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  كراس الشروط اإلدارية الخاصة
 

  كّراس الشّروط اإلدارية الخاصة: األول الباب

  :العروض طلبموضوع   : 1الفصل 

 اشمل قسطت صفقة، تعتزم الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس إبرام ظروف العملفي إطار تحسين 
وذلك بإزالة الغطاء المتكون من مل بعض مواقع الع نجاز أشغال تهيئة أسقفبا دمزود يتعهالختيار  اديوح

 panneaux( شرائح من مادة الترنيت وتركيب غطاء جديد من صفائح معدنية مزدوجة من نوع سندويتش
sandwich)  حسب بالمواقع المحددة لتركيز توفير جميع المواد الالزمة النجاز األشغال وا بما في ذلك

 لجهوية للنقل بصفاقس الكائن شارع الرائد البجاوي صفاقسمستودع الشركة اوالمتواجدة بموقع  كل متطلبات
                         .نيابة قرقنةالشركة ب وكذلك مستودع

  .المطلوبة واألشغال للموادبين كراس الشروط الفنية الخاصة بدقة الخاصيات الفنية ت و

مشارك معاينة يمكن لل، هاتنفيذكل اإلشكاليات الفنية أثناء ل اوتفادي العروض طلبانجاز ولضمان نجاعة 
 . األقل ىعل ساعة من تاريخ المعاينة 24قبل مصلحة العتاد والوسائل العامة بالتنسيق مع ذلك و قعاالمو

  :العقدمدة  ׃ 2الفصل 

  .بسنة واحدة غير قابلة للتجديد بداية من تاريخ تسجيل العقد األشغالحددت مدة إنجاز 

  :شروط المشاركة : 3الفصل 

المالية الضرورية لحسن إنجاز الخدمات و المشاركة للعارضين الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنيةيمكن 
 2درجة  9والمتحصلين على ترخيص من صنف ب  والمرسمين بالسجل التجاريالعروض  طلبموضوع 
  .(B9 catégorie 2 au minimum) على األقل

نويين الذين هم في حالة إفالس أو تصفية ألشخاص الطبيعيين والمعاوتقصى العروض الواردة عن  
  .قضائية

  : صلوحية العروض : 4الفصل 

من اليوم  ابتداء )120(يوما  نيمائة وعشرهم بمجرد تقديمها لمدة يصبح المشاركون ملزمين بعروض
 .أجل محدد لقبول العروض الموالي آلخر

 : الضمان المالي الوقتي : 5الفصل 

 في الوقتي الضمان يمكن تعويضو .)د 3000(دينار بثالثة آالف قتيالضمان المالي الوحدد مبلغ   
ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق  3 عدد كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج بالملحقالتزام  صيغة

  .عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية

 نقلقبل الشركة الجهوية لل الكفيل بالتضامن من لاللتزامو يرجع الضمان المالي الوقتي أو يوضع حد 
  .الضمان النهائي بعد إيداعهو عرضه اختيارتم  الذي المزودبل من قعقد البوالية صفاقس بمجرد إمضاء 
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  :طريقة تقديم العروض  : 6الفصل 

  :التالييتم تقديم العروض على النحو 
 خارجي ثالث فظر في يدرجان ومختومين منفصلين ظرفين في المالي والعرض الفني العرض تضمين

المتعلق  02/2017طلب عروض وطني مفتوح عـدد ( وموضوعه العروض طلب مرجع عليه ويكتب مغلق
  ).التابعة للشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس شغال تهيئة أسقف بسبائك معدنية لبعض مواقع العملبأ

 الوقتي الضمان ئقوثا المالي، العرض وظرف الفني العرض ظرف جانب إلى الخارجي الظرف يتضمن
  .الشروط كراس من 9 بالفصل عليها المنصوص اإلدارية والوثائق

 طريق عن أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن العرض على المحتوي الظرف وجهي
 اليةبو للنقل الجهوية للشركة العام المدير الرئيس السيد: التالي العنوان على الضبط بمكتب مباشرة اإليداع

  .إيداع وصل مقابل صفاقس 3058 منى نهج 0.5 كلم شاكر منزل طريق صفاقس
  2017ماي  08االثنين  يوم للشركة التابع المركزي الضبط مكتب قبل من العروض لقبول أجل آخر حدد

  .اإلرسال سبل لمختلف ذلك إلثبات بالشركة الضبط مكتب ختم ويعتمد منتصف النهار الساعة على
  

  :الفنية العروض .61

 ،الخاصة الفنية كراس الشّروطو إلى الوثائق الفنّية ، إضافةتضمن الظرف الذي يحتوي العرض الفنّيي
  .ومختوماويكون هذا الظرف مغلقا ، 3.9الفقرة  من هذا الكراس 9بالفصل  الوثائق المبينة

  :العروض المالية .62

  2.9الفقرة  9 مالية المنصوص عليها بالفصليتضمن الظرف الذي يحتوي على العرض المالي الوثائق ال
  .يكون هذا الظرف مغلقا ومختوما، ومن هذه الكراس

 :صحة العروض:  6.3

يجب أن تحرر كما  .الشروط الكراس من 9لفصل لطبقا  يتعهد المشارك بتوفير جميع الوثائق للعرض
وتحرر العروض وجوبا  .ميع المالحقجوجداول األسعار و العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد

  .باللغة العربية أو باللغة الفرنسية
 يختم الصفحة األخيرة من كراسو يمضيو يتعين على العارض أن يؤشر على جميع صفحات العرض

 .و ال يمكن للمشارك تقديم أكثر من عرض واحد .الشروط  اإلدارية الخاصة
 :طلب العروضملف ل يضاحاتا مالحق  : 7الفصل 

خمسة يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات أو استفسارات بخصوص طلب العروض في أجل أقصاه 
  .قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض يوما) 15(عشر 

إذا كان الطلب مبررا، يتم إعداد ملحق لملف طلب العروض من طرف الشركة الجهوية للنقل بوالية 
رشحين الذين سحبوا كراسات الشروط في أجل تبة ويوجه إلى جميع المصفاقس يتضمن اإليضاحات المطلو

  .أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض ) 10( عشرة
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يمكن توجيه مالحق إلى المترشحين الذين سحبوا كراسات الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب كما 
) 10( عشرةفي أجل ال يتجاوز  عروضطلب الأو إدخال تعديالت ليس من شأنها تغيير موضوع  العروض

  .تاريخ األقصى المحدد لقبول العروضالقبل أيام 

 : تحديد مبلغ العرض   : 8الفصل 

 القلم  األثمان بلسان األسعار يجب على العارض أن يدرج بجدولو على أساس أثمان فردية العقدبرم ي
ثم يقوم بتضمين هذه . ميع اآلداءات األخرىباعتبار جو باألرقام دون احتساب األداء على القيمة المضافةو

غير قابلة و تكون األثمان المبينة قارةو. جميع اآلداءات باعتبارتطبيقها على الكميات المحددة و األثمان
  .األشغالكل النفقات الناتجة عن تنفيذ  تشملومدة انجاز األشغال  للمراجعة

ى ترجح األسعار المكتوبة بلسان القلم علو لألسعاريرجح جدول األسعار الفردية على القائمة التفصيلية 
تقوم عند االقتضاء و الماليةإصالح جميع األخطاء  تقييم العروضتتولى لجنة و. األسعار المكتوبة باألرقام

 .بتصحيح مبلغ العرض دون أن يكون للعارض إمكانية في االعتراض

  :الوثائق المكونة للعرض  : 9الفصل 

   :ريةلوثائق اإلداا: 1. 9
  

  ر/ع
  

  بيان الوثيقة
  

  العمليات المطلوبة
  

 واجبات المشارك
  

1   

  بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
 

تحرر وفقا للنموذج المدرج  
  1بالملحق عدد 

  

2  
  
  
  

الضمان الوقتي أو التزام الكفيل 
بالتضامن المعوض للضمان المالي 
الوقتي أو الوثائق المؤيدة للمؤسسات 

        الصغرى والمتوسطة

يحرر وفقا للنموذج المدرج  
  3بالملحق عدد 

 إمضاء المؤسسة المالية 
وختمها في آخر الوثيقة مع  

  بيان التاريخ

3    

  كراس الشروط اإلدارية الخاصة
  

  تأشير المشارك على كل صفحة
إمضاء المشارك وختمه في 

  آخر الوثيقة مع بيان التاريخ
مضمون من حالة الترسيم بالسجل   4

ري لم يمض عليه أكثر من شهر التجا
  عند أخر أجل لتقديم العروض

    أو مطابقة لألصل نسخة أصلية

نسخة من رخصة تعاطي النشاط من   5
  . على األقل 2درجة  9صنف ب 

Argument type B9 catégorie 2 mini  

  
  نسخة  مطابقة لألصل

  

 الصندوق في االنخراط في شهادة  6
  االجتماعي للضمان الوطني

  

  ة مجردةنسخ
  

 الجبائية الوضعية في شهادة الجباية في الوضعية  شهادة  7
 أجل آخر إلى يوما  60 صالحة
  العروض لقبول

  

 شهادة يجب تقديم تفويضفي حالة ال   8
 العرض أمضى الذي الشخص أن تبين

 الممثلمفوض له من طرف الوكيل أو 
  .للمشارك القانوني

التراتيب طبقا التفويض إعداد يتم 
  .العمل بها لجاريا

تقديم نسخة أصلية من شهادة 
  التفويض 
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   :ض الفنيرلعاوثائق :  2. 9
  

 

 بيان الوثيقة
  

  واجبات المشارك  طريقة التقديم

 
في  اعتمادهاالوثائق الفنية التي يتم 

  :العروض ةتقييم مطابق

الخاص بالعرض  5الملحق عدد  -
  .الفني المقدم

 
 طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 

مع إدراج البيانات حسب   5 عدد
  .هذا الملحق

 
التأشير على جميع الصفحات 

ختمه في آخر و وإمضاء المشارك
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

  

  :لعرض الماليوثائق ا : 3. 9
 

 بيان الوثيقة
  

  واجبات المشارك  طريقة التقديم

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق   وثيقة التعهد
يانات حسب مع إدراج الب 2عدد 

