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 تقديم مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس:

األنشطة البحثّية و  ، يؤّمن2011مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ، مؤّسسة عمومّية ذات صبغة علمّية و تكنولوجّية منذ جانفي 
و بصفة عاّمة يف جمال اختصاصه اخلدمات  يسدينجز املشاريع البحثّية على الصعيد الوطين و الدويل و يشارك و يالتطوير، 

  .يف تطوير البحث العلمي يف ميدان البيوتكنولوجيا و إدماجه يف امليدان االقتصادي يساهم
 عامل. 20إداري و  19تقين،  44مهندس،  19باحث،  53يضّم املركز 

 خمابر حبث و وحدة خمتّصة بتثمني نتائج البحث. 07لمركز ل، مشلت اهليكلة البحثّية 2018-2015خالل عقد الربنامج 
 .يف جمال البيوتكنولوجيا كما يشمل املركز على وحدة حتاليل، مكتب نقل التكنولوجيا و حمضنة املؤّسسات

 موضوع االستشارة: :1الفصل 

 عملّية املرافقة تأمني لخمتّص يف جمال اجلودة استشارت باستشارة قصد تكليف مكتب القيام  صفاقسمركز البيوتكنولوجيا ب عتزمي

 .9001:2015و ارساء منظومة جودة طبقا للمواصفات العاملية االيزو 

 :حول أهم مجاالت منظومة الجودة المزمع ارسائها 

 ارسائها يف النقاط التاليةسيتمحور جمال منظومة اجلودة املزمع  

 يف جمال البيوتكنولوجيا أنشطة البحث و التطوير -1
 نقل التكنولوجياتثمني نتائج البحث و  -2

 :الموارد البشريّة المعنيين مباشرة بمجال منظومة الجودة المزمع ارسائها 

 عامل.  20إداري و  19تقين،  44مهندس،  19باحث،  53

 : أهّم الحرفاء الخارجيين للمركز 

يف جمال  أنشطة البحث و التطويراملعنّية املعنية ب املؤسسات اجلامعّيةو  سلطة اشراف، املؤسسات االقتصادية و الصناعّية

 . البيوتكنولوجيا

 :أهّم المنتوجات أو خدمات المقّدمة من قبل المركز 

(حتاليل...)، القيام بدراسات و تكوين يف ، منشورات علمّية، أساليب تطوير، اسداء خدمات براءات اخرتاعنتائج حبث، 

 جماالت ذات االختصاص .
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 لالستشارة اإلطار العام :2الفصل 

حسب جدول  و تاريخ االمضاء على عقد يعّد للغرضأشهر من  08فرتة أقصاها اخلدمات موضوع االستشارة خالل  تنجز

 .االدارة العامة للمركزيّتفق يف شأنه مع زمين 

 المشاركة: شروط :3الفصل 

الرتاتيب املعمول هبا يف جمال  احرتامشريطة بعرضه  أن يشاركاملرّخص له من قبل وزارة االشراف املعنّية  ملكتب االستشاراتميكن 

 الصفقات العمومية واملناشري الصادرة يف الغرض.

 طبيعة األثمان:  :4الفصل 

 يعترب العرض املايل جزافّيا وهو ثابت وغري قابل للمراجعة.

 محتوى األثمان: :5الفصل 

 :لالستشارةحيتوي العرض املايل على العناصر الّتالية لتحديد الكلفة اجلملّية 
 ممضى وخمتوم من طرف العارض على كّل صفحة. 03لألمنوذج الوارد بامللحق عدد طبقا  األمثان )1

 

  :والفنية طريقة تقديم العروض المالية :6الفصل 

 .تأمينها كتب االستشاراتيرجع ملو الذي  األربعةراحل امللكامل تقدم العروض بالنسبة 

"ب" و ظرف خارجي، وظرفان داخليان"أ" و أجزاء: 3حتتوي العروض على كل الوثائق املبينة أسفله واليت يتعني جتزئتها إىل 

 مستقل.يوضع كل جزء يف ظرف 

 محتوى العروض : :7الفصل 

 :الظرف الخارجي -1. 7

 يوضع الظرفان ("أ" و "ب") داخل ظرف خارجي يكتب عليه مرجع االستشارة وموضوعها بالصيغة التالية: 

 مرافقة و ارساء منظومة جودة  22/2016" ال يفتح، استشارة رقم 

 "بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 2015:9001طبقا للمواصفات العالمية االيزو 
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("أ" و "ب")،    إلغاء العرض، كما يوضع داخل هذا الظرف اخلارجي، إىل جانب الظرفنيوكل خمالفة ملا سبق ذكره تؤدي إىل 

 الوثائق التالية:

كراس الشروط حتمل تأشرية العارض على مجيع الصفحات إضافة إىل التاريخ واإلمضاء وختم املؤسسة مصحوبا بعبارة   . 1

 اخلاّصة،وافقت" على آخر صفحات كرّاس الّشروط اإلداريّة  "اطلعت و

 صاحلة إىل التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض،  شهادة يف الوضعية اجلبائّيةنسخة مطابقة لألصل من  . 2

الصندوق الوطين للضمان االجتماعي صاحلة إىل التاريخ األقصى احملدد يف أو نسخة مطابقة لألصل  اخنراط. شهادة   3

