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كراس شروط
استشارة عدد 2022/ 57
كراس شروط متعلقة بأشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي
وإعادة تبليط المدخل الرئيسي للمعهد

كـــــراس شــــــروط
االستشارة عدد 2022/.57
الفصــل  - 1موضوع االستشارة:
يعتزم المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس القيام باستشارة حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات
كراس الشروط هذا المتعلق بأشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي وإعادة تبليط المدخل الرئيسي وذلك في اطار

ميزانية العنوان الثاني للمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس ( فقرة التهيئات المختلفة لسنة .)2022
الفصــل  - 2مكونات ملف االستشارة:
يتكون ملف االستشارة من الوثائق التالية:
• وثيقة االلتزام المالي
• جدول األسعار

الشروط اإلدارية
كراس ّ
• ّ
الفصــل  - 3معرفة المكان وظروف اإلنجاز:
بمجرد تقديمه للعرض يعتبر العارض قد قام بوسائله الخاصة وتحت كامل مسؤولياته بجمع كل المعلومات التي
يراها الزمة لتقديم عرضه وللتنفيذ المحكم اللتزاماته.
الفصــل  - 4شروط المشاركة
 ال يسمح بالمشاركة لألشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين هم في حالة إفالس أو حالة تسوية قضائية.
كراس الشّروط
الفصــل  - 5سحب ّ
الشروط من مقر المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس  34 ،شارع  5أوت  -صفاقس.
كراس ّ
يسحب ّ
الفصــل  - 6تقديــم العروض
يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي والوثائق اإلدارية في ظرف مختوم ويكتب عليه مرجع االستشارة
وموضوعها.

يجب أن يوجه الظرف المحتوي على العروض الفنية والماليةةة إلةةى المعهةةد العةةالي للفنةةون والحةةرف بصةةفاقس  ،خةةالل
توقيت العمل اإلداري مباشرة إلى مكتب ضبط للمعهد مقابل وصل إيداع ويكةةون رخةةر أجةةل لقبةةول العةةروض هةةو يةةوم
الجمعة  28اكتوبر  . 2022ويعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبط.
تقصى العروض الواردة أو المسلمة بعد رخر أجل لتقديم العروض.

يجب أن يكون الظرف مغلقا ومختوما وال يحمل سوى العبارة التالية:

إستشارة عدد 2022/ 57

أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي وإعادة تبليط المدخل الرئيسي

كما يجب أن يحتوي الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي على الوثائق اإلدارية المبينة بالجدول التالي:
عدد

البيانات الواجب إتباعها

الوثائق المطلوبة

مؤشةةر عليه ةا م ةةن طةةرف الع ةةارض ف ةةي جميةةع ص ةةفحاتها م ةةع إض ةةافة

 01كراس الشروط اإلدارية

اإلمضاء والتاريخ والختم في الصفحة األخيرة.
وجوب تعمير المطبوعة المرفقة بالملحق عدد  1لكراس الشروط

 02بطاقة إرشادات عامة حول العارض

مع إمضاء العارض وختمه وبيان التاريخ.

العرض الفني يحتوي وجوبا على:
01

قائمة في المعدات التي ستخصص للحضيرة.

حسب النموذج عة 2ةدد وتحمل إمضاء وتاريخ وختم العارض

02

سيتم استعمالها
نوعية المواد التي ّ

ذكر النّوعية مع تقديم الخصائص (ملحق عة3ةدد)

مالحظة :يرفض كل عرض ال يحترم النماذج المصاحبة لشروط اإلستشارة.

العرض المالي يحتوي وجوبا على:
ع

البيانات الواجب اتباعها

الوثائق المطلوبة

 1وثيقة االلتزام المالي

مستكملة البيانات ،ممضاة ومؤرخة وتحمل ختم العارض.

 2جدول األسعار

مستكمل البيانات ،ممضى ومؤرخ ويحمل ختم العارض

مالحظة :يرفض كل عرض ال يحترم النماذج المصاحبة.
الفصــل  - 7مدة صلوحية العروض
بمجرد تقديم العرض فان كل عارض يبقى ملزما بعرضه لمدة ستين يوما ( )60ابتداء من اليوم الموالي من التاريخ النهائي

المحدد لقبول العروض وبناء على ذلك فان العارض يعتبر مطلعا على كل المعطيات والبيانات الضرورية لحسن تنفيذ
التزاماته.
الفصــل  - 8فتـــح العروض
تجتمع لجنة الشراءات لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بمقر المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس.
❖ حاالت اإلقصاء اآللي :تقصي لجنة الشراءات رليا العروض في الحاالت التالية:

 العروض الواردة أو المسلمة بعد أخر أجل لتقديم العروض. عدم وجود وثيقة االلتزام المالي أو جدول األسعار،تغيير في مكونات ملف االستشارة.
ا
 -تتضمن

الفصــل  - 9فرز العروض:
المرحلة األولى :تتولى لجنة الشراءات في مرحلة أولى التثبت باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية صحة الوثائق المكونة للعرض
المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.

