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  كراس
ّ

ّية الخاّص  اإلدارية روطالش
ّ
 والفن

 03/2021عـــدد  باالستشارة

 
ّ
  آالت مستهلكاتو  مكتبية لوازم باقتناء ةقاملتعل

ّ
  سخالن

ّ
 واإلعالمّية باعةوالط

 وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثمار فائدةل

 .االستشارةموضوع  :1 الفصل

  آالت مستهلكاتو  مكتبية لوازمباقتناء  االستشارةموضوع  يتعلق
 
  سخالن

 
ة لفائدة باعةوالط  وزارة واإلعالمي 

 :أقساطثالث  إلى االستشارة نقسمتو  2021سنة  بعنوان االستثمار ودعم واملالية االقتصاد

 .مكتبية لوازم : 1 عدد القسط

سخآالت  مستهلكات : 2 عدد القسط
 
 . الن

 .واإلعالمية الطباعةمستهلكات  : 3عدد القسط

 .االستشارة في املشاركة :2 الفصل

  االستشارةالتي ترغب في املشاركة في  ساتللمؤس   يمكن
 
منظومة  من والفنيةاإلدارية  روطسحب كراس الش

واب الوزارة  موقع وعلىالواب الخاص بالصفقات العمومية  موقع وعلى TUNEPSالشراء العمومي على الخط تونيبس 

 .www.mdici.gov.tnأو أكثر واحد قسط فياملشاركة  يمكنها كما. 

 .غرى سات الصّ املؤّس  :3الفصل 

األمر  من 20ألحكام الفصل  طبقا غرى الص   ساتؤس  للم حصرية بصفة 1 عدد القسط في املشاركة تخصيص تم

  2014 مارس 13خ في املؤر   2014لسنة  1039 عدد
 
 .العمومية فقاتللص   ماملنظ

سبة ويشترط
 
يمكن  3والقسط عدد  2أما بالنسبة للقسط عدد  القسطاملشاركة في كامل فصول  1عدد  للقسط بالن

 .املشاركة بفصل أو أكثر

 .تناءاتقطبيعة اإل :4 الفصل

  كراس بينيو  عادية اقتناءات االستشارة موضوع االقتناءات تعد     
 
 ةالفني   واملواصفات ياتالكم   يةالفن   روطالش

 .املطلوبة

  الوثائق :5 الفصل
ّ
 .وترتيبها فقةللصّ  نةاملكوّ  عاقديةالت

  
 
 : اليالت   حوالن   على ةاألفضلي   حسب فقةللص   نةاملكو   الوثائق بترت

 .ومختومة ممضاة دعه  الت   وثيقة -

  تعميره بعد املالي العرض -
 
 .وختمه وإمضائه ةبدق

  تعميره بعد الفني العرض -
 
 .وختمه وإمضائه ةبدق
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  كراس -
 
 .الخاص اإلدارية روطالش

 .فقةالص   عقد -

  يعتمد فقةللص   نةاملكو   الوثائق بين اختالف أو تضارب وجود صورة وفي
 
 .أعاله عليه املنصوص رتيبالت

  غير
 
بي  ان  ات األثم  ان املكتوب  ة  ف   ن   عه  د الت   وثيق  ة وبي  ان  ات امل  الي العرض بي  ان  ات بين تض                ارب وجود ح  ال  ة في هأن  

 اتالعملي       في ي    ةامل    اد   األخط    اء وك     ل      املخ    الف    ة البي    ان    ات وجوب    ا لب    األحرف على العرض امل    الي تي التي تعتم    د وتع    د  

  .للعرضالحسابية وذل  إلثبات املبلغ الحقيقي 

 .العروض تقديم ةكيفيّ : 6 الفصل

 :من العرض ن يتكو  

 .يالفن   العرض -

 .املالي   العرض -

 وقد TUNEPSمرحلة واحدة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط تونبس  على واملاليةتقديم العروض الفنية  يتم

 (11h00)الساعة الحادية عشرة صباحا  على 2021 أفريل 30 الجمعةاألقص ى لقبول العروض يوم  لتاريخا حدد

 .عرض وارد بعد ه ا األجل كل ويقص ى

 :اليةالت   اإلدارية والوثائق الوقتي مانالض   وثيقة واملالي الفني العرضين جانب إلى نيتضم  

مان -1  .الوقتي الض 

  كراس -2
 
ةاإلدارية  روطالش ي  ر الخاص   والفن 

 
 آخر في عليه وممض ى ومختوم صفحاته جميع في عليه مؤش

 .له صفحة

شريع الجاري به العمل.  املنصوصفي الوضعية الجبائية  شهادة -3
 
 عليها بالت

 .(لألصل مطابقة نسخة أو  األصل) االجتماعي مانللض   نظامفي  االنخراط شهادة -4

جل   من نظير -5 جاري  الس   .الت 

  على تصريح -6
 
مه رفالش وعود أو  بتقديم الغير بواسطة أو مباشرةالقيام  بعدمبموجبه  يلتزمالعارض  يقد 

 .(2 امللحق)إنجازها  ومراحل فقةالص   إبرام إجراءاتمختلف  فيالتأثير  قصدعطايا أو هدايا 

  على تصريح -7
 
  املشارك مهيقد   رفالش

 
 االستثمار ودعم واملالية االقتصاد وزارةلم يكن عونا عموميا لدى  هبأن

 .((3)امللحق سنوات على األقل (05) خمس ةعن انقطاعه عن العمل بها مد   ضمت لم

 .(4عدد  )امللحقحول املشارك  ةعام   إرشادات بطاقة -8

9-  
 
شهادة  متقد   دينار ألف 300بها  االستثماروالتي ال يتجاوز حجم  كوينالت  حديثة  ساتللمؤس   سبةبالن

  شهادة من األصلأو الوثائق املثبتة في الغرض ) باالستثمار صريحالت  
ّ
أو الوثائق املثبتة  باالستثمار  صريحالت

 .(أو نسخة مطابقة لألصل

10-  
 
 صريحالت   متقد   الفارطة  نةللس   دينار ألف 600ال يتجاوز رقم معامالتها  يتوال اشطةالن   ساتللمؤس   سبةبالن

  من األصل) 2020إدارة الجباية بعنوان سنة  من ممقد   الجبائي
ّ
 مطابقة نسخة أو  الجبائي صريحالت

 (.لألصل

 (.5عدد  )امللحقاملشارك فيها  األقساطفي  قائمة -11
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   العرض ن يتكو  
ّ
 :اليةالت   الوثائق من يالفن

  بكل   7بامللحق عدد  نةواملض             م   قس             ط لكل   ةالفني   ياتجداول الخاص                تعمير -
 
  ةدق

 
 جميع في عليه رويؤش             

  سةاملؤس   ختم ويحمل صفحاته
 
 .األخيرة صفحته في عليه عوموق

( وغير مقل  دة non recyclés et non retapésأص              لي  ة  ج  دي  دة وغير مس              تعمل  ة ) راطيشخبتوفير  التزام -

) contre façon exclue(  
 
ر  6و 6عدد  )امللحق 3عدد  القسطو  2عدد  للقسط سبةبالن  .(مكر 

ل الحص              ري  تق       ديم -
 

م       ة من قب       ل املمث       
 
رخيص في تس              ويق الخراطيش مس              ل

 
) Attestationوثيق       ة الت

)en Tunisie reconnaissant le partenariat avec le représentant exclusif 

   اليةمن الوثائق الت   املالي العرض ن يتكو: 

 .(8عدد  )امللحقممض ى ومختوم  عهدالت   -

  9)تعمير امللحق ع دد  ةومختوم  ممض               اة امل اليالعرض  ج داول  -
 
 ب احتس               اب ين ارب ال د   امل الي ب العرض قاملتعل

 (.األداءات جميع

  .الوقتي مانالضّ  :7 الفصل 

 لألنموذج وفقاالوقتي  مانللض                 ضاملعو   ض              امنبالت   الكفيل التزام أو اوقتي   ض              مانا معارض أن يقد   كل   على

 وثيقة منتتض   أن يجب الحالة ه ه وفي اليالت   بالجدول  نكما هو مبي   قسط لكل   ثابت بمبلغ وذل  (1)امللحق  املصاحب

 موضوع املشاركة. لألقساطتفصيال للمبالغ املقابلة  مانالض  

 .)بالدينار( الوقتي مانالضّ  مبلغ القسط

1 - 

2 250 

3 250 

  

