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  كـّراس الّشـروط اإلداریة الخاصة: عنوان األولال

 شروط طلب العروض :األولالباب 
 موضوع طلب العروض : 1 الفصل
  شروط المشاركة: 2الفصل 
  مشاركتھا المؤسسات الصغرى المعنیة بطلب العروض وشروط: 3الفصل 
  العروض صلوحیة: 4 الفصل

 الضمان المالي الوقتي: 5الفصل 
 تقدیم العروض طریقة: 6الفصل 

  .العروض الفنیة -1.6
  العروض المالیة -2.6
  صحة العروض -3.6

  الوثائق المكونة لملف طلب العروض: 7الفصل 
 اإلیضاحات ومالحق ملف طلب العروض: 8الفصل 
 تحدید مبلغ العرض: 9الفصل 
  الوثائق المكّونة للعرض: 10الفصل 

 لوثائق اإلداریةوقتي واللضمان المالي الالظرف المتضمن  - 1ـ 10
  لعرض الفنيالظرف المتضمن ل -2- 10
  الظرف المتضمن للعرض المالي  - 3ـ.10

 فتح الظروف: 11الفصل 
 العروض وإسناد الصفقة تقییممنھجیة : 12الفصل 

 إجراءات تبلیغ الصفقة: 13الفصل             
 

  البنود التعاقدیة :الباب الثاني
   قةموضوع الصف: 14الفصل 
    شروط المشاركة: 15الفصل 
   المؤسسات الصغرى المعنیة بطلب العروض وشروط مشاركتھا: 16الفصل 
   الوثائق المكونـة للصفقة وترتیـبھا التفاضلي: 17الفصل 
    الوثائق الواجب تسلیمھا لصاحب الصفقة: 18الفصل 
   الصفقة التشریع والتراتیب المنطبقة على: 19الفصل 
   اللغة المستعملة والعملة :20الفصل 
    المناولة: 21الفصل 
    صیغة األثمان : 22الفصل 
    بیان األثمـان: 23الفصل 
    األثمان طبیعة :24الفصل 
    التغییر في كمیة الخدمات :25الفصل 
  طریقة الخالص :26الفصل 
  المحاسب المكلف بالدفع  :27الفصل 
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    شروط الخالص :28الفصل 
    النھائي المالي الضمان :29الفصل 
    مدة صلوحیة الصفقة : 30الفصل 
    آجال بدایة اإلنجاز : 31الفصل 
    المطابقة للمواصفات: 32الفصل 
    قبول األزیاء  :33الفصل 
    إصالح األزیاء بما یناسب العون :34الفصل 
    برنامج تسلیم الطلبیات  :35الفصل 
   غرامات التأخیر :36الفصل 
    فسخ الصفقة :37الفصل 
    فض الخالفات والنزاعات :38الفصل 
    عدم األھلیة المدنیة لصاحب الصفقةأو الوفاة  :39الفصل 
  معالیم تسجیل الصفقة :40الفصل 
 صحة الصفقة: 41الفصل 

  
  

  الفنیة الخاصةكراس الشروط : العنوان الثاني
 

  

  تحدید الحاجیات :42الفصل 
  صفقةتعھدات صاحب ال :43الفصل 
  المواصفات الفنیة لألقساط المتعلقة بھذه الصفقة: 44الفصل 

 
  

  الوثائق الملحقة بملف طلب العروض
  

  

     وثیقة التعّھد :1الملحق عدد 
    بطاقة إرشادات عامة حول المشارك :2الملحق عدد 
    تصریح على الشرف بعدم اإلفالس :3الملحق عدد 
   الّصفقة إبرام التأثیر في إجراءات تصریح على الشرف بعدم :4الملحق عدد 
والیة  تصریح على الشرف بأن العارض لم یكن عونا لدى الشركة الجھویة للنقل ب :5الملحق عدد 

  سنوات 5أنھ قد مضى على إنقطاعھ عن العمل بھا  مدة ال تقل عن  أو صفاقس 

 للضمان الوقتي نموذج التزام الكفیل بالتضامن المعوض :6الملحق عدد 
  

   .للضمان النھائي نموذج التزام الكفیل بالتضامن المعوض :7الملحق عدد 
  حدیثة التكوین تصریح على الشرف بإستقاللیة المؤسسة الصغرى الناشطة أو :8الملحق عدد 

  .جدول األثمان: 9الملحق عدد 
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  ّكراس الّشروط اإلداریة الخاصة: العنوان األول
  

 روضشروط طلب الع: األّول الباب
  إكساء األعوان :موضوع طلب العروض :1 الفصل

إلقتناء أزیاء الشغل ألعوان الشركة الجھویة للنقل بوالیة موضوع الصفقة في طلب العروض الوطني  یتّمثل
  .صفاقس صالحة لمدة سنة واحدة غیر قابلة للتجدید

وتتوزع الطلبات موضوع . طلوبةكّراس الّشروط الفّنیة الخاصة بدقة الخاصیات الفّنیة لألزیاء الم ویبّین
  : قسطا كما یلي) 15(عشر  خمسةطلب العروض إلى 

  
  القسط

  الكمیة  التفصیل
  المحتوى  العدد

  2600  سروال إضافي+ كسوة   كسوة  صیف سائق قابض  1
 240  سروال إضافي+ كسوة   كسوة صیف مراقبین  2
  1250  معطف  معطف  3
 5000 قمیص ذات أكمام قصیرة  قمیص صیف 4
 4400  قمیص ذات أكمام طویلة  قمیص شتاء  5
 1750  سروال إضافي+ كسوة   كسوة شتاء سائق قابض  6
 160  سروال إضافي+ كسوة   كسوة شتاء مراقبین  7
 Mocassin  2600  حذاء صیف  8
 1800  شتاء  حذاء شتاء  9

 Chaussures de sécurité 900  "أعوان الفنیة"حذاء أمان  10
 Veste+Pantalon 360 (V+P) بدلة عمل صیف  11
 Blouse+Pantalon  300  (B+P)  بدلة عمل صیف  12
 Veste+Pantalon  360 (V+P)بدلة عمل شتاء   13
 Blouse+Pantalon  300  (B+P)بدلة عمل شتاء   14
   Tergal  40  بلوزة صیف  15

  

لمنصوص علیھا كما یمكن للمؤسسات الصغرى ا. عدة أقساطأو في قسط واحد  یمكن لكل عارض المشاركة
 )أقمصة أكمام طویلة (  05عدد و) قصیرةأقمصة أكمام ( 04عدد بالفصل الثالث من ھذه الكراس المشاركة في األقساط 

بدلة ( 13وعدد ) Blouse+pantalon بدلة عمل صیف ( 12وعدد ) Veste+pantalonبدلة عمل صیف ( 11وعدد 
  .)Tergalبلوزة صیف ( 15وعدد ) Blouse+pantalonء بدلة عمل شتا( 14وعدد ) Veste+pantalonعمل شتاء 

  شروط المشاركة  : 2الفصل 

یمكن المشاركة للعارضین الذین تتوفر فیھم الّضمانات الفّنیة والمالیة الضروریة لحسن إنجاز أزیاء الشغل 
  .موضوع طلب العروض والمرسمین بالسجل التجاري
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  عروض المؤسسات الصغرى المعنیة بطلب ال  : 3الفصل 

 1039من األمر عدد  20على معنى الفصل المؤسسات الناشطة والمؤسسات حدیثة التكوین تعتبر مؤسسة صغرى 
   .المنظم للصفقات العمومیة 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة 

  حیة العروضلوص : 4الفصل 

دایة من الیوم الموالي للتاریخ یوما ب) 120( نیمائة وعشریبقى المشاركون ملزمین بعروضھم بمجرد تقدیمھا لمدة 
  .األقصى المحدد لقبول العروض

  الّضمان المالي الوقتي  :5الفصل 

  :حّدد مبلغ الّضمان المالي الوقتي بالنسبة لكل قسط كما یلي

  القسط
 الضمان الوقتي  التفصیل

  المحتوى  العدد

  د 3.500,000  سروال إضافي+ كسوة   كسوة  صیف سائق قابض  1

  د 350,000  سروال إضافي+ كسوة   یف مراقبینكسوة ص  2

  د 1.250,000  معطف  معطف  3

 د 1.000,000 قمیص ذات أكمام قصیرة  قمیص صیف 4

 د 1.200,000  قمیص ذات أكمام طویلة  قمیص شتاء  5

  د 2.500,000  سروال إضافي+ كسوة   كسوة شتاء سائق قابض  6

  د 250,000  سروال إضافي+ كسوة   كسوة شتاء مراقبین  7

  د Mocassin  1.050,000  حذاء صیف  8

  د 750,000  شتاء  حذاء شتاء  9

  د Chaussures de sécurité 400,000  "أعوان الفنیة"حذاء أمان  10

  د Veste+Pantalon 250,000 (V+P)بدلة عمل صیف   11

  د Blouse+Pantalon  200,000  (B+P) بدلة عمل صیف   12

  د Veste+Pantalon  200,000 (V+P)بدلة عمل شتاء   13

  د Blouse+Pantalon  150,000  (B+P)بدلة عمل شتاء   14

  د Tergal  10,000  بلوزة صیف  15

یوما إبتداء من الیوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول ) 120(ن یمائة وعشرصالحا لمدة  ویجب أن یكون ھذا الّضمان
 6لتزام كفیل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد یمكن تعویض الّضمان المالي الوقتي في صیغة إكما  .العروض

