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 والفنّ ّية اخلاصّ  روط اإلداريةكراس الشّ 
 05/2020ع   دد  ابإلستشارة

 واإلعالمّية باعةسخ والطّ النّ  آالت مستهلكاتلوازم مكتبية و ابقتناء  ةقاملتعلّ 

 ويلعاون الدّ والتّ  واالستثمار نميةالتّ وزارة فائدة ل 
 
 

 .اإلستشارةموضوع  :1الفصل 

 ويلالد  عاون والت   واالستثمار نميةالت  وزارة  لفائدةواإلعالمي ة  باعةسخ والط  مستهلكات آالت الن  لوازم مكتبية و ابقتناء  اإلستشارةيتعلق موضوع 
 :أقساطثالث  إىل اإلستشارةنقسم تو  2020سنة  بعنوان

 .لوازم مكتبية :1عدد  القسط
 .والفاكسسخ الن  مستهلكات آالت  :2عدد  القسط
 .واإلعالمية الطباعةمستهلكات  :3عدد القسط

 

 .اإلستشارة يف املشاركة :2الفصل 

اإلدارية و الفنية من منظومة الشراء العمومي على اخلط تونيبس  روطسحب كراس الش   اإلستشارةسات اليت ترغب يف املشاركة يف ميكن للمؤس  
TUNEPS  و على موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية و على موقع واب الوزارة WWW.MDICI.GOV.TN.  قسطيف ميكنها املشاركة كما 

 .أو أكثر واحد

 .غرىسات الصّ املؤسّ  :3الفصل 

خ املؤر   2014لسنة  1039عدد األمر  من 20طبقا ألحكام الفصل غرى سات الص  ؤس  للم حصرية بصفة 1عدد  القسط مت ختصيص املشاركة يف
 .فقات العموميةللص   ماملنظ   2014 مارس 13يف 

 .ميكن املشاركة بفصل أو أكثر 3والقسط عدد  2أما ابلنسبة للقسط عدد  القسطاملشاركة يف كامل فصول  1عدد  للقسط ويشرتط ابلن سبة
 .طبيعة اإلقتناءات :4الفصل 

 ة املطلوبة.الفني   يات واملواصفاتية الكم  روط الفن  كراس الش  بني  يإقتناءات عادية و  اإلستشارةموضوع اإلقتناءات  تعد     
 

 .وترتيبهافقة نة للصّ عاقدية املكوّ الواثئق التّ  :5الفصل 
 ايل: حو الت  ة على الن  فقة حسب األفضلي  نة للص  ب الواثئق املكو  ترت   

 .د ممضاة وخمتومةعه  وثيقة الت   -

 .ة وإمضائه وختمهالعرض املايل بعد تعمريه بدق   -

 .ة وإمضائه وختمهالعرض الفين بعد تعمريه بدق   -

 .روط اإلدارية اخلاصكراس الش   -

 .فقةعقد الص   -

 تيب املنصوص عليه أعاله.فقة يعتمد الرت  نة للص  تضارب أو اختالف بني الواثئق املكو  ويف صورة وجود 
بياات األمثان املكتوبة ابألحرف على العرض املايل هي اليت  عهد، فإن  ه يف حالة وجود تضاااااااااارب بني بياات العرض املايل وبياات وثيقة الت  غري أن  
  للعرض.ات احلسابية وذلك إلثبات املبلغ احلقيقي ية يف العملي  ذلك األخطاء املاد  ل وجواب البياات املخالفة وكتعتمد وتعد  

http://www.mdici.gov.tn/
http://www.mdici.gov.tn/
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 .ة تقدمي العروض: كيفيّ 6الفصل 

 :ن العرض منيتكو  
 .العرض الفين   -

 .املايل   العرض -

األقصى لقبول العروض  لتاريخ حددا وقد (tuneps)مرحلة واحدة عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط تونبس  واملالية علىيتم تقدمي العروض الفنية 
 عرض وارد بعد هذا األجل ويقصى كل (11h00)على الساعة احلادية عشرة صباحا  2020جوان  23يوم الثالاثء 

 الية:الت   اإلدارية مان الوقيت والواثئقن إىل جانب العرضني الفين واملايل وثيقة الض  يتضم  
 الض مان الوقيت. -1
 .عليه يف آخر صفحة له وممضىمؤش ر عليه يف مجيع صفحاته وخمتوم  والفنا ي ة اخلاص  روط اإلدارية كراس الش    -2
 املنصوص عليها ابلت شريع اجلاري به العمل. شهادة يف الوضعية اجلبائية  -3

 .(األصل أو نسخة مطابقة لألصل) جتماعيالامان للض   نظاميف  خنراطالاشهادة  -4
 .الت جارينظري من الس جل  -5

إجراءات خمتلف  يفالتأثري  قصدوعود أو عطااي أو هدااي  الغري بتقدمي بواسطة أومباشرة بعدم القيام يلتزم مبوجبه العارض  يقد مهرف تصريح على الش   -6
 .(2امللحق ) ومراحل إجنازهافقة إبرام الص  

ة عن انقطاعه عن العمل هبا مد   ضمت مل ويلعاون الد  والت   واالستثمار نميةالت   وزارةه مل يكن عوا عموميا لدى مه املشارك أبن  رف يقد  تصريح على الش   -7
 .(3)امللحق سنوات على األقل (05) مخس

 .(4عدد  )امللحقة حول املشارك بطاقة إرشادات عام   -8
أو الواثئق املثبتة يف  ستثمارالابصريح شهادة الت   متقد   ألف دينار 300هبا  ستثمارالاواليت ال يتجاوز حجم  كوينالت  سات حديثة سبة للمؤس  ابلن   -9

 .(أو الواثئق املثبتة أو نسخة مطابقة لألصل ابالستثمارصريح األصل من شهادة التّ الغرض )

إدارة اجلباية بعنوان  منم صريح اجلبائي مقد  م الت  نة الفارطة، تقد  ألف دينار للس   600 ال يتجاوز رقم معامالهتا يتاشطة والسات الن  سبة للمؤس  ابلن   -10
 (.صريح اجلبائي أو نسخة مطابقة لألصلاألصل من التّ ) 2019سنة 

 (.5عدد  )امللحقاملشارك فيها  األقساطقائمة يف  -11
   الية:من الواثئق الت   العرض الفّن ن يتكو 
ع عليه يف سة وموق  عليه يف مجيع صفحاته وحيمل ختم املؤس  ر ة ويؤش  دق   بكل   7ابمللحق عدد نة واملضم   قسط لكل   ةيات الفني  تعمري جداول اخلاص   -

 صفحته األخرية.
 .مكر ر( 6و 6عدد  )امللحق 3عدد  القسطو 2عدد  للقسطسبة ابلن   نعالص  التزام بتوفري خراطيش أصلية  -

) reconnaissant le partenariat avec le Attestationل احلصري مة من قبل املمث  خيص يف تسويق اخلراطيش مسل  تقدمي وثيقة الرت   - 

)représentant exclusif 
   الية:من الواثئق الت   العرض املايلن يتكو 

 .(8عدد  )امللحقعهد ممضى وخمتوم الت   -
 ينار ابحتساب مجيع األداءات(.ق ابلعرض املايل ابلد  املتعل   9)تعمري امللحق عدد  ةوخمتوم جداول العرض املايل ممضاة -



 

3 

  .مان الوقيتالضّ  :7 الفصل 

 وذلك مببلغ (1وذج املصاااااااحب )امللحق وفقا لألمنمان الوقيت للضاااااا   ضاملعو  ضااااااامن أو التزام الكفيل ابلت  ا م ضااااااماا وقتي  عارض أن يقد   على كل  
 موضوع املشاركة. لألقساطالغ املقابلة مان تفصيال للمبمن وثيقة الض  ويف هذه احلالة جيب أن تتض   ايل ابجلدول الت  كما هو مبني    قسط لكل   اثبت

 

 .مان الوقيت )ابلدينار(مبلغ الضّ  القسط
1 - 
2 350 
3 600 

  

 لقبولد اريخ األقصى احملد  يوما ابتداء من اليوم املوايل للت  ( 90تسعني ) صاحلا ملد ة ض لهضامن املعو  أو التزام الكفيل ابلت   مان الوقيتيكون الض  
 مان الوقيت.مة بعنوان الض  كوك املقد  ال تقبل الص  و  العروض،

