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 وزارة الش باب والرايضة

 اضةـــــــالي للريــــــاملعهد الع

 والرتبية البدنية بقفصة 

  
        

  35/2022عدد  استشارة

 بإعاشة طلبة املعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصةالخاصة 
 

  : الـمـوضـوع 1الفصـل 

حبسب التشريع اجلاري به العمل وطبقا لبنود كراس الشروط هذا للتزود  ابستشارةالقيام املعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية بقفصة عتزم ي
 فق. اوفـق ما مت ضبطه جبدول األمثان املر  ة الطلبةلفائد مجةلب

 

  : تقديـم العـروض 2الفصل 

، لسحب كراس الشروط جماان، توزر بقفصة طريقاملعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية على املزودين الراغبني يف املشاركة االتصال مبقر 
  طلبات العروض. ابب www.issepgf.rnu.tn املوقع الرمسيكما ميكن حتميلها من 

وترسل العروض عـن طريق الربيــد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد السريع أو تسليمها مباشرة إىل مكتب الضبط يف ظـرف خارجي تكتب 
 إىل العــنوان الـتالـي:  "، إبعاشة طلبة املعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية بقفصةاخلاصة  35/2022ال يفتح استشارة عدد عليه فقط عبـارة: "

 

 " 2100توزر  بقفصة طريقاملعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية " 

إلثبات اتريخ  التابع للمعهديعتمد ختم مكتب الضبط  ،2022سبتمرب  08 اخلميسيوم حدد آخر أجل لقبول العروض  

 . 0222سبتمرب  09 اجلمعةالعروض يوم  على ان تفتحالوصول 

   وحيتوي الظرف اخلارجي وجواب على الواثئق التالية: -أ

اإلمضاء واخلتم والتاريخ كراس الشروط يف صيغته األصلية مؤشر من قبل العارض أو وكيله املؤهل قانوان لذلك يف مجيع صفحاته مع إضافة  .1
 .يف الصفحة األخرية

 . 1(عدد  ملحق)بطاقة إرشادات حتمل ختم وإمضاء العارض حتتوي على عنوانه ورقم اهلاتف ورقم الفاكس بكل دقة  .2

  (2)ملحق عددتصريح على الشرف  .3

ـأثري تصريـح على الشـرف يتضمن أتكيد العارض على التزامه بعدم قيامه مباشرة أو بواسطة الغـري بتقـدمي وعود أو عطـااي أو هـدااي قصـد الت .4
 (3)ملحق عدد  إجنازهاعلى خمتـلف إجراءات الصفقة ومراحل 

  (4)ملحق عدد املشرفة عليها  ؤسساتوالرايضة واملالشباب التزام من العارض أبنه مل يكن عوان عموميا لدى وزارة  .5

 (5جدول اخلصائص الفنية )ملحق عدد .6

مبلغ العرض ابلدينار التونسي  واليت تبنياملؤسسة حسب املثال الوارد بكراس الشروط،  وممضى وحيمل ختم( حمرر la soumissionااللتزام ) .7
 (6ملحق عدد )األداءات. مجيع  ابعتبار

 (7)ملحق عدد  حسب املثال بكراس الشروط واإلمضاء وختم العارض وحامل للتاريخجدول األسعار مستكمل البياانت  - .8
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  : طبيعة األثمان: 3الفصل 

 . تعترب األسعار املقدمة اثبتة وغري قابلة للمراجعة دون أن يطالب املزود أبي تغيري أو حتوير
 

 : تغيير حجم الطلبية4الفصل  

 ساعة من موعد تسليم الوجبات.  48بتقدمي طلباته إىل املزود قبل املعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية بقفصة لتزم ي

 ساعة من موعد التسليم.  24حجم الطلبية وذلك إبعالم املزود قبل  بقفصة تغيريلمعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية لميكن  
 

 : تسليم الوجبات5الفصل  

  .وفقا لرزانمة تضبط يف الغرض املعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية بقفصةمبقر يلتزم املزود بتسليم الوجبات املطلوبة منه  
 

  : طريقة الخالص6الفصل 

ملعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية ابيكلف العون احملاسب و  ويل بريدي أو بنكي حلساب املزوديتّم خالص الفواتري املقدمة من طرف املزود بتح
 خبالص الفواتري املذكورة. بقفصة 

 

  : شروط السالمة والنظافة7ل الفص

 يتعهد املزود بتسليم بضاعة نظيفة وسليمة من كل الشوائب. 

