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 مكّرر 01/2019طلب عروض وطني عدد 

 :: موضوع طلب العروض ومحتواه 1صل الف

يتمثّل موضوع طلب العروض في:  :موضوع طلب العروض 1.1  

 : تتمثّل في)إقتناء و نقل( تجهيزات بيداغوجية لفائدة المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب بالتّزّود 

 Matériel pédagogique pour labo Topographie معدات تدريس طبوغرافية.

 المزمع اقتناؤها. لتجهيزاتل الدنيا الخاصّيات الفنيّة طلب األثمان المصاحبويبيّن 

 ::شروط المشاركة 2الفصل 

الفنية المهنيّة ويمكن المشاركة لألشخاص الّطبيعيّين والمعنّويين وللمجامع الّذين تتوفّر فيهم الضمانات  -

 العروض.والمالية الّضروريّة لحسن إنجاز الّطلبات موضوع طلب 

للمؤسسات الصغرى دون سواها و تعتبر مؤسسة صغرى على معنى  طلب العروض تحديدا يخصصو -

: المؤسسة الناشطة التي ال 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد 20الفصل 

أ.د و حديثة التكوين التي ال يتجاوز حجم استثماراتها  600يتجاوز رقم معامالتها السنوي األقصى 

 أ.د. 300األقصى 

 الفصل 3 : طريقة تقديم العروض:

 يتكون العرض من:

عرض فني. -  
عرض مالي. -  
 

يدرجان في ظرف ثالث خارجي  يضّمن العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين

الظرفين  إلى إضافةيختم و يكتب عليه مرجع طلب العروض و موضوعه. يحتوي الظرف الخارجي 

.اإلداريةو الوثائق  ي الوقتيالمالالفني و المالي وثيقة الضمان   

العرض الفني: يتضمن الظرف الذي يحتوي على العرض الفنّي الوثائق المنصوص عليها بالفصل عدد  -

 ويكون هذا الظرف وجوبا مغلقا ومختوما. 6

العرض المالي: يتضمن الظرف الذي يحتوي على العرض المالي الوثائق المنصوص عليها بالفصل  -

ويكون هذا الظرف وجوبا مغلقا ومختوما.  6 عدد  

 01/2019ويدرج هذين الظرفين في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة "طلب عروض عدد

لفائدة المدرسة العليا للمهندسين معّدات طبوغرافية  : إقتناء ونقل تجهيزات بيداغوجيةمتعلق بمكّرر 

 ".العاشرة والنصف صباحا  على الساعة 2020فيفري  03يوم ال يفتح قبل  بمجاز الباب 
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توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق 
بالمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب على المركزي البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط 

يوم و ذلك في أجل أقصاه  ,  5للمهندسين بمجاز الباب طريق الكاف كلم العنوان التالي: المدرسة العليا 

 على الساعة العاشرة صباحا . 2020فيفري  03

 
 وال تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة المحّددين لقبول العروض.

 
ال يجوز سحب العرض بعد إيداعه أو إدخال أّي تعديل أو تصحيح عليه بعد حلول آخر أجل لقبول 

 العروض وإالّ أعتبر هذا العرض الغيا. 
 

 كما يقصى كل عرض:
 

  المركزي دون سواه . ورد بعد اآلجال ويعتمد ختم مكتب الضبط -
ال يتضّمن وثيقة الضمان الوقتي. -  

 +الفصل 4: سحب كّراسات الّشروط :

ي المشاركة سحب بمجّرد نشر إعالن الّدعوة إلى المنافسة يمكن للمشاركين المحتملين الّذين يرغبون ف

 كّراسات الّشروط: مجانا

أو مؤسسة البحث  والتعليم العالي الفالحي أو من مقر المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب من مقّر 

www.esier.agrinet.tn   المدرسةالخاص ب الوابموقع  عبر 

 طلب عروض على أساس أثمان فردية : تحديد مبلغ الصفقة:5 الفصل

تبرم الصفقة على أساس أثمان فردية ويجب على المشارك أن يدرج بجدول األسعار األثمان بلسان القلم 

التقديري وباألرقام دون احتساب األداء على القيمة المضافة. ثّم يقوم بتضمين هذه األثمان بالتفصيل 

 ،وتطبيقها على الكّميات التقديرية بحيث يتم تحديد مبلغ العرض دون اعتبار األداء على القيمة المضافة

 ويتّم إدراجه ضمن وثيقة التعهد باعتباره مبلغ العرض. 

