين)
**نسبة التحيين = الفترة املعنية X

نسبة السوق املالية (بتاريخ اليوم  121املوالي لتاريخ تقديم العرض املالي)
365

علما وأنه ال يمكن أن يتجاوز املبلغ الجملي للتحيين نسبة  %5من العرض املالي دون اعتبار االداءات.
ويجب على صاحب الصفقة في هذه الحالة تقديم مطلب كتابي للمشتري العمومي في أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ تبليغه
تنفيذ الصفقة يبين فيه قيمة التحيين املطلوبة واألسس املعتمدة في تقديره ويكون هذا املطلب مرفقا بجميع الوثائق واملؤيدات
املثبتة لذلك.
ويتولى املشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض وعرضه على أنظار لجنة الصفقات املختصة ويتضمن هذا
التقرير رأي املشتري العمومي بخصوص طلب التحيين واقتراحه في هذا الشأن.
وفي صورة إقرار لجنة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التحيين ،يتولى املشتري العمومي تحيين مبلغ العرض إذا لم يتم بعد
إمضاء الصفقة ،أو إعداد مشروع ملحق للصفقة املبرمة طبقا لرأي لجنة الصفقات ويتم عرضه لإلمضاء على صاحب الصفقة.

الف ص ـل  :2 0الزيادة أو النقصان في كمية الط لبات أو تغيير في موضوع الصفقة
ال يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة ال يادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير
نسبة  % 20من مبلغ الصفقة.

الف ص ـل  :2 1استالم زي الشغل
يلتزم امل ود بتسليم األكسية املراد اقتناؤها والتي يجب أن تكون مطابقة للخصائ
ولم يقع استعمالها من قبل.
يقع تسليم األكسية بجامعة تونس املنار ومؤسساتها حسب الجدول التالي:

15

الفنية املطلوبة وأن تكون جديدة وأصلية

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

املــؤسسة
جامعة تونس املنار
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العنــوان
جامعة تونس املناراإلدارة الفرعية للبنايات والتجهيز
 5شارع الطاهر بن عمار– عمارة عامر املس ي-الطابق 4
(املحاذية لجامع امللك عبد العزيز آل سعود) املنار2

كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس
كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

املركب الجام ي فرحات حشاد باملنارتونس2092

املدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
املعهد التحضيري للدراسات الهندسية باملنار
كلية الطب بتونس

15نهج الجبل األخضر –  1007باب سعدون تونس

املعهد العالي للبيولوجية التطبيقية بتونس

9نهج الدكتور زهير السافي –  1006تونس

املعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

9نهج الدكتور زهير السافي –  1006تونس

املعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس

26نهج درغوث باشا –  1007تونس

تونس معهد بورقيبة للغات الحية

47شارع الحرية –  1002تونس
البي –
ريحانباشا
درغوث
تونسأريانة
20801007
روني –
نهجأبو
26نهج
2

املعهد العالي لإلعالمية

يتولى املشتري العمومي القيام بأعمال االستالم ل ي الشغل املراد اقتناؤه املسلمة في إطار الصفقة أو الطلبية بحضور صاحب
الصفقة أو من يمثله ،وذلك بالقيام بما يلي :
التأكد من مطابقة زي الشغل للنموذج املقبول إثر عملية التقييم الفني للوثائق الفنية املقدمة من طر العارض آنفا ،ويحق
للجامعة في هذا اإلطار االستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم للغرض.
تدوين التحفظات في محضر معاينة في صورة عدم مطابقته للشروط الفنية املطلوبة أو نقصان املطلوب
إمضاء وصوالت تسليم مستحقات األعوان من قبل املصلحة املكلفة بذلك.
تصريح على الشر في وجود نيابة قارة للمشارك بتونس الكبرى مع ذكر عنوان هذه النيابة (امللحق عدد .) 04
وال يتم التصريح باالستالم إال بتوفير الوثائق املذكورة أعاله من طر صاحب الصفقة وفي غياب ذلك يبقى أجل التسليم ساري
املفعول وفي صورة عدم احترامه يتم تطبيق غرامات التأخير ويمكن عند االقتضاء اللجوء إلى فسخ الصفقة على حساب صاحبها.
بإمكان رئ س جامعة تونس املنار بعد معاينته لعيوب الصنع أو عدم مطابقة زي الشغل املقدم لعناصر الجودة املطلوبة تقدير
الضرر الحاصل واإلذن بإجراء خصم على املبالغ املماثلة من الفواتير التي هي في طور االستخالص لدى الجامعة من الضمان النهائي.
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الفصل  :2 2املر اقبة والتثبت في زي الشغل املزمع اقتناؤه
ْ
ممثلين ال ينتميان
يمكن لجامعة تونس املنار إذا ما ارتأت ذلك أن تبادر في أي مرحلة من مراحل صنع أزياء الشغل بإيفاد
بالضرورة للجامعة ُيعينان لغرض التفقد واملراقبة والتثبت في ورشات امل ودين ومعاملهم لعمليات صنع وخياطة أزياء الشغل امل مع
اقتناؤها.

الف ص ـل  :2 3األ ثمان
إن األثمان املقدمة هي فردية ونهائية وغير قابلة للمراجعة إال بعد انقضاء مدة ستة ( )06أشهر في الفترة الفاصلة بين تاريخ
تقديم العرض املالي وتبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية اإلنجاز،
ويجب أن تكون بدون اعتبار االداءات واملعاليم من جهة ( ،) H.T.ومتضمنة لجميع االداءات واملعاليم ( ).T.T.Cمن جهة أخرى وال
يؤخذ بعين االعتبار تغيير األثمان الذي من املمكن أن يطرأ على األزياء املقدمة موضوع طلب العروض هذا وذلك خالل اآلجال
التعاقدية.

الف ص ـل  :2 4كيف ي ـة ال خ ـالص
يتم خالص أزياء الشغل املسلمة على حساب العنوان األول مليزانية الجامعة ومليزانيات املؤسسات الراجعة لها بالنظر
يكون صر النفقات املنج ة عن الصفقات املبرمة أو الطلبيات في أجل أقصاه  30يوما من تاريخ إيداع امللف أو من تاريخ
تسوية امللف املذكور من طر صاحب الصفقة؛
يتكون ملف الخالص من الوثائق التالية:
فواتير في أربعة نظائر( تخ فق األزياء املسلمة من طر امل ود إلى املؤسسات املستفيدة )،
وصوالت التسليم والتي يجب أن تمض وتختم من قبل املكلف باملصلحة واملسؤول األول باملؤسسة املعنية وتحمل تاريخ
التسليم،
األصل من شهادة في إبراء الذمة ) (Attestation de soldeسارية املفعول صادرة عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

الف ص ـل  :2 5املحاسب املكلف بال خ ـالص
يكلف املحاسب العمومي لجامعة تونس املنار ومحاسبو املؤسسات الراجعة لها بالنظر بخالص الفواتير الناتجة عن الصفقة في
أجل أقصاه  15يوما من تاريخ تلقيه األمر بالصر .