صريح كوين أو الت  سات حديثة الت  سبة للمؤس  ابلن   ستثمارالابصريح تقدمي شهادة الت   )شريطة مان الوقيتغرى من تقدمي الض  سات الص  تعفى املؤس  : مالحظة
 اشطة(.سات الن  سبة للمؤس  ابلن   2019بعنوان سنة اجلبائي 

 .صلوحية العروض :8الفصل 
 دونالعروض وذلك  لقبولد اريخ األقصى احملد  يوما بداية من اليوم املوايل للت   (90تسعني )د العارض ابإلبقاء على صلوحية عرضه ملد ة يتعه  
مان مديد يف آجال صلوحية الض  العروض وابلتايل الت   مديد يف آجال صلوحيةوميكن للوزارة، كل ما رأت ذلك مناسبا، أن تطلب الت  تعويض.  املطالبة أبي  

  يوما. (120)الوقيت إىل أجل أقصاه 
 .روففتح الظّ  :9الفصل 

لصفقات العمومية يف إطار  حول اإلجراءات اإلستثنائية 2020مارس  31املؤرخ يف  10عمال مبقتضيات منشور السيد رئيس احلكومة عدد 
ومية احلجر الصحي العام، يتم إقرار عدم علنية جلسات فتح العروض املعلنة عنها على أن يتم نشر حماضر فتح الظروف على منظومة الشراءات العم

 العمومية.للصفقات  واملرصد الوطينعلى اخلط تونبس 
 اجللسات.وسوف يتم إعالمكم يف صورة علنية 

 الش راءات:جلنة ن قبل ا موتقصى آلي  
 مة بعد آخر أجل لتقدمي العروض.العروض الواردة أو املسل   .1

صريح نسخة مطابقة لألصل من شهادة الت   )أو ابالستثمارصريح شهادة الت  مان الوقيت أو العروض اليت ال حتتوي على وثيقة الض   .2
 اشطة.سات الن  سبة للمؤس  ابلن   2019بعنوان سنة صريح اجلبائي كوين أو الت  سات حديثة الت  للمؤس   ابلن سبة 2019بعنوان  (ابالستثمار

 .مثاند أو جدول األعه  من وثيقة الت  العروض اليت ال تتض   .3
 

 .العروض تقييمة منهجيّ  :10الفصل 
 هامث تقوم برتتيب االقتضاءية عند واملاد  وتصحيح األخطاء احلسابية نة للعرض املايل ة الواثئق املكو  يف صح   تثب  يف مرحلة أوىل الت  راءات الش  جلنة  تتوىل

 .تصاعداي  
يف صورة  القسطمثنا وتقرتح إسناده  م من قبل صاحب العرض املايل األقل  ت يف مطابقة العرض الفين املقد  ثب  الت   يف مرحلة اثنيةراءات الش   وتتوىل  جلنة

لباقي سبة ة ابلن  نفس املنهجي   اعتماد  املعين غري مطابق يتم  العرض الفين    أن  إذا تبني   يات واملواصفات املنصوص عليها ابجلداول املصاحبة.مطابقته للخاص  
 صاعدي.عروض حسب ترتيبها املايل الت  ال

 الفصولحسب و  القسطوذلك شرط املشاركة يف كامل فصول  1عدد للقسطسبة ابلن   حسب املبلغ اجلملي العروض تقييمعملي ة  تتم  
"par article évaluation"   3عدد والقسط 2عدد للقسطسبة ابلن. 
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  .األمثان طبيعة :11الفصل 
 شارك فيها:امل الفصولسبة إىل كل اثبتة وغري قابلة للمراجعة وعلى العارض أن يقرتح ابلن   ن املقرتحةمثاألتكون ا

 من الفردي دون احتساب اآلداءات.الث   -

 نسبة األداء على القيمة املضافة. -

 األداء على القيمة املضافة.مبلغ  -
 .ابحتساب اآلداءات الفرديالثمن  -

 الثمن اجلملي ابحتساب اآلداءات. -
 

  .حتيني العروض املالية :12الفصل 
 أشهر وجيب 6ة فقة مد  فقة املطالبة بتحيني عرضه املايل إذا جتاوزت الفرتة الفاصلة بني اتريخ تقدمي العرض املايل وتبليغ الص  ميكن لصاحب الص  

يبني   ويلعاون الد  والت   واالستثمار نميةالت  فقة لوزارة من اتريخ التبليغ ابلص   يوما (15) اجلحيني تقدمي مطلب يف فقة عند املطالبة ابلت  على صاحب الص  
دات املثبتة لذلك وتعتمد يف احتساب رات املعتمدة يف تقديره ويكون هذا املطلب مرفقا جبميع الواثئق واملؤي  حيني املطلوبة واألسس واملؤش  فيه قيمة الت  

 الية:الت  العرض احملني القاعدة 
 .ن(+ 1)ث م = ث أ 

 .= قيمة العرض املايل احملنيث م 

 األويل.= قيمة العرض املايل ث أ 

 الية:الت  سبة القاعدة نسبة التحيني املطلوبة ويعتمد يف احتساب هذه الن   = ن  
 ابع.الس  هر ر األسعار بتونس بداية من الش  = نسبة تطو   ن يا؛حمل  عة صن  املاحلالة األوىل: املواد 

 .(3ن 0.2+ ) (2ن 0.4)( + 1ن 0.4)=  ن دة من اخلارجور  املاملواد  انية:الث  احلالة 
 .ابعهر الس  = نسبة الزايدة يف األسعار ببلد املنشأ بداية من الش   1ن
 .ابعهر الس  رف بداية من الش  ر سعر الص  = تطو   2ن
 .ابعهر الس  قل بداية من الش  = تطور أسعار التأمني والن  3ن

 

 املبلغ األصلي للص فقةمن  2%وال ميكن أن يتجاوز حتيني العرض املايل 

 .فقة: إجراءات تبليغ الصّ 13الفصل 
بكامل  1عدد )القسط  بعنوان كل  قسط ابلتزو د مرفقة إبذنتتوىل  وزارة الت نمية واإلستثمار والت عاون الد ويل تبليغ املزو دين املعني ني مبقتضى مراسلة 

 ، حسب الفصول( 3وعدد  2فصوله اما القسط عدد 
  .وطبيعة الطّلباتحجم  غيري يف: التّ 14 الفصل

املبلغ من نسبة ما مل يتجاوز الت غيري  حجم الط لباتخفيض يف أو الت   الرتفيعيف صورة لصاحب الص فقة أن يقد م أي  اعرتاض أو حتف ظ  ميكنال 
  .%20أقصاها  للص فقة األصلي

 .األضرارعويض عن : التّ 15الفصل 
إدخاهلا على  واليت متقصان لن  ابايدة أو ة ابلز  ات اهلام  اجتة عن التغري  كاليف اإلضافية الن  عويض عن األضرار والت  فقة احلصول على الت  ميكن لصاحب الص  

املعتمدة يف تقديره رات عويض املطلوبة واألسس واملؤش  يبني  فيه قيمة الت   للمشرتي العموميوذلك بتقدمي طلب  بطلب من الوزارة فقة أثناء اإلجنازالص  
 لذلك.طلب مرفقا جبميع الواثئق واملؤيدات املثبتة ويكون هذا ال

  التالية:عويض القاعدة الت   احتسابوتعتمد يف  راءاتجلنة الش  على رأي  افقة بناءللص   يتم إبرام ملحق التعويض،ويف صورة إقرار وجاهة طلب 



 

5 

 التعويض:يساوي مبلغ  الصفقة،من مبلغ  %20 يف حالة الزايدة بنسبة تفوق
 X %10 %([20+  م أ )ع – م ن ع]=  م ت

 يساوي مبلغ التعويض  الصفقة،من مبلغ  %20 يف حالة التقليص بنسبة تفوق
 X %10 ن[ع م  – %(20- ع م أ)]= م ت 
 .عويضمبلغ الت   =   م ت
 .يلالعرض املايل األو  =   ع م أ
 .هائيالعرض املايل الن  =   ع م ن

  .سليم: آجال التّ 16الفصل 
 B4شارع الشيخ حممد الفاضل بن عاشور مبىن ويل ب عاون الد  والت   واالستثمار نميةمبقر وزارة الت   مبصاحل "مغازة اخلزن" املعد اتيتم تسليم 