  .ویكون صادرا عن مؤسسة مالیة مصادق علیھا من قبل الوزیر المكلف بالمالّیة

  .یمكن لكل مشارك في أكثر من قسط أن یقّدم ضمانا مالیا إجمالیا

لھ من قبل الشركة الجھویة للنقل  إللتزام الكفیل بالتضامن المعوض ایوضع حّد وویرجع الّضمان المالي الوقتي أ
  .بوالیة صفاقس بمجرد إمضاء عقد الصفقة من قبل المشارك الذي تّم إختیار عرضھ وبعد إیداعھ الّضمان المالي النھائي
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  طریقة تقدیم العروض: 6الفصل 

المتعلق  02/2018طلب عروض عدد ال یفتح " صندوق خارجي یختم ویكتب علیھ وتقدم العروض في ظرف أ
   .مغلقا ومختوماالصندوق  وأویكون ھذا الظرف  "بإقتناء أزیاء شغل ألعوان الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

من كراس  10الضمان الوقتي والوثائق اإلداریة المنصوص علیھا بالفصل  على الصندوق وأ ھذا الظرف یحتويو
 11و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1اش بالنسبة لألقساط عدد متر واحد من القموأنموذج واحد لكل قسط  الشروط باإلضافة إلى

كما  .یتكون أنموذج األحذیة من حذائین إثنین في شكل زوجین 10و 9و 8 أما بالنسبة لألقساط عدد. 15و 14و 13و 12و
 األول للعرض الفني یخصص الظرف ین ومختومین ومغلقینمنفصل على ظرفینالصندوق  ویحتوي الظرف الخارجي أ

  .الماليف الثاني للعرض الظرو

المركزي مقابل  طلدى مكتب الضب مباشرة والبرید السریع أ وول أصعن طریق البرید مضمون الو العروضتوجھ 
 3058نھج منى  0.5الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس طریق منزل شاكر كلم  :على العنوان التاليوصل إیداع 

  . صفاقس

ویعتمد ختم مكتب  على الساعة منتصف النھار 2018أفریل  17الثالثاء  موحدد آخر أجل لقبول العروض لیو
  .الضبط إلثبات تاریخ القبول

    :العروض الفّنیة -1.6

وكّراسات عرض لالوثائق اإلدارّیة لو یتضمن الظرف الذي یحتوي على العرض الفّني باإلضافة إلى الوثائق الفّنیة         
شھادة مسلمة من طرف مخابر مختصة في النسیج تثبت مطابقة  الشروط من كّراس 10مبّین بالفصل  وكما ھالّشروط 

 5و  4و  3و  2و  1عدد بالنسبة لألقساط للمواصفات الفنیة المدرجة بكراس الشروط  لألنموذج القماشنوعیة وتركیبة 
ذیة تثبت مطابقة على شھادة مسلمة من طرف مخابر مختصة في الجلود واألحو 15و 14و 13و  12و  11 و 7و 6و

 .10و 9و 8 عددبالنسبة لألقساط األحذیة للمواصفات الفنیة المدرجة بكراس الشروط  نموذج 

 األنموذج 

ویجب . تدل على بعض المعطیات عن األثمان وال یجب أن تحمل النماذج المقترحة أیة عالمة تعرف بالعارض أ
  ..).القسط عدد(لفني أن تحمل ھذه النماذج نفس المراجع المذكورة صلب العرض ا

وتكون . قبل إنقضاء األجل األقصى المحدد لقبول العروضوتغییر األنموذج بعد تسلیمھ ولأو وال یمكن سحب 
  .مصحوبة بمتر واحد من القماشالعروض المتكونة من األقمشة 

   .ــدد في شكل زوجین2ن عــئییتكون أنموذج األحذیة من حذا

  .ركة وال یمكن للمشاركین المطالبة بإسترجاعھ ألي سبب من األسبابیعتبر األنموذج المقدم ملكا للش

  :العروض المالیة -2.6

الوثائق المنصوص علیھا  ھاالمشاركة ب تي تمتالأو األقساط للقسط یتضمن الظرف الذي یحتوي العرض المالي 
طلب العروض الذي یتعلق بھ  والذي یجب أن یكون مختوما یكتب علیھ اسم العارض ومرجع الكّراس همن ھذ 10بالفصل 
  .العرض

  :صّحة العروض -3.6

والقائمة التفصیلیة  الفردیة یجب أن تحّرر العروض بكاملھا بالحبر بما في ذلك وثیقة التعھد وجدول األسعار
  .كورةبالّلغة الفرنسیة ویقصى كّل عرض ال تتوّفر فیھ الّشروط المذأو وتحّرر العروض وجوبا بالّلغة العربیة . لألسعار

األشخاص المؤھلین أو فحة األخیرة وتمضى من قبل الشخص صیؤشر على جمیع صفحات العرض وتختم ال
  .لإلمضاء بإسم المشارك حسب الحالة
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  .قسطالنفس ل وال یمكن للمشارك في طلب العروض تقدیم أكثر من عرض

المشارك خالل أجل یتم یتضمن تحفظات لم یتّم رفعھا من قبل أو لشروط طلب العروض  یقصى كّل عرض مخالف
كما یقصى كّل عرض ورد . تحدیده من طرف الشركة ابتداء من تاریخ مطالبة الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس بذلك

  .لم یتضمن وثیقة الّضمان الوقتيأو ) الضبط لتحدید تاریخ الوصول یعتمد ختم مكتب(بعد اآلجال 

  .ألي سبب من األسباب المطالبة بتعویضیمكن للمشاركین الذین تّم إقصاء عروضھم  الو

  الوثائق المكونة لملف طلب العروض: 7الفصل 
  :یتكون ملف طلب العروض من الوثائق التالیة

 ).اإللتزام(وثیقة التعھد  -
  ).شروط طلب العروض والبنود التعاقدیة(كّراس الّشروط اإلداریة الخاصة  -
 .كّراس الّشروط الفّنیة الخاصة -
 .األثمانجدول  -
 .حق كراس الشروطمال -

 اإلیضاحات ومالحق ملف طلب العروض: 8الفصل 
قبل  اموی 15إستفسارات بخصوص كراس الشروط في أجل أقصاه أو توضیحات  یمكن لكّل مشارك أن یطلب كتابیا
 .التاریخ األقصى المحّدد لقبول العروض

ّجھ اإلجابة إلى جمیع المترّشحین الذین وتتولى الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس دراسة ھذه اإلستفسارات وتو
 .أیام قبل التاریخ األقصى المحّدد لقبول العروض) 10( عشرةكّراسات الّشروط في أجل ال یتجاوز  سحبوا

 وویمكن توجیھ مالحق إلى المترّشحین الذین سحبوا كّراسات الّشروط قصد مزید توضیح ملف طلب العروض أ
قبل التاریخ األقصى المحّدد أیام ) 10(عشرة ییر موضوع الّصفقة في أجل ال یتجاوز تعدیالت لیس من شأنھا تغ إدخال
 .العروض لقبول

  تحدید مبلغ العرض :9الفصل 
األثمان بلسان القلم  الفردیة تبرم الّصفقة على أساس أثمان فردیة ویجب على العارض أن یدرج بجدول األسعار

ثّم یقوم بتضمین ھذه األثمان بالقائمة . جمیع اآلداءات األخرى بإعتبارو المضافة وباألرقام دون احتساب األداء على القیمة
بحیث یتّم تحدید مبلغ العرض دون اعتبار األداء على القیمة  1ة بالفصل عدد بینالمالتفصیلیة لألسعار واعتبار الكمیات 

  .لّصفقةاضمن وثیقة التعّھد باعتباره مبلغ  األداء على القیمة المضافة ویتّم إدراجھ ویضاف إلى ھذا المبلغ،. المضافة

 .األداءات منفصلة مبلغ األداء على القیمة المضافة والمبلغ الجملي باعتبار جمیع یتعّین على العارض أن یبّین بصفة
للعارض  العروض إصالح جمیع األخطاء وتقوم عند االقتضاء بتصحیح مبلغ العرض دون أن یكونتقییم تتولى لجنة و

  .ة االعتراضإمكانی

ترّجح األسعار المكتوبة بلسان القلم على األسعار وعلى القائمة التفصیلیة لألسعار الفردیة یرّجح جدول األسعار
 .المكتوبة باألرقام
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  الوثائق المكّونة للعرض :10الفصل 
  :الظرف المتضمن للضمان المالي الوقتي والوثائق اإلداریة. 10-1

  :على الوثائق التالیة صندوقالأو  یجب أن یحتوي ھذا الظرف

  :ـ الضمان المالي الوقتي
  

  المشارك واجبات  المطلوبة العملیات  الوثیقة بیان

  الّضمان المالي الوقتي -
  أو
التزام الكفیل بالّتضامن المعّوض للضمان  -

یمكن لكل مشارك والوقتي لكل قسط على حدة 
  .ضمانا مالیا إجمالیافي أكثر من قسط أن یقّدم 

