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 معدات إعالمية باقتناء الخاصة والفنية اإلدارية الشروط كراس

 الّدولي والّتعاون  واالستثمار الّتنمية وزارة لفائدة
 09/2020 عـــدد استشارة

 

 

 الفصل األول: موضوع االستشارة

 سنة بعنوانية معدات إعالم اقتناء قصد استشارة إجراء الّدولي والّتعاون  واالستثمار الّتنمية وزارة تعتزم
2020 . 

 حواسيب مكتبية.( 07سبعة )اقتناء  :واحد قسط من االستشارة وتتكون 

وعلى موقع الواب  «Tuneps»على منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس"  االستشارة نشر يتم
 .«www.mdici.gov.tn»وعلى موقع واب الوزارة  الخاص بالصفقات العمومية

 في االستشارة المشاركة :02الفصل 

بمجرد نشر اعالن الدعوة للمنافسة على الخط يمكن للمشاركين الذين يرغبون في المشاركة تحميل 
  .www.tuneps.tnكراس الشروط مجانا عبر موقع 

 : طبيعة اإلقتناءات03الفصل 

ة عادية وتبين الجداول الملحقة الكميات والمواصفات الفنيّ  قتناءاتإ االستشارةقتناءات موضوع اإل تعدّ 
 المطلوبة.

 كيفية تقديم العروض :04الفصل 

قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول  www.tuneps.tn  يتعين على المشارك التسجيل بمنظومة تونيبس
 Tunepsالعروض. ويتم توجيه العروض الفنية والمالية عبر المنظومة الشراء العمومي على الخط 

 دق. 30و 10على الساعة  2020 جويلية 07 الثالثاءفي أجل أقصاه يوم 

 العرض الفني: يجب ان تكون جميع الوثائق مؤرخة وممضاة ومختومة من العارض.

http://www.tuneps.tn/
http://www.tuneps.tn/
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العرض المالي: يجب ان تكون جميع الوثائق مؤرخة وممضاة ومختومة من العارض. ويتم ارسالها 
 جميعا ووجوبا على الخط.

  تعتبر العروض الواردة عبر مكتب الضبط او عن طريق البريد المضمون الوصول او عن
لسنة  416من االمر عدد  03طريق البريد السريع الغية وغير مقبولة عمال بمقتضيات الفصل 

المؤرخ في  2014لسنة  1039يتعلق بتنقيح واتمام االمر عدد  2018ماي  11مؤرخ في  2018
 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 2014مارس  13

  يلتزم المترشحون بعروضهم بمجرد ارسالها على الخط وال يمكن لهم تغييرها او تعويضها او
 الغاؤها.

من قبل  ىالتعهد طبقا لألمثلة المبينة بكراس الشروط وتمضيجب ان تحرر العروض ووثيقة 
المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم او عن طريق وكالئهم المؤهلين قانونا دون ان يمثل نفس الوكيل 

 أكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة.

 يحتوي العرض على الوثائق التالية:

 الوثائق اإلدارية
 البيانات الواجب اتباعها الوثائق المطلوبة ع/ر

1 
مؤشر عليه في جميع صفحاته ومختوم وممضى في آخر  والفنيّةكراس الّشروط اإلدارية 

 .صفحة

 TUNEPS" تونيبس" طريق عن يرسل

2 
 االجتماعي بالضمان االنخراط من التثبت من آليا تخول االجتماعيشهادة انخراط في نظام للّضمان 

 ألقصىا االجل قبل تسويتها المشارك على يتعين لذا للعارض
 العروض. لقبول

 TUNEPS" تونيبس" طريق عن ترسل

3 
 اتإجراء في التأثير بعدم الّشرف على تصريح

  الّصفقة إبرام
يلتزم بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم 

وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات 
 حسب األنموذج المصاحب ومراحل إنجازهاإبرام الّصفقة 

 العارض. وطابع وتاريخ امضاء ( يحمل1الملحق عدد )

 TUNEPS" تونيبس" طريق عن يرسل

4 
 عموميا عونا يكن لم بأنه الشرف على تصريح

 الدّولي والتّعاون واالستثمار التّنمية وزارة لدى
ة التّنمييقدّمه المشارك بأنّه لم يكن عونا عموميا لدى وزارة 

واالستثمار والتّعاون الدّولي لم تمض عن انقطاعه عن 

حسب  ( سنوات على األقلّ 05العمل بها مدّة خمس )

 وتاريخ امضاء يحمل (2الملحق عدد ) األنموذج المصاحب

 العارض. وطابع

 TUNEPS" تونيبس" طريق عن يرسل
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 البيانات الواجب اتباعها الوثائق المطلوبة ع/ر

5 
 امضاء ( تحمل3الملحق عدد ) ألنموذج المصاحبل وفقا المشارك حول عاّمة إرشادات بطاقة

 العارض. وطابع وتاريخ

 TUNEPS" تونيبس" طريق عن ترسل

كل عرض ال يتضمن الوثائق المذكورة يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند االقتضاء من األجل 
 اإلضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض. 