 هبا والرتاتيب اجلارييغ اببرام عقود وفق الص   ويلتزم املزو دفقة يوما من اتريخ التبليغ ابلص   (30ثالثون )يف أجل أقصاه   املركز العمراين الشمايل Aبرج 
 . العمل

 .: املطابقة17الفصل 

غري املطابقة إىل املزو د  املعد ات وترجع ،الفين  ية املضبوطة ابلعرض فقة مطابقة للخصائص الفن  موضوع الص   املعد اتفقة بتسليم يلتزم صاحب الص  
ساعة على أقصى تقدير من اتريخ اإلعالم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم  72الذي يلتزم بتعويضها على حسابه يف أجل ال يتجاوز 

 .ابلبلوغ
  .هائيّ مان النّ : الضّ 18الفصل 

ضامن الكفيل ابلت   التزامض له بضمان مايل هنائي أو ضامن املعو  الكفيل ابلت   التزاممان املايل الوقيت أو الض   ضيتعو  فقةصاحب الص   جيب على
 فقة مبا يف ذلك املعاليم واألداءات يف أجل أقصاه( من املبلغ اجلملي للص  % 3) ابملائةثالثة بنسبة  (10ض له )مطابقا للمثال الوارد ابمللحق عدد املعو  

 فقة.الص  إبالغه بعقد يوما من اتريخ  (20)عشرون 
عاقدية وذلك يف أجل أقصاه أربعة أشهر فقة بكل التزاماته الت  بعد إيفاء صاحب الص   إرجاعهفقة ويقع هائي ضماا حلسن اجناز الص  مان الن  ويعترب الض  

 فقة.موضوع الص   الفصول آخر دفعة منابتداء من اتريخ تسلم 
 

جوء إىل القيام إبجراءات إداري ة أو عدلي ة وذلك يف حالة إخالل صاحب الص فقة ابلتزاماته وبعد إعالمه ا ودون ضرورة الل  هائي آلي  مان الن  حجز الض   ويتم  
 رفع اليد بشهادة يف هائي إال  مان الن  لة ومضمونة الوصول أو أبية وسيلة تعطي اترخيا اثبتا هلذا اإلعالم ويف هذه احلالة ال يرجع الض  مبقتضى رسالة معل  

 فقة.لصاحب الص   ويلعاون الد  والت   واالستثمار نميةالت  مها وزارة تسل  
 .ابملشرتي العموميرر الال حق عويض عن الض  وال يعفي حجز الض مان الن هائي صاحب الص فقة املخل  ابلتزاماته من الت  

 .أخري: غرامات التّ 19الفصل 
 الد ويلوالت عاون و  ساااتثمارإلوا نميةالت  ق وزارة س تطب  ل من هذا الكرا  املنصاااوص عليها ابلفصااال األو   األقسااااطيف حاااااااااااااااااااالة  خري غري مرب ر لتساااليم 

 ايل:التا  حو أخري على الن  أخري ويتم احتساب مبلغ غرامات الت  اتيب اجلاري هبا العمل يف ماد ة غرامات الت  الرت  

 = غ
 ت × ق 

1000     

 مع العلم أن:
 أخري.م الت  ل عدد أاي  ميث   ت:-زويد به قيمة اجلزء الذي أذن ابلت  ل ميث   ق:-ل مبلغ الغرامة ميث   :غ

 فقة.من املبلغ اجلملي للص   %5أخري حال أن يتجاوز املبلغ اجلملي لغرامة الت   ال ميكن يف أي  و 
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 .فقةالصّ  صاحب خالصآجال : 20الفصل 
مة تقدمي فاتورة يف أربعة نظائر مرق   يوما بعد (30) ثالثونفقة عن طريق حوالة إدارية يف أجل أقصااااااااااه الص الصااااااااا  خل رفعداد األمر ابلصااااااااا  إ يتم  

ات الص املستحق  خلختص املاسب احمل بصفتهأمني املال العام للمصاريف ويتم إحالتها إىل  سليمفقة ومصحوبة أبذون الت  وممضاة من طرف صاحب الص  
 .فقةاجعة لصاحب الص  الر  

 األجل.فقة وجواب بفوائض  خري حتتسااااااااااب بداية من اليوم الذي يلي انتهاء هذا صاااااااااااحب الصاااااااااا   عيتمت   املذكور،اخلالص يف األجل وإذا مل يتم 
  التونسي.ادرة عن البنك املركزي سبة املعمول هبا يف السوق املالية والص  ة ابعتماد الن  وحتتسب فوائض التأخري على أساس املبالغ املستحق  

 .فقة: فسخ الصّ 21الفصل 

برساااالة  ويلعاون الد  والت   واالساااتثمار نميةالت   وزارةنبيه عليه من قبل رغم الت   عاقديةالت   لتزاماتاللفقة وعدم احرتامه يف صاااورة تقصاااري صااااحب الصااا  
رر ومحل مسااؤولية فقة من أجل الضاا  اتريخ التبليغ، يقع فسااخ الصاا   أايم من (10) عشاارةمضاامونة الوصااول تدعوه إىل اإليفاء ابلتزاماته يف أجل ال يتجاوز 

 فقة.وتبعات هذا اإلجراء على صاحب الص  
أن تقبل عند  للوزارةسااااوية القضااااائية وخيو ل فقة أو إفالسااااه أو دخوله يف مرحلة الت  فقة وجواب يف حالة وفاة صاااااحب الصاااا  ويتم أيضااااا فسااااخ الصاااا  

 فقة.ي قصد استمرار الص  ائنون أو املصف  العروض اليت يقد مها الورثة أو الد   قتضاءالا
بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي  أومباشرة فقة ابلتزامه بعدم القيام فقة إذا ثبت لديها إخالل صاحب الص  فسخ الص   للوزارةوميكن 

 وإجنازها.فقة قصد التأثري على خمتلف إجراءات إبرام الص  
 .زاعاتالنّ  : فضّ 22الفصل 

فقات العمومية قة ابلص  زاعات ابحلسىن يف اخلالفات املتعل  لفض  الن   ستشاريةالاجنة ال إىل الل  جوء أو  يف صورة حدوث نزاع بني الطرفني جيب الل  
 .فقات العموميةم للص  املنصوص عليها ابألمر املنظ  

ظر بتونس العاصمة للفصل خبصوص مفهوم مقتضيات جوء إىل احملاكم ذات الن  النزاع ابلرتاضي ميكن الل   وإذا ما فشلت هذه املساعي ومل يتم تسوية
 زاع.الن   رفني حمل  العقد املربم بني الط  

 .سجيل: معاليم التّ 23الفصل 

 .ويلعاون الد  والت   واالستثمار نميةالت   مع وزارةتسجيل العقد الذي يتم إبرامه يف الغرض  معاليمفقة موضوع هذا الكراس ل صاحب الص  يتحم  
 .مة: أحكام عا24الفصل 

قة املتعل   ةوالرتتيبي   صااااوص القانونيةفقة، ملقتضاااايات الن  روط احلايل، ختضااااع األطراف املتعاقدة مبناساااابة هذه الصاااا  نص  عليه كراس الشاااا  يما مل  يف كل  
اتيب ذات شاريع والرت  الت   وكل  ة فقات العمومي  املنظ م للص   2014 مارس 13خ يف املؤر   2014لسنة  1039ة األمر عدد وخاص   فقات العموميةبتنظيم الص  

  الص لة اجلاري هبا العمل.
 .نفيذز التّ فقة حيّ : دخول الصّ 25الفصل 

 .راءاتجلنة الش  على رأي  ابناء ويلعاون الد  والت   واالستثمار نميةلت  وزير ايد بعد املصادقة عليها من طرف الس   فقة سارية املفعول إال  ال تصبح الص  

 
 تون س يف ...................