الفصل  :2 6غ ـ ـرا م ـ ـات ال ت ـأخ ي ـ ـر
ينجر عن كل يوم تأخير غير مبرر في تسليم الطلبية دفع غرامة مالية من طر امل ود تحسب على أساس  1/500من ثمن
الفصول (باعتبار جميع األداءات ) املسلمة بصفة متأخرة أو التي لم يقع تسليمها على أال تتعدى قيمة الغرامة الجملية خمسة
باملائة ( ) % 05من املبلغ الجملي للصفقة وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون حاجة إلى تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر وال
يحول تطبيقها دون املطالبة بجبر األضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية األخرى.
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الف ص ـل  : 27فو ائض التأخير
في صورة عدم احترام املشتري العمومي اآلجال املنصوص عليها بالفصلين  24و 25يمكن لصاحب الصفقة أن يطالب كتابيا
بمنحه فوائض تأخير يتم احتسا ها كاآلتي:

فـوائـض الـتـأخـيـر=

قـيـمـة أزياء الشغل الـمـعـنـيـة بـالـتـأخـيـر xعـدد أيـام الـتـأخـيـر  xنـسـبـة الـسـوق الـمـالـيـة (بتاريخ
اليوم  46املوالي لتاريخ آخر أجل لخالص صاحب الصفقة)
365

ويحدد السقف األقص لفوائض التأخير بخمسة في املائة ( )% 05من املبلغ الجملي للصفقة دون اعتبار االداءات.
ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض لرئ س الجامعة يبين فيه قيمة التعويض املطلوب واألسس واملؤشرات
املعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق املثبتة لذلك.
ويتولى رئ س الجامعة دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة الشراءات ،ويتضمن هذا التقرير رأي
املشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.
وفي صورة إقرار لجنة الشراءات بوجاهة طلب التعويض ،يتولى املشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة طبقا لرأي لجنة
الشراءات ويتم عرضه لإلمضاء على صاحب الصفقة.

الف ص ـ ـل  :28ف س ـ ـخ الصف ق ـ ـة
طبقا ملقتضيات الفصول  118 ،84و 119من األمر عدد  1039لسنة  ،2014فإن رئ س جامعة تونس املنار يحتفظ بحق فسخ
عقد الصفقة وذلك في الحاالت التالية:
أ ـ عدم التنفيذ الج ئي أو الكلي للصفقة أو إذ تواصل التأخير وتجاوز خمسة وعشرون ( )25يوما التي تحسب بداية من التاريخ
األقص املحدد للتسليم.
ويتم التصريح بفسخ عقد الصفقة في هذه الحالة بعد عشرة ( )10أيام من توجيه تنبيه عن طريق رسالة مضمونة الوصول ولم
تتم اإلجابة عنها.
ويقع تسديد حاجيات وشراءات الجامعة ومؤسساتها في حالة فسخ الصفقة مع امل ود بأذون طلبيات استعجاليه أو بأي طريقة
مناسبة أخرى وذلك على مسؤولية امل ود املتخلي بقطع النظر عن احتساب تعويض الضرر الذي يطبق على التأخيرات الحاصلة
طيلة فترة الفسخ.
والفارق في ثمن طلبيات التزويد التي في طور التنفيذ وبين طلبيات التزويد التي قد يكون رئ س الجامعة أذن بتحقيقها لفائدة
الجامعة أو مؤسساتها يقع خصمه من املبالغ الراجعة للم ود املتخلي بعناوين مختلفة وذلك بغض النظر عن الحقوق التي يمكن
ممارستها تجاه جميع أمالك امل ود في حالة عدم كفاية املبالغ املذكورة.
ب ـ قيام امل ود بأعمال احتيال أو غش بخصوص نوعية وجودة فصول البضاعة املسلمة أو التي هي في طور الصنع.
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والبضاعة املرفوضة نتيجة عيوب في الصنع أو التي ال تستجيب لشروط الصفقة أو هي غير متطابقة مع خاصيات الفصول
املطلوبة يجب رفعها وتعويضها وذلك على نفقة امل ود خالل أجل عشرة ( )10أيام وبتجاوز هذا األجل ،يقع احتساب غرامات
التأخير حسب أحكام الفصل السابع والعشرون (.)27
وينجر عن اإلخالل بذلك تطبيق أحكام (الفقرة أ) من هذا الفصل.
ج ـ قيام امل ود بنفسه أو بواسطة غيره بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات الصفقة ومراحل إنجازها.
د ـ وفاة امل ود أو حل شركته أو إفالسه أو وقوعه في حالة تصفية قضائية ينجر عن ذلك فسخ عقد الصفقة طبقا للترات ب
القانونية.
إذا تقدم ورثة امل ود املتوفى أو دائنيه أو املصفى بعرض خالل الخمسة عشر (  )15يوما املوالية للحادثة إلتمام التزامات امل ود
وتنفيذها حسب نفس شروط الصفقة يمكن للمشتري العمومي املوافقة على الطلب.

الف ص ـ ـل  :29ف ّ
ـض ال ن ـزا ع ـ ـات
يتم السعي من الطرفين لفض جميع النزاعات التي يمكن أن تحدث أثناء تنفيذ هذه الصفقة بالتراض ي كما يمكن للطرفين
عرض ن اعهما على اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسن .
فإن لم يتم قبول قواعد تسوية الخال املقترحة من قبل اللجنة املذكورة من احد الطرفين فإنه يمكن اللجوء إلى املحاكم
املختصة املنتصبة ترابيا بتونس العاصمة.

الف ص ـل  :3 0ا ل ـ ـره ـ ـن
يمكن لصاحب الصفقة أن يتمتع بنظام الرهن املحدث باألمر املؤرخ في  03ديسمبر .1936
ويسلم للم ود املعني نظير خاص ووحيد ليكون سندا يعتمده في حالة قبول الرهن وذلك حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل  :3 1سريان مفعول الصفقة
إن الصفقة العامة ال تكون نافذة املفعول إال بعد مصادقة السيد رئ س جامعة تونس املنار بناءا على رأي اللجنة املختصة.

ّ
الفصل  :3 2مصاريف الت سجيل
تحمل معاليم تسجيل العقود العامة والخاصة وكل املرفقات (كراس الشروط اإلداري :الباب الثاني :البنود التعاقدية( وكراس
الشروط الفنية ،العرض الفني ،جدول األسعار التفصيلي ،والتعهد املالي ).على كاهل العارض الذي يتم اختياره.
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الفصل  :3 3التر اتيب القانونية
في صورة وقوع سهو أو اختال حول تأويل بنود طلب العروض هذا فإنه يقع الرجـوع إلى النصـوص القانونيـة اآلتي ذكرها:
▪ مجلة املحاسبة العمومية الصادرة بمقتض القانون عدد  81لسنة  1973و جميع النصوص املتمة واملنقحة له.
▪ األمر عدد  1039املؤرخ في  13مارس  2014املتعلق بأحكام تنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص املنقحة واملتممة
له.
▪ كراس الشروط اإلدارية العامة.
▪ كل التعليمات املنظمة لتشغيل العملة.
كل النصوص والترات ب الجاري ها العمل

تونس في .........................