یحرر وفقا للنموذج المدرج بالملحق  
  .6عدد 

إمضاء المؤسسة المالیة وختمھا 
  .في آخر الوثیقة مع بیان التاریخ

  :الوثائق اإلداریة ـ 

  المشارك واجبات  المطلوبة العملیات  الوثیقة بیان

ـ مضمون من حالة الترسیم بالسجل التجاري 
علیھ أكثر من شھر عند آخر أجل ض لم یم

  .لتقدیم العروض
   أصلي نظیر

طلب (ـ كّراس الّشروط اإلداریة الخاصة 
إمضاء المشارك وختمھ في آخر   تأشیر المشارك على كّل صفحة   )العروض والبنود التعاقدیة

  التاریخ الوثیقة مع بیان

إمضاء المشارك وختمھ في آخر    فحةتأشیر المشارك على كّل ص   ـ كّراس الّشروط الفّنیة الخاصة 
  التاریخ الوثیقة مع بیان

ـ تصریح على الشرف یقّدمھ المشارك بأنھ 
تسویة قضائیة طبقا أو لیس في حالة إفالس 

  .للتشریع الجاري بھ العمل
ـ یجب أن یرفق المشارك الذي یوجد في حالة 
تسویة رضائیة عرضھ بتصریح في الغرض 

  .لإلعالم

ج المدرج بالملحق نسخة من النموذ
مع إدراج البیانات حسب ھذا  3عدد 

 الملحق
  

إمضاء المشارك وختمھ في آخر 
  التاریخ الوثیقة مع بیان

ـ شھادة في االنخراط في الصندوق الوطني 
  للضمان االجتماعي

مطابقة نسخة  وأصل الشھادة أ
    لألصل

ـ تصریح على الشرف بعدم التأثیر في مختلف  
  نفیذ الّصفقةتوإجراءات إبرام 

طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 
4  

إمضاء المشارك وختمھ في آخر 
  التاریخ  الوثیقة مع بیان

شھادة في الوضعیة الجبائیة صالحة  ساریة المفعولـ شھادة في الوضعیة الجبائیة 
    .إلى آخر أجل لقبول العروض

ج بالملحق نسخة من النموذج المدر  طاقة إرشادات عامة حول المشاركـ ب
  .مع بیان المعطیات 2عدد 

إمضاء المشارك وختمھ في آخر 
  الوثیقة مع بیان التاریخ

الشخص الذي أمضى  في صورة أنـ تفویض 
  .الممثل القانوني للمشاركوھلیس  العرض

یتّم إعداد التفویض طبقا للتشریع 
  اإلشھاد القانوني   والتراتیب الجاري بھا العمل
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  المشارك واجبات  المطلوبة تالعملیا  الوثیقة بیان

ـ تصریح على الشرف بأن العارض لم یكن 
عونا عمومیا لدى الشركة الجھویة للنقل 

أنھ قد مضى على إنقطاعھ أو بوالیة صفاقس 
  .سنوات 5عن العمل بھا مدة التقل عن 

د دطبقا للنموذج المدرج بالملحق ع
5  

إمضاء المشارك وختمھ في آخر 
  .یخالوثیقة مع بیان التار

ـ نسخة من التصریح المقدم إلى إدارة الجبایة 
ذلك و 2016و 2015و 2014بعنوان سنة 

  .للمؤسسات الصغرى الناشطة بالنسبة
    .مجردة نسخة

ـ نسخة من شھادة التصریح باإلستثمار 
والوثائق المثبتة في الغرض المنصوص علیھا 

 2007لسنة  69من القانون عدد  45بالفصل 
والمتعلق بحفز  2007سمبر دی 27المؤرخ في 

للمؤسسات المبادرة اإلقتصادیة بالنسبة 
  . الصغرى حدیثة التكوین

    .مجردة نسخة

المؤسسة ـ تصریح على الشرف بإستقاللیة 
  حدیثة التكوینأو  الصغرى الناشطة

طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 
8.  

إمضاء المشارك وختمھ في آخر 
  .الوثیقة مع بیان التاریخ

قدیم وثیقة مثبتة لھیكلة رأس مال المؤسسة ت
أو  للمؤسسات الصغرى الناشطةبالنسبة 

  حدیثة التكوین
    .مجردة نسخة

  تكون الوثائق المنصوص علیھا أعاله صالحة للیوم الموالي للتاریخ األقصى المحدد لقبول العروض▪ 

لكل قسط في ظرف مغلق یحمل إسم یجب تضمین كل عرض فني  :لعرض الفنيتضمن لمالظرف ال .2- 10        
    ..."العرض الفني الخاص بالقسط عدد" المشارك وعبارة 

  المشارك واجبات  طریقة التقدیم  الوثیقة بیان

ـ مالحق العرض الفني المصاحبة لكراس 
  الشروط

  مختومةوممضاة   

  أصل الشھادة  نتائج التحالیلشھائد ـ 

سبة مسلمة من طرف مخابر مختصة في النسیج بالن
 12و  11و  7و 6و 5و  4و  3و  2و  1عدد لألقساط 

  .15و 14و 13و 

مسلمة من طرف مخابر مختصة في الجلود واألحذیة 
  .10و 9و 8 بالنسبة لألقساط عدد
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  :الظرف المتضّمن للعرض المالي .10-3
  :یجب أن یحتوي ھذا الظرف على الوثائق التالیة

  اركواجبات المش  طریقة التقدیم  الوثیقة بیان

ر    1تكون متممة طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  )اإللتزام(وثیقة التعھد   ي آخ ھ ف ارك وختم اء المش إمض
  التاریخ الوثیقة مع بیان

 جدول االثمان 
  

ركة       ل الش ن قب ّلم م وذج المس ا للنم ة طبق ون متمم تك
ان   د إدراج األثم فاقس بع ة ص ل بوالی ة للنق الجھوی

 .09لحق عدد م بلسان القلم وباألرقام

فحات   ع الص ى جمی یر عل التأش
ي آخر     ھ ف وإمضاء المشارك وختم

  .التاریخ الوثیقة مع بیان

 فتح الظروف: 11الفصل 
فاقس وذلك تفتح الظروف من قبل اللجنة القارة لفتح الظروف المحدثة بقرار من الشركة الجھویة للنقل بوالیة ص

بقاعة اإلجتماعات باإلدارة العامة  بعد الزوال الثانیةعلى الساعة  2018أفریل  17الثالثاء  في جلسة علنیة تلتئم یوم
  .ویمكن للعارضین حضور ھذه الجلسة نھج منى صفاقس 0.5للشركة الجھویة للنقل بصفاقس طریق منزل شاكر كلم 

ویتعین على ممثلي العارضین الراغبین في حضور ھذه الجلسة تقدیم تفویض خاص ممضى من قبل الممثل 
  .انوني للعارض وبطاقة التعریف الوطنیةالق

مخالف لشروط طلب  یقصى كل عرضو ،ال تفتح إال العروض الواردة في اآلجال المحددة لقبول العروض
  :التالیة العروض

   .ـ لم یتضمن وثیقة الضمان الوقتي
   .ـ لم یتضمن العرض المالي

  .)النموذج(فني ـ لم یتضمن العرض ال
  .ین تم إقصاء عروضھم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعویضوال یمكن للمشاركین الذ

   :العروض وإسناد الّصفقة تقییممنھجیة  :12الفصل  
في صحة الوثائق  ،في مرحلة أولى التثبت باإلضافة إلى الوثائق اإلداریة والضمان الوقتي التقییمتتولى لجنة 

ة عند اإلقتضاء ثم ترتیب جمیع العروض المالیة تصاعدیا أي المكونة للعرض المالي وتصحیح األخطاء الحسابیة والمادی
  .ابتداء من العرض المالي األقل ثمنا

التثبت في  القیام بالتحالیل الالزمة لنموذج العارض الذي قّدم أفضل عرض مالي ثّم ثم تتولى في مرحلة ثانیة
نادا على نتائج التحالیل التي تتولى الشركة است مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا

  .في صورة مطابقتھ لكراس الشروطوتقترح إسناده الصفقة  انجازھا لدى المخابر المختّصة

وإذا تبین أن العرض الفني المعني غیر مطابق لكراس الشروط یتم إعتماد نفس المنھجیة بالنسبة للعروض الفنیة 
لى حین تحدید العرض الفني المطابق والذي یمكن إسناده الصفقة بإتباع ھذه إعدي المنافسة حسب ترتیبھا المالي التصا

  .المنھجیة

  إجراءات تبلیغ الّصفقة: 13الفصل 
بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة ویتعین علیھ إمضاء عقد الصفقة وتسجیلھ  یتّم إعالم العارض الذي تّم اختیاره

 .النھائيمع وجوب تعویض الضمان الوقتي بالضمان  یوما الموالیة) 20(ن یوإیداعھ خالل العشر

كما یتعین على صاحب الصفقة اتخاذ كل اإلجراءات الضروریة لضمان انطالق انجاز الصفقة بمجرد تسلم اذن 
  .المصلحة ببدایة اإلنجاز

