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  04 باإلستشارة عدد كَراس الشروط االدارية الخاَصة
 CF N°42022/PAQ-DGSE-ENIGA- 

 بإقتناء إستراحات قهوة ووجبات غذاء لفائدة التظاهرات واألنشطة المنجزة ةالمتعلق
 PAQ-DGSE-ENIGA-Gafsaفي إطار تنفيذ مشروع دعم الجودة 

 الموضوع: 1الفصل 
 ادلمول من البنك PAQ-DGSE-ENIGA-Gafsaيف إطار تنفيذ مشروع دعم جودة التعليم العايل اخلاص بادلدرسة الوطنية للمهندسني بقفصة 

ادلدرسة عتزم حتت إشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والذي يهدف إىل تطوير جودة التعليم العايل، ت BIRDالعادلي للإلنشاء والتعمري 
 . إقتناء إسرتاحات قهوة ووجبات غذاء طيلة فرتة إذماز ادلشروع ادلقدرة بسنتنيبقفصة الوطنية للمهندسني 

كيفية تقديم العروض  : 2الفصل 
 قفصة 2112أحمد زروق -  بقفصةالمدرسة الوطنية للمهندسين  :على ادلزودين الراغبني يف ادلشاركة اإلتصال ادلدرسة على العنوان التايل

 بقفصةلسحب كراس الشروط جمانًا، كما ديكن حتميلها من موع الواب اخلاص بادلدرسة الوطنية للمهندسني 

www.eniga.rnu.tn 

 .باب طلبات العروض 
ترسل العروض يف ظروف مغلقة مرفقة بالوثائق ادلصاحبة طبًقا لكراس الشروط الفنية عن طريق الربيد مضمون الوصول أو بالربيد السريع أو تسلم 

 . بالعنوان ادلذكور أعاله مقابل وصل ايداع وذلك يف اآلجال احملددة مع ذكر عبارةبقفصةمباشرة اىل مكتب الضبط بادلدرسة الوطنية للمهندسني 
لفائدة ة بإقتناء إستراحات قهوة ووجبات غذاء المتعلق CF N°4/2022/PAQ-DGSE-ENIGA-Gafsaاليفتح، إستشارة  " 

 " PAQ-DGSE-ENIGA-Gafsaالتظاهرات واألنشطة المنجزة في إطار تنفيذ مشروع دعم الجودة 
 وتفتح العروض (12h )منتصف النهارالساعة ى عل 2022  فيفري08 الثالثاءحدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 

المدرسة بمقر  (11h00  )احلادية عشرة  صباحاالساعة ى عل وذلك 2022فيفري  16يف جلسة علنية االربعاء 
 .(يؤخذ بعني اإلعتبار ختم مكتب الضبط بادلدرسة لقبول العروض) بقفصةالوطنية للمهندسين 

 :يحتوي الظرف الخارجي وجوبًا على
من قبل العارض نفسو أو وكيلو ادلؤىل قانونا لذلك مع إضافة اإلمضاء واخلتم  وشرة وخمتومةمؤ يف نسختو األصلية كراس الشروط اإلدارية اخلاصة- 1

 .يف الصفحة األخرية واسم وصفة ادلمضي

 ملحق عدد)بطاقة إرشادات حول العارض معمرة ودمضاة وحتمل ختم العارض - 2
1.) 

.  أخر أجل لقبول العروضإىلشهادة يف تسوية الوضعية اجلبائية صاحلة - 3
 . بالصندوق الوطين للضمان االجتماعياخنراطشهادة نسخة مطابقة لألصل من - 4
 . بطاقة التعريف اجلبائيةأونسخة من مضمون السجل التجاري - 5
تصريح على الشرف يف االلتزام بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو ىدايا أو عطايا قصد التأثري على خمتلف إجراءات إبرام - 6

 ملحق عدد)الصفقة ومراحل إذمازىا حيمل ختم وإمضاء العارض 
2). 