  .هذه الملحق

ختمه في أخر و إمضاء المشارك
  الوثيقة مع بيان التاريخ

 بالملحق المدرج نموذجطبقا لأل  القائمة التفصيلية لألسعار 
 حسب البيانات إدراج مع 6 عدد
 األثمان إدراج بعد الملحق هذا

 وباألرقام القلم بلسان

 الصفحات جميع على التأشير
 آخر يف وختمه المشارك وإمضاء
  .التاريخ بيان مع الوثيقة

 :فتح العروض   : 10الفصل 

  7201 ماي 08االثنين فتح العروض وذلك في جلسة علنية تلتئم يوم القارة للجنة التفتح الظروف من قبل 
 بقاعة االجتماعات باإلدارة العامة للشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس الكائنة الثانية بعد الزوالعلى الساعة 

  .ويمكن للمشاركين حضور هذه الجلسة، نهج منى صفاقس 0.5بطريق منزل شاكر كلم 

ويتعين على ممثلي العارضين الراغبين في حضور هذه الجلسة تقديم تفويض خاص ممضى من قبل الممثل 
  .القانوني للعارض وبطاقة التعريف الوطنية

وال يمكن ألي . األقصى المحدد لقبول العروضال تفتح إال العروض التي وردت في أجل ال يتجاوز التاريخ 
  .عارض أن يسحب عرضه بعد إيداعه أو أن يدخل عليه تغييرات وإال أعتبر هذا العرض الغيا

  :التالية كل عرض مخالف لشروط طلب العروض ىيقص
 من تاريخ مطالبة ابتداءأيام عمل ) 5(يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك خالل أجل خمسة  -

  .الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس بذلك
  )وساعته يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لتحديد تاريخ الوصول(ورد بعد اآلجال  -
  .لم يتضمن وثيقة الضمان الوقتي -
 .لم يتضمن العرض المالي -
  .لم يتضمن العرض الفني -

  .بتعويض ال يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطالبة



الجهوية للنقل  لشركةل  تابعة عمل لمواقع أشغال تهيئة أسقف بسبائك معدنية: 02/2017طلب عروض مفتوح عدد كراس الشروط 
 بصفاقس 

 - 6 - 

 :العروضتقييم منهجية  : 11الفصل 
مرحلة أولى التثبت باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي، في  العروض فيتقييم  تتولى لجنة

صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع 
  .تداء من العرض المالي األقل ثمناالعروض المالية تصاعديا أي اب

ثم تتولى في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل 
  .في صورة مطابقته لكراس الشروط تنفيذ األشغالثمنا وتقترح إسناده 

اعتماد نفس يتم  إقصاؤه كماوإذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم 
حين تحديد العرض الفني  إلىالمنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي 

  .بإتباع هذه المنهجية اختياره تمالمطابق والذي ي

 :تبليغالإجراءات  : 12الفصل 

 إعالم العارض الذي تم 20(ن يعشراعه خالل الوإيدوتسجيله عقد العليه إمضاء  تعينوياختياره يتم( 
 .مع وجوب تعويض الضمان الوقتي بالضمان النهائييوما الموالية 

 إذنبمجرد تسلم  األشغالانطالق انجاز اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان  المزودعلى  كما يتعين
 .المصلحة ببداية االنجاز

  

  إطلعت عليه ووافقت
  ………………………في .……………… ـحرر ب
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  البنود التعاقدية: الباب الثاني
  العقدموضوع   : 13الفصل 

سقف بعض مواقع العمل وذلك بإزالة الغطاء المتكون من شرائح عقد النجاز أشغال تهيئة أيبرم هذا ال
 panneaux) من مادة الترنيت وتركيب غطاء جديد من صفائح معدنية مزدوجة من نوع سندويتش

sandwich)   بما في ذلك توفير جميع المواد  الالزمة النجاز األشغال والتركيز بالمواقع المحددة حسب
 دة بمستودع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس الكائن شارع الرائد البجاوي صفاقسمتطلبات كل موقع  والمتواج

  .ومستودع نيابة قرقنة

  .المطلوبة لألشغالو تبين كراس الشروط الفنية الخاصة بدقة الخاصيات الفنية 

  العقد مدة : 14الفصل 

  .هلبسنة واحدة غير قابلة للتجديد بداية من تاريخ تسجي العقدحددت مدة إنجاز 

  :بين العقد ابرم هذأ  :األطراف المتعاقدة  : 51الفصل 
  

الشركة الجهوية للنقل بصفاقس شركة خفية اإلسم  في شخص : الشركة الجهوية للنقل بصفاقسأ ـ   
السجل  ،صفاقس 3058نهج منى  0,5العام عنوانها طريق منزل شاكر كلم  رمديالممثلها القانوني الرئيس رئيسها 

والفاكس  74.240.444الهاتف  003899TAM000 والمعرف الجبائي   B112217-1997التجاري 
  soretras@soretras.tn   والبريد األلكتروني 888.450.74

 

 أو) اإلسم واللقب والصفة( ...........................................................................................: المزودب ـ  

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

.................................................................................................................................................................................................... 
ف والفاكس والبريد أرقام الهاتومع عنوانه ) األول ولؤالمسواللقب وصفة  واالسمتسميته و االجتماعياإلسم (

   .األلكتروني ورقم السجل التجاري ورقم المعرف الجبائي

 ترتيبها التفاضليو للعقدالوثائق المكونة   : 61الفصل 
  :على للعقدتشتمل الوثائق المكونة 