ة له ضاملعو   ضامنأو التزام الكفيل بالت   الوقتي مانالض   يكون   اليوم من ابتداء يوما( 90تسعين ) صالحا ملد 

 .الوقتي مانالض   بعنوان مةاملقد   كوكالص   تقبل الو  العروض  لقبول  داملحد   األقص ى اريخللت   املوالي

  باالستثمار صريحتقديم شهادة الت   )شريطة الوقتي مانالض   تقديم من غرى الص   ساتاملؤس   تعفى: مالحظة
 
 سبةبالن

  2020سنة  بعنوانالجبائي  صريحالت   أو كوينالت   حديثة ساتللمؤس  
 
 (.اشطةالن   ساتللمؤس   سبةبالن

 .صلوحية العروض :8 الفصل

ة  ديتعه    داملحد   األقص ى اريخللت   املوالي اليوم من بداية يوما (90) تسعينالعارض باإلبقاء على صلوحية عرضه ملد 

ما للوزارة  ويمكنتعويض.  املطالبة بأي   دون العروض وذل   لقبول 
 
 آجال في مديدالت   تطلب أن مناسبا  ذل  رأت كل

  .يوما (120)الوقتي إلى أجل أقصاه  مانالض   صلوحية آجال في مديدالت   وبالتالي العروض صلوحية
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 .العروضفتح  :9 الفصل

ة  وذل  يوم  تكون  بمقر  وزارة  (10Hماي على الساعة العاشرة صباحا ) 3االثنين جلسة فتح العروض علني 

 املركز" أ" البرج  «B4» مبنى عاشور  بن الفاضل محمد الشيخ شارع: التالي بالعنوان االستثمار ودعم واملالية االقتصاد

لونهم بصفة  تونس 1082 الشمالي العمراني
 
وال يمكن حضور جلسة فتح العروض إال العارضين أو األشخاص ال ين يمث

ل في سير عمل لجنة فتح العروض. 
 
لهم التدخ

 
ة وال يمكن في كل  الحاالت ألي  من العارضين أو من يمث  قانوني 

راءاتلجنة من قبل  اآلي   وتقص ى
 
 :الش

 .العروض لتقديم أجل آخر بعد الواردة العروض -1

نسخة مطابقة لألصل  )أو باالستثمار صريحالت   شهادةالوقتي أو  مانالض   وثيقة على تحتوي  ال التي العروض -2

سبة 2020 بعنوان (باالستثمار صريحمن شهادة الت  
 
الجبائي  صريحالت   أو كوينالت   حديثة ساتللمؤس   بالن

  2020سنة  بعنوان
 
 .اشطةالن   ساتللمؤس   سبةبالن

 .ثماناأل جدول  أو دعه  الت   وثيقة منتتض   ال التي العروض -3

 .العروض تقييم ةمنهجيّ  :10 الفصل

 لجنة  تتولى
 
 يةواملاد   الحسابية األخطاء وتصحيحللعرض املالي  نةاملكو   الوثائق ةفي صح   تثب  الت   أولى مرحلة في راءاتالش

 .اتصاعدي   هاثم تقوم بترتيب االقتضاءعند 

ى
 
  لجنة وتتول

 
ثمنا  األقل   املالي العرض صاحب قبل من ماملقد   الفني العرض مطابقة في تثب  الت   ثانية مرحلة في راءاتالش

 أن   نتبي   إذا .املصاحبة بالجداول  عليها املنصوص واملواصفات ياتفي صورة مطابقته للخاص   القسطوتقترح إسناده 

  ةنفس املنهجي   اعتماد يتم   مطابق غير املعني يالعرض الفن  
 
 .صاعديالت   املالي ترتيبها حسب عروضال لباقي سبةبالن

ة  تتم     الجملياملبلغ  حسب العروض تقييمعملي 
 
شرط املشاركة في كامل فصول  وذل  1عدد للقسط سبةبالن

  "par article évaluation" الفصول  وحسب القسط
 
 .3عدد والقسط 2عدد للقسط سبةبالن

  .األثمان طبيعة :11 الفصل

  املقترحة نثماألا تكون 
 
املش           ارك  الفص           ول إلى كل  س           بةثابتة وغير قابلة للمراجعة وعلى العارض أن يقترح بالن

 فيها:

-  
 
 .اآلداءات احتساب دون  الفردي منالث

 .املضافة القيمة على األداء نسبة -

 .املضافة القيمة على األداء مبلغ -

 .اآلداءات باحتساب الفردي الثمن -

 .اآلداءات باحتساب الجملي الثمن -

 .فقةالصّ  تبليغ إجراءات: 12 الفصل

ين بمقتض ى مراسلة  االستثمار ودعم واملالية االقتصادوزارة  تتولى   دين املعني  د ب ذن مرفقةتبليغ املزو   بالتزو 

   الفصول  حسب 3 وعدد 2 عدد القسط اما فصوله بكامل 1 عددالقسط  :قسط كل   بعنوان
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 : 13 الفصل
ّ
لبات وطبيعةحجم  في غيير الت

ّ
  .الط

ظ  يمكن ال م أي  اعتراض أو تحف  فقة أن يقد  لبات حجمفي  خفيضأو الت   الترفيع صورة فيلصاحب الص 
 
 ما الط

غيير  فقة األصلي املبلغ من نسبةلم يتجاوز الت    .%20 أقصاها للص 

  آجال: 14 الفصل
ّ
  .سليمالت

اتتسليم  يتم الشيخ  شارعب  االستثمار ودعم واملالية االقتصادبمقر وزارة  بمصالح "مغازة الخزن" املعد 

يوما من تاريخ  (45) وأربعون  خمسةأجل أقصاه  في الشمالياملركز العمراني  Aبرج  B4محمد الفاضل بن عاشور مبنى 

د ويلتزم فقةالتبليغ بالص    . العمل بها الجاري  والتراتيب يغعقود وفق الص   ب برام املزو 

 .املطابقة: 15 الفصل

اتبتسليم  فقةالص   صاحب يلتزم ي املضبوطة بالعرض  يةالفن   للخصائص مطابقة فقةموضوع الص   املعد   الفن 

ات وترجع د ال ي يلتزم بتعويضها على حسابه في أجل ال يتجاوز  املعد  على أقص ى تقدير  ساعة 72غير املطابقة إلى املزو 

 .بالبلوغمن تاريخ اإلعالم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم 

  .هائّي النّ  مانالضّ : 16 الفصل

ألف  10املسندة إليهم  فصول فاقت قيمة الالذين  العارضينالنهائي وإبرام عقد صفقة  الضمان يخص

 .3و 2بالنسبة للقسطين  دينار باحتساب جميع األداءات

له بضمان مالي  ضاملعو   ضامنالكفيل بالت   التزاماملالي الوقتي أو  مانالض   ضيتعو  فقةالص   صاحب على يجب

 باملائة ونصف واحد بنسبة (10له )مطابقا للمثال الوارد بامللحق عدد  ضاملعو   ضامنالكفيل بالت   التزامنهائي أو 

 إبالغهمن تاريخ  يوما (20) عشرون أقصاه أجل في واألداءات املعاليم ذل  في بما فقة( من املبلغ الجملي للص  % 1,5)

فقةبعقد   .الص 

 عاقديةالت   التزاماته بكل فقةبعد إيفاء صاحب الص   إرجاعهويقع  فقةالص   انجاز لحسن ضمانا هائيالن   مانالض   ويعتبر

 .فقةموضوع الص   الفصول  من دفعة آخروذل  في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تسلم 

  ضرورة ودون  اآلي   هائيالن   مانحجز الض   ويتم  
 
ة ب جراءات القيام إلى جوءالل ة أو إداري   صاحب إخالل حالة في وذل  عدلي 

فقة   رسالة بمقتض ى إعالمه وبعد بالتزاماته الص 
 
 اإلعالم له ا ثابتا تاريخا تعطي وسيلة بأية أو الوصول  ومضمونة لةمعل

  هائيالن   مانالض   يرجع ال الحالة ه ه وفي
 
 بشهادة في رفع اليد  إال

 
لصاحب  االستثمار ودعم واملالية االقتصاد وزارة مهاتسل

 .فقةالص  

مان حجز يعفي وال هائي الض  فقة صاحب الن  حق  رر الض   عن عويضالت   من بالتزاماته املخل   الص 
 