 

http://www.ugaf.rnu.tn/
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ملحق ) على األقل  بقفصة منذ مدة مخس سنواتادلدرسة الوطنية للمهندسني مل يكن عونا عموميا ببأنوتصريح على الشرف يقدمو ادلشارك - 7
 .(3عدد 

حسب ادلثال الوارد بكراس الشروط، واليت تبني مبلغ العرض بالدينار التونسي بدون حمّرر ودمضى وحيمل ختم ادلؤسسة وثيقة التعّهد ادلايل، -8
 .(4ملحق عدد )اعتبار األداءات من جهة وباعتبار مجيع األداءات من جهة أخرى 

 .(5ملحق عدد )العارض حسب ادلثال الوارد بكراس الشروط  مستكمل البيانات وحامل للتاريخ واإلمضاء وختم األمثانجدول - 9
 طبيعة األثمان: 3الفصل 

 . تعترب األسعار ادلقّدمة ثابتة وغري قابلة للمراجعة دون أن يطالب ادلزّود بأي تغيري أو حتوير طيلة ادلّدة احملّددة بالفصل األول من ىذه االستشارة
 تغيير حجم الطلبية : 4الفصل 

 ساعة من موعد تسليم وجبات الغذاء أو اسرتاحة القهوة، كما ديكن 48بتقدمي طلباتو إىل ادلزّود قبل  بقفصةالمدرسة الوطنية للمهندسين تلتزم 
 . ساعة من موعد التسليم24تغيري حجم الطلبية وذلك بإعالم ادلزّود قبل  بقفصةالمدرسة الوطنية للمهندسين 

 تسليم الوجبات: 5الفصل 
موارد )مع توفري مجيع اخلدمات ادلرافقة  بقفصة ادلدرسة الوطنية للمهندسنييلتزم ادلزّود بتسليم الوجبات ادلطلوبة منو بادلكان الذي تطلبو منو مصاحل 

 . ( شخص20على األقل )، كما جيب أن يتوفر لدى ادلزّود فضاء مهيأ الستقبال الوفود لتناول الوجبات على عني ادلكان (بشرية ولوجستية
 شروط السالمة والنظافة: 6الفصل 

  بقفصةالوطنية للمهندسنيوالسالمة، كما ديكن للمدرسة  الصحة لوائح جلميع يتعّهد ادلزود باحرتام مجيع شروط السالمة الغذائية وتسليم الطلبية وفًقا
غري مطابقة للمواصفات ادلطلوبة، رائحتها أو )إرجاع الوجبات ادلسّلمة إىل ادلزود وادلطالبة بتعويضها إذا تبنّي أهنا ال تستجيب للشروط ادلذكورة 

 .(....لوهنا غري طبيعيني، غري نظيفة 

 منهجية تقييم العروض: 7الفصل 
 :يتم فتح وتقييم العروض على النحو التايل

تتوىل جلنة فتح وتقييم العروض التثبت من صحة الوثائق ادلكونة للعرض اإلداري وادلايل وتصحيح األخطاء احلسابية وادلادية عند االقتضاء مث - 
 .ترتيب مجيع العروض ادلالية تصاعديًا

 . اعتمادا على ادلنهجية ادلذكورة أعالهاألقل ثمنا بكل قسط ويتم إسناد الطلبية إىل صاحب العرض ادلايل حتتوي االستشارة على قسطني - 
أن تطلب من ادلشاركني ادلعنيني تقدمي عروض   بقفصةللمدرسة الوطنية للمهندسني، ديكن (العروض الدنيا) يف صورة تساوي أكثر من عرض -

 . من األمر ادلنظم للصفقات العمومية55و 53مالية جديدة، وتكون ىذه االستشارة كتابية وفًقا لإلجراءات ادلنصوص عليها بالفصلني 
 كيفية الخالص: 8الفصل 

 :ستشارة على دفعات وتكون على النحو التايليتم خالص اال- 1
 %50من القيمة اجلملية لطلب التزّود مؤيدة بوصوالت تسليم تثبت تأمني اخلدمات . 

 %50من القيمة اجلملية لطلب التزّود مؤيدة بوصوالت تسليم تثبت تأمني اخلدمات . 

 ادلدرسة الوطنية للمهندسني إدارةنظائر إىل  (04) يف أربعة لقيمة اخلدمات ادلنجزة باعتبار مجيع األداءاتتقدم الفاتورة حمتوية للمبلغ اجلملي - 2
.     مرفقة بالنسخة األصلية لإلذن اإلداريبقفصة 

 .يوما بداية من تاريخ تقدمي ملف اخلالص مستويف جلميع الوثائق الالزمة (30)ويتم خالص ادلزود يف أجل أقصاه ثالثون 