 لقبول العروض،

يف ممارسة  االستشاراتمن وصل اإليداع حتمل رقم الّتسجيل وتثبت ترخيص وزارة اإلشراف املعنّية ملكتب  . نسخة 4

 ،املهنة

 ،االستشارات. نسخة من الّسجّل الّتجاري ملكتب  5

 ،االستشارات. نسخة من الّنظام األساسي ملكتب  6

 ،04. تصريح على الّشرف بعدم الّتأثري يف إجراءات إبرام االستشارة حسب الّنموذج املدرج بامللحق عدد  7

 ،05 حسب الّنموذج املدرج بامللحق عدد. تصريح على الّشرف بعدم اإلفالس أو بعدم الوجود يف وضعية تسوية قضائية،  8

  .10 حسب النموذج عدد وذلك العمومي خالل اخلمس السنوات األخريةإىل املشرتي  االنتماءعدم . تصريح على الشرف يف 9

 ": العرض الفني: أالظرف الداخلي " 2-.7

وال يكتب عليه سوى اسم ) 09إىل  01املطلوبة (من وتوضع بداخله الوثائق داخل الظّرف اخلارجي  جيب تقدمي هذا الّظرف

 :العارض وعبارة 

 )-العرض الفين-" أ(الظرف الداخلي "

 ، 06، حديثة العهد، معّمرة بدقّة حسب امللحق عدد « Les Auditeurs Tierces Parties »دققني الّسري الّذاتية للم )1
 :هذا و جيب أن يتوّفر يف املدّقق أو فريق املدققني املعايري التالية
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 الحد األدنى المعیار ع/ر

سنوات 05 عدد سنوات اخلربة يف جمال اجلودة 01  

4باكالوريا +  اجلامعي املستوى 02  

03 

يف مرافقة و ارساء نظم اجلودة طبقا املهمات اليت اّمنها عدد 

 اخلمسخالل  ، 2008:9001للمواصفات العاملية االيزو 

 سنوات الفارطة
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 مؤهالت املدّقق يف جمال اجلودة 04
Auditeur tierce partie enregistré 9001  par un 
organisme de certification accrédité, valable à 
la date limite des réceptions des offres 

 المعايير.الحد األدنى من المتطلبات المذكورة في هذه كل عرض ال يلّبي سيتم رفض  
 
مع وجوب إضافة املقرتح  دّققبالّنسبة للم االختصاصتثبت املستوى الّتعليمي و نسخ مطابقة لألصل من الشهادات اجلامعّية  )2

املقرتح عند  املدّققكّل وثيقة أخرى تثبت مؤّهالت   و 9001ذات الصلة ب االيزو « Qualification » شهادات اجلودة
 . 01حق عدد واحملّددة بامللطلبها 

 تبني االستشاراتشهادة ممضاة من مكتب بربة اخلتثبت   01املقرتح حسب امللحق عدد  دّققوثائق تثبت اخلربة املطلوبة للم )3
 اخلمسةخالل  9001مرافقة و ارساء منظومات جودة حسب املواصفات العاملّية االيزوعلى األقّل مهّمتني أّمن  املدّققأن 

  سنوات الفارطة.
 .07حسب امللحق عدد  التغيري و بعد اإلدالء مبربرات دارة اإلدون موافقة مسبقة من  مدّققأّي التزام العارض بعدم تعويض  )4
ألعوان للمدقّقني الذين ينتمون  النسبةبعملّية املرافقة و ارساء منظومة اجلودة مبركز البيوتكنولوجيا بصفاقس بتراخيص القيام  )5

  الدولة و اجلماعات احمللّية.
 

 ": العرض المالي:بالظرف الداخلي " -3. 7

وال يكتب عليه سوى اسم ) 02إىل  01املطلوبة (من وتوضع بداخله الوثائق جيب تقدمي هذا الظّرف بداخل الظّرف اخلارجي 

 :العارض وعبارة

 العرض املايل) -" ب(الظرف الداخلي "
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مكتب معّمرة و ممضاة من طرف العارض مع وضع التاريخ وختم  02طبقا لألمنوذج الوارد بامللحق عدد  وثيقة التعهد )1
 على كّل صفحة. االستشارات

 ممضى وخمتوم من طرف العارض على كّل صفحة. 03طبقا لألمنوذج الوارد بامللحق عدد  جدول األثمان )2
 المرافقة و ارساء المنظومةكلفة لتحديد  03الملحق عدد ، وفق مرحلة العرض املايل بالّنسبة لكّل ميدقهذا، وجيب ت

باعتبار  للعرض،  ّمث تضاف نسبة األداء على القيمة املضافة ومقدارها لتحديد املبلغ اجلملي دون احتساب األداءات الجملّية

 جيب إضافة التاريخ واإلمضاء وختم املشارك، على وثيقة العرض املايل املقّدمة. علما وأنه %12نسبة  حيث تعتمداألداء، 

    توضيحات تخّص االستشارة: : 8الفصل 

يتعني على كل عارض يرغب يف املزيد من التوضيحات واالستفسارات حول كراسي الشروط اإلدارية والفنية اخلاّصني أن يطلب  

 من التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض بواسطة مكتوب يرسل إىل العنوان التايل:  أيام) 10ذلك كتابيا قبل عشر (

 .3018صفاقس  1177ص.ب مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 

الّرد كتابيا على االستفسارات و ميكن اإلشارة إىل أن كّل التوضيحات واالستفسارات والّردود غري الكتابّية تعّد ملغاة وال  و يتمّ 

 قيمة هلا.