يمكن للمشارك أن يقترح تخفيضات على مبلغ العرض في شكل نسبة أو نسب مائوية تطبق على جميع 

ة. ويتعيّن على المشارك أن ينّص على هذه التخفيضات باألرقام وبلسان القلم ضمن وثيقة األثمان الفردي

يتم  ،التعّهد وأن يبيّن شروط تطبيقها. وفي صورة وجود تضارب بين نسب التخفيض ومبالغ التخفيض

 إصالح العرض على أساس نسب التخفيض.

قتضاء بتصحيح مبلغ العرض دون أن يكون وتتولّى لجنة التقييم إصالح جميع األخطاء وتقوم عند اال

 للمشارك إمكانيّة في االعتراض.

 

 ( 1971لسنة  310إمتياز جبائي طبقا لألمر عدد األسعار خالية من األداءات والمعاليم الديوانية )تكون 

 الوثائق المكّونة للصفقة: :6الفصل 

 يحتوي الظرف الخارجي على الوثائق اإلداريّة التّالية:
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 وثائق إدارية

 واجبات المشارك العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

 

 
 

أو إلتزام الكفيل  الضمان الوقتي

 بالتضامن

 :في حالة الدفع نقدا -

نقدا لدى أصل وصل الخالص الذي يثبت إيداع المبلغ 
 العون المحاسب بالمدرسة.

 : في حالة تقديم التزام كفيل بالتّضامن -

 1ملحق عدد أصل اإللتزام الموّجه إلى المدرسة 
 

وصل مسلّم من قبل المحاسب  -

 العمومي أو العون المؤّهل لذلك. 
 
إمضاء المؤّسسة الماليّة وختمها  -

 في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

بطاقة إرشادات  عاّمة تهّم 
 المشارك

اء وختم المشارك تاريخ وإمض  2تحّرر طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 
 في آخر البطاقة

شهادة في عدم اإلفالس أو 
 التّسوية القضائية 

إمضاء الجهة الحكوميّة المؤّهلة  - 
إلسناد الشهادة وختمها في آخر 

 الوثيقة مع بيان التاريخ.

 شهادة في الوضعيّة الجبائيّة.
شهادة في الوضعيّة الجبائيّة صالحة إلى آخر أجل 

 العروض.محّدد لقبول 
إمضاء وختم مصالح وزارة 

 الماليّة مع بيان التّاريخ 

شهادة انخراط في نظام الضمان 
 االجتماعي 

  أصل الشهادة أو نسخة مطابقة لألصل

  نظير من السجل التجاري السجّل التجاري 

تصريح على الشرف بعدم 
التّأثير في مختلف إجراءات 

 إبرام الصفقة 

 تاريخ وإمضاء وختم العارض 3المدرج بالملحق عدد تصريح طبقا للنموذج 

تصريح على الشرف بأّن 
إحدى العارض لم يكن عونا ب

المؤسسات التعليمية التابعة 
لمؤسسة البحث والتعليم العالي 

طيلة الخمس سنوات  الفالحي
 األخيرة 

 تاريخ وإمضاء وختم العارض 4تصريح طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 

 
الوثائق المثبتة للمؤّسسات 

الّصغرى على معنى الفصل 
لسنة  1039 من األمر 20

2014. 

 

  التّصريح المقّدم إلى إدارة الجباية بعنوان السنة
 الّتي تسبق تلك الّتي تّم خاللها تنظيم المنافسة 

بالنسبة للمؤّسسات الّناشطة إلثبات رقم  2018

 المعامالت.

  المنصوص عليها شهادة التّصريح باإلستثمار
 2007لسنة  69من القانون عدد  45بالفصل 

بالنسبة  2007ديسمبر  27المؤّرخ في 

 للمؤّسسات حديثة التّكوين.
  نسخة من حالة التّرسيم بالسجل التّجاري

 بالنسبة للمؤّسسات على ملك أشخاص ماديين.
  نسخة من عقد الشركة بالنسبة للمؤسسات على

 ملك أشخاص معنويين.
  رأس المال .تركيبة 

تاريخ وإمضاء وختم الجهة 
 المعنيّة.

 
يمكن للعارض تقديم أصل 

 الوثائق أو نسخ مطابقة لألصل.

كّراس الشروط اإلداريّة 
 لخاّصةا

 تأشير المشارك على كّل صفحة ختم وتأشيرة صاحب الصفقة على كّل صفحة.
تاريخ وإمضاء وختم المشارك 
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 في آخر الوثيقة.

 

 للوثائق الفنيّةالّظرف المتضّمن 

 واجبات المشارك العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

 
تحمل مصدر فنيّة  اتجذاذ

 الصنع

Prospectus technique + Manuel 
d’utilisation. 

