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  كّراس الشّروط اإلدارية الخاصة: العنوان األول
  

  موضوع طلب العروض: 1الفصل 
لعتاد النقل التابع للشركة الجهوية للنقل بوالية  إطارات مطاطيةيتمثل موضوع طلب العروض في اقتناء 

 :بالجدول التاليين مبين قسطينويشمل . ابلة للتجديد لمدة سنتينصفاقس لمدة سنة واحدة ق

 األقسـاط
  Les Pneus des bus إطارات عجالت الحافالت : 1القسط عدد 
 Les Pneus du parc servitudes إطارات عجالت األسطول اإلداري: 2القسط عدد 

  

كما ضبطت الحاجيات السنوية . ة للمواد المطلوبةويبين كراس الشّروط الفنّية الخاصة بدقة الخاصيات الفنّي
ضمن صفقة إطارية لشراء مواد من نفس الطبيعة ذات صبغة قارة ومتوقعة بأذون تزويد من الناحيتين الكمية 

  .والنوعية وآجال التنفيذ بكراس الشروط الفنية الخاصة

  شروط المشاركة: 2الفصل 
اإلطارات المطاطية رة اتج وكالء المصنعين أو ع الغيار أوللعارضين الناشطين في صنع قطيمكن المشاركة 

الذين تتوفر لديهم الضمانات الفنية والمالية الضرورية لحسن إنجاز الخدمات موضوع طلب قطع الغيار وأو 
أكثر من قسط، وال يمكن  ويمكن لكل عارض المشاركة في قسط واحد أو. العروض والمرسمين بالسجل التجاري

  . كثر من عرض لنفس القسطله أن يقدم أ

حديثة التكوين المشاركة مع تقديم الوثائق المثبتة  المصنفين ضمن المؤسسات الصغرى أوللعارضين يمكن 
  .لذلك

ويشترط أن يقدم المشارك عرضا . 1عدد  للقسطيمكن المشاركة بفصل واحد لنفس القسط وذلك بالنسبة 
الفنية الخاصة بكل نوع مقدم بعرضه وإال اعتبر عرضه  يشمل كل الشروط موضوع الصفقة وكذلك المواصفات

  .الغيا

ويشترط أن يقدم المشارك عرضا يشمل كل   .2عدد  للقسطيشترط المشاركة بجميع الفصول وذلك بالنسبة 
  .الشروط موضوع الصفقة وكذلك المواصفات الفنية الخاصة بكل نوع مقدم بعرضه وإال اعتبر عرضه الغيا

  المالي الوقتي الضمان:  3الفصل 
يوما ابتداء من اليوم الموالي لألجل األقصى لقبول  120يقدم كل عارض ضمانا ماليا وقتيا صالحا لمدة 

  :العروض وحدد مبلغ هذا الضمان بالنسبة لكل قسط كما يلي

 قيمة الضمان المالي الوقتي القسط
 )د 3000(ثالثة آالف دينار  إطارات عجالت الحافالت: 1القسط عدد 
 ).د  100( مائة دينارا  إطارات عجالت األسطول اإلداري: 2القسط عدد 

الذين لم يتم اختيارهم بعد اإلعالن عن  يرجع الضمان الوقتي بالنسبة للمشاركين الذين أقصيت عروضهم أو
تقديمه أما بالنسبة للعارض الذي أسندت إليه الصفقة، فإن الضمان الوقتي يتم إرجاعه بعد . صاحب الصفقة
  .للضمان النهائي

  صلوحية العروض:  4الفصل 
يوما ابتداء من اليوم الموالي ) 120(يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجرد تقديمها لمدة مائة وعشرين 

  .آلخر أجل محدد لقبول العروض
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  طريقة تقديم العروض: 5الفصل 
 :التالي يتم تقديم العروض على النحو

عرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي تضمين العرض الفني وال

المتعلق  03/2017طلب عروض وطني مفتوح عـدد (مغلق ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه 

 ).لعتاد النقل التابع للشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس إطارات مطاطيةباقتناء 
عرض الفني وظرف العرض المالي، وثائق الضمان الوقتي يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب ظرف ال

  .من كراس الشروط 8والوثائق اإلدارية المنصوص عليها بالفصل 
البريد السريع  توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو

السيد الرئيس المدير العام للشركة الجهوية : عن طريق اإليداع مباشرة بمكتب الضبط على العنوان التالي أو

  .مقابل وصل إيداع صفاقس 3058نهج منى  0.5للنقل بوالية صفاقس طريق منزل شاكر كلم 

 2017ماي  05الجمعة حدد آخر أجل لقبول العروض من قبل مكتب الضبط المركزي التابع للشركة يوم 
  .الشركة إلثبات ذلك لمختلف سبل اإلرسالويعتمد ختم مكتب الضبط ب الساعة منتصف النهارعلى 