  ـ وثيقة التعهد
  ـ كراس الشروط اإلدارية الخاصة 

  .ـ كراس الشروط الفنية الخاصة
  .ارالقائمة التفصيلية لألسع ـ
  .مالحق كراس الشروط ـ
   .يعتمد الترتيب المنصوص عليه أعاله للعقدفي حالة وجود تضارب أو اختالف بين الوثائق المكونة و

أنّه في حالة وجود تضارب بين بيانات جدول األسعار وبيانات التفصيل التقديري وبيانات وثيقة كما 
جدول األسعار هي التي تعتمد وتعدل وجوبا البيانات  فان بيانات األسعار المكتوبة باألحرف على ،التعهد 

   .وذلك لإلثبات المبلغ الحقيقي للعرض ،المخالفة وكذلك األخطاء المادية في العمليات الحسابية 

األصلي مع جميع  العقدكون يو بواسطة المالحق عند االقتضاء، هبعد إبرام العقدكما يمكن تعديل 
  .زأالمالحق الموالية وحدة ال تتج
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  الضمان المالي النهائي   : 71الفصل 

في أجل ال  عقدمن المبلغ الجملي لل)  % 3(ثالثة بالمائة تقديم ضمان مالي نهائي قدره  المزوديجب على 
وذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان ويمكن اعتماد نم باختيارهإعالمه يوما من تاريخ  20يتعدى 
  .)4ملحق عدد (النهائي

الضمان المالي النهائي أو ينقضي التزام الكفيل بالتضامن المتعلق به  بمقتضى مكتوب رفع اليد  يرجعو
 لمحضر القبو صفاقس في أجل ال يتجاوز أربعة أشهر من تاريخوالية مسلم من طرف الشركة الجهوية للنقل ب

 .المتعاقد عليها والذي يكون اثر انقضاء فترة الضمان الفني دون تحفظ ممضى من الطرفين النهائي

 األثمان وطبيعة صيغة : 81الفصل 

 باعتبار األداءاتو األداء على القيمة المضافة اعتباردون  تضبط األثمان على أساس األثمان الفردية
  : اتعلى األثمان كاملة األداء المضافة للحصولمبلغ  األداء على القيمة إليه  ثم يضاف ،األخرى

= (Prix Unitaire T.T.C) (Prix Unitaire hors TVA)  + (Montant de la TVA). 

في ما يخص نسبة األداء على و .العقدتعتبر األثمان خارج األداء قارة وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة 
 .القيمة المضافة يتم تحيينها كلما طرأ تغيير عليها

 الخالص وشروط  طريقة  : 91الفصل 

يوما من تاريخ تسجيل الفاتورة بمكتب الضبط  30في أجل  العقديتم خالص المبالغ المستحقة في إطار 
  . الشركة الجهوية للنقل بصفاقسب المالية إدارةمن قبل  بالشركة

 المزودبعد تقديم المحاسبة و عن طريق إدارة المالية طبقا للفوترة المتعلقة لكل وصل طلبية يتم الخالص
ممضاة  حسب التشريع الجاري به العمل، ة في أربعة نظائرفاتورصفاقس والية بالجهوية للنقل إلى الشركة 

العناصر المحددة لهذه المبالغ، و العقدومختومة ومؤرخة ومرقمة يضبط فيها المبالغ التي يطالب بها بموجب تنفيذ 
  .  ومحضر االستالمالوثائق المؤيدة وخاصة وصل الطلب  إلحاقمع 

  حجم األشغالالتغيير في    : 20الفصل 

المطلوبة بنسبة عشرين بالمائة  األشغالحجم ظ الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس بحقها في تغيير حتفت
أن يقدم أي اعتراض  للمزودال يمكن و بدون تغيير األثمانذلك و بالزيادة أو بالنقصان  من مبلغ الصفقة (% 20)
  . أو تحفظ

   واالستالم اإلنجاز   : 12الفصل 

   .انجازهاالمزمع  واألشغالوصالت طلبية متضمنة للكميات يكون التزود عبر    

وتقوم الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس  .المبينة بكراس الشروط طبقا للمواصفاتاألشغال تقبل 
تطابق الخدمات والمواد المستعملة للمواصفات والخصوصيات الفنية المتعاقد عليها والمحددة بكراس  مراقبة مدىب

  .عرض الفني التي يجب على المزود احترامهاالشروط وبال

  الفني الضمان : 22الفصل

اشهر 12( اشهر باثني عشرةالدنيا الفني  الضمان ةت مددحد(.  
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ذلك في و ،المشار لها آنفاالضمان خالل فترة  وانجاز األشغال التي حصلت بها أضرار بتعويض المزوديلتزم و
 . صفاقس كتابيا بالتعويضوالية شركة الجهوية للنقل بعشرة أيام من تاريخ مطالبة الخمسة  أجل 

  فسخ العقد : 32الفصل 

طبقا لإلجراءات الترتيبية الجاري بها العمل  العقدصفاقس فسخ والية يمكن للشركة الجهوية للنقل ب
  . من األمر المنظم للصفقات العمومية 122وخاصة أحكام الفصل 