تونس في..........................

اطلع عليه وصـادق

اطلعت عليـه ووافقـت

رئيس جامعة تونس املنار

الـعـ ـ ـ ــارض
(االسم واللقب والصفة واإلمضاء الختم)
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املالحق
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م ل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد
بطاقة إرشادات عامة حول املزود
(يجب تعميره وإمضاؤه وختمه و مسحه copie scannéeوارساله عبر منظومة )TUNEPS

▪ االسم واللقب أو االسم االجتماعي............................................................................................................................... :
▪ الشكل القانوني………………………………………………………………........……………………………............................................
▪ عن ـ ـ ــوان املقر................................................................................................................................................................ :
▪ مرسم بالسجل التجاري............................ :تحت ع ــدد..........................تاريخ التسجيــل.............................................
▪ رقم املعر الجبائي........................................................................................................................................................
▪ صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد .........................................مسلمة بتاريخ...............................................................
▪ رقم الهاتف القار..................................الجوال ..........................................رقم الفاكس ..............................................
▪ العنوان االلكتروني...........................................................................................................................................................
▪ الشخص املفوض إلمضاء وثائق العرض.................................................................................................................... :
( .................................................................................................. ................................................االسم ،اللقب الصفة)
حررب…… .…..……....في …….……….….........
(االسم ،اللقـب ،الصفـة ،التـاريخ والخـتم)
اإلمضاء والختم
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مل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد
تصريح على الشرف بصحة املعطيات وباحترام شروط املشاركة
(يجب تعميره وإمضاؤه وختمه و مسحه  copie scannéeوإرساله عبر منظومة )TUNEPS

إني املمض ي أسفله (االسم واللقب والخطة).................................................................................................................. :
ممثل شركة (اإلسم اإلجتماعي والعنوان)..........................................................................................................................:
املرسمة بالسجل التجاري ب....................................................................تحت عدد........................................................
املعين محل مخابرتها ب (العنوان الكامل)..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................املسم في ما يلي " العارض".
أصر على شرفي بصحة املعطيات املدرجة في العرض وباحترام شروط املشاركة طبقا للفصل عدد .04
حررب…… .…..……....في ……….……….
(االسم ،اللقـب ،الصفـة ،التـاريخ والخـتم)
اإلمضاء والختم
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مل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد
وثي ق ـ ـة أ ج ـ ـل التنف ي ـ ـذ
(يجب تعميره وإمضاؤه وختمه و مسحه  copie scannéeوإرساله عبر منظومة ) TUNEPS

إني املمض ي أسفلـه( :االسم ،اللقـب ،الصفـة)........................ .………….........................……………................
وكيل شركة (مؤسسة)……………………………………………………………................……………….................
ألت ــزم بتنفي ــذ الص ــفقة أو الطلبي ــة املتعلق ــة بطل ــب الع ــروض وف ــق اإلج ـراءات املبس ــطة ع ــدد  2022/01القتن ــاء زي الش ــغل
لعملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونس املنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ومؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتها فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره (بلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان القلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم واألرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام)
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
وذلك بداية من تاريخ اإلذن بالشروع في تنفيذ الصفقة أو الطلبية.

حررب…… .…..……....في ……….……….
(االسم ،اللقـب ،الصفـة ،التـاريخ والخـتم)
اإلمضاء والختم
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مل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد
تصريح على الشرف في وجود نيابة قارة بتونس الكبرى
(يجب تعميره وإمضاؤه وختمه و مسحه  copie scannéeوإرساله عبر منظومة )TUNEPS

إني املمض ي أسفلـه( :االسم ،اللقـب ،الصفـة).............................. .………...............………………................
وكيل شركة (مؤسسة)…………………………………………….....……………………….........……….................
املرسم بالسجل التجاري ب  ......................................................تحت عدد .......................................................
أصر علـى الشر في وجود نيابة قارة بتونس الكبرى بالعنوان التالي :
.................................................................................................................................................................................. )1
.................................................................................................................................................................................. )2
........................................................................................................................................................................... ....... )3
.................................................................................................................................................................................. )4

وســيقدم هــذا التص ــريح علــى الش ــر فــي إط ــار طلــب ع ــروض وفــق اإلج ـراءات املبســطة ع ــدد  2022/01الخــاص باقتن ــاء زي
الشغل لفائدة عملة جامعة تونس املنارومؤسساتها.

حرر ب…… .…..……....في ……….………...........
(االسم ،اللقـب ،الصفـة ،التـاريخ والخـتم)
اإلمضاء والختم
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مل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد
قائمة الفصول املشارك بها
(يجب تعميره وإمضاؤه وختمه و مسحه  copie scannéeوإرساله عبرمنظومة )TUNEPS

إني املمض ي أسفله (االسم ،اللقب والصفة )..............................................................................................................
ممثل شركة ( االسم االجتماعي والعنوان )...................................................................................................................
أصر أني أشارك في الفصول التالية :
عدد الفصل

بيان الفصول

01
02
03
04

الكمية املطلوبة
نساء

258

حذاء
رجال

329

حذاء واقي

رجال

41

حذاء واقي sans fer

رجال

12

نساء

161

05
قبقاب

06
07

نساء

98

كسوة صيف

08
09

رجال

12

رجال

264

نساء

98

كسوة شتاء
رجال

264

26

وضع عالمة ( )xفي الفصل املشارك فيه

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

عدد الفصل

بيان الفصول

10
11

22

174

نساء

258

رجال

329

نساء

258

رجال
نساء

329
156

سروال صيف
رجال
نساء

5
156

سروال شتاء

20
21

رجال

قميص شتاء

18
19

15

قميص صيف

16
17

وضع عالمة ( )xفي الفصل املشارك فيه

معطف

14
15

الكمية املطلوبة
نساء

12
13

طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

رجال

5

نساء

452

ميدعة بيضاء

بدلة زرقاء

رجال

182

رجال

106
حررب…… .…..……....في ……….……….......
(االسم ،اللقـب ،الصفـة ،التـاريخ والخـتم)
اإلمضاء والختم
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طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

مل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  6ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دد
نماذج استمارات اإلجابة
(يجب تعميره وإمضاؤه وختمه و مسحه copie scannéeوارساله عبر منظومة )TUNEPS

عدد
الفصل

بيان الفصول

الكمية
املطلوبة

الخصائص الفنية املقترحة

01
نساء

02

258

حذاء
رجال

329

03
حذاء واقي

رجال

41

04
حذاء واقي
sans fer

05

رجال

نساء

12

161

قبقاب
رجال

12

28

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

عدد
الفصل

طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

بيان الفصول

الكمية
املطلوبة

الخصائص الفنية املقترحة

06
نساء

98

كسوة صيف
07
رجال

264

08
نساء
09

98

كسوة شتاء
رجال

264

10
نساء

11

15

معطف

رجال

174

29

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

عدد
الفصل

طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

بيان الفصول

الكمية
املطلوبة

الخصائص الفنية املقترحة

12
نساء

13

258

قميص صيف
رجال

329

14
نساء
15

258

قميص شتاء
رجال

329

16
نساء
17

156

سروال صيف
رجال

5

30

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

عدد
الفصل

طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

بيان الفصول

الكمية
املطلوبة

الخصائص الفنية املقترحة

18
نساء

19

156

سروال شتاء

رجال

5

20
نساء

21

452

ميدعة بيضاء

رجال

182

22
بدلة زرقاء

رجال

106
حررب…… .…..…….........في ……….…….......…....
(االسم ،اللقـب ،الصفـة ،التـاريخ والخـتم)
اإلمضاء والختم
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طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