 ووافقت علیھ اطلعت
  .......................في .....................حرر بـ 
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  د التعاقدیةالبنو:الباب الثاني

  إكساء األعوان :موضوع الصفقة :14الفصل 
یتّمثل موضوع الصفقة في طلب العروض الوطني إلقتناء أزیاء الشغل ألعوان الشركة الجھویة للنقل بوالیة 

  .لسنة واحدة غیر قابلة للتجدیدصفاقس 
 خمسةتتكون الصفقة من و .ھاویبین كراس الشروط الفنیة الخاصة بدقة الخاصیات الفنیة لألزیاء المزمع إقتناء

  :قسطا) 15(عشر 

  القسط
  الكمیة  التفصیل

  المحتوى  العدد
  2600  سروال إضافي+ كسوة   كسوة  صیف سائق قابض  1
 240  سروال إضافي+ كسوة   كسوة صیف مراقبین  2
  1250  معطف  معطف  3
 5000 قمیص ذات أكمام قصیرة  قمیص صیف 4
 4400  لةقمیص ذات أكمام طوی  قمیص شتاء  5
 1750  سروال إضافي+ كسوة   كسوة شتاء سائق قابض  6
 160  سروال إضافي+ كسوة   كسوة شتاء مراقبین  7
 Mocassin  2600  حذاء صیف  8
 1800  شتاء  حذاء شتاء  9

 Chaussures de sécurité 900  "أعوان الفنیة"حذاء أمان  10
 Veste+Pantalon 360 (V+P)بدلة عمل صیف   11
 Blouse+Pantalon  300  (B+P) مل صیف بدلة ع  12
 Veste+Pantalon  360 (V+P)بدلة عمل شتاء   13
 Blouse+Pantalon  300  (B+P)بدلة عمل شتاء   14
 Tergal  40  بلوزة صیف  15

كما یمكن للمؤسسات الصغرى المنصوص علیھا . عدة أقساطأو یمكن لكل عارض المشاركة في قسط واحد 
) أقمصة أكمام طویلة (  05وعدد ) أقمصة أكمام قصیرة( 04لكراس المشاركة في األقساط عدد بالفصل الثالث من ھذه ا

بدلة ( 13وعدد ) Blouse+pantalon بدلة عمل صیف ( 12وعدد ) Veste+pantalonبدلة عمل صیف ( 11وعدد 
  .)Tergalیف بلوزة ص( 15وعدد ) Blouse+pantalonبدلة عمل شتاء ( 14وعدد ) Veste+pantalonعمل شتاء 

  شروط المشاركة  :15الفصل 
یمكن المشاركة للعارضین الذین تتوفر فیھم الّضمانات الفّنیة والمالیة الضروریة لحسن إنجاز أزیاء الشغل 

  .موضوع طلب العروض والمرسمین بالسجل التجاري

  المؤسسات الصغرى المعنیة بطلب العروض   :16الفصل 
 1039من األمر عدد  20اشطة والمؤسسات حدیثة التكوین على معنى الفصل تعتبر مؤسسة صغرى المؤسسات الن

   .المنظم للصفقات العمومیة 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة 
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  الوثائق المكونـة للصفقة وترتیـبھا التفاضلي  :17الفصل 
  :تتمثل الوثائق المكونة للصفقة في

 .االلتزام مثل وثیقةالتي تالتعھد وثیقة  – 1
 ) شروط طلب العروض والبنود التعاقدیة(الخاصة  اس الشروط اإلداریةكر – 2
 .كراس الشروط الفنیة الخاصة – 3
  ثمانجدول األ – 4
 .مالحق كراس الشروط – 5
العامة المطبق على الصفقات العمومیة الخاصة بالتزود بمواد عادیة وخدمات الصادر  كراس الشروط اإلداریة – 6

 1996 سبتمبر 25رخ في األول المؤ بمقتضى قرار الوزیر

  .بین الوثائق المكونة للصفقة، ترجح الوثائق حسب ترتیبھا أعاله االختالفأو في صورة التضارب و

فإن  ،غیر أنھ في حالة وجود تضارب بین بیانات جدول األسعار وبیانات التفصیل التقدیري وبیانات وثیقة التعھد
ھي التي تعتمد وتعدل وجوبا البیانات المخالفة وكذلك الفردیة سعار بیانات األسعار المكتوبة باألحرف على جدول األ

  .للصفقةوذلك لإلثبات المبلغ الحقیقي للعرض الذي یعتمد أساسا  ،األخطاء المادیة في العملیات الحسابیة

ق وتكون الصفقة األصلیة مع جمیع المالح ،اإلقتضاءوبعد إبرام الصفقة، یمكن تعدیلھا بواسطة المالحق عند 
  ".الصفقة" الموالیة وحدة ال تتجزأ تسمى 

  الوثائق الواجب تسلیمھا لصاحب الصفقة :18الفصل 
بمجرد اإلعالم بإسناد الصفقة، تسلم الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس صاحب الصفقة مجانا ومقابل وصل 

  . خمسة نظائر أصلیة من العقد المتعلق بالصفقة المعنیة

  الصفقة لتراتیب المطبقة علىالتشریع وا :19الفصل 
   .المنظم للصفقات العمومیة 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد 

 اللغة المستعملة والعملة :20الفصل 
یعد صاحب الصفقة كل الوثائق التي تسلمھا الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس تطبیقا ألحكام ھذه الصفقة 

  .اللغة الفرنسیة والدینار التونسيو أباعتماد اللغة العربیة 

  المناولة :21الفصل 
 أن یكلف غیره والصفقة أن یقوم بنفسھ بتنفیذ الصفقة وال یمكن أن یساھم بھا في شركة أ یجب على صاحب

  .بتنفیذھا

  : صیغة األثمان :22الفصل 
  .علیاوتطبق ھذه األثمان على الكمیات المنجزة ف. تبرم الصفقة على أساس أثمان فردیة

  :بیان األثمان :23الفصل
  :تتضمن األثمان البیانات التالیة

 الثمن دون اعتبار األداء على القیمة المضافة  -
  نسبة ومبلغ األداء على القیمة المضافة  -
  اتاألداء جمیع الثمن باعتبار -

  األثمان طبیعة :24الفصل

  .لصفقة قارة وغیر قابلة للمراجعةاألثمان الفردیة ل
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  الخدمات كمیة تغییر في ال  :25الفصل 

الكمیات التعاقدیة والتي یمكن تحفظ في حجم الطلبات ما لم تتجاوز أو الیمكن لصاحب الصفقة أن یقدم أي اعتراض 
  .بالمائة بالزیادة أو التقلیص 20تغییرھا في حدود 

  طریقة الخالص  :26الفصل 

یوما من تاریـــخ تسجیل الفاتورة بمكتب  30یتم خالص المبالغ المستحقة في إطار الصفقة في أجل ال یتجاوز 
الضبط بالشركة وبعد اإلقرار بقبول المواد دون تحفظ من قبل الشركة الجھویة للنقـل بوالیة صفاقس عن طریق صك بنكي 

  .تحویل بنكي من طرف الشركة الجھویـة للنقل بوالیة صفاقس إلى الحساب الجاري لصاحب الصفقةأو 

  مكلف بالدفع المحاسب ال :27الفصل 

  .تولى عملیة الخالص إدارة المالیة والمحاسبة بالشركة الجھویـة للنقل بوالیة صفاقست

  شروط الخالص :28الفصل 

فاتورة متعلقة بالكمیة المسلمة یتم خالص صاحب الصفقة بناء على موافاة الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس ب
  . والمطلوبة بوصل الطلبیة

  ان المالي النھائيالضم :29الفصل 

بإعتبار جمیع  بالمائة من المبلغ الجملي للصفقة 3یتعین على صاحب الصفقة تقدیم ضمان مالي نھائي قدره 
  .لصفقةایوما من تاریخ تبلیغھ  20في أجل ال یتعدى  األداءات
لضمان بطلب من صاحب الصفقة، یمكن تعویض الضمان المالي النھائي بالتزام كفیل بالتضامن المعوض لو

  .من كراس الشروط 7النھائي ویحرر طبقا للنموذج المحدد بقرار السید وزیر المالیة والمدرج بالملحق عدد 
ینقضي التزام الكفیل بالتضامن المتعلق بھ بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر أو یرجع الضمان المالي النھائي 

  .عة أشھر من تاریخ القبول النھائي للمواد دون تحفظرأیھا بخصوص ملف الختم النھائي في أجل ال یتجاوز أرب
ویصبح التزام الكفیل بالتضامن المتعلق بالضمان النھائي الغیا بمرور األجل األقصى المذكور أعاله إال إذا أعلمت 

 بأیة وسیلة أخرى ثابتة والشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس الكفیل بالتضامن بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أ
ما تبقى منھا بعد طرح المبالغ أو وفي ھذه الحالة ترجع الضمانات . التاریخ بأن صاحب الصفقة لم یف بجمیع التزاماتھ

المستوجبة لصاحب الصفقة إال إذا كانت بأكملھا مرصودة لخالص إخالالت صاحب الصفقة الذي یتم إعالمھ عند 
  .االقتضاء بطرق تسویة وضعیتھ