  :العروض الفنية 1.5

يتضمن الظرف الذي يحتوي العروض الفنّية التي تمت المشاركة فيها باإلضافة إلى الوثائق الفنّية، كراس 
  .، ويكون هذا الظرف مغلقا ومختوما3.8من هذا الكراس الفقرة  8مبين بالفصل  الشّروط الفنية الخاصة كما هو

  :العروض المالية 2.5

من  2.8الفقرة  8يتضمن الظرف الذي يحتوي على العرض المالي الوثائق المالية المنصوص عليها بالفصل 
  .هذه الكراس، ويكون هذا الظرف مغلقا ومختوما

  اإليضاحات ومالحق طلب العروض: 6الفصل 
  

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

إذا كان الطلب مبررا، يتم إعداد ملحق لملف طلب العروض من طرف الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس 
) 10(شرة يتضمن اإليضاحات المطلوبة ويوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراسات الشروط في أجل ع

  .أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض 

  تحديد مبلغ العرض: 7الفصل 
تبرم الصفقة على أساس أثمان فردية ويجب على العارض أن يدرج بجدول األسعار األثمان بلسان القلم 

ثم يقوم . (TPE, Fodec)المضافة وباعتبار جميع األداءات األخرى  وباألرقام دون احتساب األداء على القيمة
بتضمين هذه األثمان بالتفصيل التقديري وتطبيقها على الكميات التقديرية بحيث يتم تحديد مبلغ العرض دون 

األداء على القيمة المضافة ويتم إدراجه ضمن وثيقة  ويضاف إلى ذلك مبلغ. اعتبار األداء على القيمة المضافة
  .التعهد باعتباره المبلغ التقديري للصفقة

 منفصلة مبلغ األداء على القيمة المضافة والمبلغ الجملي باعتبار جميع يتعين على العارض أن يبين بصفة
  .اتاألداء

يمكن للعارض أن يقترح تخفيضات على مبلغ العرض دون اعتبار األداء على القيمة المضافة في شكل 
ى العارض أن ينصص على هذه التخفيضات ويتعين عل. نسب مئوية تطبقّ على جميع األثمان الفردية نسبة أو

وفي صورة وجود تضارب بين نسب التخفيض . باألرقام وبلسان القلم ضمن وثيقة التعهد وأن يبين شروط تطبيقها
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  .ومبالغ التخفيض، فإنه يتم إصالح العرض على أساس نسب التخفيض

ح األسعار المكتوبة بلسان القلم على التفصيلية لألسعار وترج الفردية على القائمة يرجح جدول األسعار
  .باألرقام األسعار المكتوبة

  الوثائق المكونة للعرض: 8الفصل 

  :الظرف المتضمن للوثائق اإلدارية 1.8

  :يجب أن يحتوي هذا الظرف على الوثائق التالية

/ع
 واجبات المشارك العمليات المطلوبة بيان الوثيقة ر

بالملحق المدرج   نموذجطبقا لأل الضمان الوقتي لكل قسط  1
 5عدد 

إمضاء المؤسسة المالية وختمها 
 مع بيان التاريخ في آخر الوثيقة 

إمضاء المشارك وختمه مع بيان  تأشير المشارك على كل صفحة كراس الشروط اإلدارية الخاصة 2
 التاريخ في آخر الوثيقة  

3 
مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري لم 

من شهر عند آخر أجل  يمض عليه أكثر
 لتقديم العروض

  نسخة أصلية

4 
تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه ليس 

بعدم الوجود في تسوية  في حالة إفالس أو
 .قضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل

 بالملحق المدرج طبقا لألنموذج 
 حسب البيانات إدراج مع 10 عدد
  الملحق هذا
 

بيان  مع وختمه المشارك إمضاء
  الوثيقة آخر التاريخ في

5 
شهادة االنخراط في الصندوق الوطني 

 للضمان االجتماعي
 نسخة مطابقة أصل الشهادة أو

  لألصل

6 

تصريح على الشرف يقدمه المشارك يلتزم 
بواسطة الغير  بموجبه بعدم القيام مباشرة أو

هدايا قصد التأثير  عطايا أو بتقديم وعود أو
 .م الصفقةعلى إجراءات إبرا

 بالملحق المدرج طبقا لألنموذج
 حسب البيانات إدراج مع 1 عدد
 .الملحق هذا

مع بيان  وختمه المشارك إمضاء
  الوثيقة آخر التاريخ في

 شهادة في الوضعية الجباية سارية المفعول 7
 الجبائية الوضعية في شهادة

 لقبول أجل آخر صالحة إلى
 العروض

 