املالحق املالية
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طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

مل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 7ـ ـ ـ ـ ـ ـدد
جدول تفصيلي لل ثمان
عدد
الفصل

بيان الفصول

01
02
03
04

( يجب تعميره وإمضاؤه وختمه و مسحه COPIE SCANNÉEوارساله عبر منظومة )TUNEPS

الكمية
نساء

258

حذاء
رجال

329

حذاء واقي

رجال

41

حذاء واقي sans fer

رجال

12

نساء

161

05
قبقاب

06
07

رجال

12

نساء

98

كسوة صيف
رجال

264

السعر الفردي )(H.T.V.A

السعرالجملي
)(H.T.V.A

T.V.A

السعر الفردي T.T.C

السعرالجملي
T.T.C

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

عدد
الفصل

طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

بيان الفصول

08
09

نساء

16

نساء

15

رجال

174

نساء

258

قميص صيف

14
15

رجال

264

معطف

12
13

98

كسوة شتاء

10
11

الكمية

رجال

329

نساء

258

قميص شتاء
رجال
سروال صيف

نساء

329
156

السعر الفردي )(H.T.V.A

السعرالجملي
)(H.T.V.A

T.V.A

السعر الفردي T.T.C

السعرالجملي
T.T.C

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

عدد
الفصل

طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

بيان الفصول

17

رجال

18
19

نساء

22

)(H.T.V.A

T.T.C

5
156

سروال شتاء

20
21

الكمية

السعر الفردي )(H.T.V.A

السعرالجملي

T.V.A

السعر الفردي T.T.C

السعرالجملي

رجال

5

نساء

452

ميدعة بيضاء

بدلة زرقاء

رجال

182

رجال

106

املبلغ الجملي باحتساب جميع االداءات (بلسان القلم) ...................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................
تونس في ..................................
إمضاء وختم العارض (مع ذكر االسم واللقب وصفة املمض ي)

طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

مل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  8ـ ـ ـ ـدد
مثال التزام الكفيل بالتضامن ) :ا ل ـمعوض للضمان الوقتي (
إني املمض ي أسفله – نحن املمضون أسفله).....................................................................................)1
عمال بصفتي-بصفتنا) ........................................................................................................................(2
أوال :أشهد – نشهد أن (......................................................................................................................)3
تمت املصادقة عليه-عليها-من وزير املالية عمال بالفصل  113من األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ في  13مارس 2014
املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه املصادقة لم يقع سحبها وأن (................................................................)3
قد أودع – أودعت – لدى أمين املال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد .........................بتاريخ  ...........................مبلغ
الضمان القار وقدره خمسة آال دينار ( 5,000د) واملنصوص عليه بالفصل  113من األمر املشار إليه وأن هذا الضمان لم
يقع استرجاعه.
ثانيا :أصر – نصر أني أكفل-أننا نكفل -بصفة شخصية وبالتضامن(.........................................................................)4
والقاطن بـ (...........................................................................................................................................................................)5
بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد املشاركة في ()6
طلب العروض وفق اإلجراءات املبسطة عدد  2022/01املعلن عنه بتاريخ.............................من طر ( )7جامعة تونس املنار
واملتعلق بـاقتناء زي الشغل لفائدة عملة جامعة تونس املنار ومؤسساتها حدد مبلغ الضمان الوقتي
بـ................................................................................................دينار (باألحر )
وبـ ..............................................................................................دينار (باألرقام)
ثالثا :ألتزم –نلتزم-بدفع املبلغ املضمون فيه املذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان ( )6طلب
العروض وفق اإلجراءات املبسطة عدد  2022/01عند أول طلب كتابي يتقدم به املشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي
إجراء إداري أو قضائي مسبق.
يبقى هذا الضمان صالحا ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.
حرر بـ................في......................
( )1االسم واللقب للممض ي أو للممضيين
( )2االسم االجتماعي وعنوان املؤسسة الضامنة
( )3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة
( )4صاحب الصفقة
( )5عنوان صاحب الصفقة
( )6طلب العروض أو االستشارة
( )7املشتري العمومي
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طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

مل ح ـ ـ ـ ـ ـ ـق ع دد 9
مثال التزام الكفيل بالتضامن ا ل ـمعوض للضمان املالي النهائي
(صفقة ال تنص على أجل ضمان)
إني املمض ي أسفله  -نحن املمضون أسفله (.........................................................................) 1
عمال بصفتي  -بصفتنا (...............................................................................................)2
أوال :أشهد -نشهد أن ( ................................................................................................) 3تمت املصادقة عليه  -عليها من الوزير املكلف
باملالية عمال بالفصل  113من األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ في  13مارس  2014املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه
املصادقة لم يقع سحبها وأن (............................................................................ )3
قد أودع  -أودعت لدى أمين املال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد  .................بتاريخ  ..................مبلغ الضمان القار الذي
قدره خمسة آال دينار ( 5000دينار) واملنصوص عليه بالفصل  113من األمر املشار إليه وأن هذا الضمان لم يقـع إرجاعه.
ثانيا :أصر –نصر  ،أنني أكفل -أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (..................................... )4
والقاطن بـ (.................................)5بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد  ...........املبرمة مع ()6
 .........................بتاريخ  .................واملسجلة بالقباضة املالية ( .....................)7واملتعلقة بـ (................... )8
حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة  % .......من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق............................... ..........................................دينار
(باألحر ) ،و................................................................................دينار (باألرقام).
ثالثا :ألتزم–نلتزم،وبالتضامن بدفع املبلغ املضمون فيه واملذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة
املشار إليها أعاله وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به املشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا) إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه
ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.
رابعا :عمال بأحكام الفصل  108من األمر عدد  1039لسنة  2014املشار إليه أعاله ،يصبح اللتزام الكفيل بالتضامن الغيا شرط
وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات حسب مقتضيات الصفقة.
وإذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل املشتري العمومي قبل انقضاء األجل املذكور أعاله بمقتض رسالة معللة ومضمونة الوصول
أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ،بأنه لم يف بجميع التزاماته ،يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن .وفي
هذه الحالة ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها املشتري العمومي.
حرر ب................في...................................
(إمضاء املؤسسة املالية وختمها)
____________________________
( )5عنوان صاحب الصفقة.
( )1االسم واللقب للممض ي أو للممضين.
( )2االسم االجتماعي وعنوان املؤسسة الضامنة.
( )3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.
( )4اسم صاحب الصفقة.