 .العمومي باملشتري الال

  غرامات: 17 الفصل
ّ
 .أخيرالت

ر لتس             ليم  في   ه ا من ل املنص             وص عليها بالفص             ل األو   األقس             اطح                           الة تأخير غير مبر 
 
 وزارة تطبق سالكرا

 االقتص            اد واملالية ودعم االس            تثمار 
 
ة في العمل بها الجاري  راتيبالت  غرامات مبلغ احتس            اب ويتم أخيرالت   غرامات ماد 

الي حوالن   على أخيرالت  
 
 :الت 
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 :أن العلم مع

  :غ
 
  ق:-مبلغ الغرامة  ليمث

 
  أذن ال ي الجزء قيمة ليمث

 
  ت:-به  زويدبالت

 
 .أخيرالت   امأي   عدد ليمث

 .فقةمن املبلغ الجملي للص   %5 أخيرحال أن يتجاوز املبلغ الجملي لغرامة الت   أي   في يمكن الو 

 .فقةالصّ  صاحب خالص آجال: 18 الفصل

تقديم  بعد يوما( 30) ثالثون عن طريق حوالة إدارية في أجل أقصاه  فقةالص   خالصل رفبالص   األمر عدادإ يتم  

 
 
  بأذون  ومصحوبة فقةالص   صاحب طرف من وممضاة مةفاتورة في أربعة نظائر مرق

 
ويتم إحالتها إلى أمين املال  سليمالت

 .فقةالص   لصاحب اجعةالر   اتالعام للمصاريف بصفته املحاسب املختص لخالص املستحق  

 .فقةالصّ  فسخ: 19 الفصل

 وزارةعلي ه من قب ل  نبي هرغم الت   ع اق دي ةالت   لاللتزام اتوع دم احترام ه  فق ةالص                 ص               اح ب تقص              ير ص              ورة في

 (10) عشرةمضمونة الوصول تدعوه إلى اإليفاء بالتزاماته في أجل ال يتجاوز  برسالة االستثمار ودعم واملالية االقتصاد

 .فقةالص   صاحب على اإلجراء ه ا وتبعات مسؤولية وحمل رر الض   أجل من فقةتاريخ التبليغ  يقع فسخ الص   من أيام

  مرحلة في دخوله أو إفالس          ه أو فقةالص             ص          احب وفاة حالة في وجوبا فقةالص             فس          خ أيض          ا ويتم
 
 س          ويةالت

ل  مها الورثة أو الد   االقتض      اءأن تقبل عند  للوزارةالقض      ائية ويخو   اس      تمرار قص      د ياملص      ف   أو ائنون العروض التي يقد 

 .فقةالص  

 بواس   طة أو مباش   رةبالتزامه بعدم القيام  فقةالص      ص   احب إخالل لديها ثبت إذا فقةفس   خ الص      للوزارة ويمكن

 .وإنجازها فقةالص   إبرام إجراءات مختلف على التأثير قصد هدايا أو عطايا أو وعود بتقديم الغير

  فّض : 20 الفصل
ّ
 .زاعاتالن

  يجب الطرفين بين نزاع حدوث صورة في
 
  إلى الأو   جوءالل

 
  االستشارية جنةالل

 
 الخالفات في بالحسنى زاعاتلفض  الن

 
 
  باألمر عليها املنصوصالعمومية  فقاتبالص   قةاملتعل

 
 .العمومية فقاتللص   ماملنظ

  يمكن بالتراض ي النزاع تسوية يتم ولم املساعي ه ه فشلت ما وإذا
 
 بتونس ظرالن   ذات املحاكم إلى جوءالل

  بين املبرم العقد مقتضيات مفهوم بخصوص للفصل العاصمة
 
  محل   رفينالط

 
 .زاعالن

  معاليم: 21 الفصل
ّ
 .سجيلالت

وزارة تس            جيل العقد ال ي يتم إبرامه في الغرض مع  معاليمموض            وع ه ا الكراس  فقةالص               ص            احب ليتحم  

 .االقتصاد واملالية ودعم االستثمار
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 .مةعا أحكام: 22 الفصل

  كراس عليه نص  يما لم  كل   في
 

 ملقتض    يات فقة الص       ه ه بمناس    بة املتعاقدة األطراف تخض    ع الحالي  روطالش    

  ةوالترتيبي   القانونية ص      وصالن  
 
خ في املؤر   2014لس      نة  1039ة األمر عدد وخاص         العمومية فقاتالص         بتنظيم قةاملتعل

م للص   2014 مارس 13
 
  ة وكل  فقات العمومي  املنظ

 
 الت

 
لة الجاري بها العمل.شاريع والت   راتيب ذات الص 

  ز حيّ  فقةالصّ  دخول : 23 الفصل
ّ
 .نفيذالت

  املفعول  س           ارية فقةالص              تص           بح ال
 
االقتص           اد واملالية ودعم  وزير يدبعد املص           ادقة عليها من طرف الس              إال

 .االستثمار أو من ينوبه

 

 ................... في تونـس

 الـعـارض

 عليه وقبلت اطلعت

  االسم)
 
 (والختم اإلمضاء قب والل
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  كراس
ّ

  روطالش
ّ
 الخاص يةالفن

  03/2021عدد  باالستشارة

 
ّ
  آالت باقتناء لوازم مكتبية ومستهلكات ةقاملتعل

ّ
  سخالن

ّ
  واإلعالمّية باعةوالط

 االستثمار ودعم واملالية االقتصاد وزارة لفائدة

 

 : 1 القسط
ّ
 .وعيةالن

  املطلوبة يةالفن   ياتللخاص   مطابقة االستشارةموضوع  أقساطأن تكون  يجب
 
 تكون  أن نيتعيّ للمستهلكات  سبةوبالن

د ويلتزم .نعالصّ  ةأصليّ   من تاريخ اإلعالم ب ل . ساعة( 72)في أجل  انامج   مطابقة غيرال الفصول بتعويض  املزو 

 : املواصفات والكّميات املطلوبة. 1 القسط

 مكتبّية لوازم: 1عدد  لقسطا

N° des 

articles 
       Désignation           Caractéristiques techniques demandées  Quantité 

1 Rame de papier A4 

Grammage : 80gr/m2 + 2,5% 

Dimension : 21X29,7+1 mm 

Blancheur plus de 90% - opacité plus de 80 

Rame de papier Extra-Strong laser A4 de 500 

feuilles 

600 

2 Rame de papier A4 

Grammage : 80gr/m2 + 2,5% 

Dimension : 21X29,7+1 mm 

Blancheur plus de 90% - opacité plus de 80 

Rame de papier Extra-Blanc A4 de 500 feuilles 

600 

3 Rame de papier A3 

Grammage : 80gr/m2 + 2,5% 

Dimension : 42X29,7+1 mm 

Blancheur plus de 90% - opacité plus de 80 

Rame de papier Extra-Blanc A3 de 500 feuilles 

300 

4 Boites d’archives GM De 15 cm avec longuette et bouton de pression 300 

5 
Paquets de stylos fluorescents  

(marqueurs) 

De qualité supérieure, paquet de 4 couleurs 

différentes 
50 

6  Chemise à coin  Format A4/ capacité 40 feuilles 

500 

(5 paquets 

de 100) 

7 Boite archive MM De 10 cm avec longuette et bouton de pression 150 

8 Chemise kraft Vergé 56 gr (par pièce) 5000 

9 Chemise cartonnée  
De qualité supérieure, entre 170 et 200 gr en 

couleur (par pièce) 
6000 

10 Agrafeuse 24/06 modèle moyen 30 

11 Porte document  Souple 60 volets 50 

12  Stylo permanant pour tableau En couleur 10 
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  آالت مستهلكات: 20عدد  القسط
ّ
  سخالن

 

N° des 

articles 
       Désignation           Caractéristiques techniques demandées  Quantité 

I- Toner pour photocopieurs 

1 
Tambour pour machine XEROX 

5335 
Tambour d’origine XEROX. 05 

2 
Tambour pour machine xerox 

workcenter 5945 
d’origine XEROX. 03 

3 Toner Sharp MX 500  D’origine Sharp 15 

4 Toner MAC Affranchir NEOPOST  
Cartouche d’encre Rouge 80 ml 

D’origine 
01 

5 

Toner KONIKA MINOLTA 

Bizhub C258  

Pack 4 couleurs :  

(Noir, Magenta, Cyan et Jaune) 

