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 الجمهوريـة التونسيـــة 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 مركز البحث يف امليكروالكرتونيك 
 والنانوتكنولوجيا بسوسة  

 

 

 

 
 

 كراس الشروط اإلدارية الخاصة 
 

 مركز ب صيانة معدات إطفاء الحرائقالخاصة ب 2021/ 39 عدد  استشارة
ي  

 
ونيكالبحث ف ي بسوسة  والنانوتكنولوجيا   الميكروالكتر  بالقطب التكنولوج 

 
 
 

 : موضوع اإلستشارة الفصل األول

ي    مركز البحثب)اليدوية و الثابتة(  صيانة معدات إطفاء الحرائق أشغالمحتوى وطريقة  االستشارةيتناول ملف هذه 
ف 

ي بسوسة.  وتتكون هذه االستشارة من قسط واحد  يتضمن ثالثة  ونيك والنانوتكنولوجيا  بالقطب التكنولوج  الميكروإلكتر
ابطة.   فصول متر

ي 
 : كيفية تقديم العروض: الفصل الثان 

عـ استشارة  يفتح:  : "ال  يكتب عليه عبارة  مغلق  ي ظرف 
ف  العروض  م 

ّ
قد
ُ
الحرائق صيانة  ـدد: 2021/ 39ت إطفاء  بمركز    معدات 

ي    CRMNالبحث  
ف  البحث  مركز   : التالي العنوان  عىل  الوصول  مضمون  أو  الرسيــــع  يد  الت  طريق  عن  وجوبا  يرسل  و   ،"

ونيك ة    أو   4054سوسة    -سهلول  334والنانوتكنولوجيا بسوسة ص. ب    الميكروإلكتر مباشر بمقر مركز  بتودع  الضبط  مكتب 

بسوسة ي  التكنولوج  بالقطب  الكائن  أقصاه     البحث  أجل  ي 
ف  ذلك  اإلداري  2021مت   ديس  41  ثالثاءاليوم  و  التوقيت    خالل 

ي تاريــــخ وصول العرض،   وُيعتمد ختم مكتب الضبط بمركز البحث
علما وأن كل عرض يصل بعد التاريــــخ المحدد ال    للتثبت ف 

 يؤخذ بعي   االعتبار. 

 : مكونات العرض الثالثالفصل 

 واإلمضاء،  وتحمل الختم  العارض طرفتعمر بكل دقة من طبقا للملحق المصاحب بطاقة إرشادات  -

وط اإلدارية الخاصة ممضاة ومختومة من  -  العارض،  طرفكراس الرسر

 ، يعمر من قبل العارض ويحمل الختم واإلمضاء طبقا للملحق المصاحب  لألثمانالجدول التفصيىلي  -

ي للمؤسساتالعارضة شهادة تفيد تسجيل المؤسسة  -
 ،   بالسجل الوطن 

 : الغاء العروض:الفصل الرابع

ي    آليا  يقع
عدم تقديم الجدول التفصيىلي لألثمان معمر من    صورةرفض العروض الواردة بعد آخر أجل لتقديم العروض أو ف 

 . قبل العارض مع الختم واإلمضاء 

 منهجية فرز العروض : الخامسالفصل 

المنهجية   وفق  العروض  فرز  عملية  العروض التالية:  تقع  جميع  المذكورة    ترتب  المشاركة  وط  استوفت كافة شر ي 
النر المالية 

 العرض المالي األقل ثمنا. صاحب إل  وتسند الطلبيةترتيبا تصاعديا بعد تصحيح األخطاء الحسابية والمادية إن وجدت،  أعاله

 : صالحية العرض:السادس الفصل

 ( يوما بداية من اليوم الموالي للتاريــــخ األقىص المحدد لقبول العروض. 60) ستونيبقر العارض ملزما بعرضه لمدة 
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 التزام: السابعالفصل 

ه عىل بّينة وعلم بكّل جوانب ومستلزمات األشغال موضوع    بمجّرد المشاركة وتقديم عرضه يصبح المتعّهد ملزما به 
ّ
ف أن ويعتر