( )6املشتري العمومي.
( )7ذكر مراجع التسجيل لدى ا لقباضة املالية.
( )8موضوع الصفقة.
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طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد 2022 / 01
عبر منظومة " تونبيس " TUNEPS

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

كراس املقتضيات الفنية الخاصة
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2022 / 01 طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد
TUNEPS " عبر منظومة " تونبيس

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
VETEMENT DE TRAVAIL 2022

UNIVERSITE
DE TUNIS AL
MANAR

Reference fiche :
HB22/CHss_F/01

ARTICLE N° 01: CHAUSSURE DAME
GENRE : derby ou moccasin
Pointe suivant la mode de la saison
Bonne finition
Semelle souple non dérapante
HAUTEUR DU TALON :
Selon les modèles de la saison
Cuir souple et résistant

50 mm au maximum

Coutures résistantes et sans défauts

Couleurs : noir, marron,
gris…

COMPOSITION :

TIGE : cuire de veau 1er choix (souple)
DOUBLURE : en cuir de mouton (couleur beige ou canamelle : tonnage végétale) ou en basane 1er choix
SEMELLE DE MARCHE : en cuir ou en thermo rubbert
UNIVERSITE
DE TUNIS AL
MANAR

CAHIER DES CHARGES
VETEMENT DE TRAVAIL 2022

Reference fiche :
HB22/CHss_Hm/02

ARTICLE N° 02: CHAUSSURE HOMME
GENRE : derby ou moccasin
Bonne finition

Pointe suivant la mode de la
saison
La première de propreté doit être
entière en cuir de même nature que la
doublure des quartiers

Les lacets doivent avoir des
bouts plastifiés

Selon les modèles de la saison

Cuir souple et résistant
Coutures résistantes et sans défauts

Semelle souple et non
dérapant

Couleurs : noir, marron, gris…

COMPOSITION :

TIGE : cuire de veau 1er choix (souple)
DOUBLURE : en cuir de mouton (couleur beige ou canamelle : tonnage végétale) ou en basane 1er choix
SEMELLE DE MARCHE : en cuir ou en thermo rubbert
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2022 / 01 طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد
TUNEPS " عبر منظومة " تونبيس

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
VETEMENT DE TRAVAIL 2022

UNIVERSITE DE TUNIS AL
MANAR

Reference fiche :
HB22/CHss_Séc /03

ARTICLE N° 03: CHAUSSURE DE SECURITE
GENRE : chaussure de sécurité avec embout en acier ou en composite
Resistant à l’encasement

L’emboitage doit être fermé

Equipé d’un embout en acier
résistant au choc

Semelle souple, flexible antiperforation ; anti dérapant

Tige haute

La première de propreté doit être
entière et en cuir

Pour les pointures 39 et 40, la
progression est de 4 mm par
pointure

Les lacets doivent avoir des bouts
plastifiés

COMPOSITION :

o TIGE : cuir ou en croute de cuire imperméable
o DOUBLURE : en basane ou en cuir ou mousse synthétique ou tissu
o SEMELLE DE MARCHE : en élastomère souple ou en polyuréthane souple anti perforation ; anti
dérapant
UNIVERSITE DE TUNIS AL
MANAR

CAHIER DES CHARGES
VETEMENT DE TRAVAIL 2022

Reference fiche :
HB22/CHss_Séc_SSF/04

ARTICLE N° 04: CHAUSSURE DE SECURITE SANS FER
GENRE : chaussure de sécurité avec embout en composite
Résistant à l’écrasement, léger,
souple et robuste , antistatique

Semelle anti-perforation
Résistant aux dissolvants, aux
hydrocarbures et aux hautes
températures

Equipé d’un embout en
composite résistant au choc
Tige haute
Pour les pointures 39 et 40, la
progression est de 4 mm par
pointure

Cheville rembourrée

COMPOSITION :

o TIGE : cuir
o DOUBLURE : en basane ou en cuir ou mousse synthétique ou tissu
o SEMELLE DE MARCHE : en élastomère souple ou en polyuréthane souple, flexible, avec
crampons indépendants pour une forte adhérence, anti-abrasion et antistatique
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TUNEPS " عبر منظومة " تونبيس

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

ARTICLE N° 05: SABOT HOMME & DAME
DESCRIPTION :
o
o

Sabot blanc en cuir
Avec ceinture de serrage

Modèle suivant dessin

Semelle antidérapante

Semelle de marche en
bois couvert par PU
injecté

Tige pré galbée et montée sur
semelle par des agrafes non
oxydable ou par couture

Semelle ayant la forme
anatomique du pied

Couleurs : blanc ou noir

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)

o Semelle : en bois couvert par PU injecté
o Tige : en cuir de vachette ou en croûte pigmentée
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اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
Reference fiche :
UNIVERSITE DE TUNIS AL MANAR
VETEMENT DE TRAVAIL
HB22/Cost_F_Eté/06
2022
ARTICLE N° 06: COSTUME POUR DAME ETE
DESCRIPTION : PANTALON
o Pantalon droit
o Ceinturé à la taille par des pinces devant et
dos
o Fermeture à glissière invisible ou bord à
bord
o Avec doublage jusqu’au genou

DESCRIPTION : VESTE
o 2, 3 ou 4 boutons
o 2 poches passe poilées avec rabat
o 1 ou 2 poches interne
o Ajuster à la taille
o Manche tailleur avec fente bas et 4 boutons
o Longueur jusqu’au bassin ou mi cuisse
o Avec des découpes

DESCRIPTION : jupe
o Jupe droite
o Ceinturé à la taille par des pinces devant et
dos
o Fermeture à glissière invisible ou bord à
bord
o Avec doublage jusqu’au genou
o Longueur jupe jusqu’au mi cuisse ou terre
o Avec Fente

Col et milieu devant surpiqué par
point sauté

Poches aplombs et arrêtes avec brides

Doublure non visible en bas veste

Symétrie du col et parementure

Coté, fond et fourche cousus avec
coutures ouvertes

Symétries des poches arrêtées avec des
brides

Ceinture renforcée avec du
thermocollant

Montage nette du doublage
Ourlet bas double ou avec invisible

Fermeture à glissière bien cousu
Couleur : uni ou avec motif

Patronage, mesure et gradation des
produits proportionnels au corps
humain, respecte les tendances,
confortable et ne présente pas des
défauts

Nombre de point par centimètre
supérieur à 4 pts/cm

couleurs de tendances de l’année

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU :( 50 à 100 % laine) ou (50 à 100 % viscose) ou )mélange lin - coton (
DOUBLURE : (30-100 % Viscose), (30-100% Acétate)(30-100% polyester)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
VETEMENT DE TRAVAIL 2022

UNIVERSITE DE
TUNIS AL MANAR

Reference fiche :
HB22/Cost_Hm_Eté/07

ARTICLE N° 07: COSTUME POUR HOMME ETE
DESCRIPTION : veste
2, 3 boutons
2 poches passe poilées avec
rabat
1 poche poitrine
1 ou 2 poches interne
Fente milieu dos ou 2 fentes au
côté
Manche tailleur avec fente bas
et 4 boutons