يتم ترتيب العروض المالية على أساس الثمن باعتبار جميع األداءات ).(TTC
إن العرض الذي يتم اختياره هو العرض األقل ثمنا باعتبار جميع األداءات ).(TTC
المرحلة الثانية :تتولى لجنة الشراءات في مرحلة أولى إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع االستشارة أو التي ال

تستجيب للخاصيات والمواصفات والشروط المنصوص عليها ضمن كراس الشروط والتي تحتوي على بيانات تتعلّق
بالعرض المصاحب أو التي ال تستجيب للشروط التالية:

• قائمة في المعدات :
بيان المعدات

العــــ ـــدد (المساحة)

النوع

المواصفات األخرى

مالحظة :يعتبر الغيا كل عرض ال يتضمن المعدات واألدوات الالزمة للقيام بتنفيذ األشغال.
الفصــل  -10تفقــد ومعاينــة إنجــاز األشغال:
كما يحق لإلدارة التواجةد بالحض يرة كامل األوقات للتفقةد وإجراء المعاينات الالزمة والتجارب الضرورية طيلة مراحل اإلنجاز
وكذلك في الورشات أو المغازات التابعة للمقاول والتي لها عالقة بالمشروع .كما أن المقةاول مجبر على وضع جميةع
المعدات واللوازم الضرورية إلجراء هذه المعاينات وتسهيل ذلك وتأمينه.
الفصــل  -11آجــال التنفيــذ:
حددت مدة إنجاز األشغال بثالثون ( )30يوما ،باعتبار أيام األعياد والعطل ،وذلك ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إستالم
المقاول لطلب التزود المتعلق باألشغال.
الفصــل -12التغيير في كمية األشغال:
في حال حصول أي تغيير في الكميات المنجزة سواء بالزيادة أو بالنقصان ،ال يحق للمقاول إبداء أي تحفظات طالما أن

هذه التغييرات لم تتجاوز نسبة  % 20من المبلغ الجملي.
الفصــل -13غرامات التأخيـــر في االنجاز

في صورة حصول تأخير في إنجاز األشغال وإتمامها وعدم احترام المقاول لآلجال المحددة أو عدم احترام االلتزامات

كل يوم تأخير.
التعاقدية ،يكون عرضة لعقوبةة تأخير تساوي  % 2من مبلغ الطلبية عن ّ

ال يتجاوز المبلغ الجملي لغرامات التّأخير السقف المحدد بة  % 05من مبلغ األصلي للطلبية وتطبق هذه الغرامات
والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء رخر
الفصــل  -14طـــرق الخــالص:
يتم الخالص مرة واحدة بعد انجاز كل األشغال بدون تحفظات.المحاسب المكلف بالخالص هو محاسب المعهد العالي

للفنون والحرف بصفاقس

الفصــل -15طبيعـــة األثمـــان:
تعتبر األثمان موضوع الطلبية ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
الفصــل  -16الحجز بعنوان الضمان:
يتم إجراء حجز بعنوان الضمان على األشغال المنجزة بنسبة . % 10

 -يمكن تعويض الحجز بعنوان الضمان بالتزام كفيل بالتضامن حسب التراتيب الجاري بها العمل.

يعوضه الغيا بعد وفائه
 يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الطلبية أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي ّبكل التزاماته وذلك مباشرة بعد القبول النهائي.

وإذا تم إعالم صاحب الطلبية من قبل المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس انقضاء اآلجال المذكورة أعاله بمقتضى رسالة
معللة ومضمونة الوصول أو بأي وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ،بأنه لم يف بجميع التزاماته ،ال يرجع الحجز
يعوضه.
بعنوان الضمان أو يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي ّ

وفي هذه الحالة ال يرجع الحجز بعنوان الضمان أو ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه الغيا إال برسالة رفع اليد

يسلمها المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس.
الفصــل  - 17آجال الضمــان:

الضمان التعاقةدي بسنة ابتداء من تاريخ االستالم الوقتي .طيلة هذه المدة يكون المقاول ملزما ب إنجاز األشغال أو
حةدد أجل ّ
الخدمات الجزئية واإلصالحات المحتملة ،وتدارك كل خلل نبهت إليه اإلدارة حتى تكون األشغال قابلة لالستالم النّهائي.
الفصــل  -18القبــول الوقتــي:
يجب على المقاول أن يعلم كتابيا إدارة المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس بتاريخ انتهاء األشغال .وتتولى اإلدارة اتخاذ