  .كتوب رفع الید مسلم من طرف الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقسترجع الضمانات بمقتضى م

  مدة صلوحیة الصفقة  :30الفصل 

  .لسنة واحدة غیر قابلة للتجدیدتبرم ھذه الصفقة 

  آجال بدایة اإلنجاز  :31الفصل 

  .بدایة من تسلمھ إذن المصلحة لبدایة اإلنجاز یبدأ صاحب الصفقة في إنجاز الخدمات

   طابقة للمواصفاتالم :32الفصل 

 .ألنموذج المقدماویجب أن تكون كل األقساط المسلمة مطابقة للمواصفات المشترطة بكراس الشروط الفنیة 
الخیاطة، وفي حالة وقوع قّوة قاھرة فإن المزود مطالب  والفصالة أ ووالیمكن قبول أي تغییر في نوعیة القماش أ
  .ة الجھویة للنقل بوالیة صفاقسبالحصول على الموافقة المسبقة من قبل الشرك
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المسلمة إلجراء التحالیل الالزمة لدى المخابر المختصة في النسیج  األزیاءللشركة الحق في أخذ عینات من كمیة و
  .طلوبة ویعوض صاحب الصفقة ھذه العیینات على حسابھن مطابقتھا للمواصفات الفنیة المواألحذیة للتأكد م

 ،للمواصفات الفنیة المبینة بكراس الشروط بعده وأ األزیاء المنجزة عند التسلیم مطابقةعدم مالحظة  وعند معاینة أو
المطابقة للشروط الفنیة المطلوبة على حسابھ  غیرفإن الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس تلزم المزود بتعویض األزیاء 

كتابیا في الغرض على أقصى تقدیر وذلك بمقتضى تاریخ إعالمھ لالموالیة  یوما) 15( الخمسة عشرةفي أجل  ال یتجاوز 
وفي صورة عدم التعویض في اآلجال . بأیة وسیلة إثبات أخرى وعن طریق البرید السریع أأو رسالة مضمونة الوصول 

  .36المحددة توظف الغرامات المالیة المنصوص علیھا بالفصل 

األنموذج المقدم، فإن الشركة الجھویة والفنیة  وفي صورة إثبات عدم مطابقة األزیاء المقدمة مع كراس الشروط
أو للنقل بوالیة صفاقس لھا الحق في رفض كامل الكمیة المسلمة مع إمكانیة فسخ العقد بدون المطالبة بتعویضات مالیة 

  .اللجوء إلى القضاء

  قبول األزیاء :33الفصل 

مغازة التابعة للشركة الجھویة للنقل بوالیة یتولى صاحب الصفقة تسلیم كمیة األزیاء المحددة بوصل الطلبیة بال
صفاقس الكائنة بمستودع الرائد البجاوي وذلك من یوم اإلثنین إلى یوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى غایة منتصف 

  .النھار

  إصالح األزیاء بما یناسب العون :34الفصل 

وفي صورة . أیام 10سة األعوان في أجل ال یتجاوز صاحب الصفقة ملزم بالقیام بإصالحات األزیاء بما یناسب أقی
  .الكراس هھذ من 36تجاوز ھذه المدة فإن صاحب الصفقة یخضع لنفس العقوبة المالیة المذكورة بالفصل 

  برنامج تسلیم الطلبیات :35الفصل 

  :كما یليیتم تسلیم األزیاء موضوع الصفقة 

وعدد ) أقمصة أكمام قصیرة( 04عدد  ألقساطبالنسبة ل الطلبیةاإلذن ب استالم من تاریخ یوما 06في أجل أقصاه  -
عدد و) "أعوان الفنیة"أمان حذاء ( 10وعدد ) شتاءحذاء ( 09عدد و) حذاء صیف( 08عدد و) أقمصة أكمام طویلة (  05
بدلة عمل ( 13وعدد ) Blouse+pantalon بدلة عمل صیف ( 12وعدد ) Veste+pantalonبدلة عمل صیف ( 11

  .)Tergalبلوزة صیف ( 15وعدد ) Blouse+pantalonبدلة عمل شتاء ( 14وعدد ) Veste+pantalonشتاء 

 )كسوة صیف سائق قابض( 01 عدد ألقساطبالنسبة ل یوما من تاریخ استالم اإلذن بالطلبیة 90في أجل أقصاه  -
كسوة شتاء ( 07دد عو )كسوة شتاء سائق قابض( 06عدد و )معطف( 03عدد و )كسوة صیف مراقبین( 02عدد و

  .)مراقبین

  غرامات التأخیر :36الفصل 

الكراس لتسلیم الطلبیات  همن ھذ حسب الحالة 35و 32ین بالفصل ةالمذكورو ةالمحدد اآلجالفي حال أي تأخیر في 
 على كل یوم تأخیر على القیمة الجملیة للقسط التي) 01%(باأللف  واحد قدرھاتطبق على صاحب الصفقة غرامة مالیة 

 :التالیةوذلك بتطبیق القاعدة ) ق(أذن بالتزود بھا ولم یتم تسلیمھا 

  x 0,001عدد أیام التأخیر  x) ق= (مبلغ الغرامة   

كحّد أقصى في القیمة الجملیة للقسط ) %5(وذلك دون أن تتجاوز جملة الغرامات المالیة سقف خمسة بالمائة 
شھر فإن للشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس الحق في فسخ العقد والعدول وإذا تجاوز ھذا التأخیر مدة  .بإعتبار األداءات

 من طرف مزود الطلبیةعن تسلم بقیة األزیاء وفي ھذه الحالة فإن الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس تتولى إقتناء بقیة 
  .آخر حسب إختیارھا

لصفقة المخل وتخصم المصاریف الناتجة في كما أن المصاریف اإلضافیة لھذا اإلجراء تكون على عاتق صاحب ا



1 15

التسدیدات المالیة الراجعة لھ وللشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس الحق في تتبع المزود قضائیا في الضرر الالحق لھا 
  .من جراء عدم إحترام مقتضیات كراس الشروط

  فسخ الصفقة :37الفصل 
فقة طبقا لإلجراءات الترتیبیة الجاري بھا العمل وخاصة یمكن للشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس فسخ الص

المنظم  2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039الباب الثالث من األمر عدد وما یلیھ من  118الفصل أحكام 
   .للصفقات العمومیة

   فض الخالفات والنزاعات :38الفصل 

قس وصاحب الصفقة فإن ھذا األخیر یقدم إلى في صورة حدوث خالف بین الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفا
  .الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس تقریرا مفصال حول موضوع الخالف وأسبابھ ومطالبھ عند االقتضاء

یوما اإلجابة كتابیا على طلبات صاحب الصفقة قصد  15وتتولى الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس في أجل 
  .تقدیم مقترحات لحل الخالف

في صورة  وفي صورة انقضاء األجل المذكور أعاله دون التوصل بإجابة الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس أ
عدم القبول بمقترحات الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس لحل الخالف، یمكن لصاحب الصفقة أن یتقدم بطلب عرض 

 1039من األمر عدد  وما یلیھ  185وص علیھا بالفصول الخالف على اللجنة االستشاریة لفض النزاعات بالحسنى المنص
  .المنظم للصفقات العمومیة 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة 

في صورة عدم القبول بمقترحات اللجنة االستشاریة لفض النزاعات بالحسنى لحل الخالف  وكما یمكن مباشرة أ
  . بصفاقس اللجوء إلى المحكمة المختصة

  عدم األھلیة المدنیة لصاحب الصفقة أو  الوفاة: 39الفصل 

الوصي ممارسة الصفقة  والوكیل أ وعدم األھلیة المدنیة لصاحب الصفقة یواصل المستحقون أأو في حالة وفاة 
بكامل الشرعیة القانونیة وذلك بخالف القرار الذي یمكن أن یصرح بھ الشخص المسؤول عن الصفقة إذا ما تم إبرام 

  .ویسري مفعول الفسخ بدایة من تاریخ التصریح بالقرار .ھلیة صاحب الصفقةأل الصفقة إعتبارا
ما عدا إذا قبل  ،لصاحبھا إذا ما تعلقت بخدمات المدنیة فقدان األھلیةأو ة في حالة الوفاة یصرح بفسخ الصفق

ما صرح بذلك الوصي ویسري مفعول الفسخ إذا أو الوكیل أو الشخص المسؤول عن الصفقة مواصلتھا مع المستحقین 
  .فقدان األھلیةأو بدایة من تاریخ الوفاة 

   .ال یخول لصاحب الصفقة والمستحقین أي تعویضلحاالت المنصوص علیھا بھذا الفصل على حسب ا
  معالیم تسجیل الصفقة: 40الفصل 

  .تحمل مصاریف التسجیل على صاحب الصفقة  

  صحة الصفقة :41الفصل 

إمضائھا من قبل الرئیس المدیر العام للشركة ود مصادقة مجلس اإلدارة ال تكون ھذه الصفقة صحیحة إال بع
  .الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

  صاحب الصفقة  
  ووافـقت اطلـعت

  ........................، في .................بـ حرر     
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  الفنیة الخاصة كراس الشروط  :العنوان الثاني
 