   العرض الفني

 البيانات الواجب اتباعها الوثائق المطلوبة ع/ر

1 
 هاصفحات جميع في عليها ويؤشر دقة بكل تعمر  الفنية الخاصيات جداول

العارض وفقا  وطابع وتاريخ امضاء تحملو

 . 4لملحق عدد ل

 TUNEPS" تونيبس" طريق عن ترسل

2 
 ةمحّررة باللّغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزيّ  «Prospectus Techniques»المطويات الفنّية 

تحتوي على بيانات فنّية مفّصلة عن العالمة 
 . العارض طابعوصنف المنتوج وتحمل 

 TUNEPS" تونيبس" طريق عن ترسل

   العرض المالي
 البيانات الواجب اتباعها الوثائق المطلوبة ع/ر

1 

 

ختومة وممضاة حسب األنموذج ممعمرة و وثيقة التعهد

 ( بكراس الشروط.5الملحق عدد )المصاحب 

 TUNEPS" تونيبس" طريق عن ترسل

2 
حسب األنموذج  اؤهمضاو هوختم هريعميتم ت  المالي العرض

 التونسي بالدينار (6 عدد )الملحق المصاحب

 األداءات. جميع باحتساب

 TUNEPS" تونيبس" طريق عن يرسل

 وترتيبها. لالستشارة: الوثائق الّتعاقدّية المكّونة 05الفصل 

  حسب األفضلية على الّنحو التالي: لالستشارةترّتب الوثائق المكّونة 

 وثيقة الّتعّهد ممضاة ومختومة. -

مضائه وختمه. -  العرض المالي بعد تعميره بدّقة وا 

مضائه وختمه. -  العرض الفّني بعد تعميره بدّقة وا 

 كّراسات الّشروط الفنّية واإلدارّية.  -
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وفي صورة وجود تضارب أو اختالف بين الوثائق المكّونة للّصفقة يعتمد الّترتيب المنصوص عليه 
 أعاله. 

غير أّنه في حالة وجود تضارب بين بيانات العرض المالي وبيانات وثيقة التعّهد، فإّن بيانات األثمان 
ذلك األخطاء نات المخالفة وكالمكتوبة باألحرف على العرض المالي هي التي تعتمد وتعّدل وجوبا البيا
 المادّية في العملّيات الحسابّية وذلك إلثبات المبلغ الحقيقي للعرض. 

 : صلوحية العروض06الفصل 

يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ األقصى  60يتعهد العارض باإلبقاء على صلوحية عرضه لمّدة 
التعاون االستثمار و لتنمية و وزارة الويمكن  المحدد لقبول العروض وذلك دون المطالبة بأي تعويض.

  ، كّلما رأت ذلك مناسبا، أن تطلب التمديد في آجال صلوحية العروض.الدولي

 : فتح الّظروف07الفصل 

حول اإلجراءات  2020مارس  31المؤرخ في  10عمال بمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 
االستثنائية للصفقات العمومية في إطار الحجر الصحي العام، يتم إقرار عدم علنية جلسات فتح 
الظروف بالنسبة لجميع طلبات العروض المعلنة عنها على أن يتم نشر محاضر فتح الظروف سواء 

موقع لعمومية و على منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونيبس" والمرصد الوطني للصفقات ا
 الوزارة.

 العروض تقييم: منهجية 08الفصل 

تتولى لجنة الشراءات في مرحلة أولى التثبت في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح 
 األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم ترتب جميع العروض المالية تصاعديا.

من مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب وتتولى لجنة الشراءات في مرحلة ثانية التثبت 
لمنصوص ا الفنية العرض المالي األقل ثمنا وتقترح إسناده الحصة في صورة مطابقته المواصفات

 عليها بالجداول المصاحبة.

