الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامع ــة جندوبة
املعهد العالي للغات التطبيقية وإلاعالمية بباجة

اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن
استشارة عدد 2022/19
املتعلقة بإصالح وصيانة الات الطبع
يعلن املعهد العالي للغات التطبيقية وإلاعالمية بباجة القيام باستشارة عدد
 2022/19تتعلق بتعهد وصيانة آالت الطباعة ،
فعلى الراغبين في املشاركة أن يسحبوا ملف الاستشارة من مصلحة الشراءات باملعهد يتم
سحب كراس الشروط خالل التوقيت إلاداري من يوم الاثنين الى يوم الجمعة من الساعة
الثامنة والنصف صباحا الى الساعة الرابعة بعد الزوال.
يمكن للمشاركين الاطالع على كراس الشروط على موقع واب املعهد العالي للغات التطبيقية
وإلاعالمية بباجة "." www.islaib.rnu.tn .سحب كراس الشروط من موقع واب املعهد
يؤخذ بعين الاعتبار) ترسل العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع أو
ّ
تسلم مباشرة بمكتب ضبط املعهد على العنوان التالي :إلى ّ
السيد مدير املعهد العالي للغات
التطبيقية وإلاعالمية بباجة شارع البيئة ص ب  340بباجة  9000التالية"  :استشارة عدد
 2022/19تعهد وصيانة آالت الطباعة وقد حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الخميس
16جوان 2022
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الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامع ــة جندوبة
املعهد العالي للغات التطبيقية وإلاعالمية بباجة

كـراس الشـروط الاداريـة والفنيـة
الفصل ألاول  :موضـوع الاستشارة وكيفية تمويلها
يعلن املعهد العالي للغات التطبيقية وإلاعالمية بباجة القيام باستشارة عدد  2022/19تتعلق
بتعهد وصيانة آالت الطباعة طبقا ملقتضيات كراس الشروط هذا ،وللتشريع الجاري به
العمل .ويتم تمويل هذه النفقة على حساب الاعتمادات املخصصة للغرض بالعنوان ألاول
مليزانية املعهد .
الفصل الثاني  :شروط املشاركة
لحسن انجاز الخدمات موضوع ّالاستشارة ال تقبل الا مشاركة العارضين الذين تتوفر فيهم
الضمانات الفنية واملالية الضرورية واملرسمين بالسجل التجاري وتتوفر فيهم الشروط
املطلوبة للمشاركة في الصفقات او الاستشارات
ال يسمح باملشاركة للشركات التي هي في حالة إفالس أو تصفية قضائية،
 ال يمكن للشركة التي تم قبولها بأي حال من ألاحوال تكليف مؤسسة أخرى للقيام بهذهألاشغال .
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الفصل الثالث  :كيفية املشاركة و تقديم العروض –
يجب أن تحرر العروض وتمض ى من قبل العارضين أنفسهم أو عن طريق وكالئهم املؤهلين
لذلك بصفة قانونية .
يجب أن تحرر العروض على املطبوعة الخاصة التي توفرها إلادارة وأال يحمل العرض قيدا
أو شرطا . -يجب أن يقع التنصيص بلسان القلم على ألاثمان باحتساب كافة ألاداءات .
ّ
ترسل العروض عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة
بمكتب ضبط املعهد على العنوان التالي :إلى ّ
السيد مدير املعهد العالي للغات التطبيقية
وإلاعالمية بباجة شارع البيئة ص ب  340بباجة  9000كما يمكن أن تسلم الظروف
مباشرة الى مكتب الضبط باملعهد وذلك في أجل أقصاه يوم الخميس 16جوان 2022
على الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة املحددة لقبول العروض.
مالحظة :ال يجوز سحب العرض بعد ايداعه أو ادخال أي تعديل أو تصحيح عليه بعد حلول
آخر أجل لقبول العروض
ال يمكن ألي مشارك قدم عرضا مشتركا في إطار مجمع أن يقدم عرضا مستقال بصفة فردية
لحسابه الخاص أو في اطار مجامع أخرى .
كما يقص ى كل عرض* :ورد بعد آلاجال ويعتمد ختم مكتب الضبط في ذلك،
*لم يكن مغلقا ومختوما .
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*لم يتضمن جدول ألاسعار .
.يحتوي العرض وجوبا على الوثائق التالية
الوثائق إلادارية كراس الشروط ممضاة في جميع أوراقه ويحمل الطابع وامضاء املزود علىالصفحة ألاخيرة
بطاقة إرشادات عامة حول املشارك )ملحق عدد)1 مضمون من السجل الوطني للمؤسساتبطاقة التعريف الجبائية
"العرض الفني " * مراجع الشركة (عقود ممضاة مع مؤسسات عمومية أو تدخالت في مجال
تعهد وصيانة معدات الطباعة)
"العرض املالي" ويحتوي وجوبا الجدول التفصيلي لألسعار يتضمن املبلغ الفردي واملبلغ
الجملي باعتبار كل ألاداءات مع ضرورة ختم وامضاء العارض –
الفصل الرابع تعتبر ألاثمان املقدمة نهائية و ال يمكن التراجع فيها طيلة مدة تنفيذ الخدمة
املطلوبة موضوع الاستشارة ،و يجب أن تكون متضمنة ألاداءات)(T.T.C
الفصل الخامس ꓽتقييم العروض
 مطابقة العروض  ꓽيقص ى كل عرض غير مطابق ملوضوع الاستشارة
 منهجية تقييم العروض تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت باإلضافة الى
الوثائق إلادارية من صحة الوثائق املكونة للعرض املالي وتصحيح ألاخطاء الحسابية
واملادية عند الاقتضاء ال يحق للعارض تقديم أي اعتراض في الغرض
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الفصل السادس ꓽكيفية الخالص يتم اسناد الطلبية الى صاحب العرض املالي ألاقل ثمنا
في صورة مطابقة عرضه الفني مع كراس الشروط موضوع طلب الاستشارة يجب على املزود
تقديم فاتورة تحمل كل البيانات الوجوبية (املعرف الجبائي الكمية احتساب ألاداء) .
الفصل السابع ꓽشروط عامة
الحاالت التي لم يتعرض لها كراس الشروط تبقى خاضعة ملجلة املحاسبة العمومية وألامر
عدد  1039لسنة  2014املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الامضاءات
باجة في 2022/06/01