تدخل ال  « l’Audit de Certification » و « l’Audit à blanc »تكلفة  مالحظة:

 ضمن العرض و هي على حساب المركز.

 الّتعديالت التي يتم إدخالها على وثائق االستشارة:الّتغييرات و  :9الفصل 

، ألّي سبب كان وببادرة منها أو تلبية لطلب توضيح يصدر عن أحد العارضني، أن تعّدل ملف االستشارة وتعلم  دارةإللميكن 

أن متّدد يف التاريخ  املركزإلدارة كافة العارضني بالتعديالت وذلك قبل التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض وتبعا لذلك ميكن 

 األقصى احملّدد لقبول العروض لتمكني العارضني من أخذ الّتعديالت اجلديدة بعني االعتبار ضمن عروضهم.

  مّدة صالحية العروض: :10الفصل 

أشهر من  08فرتة أقصاها اخلدمات موضوع االستشارة خالل  و يتعّهد بإجنازعرضه، ملزما به  قبوليصبح كّل مرتّشح، مبجرد 

 .حسب جدول زمين يّتفق يف شأنه مع االدارة العامة للمركز وتاريخ االمضاء على عقد يعّد للغرض 
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 :إرسال العروض:  11الفصل 

أو ترسل عن طريق الربيد يف ظرف مضمون الوصول ملركز البيوتكنولوجيا بصفاقس املركزي تقّدم العروض مباشرة مبكتب الضبط 

  :يكتب عليه بوضوح مرجع االستشارة و موضوعها بالصيغة التاليةظرف خارجي  :السريع على النحو التايلأو عن طريق الربيد 

 2015:9001مرافقة و ارساء منظومة جودة طبقا للمواصفات العالمية االيزو " 22/2016استشارة رقم –"ال يفتح 

 بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

 3018صفاقس  1177مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس ص.ب 

 األجل المحدد لقبول العروض: :12الفصل 

املركزي ملركز البيوتكنولوجيا مبكتب الضبط ويتّم اعتماد ختم  2016 أفريل 14 الخميسيوم ترسل العروض يف أجل ال يتعّدى 

 للّشروط املطلوبة.للتأكد من تاريخ وصول العروض، و يلغى كل عرض يصل بعد التاريخ املذكور أو يكون غري مطابق بصفاقس 

 : فتح العروض:13الفصل 

والظروف الداخلية "ب" الفنية تتوّىل جلنة فتح العروض وفرزها، فتح الظّروف اخلارجية والظّروف الّداخلية "أ" اخلاّصة بالعروض 

، و ميكن عند االقتضاء أن تدعو هذه اللجنة املشاركني الذين مل يقدموا كل الوثائق املطلوبة، مبا يف ذلك املاليةاخلاصة بالعروض 

والسيرة الذاتية  و يستثنى من هذا اإلجراء وثيقة الّتعّهد والعرض الماليالوثائق اإلدارية، إىل استيفاء وثائقهم يف أجل حمدد، 

ويف صورة عدم إمضاء املشاركني كل الوثائق حسب الصيغ املطلوبة ميكن دعوهتم إىل القيام بذلك يف أجل حتّدده  دّققللم

 الّلجنة.

 :  طلب توضيحات إضافية تتعلق بالعروض:14الفصل 

تغيري يف دون الخالل مرحلة فرز العروض، أن تطلب من العارضني تقدمي توضيحات إضافية تتعلق بعروضهم  لإلدارة،ميكن  -

وذلك هبدف تيسري عملية دراسة العروض وتقييمها ومقارنتها ويكون تقدمي التوضيحات كتابيا وخالل مّدة حتّددها حمتواها 

 الّلجنة ال ينبغي جتاوزها.
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تودع الّتوضيحات مباشرة مبكتب الّضبط، أو ترسل عن طريق الربيد السريع أو بواسطة رسائل مضمونة الوصول، وكل جواب  -

ابع فين أو مايل د خارج هذه املّدة ال يؤخذ بعني االعتبار ويؤّدي إىل إلغاء العرض، كما ال يسمح بأي تغيري سواء كان ذا طير 

 أّدى ذلك إىل استبعاد العرض. إالّ يتعلق بالعرض  و 

 سّريّة اإلجراءات: : 15لفصل ا

الفائز بالعرض، ال ميكن إطالع العارضني أو أي  االستشاراتوقبل اإلعالن عن اسم مكتب والفنية بعد فتح العروض املالية 

شخص آخر ليست له الصفة للمسامهة يف إجراءات فرز العروض ودراستها، على أّي معلومات سواء تعلقت بفرز العروض أو 

 أعاله. 14الطلبّية،  باستثناء اإلجراءات الواردة بالفصل  إسنادبتقييمها أو بقرار 

ألي موضوع يهم عرضه وذلك خالل الفرتة املرتاوحة بني تاريخ فتح العروض  املركزهذا، وال ميكن ألي عارض االّتصال مبصاحل 

خبصوص جمريات تقييم عرضه دارة إللالطّلبّية، وكل مسعى من أي عارض للتأثري على املصاحل املعنية  إسنادوتاريخ اإلعالن عن 