مطابقة  غري)عيب إرجاع الوجبات املسلمة إىل املزود واملطالبة بتعويضها إذا تبنّي أّّن هبا عهد العايل للرايضة والرتبية البدنية بقفصة للمميكن 
  .(للمواصفات املطلوبة، رائحتها أو لوهنا غري طبيعيني، غري نظيفة...

 

   : منهجية تقييم العروض : 8الفصـل 

 (06ملحق عدد )تتوىل جلنة الشراءات ذات النظر، ابلنسبة إىل الطلبات موضوع االستشارة احلالية اليت تعترب عادية، التثبت من العرض املايل 
  تصاعداي.مث ترتيب مجيع العروض املالية  االقتضاءوتصحيح األخطاء احلسابية عند 

على  اعتمادا وابعتبار عنصر اجلودة يف املواد املقدمة ّقّدم العرض املايل األقل مثنا على قسط وحيد وتسند إىل املزود الذي االستشارةحتتوي 
 املنهجية املذكورة أعاله.  

ويف حالة تساوي أفضل العروض ابعتبار كّل العناصر املعتمدة فإن اللجنة تطلب من املشاركني املعنيني كتابيا وبناء على رأي جلنة 
  .2014مارس  13املؤرخ يف  1039الشراءات ذات النظر تقدمي عروض مالية جديدة وذلك حسب مقتضيات األمر عدد 

 : العقوابت املالية9الفصل 
 وفاء املزود ابلتزاماته التعاقدية تطبق على صاحب الصفقة العقوابت املالية التالية: يف صورة عدم

 دينار يوميا 50خيصم مبلغ  الوجبات:عدم تقدمي  -
 دينار يوميا 50خيصم مبلغ  الوجبات:رتام مواعيد تقدمي احعدم  -
 دينار يوميا 50تقدمي وجبات غري مطابقة للمواصفات املطلوبة: خيصم مبلغ  -

تطبق العقوابت املذكورة أعاله دون تنبيه مسبق ودون احلاجة إىل أي اجراء أخر مع حفظ حق إدارة املعهد العايل    
 للرايضة والرتبية البدنية بقفصة يف فسخ الصفقة واملطالبة ابلتعويض أو عدم وفاء صاحب الصفقة ابلتزاماته التعاقدية األخرى.



 

 

 
 الفصل 10 : الرتاتيب القانونية:

 

مارس  13املؤرخ يف  1039يـخضع تنفيذ هذه االستشارة يف كل ما لـم يشر إليه كراس الشروط ألحكـام جملة احملاسبة العمومية واألمر عدد 
 وأحـكام كراس الشروط اإلدارية العامة املطبق على الصفقات العمومية اخلاصة ابلتزود مبواد عادية وخدمات الوارد مبلحق الرائد الّرمسي 2014

 وأحكام كراس الشروط هذا. 1996أكتوبر  02ـدد املؤرخ يف 80للجمهورية التونسية عـ
 

 ............... يف................                                                                           يف ......................                     قفصة          

 اطلعت عليه ووافقت                               اطلعت عليه وصادقت                                                            

 املـــــــزود                              املعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية بقفصة                                       مدير

 (التاريخ، اإلمضاء، اخلتم وإسم وصفة املمضي)                                                                                                 
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 المالحق

 

 

 

 

 



  

  

         

 

 1ملحق عدد 

 بطاقة إرشادات

  

 تتضمن بطاقة اإلرشادات املعطيات التالية: 