D’origine 02  

6 

Tonner Noir pour machine 

XEROX 

5335 

D’origine xerox 15 

7 
Tonner Noir xerox workcenter 

5945 
D’origine xerox 10 

8 Toner Noir pour Xerox Atlantik C 8070 noir 10 

II. Développeurs et Master 

1 Développeur Sharp MX 500 Développeur Sharp MX 500 D’origine 5 

2 Master Ricoh DX 4542 Master Ricoh DX 4542 D’origine 40 
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 ة بالجدول (
ّ
اصّ يات املبين

ّ
 باعة واإلعالميّ ة )خراطيش أصلية الصّ نع وفق الخ

ّ
 القسط عدد 03: مستهلكات الط

  األول  الجدول 
N° des 

articles 

Désignations Référence Caractéristiques 

techniques demandées 

Quantité 

1  
Toner Noir pour Epson 

EPL-3000N 

C13S051111 D’origine EPSON non 

imité et non recyclé 
1 

2  
Toner Noir pour Epson 

EPL-N2550  

C13S050290 D’origine EPSON non 

imité et non recyclé 
1 

3  
Toner Noir 203X pour HP 

LaserJet MFP M281 fdw 

CF540X D’origine HP non imité 

et non recyclé 
7 

4  
Toner Cyan 203X pour HP 

LaserJet MFP M281 fdw 

CF541X D’origine HP non imité 

et non recyclé 
1 

5  
Toner Yellow 203X pour 

HP LaserJet MFP M281 

fdw 

CF542X D’origine HP non imité 

et non recyclé 
2 

6  
Toner Noir 201A pour HP 

LaserJet Pro MFP M277dw 

CF400A D’origine HP non imité 

et non recyclé 
6 

7  
Toner Cyan 201A pour HP 

LaserJet Pro MFP M277dw 

CF401A D’origine HP non imité 

et non recyclé 
4 

8  
Toner Magenta 201A pour 

HP LaserJet Pro MFP 

M277dw 

CF403A D’origine HP non imité 

et non recyclé 
4 

9  
Toner Noir pour Xerox 

Phaser 3330 

106R03773 D’origine Xerox non 

imité et non recyclé 
10 

10  
Toner Noir pour Xerox 

WorkCentre 5330 

006R01160 D’origine Xerox non 

imité et non recyclé 
2 

11  
Toner Noir pour Versalink 

B7030 

106R03395 D’origine Xerox non 

imité et non recyclé 
12 

12  
Toner Noir pour Versalink 

C500 

106R03887 D’origine Xerox non 

imité et non recyclé 
5 

13  
Toner Cyan pour Versalink 

C500 

106R03881 D’origine Xerox non 

imité et non recyclé 
7 

14  
Toner Yellow pour 

Versalink C500 

106R03883 D’origine Xerox non 

imité et non recyclé 
8 

15  
Toner Magenta pour 

Versalink C500 

106R03882 D’origine Xerox non 

imité et non recyclé 
5 

16  
Collecteurs de toner pour 

Xerox Versalink C500  

108R01416 D’origine Xerox non 

imité et non recyclé 
4 

17  
Toner Noir pour Lexmark 

CX417DE 

71B50K0 Consommable Lexmark 

authentique 
3 

18  
Toner Magenta pour 

Lexmark CX417DE 

71B50M0 Consommable Lexmark 

authentique 
4 

19  
Toner Cyan pour Lexmark 

CX417DE 

71B50C0 Consommable Lexmark 

authentique 
1 

20  
Toner Yellow pour 

Lexmark CX417DE 

71B50Y0 Consommable Lexmark 

authentique 
3 

21  
Kit de maintenance pour 

PGL2435 

B0937 D’origine Olivetti non 

imité et non recyclé 
3 
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  الثاني الجدول 
N° des 

articles 

Désignations Caractéristiques techniques minimales Quantité 

1  Bombe de nettoyage 

mousseuse  

Grand format  2 

2  Clavier USB  Azerty bilingue Arabe / Latin gravé 105 touches 15 

3  Webcam Résolution Vidéos : FULL HD 1080P  

Connectivité et Interface : Filaire - USB 2.0 

Microphone : stéréo intégré avec réducteur de 

bruit  

Compatibilité : Windows 8.1 / 10 

Longueur du câble : 1,5 m 

Fixation : Clip universelle pour écrans LCD et 

PC portables 

Garantie : 1 an 

5 

4  Casque Micro Interface USB Type A 

Longueur du câble >= 1m 

20 

5  Clef USB  Interface USB 2.0, Capacité 8 GO  200 

6  Disque Dur externe  Capacité 1 To 

USB 2.0, 

2.5 Pouces 

10 

7  Disque Dur externe  Capacité 2 TO , 

USB 3.0 , 

2.5 Pouces 

10 

8  Disque Dur externe 

de back-up 

Capacité 2 TO , 

USB 3.0 , 

2.5 Pouces, 

2 

9  Câble réseau Longueur 3 mètres,  

Catégorie 6 

30 

10  Câble réseau  Longueur 5 mètres,  

Catégorie 6 

20 

11  Câble réseau  Longueur 10 mètres,  

Catégorie 6 

10 

12  Câble HDMI  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, 

Diamètre du câble 6mm avec gaine résistante 

2 

13  Convertisseur USB 

HDMI 

Convertit port USB pour une sortie HDMI 3 

14  Commutateur 

HDMI 1 entrée & 3 

sorties 

Nombre de ports HDMI : 1 entrée HDMI 19 

broches / 3 sorties HDMI 19 broches.   

Reproduit un signal audio/vidéo Ultra-Haute 

définition (UHD) sur trois téléviseurs à écran plat 

UHD 4K en même temps 

Version HDMI : HDMI 1.4  

Garantie 1 an 

2 

15  Multiprises 4 Prises Avec Interrupteur 

Prise normalisée avec terre, 2 pôles 10/16 A  

30 
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Eclipses de sécurité anti-intrusion (clous, 

crayons, tournevis, ...) 

Longueur de Cordon : 1.5 m 

16  Valise d'outils 

universelle 

145 pièces 

Convient pour tous types d´ordinateurs 

Mini aspirateur 

Bras télescopique magnétique de ramassage 

Pince à sertir 

Pince à dénuder 

Pince Coupante 

Pince à long bec 

Pince à bec coudé 

Tournevis : plats, cruciformes et TORX  

Tournevis de précision  

Bracelet antistatique 

Clé Allen 

... 

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. 

 ................... في تونـس

 الـعـارض

 وقبلت عليه اطلعت

                  (والختم اإلمضاء واللقب )االسم  
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 امللحقة الوثائق

 االستشارة بملف

 

 .مان الوقتي  للض   ضضامن املعو  التزام الكفيل بالت   نموذج: 1 عدد امللحق

  :2عدد  امللحق
 
فقة مختلف فيعدم التأثير برف تصريح على الش  .إجراءات إبرام الص 

  على تصريح: 3عدد  امللحق
 
  عونا يكن لم بأنه رفالش

 
 .االستثمار ودعم واملالية االقتصاد وزارةلدى  عموميا

 .ة حول املشارك: بطاقة إرشادات عام  4عدد  امللحق

 .املشارك فيها األقساط: قائمة في 5عدد  امللحق

نع ةأصلي   خراطيش بتوفير التزام: 6عدد  امللحق  .2عدد  بالقسطالخاص  الص 

نع ةأصلي   خراطيش بتوفير التزام: 6مكّرر  عدد امللحق  .3عدد  بالقسطالخاص  الص 

 .يالفن   العرض: 7عدد  امللحق

دال: وثيقة 8عدد  امللحق   .تعه 

 .املالي العرض 9 عدد امللحق

 .هائيالن  مان للض   ضامن املعوضالتزام الكفيل بالت   نموذج: 10عدد  امللحق

  



 

14 

 

  1امللحق عدد 

 مان الوقتيللض   ضضامن املعو  نموذج التزام الكفيل بالت  

 

 

 
 
  .............................................................................................................. ( 1أسفله ) املمضون  نحن-ي املمض ي أسفله إن

  ............................................................................................................................................ ( 2بصفتنا ) –عمال بصفتي 

  ................................................................................................................................................ ( 3أن ) نشهد-أوال: أشهد 

 13املؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  113بالفصل  املالية عمالب املكلفوزير العليها من  –تمت املصادقة عليه

  ....................................( 3ه ه املصادقة لم يقع سحبها وأن ) وإنالصفقات العمومية  املتعلق بتنظيم 2014 مارس

للبالد التونسية حسب وصل عدد ............. بتاريخ............................مبلغ  أودعت لدى أمين املال العام –قد أودع 

ه ا  األمر املشار إليه وأن   من 113املنصوص عليه بالفصل و دينار(  5000ان القار وقدره خمسة آالف دينار )الضم

مان  يقع إرجاعه. لم الض 

ني- نصر ح-ح ثانيا: أصر  
 
( 5 )            والقاطن ب( ...........................................4ضامن )نكفل بصفة شخصية وبالت   أننا-أكفل  أن

 املشاركة قصد الوقتيبعنوان مبلغ الضمان .......................................................................................................................

