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التونسیة الجمھوریة  

 الشباب والریاضة شؤون  وزارة

 الوكالة الوطنیة لمكافحة تعاطي المنشطات

  04/2020استشارة عــدد 

 ةأخذ العینات البیولوجیلوازم طبیة متعلقة باقتناء 

 لدى الریاضیینفي إطار مراقبة المنشطات  

  
  

  

  

  



                                                                                

  

 كراس شروط المشاركة

  

   04/2020 عدد استشارة

 البيولوجية العينات أخذب متعلقة طبية لوازم اقتناء

 2020 لسنة  الرياضيين لدى المنشطات مراقبة إطار في 

  
 ومحتواها االستشارة موضوع: األول الفصل 

 :اإلستشارة موضوع 1.1
 وفقا 2020 لسنة الرياضيني لدى املنشطات تعاطي بةمراق برنامج إطار يف البيولوجية العينات ألخذ طبية ومعدات لوازم إقتناء يف اإلستشارة موضوع يتمثل 

 .الفنية الشروط بكراس ةناملبي الفنية للخاصيات
 : اإلستشارة محتوى 1.2

 :تتكون اإلستشارة من 

 الكمية البيانات الفصل واحدة حصة

  لوازم
 طبية ومعدات
 بأخذ متعلقة

 العينات
 البيولوجية

 لدى
 الرياضيين
  

01 

Kit pour contrôle antidopage 
urinaire 

chez les sportifs 
 لدى املنشطات تعاطي ملراقبة طبية لوازم

 )بولية عينة( الرياضيني

600 

02 Gobelet Collecteur d’urine 
chez les sportifs 

 لدى البولية العينة ألخذ طبية لوازم
 الرياضيني

800 

03 Equipement pour échantillon 
urinaire partiel chez les 

sportifs 
 الرياضيني لدى اجلزئية البولية العينة لوازم

  

250 

 المشاركة كيفية:  2 الفصل
دين االستشارة هذه يف شاركةامل ميكن ر الذين للمتعهّ ة املؤهالت لديهم تتوّف ّ ة الفني ّ والذين مل  جيدة ظروف يف االستشارة مقتضيات تنفيذ من ممتكنه اليتو  واملالي

 .ملّدة مخس سنوات لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة ينييكونوا أعوانا عموم
 العروض قبول كيفية:  3 الفصل

 ملكافحة الوطنية الوكالة باسم الضبط مبكتب مباشرة إيداعها يتم أو السريع بالربيد أو الوصول مضمون الربيد طريق عن مغلق ظرف يف العروض ترسل
 منتصف) 12.00(  الساعة على 2020 مارس 31 يوم أقصاه أجل يف 1073 تونس مونبليزير األول بقالطا النرجس عمارة اليابان شارع املنشطات تعاطي
ن املايل والعرض  الفينّ  العرض من العرض ويتكون  النهار  : عليه ويكتب املطلوبة اإلدارية الوثائق على حيتوي خارجي ظرف يف واملايل الفين العرض ويضمّ



                                                                                

 البيولوجية العينات بأخذ متعلقة طبية ومعدات لوازم اقتناءب الخاصة  2020/ 04 عدد استشارة يفتح ال" 
  ":  2020 لسنة الرياضيين لدى المنشطات مراقبة إطار في 

عتمد: هــام ُ  .الوصول تاريخ من للتثبت بالوكالة الضبط مكتب ختم ي
  العرض محتوى: 4 الفصل

 : من العرض يتكون  
  :الوثائق اإلدارية -1

 داريةاإل الوثائق ر/ع
ا مجيع يف املؤسسة طابع وضع مع" ووافقت عليها طلعتا:" عبارة وتكتب عليها ومؤشر ممضاة اإلدارية شروط كراس 01  .صفحا
 اليت حلّ أجلها  اجلبائية ما يفيد إيداع التصاريح 02
 01 عدد للملحق  طبقا العارض حول عامة ارشادات بطاقة 03
 .العروض لقبول أجل آلخر املوايل اليوم من ابتداء وماي 90 ملدة صاحل 03 عدد ملحق د 500 بقيمة الوقيت املايل الضمان 04

 : التالية الوثائق على وحيتوي" الفين العرض" عبارة حيمل وخمتوم مغلق "أ" ظرف -: الفني العرض -2
 .العارض طرف من عليها ومؤشر ممضاة األصلية صيغتها يف 02 عدد ملحق املطلوبة للمواد الفنية اخلاصيات  -    