 ال ع ارض
 عليه وقبلت اطلعت

 قب، اإلمضاء واخلتم(والل   سماإل)
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 ية اخلاصروط الفنّ كراس الشّ 
  05/2020عدد  ابإلستشارة

  واإلعالمّية باعةسخ والطّ النّ  آالت ابقتناء لوازم مكتبية ومستهلكات ةقاملتعلّ 
 ويلعاون الدّ والتّ  واالستثمار نميةالتّ  لفائدة وزارة

 
 

 .وعية: النّ 1 القسط
بتعويض  ويلتزم املزو د .نعالصّ  ة أن تكون أصليّ يتعنّي سبة للمستهلكات املطلوبة وابلن  ية يات الفن  مطابقة للخاص   اإلستشارةموضوع  أقساطجيب أن تكون 

 من اتريخ اإلعالم بذلك. ةساع (72)اا يف أجل غري مطابقة م  ال الفصول

  .: املواصفات والكّميات املطلوبة1القسط 

 : لوازم مكتبّية1لقسط عدد ا
 

N° des 

articles 
       Désignation           Caractéristiques techniques demandées  Quantité 

1 Rame de papier A4 Extra Strong laser (500 feuilles) 450 

2 Rame de papier A4 Extra Blanc (500 feuilles) 550 

3 Rame de papier A3 Extra Blanc (500 feuilles) 30 

4 Boites d’archives GM Petit modèle de 5 cm 50 

5 
Paquets de stylos fluorescents  

(marqueurs) 

de qualité supérieure  

Différentes couleurs 
150 

6 Stylo feutre  Gel de qualité supérieure  200 
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 سخ والفاكس: مستهلكات آالت النّ 20عدد  القسط

 

N° des 

articles 
       Désignation           Caractéristiques techniques demandées  Quantité 

I- Toner pour photocopieurs 

1 
Tambour pour machine XEROX  

5335  
Tambour d’origine XEROX. 04 

2 
Tambour pour machine xerox 

workcenter 5945 
  d’origine XEROX. 02 

3 
Toner Ricoh HQ40 

DX4542 
D’origine Ricoh 50 

4 Toner Sharp MX 500 / 452 U D’origine Sharp 30 

5 Toner MAC Affranchir  
Cartouche d’encre Rouge 80 ml 

D’origine 
01 

6 
Toner KONIKA MINOLTA 

 Bizhub C258 en couleur 
D’origine  01 

7 
Tonner pour machine XEROX  

5335 
D’origine xerox 10 

8 tonner xerox workcenter 5945 D’origine xerox 04 

II. Développeurs et Master 

1 Développeur Sharp MX 500   Développeur Sharp MX 500    D’origine 06 

2 Master Ricoh DX 4542 Master Ricoh DX 4542  D’origine 40 
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 القسط عدد 03: مستهلكات الطّ باعة واإلعالميّ ة )خراطيش أصلية الصّ نع وفق اخلّاصّ يات املبينّ ة ابجلدول(

  اجلدول األول 
 

N° des 

articles 
Désignations 

Référence Caractéristiques 

techniques demandées 
Quantité 

1  Toner Noir pour Samsung ML3051N ML-D3050A D’origine SAMSUNG 2 

2  Toner Noir pour Epson EPL-3000N C13S051111 D’origine EPSON 3 

3  Toner Noir pour Epson EPL-N2550  C13S050290 D’origine EPSON 2 

4  
Encre Multipack couleur série colibri T0807 pour 

Epson Stylus PX710W 
C13T08074010 D’origine EPSON 2 

5  Toner Noir pour Ricoh Aficio MP C4000 841160 D’origine RICOH 1 

6  Collecteur de toner Ricoh Aficio MP C2051 D0396405 D’origine RICOH 1 

7  
Toner Noir 201A pour HP LaserJet Pro MFP 

M277dw 
CF400A D’origine HP 21 

8  
Toner Cyan 201A pour HP LaserJet Pro MFP 

M277dw 
CF401A D’origine HP 3 

9  
Toner Yellow 201A pour HP LaserJet Pro MFP 

M277dw 
CF402A D’origine HP 8 

10  
Toner Magenta 201A pour HP LaserJet Pro MFP 

M277dw 
CF403A D’origine HP 1 

11  
Toner Noir 203X pour HP LaserJet MFP M281 

fdw 
CF540X D’origine HP 10 

12  
Toner Cyan 203X pour HP LaserJet MFP M281 

fdw 
CF541X D’origine HP 9 

13  
Toner Yellow 203X pour HP LaserJet MFP M281 

fdw 
CF542X D’origine HP 9 

14  
Toner Magenta 203X pour HP LaserJet MFP 

M281 fdw 
CF543X D’origine HP 9 

15  Toner Noir pour Xerox Phaser 3330 106R03620 D’origine Xerox 10 

16  Toner Noir pour Xerox WorkCentre 5330 006R01160 D’origine Xerox 8 

17  Tambour pour Xerox WorkCentre 5330 013R00591 D’origine Xerox 3 

18  Collecteur de toner pour Xerox WorkCentre 5745 008R12896 D’origine Xerox 1 

19  Toner Noir pour Xerox WorkCentre 5020 106R01277 D’origine Xerox 1 

20  Toner Noir pour Xerox WorkCentre 5225 106R01305 D’origine Xerox 1 

21  
Collecteurs de toner pour Xerox WorkCentre 

7545Altalink 8070 
008R13061 D’origine Xerox 2 

22  Toner Noir pour Lexmark CX417DE 71B50K0 D’origine Lexmark 8 

23  Toner Magenta pour Lexmark CX417DE 71B50M0 D’origine Lexmark 4 

24  Toner Cyan pour Lexmark CX417DE 71B50C0 D’origine Lexmark 3 

25  Toner Yellow pour Lexmark CX417DE 71B50Y0 D’origine Lexmark 2 
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26  Collecteurs de toner pour Lexmark CX417DE C540X75G D’origine Lexmark 6 

27  
Collecteurs de toner pour Olivetti d-copia 4500 

MF Plus 
B0989 D’origine Olivetti 4 

28  Toner Noir pour Olivetti d-color MF452 Plus B1026 D’origine Olivetti 2 

29  Toner Cyan pour Olivetti d-color MF452 Plus B1027 D’origine Olivetti 1 

30  Toner Magenta pour Olivetti d-color MF452 Plus B1028 D’origine Olivetti 1 

31  Toner Yellow pour Olivetti d-color MF452 Plus B1029 D’origine Olivetti 1 

32  
Collecteurs de toner pour Olivetti d-color MF452 

Plus 
B1051 D’origine Olivetti 4 

 اجلدول الثاين 
N° des 

articles 
Désignations Caractéristiques techniques demandées Quantité 

33  Bombe de nettoyage mousseuse  Grand format 2 

34  Souris sans fil 2 boutons avec roulette, Transmission sans fil 2.4 GHz  2 

35  Souris USB 2 boutons avec roulette, optique, USB 10 

36  Clavier USB  Azerty bilingue Arabe / Latin gravé 105 touches 10 

37  Clef USB 8 GO 8 GO  300 

38  Disque Dur externe USB  Capacité 1 TO, 2.5 Pouces 5 

39  Câble réseau 5M Longueur 5 mètres, catégorie 6 15 

40  Câble réseau 10M Longueur 10 mètres, catégorie 6 15 

41  

Câble HDMI 3M  Longueur 3 mètres,  

Câble conforme à la norme HDMI 2.0,  

Connecteurs : HDMI type A 19 broches mâles,  

Connecteurs plaqués or,  

Prise en charge des résolutions 4K x 2K et de la vidéo 3D,  

Canal retour du son (ARC) supporté,  

AWG30. 

10 

42  

Câble HDMI 5M Longueur 5 mètres, 

Câble conforme à la norme HDMI 2.0,  

Connecteurs : HDMI type A 19 broches mâles,  

Connecteurs plaqués or,  

Prise en charge des résolutions 4K x 2K et de la vidéo 3D,  

Canal retour du son (ARC) supporté,  

AWG30. 

5 

43  

Câble HDMI 10M Longueur 10 mètres, 

Câble conforme à la norme HDMI 2.0,  

Connecteurs : HDMI type A 19 broches mâles,  

Connecteurs plaqués or,  

Prise en charge des résolutions 4K x 2K et de la vidéo 3D,  

Canal retour du son (ARC) supporté,  

AWG30. 

2 

 

NB : Pour les articles, prière d’envoyer une photo pour chaque article avec les spécifications techniques 

détaillées et l’indication de la référence de l’article proposé. 
 تون س يف ...................