  ........................  ب   ( ........................ واملتعلق 7طرف ) من.........................  بتاريخ عنه( ...............................املعلن 6)في

 )باألحرف(  دينار..............................................................................................ب الوقتيحدد مبلغ الضمان 

 (. .................................................. دينار )باألرقاموب

( 6) بعنوان به مدينااملضمون فيه امل كور أعاله وال ي قد يكون العارض  نلتزم بدفع املبلغ –ثالثا: ألتزم 

القيام بأي إجراء إداري أو  أوالعمومي دون تنبيه  املشتري تقدم به ي... عند أول طلب كتابي .........................................

 قضائي مسبق.

 .العروض لقبول  محدد أجل آلخر املوالي اليوم من ابتداء......................يوما ملدة صالحا الضمان ه ا يبقى

                           

 ر ب  .................. في......................حر  

 

 
 ممضين. للو ألممض ي واللقب لسم ( اال 1)

 املؤسسة الضامنة. االسم االجتماعي وعنوان( 2)

 الضامنة. االسم االجتماعي للمؤسسة( 3)

 )ذات طبيعة( أو االسم االجتماعي للعارض )ذات معنوية(.    العارضسم ( ا4)

 .العارضعنوان ( 5)

 (.االبرام طريقة)اختيار  املنافسة( 6)

 .العمومي املشتري ( 7)
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 2ملحق عدد 

  
ّ

 إجراءات إبرام الّصفقة  فيعدم التأثير برف تصريح على الش

 

 

 

   ................................................................................................................. ( والصفة)االسم واللقب  إني املمض ي أسفله

   ......................................................................................................................( والعنوانممثل شركة )االسم االجتماعي 

   ................................................... ............ تحت عدد ..............................................بالسجل التجاري ب  ........... رسمةامل

ن محل مخابرته   ...................................................................................................................... ب  )العنوان بالكامل( ااملعي 

 .................................. املسمى فيما يلي "العارض"................................................................................

وعود أو هدايا قصد التأثير على  بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم يأصر ح على شرف

فقة ومراحلمختلف   إنجازها. إجراءات إبرام الص 

 

 ..................... في....................................حرر ب  

 (وختمهاملشارك  )إمضاء
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 3عدد  ملحق

  على تصريح
ّ

  رفالش

 االقتصاد واملالية ودعم االستثمارالعمل لدى وزارة  بعدم

 األقّل  على سنوات خمس ةملّد 

 

  ................................................................................................................. ( خطة)االسم واللقب وال أسفلهإني املمض ي 

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

   ...........................................................................................  ......... تحت عدد.....بالسجل التجاري ب  ................ رسمةامل

أنه لم يمض عن انقطاعي  أو وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثمارعلى الشرف أني لم أكن عونا عموميا لدى  أصرح

 .سنواتعن العمل به مدة ال تقل عن الخمس 

 

 

 ............................................ في.............حرر ب  ....

 (وختمهاملشارك  )إمضاء                                                                                                    
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 4ملحق عدد 

 ة حول املشاركبطاقة إرشادات عاّم 

 

  االسم
 
  ................................................................................................................................ : االجتماعي االسمأو  قبوالل

 
 
   ............................................................................................................................................................. كل القانوني: الش

  .................................................................................................................................................................... : عنوان املقر  

   ........................................................................................................................................................................... لهاتف: ا

  .......................................................................................................................................................................... : الفاكس

  .............................................................................................................................. : عدد تحت جاري الت   جلبالس   مرسم

ف الجبائي:  رقم   ....................................................................................................................................................... املعر 

 ال
 

  .............................................................................. ( خطة)االسم واللقب وال إلمضاء وثائق العرض ضاملفو   خصش

 

 .................................... في.......................حرر ب  ......

 (وختمهاملشارك  إمضاء) 
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 5عدد  ملحق

 املشارك فيها األقساطفي  قائمة

 

  إني املمض ي أسفله
 
 قب وال)االسم والل

 
  ................................................................................................................. ( ةخط

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

 :التالية األقساطأنني شاركت في  حأصر  

ة لوازمب  املتعلق 01عدد  القسط   .......................................... الفصول  كامل                                                           .مكتبي 

سخ.آالت  بمستهلكات املتعلق 02عدد  القسط
 
  ..................... املشارك فيها األقساط عدد                                          الن

باعة مستهلكاتب  املتعلق 03عدد  القسط
 
ة الط   ..................... املشارك فيها األقساط عدد.                            واإلعالمي 

 

 

 

 .................... في................حرر ب  .......

 (وختمهاملشارك  إمضاء)
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 6عدد  ملحق

 نعالصّ بتوفير خراطيش أصلية  التزام

 (2عدد  القسط)

 

  االسم) إني املمض ي أسفله
 
 والقب والل

 
  ................................................................................................................. ( ةخط

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

   ..................................................................................  ....... تحت عدد...............جاري ب  .................جل الت  بالس   رسمةامل

وزارة االقتصاد واملالية من تاريخ تسلمها من قبل  األقل   على سنة ةوصالحة ملد   نعالص   ةأصلي   خراطيش بتوفير ألتزم

 .03/2021عدد  االستشارةفي إطار  متهقد   ال ي بعرض ي مبين هو كماودعم االستثمار 

 

 

 ................................ في.........................حرر ب  .......

 (وختمهاملشارك  إمضاء)
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 مكّرر  6عدد  ملحق

 نعالصّ  ةأصليّ  خراطيش بتوفير  التزام

 (3عدد  قسط)

 

  االسم) إني املمض ي أسفله
 
 وال قبوالل

 
  ................................................................................................................. ( ةخط

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

   ...............................................................................  ............ تحت عدد...........جاري ب  ...................جل الت  بالس   رسمةامل

 واملالية االقتصاد وزارةمن تاريخ تسلمها من قبل  األقل   على سنة ةوصالحة ملد   نعالص   ةأصلي   خراطيش بتوفير ألتزم

 .03/2021عدد  االستشارةإطار  فيهو مبين بعرض ي ال ي قدمته  كما االستثمار ودعم

 

 

 حرر ب  .............................. في..................................

 (وختمهاملشارك  إمضاء)
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  العرض :7عدد  ملحق
ّ
 يالفن

 مكتبية لوازم: 01عدد  القسط

N° des 

articles 
       Désignation           

Caractéristiques techniques 

demandées  

Caractéristiques 

techniques proposées 

1 Rame de papier A4 

Grammage : 80gr/m2 + 2,5% 

Dimension : 21X29,7+1 mm 

Blancheur plus de 90% - opacité plus 

de 80 

Rame de papier Extra-Strong laser A4 

de 500 feuilles 

 

2 Rame de papier A4 

Grammage : 80gr/m2 + 2,5% 

Dimension : 21X29,7+1 mm 

Blancheur plus de 90% - opacité plus 

de 80 

Rame de papier Extra-Blanc A4 de 

500 feuilles 

 

3 Rame de papier A3 

Grammage : 80gr/m2 + 2,5% 

Dimension : 42X29,7+1 mm 

Blancheur plus de 90% - opacité plus 

de 80 

Rame de papier Extra-Blanc A3 de 

500 feuilles 

 

4 Boites d’archives GM 
De 15 cm avec longuette et bouton de 

pression 
 

5 
Paquets de stylos fluorescents  

(marqueurs) 

De qualité supérieure, paquet de 4 

couleurs différentes 
 

6  Chemise à coin  Format A4/ capacité 40 feuilles  

7 Boite archive MM 
De 10 cm avec longuette et bouton de 

pression 
 

8 Chemise kraft Vergé 56 gr (par pièce)  

9 Chemise cartonnée  
De qualité supérieure, entre 170 et 

200 gr en couleur (par pièce) 
 

10 Agrafeuse 24/06 modèle moyen  

11 Porte document  Souple 60 volets  

12  Stylo permanant pour tableau En couleur  

 

 

االجابة بنعم أم ال في الخانة املتعلقة باملواصفات املقترحة ال تأخذ بعين االعتبار. كذلك إذا كانت اإلجابة  :مالحظة

 بمواصفات مختلفة عن املواصفات املطلوبة يجب تدعيم ذلك بوثيقة تدل على إمكانية تعويضه.   