 تدعوه الوصول مضمونة رسالة بواسطة تنبيها المزود إلى سصفاقوالية ب للنقل الجهوية الشركة توجه
  .تبليغه تاريخ من ابتداء أيام عشرة عن يقل ال محدد أجل في بالتزاماته للقيام فيها

 .رآخ إجراء أي دون العقد فسخ صفاقسب للنقل الجهوية للشركة يمكن أعاله المذكور األجل بانقضاء

  النزاعاتو فض الخالفات : 42الفصل 

فإنه يتعين على هذا األخير  والمزودصفاقس والية خالف بين الشركة الجهوية للنقل ب تسجيلصورة  في
صفاقس تقريرا مفصال حول موضوع الخالف وأسبابه ومطالبه عند والية أن يرفع إلى الشركة الجهوية للنقل ب

  .الخالفديم مقترحات لحل قصد تق هيوما اإلجابة كتابيا على طلبات 15تولى الشركة في أجل تو .االقتضاء

صفاقس أو في والية في صورة انقضاء األجل المذكور أعاله دون التوصل بإجابة الشركة الجهوية للنقل ب
أن يتقدم بطلب  للمزودصفاقس لحل الخالف، يمكن والية صورة عدم القبول بمقترحات الشركة الجهوية للنقل ب

  .عات بالحسنى عرض الخالف على اللجنة االستشارية لفض النزا

كما يمكن مباشرة أو في صورة عدم القبول بمقترحات اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى لحل 
  . بصفاقس الخالف اللجوء إلى المحكمة المختصة

  للمزودم األهلية المدنية الوفاة أو عد : 52الفصل 

بكامل  العقد ممارسة الوصي أو الوكيل أو المستحقون يواصل للمزود المدنية األهلية عدم أو وفاة حالة في
 هإذا ما تم إبرام العقدوذلك بخالف القرار الذي يمكن أن يصرح به الشخص المسؤول عن  الشرعية القانونية

  .بالقرار ويسري مفعول الفسخ بداية من تاريخ التصريح. المزودألهلية  اعتبارا

إذا ما تعلقت بخدمات، ما عدا إذا قبل  همدنية لصاحباألهلية ال في حالة الوفاة أو فقدان العقديصرح بفسخ 
بذلك  مع المستحقين أو الوكيل أو الوصي ويسري مفعول الفسخ إذا ما صرح همواصلته الشخص المسؤول عن

 للمزوديخول  على حسب الحاالت المنصوص عليها بهذا الفصل ال. بداية من تاريخ الوفاة أو فقدان األهلية
 .والمستحقين أي تعويض

  العقدمعاليم تسجيل  : 62الفصل 

    . المزودعلى  العقدتحمل مصاريف تسجيل 

  الشركة الجهوية للنقل بصفاقس
  الرئيس المدير العام

  إطلعت ووافقت

  المزود
  

  إطلعت ووافقت
  

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

  ...............................في..................حرر ب
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  الباب الثالث
  

  النجاز أشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل  لفنيةاالخاصيات و تقديم المشروع
  بمستودع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس

  
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX 
 
 
 

(Voir Partie Etat et  Spécifications Techniques en Annexe 5) 
 

 

 
 

  

  لرابعالباب ا
  

  طلب العروضالوثائق الملحقة بملف 
  

  
  

  بطاقة إرشادات عامة حول المشارك : 1الملحق عدد      
       

  االلتزام تعهدالوثيقة  :2الملحق عدد      
  

  

 
    للضمان الوقتي المعوض بالتضامنالكفيل  التزام نموذج :3الملحق عدد 

          
   .للضمان النهائي المعوض بالتضامنالكفيل  التزام نموذج : : 4الملحق عدد               

      
  العرض الفني :5عددالملحق             

      
 القائمة التفصيلية لألسعار:  6الملحق عدد             
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  الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
 الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل طلب العروض

  ة الجهوية للنقل بصفاقسالتابعة للشرك
 

  بطاقة إرشادات عامة حول المشارك:  1ملحق عدد 
  

  اإلجابة  البيان

  
  االجتماعي االسم

  

  

  
  االجتماعيالمقر 

  

  

  
  السجل التجاري

  

  

  
  الممثل القانوني أو المفوض عنه

  

  

  
  المعرف الجبائي

  

  

  
  الشركة تكوينتاريخ 

  

  

  
  الهاتف

  

  

  
  الفاكس

  

  

  
  ونيالبريد اإللكتر

  

  

  
  ………………………في .………………حرر بـ 

 
  )ختمهو إمضاء المشارك( 
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  الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
 طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل

  التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس
  

  )اإللتزام(وثيقة التعهد :  2ملحق عدد 

  
 )........................................................والخطة االسم واللقب(  أسفله الممضي إني -
  ..........................................................:................ولحساب باسم المتصرف -
  .....  ...................................................................بـ التجاري بالسجل رسمالم -

  ..........................................................................................عدد تحت   
   ...........................................:عدد تحت االجتماعي للضمان الوطني بالصندوق منخرطال-
  ...............................................).....بالكامل العنوان ذكر ( بـ مخابرته محل المعين -
  :............................................................................................بصفتي -