 ال ع ارض
 اطلعت عليه وقبلت

                  )االسم واللقب، اإلمضاء واخلتم( 
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 الواثئق امللحقة
 اإلستشارةمبلف 

 
 .مان الوقيت  للض   ضاملعو   ضامنابلت  الكفيل  التزام : منوذج1امللحق عدد 

 .الص فقة إبرام إجراءات خمتلف يفعدم التأثري برف تصريح على الش   :2امللحق عدد 

 .والت عاون الد ويل واالستثمار لدى وزارة الت نمية رف أبنه مل يكن عوا عموميا  : تصريح على الش  3امللحق عدد 

 .حول املشارك ةبطاقة إرشادات عام  : 4امللحق عدد 

 .املشارك فيها األقساط: قائمة يف 5امللحق عدد 

 .2عدد  ابلقسطاخلاص  الص نع ةالتزام بتوفري خراطيش أصلي  : 6امللحق عدد 

 .3عدد  ابلقسطاخلاص  الص نع ة: التزام بتوفري خراطيش أصلي  6عدد مكّررامللحق 

 .الفين   ض: العر 7امللحق عدد 

  .تعه دالوثيقة : 8امللحق عدد 

 .العرض املايل 9امللحق عدد 

 .هائيمان الن  للض   املعوض ضامنابلت  الكفيل  التزام : منوذج10امللحق عدد 
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  1امللحق عدد 

 مان الوقيتللض   ضضامن املعو  منوذج التزام الكفيل ابلت  
 

 
 ................................................... (1أسفله ) الممضون  نحن-ي الممضي أسفله إن  

 ............................................................... (2) بصفتنا – بصفتيعمال 
 ...................................................... (3) أن نشهد-أشهد : أوال

 المتعلق بتنظيم 2014 مارس 13المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  113بالفصل  المالية عمالالمكلف بوزير المن  عليها –تمت المصادقة عليه
  .................................................. (3هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن ) وإنالصفقات العمومية 

القار وقدره خمسة مبلغ الضمان ............................بتاريخ ............. للبالد التونسية حسب وصل عدد لدى أمين المال العام أودعت –أودع قد 
 يقع إرجاعه. مان لمالض  هذا  األمر المشار إليه وأن   من 113المنصوص عليه بالفصل و دينار(  5000) آالف دينار

 (5ـ)ــــــــــــوالقاطن ب.( ..........................................4) ضامننكفل بصفة شخصية وبالت   أننا-أكفل  أن ني- نصر ح-ح أصر  : ثانيا
الوقتي قصد بعنوان مبلغ الضمان .......................................................................................................................

بـــ والمتعلق  ....................( ....7)من طرف  ( ...............................المعلن عنه بتاريخ .........................6المشاركة في)
............................................................................... 

 )باألحرف(، دينارالوقتي ب..............................................................................................حدد مبلغ الضمان 
 (. دينار )باألرقام. .................................................وب
عند  ..............( ..............................6مدينا به بعنوان ) العارض والذي قد يكون أعاله المذكور المضمون فيه  بدفع المبلغ نلتزم –ألتزم : ثالثا

 .مسبق القيام بأي إجراء إداري أو قضائي أوتنبيه  دون المشتري العمومي تقدم به يأول طلب كتابي 
 هذا الضمان صالحا لمدة......................يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.يبقى 

                           
 ر بـ .................. في......................حر  

 
 
 
 
 
 
 
 

  .ممضينللو ألممضي واللقب لسم ( اال1)
 .المؤسسة الضامنة االسم االجتماعي وعنوان( 2)
 .الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة( 3)
   . العارض )ذات طبيعة( أو االسم االجتماعي للعارض )ذات معنوية(سم ( ا4)
 .العارضعنوان ( 5)
 .المنافسة )اختيار طريقة االبرام(( 6)
 .المشتري العمومي( 7)
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 2 ملحق عدد

 إجراءات إبرام الّصفقة  يفعدم التأثري برف تصريح على الشّ  
 
 

 
  ................................................................................................................ والصفة(االسم واللقب ) إين املمضي أسفله

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

  .................................................. حتت عدد ..................................................................... ابلسجل التجاري بارمسة امل

 ................................................................................................................ العنوان ابلكامل() با ااملعني  حمل خمابرهت

 ".العارضفيما يلي " املسمى.................................. ...............................................................................

 وعود أو هدااي قصد التأثري على خمتلف إجراءات إبرام الص فقة ومراحل بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي أصر ح على شريف

 .إجنازها

 

 .................................يف ........................حرر با                                                                        

 وختمه(املشارك  إمضاء)                                                                           
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 3ملحق عدد 
 رف تصريح على الشّ 

 ويلعاون الدّ والتّ  واالستثمار نميةوزارة التّ بعدم العمل لدى 
 ة مخس سنوات على األقلّ ملدّ 

 
 .................................................................................................................................................................... (طةاالسم واللقب واخل) إين املمضي أسفله

 ........................................................................................................................................................................ االسم االجتماعي والعنوان() مثل شركة

  .......................................................................................... حتت عدد......... ........................................................................ ابلسجل التجاري بارمسة امل

أو أنه مل ميض عن انقطاعي عن العمل به مدة ال تقل عن  والتعاون الدويل واالستثمار وزارة التنميةأصرح على الشرف أين مل أكن عوا عموميا لدى 

 سنوات.اخلمس 

 

 
 .................................يف.............. .............. حرر با

 وختمه(املشارك  إمضاء)                                                                                                    
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 4 ملحق عدد 
 حول املشارك ةبطاقة إرشادات عامّ 

 
 
 ........................................................................................................................................... :جتماعيالا سمالاقب أو والل   سمالا

  ............................................................................................................................. :كل القانوينالش  
 ................................................................................................................................................. :عنوان املقر  

  ................................................................................................. :هلاتفا
 .: ..............................................................................................اكسالف

 .............................................................................. جاري حتت عدد:جل الت  مرسم ابلس  
 .................................................................................... :املعر ف اجلبائيرقم 
 .................................................................................. طة(االسم واللقب واخل) إلمضاء واثئق العرضض خص املفو  ش  ال
 

 ....................................يف .............................حرر با                                                                              
 وختمه(املشارك  إمضاء)                                                                                  
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 5ملحق عدد 
 املشارك فيها األقساطقائمة يف 

 
 ................................................................................................................................................... (ةط  قب واخلاالسم والل  ) إين املمضي أسفله

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

 التالية: األقساطح أنين شاركت يف أصر  

 ..............................املشارك فيها األقساطعدد                                                            .لوازم مكتبي ةبااملتعلق  01عدد  القسط

 ..............................املشارك فيها األقساطعدد                                .والفاكسآالت الن سخ  مبستهلكات املتعلق 02عدد  القسط

 ..............................املشارك فيها األقساطعدد                                                .مستهلكات الط باعة واإلعالمي ةبااملتعلق  03عدد  القسط

 
 
 

 .......................يف ....................حرر با 
 وختمه(املشارك  إمضاء)                                                                                                         
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 6ملحق عدد 
 نعالصّ التزام بتوفري خراطيش أصلية 

 (2عدد  القسط)
 

 ................................................................................................................................................... (ةط  قب واخلوالل   سمالا) إين املمضي أسفله

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

  ......................................................................................... حتت عدد ............................................................. جاري باجل الت  ابلس  رمسة امل

كما هو مبني بعرضي   عاون الدويلوالت   واالستثمار نميةمن اتريخ تسلمها من قبل وزارة الت   ة سنة على األقل  وصاحلة ملد   نعالص   ةألتزم بتوفري خراطيش أصلي  

 .05/2020عدد  اإلستشارة مته يف إطارالذي قد  

 
 

 ..................................يف........... ................... حرر با
 وختمه(املشارك  إمضاء)                                                                                                       
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 مكّرر 6ملحق عدد 

 نعالصّ ة التزام بتوفري خراطيش أصليّ 
 (3عدد  قسط)

 
 .................................................................................................................................................. (ةط  قب واخلوالل   سمالا) أسفلهإين املمضي 

 ..................................................................................................................................................... والعنوان( جتماعيالا سمالا) ممثل شركة

  ....................................................................................... حتت عدد ............................................................... جاري باجل الت  ابلس  رمسة امل

كما هو مبني بعرضي   ويلعاون الد  والت   واالستثمار نميةمن اتريخ تسلمها من قبل وزارة الت   ة سنة على األقل  وصاحلة ملد   نعالص   ةألتزم بتوفري خراطيش أصلي  

 .05/2020عدد  اإلستشارة يف إطارالذي قدمته 

 
 

 ..................................يف........... ...................حرر با 
 وختمه(املشارك  إمضاء)                                                                                                       
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 الفّن العرض  :7ملحق عدد 

 : لوازم مكتبية01عدد  القسط
N° des 

articles 
       Désignation           Caractéristiques techniques demandées  Quantité 

1 Rame de papier A4 Extra Strong laser (500 feuilles) 450 

2 Rame de papier A4 Extra Blanc (500 feuilles) 550 

3 Rame de papier A3 Extra Blanc (500 feuilles) 30 

4 Boites d’archives GM Petit modèle de 5 cm 50 

5 
Paquets de stylos fluorescents  

(marqueurs) 

de qualité supérieure  

Différentes couleurs 
150 

6 Stylo feutre  Gel de qualité supérieure  200 

 
 

واصفات املطلوبة جيب االجابة بنعم أم ال يف اخلانة املتعلقة ابملواصفات املقرتحة ال أتخذ بعني االعتبار. كذلك إذا كانت اإلجابة مبواصفات خمتلفة عن امل مالحظة:
 تدعيم ذلك بوثيقة تدل على إمكانية تعويضه.   