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

املدير

املزود (اطلعت عليه ووافقت)
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املالحق
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ملحق عدد 01
بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي ................................................................................
عنوان املقر ....................................................................................................................
الهاتف  ...............................................الفاكس
.............................................................
العنوان الالكتروني
..........................................................................................................
مرسم بالسجل التجاري تحت عدد
..............................................................................
رقم املعرف الجبائي ........................................................................................................
الشخص املفوض إلمضاء وثائق العرض الاسم واللقب والصفة
..................................
حرر ب  ...........................في
....................................................

امضاء املشترك وختمه
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ملحق عدد 02

الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزام
املوضوع ꓽحول معاينة معدات النسخ موضوع طلب الاستشارة عدد 2022/19

اني املمض ي أسفله ...........................................................................................
التزم بمعاينة معدات النسخ موضوع طلب الاستشارة عدد  2022/19باملعهد
العالي للغات التطبيقية وإلاعالمية بباجة قبل تقديم العرض املالي
املعاينة يوم  2022 ...........................من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى
الساعة الرابعة بعد الزوال .

الامضاءات
العون املكلف باإلعالمية
الامضاء مع الختم

املشارك

أنيس الزمالي
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جدول الاثمان
Designation QTE
M/SHARP AR M420U
Tambour (AR 450DF)
1
Developpeur (AR 450DV)
1
Lame racleur
1
Jeux de patin cassette A4
1
Unite recto verso
1
Main d’oeuvre
1
M/XEROX5875
Unite de four xerox
1
Jeux de patin cassette A3
2
Kit néttoyage tambour
1
Main d’oeuvre
1
M/XEROX7765 COULEUR
Puce couleur
3
Kit de four
1

Prix UHT TVA
%

PrixTHT
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Main d’oeuvre

1

M/XEROX5875
Jeux de patin cassetteA4 A3
Main d’oeuvre

2
1

TOTAL
Arrêté le present devis à la somme de…………………………………………………………
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