النجاز أشغال تهيئة أسقف  العروض طلب ملفل المكونةو ذكرها اآلتي الوثائق جميع على اإلطالع بعدو
 االلتزام وثيقة بمستودع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بعض مواقع العمل

   ثماناألجدول   -1
 الخاصة كراس الشّروط اإلدارية  -2
 الخاصة كراس الشّروط الفنية  -3
 مالحق كراس الشروط  -4

 : وألتزم بما يلي أتعهد
 باعتبارو اقترحتها لتيا ثمانلأل طبقا أعاله المذكورة الوثائقب مبينةال للشّروط وفقا األشغال ههذ إنجاز)   1    

 قيمتها حددت والتي ،المضافة القيمة على األداء منها وخاصة واألداءات المباشرة وغير المباشرة التأثيرات جميع
) وباألرقام القلم بلسان بالدينار المبلغ( قدره بمبلغ

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

 :يتوزع المبلغ كما يليو
 القلم سانبل بالدينار المبلغ( المضافة القيمة على األداء اعتبار دون مبلغ -

......................................................................................................................................................).وباألرقام
............  

 ............................................... )وباألرقامم القل بلسان بالدينار المبلغ( المضافة القيمة على األداء مبلغ -
......................................................................................................................................................….  

  . الكميات على ةقترحمال الفردية األثمان تطبيق من المبلغ هذا ويتأتى
  

  

  .الخاصة اإلدارية الشّروط كراس عليه نصت لما وفقا العروض طلب موضوع إسداء) 2
  

      .العروض طلب من جزءا تكون التي الخاصة اإلدارية الشّروط بكراس مدرجةال بنودال جميع تطبيق) 3
  

    .آلخر أجل لقبول العروض ليالموا اليوم من ابتداء العقد تنفيذ مدة طيلة التعهد هذا شروط على اإلبقاء) 4
  

 الصندوق إزاء قانونية وضعية في أنني يثبت بما وأدلي االجتماعي للضمان الوطني بالصندوق منخرط بأنني) 5
  .التاريخ هذا في ةوالصالح ةالمصاحب شهادةلل طبقا
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، فإنه ذلك عكس وتثب صورة فيو. قانوني حجر ةلاح في )ليست مثلهاأ التي شركةال أن أو( لست أنني شهدأ) 6
  ).مثلهاأ التي شركةال مسؤولية على أو( مسؤوليتي على هإنجازو آلية بصفة العقد فسخ يمكن

  

 أو البنكب فتوحالم حسابال إلى بتحويلها عقدال بموجب مستحقةال المبالغ بصفاقس للنقل الجهوية الشركة دفعت
  .)البريدية أو البنكية الهوية ذكر( .................... ............: عدد تحت .................................: البريد

  

  
  ………………………في .………………حرر بـ 

 
  )إمضاء المشارك وختمه( 

  
 

  )العروض  طلب في للمشاركة صالح": عبارة اليد بخط مشاركال يكتب(
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  الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
 مواقع العملطلب العروض الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض 

  التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس
  

  نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي:  3ملحق عدد 

  
  

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

…....................................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................... )2( بصفتنا – بصفتيعمال 

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

 تمت .........................................................................................................................................) 3( أن نشهد  -  أشهد: أوال
 مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من 113 بالفصل عمال المالية وزير منعليها  – عليه قةداصالم

) 3( وأن سحبها يقع لم قةداصالم هذه وأن العمومية الصفقات بتنظيم المتعلق 2014
أودعت  – قد أودع ..................................................................................................................................................................

 قدرهو القار الضمان مبلغ .............................. بتاريخ .................... عدد وصلال حسب التونسية للبالد العام المال أمين ىدل
  .إرجاعه يقع لم الضمان هذا وأن إليه المشار األمر من 113 بالفصل عليه المنصوص) دينار 5000( دينار آالف خمسة

 والقاطن ...............................................) 4( بالتضامنو شخصية ةبصف نكفل أننا – أكفل نينأ – نصرح – أصرح: ثانيا
  ............................................................................................................................................................ )5( بـ

من طرف  ........................عنها بتاريخ  –المعلن عنه  العروض طلب في لمشاركةا قصد الوقتي الضمان مبلغ وانعنب
  ...........................................................................) 6(والمتعلق بـ بصفاقس للنقل الجهوية الشركة

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

 ،)باألحرف( ..............................................................................…بـ الوقتي ناضمال بلغم حدد
  .) باألرقام( ادينار.................................................. وبـ
العروض  طلب بعنوان به مدينا عارضال يكون قد ذيوالأعاله  المذكورالمضمون فيه  المبلغ بدفع نلتزم – ألتزم: ثالثا

 قضائي أو إداري إجراء أيب القيام أو مسبق تنبيه دون بصفاقس للنقل لجهويةا الشركة به تقدمت كتابي طلب أول ندع
  .مسبق

  .العروض لقبول محدد أجل آلخر الموالي اليوم من ابتداء يوما 120 لمدة صالحا الضمان هذا بقىي

  ...................…في............... … بـ حرر
  )وختمها المالية المؤسسة إمضاء(

  