 تأشير المشارك على كّل صفحة.
تاريخ وإمضاء وختم المشارك في آخر 

 الوثيقة.

 

 الظرف المتضّمن للوثائق الماليّة

 

 واجبات المشارك العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

 

 وثيقة التّعّهد
 

وثيقة التعّهد طبقا للنموذج المدرج بالملحق 

   .6 عدد

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع 

 بيان التاريخ.

 
 جدول األسعار

بعد  إلدارةا أصل النموذج المسلّم من قبل
خالية من  إدراج األثمان بلسان القلم وباألرقام

 جميع األداءات 

التّأشير على جميع الّصفحات وإمضاء 
المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان 

 التّاريخ.

م القمرقية و األداءات ـــــــــــو المبلغ الجملي خال من المعالي المطلوبةبالبيانات تعمر الوثائق المالية 

Hors droits de Douanes et Taxes  

 :: مّدة صلوحيّة العروض 7 الفصل

( يوما 120)يوما  مائة وعشرون يصبح المشاركين ملزمين بعروضهم لمجرد تقديمها لمّدة:

 ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محّدد لقبول العروض.

 :الضمان الوقتي: 8 الفصل

 د(150,000) ادينار ونو خمسبمائة د مبلغ الضمان الوقتي دّ ح قسط واحد وقدصفقة متكونة من    

  

ابتداء من اليوم  ( يوما  120) مائة وعشرون يوما يكون الضمان الوقتي صالحا لمّدة  ويجب أن  

 الموالي آلخر أجل محّدد لقبول العروض.

 فتح الظروف: :9الفصل 

ي و الظروف الخارجية  و الظروف  المحتوية على العرض الفنّ  لفتح العروضلجنة فتح  تجتمع .أ

كون و ت وذلك في التّاريخ والّساعة والمكان المذكورين بإعالن الّدعوة إلى المنافسةالعرض المالي 

 صباحا والنصف شرةاالععلى الساعة  2020فيفري  03جلسة فتح العروض علنية و ذلك بتاريخ 

 .لمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب بمقر ا

ويمكن للجنة فتح العروض عند اإلقتضاء أن تدعو كتابيا أو على الخّط المشاركين الذين لم يقدموا كل     

 أيام من تاريخ تبليغهم 10أقصاه الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق اإلداريّة إلى استيفاء وثائقهم  في أجل 

 .وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع

 : اإلقصاء اآللي حاالت .ب

:تتولّى لجنة الفتح اإلقصاء اآللي في الحاالت التالية  
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 جل محدد لقبول العروض.أالمسلمة بعد آخر  الواردة أوالعروض  -

 تتضمن وثيقة الضمان الوقتي. لمالعروض التي  -

 : تقييم العروض: 10الفصل 

 
في مرحلة أولى التثّبت, باإلضافة إلى الوثائق  تتولى لجنة تقييم العروض: منهجيّة تقييم العروض 

اإلدارية والضمان الوقتي, من صّحة الوثائق المكّونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابيّة 
 والماديّة عند اإلقتضاء. 

على أساس الثمن خال من المعاليم القمرقية ثم تتولّى اللّجنة  ترتيب جميع العروض المالية تصاعديّا 

 . Hors Droits de Douanes et Taxesواألداءات 

 310مع العلم أن المعدات موضوع طلب العروض تتمتع باإلمتياز الجبائي طبقا لما جاء باألمر 

 . 1971أوت  18المؤرخ في  1971لسنة

 

عرض الفّني المقّدم من قبل صاحب العرض  تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة ال

 المالي األقّل ثمنا على أساس:

 . مقترحة في العرضالوثائق الفنية ال               

 

بجدول المطلوبة  الدنيا والمواصفات الفنية في صورة مطابقة عرضه للخاّصياتالصفقة وتقترح إسناده 

 . األسعار

يتّم و يتّم إقصاؤهوالمواصفات المطلوبة  الفنية غير مطابق للخاّصياتوإذا تبيّن أّن العرض الفّني المعني 

 إعتماد نفس المنهجيّة بالنّسبة للعروض الفنيّة المنافسة حسب ترتيبها المالي التّصاعدي. 