 .املطلوبة الطبية باللوازم خاصة فنية بطاقات -      
 : التالية الوثائق على وحيتوي" املايل العرض" عبارة حيمل وخمتوم مغلق" ب" ظرف:  المالي العرض -3

 04 عدد للملحق طبقا عليها ومؤرخ وخمتومة ممضاة البيانات تامة التعهد وثيقة -              
 05 عدد امللحق حسب األداءات مجيع وباحتساب التونسي بالدينار التفصيلية األمثان قائمة -              

 العينات بأخذ متعلقة طبية لوازم اقتناءب اخلاصة 04/2020 عدد استشارة يفتح ال": عبارة عليه ويكتب خيتم خارجي ثالث ظرف يف الظرفني هذين درجيو 
 " 2020 لسنة الرياضيني لدى نشطاتامل مراقبة إطار يف البيولوجية

   09 عدد بالفصل عليه املنصوص الوقيت الضمان ووثيقة اإلدارية الوثائق واملايل الفين العرضني جانب إىل اخلارجي الظرف ويتضمن
 العروض إقصاء: 5 الفصل

 .آنفا إليه المشار 3 عدد بالفصل المحددة اآلجال بعد ورد  -: عرض كل يقصى  
 .الوقتي الضمان على يحتوي ال -                                  

  
 العروض طلب لملف المرفقة والوثائق اإليضاحات: 6 الفصل

 وتكون. 2020 مارس 13 أقصاه أجل يف وذلك املطلوبة للمواد الفنية باخلاصيات املتعلقة واالستفسارات وإجابات توضيحات طلب للمزودين ميكن
 .اإللكرتوين الربيد طريق عن أو املنشطات تعاطي ملكافحة الوطنية الوكالة ضبط مكتب يقطر  عن وترسل كتابيا الطلبات

 وتكون 2020 مارس 18 أقصاه أجل يف املرتشحون يطلبها اليت واالستفسارات باملالحظات املتصلة والتوضيحات اإلجابات تعميم العمومي املشرتي يتوىل
  : اإللكرتوين الربيد طريق عن أو مباشرة تسلم أو الوصول املضمون الربيد طريق عن أو السريع الربيد طريق عن اإلجابات

 anad@anad.tn  
 halim.jebali1960@gmail.com          

imenguezmir30@yahoo.fr  
  

 وتوضيحات ومستندات بيانات: 7 الفصل
 الفنية بالعروض تتعلق وتوضيحات ومستندات بيانات تطلب أن املشاركني بني املساواة مبدأ احرتام بشرط املنشطات تعاطي ملكافحة الوطنية للوكالة ميكن  

 .حمتواها يف تغيري إىل ذلك يؤدي أال شريطة
 الوكالة ضبط مكتب إىل مباشرة تسلم أو الوصول مضمون الربيد طريق عن أو السريع الربيد طريق عن االستفسار طلب على اإلجابة كنيللمشار  وميكن  

 .اإللكرتوين الربيد طريق عن أو املنشطات تعاطي ملكافحة الوطنية
  
  

mailto:anad@anad.tn
mailto:halim.jebali1960@gmail.com
mailto:imenguezmir30@yahoo.fr


                                                                                

 الشروط كراسات سحب: 8عدد الفصل
 الوكالة واب موقع عرب حتميلهایتم  أو املنشطات تعاطي ملكافحة الوطنية الوكالة مقر من جمانا نافسةامل إىل الدعوة إعالن نشر إثر الشروط كراسات تسحب

 www.anad.tn. 
  

 :الوقتي الضمان: 9 الفصل
 .03 عدد ملحق العروض لقبول أجل آلخر املوايل اليوم من ابتداء يوما 90 ملدة صاحل) د 500( دينار مخسمائة بـ الوقيت الضمان مبلغ حدد

 العروض فتح: 10 الفصل
 ). 14:00( الزوال بعد الثانية الساعة على الوكالة مبقر 2020 مارس 31 بتاريخ علنية جلسة يف العروض تفتح

 العروض تقييم: 11 الفصل
 : تقييم ال جلنة تتوىل

ّت الظروف فتح: األوىل املرحلة   -   ةاملال العروض من والتثب ّ ة األخطاء وإصالح ي ّ ة العروض ترتيب مثّ  فصل، بكل احملاسبي ّ ا املالي ّ  احلصة باعتماد تصاعدي
 .الواحدة