DESCRIPTION : pantalon
Avec doublage devant jusqu’au genou
Ceinture réglable avec relarge milieu dos
Ceinture avec languette, fermeture avec boutonnage et agrafe
2 poches passe poilées dos avec boutonnage
2 poches Italiennes devant
Bas libre

Col et milieu devant surpiqué
par point sauté

Poches passe poilées symétriques,
aplomb et arrêter avec brides

Doublure avec surpiqure a
chaud sur parementure

Dessous de col en feutre monté avec zigzag

doublure non visible en bas de
veste

Symétrie du col et parementure

Coupe suivant la mode de la
saison
2 poches devant symétriques
arrêtées avec des brides

Ceinture droite renforcé avec gros gras
avec 6 passants fixés

Les sacs des poches cousues à
l’anglaise ou avec biais

Braguette et sous pont sont finies avec
biais

Entre jambe en raccord, finie
avec bande de propreté
intérieur

Coutures cotés ouvertes cousues avec
point noué

Patronage, mesure et gradation
des produits proportionnels au
corps humain, respecte les
tendances, confortable et ne
présente pas des défauts

Couleur : classique (noir, gris…)
Nombre de point par centimètre
supérieur à 4 pts/cm

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU :( 50 à 100 % laine)
DOUBLURE : (30-100 % Viscose), (30-100% Acétate)(30-100% polyester)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
Reference fiche :
HB22/Cost_F_Hv/08
VETEMENT DE TRAVAIL 2022
ARTICLE N° 08: COSTUME POUR DAME HIVER

UNIVERSITE DE TUNIS AL
MANAR

DESCRIPTION : VESTE
o 2 poches passe poilées avec rabat
o 1 ou 2 poches interne
o Ajuster à la taille
o Manche tailleur avec fente bas et 4 boutons
o Longueur jusqu’au bassin ou mi cuisse
o Avec des découpes

DESCRIPTION : PANTALON
o Pantalon droit
o Ceinturé à la taille par des pinces devant et dos
o Fermeture à glissière invisible ou bord à bord
o Avec doublage jusqu’au genou
DESCRIPTION : jupe
o Jupe droite
o Ceinturé à la taille par des pinces devant et dos
o Fermeture à glissière invisible ou bord à bord
o Avec doublage jusqu’au genou
o Longueur jupe jusqu’au mi cuisse ou terre
o Avec Fente

Col et milieu devant
surpiqué par point sauté

Poches aplombs et arrêtes avec brides
Symétrie du col et parementure

Doublure non visible en bas
veste

Symétries des poches arrêtées avec des
brides

Coté, fond et fourche
cousus avec coutures
ouvertes

Montage nette du doublage
Ourlet bas double ou avec invisible

Ceinture renforcée avec du
thermocollant
Fermeture à glissière bien
cousu
Patronage, mesure et
gradation des produits
proportionnels au corps
humain, respecte les
tendances, confortable et
ne présente pas des
défauts

Couleur : uni ou avec motif
Nombre de point par centimètre supérieur
à 4 pts/cm

couleurs de tendances de l’année

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU :( 30 à 100 % laine) ou ( 50 à 100 % viscose)

DOUBLURE : (30-100 % Viscose), (30-100% Acétate)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
VETEMENT DE TRAVAIL 2022

UNIVERSITE DE
TUNIS AL MANAR

Reference fiche :
HB22/Cost_Hm_Hv/09

ARTICLE N° 09: COSTUME POUR HOMME HIVER
DESCRIPTION : veste

DESCRIPTION : pantalon

2, 3 boutons
2 poches passe poilées
avec rabat
1 poche poitrine
1 ou 2 poches interne
Fente milieu dos ou 2
fentes au côté
Manche tailleur avec
fente bas et 4 boutons

Avec doublage devant jusqu’au genou
Ceinture réglable avec relarge milieu dos
Ceinture avec languette, fermeture avec boutonnage et agrafe
2 poches passe poilées dos avec boutonnage
2 poches Italiennes devant
Bas libre

Col et milieu devant
surpiqué par point sauté

Poches passe poilées symétriques,
aplomb et arrêter avec brides

Doublure avec surpiqure a
chaud sur parementure

Dessous de col en feutre monté avec
zig-zag

doublure non visible en bas
de veste

Symétrie du col et parementure

Coupe suivant la mode de
la saison
2 poches devant
symétriques arrêtées avec
des brides

Ceinture droite renforcé avec gros gras
avec 6 passants fixés
Braguette et sous pont sont finies avec
biais

Les sacs des poches
cousues à l’anglaise ou
avec biais

Coutures cotés ouvertes cousues avec
point noué

Entre jambe en raccord,
finie avec bande de
propreté intérieur
Patronage, mesure et
Couleur : classique (noir, gris…)
gradation des produits
Nombre de point par centimètre
proportionnels au corps
supérieur à 4 pts/cm
humain, respecte les
tendances, confortable et
ne présente pas des
défauts
COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)

TISSU :( 30 à 100% laine)
DOUBLURE : (30-100 % Viscose((30-100% polyester)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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UNIVERSITE DE TUNIS
AL MANAR

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
Reference fiche :
HB22/Parka
_ F/10
VETEMENT DE TRAVAIL 2022
ARTICLE N° 10 : PARKA POUR DAME

DESCRIPTION:

o
o
o
o
o
o

Avec capuche démontable serrée avec cordon et boutons pression
Col transformable
Longue jusqu’au genou
Avec poches plaquées poitrines et taille avec rabat
Avec poches intérieures
Doublée avec watt matelassé et doublure

Coupe suivant la mode de la saison

Coutures surpiquées avec
double aiguille

Fermeture à glissière milieu devant
caché avec patte bouton pression

2 plis de souplesses au dos

Poches symétriques arrêtées avec
des brides

Bas des manches serrées avec
bouton pression ou patte

Bas serrée avec élastique ou avec
cordon

Avec élastique de taille et
cordon de serrage sur l’envers

Tissu souple, imperméable et sans
défauts de tissu ou nuance de
couleur
Patronage, mesure et gradation des
produits proportionnels au corps
humain, respecte les tendances,
confortable et ne présente pas des
défauts

Couleur : Grise, bleu, noir…
Nombre de point par
centimètre supérieur à 3.5
pts/cm

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)

TISSU :( 30 à 100% coton), ou (30 à 100% Laine) ou 30-50% cachemir
DOUBLURE : (100 %polyester), (50 à 80% polyester- 20 à 50% coton), (100% Acétate)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
VETEMENT DE TRAVAIL 2022

Reference fiche :
HB22/ParKa_Hm/11

ARTICLE N° 11 : PARKA POUR VEILLEURS DE NUIT HOMME
DESCRIPTION:
o Avec tissu imperméable
o Avec capuche démontable serrée avec cordon et boutons pression
o Col transformable
o Longue jusqu’au genou
o Avec poches plaquées poitrines et taille avec rabat
o Avec poches intérieures
o Doublée avec watt matelassé et doublure
Coupe suivant la mode
de la saison
Fermeture à glissière
milieu devant caché avec
patte bouton pression
Poches symétriques
arrêtées avec des brides
Bas serrée avec élastique
ou avec cordon
Tissu souple,
imperméable et sans
défauts de tissu ou
nuance de couleur