  ممضينلل وأ لممضيلقب لوال االسم) 1(
 الضامنة المؤسسة وعنوان االجتماعي االسم) 2(
 الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة) 3(
 ) ذات معنوية(للعارض  االجتماعي االسم وأ) ذات طبيعية(العارض  سما) 4(
 العارض عنوان) 5(
االستشارةموضوع طلب ) 6(  
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  الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
 الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العملطلب العروض 

  التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس
  

  نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان النهائي:  4ملحق عدد 
  
  

  ......................................................................................................... )1( أسفله الممضون نحن – أسفله الممضي إني

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

  ......................................................................................................................................... )2( بصفتنا – بصفتي عمال

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

 تمت .........................................................................................................................................) 3( أن نشهد  -  أشهد: أوال
 مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من 113 بالفصل عمال المالية وزير من عليها – عليه المصادقة

) 3( وأن سحبها يقع لم المصادقة هذه وأن العمومية الصفقات بتنظيم المتعلق 2014
 أودعت – أودع قد ..................................................................................................................................................................

 وقدره القار الضمان مبلغ .............................. بتاريخ .................... عدد الوصل حسب التونسية للبالد العام المال أمين لدى
  .إرجاعه يقع لم الضمان هذا وأن إليه المشار األمر من 113 بالفصل عليه المنصوص) دينار 5.000( دينار آالف خمسة

 والقاطن ...............................................) 4( وبالتضامن شخصية بصفة نكفل أننا – أكفل أنني – نصرح – أصرح: ثانيا
  ................................................................................................................................................................... )5( بـ

 الشركة طرف من ........................ بتاريخ عنه المعلن العروض طلب في المشاركة قصد الوقتي الضمان مبلغ بعنوان
  ........................................................................................) 6(بـ ةوالمتعلق بصفاقس للنقل الجهوية

.................................................................................................................................................................  
 ،)باألحرف(........................................................................ ......…بـ الوقتي الضمان مبلغ حدد
  ). باألرقام( دينارا.................................................. وبـ
 عند العروض بطل بعنوان به مدينا العارض يكون قد والذي أعاله المذكور فيه المضمون المبلغ بدفع نلتزم – ألتزم: ثالثا
  .مسبق قضائي أو إداري إجراء بأي القيام أو مسبق تنبيه دون بصفاقس للنقل الجهوية الشركة به تتقدم كتابي طلب أول

  .العروض لقبول محدد أجل آلخر الموالي اليوم من ابتداء يوما 120 لمدة صالحا الضمان هذا يبقى

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

  )وختمها المالية المؤسسة إمضاء(

  
  

  

   للممضين أو للممضي واللقب االسم) 1(
  الضامنة المؤسسة وعنوان االجتماعي االسم) 2(
  الضامنة للمؤسسة االجتماعي االسم) 3(
  ) معنوية ذات( للعارض االجتماعي االسم أو) طبيعية ذات( العارض اسم) 4(
 العارض عنوان) 5(

 االستشارةموضوع طلب  (6)
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  الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
 طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل

  التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس
  

 العرض الفني  :  5ملحق عدد 
 

Etat et Spécifications Techniques des travaux à exécuter 
 

 
N° 

 

Désignation des spécifications 
technique exigées impérativement 

 
U 

 
Quantité 

 

Offre et engagement du 
soumissionnaire 

1  
Démontage avec soins des anciennes 
plaques en éternite  existante installées 
sur les charpentes à aménager y 
compris le collecte et le transfert des 
plaques et leurs déchés au dépôt de 
remisage de la Soretras situé à la route 
du port de pêche. 
Unité : Le mètre carré. 
 
 

  
 
M2 

 
 

3250 

 

2 Démontage avec soins des anciennes 
plaques des bardages installés sur les 
charpentes à aménager 
Unité : Le mètre carré. 
 

 
M2 

 
35 

 

3 Procéder aux travaux de maçonnerie 
nécessaires sur la partie supérieure des 
murs (dos) après démontages des 
plaques existantes (réfection des 
fissures et reprise d’enduit).  
Y compris le dégagement des déchés. 
Unité : Le mètre linéaire. 
 

 
ML 

 
600 

 

4 Fourniture et pose des panneaux en bac 
sandwich pré laquée d’épaisseur 40 mm 
,isolant en polyuréthane, épaisseur de la 
tôle supérieure et de la tôle inférieure 
=0.5mm y compris recouvrement, 
fixation dans les règle de l’art, 
boulonnage auto perçant, rivets, 
goujons, étanchéité et toute sujétions. 
NB : Le montage des plaques doit être 
en un ou deux morceaux dans le sens 
longitudinale. 
Unité : Le mètre carré. 

 
 
M2 

 
 

3250 

 

5 Fourniture et pose des solen en tôle pré    
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laqué épaisseur 7 / 10, la largeur de  
développement  est de 400 mm selon 
demande du maître de l’ouvrage. 
Unité : Le mètre carré. 
 

ML 10 

6 Fourniture et pose des chenaux 
d’évacuation des eaux pluviales  en tôle 
galvanisée 20/10 avec les supports 
nécessaires y compris la fixation à 
l’ossature de la charpente et à la 
maçonnerie, boulons, vis, soudure, 
recouvrement et toute sujétions  
Unité : Le mètre linéaire. 
 