 الطّلبّية يكون نتيجته استبعاد عرضه .  إسنادارات أو مقارنة العروض أو خبصوص قر 

 فتح الّظروف و فرز العروض:: 16الفصل 

لعموم طبقا للفصل األول من كراس الشروط ويتم إسناد الصفقة  األربعةاملراحل كامل عارض املشاركة يف  جيب على كّل 

الّداخليّني "أ" و "ب" للتثبت من وجود الوثائق اإلداريّة والفنّـّية فتح الظّروف اخلارجّية والظّرفني  الفرزتتوىل جلنة  .االستشارة

 واملالّية املطلوبة مث تقوم بعملية الفرز على مرحلتني:

 المرحلة األولى:

العروض املالية باعتبار ( ترتيب العروض المالية تصاعدياتوىل جلنة فرز العروض اجلملي و تيتم فرز العرض  :الفرز المالي *

على الوثائق اإلداريّة والفنّـّية املقّدمة للّتثّبت من صلوحّيتها ومدى  االطالعيتم خالل هذه املرحلة و  )على القيمة املضافةاألداء 

ة أو ال تستويف الّشروط الستيفاء كّل وثيقة إداريّة أو فنّـّية منقوص االستشاراتمطابقتها للمالحق املرفقة وتتّم مراسلة مكاتب 

 .االقتضاءالتثبت من صحة الوثائق املكونة للعرض املايل وتصحيح األخطاء احلسابية واملادية عند  كما تتوىل  املطلوبة

 المرحلة الثانية:
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تتوىل جلنة الفرز يف هذه املرحلة التثبت يف مطابقة العرض الفين املقدم من قبل صاحب العرض املايل األقل مثنا  الفرز الفني:*

لكراسات الشروط إذا تبني أن العرض الفين املعين غري مطابق  .لشروطلكراسات اعرضه وتقرتح إسناده الصفقة يف صورة مطابقة 

 نفس املنهجية بالنسبة للعروض الفنية املنافسة حسب ترتيبها املايل تصاعديا. اعتماديتم 

و  باملؤيدات مرفقة دّققوالسرية الذاتية للم 02لوثيقة التعهد حسب امللحق عدد  ضعدم تقدمي العار يلغى العرض آليا يف صورة 

  .06حسب األمنوذج الوارد بامللحق عدد املطلوبة  اثبات احلد األدىن للمعايري

لكامل الوثائق اإلداريّة املطلوبة، والّشروط اخلاّصة  املستويفو به �ائيا هو العرض األقل مثنا  االحتفاظبالنسبة للعرض الذي يتم 

وعند التساوي يف العروض املالية بني عارضني أو أكثر يطلب كتابيا من  كرّاس الّشروط الفنّـّية اخلاّصة  املقرتحني حسب باملدقّقني

 17املؤرخ يف  2002لسنة  3158من األمر عدد  81املرتشحني املعنيني أن يقدموا عروضا مالية أخرى وذلك طبقا للفصل 

 .صوص اليت نقحته أو متمته بتنظيم الصفقات العمومية ومجيع الناملتعلق  2002ديسمرب 

 

 الخاّصة باالستشارة: المهمة: تبليغ إسناد 17لفصل ا

بعقد اخلاّصة باالستشارة إىل العارض الذي وقع اختيار عرضه عن طريق مكتوب حيّرر يف الغرض ويكون مرفقا  املهّمةيبّلغ إسناد 

  .ايامساملعّينني  املدقّقنيبقائمة  و الطرفنييربم بني 

 : التزامات مكتب االستشارات:الفصل 18

 بـ: االستشاراتيلتزم مكتب 

إطار املهّمة، و قصد عرض  ،املهّمةبداية تنفيذ عند  عقد جلسة بني املدّققني اليت ّمت اختيارهم و أعضاء جلنة اجلودة باملركز -
ميكن عند الطلب مراجعته حلسن سري تنفيذ املهّمة و دون اللجوء إىل طلب  .املخّطط التقديري إلجناز املشروع منهجّية اجناز 

  التمديد يف فرتة االجناز.
، ويتعني عليه اختاذ كافة للغرض امسيااملعّينني  دقّقنياملمسؤوال عن حسن إجناز اخلدمات من قبل  االستشاراتيعترب مكتب  -

 التدابري الالزمة حىت ال يتعطل حسن سري اإلجناز.
ويف صورة املوافقة عليه، ينبغي أن تتوفر دارة اإلبدون إعالم مسبق وبدون موافقة  دّققتغيري امل استشاراتمينع على كل مكتب   -

ال حيق له أن  كما األصلي دّققالت علمية وخربات تضاهي أو تفوق اخلربات املتوفرة يف امليف الشخص املقرتح للتعويض مؤهّ 

 يطالب مبقادير مالية إضافّية أو أي تغيري يف الشروط حبّجة تعويض األشخاص املعّينني.
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وأن  دّققنجز بكيفية جيدة أن تقرر وضع حد لتدخل املتال عملّية املرافقة و ارساء املنظومة إذا تبني هلا أن دارة إللميكن  -
 ة للطلب دون أي اعرتاض. االستجاب االستشاراتتطالب بتعويضه، وعلى مكتب 

وخاّصة فيما يتعّلق بتوفري أو املدقّقني باحرتام الّرتاتيب اجلاري هبا العمل يف جمال تشغيل املكّونني  االستشاراتيلتزم مكتب  -
 الّرتاخيص اإلداريّة ذات الّصلة.