 ................................. في تونس

 املتعهد وختم مضاءإ
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  آالت مستهلكات: 02عدد  القسط
ّ
اصّ  وفق نعالصّ  ةأصليّ  خراطيش)  سخالن

ّ
 (بالجدول  نةاملبيّ  ياتالخ

 
  

N° des 

articles 
       Désignation           

Caractéristiques techniques 

demandées  

Caractéristiques 

techniques proposées 

I- Toner pour photocopieurs 

1 
Tambour pour machine XEROX 

5335 
Tambour d’origine XEROX.  

2 
Tambour pour machine xerox 

workcenter 5945 
d’origine XEROX.  

3 Toner Sharp MX 500  D’origine Sharp  

4 Toner MAC Affranchir NEOPOST  
Cartouche d’encre Rouge 80 ml 

D’origine 
 

5 

Toner KONIKA MINOLTA 

Bizhub C258  

Pack 4 couleurs :  

(Noir, Magenta, Cyan et Jaune) 

D’origine  

6 

Tonner Noir pour machine 

XEROX 

5335 

D’origine xerox  

7 
Tonner Noir xerox workcenter 

5945 
D’origine xerox  

8 Toner Noir pour Xerox Atlantik C 8070 noir  

II. Développeurs et Master 

1 Développeur Sharp MX 500 
Développeur Sharp MX 500 

D’origine 
 

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

 

 

قة الخانة في ال  أم بنعم اإلجابة: مالحظة
ّ
 اإلجابة كانت إذا كذلك. االعتبار بعين تأخذ ال  املقترحة باملواصفات املتعل

 .تعويضه إمكانية على تدّل  بوثيقة ذلك تدعيم يجب املطلوبة املواصفات عن مختلفة بمواصفات
 ................................. في تونس
 املتعهد وختم مضاءإ
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اصيات وفق نعالصّ  ة)خراطيش أصليّ  ةإعالميّ  مستهلكات: 03 عدد القسط
ّ

 (بالجدول  نةاملبيّ  الخ

ي العرض
ّ
 الفن

 األول  الجدول 
N° des 

articles 

Désignations Référence Caractéristiques 

techniques 

demandées 

Caractéristiques 

techniques 

proposées 

1  
Toner Noir pour Epson EPL-

3000N 

C13S051111 D’origine 

EPSON non 

imité et non 

recyclé 

 

2  
Toner Noir pour Epson EPL-

N2550  

C13S050290 D’origine 

EPSON non 

imité et non 

recyclé 

 

3  
Toner Noir 203X pour HP 

LaserJet MFP M281 fdw 

CF540X D’origine HP 

non imité et non 

recyclé 

 

4  
Toner Cyan 203X pour HP 

LaserJet MFP M281 fdw 

CF541X D’origine HP 

non imité et non 

recyclé 

 

5  
Toner Yellow 203X pour HP 

LaserJet MFP M281 fdw 

CF542X D’origine HP 

non imité et non 

recyclé 

 

6  
Toner Noir 201A pour HP 

LaserJet Pro MFP M277dw 

CF400A D’origine HP 

non imité et non 

recyclé 

 

7  
Toner Cyan 201A pour HP 

LaserJet Pro MFP M277dw 

CF401A D’origine HP 

non imité et non 

recyclé 

 

8  
Toner Magenta 201A pour HP 

LaserJet Pro MFP M277dw 

CF403A D’origine HP 

non imité et non 

recyclé 

 

9  
Toner Noir pour Xerox Phaser 

3330 

106R03773 D’origine Xerox 

non imité et non 

recyclé 

 

10  
Toner Noir pour Xerox 

WorkCentre 5330 

006R01160 D’origine Xerox 

non imité et non 

recyclé 

 

11  
Toner Noir pour Versalink 

B7030 

106R03395 D’origine Xerox 

non imités et non 

recyclés 

 

12  
Toner Noir pour Versalink 

C500 

106R03887 D’origine Xerox 

non imité et non 

recyclé 

 

13  
Toner Cyan pour Versalink 

C500 

106R03881 D’origine Xerox 

non imité et non 

recyclé 

 

14  
Toner Yellow pour Versalink 

C500 

106R03883 D’origine Xerox 

non imité et non 

recyclé 

 

15  
Toner Magenta pour 

Versalink C500 

106R03882 D’origine Xerox 

non imité et non 

recyclé 
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16  
Collecteurs de toner pour 

Xerox Versalink C500  

108R01416 D’origine Xerox 

non imité et non 

recyclé 

 

17  
Toner Noir pour Lexmark 

CX417DE 

71B50K0 Consommable 

Lexmark 

authentique 

 

18  
Toner Magenta pour Lexmark 

CX417DE 

71B50M0 Consommable 

Lexmark 

authentique 

 

19  
Toner Cyan pour Lexmark 

CX417DE 

71B50C0 Consommable 

Lexmark 

authentique 

 

20  
Toner Yellow pour Lexmark 

CX417DE 

71B50Y0 Consommable 

Lexmark 

authentique 

 

21  
Kit de maintenance pour 

PGL2435 

B0937 D’origine 

Olivetti non 

imité et non 

recyclé 

 

  



 

25 

 الثاني الجدول 

 
N° des 

articles 

Désignations Caractéristiques techniques 

demandées  

Caractéristiques 

techniques proposées 

1  Bombe de 

nettoyage 

mousseuse  

Grand format  

2  Clavier USB  Azerty bilingue Arabe / Latin 

gravé 105 touches 

 

3  Webcam Résolution Vidéos : FULL HD 

1080P  

Connectivité et Interface : Filaire - 

USB 2.0 

Microphone : stéréo intégré avec 

réducteur de bruit  

Compatibilité : Windows 8.1 / 10 

Longueur du câble : 1,5 m 

Fixation : Clip universelle pour 

écrans LCD et PC portables 

Garantie : 1 an 

 

4  Casque Micro Interface USB Type A 

Longueur du câble >= 1m 

 

5  Clef USB  Interface USB 2.0, Capacité 8 GO   

6  Disque Dur 

externe  

Capacité 1 To 

USB 2.0, 

2.5 Pouces 

 

7  Disque Dur 

externe  

Capacité 2 TO , 

USB 3.0 , 

2.5 Pouces 

 

8  Disque Dur 

externe de back-up 

Capacité 2 TO , 

USB 3.0 , 

2.5 Pouces, 

 

9  Câble réseau Longueur 3 mètres,  

Catégorie 6 

 

10  Câble réseau  Longueur 5 mètres,  

Catégorie 6 

 

11  Câble réseau  Longueur 10 mètres,  

Catégorie 6 

 

12  Câble HDMI  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, 

Diamètre du câble 6mm avec 

gaine résistante 

 



 

26 

13  Convertisseur 

USB HDMI 

Convertit port USB pour une 

sortie HDMI 

 

14  Commutateur 

HDMI 1 entrée & 

3 sorties 

Nombre de ports HDMI : 1 entrée 

HDMI 19 broches / 3 sorties 

HDMI 19 broches.   

Reproduit un signal audio/vidéo 

Ultra-Haute définition (UHD) sur 

trois téléviseurs à écran plat UHD 

4K en même temps 

Version HDMI : HDMI 1.4  

Garantie 1 an 

 

15  Multiprises 4 Prises Avec Interrupteur 

Prise normalisée avec terre, 2 

pôles 10/16 A  

Eclipses de sécurité anti-intrusion 

(clous, crayons, tournevis, ...) 

Longueur de Cordon : 1.5 m 

 

16  Valise d'outils 

universelle 

145 pièces 

Convient pour tous types 

d´ordinateurs 

Mini aspirateur 

Bras télescopique magnétique de 

ramassage 

Pince à sertir 

Pince à dénuder 

Pince Coupante 

Pince à long bec 

Pince à bec coudé 

Tournevis : plats, cruciformes et 

TORX  

Tournevis de précision  

Bracelet antistatique 

Clé Allen 

... 