Coutures surpiquées avec double
aiguille
2 plis de souplesses au dos
Bas des manches serrées avec
bouton pression ou patte
Avec élastique de taille et cordon
de serrage sur l’envers

Patronage, mesure et
gradation des produits
proportionnels au corps
humain, respecte les
tendances, confortable
et ne présente pas des
défauts

Couleur : Grise, bleu, noir
Nombre de point par centimètre
supérieur à 3.5 pts/cm

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU : mélange polyester coton ( 30 à 100% coton), ( 30 à 100% Laine)
DOUBLURE : (100 %polyester), (50 à 80% polyester- 20 à 50% coton), (100% Acétate)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
Reference fiche :
NIVERSITE DE TUNIS AL MANAR
VETEMENT DE TRAVAIL
HB22/CH_F_Eté/12
2022
ARTICLE N° 12: CHEMISE POUR DAME ETE
DESCRIPTION :

o
o
o
o
o

Col chemisier ou col ouverte
Ajuster à la taille
Avec des découpes
Manche courte ou longue avec poignet
Bas liquette ou droite

Col et pied de col renforcées par
thermocollant, bonne pointe du
col, symétrie et présente une
bonne allure

Raccord poche, côtés et milieu devant
(en cas des tissus a motifs)
Couture des découpes fermées et
surpiqué

Coutures nette et résistantes
Epaule, manches et découpe avec
surpiqures

Manche, épaules et empiècement
dos surpiqué
Patte milieu devant avec couture
Suivant les modèles de la saison

Couleurs : classique ou selon la tendance
de l’année

Patronage, mesure et gradation
des produits proportionnels au
corps humain, respecte les
tendances, confortable et ne
présente pas des défauts

Nombre de point par centimètre
supérieur à 4 pts/cm

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)

TISSU :( 50 à 100% coton)ou (mélange lin et coton) ou (50 à 100% laine)ou(50 a 100% Viscose)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
VETEMENT DE TRAVAIL 2022

UNIVERSITE DE TUNIS AL
MANAR

Reference fiche :
HB22/CH_Hm_Eté/13

ARTICLE N° 13: CHEMISE POUR HOMME ETE
DESCRIPTION :

o
o
o
o
o

Col chemisier avec rabat et pied de col thermocollés
1poche plaquée devant
Dos avec empiècement
Patte milieu devant avec 7 boutonnages
Avec bouton de réserve en bas de patte milieu devant

Coupe suivant la mode de la
saison

Epaules et empiècement dos avec
surpiqure

Col et pied de col renforcées
par thermocollant, bonne
pointe et présente une bonne
allure

Montage manche avec couture anglaise
Côté fermées avec couture rabattue
Poche plaquée aplomb bien cousu

Couture nette et résistantes
Régularité des surpiqures

Les surpiqures sans points de reprises

Bas droite ou liquette avec
remplie double bien régulier

Symétries des poignets et pattes de
manches avec régularités des surpiqures
Tissu ne présente pas des défauts de
tissu ou nuance

Patronage, mesure et
gradation des produits
proportionnels au corps
humain, respecte les
tendances, confortable et ne
présente pas des défauts

Couleur : tendance de l’année
Nombre de point par centimètre
supérieur à 4 pts/cm

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)

TISSU (ETE) :( 65 à 100% coton),
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اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
Reference fiche :
HB22/CH_F_Hv/14
VETEMENT DE TRAVAIL 2022
ARTICLE N° 14: CHEMISE POUR DAME HIVER

UNIVERSITE DE TUNIS AL MANAR

DESCRIPTION :

o
o
o
o
o

Col chemisier ou col ouverte
Ajuster à la taille
Avec des découpes
Manche courte ou longue avec poignet
Bas liquette ou droite

Col et pied de col renforcées par
thermocollant, bonne pointe du
col, symétrie et présente une
bonne allure

Raccord poche, côtés et milieu devant
(en cas des tissus a motifs)
Couture des découpes fermées et
surpiqué

Coutures nette et résistantes

Epaule, manches et découpe avec
surpiures

Manche, épaules et empiècement
dos surpiqué
Suivant les modèles de la saison
Patte milieu devant avec couture

Couleurs : classique ou selon la tendance
de l’année
Patronage, mesure et gradation
des produits proportionnels au
Nombre de point par centimètre
corps humain, respecte les
supérieur à 4 pts/cm
tendances, confortable et ne
présente pas des défauts
COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)

TISSU : :( 20 à 100 % coton)ou (mélange lin et coton) ou (50 à 100% laine) ou(50 à 100% Viscose)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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UNIVERSITE DE
TUNIS AL MANAR

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
VETEMENT DE TRAVAIL 2022

Reference fiche :
HB22/ CH_Hm_Hv/15

ARTICLE N° 15: CHEMISE POUR HOMME HIVER
DESCRIPTION :
o Col chemisier avec rabat et pied de col thermocollés
o 1 poche plaquée devant
o Dos avec empiècement
o Patte milieu devant avec 7 boutonnages
o Avec bouton de réserve en bas de patte milieu devant
Coupe suivant la mode
Epaules et empiècement dos avec
de la saison
surpiqure
Col et pied de col
Montage manche avec couture anglaise
renforcées par
thermocollant, bonne
Côté fermées avec couture rabattue
pointe et présente une
Poche plaquée aplomb bien cousu
bonne allure
Couture nette et
Les surpiqures sans points de reprises
résistantes
Symétries des poignets et pattes de
Régularité des
manches avec régularités des
surpiqures
surpiqures
Bas droite ou liquette
avec remplie double
Tissu ne présente pas des défauts de
bien régulier
tissu ou nuance
Patronage, mesure et
Couleur : tendance de l’année
gradation des produits
Nombre de point par centimètre
proportionnels au corps
supérieur à 4 pts/cm
humain, respecte les
tendances, confortable
et ne présente pas des
défauts
COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU (HIVER) :( 20 à 50% coton)
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اقتناء زي شغل لفائدة عملة
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CAHIER DES CHARGES
Référence fiche :
HB22/PF
_ Et/16
VETEMENT DE TRAVAIL 2022
ARTICLE N° 16: PANTALON POUR DAME ETE

UNIVERSITE DE TUNIS AL MANAR

DESCRIPTION PANTALON :
o Pantalon droit
o Ceinturé à la taille par des pinces devant et dos
o Fermeture à glissière invisible ou bord à bord

Coupe suivant la mode de la saison

Ceinture avec agrafes et
boutonnage

Côté, fond et fourche cousus avec
coutures ouvertes

Symétries des poches arrêtées
avec des brides

Ceinture renforcée avec du
thermocollant

Montage nette du doublage

fermeture à glissière bien cousu

Ourlet bas double ou avec
invisible

Patronage, mesure et gradation des
produits proportionnels au corps
humain, respecte les tendances,
confortable et ne présente pas des
défauts

couleurs : uni ou avec motif
couleurs de tendances de
l’année
Nombre de point par centimètre
supérieur à 4pts/cm

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU :( 50 à 100 % laine) ou (50 à 100 %viscose) ou ( 50 à 100% coton)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance

52

2022 / 01 طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة عدد
TUNEPS " عبر منظومة " تونبيس

UNIVERSITE DE
TUNIS AL MANAR

اقتناء زي شغل لفائدة عملة
جامعة تونس المنار وم ؤ سسات ها

CAHIER DES CHARGES
VETEMENT DE TRAVAIL 2022

Reference fiche :
HB22/P_Hm_Eté/17

ARTICLE N° 17: PANTALON POUR HOMME ETE
DESCRIPTION :
o 2 poches cavalières rondes ou poches italienne
o Fermeture avec patte de boutonnage Ou fermeture à glissière
o Dos avec rehausse et 2 poches plaquées ou poche passepoilées deux ou une seule lèvre, avec
ou sans rabat
Coutures nettes et résistantes
Braguette avec boutonnage ou
Ceinture droite avec 5 passants
fermeture à glissière
Symétrie poches devant
Poches dos symétriques, arrêtées avec
Entrejambe fermé avec 5 fils et
brides
surpiqué ou couture rabattue
Rehausse et fond dos cousu en couture
rabattues ou avec 5 fils et surpiquée
avec double aiguille
Patronage, mesure et gradation
Couleurs : bleu, noir gris …etc.
des produits proportionnels au
Nombre de point par centimètre
corps humain, respecte les
supérieur à 4 pts/cm
tendances, confortable et ne
présente pas des défauts

COMPOSITION :
(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU :(100 % coton)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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CAHIER DES CHARGES
Reference fiche :
HB22/PF_Hv/18
VETEMENT DE TRAVAIL 2022
ARTICLE N° 18: PANTALON POUR DAME HIVER

UNIVERSITE DE TUNIS AL MANAR

DESCRIPTION PANTALON :
o Pantalon droit
o Ceinturé à la taille par des pinces devant et dos
o Fermeture à glissière invisible ou bord à bord

Coupe suivant la mode de la saison

Ceinture avec agrafes et
boutonnage

Côté, fond et fourche cousus avec
coutures ouvertes

Symétries des poches arrêtées
avec des brides

Ceinture renforcée avec du
thermocollant

Montage nette du doublage

fermeture à glissière bien cousu

Ourlet bas double ou avec
invisible

Patronage, mesure et gradation des
produits proportionnels au corps
humain, respecte les tendances,
confortable et ne présente pas des
défauts

couleurs : uni ou avec motif
couleurs de tendances de
l’année
Nombre de point par centimètre
supérieur à 4pts/cm

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU :( 30 à 100 % laine)ou (30 à 100 % viscose)ou (30 à 100% coton)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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Reference fiche :
HB22/P_Hm_Hv/19

ARTICLE N° 19: PANTALON POUR HOMME HIVER
DESCRIPTION :
o 2 poches cavalières rondes ou poches italienne
o Fermeture avec patte de boutonnage Ou fermeture à glissière
o Dos avec rehausse et 2 poches plaquées ou poche passepoilées deux ou une seule lèvre, avec ou sans
rabat
Coutures nettes et résistantes

Braguette avec boutonnage ou
fermeture à glissière

Ceinture droite avec 5 passants

Poches dos symétriques, arrêtées avec
brides

Symétrie poches devant
Entrejambe fermé avec 5 fils et
surpiqué ou couture rabattue

Rehausse et fond dos cousu en couture
rabattues ou avec 5 fils et surpiquée
avec double aiguille

Patronage, mesure et gradation
des produits proportionnels au
corps humain, respecte les
tendances, confortable et ne
présente pas des défauts

Couleurs : bleu, noir gris …etc.
Nombre de point par centimètre
supérieur à 4 pts/cm

COMPOSITION : étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU (100 % coton)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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HB22/blouse
_ F/20
VETEMENT DE TRAVAIL 2022
ARTICLE N° 20: BLOUSE BLANCHE POUR DAME
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MANAR

DESCRIPTION:

o
o
o
o
o
o
o
o

Col ouvert
Longueur au dessous des genoux
Avec découpes et ajuster à la taille
1poche plaquée poitrine
2 poches plaquées côté
1 poche intérieure
Patte milieu devant avec 5 boutonnages
Fente milieu dos

Confortable

Epaules et empiècement dos avec
surpiqure

Couture nettes et
résistantes

Montage manche avec 5 fils et surpiqure

Symétrie des pointes de
col avec régularité des
surpiqures

Côté fermées avec couture 5 fils
Poche plaquée aplomb bien cousu
arrêtées avec des brides

Bas droite en remplie
double
Patronage, mesure et
gradation des produits
proportionnels au corps
humain, respecte les
tendances, confortable
et ne présente pas des
défauts

Couleur :
blanche
Nombre de point par centimètre
supérieur à 3.5 pts/cm

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)

TISSU :( 50 à 100 % coton)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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Reference fiche :
HB22/Blouse_Hm/21

ARTICLE N° 21: BLOUSE BLANCHE POUR HOMME
DESCRIPTION:
o Col ouvert
o Longueur au dessous des genoux
o 1poche plaquée poitrine
o 2 poches plaquées côté
o 1 poche intérieure
o Patte milieu devant avec 5 boutonnages
o Fente milieu dos
Confortable
Couture nettes et
résistantes
Symétrie des pointes de
col avec régularité des
surpiqures
Bas droite en remplie
double
Patronage, mesure et
gradation des produits
proportionnels au
corps humain, respecte
les tendances,
confortable et ne
présente pas des
défauts

Epaules et empiècement dos avec
surpiqure
Montage manche avec 5 fils et
surpiqure
Côté fermées avec couture 5 fils
Poche plaquée aplomb bien cousu
arrêtées avec des brides
Couleur :
blanche
Nombre de point par centimètre
supérieur à 3.5 pts/cm

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU :( 50 à 100% coton)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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Reference fiche :
HB22/Tenu Bleu/22

ARTICLE N° 22: TENU DE TRAVAIL BLEU
DESCRIPTION pantalon :
o 2 poches italiennes devant
o Fermeture avec patte de boutonnage ou fermeture à glissière
o Dos avec 2 poches plaquées ou poche passepoilées, deux ou une seule lèvre, avec ou sans
rabat
Régularités des surpiqures

Braguette pantalon avec boutonnage
ou fermeture à glissière

Gorge milieu devant avec
patte rapportée 6 boutons

Poches dos symétriques, arrêtées
avec brides

Poche plaquée aplomb bien
cousu avec double aiguille,
arrêtées avec des brides

Rehausse et fond dos cousu en
couture rabattues

Symétrie col
Manche, épaules et découpes
devant et dos surpiquées avec
double aiguille
Bas de manche avec plis
d’aisance et poignet avec 2
boutons
Patronage, mesure et
gradation des produits
proportionnels au corps
humain, respecte les
tendances, confortable et ne
présente pas des défauts

Couleurs : bleu
Nombre de point par centimètre
supérieur à 3.5 pts/cm

COMPOSITION :(étiquettes de composition et d’entretien est obligatoire sur les articles)
TISSU :(100 % coton)
Tissu ne présente pas des défauts de tissu ou nuance
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