 ن الّناحيّتين الفنيّة والماليّة.ثّم تقترح لجنة التقييم إسناد الّصفقة لصاحب العرض األفضل م
 

 عرض غير مطابق.يقصى آليا كّل  -

            العرض.عدم تقديم الجذاذة الفنية يقصي  -

 :: إجراءات اإلعالم بالصفقة والتّبليغ11الفصل 

و اسم المتحصل على الصفقة على لوحة اإلعالنات  تنشر المدرسة نتيجة تقييم العروض -

 www.marchespublic.gov.tn بالمدرسة و على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية 

  يتم إعالم المشارك الذي تّم اختياره بصفة وقتيّة في العنوان المبيّن بوثيقة التّعّهد كتابيا أو على

الموالية استكمال جميع اإلجراءات المتعلّقة بإمضاء  يوما 10 الخّط. ويتحتّم عليه في غضون

 وع عقد الصفقة:مشر

( يوما 20يتعيّن على صاحب الصفقة القيام بإجراءات التسجيل وإيداع الضمان النهائي خالل العشرين ) -

 .الموالية للتبليغ 

 

يجب على صاحب الصفقة اتخاذ كل اإلجراءات الضروريّة لضمان انطالق اإلنجاز بمجّرد تسليم ّإذن 

 المصلحة ببداية اإلنجاز.

 

 

http://www.marchespublic.gov.tn/
http://www.marchespublic.gov.tn/
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 قائمة المالحق
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 1ملحق عدد 

 بالتضامنكفيل التزام ال نموذج

 المعّوض للّضمان الوقتي

 
 ........................................................................................(.......1) أسفله نحن الممضون - الممضي أسفله ينإ

 .......................................................................................................................(2بصفتنا) - بصفتيعمال 

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

 13رخ في المؤ 2014لسنة  1039من األمر عدد  113بالفصل  عمال الوزير المكلف بالمالية منعليها  - قة عليهداصتمت الم

سحبها  قة لم يقعداصالصفقات العمومية وأن هذه الم المتعلق بتنظيم 2014مارس 

 .......................................................(3)وأن

ان الضملغ ب.......... م........ .... بتاريخ............بالد التونسية حسب وصل عدد .بال ى أمين المال العاملدل أودعت - أودعقد 

ع ـأن هذا الضمان لم يقواألمر المشار إليه  من 113المنصوص عليه بالفصل ودينار(  ............قدره خمسة آالف دينار )الذي  القار

 .إرجاعه

 (................5) ..........والقاطن بـ( ...............4) بالتضامنة شخصية وبصف نكفلأننا  -ني أكفلنأ، نصرح–أصرح: ثانيا

 (7).....من طرف ( ........................المعلن عنه بتاريخ............6بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في )

 ..........................حدد مبلغ الضمان الوقتي ب.....................................................................والمتعلق ب....

 (...........................دينار )باألحرف(, وب.................................................................دينار )باألرقام

 (.........6) بعنوانمدينا به صاحب الصفقة لمبلغ المضمون فيه المذكور أعاله والذي قد يكون ثالثا: ألتزم _ نلتزم بدفع ا

 مسبق. أي إجراء إداري أو قضائيالقيام بأو  تنبيه ودون المشتري العموميتقدم به يعند أول طلب كتابي ..................

 ...يوما ابتداءا من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العرض. يبقى هذا الضمان صالحا لمدة..............................

 حرر ب..............في...............                                                             

 )إمضاء المؤّسسة الماليّة وختمها(                                                            
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 2ملحق عدد 

 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
 

 االسم واللقب أو اإلسم اإلجتماعي : .....................................................................................

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

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

 .............................الهاتف : ................................الفاكس : ............................................

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

 ...................قيمة رأس المال وتركيبته :.............................................................................

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

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

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

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

 عدد أعوان  التأطير الفني: ..........................................................................................

 لعرض )االسم واللقب والخطة(...............................................الشخص المفوض إلمضاء وثائق ا

 

 حرر ب..............في........................

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                         
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 3ملحق عدد 

 

 تأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقةتصريح على الشرف بعدم ال
 

 إني الممضي أسفله )االسم واللقب والخطة(....................................................................

 ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان(.......................................................................

 المرسمة بالسجل التجاري ب................................تحت عدد.........................................

 المعين محل مخابرتها ب )العنوان الكامل(.....................................................................

 .........................المسّمى فيما يلي"العارض"............................................

 

بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد  تعّهدأصّرح على شرفي بعدم قيامي وأ

أو إنجازها واالبتعاد على ممارسة التحيّل أو التواطؤ التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل 

 .لحصول على الّصفقةقصد ااإلكراه 

 

 

 

 

 

 

 حرر ب..............في........................

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                         
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 4ملحق عدد 

 

 تصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عونا عموميا لدى المشتري العمومي
 

 الممضي أسفله )االسم واللقب والخطة(....................................................................إني 

 ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان(.......................................................................

 ...........تحت عدد.........................................المرسمة بالسجل التجاري ب.....................