8 

لعارض لم يكن تصريح على الشرف بأن ا 
عونا عموميا لدى الشركة الجهوية للنقل 

أنه قد مضى على انقطاعه عن  بصفاقس أو
 .سنوات 5العمل بها مدة ال تقل عن 

 بالملحق المدرج طبقا لألنموذج
 حسب البيانات إدراج مع 2 عدد
 .الملحق هذا

مع بيان  وختمه المشارك إمضاء
  الوثيقة آخر التاريخ في

9 
ة أن الشخص الذي أمضى تفويض في صور 

 .الممثل القانوني للمشارك العرض ليس هو
للتشريع طبقا التفويض إعداد يتم 

 اإلشهاد القانوني  العمل بها الجاري والتراتيب

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك 10
 بالملحق المدرج طبقا لألنموذج

 حسب البيانات إدراج مع 3 عدد
 .الملحق هذا

مع بيان  تمهوخ المشارك إمضاء
  الوثيقة آخر التاريخ في

 بالملحق المدرج طبقا لألنموذج التزام بمدة الضمان 11
  4 عدد

مع بيان  وختمه المشارك إمضاء
 الوثيقة آخر التاريخ في

  .كل عرض ال يتضمن الضمان المالي الوقتي يتم إقصاؤه
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  :المالية للعروض المتضمن الظرف 2.8

  :ى الوثائق التاليةيجب أن يحتوي هذا الظرف عل

 المشارك واجبات التقديم طريقة الوثيقة بيان

 مع 6 عدد بالملحق المدرج لألنموذج طبقا التعهد وثيقة
 .هذا الملحق حسب البيانات إدراج

مع بيان  وختمه المشارك إمضاء
   الوثيقة آخر التاريخ في

 

األسعار الفردية لكـل   جداول 
 قسط تمت المشاركة فيه

 مـع  7 عدد بالملحق المدرج نموذجطبقا لأل -
 إدراج بعـد  الملحـق  هذا حسب البيانات إدراج

 وباألرقام القلم بلسان األثمان

 الصـفحات  جميـع  علـى  التأشير
 آخـر  في وختمه المشارك وإمضاء
  التاريخ بيان مع الوثيقة

 

 القائمات التفصيلية لألسعار
 مع 11 عدد بالملحق المدرج طبقا لألنموذج -

 إدراج بعـد  الملحـق  هذا حسب ياناتالب إدراج
 وباألرقام القلم بلسان األثمان

 الصـفحات  جميـع  علـى  التأشير
 آخـر  في وختمه المشارك وإمضاء
  التاريخ بيان مع الوثيقة

 
  

  :الفنية للعروض المتضمن الظرف 3.8
  :يجب أن يحتوي هذا الظرف على الوثائق التالية

 اركالمش واجبات التقديم طريقة الوثيقة بيان

إمضاء المشارك وختمه مع بيان  تأشير المشارك على كل صفحة كراس الشروط الفنية الخاصة
 التاريخ في آخر الوثيقة  

 تقيـيم  فـي  اعتمادها يتم الفنّية التي الوثائق
  : العروض مطابقة

الخاص بالعروض الفنية  8عدد الملحق  - أ
 المقدمة

  

تقــديم شــهادة تثبــت أن المــواد   -  ب
) ( NTلمواصفة تونسية  المقترحة مطابقة

 أوما يعادلها      

  
  
ــوذج - ــا لألنم ــدرج طبق  الم

 إدراج مــع 8 عــدد بــالملحق
  الملحق هذا حسب البيانات

  
تقديم الشهائد المتحصل عليهـا  

 .لكل فصل

 
 

          الصــفحات جميــع علــى التأشــير
 آخـر  فـي  وختمه المشارك وإمضاء
  التاريخ بيان مع الوثيقة

  
 الفنيإرفاقه في العرض 

  العروض فتح: 9 الفصل
تفتح الظروف من قبل اللجنة القارة لفتح العروض المحدثة بقرار من الرئيس المدير العام للشركة الجهوية 

بقاعة بعد الزوال نية على الساعة الثا 2017ماي  05لجمعة ايوم للنقل بوالية صفاقس وذلك في جلسة علنية تلتئم 
نهج منى  0.5شركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس الكائنة بطريق منزل شاكر كلم االجتماعات باإلدارة العامة لل

  .صفاقس، ويمكن للمشاركين حضور هذه الجلسة
ويتعين على ممثلي العارضين الراغبين في حضور هذه الجلسة تقديم تفويض خاص ممضى من قبل الممثل 

  .القانوني للعارض وبطاقة التعريف الوطنية
وال يمكن ألي . روض التي وردت في أجل ال يتجاوز التاريخ األقصى المحدد لقبول العروضال تفتح إال الع

  .أن يدخل عليه تغييرات وإال أعتبر هذا العرض الغيا عارض أن يسحب عرضه بعد إيداعه أو
  :يقصى كل عرض مخالف لشروط طلب العروض التالية