 

 

 

 دقة بكل الجدولينعلى العارض تعمير  يجب

 ................................. في تونس

 املتعهد وختم مضاءإ
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8عدد  ملحق  

  وثيقة
ّ
 عّهدالت

 (1عدد  القسط)

   .......................................................................................................................................................  :أسفلهإني املمض ي -

  ............................................................................................................................................ : ولحساب باسم املتصرف -

جاري  جلبالس   املرسم -   ..................................................................................  :عدد.....................................   تحت  :الت 

ن محل مخابرته ب   -   ...........................................................................................................  (:بالكاملالعنوان  )ذكراملعي 

  ..................................................................................................................................  القانوني واملمثل الوكيل بصفتي -

  ..............................................................................................................................................ب  الجاري  البنكي الحساب -

  ...............................................................................................................................................................  الجبائي املعرف

  ............................................................................................................................ : الفاكس................................ :الهاتف

  آالت باقتناء لوازم مكتبية ومستهلكات ةاملتعلق 03/2021ع   دد  االستشارةجميع وثائق ملف  ىعل االطالع وبعد
 
 سخالن

 
 
ة لفائدة باعةوالط د االستثمار ودعم واملالية االقتصادوزارة  واإلعالمي   وألتزم بما يلي:  أتعه 

روط وفقا الطلبات إنجاز( 1
 
 لكل اقترحتها التي األثمان مقابل األثمان  لجدول  طبقا أعاله امل كورة بالوثائق املبينة للش

 القيمة على األداء منها ةوخاص   واألداءات املباشرة وغير املباشرة التأثيرات جميع وباعتبار الجدول  ه ا فصول  من فصل

  *(دينارا).................... ............................................................ دينارا قدره بمبلغ قيمتها حددت والتي املضافة 

 :يلي كما املبلغ ويتوزع

 )املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام( :املضافةعلى القيمة  األداء دون اعتبار 1عدد  القسط مبلغ

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

 (وباألرقام القلم بلسان بالدينار املبلغ) املضافة القيمة على األداء مبلغ -

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

 (وباألرقام القلم بلسان بالدينار املبلغ) املضافةالعرض باعتبار األداء على القيمة  مبلغ -

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

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

رة الكميات على املقترحة الفردية األثمان تطبيق من املبلغ ه ا ويتأتى
 وتكون . لألثمان التفصيلية القائمة ضمن املقد 

فقة عقد إمضاء تاريخ عند ناف ة األثمان ه ه  .الص 

فقةثمن  قبول ( 2  .للمراجعة قابل وغير الثابت الص 

اس املدرجة البنود جميع تطبيق( 3 روط بكر 
 
فقة من جزءا ن تكو   التي الخاصة اإلدارية الش  .الص 

 حرر ب ............ في ..................

 (املشارك وختمه إمضاء) 

  

                                                           

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

  وثيقة
ّ
 عّهدالت

 (2عدد  القسط)

- 
 
   .......................................................................................................................................................  :أسفلهاملمض ي  يإن

  ............................................................................................................................................ : ولحساب باسم فاملتصر   -

جاري  جلبالس   املرسم -   .......................................................................................  :عدد................................   تحت  :الت 

ن محل مخابرته ب   -   ...........................................................................................................  (:بالكاملالعنوان  )ذكراملعي 

  ..................................................................................................................................  القانوني واملمثل الوكيل بصفتي -

  ................................................................................................................... ...........................ب  الجاري  البنكي الحساب -

  ...............................................................................................................................................................  الجبائي املعرف

  ......................................................................................................................... : الفاكس................................... :الهاتف

  آالت باقتناء لوازم مكتبية ومستهلكات ةاملتعلق 04/2021ع   دد  االستشارةعلى جميع وثائق ملف  االطالع وبعد
 
 سخالن

 
 
د واملالية ودعم االستثماراالقتصاد لفائدة وزارة  باعةوالط  وألتزم بما يلي:  أتعه 

روط وفقا الطلبات إنجاز( 1
 
 لكل اقترحتها التي األثمان مقابل األثمان  لجدول  طبقا أعاله امل كورة بالوثائق املبينة للش

 القيمة على األداء منها وخاصة واألداءات املباشرة وغير املباشرة التأثيرات جميع وباعتبار الجدول  ه ا فصول  من فصل

  *(دينارا).................... ............................................................ دينارا قدره بمبلغ قيمتها حددت والتي املضافة 

 :يلي كما املبلغ ويتوزع

 )املبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام( :املضافةعلى القيمة  األداء دون اعتبار 2عدد  القسط مبلغ

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

 (وباألرقام القلم بلسان بالدينار)املبلغ  املضافة مبلغ األداء على القيمة 

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

 (وباألرقام القلم بلسان يناربالد   املبلغ) املضافةالعرض باعتبار األداء على القيمة  مبلغ

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

 
 
رة اتي  الكم   على املقترحة الفردية األثمان تطبيق من املبلغ ه ا ىويتأت

 وتكون . لألثمان التفصيلية القائمة ضمن املقد 

فقة عقد إمضاء تاريخ عند ناف ة األثمان ه ه  .الص 

فقةثمن  قبول ( 2  .للمراجعة قابل وغير الثابت الص 

اس املدرجة البنود جميع تطبيق( 3 روط بكر 
 
فقة من جزءا ن تكو   التي الخاصة اإلدارية الش  .الص 

 ب ............ في ..................حرر 

 (املشارك وختمه إمضاء) 

  

                                                           

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

  وثيقة
ّ
 عّهدالت

 (3عدد  القسط)

- 
 
   .......................................................................................................................................................  :أسفلهاملمض ي  يإن

  ............................................................................................................................................ : ولحساب باسم فاملتصر   -

جاري  جلبالس   املرسم -   ......................................................................................  :عدد.................................   تحت  :الت 

ن محل مخابرته ب   -   ...........................................................................................................  (:بالكاملالعنوان  )ذكراملعي 

  ..................................................................................................................................  القانوني واملمثل الوكيل بصفتي -

  ................................................................................................................ ..............................ب  الجاري  البنكي الحساب -

  ...............................................................................................................................................................  الجبائي املعرف

  ................................................................................................................................. : الفاكس................    ....... :الهاتف

سخ  04/2021ع   دد  االستشارةاالطالع على جميع وثائق ملف  وبعد
 
املتعلقة باقتناء لوازم مكتبية ومستهلكات آالت الن

باعة لفائدة وزارة 
 
داالقتصاد واملالية ودعم االستثمار والط  وألتزم بما يلي:  أتعه 

روط وفقا الطلبات إنجاز( 1
 
 لكل اقترحتها التي األثمان مقابل األثمان  لجدول  طبقا أعاله امل كورة بالوثائق املبينة للش

 القيمة على األداء منها وخاصة واألداءات املباشرة وغير املباشرة التأثيرات جميع وباعتبار الجدول  ه ا فصول  من فصل

  *(دينارا............................................................ دينارا ).................... قدره بمبلغ قيمتها دتحد   والتي املضافة 

 :يلي كما املبلغ ويتوزع

 (وباألرقام القلم بلسان بالدينار: )املبلغ املضافة القيمة على األداء اعتبار دون  3 عدد القسط مبلغ

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

 (وباألرقام القلم بلسان بالدينار)املبلغ  املضافة مبلغ األداء على القيمة

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

ينار املبلغ) املضافة القيمة على األداء باعتبار العرض مبلغ  (وباألرقام القلم بلسان بالد 

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

 (وباألرقام القلم بلسان بالدينار املبلغ) املضافةالعرض باعتبار األداء على القيمة  مبلغ

رة الكميات على املقترحة الفردية األثمان تطبيق من املبلغ ه ا ويتأتى
 وتكون . لألثمان التفصيلية القائمة ضمن املقد 

فقة عقد إمضاء تاريخ عند ناف ة األثمان ه ه  .الص 

فقةثمن  قبول ( 2  .للمراجعة قابل وغير الثابت الص 

اس املدرجة البنود جميع تطبيق( 3 روط بكر 
 
فقة من جزءا ن تكو   التي ةالخاص   اإلدارية الش  .الص 

 .................. في............ ب  ر حر  

 (املشارك وختمه إمضاء)

 

                                                           