 
ML 

 
300 

 

7 Fourniture et pose des tubes pour  
décentes d’eau des pluies en P V C de 
diamètre 140 mm et de 3,2 mm 
d’épaisseur y compris fixation et toute 
sujétions 
Unité : Le mètre linéaire. 
 

 
ML 

 
40 

 

8 Fourniture et pose de tôle de bardage 
vertical d’épaisseur 63/100 pré laquée 
couleur vert y compris fixation à 
l’ossature de la charpente et à la 
maçonnerie, recouvrement, boulons, 
rivets ,vis, soudure et toute sujétions 
Unité : Le mètre carré. 
 

 
 
M2 

 
 

40 

 

9 Fourniture et pose des pannes en fer 
acier  UPE de 100 mm pour  l’ossature 
de la charpente du dépôt de KERKENA 
en remplacement des pannes existante 
en bois (y compris les travaux 
d’enlèvement des pannes en bois) 
Unité : Le mètre linéaire. 
 

 
ML 

 
70 

 

 
 

  ………………………في .………………حرر بـ 
 

  )إمضاء المشارك وختمه( 
  



الجهوية للنقل  لشركةل  تابعة عمل لمواقع أشغال تهيئة أسقف بسبائك معدنية: 02/2017طلب عروض مفتوح عدد كراس الشروط 
 بصفاقس 

 - 19 - 

  الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
 طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل

  التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس

  سعارالقائمة التفصيلية لأل:  6ملحق عدد 

Offre financière  des travaux  demandés: 
 

 
N° 

 
Désignation des spécifications technique 

exigées impérativement 

 
U 

 
Quantité 

Prix 
Unitaire 
H T V A 

Prix total 
H T V A 

1 Démontage avec soins des anciennes plaques 
en éternite  existante installées sur les 
charpentes à aménager y compris le collecte 
et le transfert des plaques et leurs déchés au 
dépôt de remisage de la Soretras situé à la 
route du port de pêche. 
Le mètre carrée ………………….………... 
……………………………………………….. 
 

  
 
M2 

 
 

3250 

  

2 Démontage avec soins des anciennes plaques 
des bardages installés sur les charpentes à 
aménager 
Le mètre carrée ………………….………... 
……………………………………………….. 
 

 
M2 

 
35 

  

3 Procéder aux travaux de maçonnerie 
nécessaires sur la partie supérieure des murs 
(dos) après démontages des plaques 
existantes (réfection des fissures et reprise 
d’enduit).  
Y compris le dégagement des déchés. 
Le mètre linéaire ………………………... 
……………………………………………….. 

 
ML 

 
600 

  

4 
 

Fourniture et pose des panneaux en bac 
sandwich pré laquée d’épaisseur 40 mm , 
isolant en polyuréthane, épaisseur de la tôle 
supérieure et de la tôle inférieure =0.5mm y 
compris recouvrement, fixation dans les règle 
de l’art, boulonnage auto perçant, rivets, 
goujons, étanchéité et toute sujétions. 
NB : Le montage des plaques doit être en un 
ou deux morceaux dans le sens longitudinale. 
Le mètre carrée ………………….………... 
……………………………………………… 

 
 
M2 

 
 

3250 
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5 Fourniture et pose des solen en tôle pré laqué 
épaisseur 7 / 10, la largeur de  développement  
est de 400 mm selon demande du maître de 
l’ouvrage. 
Le mètre linéaire ………………………... 
………………………………………………. 

  
10 

  

6 Fourniture et pose des chenaux d’évacuation 
des eaux pluviales  en tôle galvanisée 20/10 
avec les supports nécessaires y compris la 
fixation à l’ossature de la charpente et à la 
maçonnerie, boulons, vis, soudure, 
recouvrement et toute sujétions  
Le mètre linéaire ………………………... 
……………………………………………….. 
 

 
ML 

 
300 

  

7 Fourniture et pose des tubes pour  décentes 
d’eau des pluies en P V C de diamètre 140 
mm et de 3,2 mm d’épaisseur y compris 
fixation et toute sujétions 
Le mètre linéaire ………………………... 
……………………………………………….. 
 

 
ML 

 
40 

  

8 Fourniture et pose de tôle de bardage vertical 
d’épaisseur 63/100 pré laquée couleur vert y 
compris fixation à l’ossature de la charpente 
et à la maçonnerie, recouvrement, boulons, 
rivets ,vis, soudure et toute sujétions 
Le mètre carrée ………………….………... 
……………………………………………….. 

 
 
M2 

 
 

20 

  

9 Fourniture et pose des pannes en fer acier  
UPE de 100 mm pour  l’ossature de la 
charpente du dépôt de KERKENA en 
remplacement des pannes existante en 
bois (y compris les travaux d’enlèvement 
des pannes en bois) 
Le mètre linéaire……………………..… 
…………………………………………. 

 
ML 

 
70 

  

Prix total de l’ensemble des travaux en H T  
Montant autres taxes s’il y a lieu  

Montant de la TVA  
Prix total de l’ensemble des travaux en T T C  

: األداءات بلسان القلم  للعرض المالي  قبل الجملي  الثمن                                                                  

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

: باعتبار جميع األداءات بلسان القلم  للعرض المالي  الجمليالثمن 
............................................................................................................................................................  

 ………………………في .………………حرر بـ 
 )إمضاء المشارك وختمه( 