 : وخصوصيتها  االستشارة

 موقع األشغال ونوعيتها،  -

 خصوصية المكان ومسالك جلب وتخزين المواد،  -

 توفر اليد العاملة،  -

زمة لذلك -
ّ
ات الال

ّ
روف العاّمة إلنجاز األشغال وخاّصة المعد

ّ
 . الظ

 : مدة االنجاز الثامن الفصل

ة )  حدد أجل تنفيذ األشغال ي ذلك أيام العطل الرسمية.    ( أيام10بعرسر
ود بما ف  بداية من اليوم الموالي لتاريــــخ تسلم اإلذن بالتر 

 المذكورة ال تنجز  وأن األشغالعلما 
ّ
 للمركز.  اإلداريخالل التوقيت   إل

  األشغال طريقة انجاز :التاسعالفصل 

المطلوبة   باألشغال  المقاول  المكانيقوم  لصيان  عىل عي    الحرائق  إطفاء  له حمل معدات  المركز، كما  هاتوال يحق  مقر  خارج 

م بإعادة المعدات ال مكانها  إثر صيانتها.  يلتر 

ونيك  يراقب   ي الميكرو إلكتر
ي بسوسة    والنانوتكنولوجيا ممثىلي مركز البحث ف  ست  األشغال ولهم حق دخول  بالقطب التكنولوج 

   مكان األشغال بدون قيد. 

 ألشغال ا قبول :العاش  الفصل 

 االدارة معاينة  
ّ
ظات   انتهاءإثر إتمام األشغال يعلم المقاول اإلدارة بذلك، وتتول

ّ
ي صورة عدم وجود تحف

األشغال بحضوره، وف 

ي الغرض. أما عند وجودها يقع تأجيل القبول ال حي   رفعها. 
 يقع تحرير محض  ف 

 : طريقة الخالص  عش  الحادي  الفصل

ظاألشغال  إثر قبول
ّ
 المزود بتقديم الوثائق التالية:  يقوم بدون تحف

ي  •
وط القانونية،   ة نظائر مستوفاتثالثفاتورة ف   كافة الرسر

• ، ود األصىلي
 طلب التر 

 نسخة من محض  استالم األشغال،  •

ي للضمان  المؤسسةشهادة تفيد انخراط  •
 ، االجتماعي بالصندوق الوطن 

 ( 3)الفصل رقم : تقرير حول حالة اشتغال جميع معدات شبكة إطفاء الحرائق •

 (rapport sur l’état de fonctionnement de tous les équipements du réseau eau incendie) 

بالفاتورة  إإل   المسجل  الرقم  عىل  باالعتماد  الجاري  بحسابه  يل  التت   طريق  عن  االخت   هذا  خالص  تتول  ي 
النر المركز  دارة 

نات،  المقدمة،   األنتر المالية عىل  بوابة وزارة  للمؤسسة عت   الجبائية  الوضعية  باالطالع عىل  تقوم  المركز  إدارة  بأن  العلم  مع 

وال يتم الخالص اال إذا كانت الوضعية الجبائية للمؤسسة ،  2014ن المالية لسنة  من قانو   62وذلك عمال بأحكام الفصل  

 . سليمة

ي  الفصل 
 التّغييرات في كمية األشغال :عش  الثان 

ي تغيت  كمية  
ين بالمائة    األشغالتحتفظ اإلدارة بحقها ف  من المبلغ   (20%)المطلوبة بالّزيادة أو بالتنقيص بنسبة ال تتجاوز عرسر

اض من طرف    للطلبية  الجمىلي  اعتر أي  بدون  وط األصلية    المزود وذلك 
الرسرّ تغيت   القيام    للمزود   يحقال  . كما  للطلبيةوبدون 

قديري. 
ّ
مجة بالجدول الت  باألشغال غت  المت 
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 : مراجعة األسعار عش  الثالث  الفصل 

مها 
ّ
ي يقد

 نهائية وغت  قابلة للمراجعة.  المتعّهد هي األسعار النرّ

 : غرامة التّأخير   عش  الرابع  الفصل 

ف  
ّ
ي آجال تنفيذ األشغال يكل

ر   المزود كل تأخت  ف 
ّ
تنبيه مسبق عىل أن  دون  ن كّل يوم تأخت  ع  ت  نان د  ( 10)  ة عرسر ب  غرامة تأخت  تقد

 . الطلبيةمن قيمة  %  5ال يتجاوز مبلغ الغرامة 

 التّنظيمية  : النّصوصعش  الفصل الخامس 

 بالنّسبة لكّل اإلجراءات التي لم يقع ذكرها بكّراس الّشروط فإّن الّصفقة تبقى خاضعة: 