  خالص:كيفّية :  19الفصل 

و طبقا للمنهجّية  خالل اآلجال القانونيةمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس من طرف  االستشارةموضوع هذه  الفواتري يتم خالص
 املنصوص عليها بالعقد الذي سيربم الحقا بني الطرفني.

 :  المناولة: 21الفصل 

 أو االستعانة به لنفس الغرض. ثان استشاراتمكتب مناولة األنشطة جزئّيا أو كلّيا بواسطة  االستشاراتال ميكن ملكتب  -

 

 : آجال التنفيذ:22الفصل 

  .لمركزاالدارة العامة ل يتم االتفاق فيها معيف اآلجال اليت  مراحل الصفقةيلتزم املكتب بتنفيذ 

 :  الّنزاعات:23الفصل 

يف حالة حدوث خالف مرتبط بتأويل االستشارة أو بتنفيذها، يعمل الطرفان املتعاقدان على حّله بالّرتاضي، وإذا مل يتيسر ذلك 

حلّله، وإذا مل يتيسر هلا حّله يرفع  رئاسة احلكومةيعرض اخلالف على أنظار اللجنة االستشارية لفّض النزاعات باحلسىن صلب 

 .بصفاقستّصة الّنزاع أمام احملاكم املخ

 :  تبادل المراسالت:24الفصل  

 لتنفيذ هذه االستشارة ولتبادل املراسالت، عني الطرفان مقرّيهما كما يلي:

 3018صفاقس  1177ص.ب  -الكتابة العامة -  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

 :االستشاراتبالنسبة إلى مكتب  -

 ..................................................:......................املكتبإسم الوكيل أو مدير 
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 ..........................................................................................العنوان:

 .....................رقم الفاكس:.....................اهلاتف:.. رقم  ..............................

كّل تغيير في العنوان من أحد الطرفين يجب إبالغه إلى الطرف اآلخر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم 

 بالبلوغ.

 فسخ االستشارة: :25الفصل 

األمـر ( العموميـةفسخ االستشارة اعتمادا على إعالم يتم إبالغه طبقا للرتاتيب اجلـاري هبـا العمـل يف ميـدان الصـفقات رة داإللحيّق 

 واملتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية. )2014مارس  13املؤرخ يف  2014-1039عدد 

و  ،االستشاراتاالستشارة حسب اإلجراء الذي يراه مالئما و على نفقة مكتب  مراحلو ميكن تكليف من يتوىل إجناز بقية 

 التالية:فسخ االستشارة يف احلاالت  املركزدارة إلبصفة إمجالية ميكن 

 ،مراحل التنفيذالعجز عن إسداء اخلدمات خالل  -

 عن عدم القدرة على اإلجناز. االستشاراتاإلفالس أو اإلعالن من طرف مكتب  -

 المراجع الترتيبة:  :26الفصل 

 كّل ما مل يتم التعّرض إليه ضمن كراس الشروط احلايل يبقى خاضعا ملقتضيات:

  جملة احملاسبة العمومية -

واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وكافة النصوص اليت  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039 األمر عدد -

 نقحته ومتمته.

 التشريعات التونسّية اجلاري هبا العمل.  -

 اطلعت عليه ووافقت

 صفاقسمركز البيوتكنولوجيا ب

 ………………………في.............

 

 اطلعت عليه ووافقت

 االستشاراتمكتب 

 ……………………………في..............
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 كراس الشروط الفنية الخاصة
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  :لالستشارة: األهداف العاّمة 1الفصل 

طبقا للمواصفات الدولّية االيزو و احلصول على شهادة منظومة جودة ارساء إىل  مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسهدف ي

 يف:  2015:9001

  جمال البيوتكنولوجيايف  أنشطة البحث و التطوير -1

 نقل التكنولوجياتثمني نتائج البحث و  -2

 .01بالملحق عدد  و املفّصلةاملدرجة  األربعةهداف حسب احملاور األوقد ّمت ضبط 

 :  المنتفعون:2الفصل 

توجيه  املركزإدارة وتتوىل ملركز البيوتكنولوجيا بصفاقس الّتابعني و العملة واإلدارّيني  فنينياألعوان الاملهندسني و هم الباحثني و 

وذلك  اجتماع أو دورة تكوينّية) أيّام على األقّل قبل انطالق كل 03ثالثة ( االستشاراتقائمة إمسّية للمشاركني إىل مكتب 

 .01بالملحق عدد حسب احملاور املدرجة 

 : التنظيم المادي:3الفصل 

 على الّساعة الثّامنة والّنصف صباحا. العمل* ينطلق 

) 03إىل حّصتني تدوم كّل واحدة ثالث ( عزّ و تساعات ) 06ست ( يكون التكوين يف اليوم الواحدبالنسبة للمرحلة الثانية، * 

متاشيا مع مصلحة اإلدارة من حيث النسق العادي  التكوينو ميكن تغيري مدة  ساعات تتخّللهما اسرتاحة قهوة بنصف ساعة

 باملركز. للعمل

يف  احللقاتتوفري كافّة العوامل اليت تساعد املتكّونني على متابعة و بالتنسيق مع إدارة املركز  االستشاراتعلى مكتب *  جيب 

 أحسن الظّروف. 