 المعين محل مخابرتها ب )العنوان الكامل(.....................................................................

 ارض".....................................................................المسّمى فيما يلي"الع

 

 أصّرح على شرفي :

بأني وبأن صاحب المؤسسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد 

أو وكيل بيع المصنّع لم نكن أعوانا  % 30المساهمين األساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 

لم تمض  لمؤسسات الراجعة لها بالنظرمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي أو إحدى اعموميين لدى 

 عن انقطاعهم عن العمل مّدة خمس سنوات على األقّل.

 

 

 حرر ب..............في........................

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                         
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 5ملحق عدد 

 التّعّهدوثيقة 

إنّي الممضي )االسم واللقب والخطة(................................................................... -  

المتصّرف باسم ولحساب :................................................................................. -  

...........................تحت عدد : ...........................المرسم بالسجل التّجاري ب............ -  

المنخرط بالصندوق الوطني للّضمان اإلجتماعي تحت عدد : ........................................ -  

...........المعرف الجبائي عدد........................................................................... -   

المعين محل مخابرته ب)ذكر العنوان الكامل(............................................................  -  

بصفتي : ...................................................................................................  -  

بتزويد المدرسة  ئق اآلتي ذكرها والمكونة لملف طلب العروض المتعلقوبعد اإلطالع على جميع الوثا  

 .معّدات طبوغرافية مع كامل لوازمها  : العليا للمهندسين بمجاز الباب بمعدات بيداغوجية

 وبعد أن قدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط المواد المزمع تسليمها.  

مهندسين بمجاز الباب بالمعدات والتجهيزات البيداغوجية بتزويد المدرسة العليا لل أتعهد وألتزم بما يلي :

خال من المعاليم الديوانية واألداءات )بإعتبار أن هذه و ذلك بمبلغ نقال ( بيعا وموضوع الصفقة )

 ( : 1971لسنة  310المعدات تتمتع باإلمتياز الجبائي طبقا لما جاء به األمر 

 : )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(  -
.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 
 تطبيق األثمان الفردية المقترحة على الكميات المقدرة ضمن التفصيل التقديريويتأتى هذا المبلغ من      
 ألثمان الصفقة. الفردية ( قبول الطبيعة1

 صّ وفقا لما تنالتبليغ بالصفقة من تاريخ  يوما  60( تسليم المواد موضوع الصفقة خالل مدة قدرها 2

 عليه كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
يوما ابتداءا من اليوم الموالي آلخر أجل مدد لقبول  120 هذا التعهد مدة ( اإلبقاء على شروط4

 العروض.
إلى الحساب المفتوح بالبنك أو البريد : فقة بموجب عقد الص تحول مستحقاتي المالية

 البريدية(.................................)ذكر الهوية البنكية أو .....تحت عدد : .............................
                         

 ................................في.......حرر ب.......
                            

 )إمضاء المشارك وختمه(         



13  

 

 6ملحق عدد 

 

 تصريح على الشرف بصّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة
 

 والخطة(....................................................................إني الممضي أسفله )االسم واللقب 

 ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان(.......................................................................

 ................................المرسمة بالسجل التجاري ب................................تحت عدد.........

 المعين محل مخابرتها ب )العنوان الكامل(.....................................................................

 ....................................................................المسّمى فيما يلي"العارض".

 

المعطيات المدرجة في العرض وبإحترام شروط المشاركة بما في ذلك عدم  أصّرح على شرفي بصّحة

من اجل خرق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل  4اإلدانة قضائيا خالل األجل المحّدد بالفصل عدد 

 في مجال التّشريع اإلجتماعي وحماية المحيط والبيئة .

 

 

 ب..............في........................حرر 

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                         
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 7 ملحق عدد

 لتزام بتوفير خدمات ما بعد البيعإ

 

 

والخطة(..................................................................إنّي الممضي  )االسم واللقب  -  

ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان(:.............................................................. -  

.........................المرسمة بالسجل التّجاري ب.......................................تحت عدد :  -  

 المعين محل مخابرته ب)ذكر العنوان الكامل(.......................................................... -

 

في أماكن التسليم المنصوص عليها بالعقد أو  بتوفير خدمات ما بعد البيعالصفقة بألتزم في صورة فوزي 

 و بالشروط التعاقدية. المدرسة العليا للمهندسين بمجاز البابفي أقرب مكان ممكن باتفاق مع 

 

 

 حرر ب..............في........................                                                           

 وختمه()إمضاء المشارك                                                                             
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I. الشروط اإلداريّة الخاّصة 
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 أحكـــــــام عــــــاّمة
 