ّت: الثانية املرحلة   -            يف التزود طلب إسناده وتقرتح الواحدة احلصة على باالعتماد مثنا األقل املايل العرض صاحب قبل من املقدم الفين العرض مطابقة من التثب
 املنافسة الفنية للعروض بالنسبة املنهجية نفس اعتماد يتم الشروط لكراس مطابق غري املعين الفين العرض أن تبني وإذا واملبينة املطلوبة الفنية للخاصيات مطابقته صورة

 .التصاعدي املايل ترتيبها حسب
 

 : االستشارة إسناد: 12 الفصل
 .املطلوبة الفنية للخاصيات واملطابقة الواحدة احلصة على ادباالعتم مثنا األقل باعتبار االستشارة تسند

 اإلدارية الوثائق تقديم آجال: 13 الفصل
 اإلعالم تاريخ من أيام 07 أجل يف وثائقهم استيفاء إىل املطلوبة اإلدارية الوثائق كل يقدموا مل الذين املشاركني كتابيا تدعو أن العروض فتح للجنة ميكن

 . املنشطات تعاطي ملكافحة الوطنية للوكالة الضبط مبكتب بإيداعها أو السريع الربيد أو الوصول مضمون يدالرب  طريق عن وذلك
  األثمان: 14 الفصل

 .االستشارة تنفيذ أجل خالل للمراجعة قابلة وغري ثابتة األمثان تكون
 العرض صلوحية: 15 الفصل

 .العروض لقبول أجل آخر لتاريخ املوايل اليوم من بداية يوما 90 ملدة لصاحبه وملزما صاحلا العرض يعترب  
 الخالص:16 الفصل

 ظرف يف استخالصها ويقع التسليم تاريخ من يوما 15 أجل يف التسليم ووصل التزود طلب ألذون األصلية بالنسخ مرفقة نظائر أربعة يف وجوبا الفواتري تقدم  
 . يوما 30

 الجبائية االمتيازات:17 الفصل
 يف مؤرخ 2014 لسنة 4513 عدد األمر من 25 الفصل ألحكام وفقا الديوانية املعاليم من اإلعفاء إىل املنشطات استكشاف عبوات وريدت عملية ختضع  

 املنتجات بعض ىعل املستوجب االستهالك على املعلوم ويف املضافة القيمة على األداء ويف الديوانية املعاليم يف التخفيض أو العمل بتوقيف واملتعلق 2014 ديسمرب 30
 . الصحة لقطاع املوجهة

 طرف من واملوردة الديوانية املعاليم تعريفة من 39233010001و 70109099993 بالرقمني مدرجة املنشطات تعاطي ملراقبة املخصصة العبوات  
 .الصحة لوزارة املعنية املصاحل قبل من هلم املرخص األشخاص

 التنفيذ آجال: 18 الفصل
 .الوكالة مبقر السلع قبول للجنة السلع لتسليم أجل كأقصى التزود إذن تسليم تاريخ منذ يوما 120 بـ يذالتنف آجال ضبطت

  طرف من املرفوضة للمواد الكمية أو النوعية على االعرتاض حيق ال غيابه صورة ويف املواد تسليم ساعة حاضرا وكيله أو املزود يكون أن يتعني كما
  

  

http://www.anad.tn


                                                                                

  01 عدد ملحق

  04/2020 دعد استشارة

  العارض حول عامة إرشادات بطاقة

  
 :.......................................................................االجتماعي االسم أو واللقب االسم -

 ........................................................................................:القانوني الشكل -

 :..........................................................................................المقر عنوان -

 :.............................الجوال الهاتف: .........................................الفار الهاتف -

 .............................................: ....................................................الفاكس -

 :....................................................................................المال رأس -

 : .......................................................................عدد تحت التجاري بالسجل مرسم -

 : .............................................................................بائيالج المعرف رقم -

 : .................................................................................الفني طيرتأال أعوان عدد -

 العروض وثائق إلمضاء المفوض الشخص -

 .......................................................................:............والخطة واللقب االسم

  

 ................ يف.........حرربـ

  )وختمه املشارك إمضاء(                                                                                        

  

  

  



                                                                                

  03 عدد ملحق

 تضامنبال الكفيل التزام منوذج

 )الوقيت الضمان املعوض(

  
: )1( أسفله الممضون نحن – أسفله الممضي إني -

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

 )........................................................................................................................2( بصفتنا – بصفتي عامال
................................................................................................................................................... 