 .................................... .......................................................................................................إسـم العـارض:  -

  .................................................... ................................................................................................صفته:  -

 ................................ ...................................................................................................................اللقـب:  -

 ................. .................................................................................................................................العنـوان:  -

 ...................... ............................................................................................................................النشاط:  -

 ....................................... ...................................................................................................... رقم اهلاتـف: -

 .......... ..................................................................................................................................رقم الفاكس:  -

 ................  .........................................................................................................................عرف اجلبائي: امل -

 

  ........................ يف ........................،                                                                                                            

                           
 الـعارض                                                                     

     (اإلسم، الّلقـب ،الصفـة، التـاريخ واخلـتم)                                                                                

 

 

 

 

 



  

  

         

 

 2ملحق عدد 

 تصريح علـى الشرف

  

  

 …………….. .............................................................….………..….…… (، الّلقـب ، الصفـة  االسم ) إّنّـي املمضـي أسفلـه :

 ..………………………..………………………..................................................………………………: شــــركـــة  واملـــتـــعـــــــــهـــد بـــــــــاســــــــــم

 ح على الشرف وألتزم بتسليم بضاعة ّجّيدة ونظيفة وسليمة من كل الشوائب. أصرّ 

                                                     

  ........................، يف........................                                                                                  

                           
 الـعارض                                                          

     (، الّلقـب ،الصفـة، التـاريخ واخلـتماالسم)                                                                        

 

  
  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



  

  

         

 

  

 03ملحق عدد 

 علـى الشرف بعدم التأثير تصريح

  

 واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039تطبيقا لألمر عدد  

  

 …………….. ...................................................................….………..….…… الصفـة( الّلقـب، االسم،أسفلـه: )إّنّـي املمضـي 

 ..………………………..………………………..................................................………………………شــــركـــة: واملـــتـــعـــــــــهـــد بـــــــــاســــــــــم 

خمتلف إجراءات  ح على الشرف وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي القصد منها التأثري علىأصرّ 
 إبرام الصفقة ومراحل إجنازها مبا خيدم مباشرة أو بصفة غري مباشرة. 

 ........................، يف........................                                                                 

                           
 الـعارض                                                          

     (، التـاريخ واخلـتمالّلقـب، الصفـة، )االسم                                                                        

  

  





  

   

 

 

          

 4ملحق عدد    
 تصريح على الشرف في عدم االنتماء                      

  

واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وجلميع النصوص  2014مارس  13املؤرّخ يف  2014لسنة  1039تطبيقا ألحكام األمر عدد 

 املتممة له: املنقحة أو

 ..................................................................................................................................................................................................إين املمضي أسفله: 

 ..........................................................................................................................................................الصفة:  

   ........................... .................................................................................................................................................................املؤّسسة: 

ح على الشرف أبنين مل أكن عوان عموميا لدى وزارة الشباب والرايضة أو أنه مل ميض عن انقطاعي عن العمل هبا مدة ال تقل عن مخسة أصرّ 

 سنوات

 ........................، يف........................                                                            

                           
 الـعارض                                                          

     (، التـاريخ واخلـتمالّلقـب، الصفـة، )االسم                                                                        

 

  
           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

05ملحق عدد   

 جدول الخصائص الفنية
 

 
 ع/ر

 
 المواد المطلوبة

 

 
 الخصائص الفنية المقترحة واالسم التجاري

1.  
yaourt à boire 260g 

 

2.  
fromage blanc 80g nature sucré (yaourt) 

 

3.  
fromage blanc portion 40g (emballé) 

 

4.  
fromage triangle en portion 13g 

 

5.  
tranche de cake marbré 40g 

 

6.  
Biscuit céréale 12 super extra 95g  

 

7.  
 banane   

 

8.  gaufrettes légères  et croustiantes assemblées 
par une crème multiples saveurs 30g  

 

 
 