 المحاسب المكلف بالدفع: 9الفصل 
 . بقفصةادلدرسة الوطنية للمهندسنياحملاسب ادلختّص ادلكلف بالدفع ىو حماسب 
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 التراتيب القانونية: 10الفصل 
 لسنة 1039 عددخيضع تنفيذ ىذه االستشارة، يف كل ما مل يشر إليو كراس الشروط، للرتاتيب القانونية اجلاري هبا العمل وخاصًة ألحكام األمر 

.    ادلنظم للصفقات العمومية ومجيع النصوص اليت متمتو ونقحتو2014مارس  13 ادلؤرخ يف 2002
 
 
 
 

 …………………: يفقفصة 

 

 أطلعت ووفقت

 المدير                                                                               م المزود                  ـاء وختــإمض
                               أنس بوقشة 

 
 
 
 
. 
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  1 ملحق عدد

بطاقــــة إرشــــــادات 

 ( ضمن العرضوإرجاعهايجب تعمير هذه المطبوعة )

 

 ................................................................................................................................................................................................................................. ......:االسم والمقب

 ................................................................................................................................................................................................................:رقم بطاقة التعريف الوطنية

 ………………………………........................................................................................................................................................................................................:اسم الشركة

 ..................................................................................................................................................................................................................................:المعرف الجبائي

 ...................................................................................................................................................................................................................................:السجل التجاري

 ..................................................................................................................................................................................................:(العنوان بكل دقة)المقر االجتماعي 

 ......................................................................................................................................................................................................................................:صندوق البريد

 .......................................................................................................................................................................................................................................:الترقيم البريدي

 ...................................................................................................................................................................................................................................................:المدينة

 ........................................................................................................................................................................................................................................:الياتف القار

 .....................................................................................................................................................................................................................................:الياتف الجوال

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

 .......................................................................................................................................................................................................: العنوان االلكتروني

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

(  المشارك وختمه إمضاء)
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 2 ملحق عدد

تصريح علـى الشرف 
في عدم التأثير 

 

.  بتنظيم الصفقات العمومية والمتعمق2014 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039 األمر عدد  من55تطبيقا لمفصل 
 

 ….….................................................(اإلسم، الّمقـب، الصفـة): إّنـي الممضـي أسفمـو 

 ..................................................…...………...............................والمتعـيد بـاسـم شـركة

  

أصّرح عمى الشرف وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو ىدايا القصد منيا التأثير عمى 
. مختمف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازىا بما يخدم مصمحتي مباشرة أو بصفة غير مباشرة

 
  ..........................................، في                                                                 ...........

 

الـعارض 

 (االسم، الّمقـب، الصفـة، التـاريخ والخـتم)
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 3ملحق عدد  
 

 تصريح على الشرف
 في عدم انتماء العارض لنفس اإلدارة أو المؤسسة أو المنشاة العمومية المبرمة للصفقة

 

 .2014 مارس 13 المؤرخ في 2014 لسنة 1039 من األمر عدد 55تطبيقا لمفصل 

 ..................................................................................................................(االسم، المقب، الصفة  ) (*)إّني الممضى أسفمو 

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

 .....................................................................................................................................................................والمتعيد باسم ولحساب شركة

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

 

إحدى المؤسسات الراجعة ليا بالنظر، أو لم  قفصة أوجامعة أصرح عمى الشرف وألتزم بأني لم أكن عونا عموميا لدى 

 .يمض عن انقطاعي عن العمل بيا مدة خمس سنوات عمى األقل

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

 (االسم، المقب، الصفة التاريخ والختم )العارض 

 

 

 

 

 

 صاحب المؤسسة أو الوكيل (*): مالحظة
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 4ملحق عدد 

  الماليوثيقــة التعهــد
 CF N°4/2022/PAQ-DGSE-ENIGA-GAFSAالخاصة باإلستشارة عدد 

 بإقتناء إستراحات قهوة ووجبات غذاء لفائدة التظاهرات واألنشطة المنجزة ةالمتعلق
 PAQ-DGSE-ENIGA-GAFSAفي إطار تنفيذ مشروع دعم الجودة 

 

 
 

 .…………………………………………………………………… .………………… :(2)إّنـي الممضـي أسفمـو
 .……………………………………………………… ………………………………… :االسم االجتماعي لممؤسسة

 .……………….……………………………………………………………… ………………………………:العنوان 

 ............................…….…..……………… ...….............: رقم الفاكس ……………….………........... : رقم الياتف 
.…...…….………................ …………………………………...................…..........: رقم السجل التجاري لممؤسسة 