 :األطراف المتعاقدة 1الفصل 

 

 أبرمت هذه الصفقة بين:

 للمدرسة.حسن الخروبي المدير العام  ممثّل في شخص السيّد المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب 

 من جهة 

 ...................... ) اإلسم والصفة(..........................السيّد..................................................و 

 ...................................................) اسم المؤسسة، صاحبة الصفقة(  .......................  ممثّل عن

   من جهة أخرى

 : موضوع كراس الشروط اإلدارية الخاّصة 2الفصل 

 

يتضّمن كراس الشروط اإلدارية الخاّصة أحكاما إدارية تطبق على الصفقة موضوع طلب العروض 

والمتمثل في إقتناء ونقل معدات بيداغوجية لفائدة المدرسة العليا للمهندسين  1المشار إليه بالفصل عدد 

طبوغرافية مع كامل لوازمها.تتمثّل في معدّات تدريس  بمجاز الباب  

 18المؤرخ في  1971لسنة  310مع اإلشارة إلى أن هذه التجهيزات تتمتع باإلمتياز الجبائي طبقا لألمر 

. 1971أوت   

ويخصص طلب العروض للمؤسسات الصغرى دون سواها و تعتبر مؤسسة صغرى على معنى الفصل 

المؤسسة الناشطة التي ال  : 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد   20

أ.د وحديثة التكوين التي ال يتجاوز حجم استثماراتها  600رقم معامالتها السنوي األقصى يتجاوز 

 أ.د. 300األقصى 

 :الوثـائـق المكّونة للصفقة وترتيبها التّفاضلي :3الفصـل 

 :تشتمل الوثائق المكونة للصفقة على

 الّتي تمثّل اإللتزام وثيقة التعهد    1-

 ،كراس الشروط اإلدارية الخاصة  2 -

  جدول األسعار 3- 

 ترّجح الوثائق حسب ترتيبها أعاله. في حالة وجود تضارب أو اختالف بين الوثائق المكونة للصفقة 
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 :الوثائق التعاقدية الالحقة إلبرام الصفقة: 4الفصل 

يع مع جم ، وتكون الصفقة األصليةاالقتضاءد إبرام الصفقة، يمكن تعديلها بواسطة المالحق عند نع

 ة ملفا وحيدا.المالحق الموالي

 :الوثائق الواجب تسليمها لصاحب الصفقة: 5الفصل 

 خمس ابل وصلمقو مجاناالمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب  :بمجرد اإلعالم بإسناد الصفقة، يسلم

بالفصل  عليها المنصوص نة للصفقةالوثائق المكوّ  وبقيةلألصل من وثيقة التعهد  بمطابقتها دنظائر مشهو

 بإستثناء كّراس الشروط اإلداريّة العاّمة.  3عدد 

 : التشريع والتراتيب المطبقة على الصفقة6الفصل 

ه إلى صاحب الصفقة وأعوانتخضع الصفقة للتشريع والتراتيب التونسية الجاري بها العمل كما يخضع 

 .التشريع االجتماعي والجبائي التونسي

ات مانالضّ   

 :ضمان النهائيال:  7الفصل 

 أو ضمانا بنكياالمكلّف بالّدفع 1المحاسب العمومينقدا لدى  يجب على صاحب الصفقة تقديم ضمان نهائي -

وذلك  مبلغ المالحق االقتضاءمن المبلغ األصلي للصفقة يضاف إليه عند  بالمائة  3مقابل وصل إيداع بنسبة 

 ( التي تلي تاريخ تبليغه الصفقة.20في غضون عشرون يوما )

يعّوضه  ن الذيئي أو ما تبقّى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامايرجع الضمان النه -

 :اته وذلكالغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزام

 ، المواد و الخدمات( أشهر ابتداء من تاريخ قبول 4أربعة )في أجل   

 :الحجز بعنوان الضمان: 8 الفصل

وعات بعنوان يؤخذ من الدفبالمائة  10أو الخدمات بنسبة /يتّم إجراء حجز بعنوان الضمان على المواد و -

كون يقد ا األقساط مقابل ما تم إنجازه من التزامات وذلك لضمان حسن إنجاز الصفقة ولضمان استخالص م

 به بعنوان الصفقة. مطالباصاحب الصفقة 

مدرج طبقا للنموذج اليل بالتضامن فبالتزام كالمالي بطلب من صاحب الصفقة، يمكن تعويض الضمان 

 ة.اد والماليّويكون صادرا عن مؤسسة ماليّة مصادق عليها من قبل الوزير المكلّف باإلقتص 1بالملحق عدد 