 : الطرق البيداغوجية:4الفصل 

 NFاملواصفات الفرنسّية و  19011:2011و  90012015:و 2005:9000مواصفات االيزو على  دّقق أساسايستند امل

  553-X50 الصادرة عن الوكالة الفرنسّية للمواصفات  و» AFNOR «  حول ادارة أنشطة البحث قصد  2014يف جويلية

 . االستشارةحماور تنفيذ 
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 :لحللمراتقييم التنظيم المادي  :5الفصل 

 تعّد للغرض. تعمري بطاقات تقييمّيةن خالل عملية املرافقة عن كّل مرحلة محتّدد درجة رضاء املشاركني عن  

 :للمراحلالبرامج المفّصلة  :6الفصل 

و اخلاّصة  01بالملحق عدد املدرجة  لالستشارةحسب الربامج املفّصلة  ما هو مطلوب منهبتنفيذ  االستشاراتيلتزم مكتب 

 سري و مبثابة لوحة الّتحّكم يفمصادق عليها من قبل االدارة العامة للمركز و هو وثيقة تتضّمن اخلطّة التنفيذيّة  مرحلةبكّل 

 ) و تصّمم حسب احملاور املطلوبة. tableau de bord(العمل
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  قالحـــــــــالم
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:01الملحق عدد   

و ارساء منظومة جودة طبقا للمواصفات العالمية االيزو لمرافقة  األربعةالمراحل 
بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 2015:9001  

Etape 1 :  (Environ 03 semaines ) 

Phase de diagnostic sur site du CBS et production d’un plan d’action . 

Etape 2 :  (Environ 09 semaines à partir de la fin de l’étape 1) 

Sensibilisation du personnel entrant dans le périmètre de la certification et Formation: 

H/J Contenus/ Concepts /  clés à aborder 

 

Suite à la réunion du démarrage du projet, voir Article18, Le groupe d’Auditeur est amené à faire une phase de 
diagnostic sur site du CBS afin de dégager un plan d’action qui sera validé par la Direction Générale du CBS.  

De même, dans cette étape, en dégagera essentiellement à travers les entretiens avec les responsables et le 
personnel du CBS et par  l’observation  sur site: 

- Les points forts, les recommandations et les écarts % aux normes (détecter les NC). 
- Une identification des processus 

H/J Contenus/ Concepts /  clés à aborder 
Méthodes et 

Moyens 
Pédagogiques 

Durée (Heures) 

Théorie Pratique 

01 

sensibilisation du personnel impliqué dans le périmètre de la certification 
  (soit 03 groupes d’environ 50 personnes/Groupe), afin de : 

- Diffuser  à l’ensemble du personnel du CBS les renseignements 
nécessaires sur le SMQ. 

- Communiquer,  sensibiliser   à l’ensemble du personnel du CBS 
l’importance et l’enjeu lié à la mise en place du SMQ. 

   

08 

Réalisation des formations nécessaires pour la réussite du projet portant 
sur les Exigences de la Norme ISO 9001 :2015. 
(soit 04 groupes d’environ 20 personnes/Groupe) 

- Assurer les formations portantes sur les principes et les 
exigences de la norme iso 9001 :2015, aux profits d’environ 80 
personnels du CBS, chercheurs, Ingénieurs et cadres 
techniques et administratifs. 
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Etape 3 :  (Environ 14 semaines à partir de la fin de l’étape 2) 

Création, Mise en place et contrôle du système SMQ, audits internes et suivi des actions correctives et du 
plan d’action. 

 

 
 

 

03 

Réalisation des formations nécessaires pour la réussite du projet 
portants sur les techniques d’Audits Internes selon  la Norme ISO 
19011 :2011.(soit 01groupes d’environ 20 personnes) 

- Assurer les formations portantes sur les principes et les 
techniques d’audit selon la norme iso 19011 :2011, aux profits 
d’environ 20 personnels du CBS, chercheurs, Ingénieurs et 
cadres techniques et administratifs. 
 

   

04 

Réalisation des formations nécessaires pour la réussite du projet portant 
sur le management des activités de recherche selon la norme Française 
NF X50-553 (soit 04 groupes d’environ 20 personnes/Groupe) 

- Assurer les formations portantes sur les principes et les 
recommandations de la norme française   NF X50-553, aux 
profits d’environ 80 personnels du CBS, chercheurs, Ingénieurs 
et cadres techniques. 

   

16 Total    

H/J 
Contenus/ Concepts 

 clés à aborder 

 
Assistance à la création, mise en œuvre, contrôle et vérification de la bonne application de la documentation de 
système SMQ du CBS. 

 Planification et réalisation des audits qualités internes. 

 Traitement des non-conformités issues des audits qualité internes. 

 Mise en œuvre des actions correctives et préventives. 

 
Total  
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Etape 4 :  (Environ 06 semaines à partir de la fin de l’étape 3) 

Revues de la direction et audit de certification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/J Contenus/ Concepts  clés à aborder 

 Assistance à la réalisation de la revue de la direction. 

 
Assistance à la planification de l’audit à blanc et réalisation des actions correctives et / ou préventives 
éventuelles issues de l'audit à blanc. 

 
Assistance à la Planification de l’audit de certification et réalisation des actions  correctives et / ou préventives 
éventuelles issues  de  l’audit de certifications. 