 ختفيض جيب ذكره يف وثيقة التعهد. يف صورة اقرتاح *
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 الـعــرض الــمـالـي :9عــدد  مــلحـــق

 مكتبية لوازم :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 600   
  

2 Rame de papier A4 600   
  

3 Rame de papier A3 300   
  

4 Boites d’archives GM 300   
  

5 
Paquets de stylos fluorescents  

(marqueurs) 
50   

  

6  Chemise à coin  500   
  

7 Boite archive MM 150   
  

8 Chemise kraft 5000   
  

9 Chemise cartonnée  6000   
  

10 Agrafeuse 30   
  

11 Porte document  50   
  

12  Stylo permanant pour tableau 10   
  

TOTAL TTC  

 

 ............................... في تونس

 املتعهد وختم مضاءإ

 يجب على العارض تعمير هذا الجدول بكل دقة    
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 الـعــرض الــمـالـي :9عــدد  مــلحـــق

  آالت مستهلكات: 02عدد  القسط
ّ
اصّ  وفق نعالصّ  ة)خراطيش أصليّ  سخالن

ّ
 (بالجدول  نةاملبيّ  ياتالخ

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 05     

2 Tambour pour machine xerox workcenter 5945 03     

3 Toner Sharp MX 500  15     

4 Toner MAC Affranchir NEOPOST  01     

5 
Toner KONIKA MINOLTA Bizhub C258  

Pack 4 couleurs : (Noir, Magenta, Cyan et Jaune) 
02    

  

6 Tonner Noir pour machine XEROX 5335 15     

7 Tonner Noir xerox workcenter 5945 10     

8 Toner Noir pour Xerox Atlantik 10     

Développeurs et Master 

1 Développeur Sharp MX 500 5     

2 Master Ricoh DX 4542 40     

TOTAL TTC  

 

 ............................... في تونس

 املتعهد وختم مضاءإ
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 الـعــرض الــمـالـي :9عــدد  مــلحـــق

 

اصيّ  وفق نعالصّ  ة)خراطيش أصليّ  إعالمية مستهلكات: 03عدد  القسط
ّ

 (بالجدول  نةاملبيّ  اتالخ

 

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

1 
Toner Noir pour Epson EPL-3000N 1     

2 
Toner Noir pour Epson EPL-N2550  1     

3 
Toner Noir 203X pour HP LaserJet MFP M281 fdw 7     

4 
Toner Cyan 203X pour HP LaserJet MFP M281 fdw 1     

5 
Toner Yellow 203X pour HP LaserJet MFP M281 fdw 2     

6 
Toner Noir 201A pour HP LaserJet Pro MFP M277dw 6     

7 
Toner Cyan 201A pour HP LaserJet Pro MFP M277dw 4     

8 
Toner Magenta 201A pour HP LaserJet Pro MFP M277dw 4     

9 
Toner Noir pour Xerox Phaser 3330 10     

10 
Toner Noir pour Xerox WorkCentre 5330 2     

11 
Toner Noir pour Versalink B7030 12     
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N/A Désignation Quantité P U (H.T.V.A) TVA % P U (T.T.C) P T (T.T.C) 

12 
Toner Noir pour Versalink C500 5     

13 
Toner Cyan pour Versalink C500 7     

14 
Toner Yellow pour Versalink C500 8     

15 
Toner Magenta pour Versalink C500 5     

16 
Collecteurs de toner pour Xerox Versalink C500  4     

17 
Toner Noir pour Lexmark CX417DE 3     

18 
Toner Magenta pour Lexmark CX417DE 4     

19 
Toner Cyan pour Lexmark CX417DE 1     

20 
Toner Yellow pour Lexmark CX417DE 3     

21 
Kit de maintenance pour PGL2435 3     

22 
Bombe de nettoyage mousseuse  2     

23 
Clavier USB  15     

24 
Webcam 5     
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N/A Désignation Quantité P U (H.T.V.A) TVA % P U (T.T.C) P T (T.T.C) 

25 
Casque Micro 20     

26 
Clef USB 8Go 200     

27 
Disque Dur externe 1 To 10     

28 
Disque Dur externe 2 To USB 3.0 10     

29 
Disque Dur externe de back-up 2 To USB 3.0  2     

30 
Câble réseau 3M 30     

31 
Câble réseau 5M 20     

32 
Câble réseau 10M 10     

33 
Câble HDMI 10M 2     

34 
Convertisseur USB HDMI 3     

35 
Commutateur HDMI 1 entrée & 3 sorties 2     

36 
Multiprises 30     
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N/A Désignation Quantité P U (H.T.V.A) TVA % P U (T.T.C) P T (T.T.C) 

37 
Valise d'outils universelle 2     

 

 

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

 املتعهد وختم مضاءإ
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 10عدد  ملحق

 نموذج التزام الكفيل بالتضامن

 الّنهائيمان ض للضّ املعوّ 

 

 
 
  ....................................................................................................................................... ( 1أسفله ) املمضون  نحن-ي املمض ي أسفله إن

  ..................................................................................................................................................................... ( 2بصفتنا ) –عمال بصفتي 

  .......................................................................................................................................................................... 3نشهد أن )  -أوال: أشهد 

 مارس 13املؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  113بالفصل  املالية عمالب املكلفوزير العليها من  –تمت املصادقة عليه

   ....................................................................... ( 3ه ه املصادقة لم يقع سحبها وأن ) وإنالصفقات العمومية  املتعلق بتنظيم 2014

للبالد التونسية حسب وصل عدد ............. بتاريخ............................مبلغ الضمان القار  أودعت لدى أمين املال العام –قد أودع 

 يقع إرجاعه. لم الضماناألمر املشار إليه وأن ه ا  من 113املنصوص عليه بالفصل و دينار(  5000وقدره خمسة آالف دينار )

ني- نصر ح-ح ثانيا: أصر  
 
( 5 )            والقاطن ب( ...........................................4ضامن )ية وبالت  نكفل بصفة شخص أننا-أكفل  أن

 الصفقة صاحب بصفته به التزم ال ي النهائيبعنوان مبلغ الضمان ......................................................................................

 ( 8) ب    واملتعلقة( .................... 7) املالية بالقباضة واملسجلة( .......................................بتاريخ ......................... 6) مع املبرمة......... عدد

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

 .................... دينارا.......................................... يوافق ما وهو الصفقة مبلغ من%  1,5 نسبةب النهائيحدد مبلغ الضمان 

 (. ................................................... دينارا )باألرقامو................................................. . )باألحرف(  

مدينا به بعنوان الصفقة  الصفقة صاحباملضمون فيه امل كور أعاله وال ي قد يكون  بالتضامن بدفع املبلغو نلتزم   –ثالثا: ألتزم 

العمومي دون أن يكون لي )لنا( إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه  املشتري تقدم به ياملشار إليها أعاله وذل  عند أول طلب كتابي 

 القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق. أوودون تنبيه 

 شرط الغيا بالتضامن الكفيل اللتزام يصبح أعاله  إليه املشار 2014 لسنة 1039من األمر عدد  108الفصل  أحكامب : عمالرابعا

 ( .............................................9) تاريخ من ابتداء أشهر أربعة بانقضاء وذل  التزاماته بجميع الصفقة صاحب وفاء

 

 ومضمونة معللة رسالة بمقتض ى أعاله امل كور  األجل انقضاء قبل العمومي املشتري  قبل من الصفقة صاحب إعالم تم   وإذا

 الكفيل التزام انقضاء على االعتراض يتم   التزاماته  بجميع يف لم بأنه اإلعالم  له ا ثابتا تاريخا تعطي وسيلة بأية أو الوصول 

 .العمومي املشتري  يسلمها اليد رفع برسالة إال الغيا بالتضامن الكفيل التزام يصبح ال الحالة ه ه وفي. بالتضامن

 ر ب  .................. في......................حر  

___________________________ 

 ممضين. للو ألممض ي واللقب لسم ( اال 1)

 املؤسسة الضامنة. االسم االجتماعي وعنوان( 2)

 الضامنة. االسم االجتماعي للمؤسسة( 3)

 الصفقة.    صاحبسم ( ا4)

 .الصفقة صاحبعنوان ( 5)

 .العمومي املشتري ( 6)

 .املالية القباضة لدى التسجيل مراجع ذكر( 7)

 .الصفقة موضوع( 8)

 الضمان مدة انتهاء أو للطلبات النهائي القبول ( 9)