 تونس يف ................................. 
 مضاء وختم املتعهدإ                                                                          
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 نة ابجلدول(يات املبيّ نع وفق اخلّاصّ ة الصّ خراطيش أصليّ ) والفاكسسخ : مستهلكات آالت النّ 02عدد  القسط    
 

 

                         

                                                                                                                                                    

N° des 

articles 
       Désignation           Caractéristiques techniques demandées  Quantité 

I- Toner pour photocopieurs 

1 
Tambour pour machine XEROX  

5335  
Tambour d’origine XEROX. 04 

2 
Tambour pour machine xerox 

workcenter 5945 
  d’origine XEROX. 02 

3 
Toner Ricoh HQ40 

DX4542 
D’origine Ricoh 50 

4 Toner Sharp MX 500 / 452 U D’origine Sharp 30 

5 Toner MAC Affranchir  
Cartouche d’encre Rouge 80 ml 

D’origine 
01 

6 
Toner KONIKA MINOLTA 

 Bizhub C258 en couleur 
D’origine  01 

7 
Tonner pour machine XEROX  

5335 
D’origine xerox 10 

8 tonner xerox workcenter 5945 D’origine xerox 04 

II. Développeurs et Master 

1 Développeur Sharp MX 500   Développeur Sharp MX 500    D’origine 06 

2 Master Ricoh DX 4542 Master Ricoh DX 4542  D’origine 40 

 

 
عتبار. كذلك إذا كانت اإلجابة مبواصفات خمتلفة عن املواصفات املطلوبة جيب إلقة ابملواصفات املقرتحة ال أتخذ بعني اجابة بنعم أم ال يف اخلانة املتعلّ إلمالحظة: ا

 تونس يف .................................  على إمكانية تعويضه. تدعيم ذلك بوثيقة تدلّ 
 مضاء وختم املتعهدإ                                                                           
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 نة ابجلدول(نع وفق اخلّاصيات املبيّ ة الصّ )خراطيش أصليّ  ة: مستهلكات إعالميّ 03 عدد القسط

 العرض الفّن 

 اجلدول االول
N° des 

articles 
Désignations Référence 

Caractéristiques 

techniques 

demandées 

Caractéristiques 

techniques proposées 

1  Toner Noir pour Samsung ML3051N ML-D3050A 
D’origine 

SAMSUNG 
 

2  Toner Noir pour Epson EPL-3000N C13S051111 D’origine EPSON  

3  Toner Noir pour Epson EPL-N2550  C13S050290 D’origine EPSON  

4  
Encre Multipack couleur série colibri 

T0807 pour Epson Stylus PX710W 
C13T08074010 D’origine EPSON  

5  Toner Noir pour Ricoh Aficio MP C4000 841160 D’origine RICOH  

6  
Collecteur de toner Ricoh Aficio MP 

C2051 
D0396405 D’origine RICOH  

7  
Toner Noir 201A pour HP LaserJet Pro 

MFP M277dw 
CF400A D’origine HP  

8  
Toner Cyan 201A pour HP LaserJet Pro 

MFP M277dw 
CF401A D’origine HP  

9  
Toner Yellow 201A pour HP LaserJet Pro 

MFP M277dw 
CF402A D’origine HP  

10  
Toner Magenta 201A pour HP LaserJet 

Pro MFP M277dw 
CF403A D’origine HP  

11  
Toner Noir 203X pour HP LaserJet MFP 

M281 fdw 
CF540X D’origine HP  

12  
Toner Cyan 203X pour HP LaserJet MFP 

M281 fdw 
CF541X D’origine HP  

13  
Toner Yellow 203X pour HP LaserJet 

MFP M281 fdw 
CF542X D’origine HP  

14  
Toner Magenta 203X pour HP LaserJet 

MFP M281 fdw 
CF543X D’origine HP  

15  Toner Noir pour Xerox Phaser 3330 106R03620 D’origine Xerox  

16  Toner Noir pour Xerox WorkCentre 5330 006R01160 D’origine Xerox  

17  Tambour pour Xerox WorkCentre 5330 013R00591 D’origine Xerox  

18  
Collecteur de toner pour Xerox 

WorkCentre 5745 
008R12896 D’origine Xerox  

19  Toner Noir pour Xerox WorkCentre 5020 106R01277 D’origine Xerox  

20  Toner Noir pour Xerox WorkCentre 5225 106R01305 D’origine Xerox  

21  
Collecteurs de toner pour Xerox 

WorkCentre 7545Altalink 8070 
008R13061 D’origine Xerox  

22  Toner Noir pour Lexmark CX417DE 71B50K0 D’origine Lexmark  
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N° des 

articles 
Désignations Référence 

Caractéristiques 

techniques 

demandées 

Caractéristiques 

techniques proposées 

23  Toner Magenta pour Lexmark CX417DE 71B50M0 D’origine Lexmark  

24  Toner Cyan pour Lexmark CX417DE 71B50C0 D’origine Lexmark  

25  Toner Yellow pour Lexmark CX417DE 71B50Y0 D’origine Lexmark  

26  
Collecteurs de toner pour Lexmark 

CX417DE 
C540X75G D’origine Lexmark  

27  
Collecteurs de toner pour Olivetti d-copia 

4500 MF Plus 
B0989 D’origine Olivetti  

28  
Toner Noir pour Olivetti d-color MF452 

Plus 
B1026 D’origine Olivetti  

29  
Toner Cyan pour Olivetti d-color MF452 

Plus 
B1027 D’origine Olivetti  

30  
Toner Magenta pour Olivetti d-color 

MF452 Plus 
B1028 D’origine Olivetti  

31  
Toner Yellow pour Olivetti d-color 

MF452 Plus 
B1029 D’origine Olivetti  

32  
Collecteurs de toner pour Olivetti d-color 

MF452 Plus 
B1051 D’origine Olivetti  

 

 

 

 اجلدول الثاين
 

N° des 

articles 
Désignations Caractéristiques techniques demandées 

Caractéristiques techniques 

proposées 

33  
Bombe de nettoyage 

mousseuse  Grand format  

34  Souris sans fil 
2 boutons avec roulette, Transmission sans fil 

2.4 GHz  
 

35  Souris USB 2 boutons avec roulette, optique, USB  

36  Clavier USB  
Azerty bilingue Arabe / Latin gravé 105 

touches 
 

37  Clef USB 8 GO 8 GO   

38  
Disque Dur externe USB  

Capacité 1 TO, 2.5 Pouces  

39  Câble réseau 5M Longueur 5 mètres, catégorie 6  

40  Câble réseau 10M Longueur 10 mètres, catégorie 6  

41  

Câble HDMI 3M  Longueur 3 mètres,  

Câble conforme à la norme HDMI 2.0,  

Connecteurs : HDMI type A 19 broches 

mâles,  

Connecteurs plaqués or,  

Prise en charge des résolutions 4K x 2K et de 

la vidéo 3D,  

Canal retour du son (ARC) supporté,  

AWG30. 
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N° des 

articles 
Désignations Caractéristiques techniques demandées 

Caractéristiques techniques 

proposées 

42  

Câble HDMI 5M Longueur 5 mètres, 

Câble conforme à la norme HDMI 2.0,  

Connecteurs : HDMI type A 19 broches 

mâles,  

Connecteurs plaqués or,  

Prise en charge des résolutions 4K x 2K et de 

la vidéo 3D,  

Canal retour du son (ARC) supporté,  

AWG30. 
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Câble HDMI 10M Longueur 10 mètres, 

Câble conforme à la norme HDMI 2.0,  

Connecteurs : HDMI type A 19 broches 

mâles,  

Connecteurs plaqués or,  

Prise en charge des résolutions 4K x 2K et de 

la vidéo 3D,  

Canal retour du son (ARC) supporté,  

AWG30. 