 
Total  



 بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 9001:2015و ارساء منظومة جودة طبقا للمواصفات العالمية االيزو  مرافقة   2016/ 22 عدداستشارة 

 

 19 

 :  02الملحق عدد 

 وثيقة التعّهد

 إّين املمضي (ة) أسفله(االسم و الّلقب).........................................................
 ........................................................................................بصفيت(املهنة)    

 أّن(االسم االجتماعي)    ..............................................................................
 ...................حتت عدد...................................املرّسم(ة) بالّسجّل الّتجاري بتاريخ  ...........................

 واملوجود مقّرها بـ    ......................................................................................................
 /2016 22بعد اّطالعي على كّل الوثائق اخلاّصة باالستشارة رقم   

و تتكّون هذه  بصفاقس مبركز البيوتكنولوجيا 2015:9001و ارساء منظومة جودة طبقا للمواصفات العاملية االيزو مبرافقة قة املتعلّ 

 الوثائق من:

 كرّاس الّشروط اإلداريّة اخلاّصة، -
 كرّاس الّشروط الفنّـّية اخلاّصة، -
 املالحق، -

ئق أقبل كّل الّشروط الواردة جبميع هذه الوثائق املبيّنة أعاله وأتعّهد بتنفيذ اخلدمات املطلوبة مّين طبقا لإلجراءات الواردة ضمن وثا
 الّضرائب املباشرة وغري املباشرة.و االستشارة وحسب األمثان اليت ضبطتها شخصّيا آخذا بعني االعتبار مجيع األداءات  

  مقابل ما سبق بـ:و يقّدر عرضي املايل

 ).يكتب الّثمن باألرقام و بالحروفالّثمن اجلملي باحتساب مجيع األداءات ( .1
 بداية من اليوم املوايل للّتاريخ األقصى احملّدد لقبول العروض. 2016للسنة اإلدارية ألتزم بإبقاء عرضي صاحلا 

املبالغ  تنزيل ركز البيوتكنولوجيا بصفاقسمز التّنفيذ و أطلب من كما أقبل وأتعّهد بتنفيذ كّل اخلدمات بداية من دخول االستشارة حيّ 

الرّاجعة يل، مقابل ذلك، حبسايب الربيدي/البنكي اجلاري رقم: 

.................................................................... 
 .............يف..................بحّرر                                                                     

 اطّلعت و وافقت                                                          

 

 )الّصفة و اإلمضاء و ختم المؤّسسة( استشاراتمكتب     
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 لالستشارة العرض المالي                                                 : 03الملحق عدد 

     

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

 ءالختم و اإلمضا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع/ر

 المرحلة

و المرحلة 

 الفرعّية

العرض المالي في اليوم 

  % دون اعتبار األداء

األداء 

على 

القيمة 

 *المضافة

 العرض المالي في اليوم باعتبار األداء
عدد 

 األيّام

الخاّصة 

بالمرحلة 

 حسب

الملحق 

 01عدد 

 العرض المالي الجملي باعتبار األداء

 بلسان القلم باألرقام بلسان القلم باألرقام بلسان القلم باألرقام

1          

2       1   

3       8   

4       3   

5       4   

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

  العرض المالي الجملي باعتبار األداءمجموع 
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 : 04الملحق عدد  

  االستشارةتصريح على الشرف بعدم التأثير في إجراءات إبرام 

 

 

  ...................................................................................................................(االسم واللقب والصفة) إين املمضي(ة) أسفله

 .................. ......................................................................................(االسم االجتماعي والعنوان)االستشارات ممثل(ة) مكتب 

  ...........................................................حتت عدد  .........................................................املرسم بالسجل التجاري بـ 

 ................................................................................................................ العنوان بالكامل)املعّني حمل خمابرته بـ (

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

 وعود أو هدايا قصد التأثري على أصرّح على شريف بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي

 إجنازها. خمتلف إجراءات إبرام الّصفقة ومراحل

 

 حرر بـ .................. يف......................                                         

 )إمضاء املشارك وختمه  (                                                 
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 :  05الملحق عدد 

 

 تصريح على الشرف بعدم اإلفالس أو بعدم الوجود في وضعية تسوية قضائية

 

  

 ................................................................................................................. (االسم واللقب واخلطة) املمضي(ة) أسفله إين

 ..................................................................................................................... (االسم االجتماعي والعنوان) االستشارات ممثل(ة) مكتب 

 ..................................................  حتت عدد...................................................................املرسم بالسجل التجاري بـ 

 ................................................................................................................ املعّني حمل خمابرته بـ (العنوان بالكامل)

 املسمى يف ما يلي " العارض". 

 أصرّح على شريف أين لست يف حالة إفالس أو يف وضعية تسوية قضائية.

 

 حرر بـ .................. يف......................                                         

 )إمضاء املشارك وختمه  (                                                 

 

 

 

  مالحظة:

في حالة التسوية الرضائية، يجب أن يقدم المشارك شهادة في الغرض.



 بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 9001:2015و ارساء منظومة جودة طبقا للمواصفات العالمية االيزو  مرافقة   2016/ 22 عدداستشارة 

 

 23 

 : 06الملحق عدد 

 دّققنموذج من الّسيرة الّذاتّية للم

 :*الّتعريف -1

 ....................................................................الجنسّية: .......................................................................اإلسم:

 ............................................................الحالة العائلّية: .......................................................................الّلقب:

 ....................................................تاريخ و مكان الوالدة:         بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم:

 ........................................................................................................................................المؤّسسة المشّغلة حالّيا

 :*الّشهائد الجامعّية المتحّصل عليها -2

 الّشهائد المحرز عليها/الّسنة نوع الّدراسات المؤّسسة الجامعّية الفترة

تاريخ معادلة الّشهائد الجامعّية األجنبّية 

أو المتحّصل عليها من مؤسسات تعليم 

 *عالي خاّصة

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

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

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

 :*ئد تكوينّية أخرى متحّصل عليهاشها -3

 الّشهائد المحرز عليها/الّسنة نوع الّدراسات المؤّسسة الّتكوينّية الفترة

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

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

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

 

من : ترتيب المهام الخاّصة بالوظائف المشغولة ترتيبا زمنّيا عكسّيا، انطالقا من الوظيفة المشغولة حالّيا إلى غاية الوظيفة المشغولة ز *المقترح دّققالخبرة المهنّية للم -4

    دةاالنتهاء من الّتحّصل على الّشها

 

 الوظائف المشغولة المؤّسسة المشّغلة الفترة

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

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

 :في االختصاصات المطلوبةالمنجز الّتكوين  -5

 المؤّسسة المنتفعة بالّتكوين المؤّسسة المكّونة الفترة

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

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

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

 في المدّقق أو فريق المدققين: هاتوّفر الواجب  المعايير  -6

 الحد األدنى المعیار ع/ر
 

 المقترح

سنوات 05 عدد سنوات اخلربة يف جمال اجلودة 01   

4باكالوريا +  اجلامعي املستوى 02   

03 

عدد املهمات اليت اّمنها يف مرافقة و ارساء نظم اجلودة 
 ، 2008:9001طبقا للمواصفات العاملية االيزو 

 الفارطة  خالل اخلمس سنوات
 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤهالت املدّقق يف جمال اجلودة 04
Auditeur tierce partie enregistré 9001  
par un organisme de certification 
accrédité, valable à la date limite des 
réceptions des offres. 

 

 
 تقبل شهادات جامعّية أجنبّية أو مسّلمة من مؤّسسات تعليم عالي خاّصة بدون معادلة. * ال

 ** مالحظة: يجب إرفاق المؤّيدات الّالزمة للمعطيات المذكورة.
إمضاء      مكتب االستشاراتتأشيرة و ختم                  نحن الممضين أسفله نشهد بصّحة البيانات أعاله:         التزام:

 )(معّرف بهدّققالم
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 :   07الملحق عدد 

 دّققالتزام بعدم تعويض م

 

 

 

 ) ...................................................................................................،1إّين املمضي أسفله (

 ، .............................................................................)3(االستشاراتمكتب ............................. )2(

 

 و صاحب بطاقة الّتعريف الوطنّية رقم:  

 

 الّصادرة بـ........................................بتاريخ..................................................................،

و خاّصة فيما يتعّلق بتوفري الّرتاخيص اإلداريّة ذات الّصلة كما ألتزم  املدّققنيألتزم باحرتام الّرتاتيب اجلاري هبا العمل يف جمال تشغيل 

و كّل إخالل  دون إعالم مسبق و موافقة هذا األخري دّققعدم تعويض م-مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس لفائدة  املطلوبخالل تأمني 

 . الصفقةهبذا االلتزام يعّرضين إىل إلغاء 

 

 اإلمضــــاء(معّرف به)                                                                                         

-------------- 

 )  اإلسم و الّلقب1(

 )  الّصفة( مديرعام/وكيل/............)2(

  لمكتب االستشاراتالكامل  )  اإلسم3(
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 :                  09الملحق عدد 

 نقـائمـة المشـاركـيـنموذج ل

 حول:................................................................................................
 يوم......................................................................املنعقدة يف يوم.............................إىل 

 :...........................................................................................................االستشاراتمكتب 
 عريف الوطنّية..................................................:.................................رقم بطاقة التّ املدّققإسم 
 :..............................................................................................................االجتماعمقّر 

 اإلمضاء الّرتبة اإلسم و الّلقب ع/ر

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12  

 

  

13  

 

  

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

                                                                                       دّققإمضاء الم 

 االستشاراتختم مكتب    ، في................صفاقس      

 مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسإلى يجب إرسال قائمة حضور المشاركين يومّيا  مالحظة:             
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 :                  10الملحق عدد 

 إلى المشتري العمومي  االنتماءتصريح على الشرف بعدم 

 

  

 ................................................................................................................. (االسم واللقب واخلطة) إين املمضي(ة) أسفله

 ..................................................................................................................... (االسم االجتماعي والعنوان) االستشاراتممثل(ة) مكتب 

 ..................................................  حتت عدد...................................................................املرسم بالسجل التجاري بـ 

 ................................................................................................................ املعّني حمل خمابرته بـ (العنوان بالكامل)

 املسمى يف ما يلي " العارض". 

اخلمس سنوات اليت سبقت تاريخ تقدميي هذا العرض اخلاّص  خالل مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسأكن عونا عموميّا لدى أصرّح على شريف  أّين مل 

 .مبركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 2015:9001طبقا للمواصفات العاملية االيزو مبرافقة و ارساء منظومة جودة 

 

 حرر بـ .................. يف......................                                         

 )إمضاء املشارك وختمه  (                                                 

 

 

 

 