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

 بتنظيم قاملتعل و 2007 جوان 4 يف املؤرخ 2007 لسنة 1329 عدد األمر عدد األمر من 55 بالفصل عمال املالية وزير من عليها.  عليه املصادقة متت
 ).....................................................3( وأن سحبها يقع مل املصادقة هذه وأن املوالية بالنصوص وإمتامه تنقيحه مت كما العمومية الصفقات

 القار الضمان مبلغ........................... بتاريخ.......................... عدد وصل حسب التونسية للبالد العام املال أمني لدى أودعت – أودع قد
 .إرجاعه يقع مل الضمان هذا وأن إليه املشار األمر من 55 بالفصل عليه واملنصوص) د500( دينارمائة مخس قدره الذي
 ....................................)..........................................4( وبالتضامن الشخصية بصفة نكفل أننا أكفل أنين نصرح.  أصرح: ثانيا

 .......) ...........................................................................................................................5( بـ والقاطن
 من....................................... .بتاريخ عنها عنه املعلن.......... )............................6( يف املشاركة قصد الوقيت الضمان مبلغ بعنوان
 ...................................................بـ املتعلقة -واملتعلق).............................................................. 7( طرف
 ،)ألحرفبا( دينارا بـ الوفيت الضمان مبلغ حدد

 ).باألرقام( دينارا.....................................................................   وبـ
 كتايب طلب أول عند).................................. 6( بعنوان به مدينا العارض يكون فد والذي أعاله املذكور فيه املضمون املبلغ بدفع نلتزم.  ألتزم :ثالثا

 .مسبق قضائي أو إداري إجراء بأي القيام أو تنبيه دون العمومي املشرتي به قدميت
 .العروض لقبول حمدد أجل ألخر املوايل اليوم من ابتداءا يوما................................................................ ملدة صاحلا الضمان هذا يبقى

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

 . املمضني أو للمضى واللقب االسم  )1(
 .الضامنة املؤسسة وعنوان االجتماعى االسم  )2(
 . الضامنة للمؤسسة االجتماعي االسم  )3(
 معنوية ذات االجتماعي االسم أو طبيعية ذات( العارض اسم  )4(
 .العارض عنوان  )5(
 .االستشارة أو العروض طلب  )6(
 .العمومي املشرتي  )7(

 
  
  
  

  



                                                                                

  
  

  
 المالي العرض

05 عدد ملحق  

  
  



 

                                                                                

05 عدد ملحق  

الرياضيين لدى المنشطات مراقبة إطار في البيولوجية العينات بأخذ المتعلقة الطبية للوازم المالي العرض   

 ............................................................................:...........................................................................................................المزود

 ..........................................................:............................................................................................................................العنوان

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

  )منتصف النهار( 2020مارس  31  الرجاء ذكر أفضل أثمان األشغال أو المواد أو الخدمات المبينة فيما يلي قبل يوم

 الثمن الجملي
TTC 

 ثمن الوحدة
TTC 

TVA 
% 
  

 ثمن الوحدة
HTVA قساطاأل بیان المواد أو الخدمات الكمیة 

  
  

    
  600 

 Kit pour contrôle antidopage urinaire  عبوات
chez les sportifs 

 )بولية عينة( الرياضيني لدى املنشطات تعاطي ملراقبة طبية لوازم
01 

  
  
  

  
    

  800 
Gobelet Collecteur d’urine chez les sportifs 

 02 الرياضيني لدى البولية العينة ألخذ طبية لوازم

     
 

250 Equipement pour échantillon urinaire partiel chez les sportifs 
 الرياضيني لدى اجلزئية البولية العينة لوازم

 
03 

  
  

  :TTC المجمـــوع    

 .........:.............................................................................................................بمبلغ أوقف

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

 ............:.................................................................................................األثمان صلوحية أجل

 ..................يف...................ـب

واخلتم اإلمضاء



 

                                                                                

 التعهد وثيقة

 )04 عدد ملحق(
 )............................................................................................................واخلطة واللقب االسم( أسفله املمضي إين -
 ...............................................................................................................................وحلساب باسم املتصرف -
 .............................ائياجلب املعرف.........................  عدد حتت..............................................بـ التجاري بالسجل املرسم -
 : ............................................................................................... عدد حتت االجتماعي للضمان الوطين بالصندوق املنخرط -
 ..............................................................................)............................بالكامل العنوان اذكر( بـ خمابرته حمل املعني -

 ......................: ...........................................................................................................................بصفيت
 الرياضيني لدى املنشطات مراقبة إطار يف طبية ومعدات لوازم باقتناء املتعلق 04/2020 عدد االستشارة مللف واملكونة ذكرها اآليت وثائقال مجيع على اإلطالع وبعد