  :تحدید الحاجیات :42الفصل 

موضوع الصفقة في طلب العروض الوطني إلقتناء أزیاء الشغل ألعوان الشركة الجھویة للنقل بوالیة  یتّمثل
  .لسنة واحدة غیر قابلة للتجدیدصفاقس 

وتتوزع الطلبات موضوع طلب . ویبّین كّراس الّشروط الفّنیة الخاصة بدقة الخاصیات الفّنیة لألزیاء المطلوبة
  :كما یلي قسطا) 15(عشر  خمسةالعروض إلى 

  القسط
  المحتوى  العدد  الكمیة  التفصیل

  2600  سروال إضافي+ كسوة   كسوة  صیف سائق قابض  1

 240  سروال إضافي+ كسوة   كسوة صیف مراقبین  2

  1250  معطف  معطف  3

 5000 قمیص ذات أكمام قصیرة  قمیص صیف 4

 4400  قمیص ذات أكمام طویلة  قمیص شتاء  5

 1750  سروال إضافي+ كسوة   كسوة شتاء سائق قابض  6

 160  سروال إضافي+ كسوة   كسوة شتاء مراقبین  7

 Mocassin  2600  حذاء صیف  8

 1800  شتاء  حذاء شتاء  9

 Chaussures de sécurité 900  "أعوان الفنیة"حذاء أمان  10

 Veste+Pantalon 360 (V+P)بدلة عمل صیف   11

 Blouse+Pantalon  300  (B+P) بدلة عمل صیف   12

 Veste+Pantalon  360 (V+P)بدلة عمل شتاء   13

 Blouse+Pantalon  300  (B+P)بدلة عمل شتاء   14

 Tergal  40  بلوزة صیف  15

كما یمكن للمؤسسات الصغرى المنصوص علیھا . عدة أقساطأو یمكن لكل عارض المشاركة في قسط واحد 
) أقمصة أكمام طویلة (  05وعدد ) أقمصة أكمام قصیرة( 04بالفصل الثالث من ھذه الكراس المشاركة في األقساط عدد 

بدلة ( 13وعدد ) Blouse+pantalon بدلة عمل صیف ( 12وعدد ) Veste+pantalonبدلة عمل صیف ( 11وعدد 
  .)Tergalبلوزة صیف ( 15وعدد ) Blouse+pantalonبدلة عمل شتاء ( 14وعدد ) Veste+pantalonعمل شتاء 
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  صاحب الصفقةتعھدات   :43الفصل 

الحضور بمقر الشركة الكائن بمستودع شارع الرائد  7و 6و 2و 1یتعّین على كل مشارك أسند لھ القسط عدد  
  .السراویل اإلضافیة لكل عون منتفعوالبجاوي بصفاقس ألخذ أقیسة الكساوي 

بدائرة حدیده بعد اإلتصال ویتم تحدید رزنامة تواجد أعوان المشارك ألخذ األقیسة بمقر الشركة وفق برنامج یقع ت 
صفاقس إنطالقا من الیوم الموالي لتاریخ تسلم المشارك الذي أسند  بشارع رائد البجاويالكائنة  )مغازة اإلكساء( التزوید 

  .أو أكثراإلعالم الذي تبلغھ فیھ الشركة بـإسناده قسط  7و 6و 2و 1 ط عدداقسلھ األ

یتعین على صاحب الصفقة الحضور فإنھ  7و 6و 2و1عدد قساط األإعتبارا ألھمیة عدد المنتفعین بأزیاء و 
  .أیام على أقصى تقدیر) 4(فترات تفصلھا مدة أربعة ) 3(ألخذ األقیسة لمدة ثالث بمقرات الشركة بصفاقس وقرقنة 

الشركة ب دائرة التزوید فإنھ یتعین على 15و 14و13و12و11و10و9و8و5و4و3 أما فیما یخص األقساط عدد
الذین أسندت لھم ھذه األقساط بقائمة تفصیلیة تحدد األقیسة الالزمة  أصحاب الصفقاتللنقل بوالیة صفاقس أن تمد الجھویة 

  .لألعوان المنتفعین بزي العمل

  المواصفات الفنیة لألقساط المتعلقة بھذه الصفقة : 44الفصل 

اردة في المالحق المصاحبة لكراس حددت المواصفات الفنیة لكل قسط من أقساط ھذه الصفقة وفق البیانات الو
  .الشروط

  صاحب الصفقة
  

 ووافـقت اطلـعت
 .......................، في .................. بـ
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  الوثائق الملحقة بملف طلب العروض
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب
 وثیقة التعّھد :1 لحق عددم
  ......................................................................................قسط عدد

 )ذكر القسط(
 ................................................................................ )االسم واللقب والخطة(  إني الممضي أسفلھ -
  ............................................................................................................ :المتصرف باسم ولحساب -
  ............  .................................................................................................. المرسم بالسجل التجاري بـ -

  .................................................................................................................................... تحت عدد   
  ............ .............................................. :االجتماعي تحت عدد المنخرط بالصندوق الوطني للضمان-
.........................................................................  )العنوان بالكامل ذكر (المعّین محل مخابرتھ بـ  -

........................................................................................................................................................   
  ...............  ............................................................................................................................. بصفتي
  

  :بإكساء أعوان الشركة بصفقة عّلقوبعد اإلطالع على جمیع الوثائق اآلتي ذكرھا والمكّونة لملف طلب العروض المت
  

 االلتزام وثیقة التعّھد التي تمّثل وثیقة  -1
  جدول األثمان   -2
 الخاصة كّراس الّشروط اإلداریة  -3
 الخاصة كّراس الّشروط الفنیة  -4
 مالحق كراس الشروط  -5

 : أتعّھد وألتزم بما یلي
طبقا لألثمان التي اقترحتھا لھذا الفصل وباعتبار جمیع  إنجاز ھذه الصفقة وفقا للّشروط المبینة بالوثائق المذكورة أعاله) 1

التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة واألداءات وخاصة منھا األداء على القیمة المضافة، والتي حددت قیمتھا بمبلغ قدره 
  ................................................................................................................................................... )المبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقام(

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

 :ویتوزع المبلغ كما یلي

  )المبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقام(األداء على القیمة المضافة  مبلغ القسط دون اعتبار  ) ع(

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

  )المبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقام(المضافة  مبلغ األداء على القیمة  ) غ(

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

األثمان الفردیة المقترحة على الكمیات وتكون ھذه األثمان وخاصة تلك المنصوص  ویتأتى ھذا المبلغ من تطبیق
  .علیھا ضمن جدول األسعار، نافذة

  .ابتة لثمن القسطقبول الطبیعة الث) 2
  

  .القسط موضوع الّصفقة وفقا لما تنص علیھ كّراس الّشروط اإلداریة الخاصة إسداء) 3
  

  .ن جزءا من الّصفقةتطبیق جمیع البنود المدرجة بكّراس الّشروط اإلداریة الخاصة التي تكّو) 4
  

    .آلخر أجل لقبول العروض المواليطیلة مدة تنفیذ الصفقة ابتداء من الیوم  اإلبقاء على شروط ھذا التعّھد) 5
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للضمان االجتماعي وأدلي بما یثبت أنني في وضعیة قانونیة إزاء الصندوق  بأنني منخرط بالصندوق الوطني) 6
  .للشھادة المصاحبة والصالحة في ھذا التاریخ طبقا

  
فإنھ  رة ثبوت عكس ذلك،وفي صو. في حالة حجر قانوني) الشركة التي أمثلھا لیست أّنأو (أشھد أنني لست ) 7

  ).على مسؤولیة الشركة التي أمثلھاأو (فسخ الّصفقة بصفة آلیة وإنجازھا على مسؤولیتي  یمكن
  

تدفع الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس المبالغ المستحقة بموجب عقد الّصفقة بتحویلھا إلى الحساب 
  .)البریدیةأو البنكیة  ذكر الھوّیة( ........... ...................... :تحت عدد...... ........................... :البریدأو المفتوح بالبنك 

  
  

  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (

 
  )"صالح للمشاركة في طلب العروض": یكتب المشارك بخط الید عبارة(
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 اقسالشركة الجھویة للنقل بوالیة صف
  

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب
  

  بطاقة إرشادات عامة حول المشارك : 2ملحق عدد
  

  .................................................................................................................................. :االسم االجتماعيأو االسم واللقب 

  
   ................................................................................................................................................................. :القانونيالنظام 

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

  
  ............................................................................................................................................................................... :لھاتفا

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

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

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

  
  ....................................................................................................................................................... :رقم المعّرف الجبائي

  

  .............................................................................)االسم واللقب والخطة( ائق العرضالشخص المفوض إلمضاء وث

  
   )البنك والرقم بالكامل( :رقم الحساب الجاري لصاحب الصفقة الذي یتعین إستعمالھ لخالص الخدمات المنجزة

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

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (
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 قسالشركة الجھویة للنقل بوالیة صفا
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب
  

  تصریح على الشرف بعدم اإلفالس: 3ملحق عدد 
  بعدم الوجود في وضعیة تسویة قضائیة وأ

 
  

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

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

  .................................................. تحت عدد...................................................................المرسمة بالسجل التجاري بـ

  ................................................................................................................)العنوان بالكامل(المعّین محل مخابرتھا بـ 

  ". عارضال" المسمى في ما یلي 

  .في وضعیة تسویة قضائیةأو أصّرح على شرفي أني لست في حالة إفالس 

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (
  

 .في حالة التسویة الرضائیة، یجب أن یقدم المشارك شھادة في الغرض: مالحظة
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
  

  صفقة إكساء أعوان الشركةالعروض الوطني الخاص ب طلب
  

  تصریح على الشرف بعدم التأثیر في إجراءات إبرام الّصفقة  :4ملحق عدد 
                                                

  
   .................................................................................................................. )االسم واللقب والصفة( إني الممضي أسفلھ

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

  .................................................................. تحت عدد .................................................. المرسمة بالسجل التجاري بـ

  .. .............................................................................................................. )العنوان بالكامل(المعّین محل مخابرتھا بـ 

  ".العارض"المسمى فیما یلي .................................. .........................................................................................................