 الفنّية الجذاذات عم تطابقها ومدى العارضين قبل من المقترحة الفّنية الجداول محتوى  في الّتثبت ويتمّ 
 عن ّصادرةال والجذاذات المقترحة الفنّية الجداول بين تباين وجود صورة وفي المصّنع عن الّصادرة
 اعتماد يتمّ  لكذ خالف وفي عرضه حول الاّلزمة الّتوضيحات كلّ  تقديم العارض على يتعّين المصّنع
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 .المّصنع عن الّصادرة الجذاذات

نية فس المنهجية بالنسبة للعروض الفإذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق يتم اعتماد ن
 المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

 األقساط.العروض حسب  تقييمهذا وتتم عملّية 

 األثمان طبيعة : 09الفصل 

ذا المنصوص عليها بالفصل األول من ه المنظوماتتضبط األثمان الفردّية المقترحة بالنسبة إلى 
المصاحب وتكون األثمان ثابتة وغير قابلة  7وفقا للملحق عدد  الكراس باحتسـاب جميع اآلداءات

 المشارك فيها: األقساطللمراجعة. وعلى العارض أن يقترح بالنسبة إلى كل 

 الثمن الفردي دون احتساب اآلداءات. -

 مبلغ األداء على القيمة المضافة. -
 الثمن الفردي باحتساب اآلداءات. -

 الثمن الجملي باحتساب اآلداءات. -

 : آجال وشروط التسليم 10الفصل 

 التبليغ تاريخ من بداية( 45) يوما وأربعون  خمسة أقصاه أجل في الّصفقة موضوع المعّدات تسّلم
 .بالّتزويد باإلذن

 : المطابقة11الفصل 

 بالعرض لمضبوطةا الفنّية للمواصفات مطابقة الّصفقة موضوع المعّدات بتسليم الّصفقة صاحب يلتزم
( 72) تجاوزي ال أجل في حسابه على بتعويضها يلتزم الذي المزّود إلى المطابقة غير المواد وترجع
 .لوغبالب اإلعالم مع الوصول مضمون  مكتوب بواسطة اإلعالم تاريخ من تقدير أقصى على ساعة
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 استالم المعّدات: 12الفصل 

  معّدات.استالم المكان 

شارع ـ لكائن با الّتنمية واالستثمار والّتعاون الّدوليوزارة  قرّ بم االستشارةموضوع  اتيتم تسليم المعدّ 
 . تونس 1082، البرج "أ" المركز العمراني الشمالي «B4» الشيخ محمد الفاضل بن عاشور مبنى

 االستالم الوقتي. 

حضور المزود وب الّتنمية واالستثمار والّتعاون الّدوليوزارة يتّم االستالم الوقتي بحضور ممثل عن 
ر محضر في ويحرّ  الّتنمية واالستثمار والّتعاون الّدوليوزارة وتجربتها ب المعّداتوذلك بعد تركيز 

 رفين.إمضاؤه من قبل الطّ  الغرض يتمّ 

  ّهائياالستالم الن. 
 مان.الّض  ةد بعد انقضاء مدّ إمضاؤه من طرف اإلدارة والمزوّ  ويتمهائي تحرير محضر االستالم النّ  يتمّ 

 : ضمان المعّدات. 13الفصل 

ن المزّود المعّدات موضوع الّصفقة ضّد كّل خلل في المواد األّولّية أو في الّصنع ويكون ميض
منصوص على ذلك في العرض الذي يقّدمه ويجب أاّل تقّل مّدة الّضمان عن سنة ابتداءا من تاريخ 

 القبول الوقتي للمعّدات.

نة واإلصالح خالل مّدة الّضمان )قطع الغيار واليد العاملة( على حساب ُتَحمَُّل نفقات الّتعديل والّصيا
 المزّود. 

ن المزّود أن تكون المعّدات المقترحة من طرفه في نطاق الّصفقة جديدة وغير مستعملة مكما يض
 سابقا وخالية من كّل العيوب الّظاهرة والخفية.

دات حسينات الّتكنولوجية التي قد تطرأ على المعكما يلتزم المزّود بتمكين اإلدارة من االنتفاع بالتّ 
 .رفيع في األثمانسليم ودون طلب التّ المقترحة قبل انتهاء آجال التّ 
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 : آجال خالص صاحب الصفقة14الفصل 

فقة من قبل األمين العام للمصـــاريا وذلك بواســـطة إصـــدار حوالة إدارية  يتم خالص صـــاحب الصـــّ
بعد تقديم فاتورة في أربعة نظائر مرّقمة وممضـــــــــــــاة من طرف ( يوما 30في أجل أقصـــــــــــــاه ثالثون )

 صاحب الّصفقة ومصحوبة بأذون التسليم.

 : فض النزاعات15الفصل 

في صورة حدوث نزاع بين الطرفين يجب اللجوء أوال إلى اللجنة االستشارية لفّض النزاعات بالحسنى 
 ر لرئاسة الحكومة.في الخالفات المتعلقة بالصفقات العمومية والتي ترجع بالنظ

ذا ما فشلت هذه المساعي ولم يتم تسوية النزاع بالتراضي يمكن اللجوء إلى المحاكم ذات النظر  وا 
 بتونس العاصمة للفصل بخصوص مفهوم مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين محل النزاع.