 

 
 

 بكل دقةالجدولين يجب على العارض تعمير 
 تونس يف ................................. 

 املتعهدمضاء وختم إ                                                                          
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8ملحق عدد   

 عّهدالتّ وثيقة 
 (1عدد  القسط)

 ...........................................  :أسفلهإني الممضي -

 المتصرف باسم ولحساب: ...................................... -

 ........................ عدد:.....................................   تحت  جاري:الت  جل المرسم بالس   -

 .................................................... بالكامل(:العنوان  )ذكرالمعي ن محل مخابرته بـ  -
 بصفتي الوكيل والممثل القانوني ................................................ -
 الحساب البنكي الجاري ......................................بـ.......................... -

 ي ......................................................المعرف الجبائ
 .الفاكس: ..................................................... الهاتف:

 باعةسخ والط  الن   آالت باقتناء لوازم مكتبية ومستهلكات ةالمتعلق 05/2020عـــدد  اإلستشارةى جميع وثائق ملف عل االطالعوبعد 
 أتعه د وألتزم بما يلي:  وليوالتعاون الد  وزارة التنمية واالستثمار  لفائدةواإلعالمي ة 

روط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله طبقا لجدول األثمان، مقابل األثمان التي اقترحتها لكل فصل من1  ( إنجاز الطلبات وفقا للش 

ة منها األداء على القيمة المضافة، والتي حددت فصول هذا الجدول وباعتبار جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة واألداءات وخاص  
  *(دينارا).................... ............................................................ دينارا قيمتها بمبلغ قدره

 كما يلي:ويتوزع المبلغ 
 )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام( المضافة:األداء على القيمة  دون اعتبار 1عدد  القسطمبلغ  -

....................................................................................................................... 
 المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام()المضافة  مبلغ األداء على القيمة -

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

 المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام() المضافةمبلغ العرض باعتبار األداء على القيمة  -

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

 

رة ضمن القائمة التفصيلية لألثمان. وتكون هذ ويتأتى هذا المبلغ من تطبيق ه األثمان األثمان الفردية المقترحة على الكميات المقد 
فقة. تاريخنافذة عند   إمضاء عقد الص 

فقة الثابت وغير قابل للمراجعة.ثمن  ( قبول2  الص 
روط اإلدارية الخاصة التي تكو  3 فقة.( تطبيق جميع البنود المدرجة بكر اس الش   ن جزءا من الص 

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

 (المشارك وختمه إمضاء)                                                   
  

                                                           

 يف صورة اقرتاح ختفيض جيب ذكره يف وثيقة التعهد. *
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 مكّرر 8ملحق عدد 

 عّهدالتّ وثيقة 
 (2عدد  القسط)

 ...........................................  :أسفلهي الممضي إن  -

 ......................................ف باسم ولحساب: المتصر   -

 ................... عدد:................................   تحت  جاري:الت  جل المرسم بالس   -

 .................................. بالكامل(:العنوان  )ذكرالمعي ن محل مخابرته بـ  -
 ................................................بصفتي الوكيل والممثل القانوني  -
 الحساب البنكي الجاري ...........................بـ...................... -

 المعرف الجبائي .............................................
 ........................الفاكس: ................................... الهاتف:

باعة سخ والط  الن   آالت باقتناء لوازم مكتبية ومستهلكات ةالمتعلق 05/2020عـــدد  اإلستشارةعلى جميع وثائق ملف  عالاالطوبعد 
د وألتزم بما يلي:  وليعاون الد  والت  لفائدة وزارة التنمية واالستثمار   أتعه 

روط المبينة 1  بالوثائق المذكورة أعاله طبقا لجدول األثمان، مقابل األثمان التي اقترحتها لكل فصل من( إنجاز الطلبات وفقا للش 

فصول هذا الجدول وباعتبار جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة واألداءات وخاصة منها األداء على القيمة المضافة، والتي حددت 
  *(دينارا).................... ........................... دينارا................................. قيمتها بمبلغ قدره

 ويتوزع المبلغ كما يلي:
 )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام( المضافة:األداء على القيمة  دون اعتبار 2عدد  القسطمبلغ  -

.......................................................................................................................... 
 المضافة )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام( مبلغ األداء على القيمة  -

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

 ينار بلسان القلم وباألرقام(المبلغ بالد  ) المضافةمبلغ العرض باعتبار األداء على القيمة  -

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

 

رة ضمن القائمة التفصيلية لألثمان. وتكون ي  األثمان الفردية المقترحة على الكم   ى هذا المبلغ من تطبيقويتأت   هذه األثمان  ات المقد 
فقة. نافذة عند تاريخ  إمضاء عقد الص 

فقة الثابت وغير قابل ثمن  ( قبول2  للمراجعة.الص 
روط اإلدارية الخاصة التي تكو  3 فقة.( تطبيق جميع البنود المدرجة بكر اس الش   ن جزءا من الص 

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

  

                                                           

 يف صورة اقرتاح ختفيض جيب ذكره يف وثيقة التعهد. *
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 اثلث 8ملحق عدد 

 عّهدالتّ وثيقة 
 (3عدد  القسط)

 ...........................................  :أسفلهي الممضي إن  -

 ف باسم ولحساب: ......................................المتصر   -

 .................... عدد:.................................   تحت  جاري:الت  جل المرسم بالس   -

 .................................................... (:بالكاملالعنوان  )ذكرالمعي ن محل مخابرته بـ  -
 بصفتي الوكيل والممثل القانوني ................................................ -
 ..............................بـ.................................الحساب البنكي الجاري  -

 المعرف الجبائي .............................................................
 .الفاكس: ...........................................    ....... الهاتف:

باعة سخ والط  الن   آالت باقتناء لوازم مكتبية ومستهلكات ةالمتعلق 05/2020عـــدد  اإلستشارةع على جميع وثائق ملف الوبعد االط
د وألتزم بما يلي:  وليعاون الد  والت  لفائدة وزارة التنمية واالستثمار   أتعه 

روط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله طبقا لجدول األثمان، مقابل األثمان التي 1  اقترحتها لكل فصل من( إنجاز الطلبات وفقا للش 

دت فصول هذا الجدول وباعتبار جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة واألداءات وخاصة منها األداء على القيمة المضافة، والتي حد  
  *(دينارا).................... ............................................................ دينارا قيمتها بمبلغ قدره

 ويتوزع المبلغ كما يلي:
 األداء على القيمة المضافة: )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام( دون اعتبار 3القسط عدد مبلغ  -

.......................................................................................................................... 
 المضافة )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام( مبلغ األداء على القيمة  -

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

 ينار بلسان القلم وباألرقام(المبلغ بالد  ) مبلغ العرض باعتبار األداء على القيمة المضافة -

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

 المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام() المضافةمبلغ العرض باعتبار األداء على القيمة 

رة ضمن القائمة التفصيلية لألثمان. وتكون هذ تطبيق ويتأتى هذا المبلغ من ه األثمان األثمان الفردية المقترحة على الكميات المقد 
فقة. نافذة عند تاريخ  إمضاء عقد الص 

فقة الثابت وغير قابل للمراجعة.ثمن  ( قبول2  الص 
روط اإلدارية الخاص  3 فقة.ن ة التي تكو  ( تطبيق جميع البنود المدرجة بكر اس الش   جزءا من الص 

 ر بـ............ في ..................حر                                              
 (المشارك وختمه إمضاء)                                                    

                                                           

 جيب ذكره يف وثيقة التعهد. يف صورة اقرتاح ختفيض *
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 ال ع  رض ال  م ال ي :9م  لح   ق ع  دد 

 لوازم مكتبية :01عدد  القسط
N° des 

articles 
Désignation Quantité 

P U    

(H.T.V.A) 
TVA % P U   (T.T.C) P T (T.T.C) 