ھدایا قصد التأثیر على أو د وعو بواسطة الغیر بتقدیمأو أصّرح على شرفي بعدم قیامي وألتزم بعدم القیام مباشرة 

  .إنجازھا مختلف إجراءات إبرام الّصفقة ومراحل

  

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب
  

  الشرف بأن العارض لم یكن عونا تصریح على : 5ملحق عدد 
  أنھ قد مضى على إنقطاعھأو بالشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس 

  سنوات 5عن العمل بھا لمدة ال تقل عن  
 

  

   .................................................................................................................. )االسم واللقب والصفة( إني الممضي أسفلھ

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

  ..................................................................تحت عدد  ..................................................المرسمة بالسجل التجاري بـ 

  ......................... .......................................................................................) العنوان بالكامل(المعّین محل مخابرتھا بـ 

  ".العارض"المسمى فیما یلي .................................. .........................................................................................................

  :أصّرح على شرفي أني

      )1( لم أكن عونا عمومیا لدى الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس.  

      )1( مومیا لدى الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس وقد مضى عن إنقطاعي عن العمل بھا كنت عونا ع

  .سنوات) 5(لمدة  تفوق خمس 

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (
  
  ضع عالمة في الخانة المناسبة) 1(
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
  

  صفقة إكساء أعوان الشركةروض الوطني الخاص بطلب الع
  

  التزام الكفیل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي نموذج :6 ملحق عدد
  

  ......................................................................................................... )1( الممضون أسفلھ نحن – أسفلھ الممضي إني
…....................................................................................................................................................................................  

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

 – علیھ المصادقة تمت .........................................................................................................................................) 3(أن  نشھد  - أشھد: أوال
 المتعلق 2014 مارس 13 في المؤرخ 2014 ةلسن 1039 عدد األمر من 113 عمال بالفصل المالیة وزیر علیھا من

) 3( وأن سحبھا یقع لم المصادقة ھذه وأن العمومیة بتنظیم الصفقات
العام  المال أمین أودعت لدى – قد أودع ..................................................................................................................................................................

 5.000(دینار  آالف خمسة وقدره القار الضمان مبلغ ..............................بتاریخ  ....................عدد  الوصل حسب التونسیة للبالد
  .جاعھإر یقع لم الضمان ھذا وأن إلیھ المشار من األمر 113 بالفصل علیھ المنصوص) دینار

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

 الجھویة من طرف الشركة ........................طلب العروض المعلن عنھ بتاریخ  في المشاركة قصد الوقتي الضمان مبلغ بعنوان
  .............................................................................................................................) 6(والمتعلق بـ بصفاقس للنقل

.................................................................................................................................................................  
 ،)باألحرف(................................................................ ..............…بـ الوقتي الضمان مبلغ حدد
  ).باألرقام ( دینارا.................................................. وبـ

 عند بعنوان طلب العروض بھ مدینا العارض یكون قد أعاله والذي المضمون فیھ المذكور المبلغ بدفع نلتزم – ألتزم: ثالثا
  .أو قضائي مسبق إداري إجراء بأي أو القیام مسبق تنبیھ دون بصفاقس للنقل الجھویة الشركة بھ تتقدم كتابي طلب أول
  .العروض لقبول محدد أجل آلخر الیوم الموالي من ابتداء یوما 120 لمدة صالحا الضمان ھذا یبقى

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

  )وختمھا المالیة مؤسسةال إمضاء(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   أو للممضین واللقب للممضي االسم) 1(
  الضامنة وعنوان المؤسسة االجتماعي االسم) 2(
  الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة) 3(
  ) ذات معنویة(االجتماعي للعارض  أو االسم) ذات طبیعیة(العارض  اسم) 4(
 العارض عنوان) 5(

 موضوع طلب العروض (6)
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

 نموذج التزام الكفیل بالتضامن المعوض للضمان النھائي: 7ملحق عدد 
  

  .......................................................................................................... )1( الممضون أسفلھ نحن – أسفلھ الممضي إني
…......................................................................................................................................................................................................  

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

 – علیھ المصادقة تمت .........................................................................................................................................) 3(أن  نشھد  - أشھد: أوال
 المتعلق 2014 مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر من 113 عمال بالفصل المالیة وزیر علیھا من

) 3( وأن سحبھا یقع لم المصادقة ھذه وأنكما تّم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص الموالیة  العمومیة بتنظیم الصفقات
العام  المال أمین أودعت لدى – قد أودع ..................................................................................................................................................................

 5.000(دینار  آالف خمسة وقدره القار الضمان مبلغ ..............................بتاریخ  ....................عدد  الوصل حسب التونسیة للبالد
  .إرجاعھ یقع لم الضمان ھذا وأن إلیھ المشار من األمر 113 بالفصل علیھ المنصوص) دینار

 )5( بـ لقاطنوا ...............................................) 4(وبالتضامن  شخصیة بصفة نكفل أننا – أكفل أنني – نصرح – أصرح: ثانیا
النھائي الذي التزم بھ بصفتھ صاحب  الضمان مبلغ بعنوان ...............................................................................................................................

) 7(والمسجلة بالقباضة المالیة .......................... بتاریخ..... .............. )6(المبرمة مع ..................... الّصفقة عدد 
   ................................................) 8(المتعلقة    بـ ........................

، )باألحرف(دینارا ................ ..................................من مبلغ الّصفقة وھو ما یوافق  % 3حدد مبلغ الضمان النھائي بـ 
  ). باألرقام(دینارا .................................... و

  

المضمون فیھ المذكور أعاله والذي قد یكون صاحب الّصفقة مدینا بھ بعنوان  نلتزم، بالتضامن بدفع المبلغ –ألتزم : ثالثا
لنا إمكانیة إثارة أي  –یتقدم بھ المشتري العمومي دون أن یكون لي الّصفقة المشار إلیھا أعاله وذلك عند أول طلب كتابي 

  .دفع مھما كان سببھ ودون تنبیھ مسبق أو القیام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق
  

المشار إلیھ أعاله، یرجع  2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة   1039من األمر  108عمال بأحكام الفصل : رابعا
أشھر بعد االستالم النھائي للخدمات ، وإذا تّم  4و یوضع حّد اللتزام الكفیل بالتضامن آلیا في اجل أقصاه الضمان النھائي أ

إعالم صاحب الّصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء األجل األقصى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو 
فقة لم یف بجمیع التزاماتھ، ال یرجع الضمان النھائي أو یوضع بأیة وسیلة تعطي تاریخا ثابتا لھذا اإلعالم بأن صاحب الّص

  .حّد اللتزام الكفیل بالتضامن إال برسالة رفع الید یسلمھا المشتري العمومي

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

  )وختمھا المالیة المؤسسة إمضاء(

  
  
  
  
  
  

  

 االسم واللقب للممضي أو للممضین ) 1
 المؤسسة الضامنة السم االجتماعي وعنوانا) 2(
 الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة) 3(
 اسم صاحب الّصفقة   ) 4(
  عنوان صاحب الّصفقة) 5(
  المشتري العمومي ) 6(
  ذكر مراجع التسجیل لدى القباضة المالیة) 7(
  موضوع الّصفقة ) 8(
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالخاص ب طلب العروض الوطني

  تصریح على الشرف بإستقاللیة المؤسسة الصغرى :8ملحق عدد 

  حدیثة التكوینأو الناشطة 

  

   ........................................................................................................................................ )االسم واللقب والصفة( إني الممضي أسفلھ

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

  ......................................................................................تحت عدد  ..........................................................المرسمة بالسجل التجاري بـ 

  ..........................................................................................................................................) العنوان بالكامل(المعّین محل مخابرتھا بـ 

  

  ".العارض"المسمى فیما یلي  .................................. .........................................................................................................