 : 02 عدد بامللحق احملددةكذلك تلك و 
  االلتزام متثل اليت التعهد وثيقة/ 1              
 التقديرية والقائمة األسعار جدول/ 2               

 املشاركة شروط كراس/ 3               
 .االستشارة موضوع اإلقتناءات على مسؤولييت وحتت شخصيا اإلطالع بعد

 التفصيلي للجدول املتضمنة بالوثيقة بنفسي أنا عرضتها اليت األمثان وحسب اخلاصة الفنية الشروط بكراس جاء ملا طبقا التجهيزات ذه اإلدارة بتزويد وألتزم أتعهد
   :تبلغ واليت املضافة القيمة على اآلداء اعتبار ودون واملعاليم اآلداءات مجيع باعتبار اجلملية قيمتها حددت واليت مسؤولييت وحتت التقديرية والقائمة لألسعار

 واحدة حصة
 :األول الفصل) 1

 ).............................................................اموباألرق القلم بلسان بالدينار املبلغ( املضافة القيمة على األداء اعتبار دون الصفقة مبلغ -
............................................................................................................................. ............................ 

 )..................................................................................وباألرقام القلم بلسان لديناربا املبلغ( املضافة القيمة على األداء -
................................................................................................................................................ ......... 

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

 :الثاني الفصل) 2
 ).............................................................وباألرقام القلم بلسان بالدينار املبلغ( املضافة القيمة على األداء اعتبار دون الصفقة مبلغ -

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

............................................................................................................................. ............................ 
 ...........................................................) ..وبالرقام القلم بلسان بالدينار املبلغ( املضافة القيمة على األداء باعتبار الصفقة مبلغ -

............................................................................................................................. ............................ 
 :الثالث الفصل) 3

 ).............................................................وباألرقام القلم بلسان بالدينار املبلغ( املضافة القيمة على ألداءا اعتبار دون الصفقة مبلغ -
......................................................................................................................................................... 

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

 ) .............................................................وبالرقام القلم بلسان بالدينار املبلغ( املضافة القيمة على األداء باعتبار الصفقة مبلغ -
.........................................................................................................................................................  



 

                                                                                

  
 جدول منض عليها املنصوص تلك وخاصة األمثان هذه وتكون. التقديري التفصيل ضمن املقدرة الكميات على املقرتحة الفردية األمثان تطبيق من املبلغ هذا ويتأيت

 .الصفقة عقد إمضاء تاريخ عند نافذة الفردية، األسعار
 .الصفقة ألمثان الثابتة الطبيعة قبول) 2
 :قدرها مدة الفرتة خالل املواد تسليم) 3
 .يوما 120 التسليم أجال -

 .اخلاصة املشاركة الشروط كراس عليه تنص ملا وفقا زاإلجنا لبداية اإلداري إذن لتبليغ املوايل اليوم تاريخ من يوما 120 التسليم آجال تتجاوز ال أن على
 . الصفقة من جزءا تكون اليت اخلاصة اإلدارية الشروط بكراس املدرجة البنود مجيع تطبيق/ 4
 .العروض لقبول أجل آخر من املوايل اليوم من ابتداءا يوما 90  مدة التعهد هذا شروط على اإلبقاء/ 5
 .التاريخ هذا يف والصاحلة املصاحبة للشهادة طبقا الصندوق إزاء قانونية وضعية يف أنين يثبت مبا وأديل االجتماعي للضمان ينالوط بالصندوق منخرط بأنين/ 6
 على واجنازها آلية بصفة الصفقة فسخ ميكن فإنه ذلك عكس ثبوت صورة ويف. قانوين حتجري حالة يف) ليست أمثلها اليت الشركة أن أو( لست أنين أشهد/ 7

 )أمثلها اليت الشركة مسؤولية على أو( ؤولييتمس
  : ..........................................الربيد أو بالبنك املفتوح احلساب إىل بتحويلها الصفقة هذه مبوجب املستحقة املبالغ العمومي املشرتي يدفع
 ).الربيدية أو البنكية اهلوية ذكر) (رقم 20....... (.................................................................................... عدد حتت

 التعهد وثيقة وختم إمضاء يتم : مالحظة
 ............................... يف...........................بـ حرر

 )وختمه المشارك إمضاء(                   
 عليها مصادق")                                                           العروض طلب يف للمشاركة حلصا"  عبارة اليد خبط املشارك يكتب(