 ....................…...............…………………………........: رقم اإلنخراط في الصندوق الوطني لمضمان االجتماعي
 ..........…………................…………………………………………...............…....: رقم الحساب الجاري لممؤّسسة 

 ............…………................…………………………………………...............….........: المعرف الجبائي لممؤّسسة 

 

أشيد بإطالعي وبكامل مسؤوليتي عمى جميع المعمومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع إلتزاماتي المضمنة بكراس الشروط ىذا 
بإقتناء إستراحات قيوة ووجبات غذاء لفائدة  ةالمتعمق CF RC N°1/2021/PAQ-DGSE-ENIGA-GAFSAباإلستشارة  والخاص 

 PAQ-DGSE-ENIGA-GAFSAالتظاىرات واألنشطة المنجزة في إطار تنفيذ مشروع دعم الجودة 
 

 من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض وذلك حسب األسعار الفردية ابتداءيوما  (60 )ستونكما ألتزم بعرضي ىذا لمدة 
. االستشارةالمدونة بجدول األسعار ليذه 

.  وأصرح عمى الشرف بصحة البيانات المقدمة 
 (بمسان القمم)...........................................................................................................................................................................................................: القيمة الجممية لمعرض بدون إحتساباألداءات

. (باألرقام) (...........................................................................................................................)
 (بمسان القمم)..................................................................................................................................:باألرقام القيمة الجممية لمعرض باحتساب األداء عمى القيمة المضافة

 .(باألرقام) (...........................................................................................................................)
........................ ، في .................. 

الـعارض 
 (االسم، الّمقب، الصفة، التاريخ والخـتم)                                                                            

 .وممضىىذا االلتزام المالي يجب أن يكون بو تاريخ ثابت  (1
 .االسم والمقب والصفة (2
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 5ملحق عدد  
BORDEREAU DES PRIX  

 PAQ-DGSE-ENIGA-GAFSAبإقتناء إسرتاحات قهوة ووجبات غذاء لفائدة التظاىرات واألنشطة ادلنجزة يف إطار تنفيذ مشروع دعم اجلودة  ةادلتعلق CF N°4/2022/PAQ-DGSE-ENIGA-GAFSAعدد  باإلستشارة اخلاص 
Lot N°1 pause-café 

Article N° Désignation Unité Quantité Prix Unitaire H.T. TVA Prix Unitaire T.T.C. Prix Total T.T.C. 

01 
Pause-café (choix 1) : 
Café – lait – gâteaux – jus de saison – eau ½ L 

Ens 600     

02 
Pause-café-riche (choix 2) : 
Café – lait – gâteaux – trois type de jus – salé - eau ½ L 

Ens 400     

03 
Pause-café (choix 3) : 
Jus30 cl – eau ½ L 

Ens 600     

04 

Pause-café-traditionnel : 
Café – lait –Mbasses- Regoutta- Miel- Jus de saison – مطبقة- huile d’olive– Bsissa (بسيسة)- eau 

½ L- dattes  

Ens 200     

Total Lot 1 TTC  

Lot N°1 Déjeuner  

Article N° Désignation Unité Quantité Prix Unitaire H.T. TVA Prix Unitaire T.T.C. Prix Total T.T.C. 

01 
Sandwich Makloub ou libanais au choix (Thon, escalope, chawarma,….. ) + Boisson 
gazeuse en canette 25 cl. 

Ens 
200     

02 
Baguette farcie au choix (thon, escalope, chawarma…) OU pizza moyenne + Boisson 

gazeuse en canette 25 cl.    

Ens 
200     

03 
Déjeuner (choix 1) : 

Entrée (Brick + salade ou soupe) + Suite (viande blanche) +garniture + Dessert + Eau ½ L 

Ens 
200     

04 
Déjeuner (choix 2) : 

Entrée (Brick, salade ou soupe) + Suite (viande rouge OU poisson) +garniture + Dessert +  

Eau ½ L 

Ens 
200     

05 
Déjeuner (choix 3) : 

1 ère Entrée + 2 eme Entrée  + Suite (viande rouge OU poisson) +garniture + 1 ère Dessert +   
2 ème Dessert 6+ Eau ½L 

Ens 
200     

Total Lot 2 TTC  

TOTAL TTC  

Arrêté le présent devis à la somme de (en toutes lettres) : …………………….………………………………………….…………………………………………………………………….…T.T.C./. 
 

LU ET COMPLETE QUANT AU PRIX 
PAR LE FOURNISSEUR 
(Signature et cachet du soumissionnaire)  