1 Rame de papier A4 Extra Strong laser (500 feuilles) 450   
  

2 Rame de papier A4 Extra Blanc (500 feuilles) 550   
  

3 Rame de papier A3 Extra Blanc (500 feuilles) 30   
  

4 Boites d’archives grand modèle  50   
  

5 Paquets de stylos fluorescents (marqueurs) 150     

6 Stylo feutre gel de qualité supérieure  100   
  

TOTAL TTC  

 

 تونس يف ...............................
 مضاء وختم املتعهدإ                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 
 
 
 

 تعمير هذا الجدول بكل دقةيجب على العارض     
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 ال ع  رض ال  م ال ي :9م  لح   ق ع  دد 

 نة ابجلدول(يات املبيّ نع وفق اخلّاصّ ة الصّ )خراطيش أصليّ  سخ والفاكس: مستهلكات آالت النّ 02 عدد القسط

Articles Désignation Quantité P U (H.T.V.A) T.V.A P U (T.T.C) P T(T.T.C) 

Toner pour photocopieurs 

1 
Tambour pour machine XEROX  

5335 
   

  

2 Tambour pour machine xerox workcenter 5945      

3 Toner Ricoh HQ40 / DX4542      

4 Toner Sharp MX 500 / 452 U      

5 Toner MAC Affranchir (Cartouche d’encre Rouge 80 ml)      

6 
Toner KONIKA MINOLTA 

 Bizhub C258 en couleur 
   

  

7 
Tonner pour machine XEROX  

5335 
   

  

8 Tonner xerox workcenter 5945      

Développeurs et Master 

1 Développeur Sharp MX 500      

2 Master Ricoh DX 4542      

TOTAL TTC  

 

 تونس يف ...............................
 مضاء وختم املتعهدإ                                                                                                                                                                                                                                                               
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 ال ع  رض ال  م ال ي :9م  لح   ق ع  دد 
 نة ابجلدول(ات املبيّ نع وفق اخلّاصيّ ة الصّ )خراطيش أصليّ  : مستهلكات إعالمية03 عدد القسط

      

N° des 

articles 
Désignation Quantité P U (H.T.V.A) TVA % P U (T.T.C) P T (T.T.C) 

1  Toner Noir pour Samsung ML3051N 2     

2  Toner Noir pour Epson EPL-3000N 3     

3  Toner Noir pour Epson EPL-N2550  2     

4  
Encre Multipack couleur série colibri T0807 pour Epson Stylus 

PX710W 
2     

5  Toner Noir pour Ricoh Aficio MP C4000 1     

6  Collecteur de toner Ricoh Aficio MP C2051 1     

7  Toner Noir 201A pour HP LaserJet Pro MFP M277dw 21     

8  Toner Cyan 201A pour HP LaserJet Pro MFP M277dw 3     

9  Toner Yellow 201A pour HP LaserJet Pro MFP M277dw 8     

10  Toner Magenta 201A pour HP LaserJet Pro MFP M277dw 1     

11  Toner Noir 203X pour HP LaserJet MFP M281 fdw 10     

12  Toner Cyan 203X pour HP LaserJet MFP M281 fdw 9     

13  Toner Yellow 203X pour HP LaserJet MFP M281 fdw 9     

14  Toner Magenta 203X pour HP LaserJet MFP M281 fdw 9     

15  Toner Noir pour Xerox Phaser 3330 10     
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N° des 

articles 
Désignation Quantité P U (H.T.V.A) TVA % P U (T.T.C) P T (T.T.C) 

16  Toner Noir pour Xerox WorkCentre 5330 8     

17  Tambour pour Xerox WorkCentre 5330 3     

18  Collecteur de toner pour Xerox WorkCentre 5745 1     

19  Toner Noir pour Xerox WorkCentre 5020 1     

20  Toner Noir pour Xerox WorkCentre 5225 1     

21  Collecteurs de toner pour Xerox WorkCentre 7545/Altalink 8070 2     

22  Toner Noir pour Lexmark CX417DE 8     

23  Toner Magenta pour Lexmark CX417DE 4     

24  Toner Cyan pour Lexmark CX417DE 3     

25  Toner Yellow pour Lexmark CX417DE 2     

26  Collecteurs de toner pour Lexmark CX417DE 6     

27  Collecteurs de toner pour Olivetti d-copia 4500 MF Plus 4     

28  Toner Noir pour Olivetti d-color MF452 Plus 2     

29  Toner Cyan pour Olivetti d-color MF452 Plus 1     

30  Toner Magenta pour Olivetti d-color MF452 Plus 1     

31  Toner Yellow pour Olivetti d-color MF452 Plus 1     

32  Collecteurs de toner pour Olivetti d-color MF452 Plus 4     

33  Bombe de nettoyage mousseuse  2     

34  Souris sans fil 2     

35  Souris USB 10     
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N° des 

articles 
Désignation Quantité P U (H.T.V.A) TVA % P U (T.T.C) P T (T.T.C) 

36  Clavier USB  10     

37  Clef USB 8 GO 300     

38  Disque Dur externe USB  5     

39  Câble réseau 5M 15     

40  Câble réseau 10M 15     

41  Câble HDMI 3M  10     

42  Câble HDMI 5M 5     

43  Câble HDMI 10M 2     

 .يجب على العارض تعمير هذا الجدول بكل دقة        
 تونس يف ...............................

 وختم املتعهدمضاء إ                                                                                                                                                                                                                                                          
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 10ملحق عدد 
 نموذج التزام الكفيل بالتضامن

 الّنهائيمان ض للّض المعوّ 
 

 ................................................................... (1أسفله ) الممضون  نحن-ي الممضي أسفله إن  
 ................................................................. (2) بصفتنا – بصفتيعمال 

 .........................................................................................(3) نشهد أن  -أشهد : أوال
 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  113بالفصل  المالية عمالالمكلف بوزير المن  عليها –تمت المصادقة عليه

  ................................................ (3هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن ) وإنالصفقات العمومية  المتعلق بتنظيم
مبلغ الضمان القار ............................بتاريخ ............. عددللبالد التونسية حسب وصل  لدى أمين المال العام أودعت –أودع قد 

 يقع إرجاعه. الضمان لماألمر المشار إليه وأن هذا  من 113المنصوص عليه بالفصل و دينار(  5000) وقدره خمسة آالف دينار
 (5ـ)ــــــــــــوالقاطن ب...........................................( 4) ضامننكفل بصفة شخصية وبالت   أننا-أكفل  أن ني- نصر ح-ح أصر  : ثانيا

به بصفته  النهائي الذي التزمبعنوان مبلغ الضمان ......................................................................................
والمسجلة بالقباضة المالية  ( .......................................بتاريخ .........................6) .... المبرمة معصاحب الصفقة عدد.....

 ......................................( .......8والمتعلقة بـــ ) ...........( .........7)
........................................................................................................................................... 

 دينارا ........................................من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق ...................... % 3نسبة ب النهائيحدد مبلغ الضمان 
 (. دينارا )باألرقام..................... ..............................و)باألحرف(،  . .................................................

الصفقة المشار إليها  بعنوان مدينا به صاحب الصفقةوالذي قد يكون أعاله المذكور المضمون فيه  بدفع المبلغبالتضامن و ، نلتزم –ألتزم : ثالثا
القيام بأي  أوالمشتري العمومي دون أن يكون لي )لنا( إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه تقدم به يأعاله وذلك عند أول طلب كتابي 

 .مسبق إجراء إداري أو قضائي
المشار إليه أعاله، يصبح اللتزام الكفيل بالتضامن الغيا شرط وفاء صاحب  2014لسنة  1039من األمر عدد  108الفصل أحكام ب عمال: رابعا

 ...............................( ..............9الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء أربعة أشهر ابتداء من تاريخ )
 

أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة  وإذا تم  إعالم صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء األجل المذكور
 يصبح التزام تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم  االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة ال

 مي.الكفيل بالتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمو 

 ر بـ .................. في......................حر  

 

 
___________________________ 

  .ممضينللو ألممضي واللقب لسم ( اال1) 
 .المؤسسة الضامنة االسم االجتماعي وعنوان( 2)
 .الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة( 3)
   صاحب الصفقة. سم ( ا4)
 صاحب الصفقة.عنوان ( 5)
 المشتري العمومي.( 6)
 ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية.( 7)
 موضوع الصفقة.( 8)
 .القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان( 9)

 