 : أحكام عامة16الفصل 

ة، األطراف المتعاقدة بمناســـبة هذه الصـــفقفي كل ما لم تنّص عليه كراس الشـــروط الحالية، تخضـــع 
اصة األمر عــــــــــــــــدد وخ لمقتضيات النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية

 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.  2014 مارس 13المؤرخ في  2014لسنة  1039

 : دخول الصفقة حيز التنفيذ17الفصل 

االستثمار لتنمية و وزير افعول إال بعد المصادقة عليها من طرف السيد ال تصبح الصفقة سارية الم
 .التعاون الدوليو 

 تونـس في ...................
 الـعـارض

 اطلعت عليه وقبلت
 )االسم واللقب، اإلمضاء والختم(
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 الوثائق الملحقة

 االستشارةبملف 

 
  الّصفقة إبرام إجراءات في التأثير بعدم الّشرف على تصريح : 1 عدد الملحق

 ثمارواالســـــت الّتنمية وزارة لدى عموميا عونا يكن لم بأنه الشـــــرف على تصـــــريح : 2 عدد الملحق
  الّدولي والّتعاون 

  المشارك حول عاّمة إرشادات بطاقة : 3 عدد الملحق

  الفنية الخاصيات جدول : 4 عدد الملحق

  التعّهد وثيقة :  5 عدد الملحق

 الــمـالـي الـعــرض :  6 عدد الملحق
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 :1ملحق عدد 
 رف بعدم التأثير في إجراءات إبرام الّصفقة تصريح على الشّ  

 

 

فة()االسم واللقب  إني الممضي أسفله   ...............................................................     ّ   والص 
  .................................................................. ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان(

جل الت جاري بـ  ّ      ّ         المرسمة بالس              ..............................................................................  
  .............................................................................................. تحت عدد.

 :    ّ                                    المعي ن محل مخابرتها بـ )العنوان بالكامل(
 .........................................................................................................  
 .........................................................................................................  

 المسمى فيما يلي "العارض".
ّ                                                                       أصر ح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم تأثير وعود أو هدايا قصد ال   

فقة ومراحل  إنجازها.                            ّ          على مختلا إجراءات إبرام الص 
 

ر بـ .................. في .................. ّ                                              حر    
 المشارك وختمه( إمضاء)
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 :2ملحق عدد 
 تصريح على الشرف بأنه لم يكن عونا عموميا
 لدى وزارة الّتنمية واالستثمار والّتعاون الّدولي

 

  ........................................................... )االسم واللقب والخطة(  إني الممضي أسفله
  .............................................................. )االسم االجتماعي والعنوان(  ممثل شركة

   ...................................  المرسمة بالسجل التجاري بـ ............................ تحت عدد
                                                   ّ                  ّ        ّ                   أصرح على الشرف أني لم أكن عونا عموميا لدى وزارة الت نمية واالستثمار والت عاون الد ولي أو أنه لم يمض 

 ال تقل عن الخمس سنوات. عن انقطاعي عن العمل بها مدة
ر بـ .................. في .................. ّ                                              حر    

 المشارك وختمه( إمضاء)
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 :3ملحق عدد 
 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 

 

  .................................................................... االسم واللقب أو االسم االجتماعي:
   ..................................................................................... الشكل القانوني: 
   ........................................................................................ عنوان المقر: 

   ............................................................................................. الهاتا: 
  ............................................................................................. الفاكس: 
  .................................................................... جل التجاري تحت عدد:          ّ مرسم بالس  

ّ            رقم المعر ف الجبائي:           ................................................................................  
  ...................................... )االسم واللقب والخطة(  الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض

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

 المشارك وختمه( إمضاء)
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 :4ملحق عدد 
 جدول الخاصيات الفنية

 

 ( حواسيب مكتبية07سبعة )
Spécifications minimales requises Spécifications proposées par la société 

…………… 

Référence : A préciser  

Marque : A préciser  

Modèle : A préciser  

Format : A préciser (le format Desktop n’est pas 

accepté) 
 

Processeur : 

Nombre de cœurs : 6 

Fréquence : de 2.9 GHz à 4.1 GHz  

Mémoire Cache : 9 Mo 

 

Mémoire : 16 Go DDR4 2666 MHz (2x 8 Go ou 

1x 16 Go) 
 

Disque Dur : 