الغيا  عّوضهيرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي ي

 :( أشهر من4بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة )
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معللة قبل انقضاء األجل المذكور بمقتضى رسالة  سةإدارة المدرإعالم صاحب الصفقة من قبل  إذا تمّ 

 ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأنه لم يف بجميع التزاماته، ال يرجع

يعّوضه. وفي هذه الحجز بعنوان الضمان أو يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي 

الحالة، ال يرجع الحجز بعنوان الضمان أو ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعّوضه الغيا إال برسالة 

 .رفع اليد يسلمها المشتري العمومي

في جميع الحاالت يجب على المشتري إعالم الكفيل بالتضامن لصاحب الصفقة إما كتابيا أو عبر وسيلة ال 

 .سيلة الكترونيةمادية أو أية و
  

 النّظـــــام المـــــالي

 :: صيغة األثمان9 الفصل

 م الصفقة على أساس:تبر

ان الفردية على الكميات التي تحتسب المبالغ المستحقة بعنوان الصفقة بتطبيق األثم أثمان فرديّة و ثمن أو

 .)خالية من جميع االداءات( إنجازها فعليا طبقا للصفقة وقع

 :: طبيعة األثمان 10الفصل 

 

 Hors Droitsوخالية من المعاليم القمرقية واألداءات   األثمان موضوع الصفقة ثابتة وغير قابلة للمراجعة

de Douanes et Taxes .  1971لسنة  310بإعتبارها تتمتع باإلمتياز الجبائي طبقا لما جاء باألمر عدد 

 . 1971 أوت 18المؤرخ في 

 :المكلّف بالدفع: العون 11 الفصل

 . السيد أمين المصاريف لدى وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري الّدفع:ب العون المكلف

 : شروط الخالص 12الفصل  

 :تقديم الفاتورة أو المذكرة -

 مذكرةفاتورة أو ب إدارة المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب يتّم خالص صاحب الصفقة بناءا على موافاة 

مرفوقة بنسخة أصلية من الصفقة مسجلة بالقباضة المالية  ( نظائر5للمواد التي تّم تسليمها وذلك في خمسة )

 .و محضر االستالم الوقتي للتجهيزات

 آجال األذون بالدفع والخالص :31الفصل  

الفواتير أو من تاريخ إستالم يوما ( خمسة وأربعون 45يتعيّن خالص صاحب الصفقة في أجل أقصاه )

 المذّكرات مستوفية الشروط.

( ثالثون يوما ابتداء من 30إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ) تمّ ي

 .وبعد إجراء التجارب الالزمة  للتجهيزات الوقتي القبول تاريخ 



19  

 

ي تلقّ اريخ من تاريخ ( خمسة عشرة يوما على أقصى تقدير من ت15و يتّم خالص صاحب الصفقة بعد )

 األمر بالّصرف.

 تنفيــــذ الصــــفقة

 : آجــال التنفيــذ14 الفصل

 

)ستون يوما ( مايو 60جال ال تتجاوز آيتعين على صاحب الصفقة تزويد المدرسة بحاجياتها في  مّدة صلوحيّة الّصفقة: -

 من تاريخ تبليغه بالصفقة .

 

 :ضبط آجال التنفيذ

بداية  : المذكورة اآلجالالخدمات موضوع الّصفقة في  يسديأن يسلّم المواد و يجب على صاحب الصفقة

ب الّصفقة ويجب على صاح.يوما . 60خالل مدة ال تتجاوز  من تاريخ تبليغه بالصفقة وبمحتواهاالتّنفيذ 

 .التّعاقديّةوالمواصفات الخدمات الكميّات ووباإللتزام بالمواعيد المضبوطة 

 التأخير والعقوبات والمكافآت الماليّةغرامات  :15ل الفص

 

 غرامات التأخير:

 (1000 /2)عرضة لدفع غرامة تأخير تساوي يكون المزّود في صورة حصول تأخير في تسليم المواد      

 دون إعتبار األداء على القيمة المضافة. من مبلغ الصفقة
        

 . ي للّصفقةمن مبلغ الحساب النّهائ%5 التأخير نسبةعن كّل يوم تأخير على أن ال يتجاوز مبلغ غرامات 

رامات بة بغوتطبق هذه الغرامات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطال

 سةالمدرّق فظ حى مع حة األخرلجبر األضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن اإلخالل بااللتزامات التعاقديّ

  في فسخ الصفقة.