اإلجراءات المناسبة إلتمام عملية القبول الوقتي ويحرر في ذلك محضر االستالم الوقتي.
الفصــل  -19القبــول النهائي:

تتم عملية القبول النهائي لألشغال عند انقضاء أجل الضمان التعاقدي وبعد إيفائه بكافة التعهدات ويحرر في ذلك محضر
في الغرض.
الفصــل  -20بطء أو إيقاف األشغال بمبادرة من المقاول:
يمكن لإلدارة إلغاء الطلبية أو مواصلة األشغال حسب الطريقة التي تختارها في صورة تعطل أو إيقاف األشغال بدون مبرر
من طرف المقاول الذي يتحمل تبعات ذلك.
الفصــل  -21تعليق آجال اإلنجاز بسبب األحوال المناخية:

المــالحـــــق
ANNEXES

الملحق عدد 1
بـطـاقـة إرشـادات
( تعمير هذه المطبوعة وإرجاعها ضمن العرض )
االســم ...........................................................................................................................................:
اللـقـب............................................. ............................................................................................ :
رقم بطاقة التعريف الوطنية.................................................................................................................. :
اسم الشركة............................................. .......................................................................................... :
المعرف الجبائي................................................................................................................................ :
السجل التجاري................................................................................................................................ :
المقر االجتماعي (العنوان)(............................................................................................................... :)1
الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه.......................................... ...........................................................:
صندوق البريد...................................................................... ............................................................ :
الترقيم البريدي................................................................................................................................:
المـديـنـة..................................................... .............................................................................. :
الهاتف القار........................................................ ............................................................................:
الهاتف الجوال................................................ .................................................................................. :
الفـاكـس.....................................................................................................................................:
العنوان االلكتروني................................................... ......................................................................... :

.................في...............................
العارض (التاريخ ،اإلمضاء ،الختم و إسم وصفة الممضي)

( )1ذكر العنوان بكل دقة

ملحـــــــــــق عـدد 2
قائمة المعدات التي ستخصص للحضيرة
بيان المعدات

العــــــــدد

النوع

المواصفات األخرى

مالحظة :كل عرض ال يتضمن معدات وأدوات صالحة للقيام بتنفيذ األشغال يعتبر الغيا.

.................في...............................
العارض (التاريخ ،اإلمضاء ،الختم و إسم وصفة الممضي)

ملحـــــــــــق ع ـــــــــدد 3
نوعية المواد المزمع استعمالها
ّشهادة المطابقة للمواصفات

بيان النّوعية

مالحظة :ذكر النّوعية واإلدالء بشهادة المطابقة للمواصفات م.ت .

.................في...............................
العارض (التاريخ ،اإلمضاء ،الختم و إسم وصفة الممضي)

العرض المالي
 جداول األثمان المقترحة -االلتزام المالي

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة صفاقس
المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

إستشارة عــدد 2022/ 57
االلـتـزام
إني الممضي أسفله

()2

الـمـالــي()1

( تعمير هذه المطبوعة وإرجاعها ضمن العرض )
................................................................................. :

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

االسم االجتماعي للمؤسسة .............................................................................. :
رقم الهاتف  .................... :رقم الفاكس  .................. :رقم التلكس ......................... :

رقم السجل التجاري للمؤسسة ........................................................................... :
المعرف الجبائي ........................................................................................ :

رقم االنخراط في الصندوق القومي للضمان االجتماعي .................................................. :
رقم الحساب الجاري للمؤسسة ............................................................................

أشهد باطالعي وبكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع التزاماتي

المضمنة بكراس الشروط هذا والخاص باالستشارة عدد  2022 / 57المتعلقة بأشغال تهيئة قنوات الصرف
الصحي وإعادة تبليط المدخل الرئيسي للمعهد
وأصرح على الشرف أن كل البيانات التي تهمني والمذكورة سابقا هي صحيحة.
ة القيمة الجملية للعرض المالي باعتبار جميع األداءات ) (T.T.Cهي باألرقام...............................

وبلسان القلم

()3

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

حرر بة  .............في .....................
العارض (االسم واللقب ة التاريخ واإلمضاء والختم)

) *(1هذا االلتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضى.
) *(2االسم واللقب والصفة.

) * (3يجب أن يقع ذكر القيمة الجملية لاللتزام المالي وإال فإن العرض يعتبر الغ.