 التجارية، للمجلّة  -

 المتعلّق بتنظيم الّصفقات العمومية والنصوص المتممة له،  2014لسنة  1039لألمر عدد  -

 وخدمات،لكّراس الّشروط اإلدارية العاّمة المتعلّقة بالتّزّود بمواد  -

 كراس الشروط اإلدارية العامة المطبَّق على الصفقات العمومية الخاصة باألشغال.-

 

 ….…………في……….……

 ت عليـه ووافقـت أطلع
 الـمـشــارك 

 )االسم واللقب والصفة واإلمضاء والختم(
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 ............................. ..............................................................................................................................:لمؤسسةا

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

 .............. ............................................................................................................................. )العنوان (المقّر االجتماعي 

 ........................................... المدينة ................................................. الترقيم البريدي........................... ...... صندوق البريد

 ......................................................   )إن وجد(لبريد اإللكتروني ا..............................  الفاكس..............................  الهاتف 

 .......................................................  الجوال:........................................................اسم ممثل المؤسسة 

 ..........................................................................................................   ............................................ بريد األلكترونيال

 .............   ............................................. المدينـة............................................................................  السجل التجاري عـــدد

 ................................................................................................  بتاريخ  رقم االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 .........................   ............................................................................................................................. المعّرف الجبائي

..  ..................................................................................................................... ........ رقم الحساب الجاري البريدي / البنكي

 ................................. ..................................................................................................................................البنك.

 
 ............................  في ...........................

 )االسم واللقب، الصفة، اإلمضاء والختم(                                                                             

  

  

 

 الجمهورية التونسية 

 والبحث العلمي   وزارة التعليم العالي

 ***** 

مركز بحث في الميكرو إلكترونيك والنانو تكنولوجيا بالقطب  

 التكنولوجي بسوسة 

 

 39/2021استشارة عدد 

 الحرائق بمركز البحث  إطفاءأشغال صيانة معدات  

 

 ادات ـــبطـــاقة إرش
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 39/2021استشارة عدد 

 "أشغال صيانة معدات إطفاء الحرائق بمركز البحث " 

 الجدول التفصيلي لألثمان

(BORDEREAU DES PRIX) 

 

N° DESIGNATIONS DES OUVRAGES Uté Qté P.U(HT) P.T(HT) 

1 Contrôle et entretien sur site de l’extincteur à poudre de 6Kg avec 

complément de charge. 

Y compris démontage et remontage de l’extincteur et toutes 

sujétions pour la mise en état de fonctionnement selon les normes 

et règlementations en vigueur.      

L’unité……………………………………………………………………………………… U 31   

2 Contrôle et entretien sur site de l’extincteur CO2 de 5 Kg avec 

complément de charge. 

Y compris démontage et remontage de l’extincteur et toutes 

sujétions pour la mise en état de fonctionnement selon les normes 

et règlementations en vigueur. 

    

 L’unité……………………………………………………………………………………… U 13   
3 Vérification de l’état de fonctionnement des équipements du réseau 

incendie comprenant :  

- La vérification de tous les postes RIA installés dans tous les 

bâtiments du centre par une mise sous pression de service et 

contrôle d’aspect des tuyaux (dérouler entièrement), y compris 

la vérification des dévidoirs d’alimentation, des fixations 

d’extrémités et les joints d’étanchéité. 

- La vérification du fonctionnement en eau de tous les RIA 

jusqu’à écoulement d’une eau claire du RIA le plus défavorisé. 

- La vérification de l’état du surpresseur d’eau incendie, avec 

test de fonctionnement (manuel et automatique) 

- Fournir un rapport sur l’état de fonctionnement de tous les 

équipements du réseau incendie 

    

 L’ensemble……………………………………………………………………………………… Ens 01   

 N.B :  

- Le soumissionnaire est tenu de proposer une seule offre (sans 

variante) 

- Il est interdit de modifier le contenu de ce cahier des charges. 

- En cas de surcharge ou utilisation du correcteur (liquide ou autres), il 

est obligatoire de mettre le cachet à l’endroit touché.  

TOTAL (HTVA)  

 
TVA   

 
Timbre fiscal  0,600 

 
Total (TTC)  

 

………….…….. Le :………………………  

(Signature et cachet du soumissionnaire) 

 