 2التغيير في حجم و طبيعة الطلبات: 16 الفصل

 

بات الطل ال يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم

 ..من المبلغ األصلي للصفقة بالمائة  20 ما لم يتجاوز التغيير نسبة
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في صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة 

يوما من تسلمه ( 45)في أجل خمسة وأربعين  المدرسةعلى أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى 

 .الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة

لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة  في صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فإنه يمكن

واآلجال المنصوص عليها أعاله أو المطالبة بتعويض يضبط مبلغه بالتراضي أو من المحكمة ذات 

 .النظر

 : اللــف والنقــل17 الفصل

 اللف 1

  .العليا للمهندسين بمجاز الباب  للمدرسةيبقى اللف ملكا 

محالته أو  بطريقة تجعله يتجنب التلف واألضرار بداية من خروجها منيضمن صاحب الصفقة لف المواد 
المصنع إلى غاية وجهتها النهائية. يجب أن يكون اللف مالئما ليتحمل كل ظروف الترصيف والنقل إلى  من

 . كما يجب أن يكون اللف مطابقا للمقاييس العالميّة المنطبقة على الموادالمدرسة حين تسلم المواد من قبل 
 موضوع الصفقة مع وضع العالمات الخاّصة على الطرود.

 . النقل2 

وكذلك  لى كاهل صاحب الصفقةمقر المدرسة ع غاية إلى  المزود  نمخازمن  تحّمل مصاريف النقل 
مسؤوال على عمليات التكييف واللف صاحب الّصفقة  ىيبقالمكان المقصود و إلى غاية بهالمخاطر المتعلقة 

 .والتسويق والشحن

 فسخ الصفقة والعقوبات والنزاهة وتسوية النّزاعات

 :فسخ الصفقة 18 الفصـل

 

فسخ الصفقة طبقا لإلجراءات الترتيبيّة الجاري بها العمل لمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب يمكن ل

له  من األمر المنّظم للصفقات العموميّة. وفي هذه الصورة يوجه 119و 118و 84وخاّصة أحكام الفصول 

تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو على الخط يدعوه فيها إلى الوفاء بإلتزاماته في أجل محّدد ال يقّل 

 ( أيّام إبتداءا من تاريخ تبليغ التّنبيه.10عن عشرة )

كما يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة طبقا لإلجراءات الترتيبيّة الجاري بها العمل وخاّصة أحكام 

 من األمر المنّظم للصفقات العموميّة.  121الفصل 

 و يمكن التصريح بفسخ الصفقة خاّصة في الحاالت التالية:

من كّراس الشروط  30و 29و 28بسبب تقصير صاحب الصفقة وخطئه طبقا لمقتضيات الفصول  -

 اإلداريّة العاّمة المطبّق على الصفقات العموميّة الخاّصة بالتزّود بالمواد والخدمات.
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من كّراس الشروط   26و 25و 24ار آحادي للمشتري العمومي طبقا لمقتضيات الفصول بقر -

 مات.اإلداريّة العاّمة المطبّق على الصفقات العموميّة الخاّصة بالتزّود بالمواد والخد

لمطبّق من كّراس الشروط اإلداريّة العاّمة ا 27بطلب من صاحب الصفقة طبقا لمقتضيات الفصل  -

 الظاهرة دنيّةعموميّة الخاّصة بالتزّود بالمواد والخدمات في حالة عدم القدرة البعلى الصفقات ال

 والّدائمة لصاحب الصفقة أو في حالة حدث لم يكن صادرا عنه.

فقة خ الصّ يجب أن يبلّغ قرار المشتري العمومي بفس [ذكر المشتري العمومي]يجب أن يبلّغ قرار   -
ة ال إلى صاحب الّصفقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استالم أو بطريق

 ماديّة مؤمنة.

 :التظلّم وتسوية النزاعات 19 الفصـل

 13خ في المؤرّ  2014لسنة  1039تطبّق األحكام الواردة بالباب الثالث من العنوان السادس لألمر عدد 

 المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة. 2014 مارس

 :المحاكم المختصة: 20 الفصـل

تشريع قا للفي صورة نشوب نزاع يمكن ألحد طرفي العقد اللجوء إلى المحكمة المختصة حكميا و ترابيا وف

 الجاري به العمل. 

 أحـــكـــام مختلفة

 :معاليم تسجيل الصفقة 21الفصـل

 

 .3مصاريف التسجيل على صاحب الصفقة تحمل

 :المصادقة على الصفقة22الفصـل 

 

جنة لوافقة مولبحري، امصادقة وزير الفالحة والموارد المائية والصيد دخل الصفقة حيّز التنفيذ إالّ بعد:  ال ت

 مراقبة الصفقات ذات النظر.

 

 

 إمضاء المزود وختمه مع بيان التاريخ
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