  التونسية  ومطابقة للمواصفاتجيب ان تكون البضاعة من النوع الرفيع 
 احلليب و مشتقاته :   /1
حسب املواصفات  واتريخ الصالحيةغ وجيب أن حيمل اسم املصنع 260ذو  قواريرجيب أن يكون معطرا يف :  الياغورت -

 التونسية. 
واملصنع واتريخ يوما حيمل النوعية  60 صالحيته تفوت مدةجيب أن يكون من النوع الرفيع  :غ(40مثلثة /قطع طوابع)جنب  -

 حسب املواصفات التونسية  الصنع
 املوز: /2

 جيب ان يكون انضجا اصفر اللون 
 الكايك والبسكويت:/3

 .جيب ان يكون معلب وحيمل اتريخ اإلنتاج واتريخ الصالحية
 

 

 ............................................ يف .....................حرر بـ                                                                    

 )االسم واللقب، التاريخ واإلمضاء واخلتم(                                                            

 



 

 

 
 

 

 

 6ملحق عدد 
 

 وثيقة التعهد المالي
 بإعاشة طلبة املعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصةالخاصة  35/2022عدد  استشارة

 

 

  ............................................................................................................................................................................................. (:1إين املمضي أسفله )

 ...........................................................................................................................................................................................................................: الصفة

   ...................................................................................................................................................................................: االسم االجتماعي للمؤسسة

 .................................................................................................................................................................................................................: رقم اهلاتف 

   .............................................................................................................................................................................................................: رقم الفاكس 

   ............................................................................................................................................................................................................: املعرف اجلبائي

   .............................................................................................................................................................................. :رقم احلساب اجلاري للمؤسسة

وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامايت املضمنة بكراس الشروط  ابطالعيأشهد 
 بإعاشة طلبة املعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصةالخاصة  35/2022عدد  استشارةهذا واخلاص 

 حة.  واملذكورة سابقا هي صحي هتمين وأصرح على الشرف أن كل البياانت اليت

   ..................................................................................................( 2ابألرقام هي ) H.Tالقيمة اجلملية للعرض املايل بدون احتساب األداءات 

    .............................................................................................................................................................................................................. القلم()وبلسان 

   .................................................. ................................................................................................ (2)هي قيمة األداء على القيمة املضافة ابألرقام 

   .............................................................................................................................................................................................................. القلم()وبلسان 

   . ............................................................................................ (2هي ) ابألرقام T.T.Cالقيمة اجلملية للعرض املايل ابحتساب مجيع األداءات

   ................................................................................................................................................................................................................ القلم()وبلسان 

    ...............................................................................................................................................................وأتعهد بتسليم مجيع الطلبية يف أجل أقصاه

 ............................................ يف .....................حرر بـ                                                                    

 )االسم واللقب، التاريخ واإلمضاء واخلتم(                                                            



 

 

 

 

 07ملحق عدد 
 جدول األمثان

 ................................................................................ ............................................................: .........................زودامل

 .....................................................................................................................................................................العنوان

  .......................................................................................................................................................املعرف اجلبائي

الثمن اجلملي مع احتساب 
 اآلداءات 

مثن الوحدة مع احتساب  
 اآلداءات 

 ع/ر بيان املواد أو اخلدمات الكمية

   15000     yaourt à boire 260g 01 

   6000    fromage blanc 80g nature sucré (yaourt) 02 

    6000    fromage blanc portion 40g (emballé) 03 

    15000    fromage triangle en portion 13g 04 

    15000   tranche de cake marbré 40g 05 

    3000    Biscuit céréale 12 super extra 95g 06 

    15000   banane   07 

    15000 
  gaufrettes légères  et croustiantes assemblées 
par une crème multiples saveurs 30g 

08 

    اجملموع     

 التخفيض    

 الصايف  
 

 ...................................................................................................أوقف مببلغ: .................................................................

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

 ................................... ......................................................................................................أجل صلوحية األمثان: .................

                                                                                                                            

  ...............................//.: ............................. يفبـ.....................

 اإلمضاء واخلتم     

  