 .............................. بتاريخ                                                                                                                  

  
  
  
  
  



 

                                                                                

  
 02 عدد ملحق

الفني العرض  
 
 



 

                                                                                

 
 الخاصیات الفنیة المتعلقة بمعدات أخذ العینات البیولوجیة

 في إطار مراقبة تعاطي المنشطات لدى الریاضیین
 
 
 
 

N° Article Quantité Titre Contenu 
Confirmation du 

fournisseur 

01 

Kit pour 
contrôle 

antidopage 
urinaire 
chez les 
sportifs 

600 
1- 

Définition  
 

- On définit un kit comme étant l'ensemble des équipements permettant 

l’acheminement en toute sécurité des échantillons biologiques urinaires des 

sportifs vers les laboratoires agréés internationalement tout en leur 

garantissant intégrité et anonymat. 

  



 

                                                                                

 لمراقبة طبية زملوا
 المنشطات تعاطي
 الرياضيين لدى
 )بولية عينة(

 
 
 

2- 
Description 
d'un KIT  

 

Les composants principaux, mais non exclusifs, du kit sont deux (2) 

flacons propres marqués A et B, avec ou sans accessoires, remplissant les 

caractéristiques suivantes: 

- Matière : verre / plastique rigide translucide 

- Contenance : 100 mL (au minimum pour chaque flacon) 

- Etiquetage : étiquettes de couleur différentes pour les flacons A et B portant 

le même code numérique universel  

- Marquage numérique : Le code numérique universel est gravé sur les parties 

de chaque flacon et/ou ses propres accessoires. 

- Marquage des seuils minimums : tout corps de flacon doit comporter une 

indication marquant le niveau minimum  de remplissage (respectivement à 60 

mL pour le flacon A et à 30 mL pour le flacon B) 

- Système de fermeture : fermeture avec couvercles, obligatoirement 

irréversible avec mécanisme d’arrêt empêchant l’enclenchement spontané de 

la fermeture accidentellement, que ce soit au niveau des flacons eux-mêmes 

ou de leurs accessoires. 

- Emballage : l’emballage, en matière rigide (carton, polystyrène …), doit 

porter le même code numérique  que les deux flacons A et B et/ou leurs 

accessoires. L’emballage se doit de contribuer à la sécurité et à l’intégrité de 

l’échantillon depuis sa collecte et jusqu’à son arrivée au laboratoire accrédité 

à travers tout type de transport (y compris aérien). 

Péremption : au minimum 20 mois à partir de la date de livraison. 

 

  



 

                                                                                

  
  
02 
 
 
 
 

 
 
 

Gobelet 
Collecteur 

d’urine 
chez les 
sportifs 

 
 ألخذ طبية لوازم
 لدى البولية العينة

 الرياضيين
800 

1-
Définition 

Cet équipement, obligatoire et complémentaire au kit, permet de collecter 

l’échantillon urinaire du sportif au cours du contrôle du dopage. C’est le 

contenant de l’urine du sportif depuis la miction jusqu’à ce qu’elle soit scellée 

provisoirement ou  définitivement dans un équipement approprié. 

 

 

2- 
Description  

- Aspect : gobelet en plastique transparent gradué et portant 

obligatoirement  les graduations 90 mL et 120 mL. 

- Couvercle : en plastique et portant un orifice ou un bec ou toute 

autre forme d’ouverture pour verser aisément l’urine dans les 

flacons 

- Emballage : Le gobelet et son couvercle sont emballés séparément 

dans un contenant intact et fermé.  

 

 

 



 

                                                                                

03 

  
 

 
Equipement 

pour 
échantillon 

urinaire 
partiel 
chez les 
sportifs 

 البولية العينة لوازم
 لدى الجزئية

 الرياضيين

250 

1-
Définition 

On définit l’équipement pour échantillon urinaire partiel comme étant un 

matériel complémentaire au kit, utilisable pour un échantillon biologique 

urinaire de volume  insuffisant assurant l’intégrité de l’échantillon 

partiel  jusqu'à la collecte de l’échantillon total. 

 

2- 
Description  

- Marquage : obligatoire par un code numérique universel appliqué sur 

au moins une des parties de l’équipement pour échantillon urinaire 

partiel. 

- Scellage : système inviolable mettant en évidence toute tentative de 

manipulation antérieure ou postérieure au scellage de l’échantillon 

partiel. 

- Péremption : au minimum 20 mois à partir de la date de livraison. 

 

 
 