Capacité : 1 To 

Interface : SATA III 6 Gb/s 

Vitesse : 7200 tr/min 

 

Carte graphique : 

à préciser le type 
 

Ports: 

8x USB dont 4x USB 3.1 

1x DisplayPort 1.2 

1x RJ45 (Gigabit Ethernet) 

1x HDMI 1.4 

1x Entrée micro 

1x Sortie casque 

 

Emplacements d’extension libres :  

2x PCIe dont 1x PCI-Express X16 v3.0  
 

Périphériques multimédias :  

Haut-parleur intégré 

Casque avec micro 

 

Lecteur optique : 

Lecteur DVD-RW (lecture et gravure 

sur DVD/CD) 

 

Clavier: 

USB, AZERTY, Gravé AR/Latin 

Même marque que l’UC 
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Spécifications minimales requises Spécifications proposées par la société 

…………… 

Souris :  

Optique, USB, 3 boutons 

Même marque que l’UC 

 

Système d’exploitation :  

FreeDos 

UC compatible avec MS Windows Professionnel 

8.1/10 

 

Ecran : 

Référence : A préciser 

Marque : Même marque que l’UC 

Modèle : A préciser 

Taille : 23.8" 

Technologie de rétroéclairage: LED 

Résolution : FULL HD 1920x1080 à 60 HZ 

Ports de connectivités :  

   1x HDMI 1.4 

   1x DisplayPort 1.2 

Support : Inclinable sur pivot 

Câble à fournir : HDMI ou DisplayPort 

 

Conformité aux normes :  

ISO 9001 : version 2008 ou 2015 

EN 60950, EN 55022, EN 55024 

ISO 9296 

Energy Star 

TCO Displays 

RoHS 

 

Garantie : 1 an  

 

N.B. :  

Le soumissionnaire doit indiquer avec précision les liens du site web du constructeur  qui permettent : 

- D'accéder aux spécifications techniques de l’UC et de l’écran proposés : 

………………………………………………………………………………………………………..… 

- De télécharger les pilotes pour MS Windows Professionnel 8.1/10 : 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

L’omission des liens cités ci-dessus, entrainera l’élimination de l’offre. 

 

Cachet et signature du Soumissionnaire 

  

https://www.tunisianet.com.tn/ecran-ordinateur-tunisie/39058-ecran-hp-19ka-hd-led-185.html
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 :5ملحق عدد 
 التعّهد

 .....................................................................................................  : إني الممضي أسفله-

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

 ..................................... تحت عدد : ............................................. المرسم بالسجل التجاري : -

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

 ................... ........................المعرف الجبائي .................................................................
 الهاتا : ...........................................الفاكس:...............................................

اون التنمية واالستثمار والتع وزارة لفائدة معدات اعالمية باقتناءالمتعّلقة  09/2020عدد  االستشارةوبعد اإلطالع على جميع وثائق ملا 
 أتعهد وألتزم بما يلي:  الدولي

إنجاز الطلبات وفقا للّشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله طبقا لجدول األثمان، مقابل األثمان التي اقترحتها وباعتبار جميع  (1
 مضافة، والتي حددت قيمتها بمبلغ قدرهالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة واألداءات وخاصة منها األداء على القيمة ال

  *(دينارا).................... ............................................................ دينارا

 ويتوزع المبلغ كما يلي:
 األداء على القيمة المضافة : )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام( دون اعتبارالعرض مبلغ  -

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

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

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

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

 

األثمان الفردية المقترحة على الكميات المقّدرة ضمن القائمة التفصيلية لألثمان. وتكون هذه األثمان نافذة  ويتأتى هذا المبلغ من تطبيق
 إمضاء عقد الّصفقة. عند تاريخ

 الثابت وغير قابل للمراجعة.العرض ثمن  قبول (2
 ن جزءا من الّصفقة.رية الخاصة التي تكوّ تطبيق جميع البنود المدرجة بكّراس الّشروط اإلدا (3

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

                                                           
 في صورة اقتراح تخفيض يجب ذكره في وثيقة التعهد. *



16 

 :6مــلحـــق عــدد 
 الـعــرض الــمـالـي

 يجب على العارض تعمير هذا الجدول بكل دقة

 الكمية المعداتبيان 

المبلغ 
الفردي دون 
احتساب 
 األداءات

المبلغ 
الجملي دون 

احتساب 
 األداءات

نسبة األداء 
على القيمة 

 المضافة

مبلغ األداء 
على القيمة 

 المضافة

المبلغ الجملي 
باحتساب 

 األداء

      07 مكتبية حواسيب

المبلغ الجملي باحتساب 
 األداء باألحرف )دينار(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