  .مؤسسةأصّرح على شرفي بإستقاللیة ال

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  "صیف) " وال إضافيسر+ كسوة " ( صیف سائق قابض"كسوة :  1قسط عدد 

  الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

  كسوة صیف سائق قابض   
  )سروال إضافي+ كسوة (  
  

      

  

 "صیف"الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لكسوة سائق قابض 
  .............................................................................................................................................................................................یساوي

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(

  الثمن الجملي ) ب(

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
  بإعتبار األداءات 

  كسوة صیف سائق قابض  
  )سروال إضافي+ كسوة (   

 
2600      

    

 ........... ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........ ....... یساوي"  صیف"الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لكسوة سائق قابض 

  ).داءاتبلسان القلم بإعتبار كل األ(........................................................................................................................................

  ......................في  .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  "فصی) " سروال إضافي+ كسوة " ( صیف مراقبین "كسوة :  2قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

  كسوة صیف مراقبین       
  )سروال إضافي+ كسوة (  
  

      

  

  

 .................... ....... ................. ............. .............. ......... ...............................یساوي" صیف"الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لكسوة مراقبین 

  ).داءاتبلسان القلم بإعتبار كل األ(.......................................................................................................................

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
  بإعتبار األداءات 

  كسوة صیف مراقبین    
  )سروال إضافي+ كسوة (     

  
240      

    

 ........ ..........................................................................یساوي" صیف"ت لكسوة مراقبین الثمن الجملي بإعتبار كل األداءا

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(....................................................................................................................................................

  ......................في  .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب
  جدول األثمان :09 ملحق عدد 

  معطف :  3قسط عدد 

 من الفرديالث) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

  معطف
        

  

  

  .............. ...........................................................................یساوي  للمعطفالثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................
  

 الثمن الجملي ) ب(

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 

  ربدون إعتبا
  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
  بإعتبار األداءات 

  معطف
  1250      

    

  ............................................................... .....................................................................................یساوي  للمعطفالثمن الجملي بإعتبار كل األداءات 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...........................................................................................................................................................................................

  

  ......................في  .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان: 09 ملحق عدد

  " صیف"قمیص أكمام قصیرة :  4قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
فردي بإعتبار الثمن ال

  كل األداءات

 قمیص أكمام قصیرة
  
  
  

    

  

  

 ...............................................................................الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لقمیص صیف أكمام قصیرة یساوي 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...........................................................................................................................................................................................

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمیة القصوى  البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

من الجملي الث
  بإعتبار األداءات 

      5000 قمیص أكمام قصیرة

    

   ............................................................................................................الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لقمیص صیف أكمام قصیرة یساوي 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( .............................................................................................................................................................................................

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (
  
  



 32

 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةلوطني الخاص بطلب العروض ا

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  " شتاء"قمیص أكمام طویلة :  05قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

 قمیص أكمام طویلة
 

  
  
  

    

  

  

  .........................................................................................الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لقمیص شتاء أكمام طویلة یساوي 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
  بإعتبار األداءات 

یلةقمیص أكمام طو  
 4400      

    

  ...................................................................................................................الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لقمیص شتاء أكمام طویلة یساوي 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...........................................................................................................................................................................................

  

  ......................في  .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (

  
  
  



1 33

 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  ركةصفقة إكساء أعوان الشطلب العروض الوطني الخاص ب
  جدول األثمان :09 ملحق عدد 

  "شتاء) " سروال إضافي+ كسوة " ( شتاء سائق قابض"كسوة :  6قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

( كسوة شتاء سائق قابض      
  )سروال إضافي+ سوة ك

  
      

  

  

  ........................................................................ الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لكسوة شتاء سائق قابض  یساوي 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................
  

 الثمن الجملي ) ب(

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
  بإعتبار األداءات 

( ء سائق قابض      كسوة شتا
  )سروال إضافي+ كسوة 

  
1750      

    

  ........................................................................ یساوي   الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لكسوة شتاء سائق قابض

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  

  ......................في  .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  قة إكساء أعوان الشركةصفطلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  "شتاء) " سروال إضافي+ كسوة " ( شتاء مراقبین "كسوة :  7قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

  اقبین        كسوة شتاء مر
  )سروال إضافي+ كسوة (   

 
 
 

  
      

  

  
  

  ........................................................................................ الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لكسوة شتاء مراقبین یساوي 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................
  

 الثمن الجملي ) ب(

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

ن الجملي الثم
  بإعتبار األداءات 

  كسوة شتاء مراقبین        
  )سروال إضافي+ كسوة (   

 
160      

    

  

  ........................................................................................ الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لكسوة شتاء مراقبین  یساوي 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................
  

  ......................في  .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (
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 جھویة للنقل بوالیة صفاقسالشركة ال
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  " صیف"حذاء :  8قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  تكل األداءا

 حذاء صیف 
 

  
  
  

    

  

  

  ...................................................................................... ....................الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لحذاء صیف یساوي 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
  ألداءات بإعتبار ا

 حذاء صیف
 2600      

    

  ................................................................................................... الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لحذاء صیف   یساوي 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (
 
  
  
  
  



 36

 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  إكساء أعوان الشركةصفقة طلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  حذاء شتاء :  9قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

 حذاء شتاء
 

  
  
  

    

  

  

  ................................................................................. ...............................اء شتاء یساوي الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لحذ

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
  بإعتبار األداءات 

 حذاء شتاء
 1800      

    

  ....................................................................................... .........................كل األداءات لحذاء شتاء یساوي  الثمن الجملي بإعتبار

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (
  
  
  
 



1 37

 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

  ثمانجدول األ :09 ملحق عدد

  " أعوان الفنیة"حذاء أمان :  10قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

 حذاء أمان أعوان الفنیة 
 

  
  
  

    

  

  

   ............................................................................................عوان الفنیة یساوي الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لحذاء امان أ

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
  بإعتبار األداءات 

 حذاء أمان أعوان الفنیة 
 900      

    

  ............................................................................................األداءات لحذاء أمان أعوان الفنیة یساوي  الثمن الجملي بإعتبار كل

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (
  
  
  
 



 38

 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  بدلة عمل صیف :  11دد قسط ع

antalon PVeste +   

  الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

 بدلة عمل صیف
Veste + Pantalon  

  
  
  

    

  

  

  .........................یساوي " veste + pantalon"   یفالثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل ص

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  بدون إعتبار األداءات الثمن الجملي) ب( 

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
  بإعتبار األداءات 

 بدلة عمل صیف
Veste + Pantalon  

 
360      

    

   .............................یساوي  " veste + pantalon"الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل صیف 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  ......................في  .................. حرر بـ
 )إمضاء المشارك وختمھ (
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  بدلة عمل صیف :  12قسط عدد 

antalon PBlouse +   

  الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 

ن إعتبار بدو
  األداء

Fodec   األداء على القیمة
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

 بدلة عمل صیف
Blouse + Pantalon  

  
  
  

    

  

  

یساوي  "blouse + pantalon"الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل صیف 
................................................................................................................................................................................................................................ .  

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  الثمن الجملي بدون إعتبار األداءات) ب( 

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

لجملي الثمن ا
  بإعتبار األداءات 

 بدلة عمل صیف
Blouse + Pantalon  

 
300      

    

یساوي   " blouse + pantalon" الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل صیف
.................................................................................................................................................................................................................................  

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  ......................في  .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

   شتاءبدلة عمل :  13قسط عدد 

Pantalon ste + Ve  

  الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

شتاءبدلة عمل   
Veste + Pantalon  

  
  
  

    

  

  

 ...............................یساوي  " veste + pantalon"  شتاءالثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل 

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

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  الثمن الجملي بدون إعتبار األداءات) ب( 

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الجملي الثمن 
  بإعتبار األداءات 

شتاءبدلة عمل   
Veste + Pantalon  

 
360      

    

 ..............................یساوي   " veste + pantalon"  شتاءالثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل 

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

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  ......................في  .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (
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 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  بدلة عمل شتاء :  14قسط عدد 

Pantalon Blouse +   

  الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 

إعتبار بدون 
  األداء

Fodec   األداء على القیمة
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

 بدلة عمل شتاء
Blouse + Pantalon  

  
  
  

    

  

  

یساوي  "blouse + pantalon"الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل شتاء 
................................................................................................................................................................................................................................ .  

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  الثمن الجملي بدون إعتبار األداءات) ب( 

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

لجملي الثمن ا
  بإعتبار األداءات 

 بدلة عمل شتاء
Blouse + Pantalon  

 
300      

    

یساوي   " blouse + pantalon" الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل شتاء
.................................................................................................................................................................................................................................  

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  ......................في  .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (



 42

 الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  بلوزة صیف :  15قسط عدد 

  الثمن الفردي) أ (  

  البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec   األداء على القیمة

  T.V.A المضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

  كل األداءات

 بلوزة صیف
 

  
  
  

    

  

  

  ............................................. .....................................................یساوي " صیف"الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لبلوزة عمل 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  بار األداءاتالثمن الجملي بدون إعت) ب( 

  الكمیة   البیان
الثمن الفردي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الجملي 
  بدون إعتبار

  أ ق م 

الثمن الفردي 
  بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
  بإعتبار األداءات 

 بلوزة صیف
  40      

    

  ........................................................................ ..........................یساوي " صیف"الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لبلوزة عمل 

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات( ...................................................................................................................................................

  ......................في  .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمھ (

  
























































































































































































































































