أيام عمل ابتداء من تاريخ مطالبة ) 5(مسة يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك خالل أجل خ -
  .الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس بذلك

  )يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لتحديد تاريخ الوصول وساعته(ورد بعد اآلجال  -
  .لم يتضمن وثيقة الضمان الوقتي -
 .لم يتضمن العرض المالي -
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  الفنيلم يتضمن العرض  -
  .صاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويضال يمكن للمشاركين الذين تم إق

  تقييم العروض: 10الفصل 
تتولى لجنة تقييم العروض في مرحلة أولى التثبت إضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي، من صحة الوثائق 

ا لكل  عروض المالية تصاعديترتيب جميع الالمكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم 
  .ابتداء من العرض المالي األقل ثمناأي  2عدد  للقسطبالنسبة  ولجملة مكونات القسط ، 1عدد  للقسطفصل بالنسبة 

ثم تتولى في مرحلة ثانية التثبت من مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا وتقترح 
  .ي صورة مطابقته لكراسات الشروطالقسط ف إسناده الفصل أو

يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة  يتم إقصائه كما وإذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط
للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي إلى حين تحديد العرض الفني المطابق والذي يمكن إسناده الفصل 

  .ع هذه المنهجيةالقسط بإتبا أو

  إجراءات تبليغ الصفقة:  11الفصل   

يتم تبليغ الصفقة إلى العارض الذي يتم اختياره والذي يتعين عليه إمضاء عقد الصفقة وتسجيله وإيداعه خالل العشرين 
  .يوما الموالية مع وجوب تعويض الضمان الوقتي بالضمان النهائي) 20(

ل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق إنجاز الصفقة بمجرد تسلم إذن كما يتعين على صاحب الصفقة اتخاذ ك
  .التزود

  

  اطلعت عليه ووافقت

  ............................. في..................... بـ حرر
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  البنود التعاقدية:الباب الثاني

  موضوع الصفقة :  1الفصل 

ويشمل . اد النقل التابع للشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقسلعت إطارات مطاطيةيتمثل موضوع العقد في اقتناء 
  .....................................................................................................................:  ةاألقساط التالي

  مدة الصفقة :  2الفصل 
  

  .تجديد لمدة سنتينأبرمت هذه الصفقة لمدة سنة واحدة قابلة لل

  األطراف المتعاقدة :  3الفصل  
  :أبرمت هذه الصفقة بين

صفاقس شركة خفية االسم في شخص بوالية الشركة الجهوية للنقل :  الشركة الجهوية للنقل بصفاقسـ أ 

-B112217صفاقس السجل التجاري  3058نهج منى  0,5رئيسها مديرها العام عنوانها طريق منزل شاكر كلم 
ي والبريد اإللكترون 74450888والفاكس  74240444الهاتف  003899TAM000والمعرف الجبائي   1997

.tnsoretras@soretras    

االسم واللقب ( ....... ............................................................................................: ـ صاحب الصفقة ب

االسم  االجتماعي وتسميته  (.................................................................................................... أو) والصفة

 ..........................................................................................مع عنوانه) واالسم واللقب وصفة المسؤول األول
 ........................................والبريد اإللكتروني ..............................والفاكس ..........................وأرقام الهاتف

  ....................................................................ورقم المعرف الجبائي  ..............................ورقم السجل التجاري

  الوثائق المكونة للصفقة وترتيبها التفاضلي : 4الفصل 
  :تشتمل الوثائق المكونة للصفقة على

  وثيقة التعهد - 1

  كراس الشروط اإلدارية الخاصة  - 2

  كراس الشروط الفنية الخاصة - 3

 جداول األسعار الفردية - 4

  .سعارالقائمات التفصيلية لأل - 5

  مالحق كراس الشروط - 6

  الوثائق الواجب تسليمها لصاحب الصفقة: 5الفصل 
بمجرد اإلعالم بإسناد الصفقة، تسلم الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس صاحب الصفقة مجانا ومقابل 

  . وصل خمسة نظائر أصلية من العقد المتعلق بالصفقة المعنية

  ى الصفقةالتشريع والتراتيب المطبقة عل:  6الفصل 
  .   المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014مارس  13مؤرخ في  2014لسنة  1039يتم تطبيق األمر عدد 
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 المناولة :  7الفصل 
  

بتنفيذها ألي سبب من  الصفقة أن يقوم بنفسه بتنفيذ الصفقة وال يمكن أن يكلف غيره يجب على صاحب
 .األسباب

  صيغة األثمان:  8الفصل 
على أساس األثمان الفردية خارج األداء، ثم يضاف نسبة ومبلغ األداء على القيمة المضافة  تضبط األثمان

 :واالداءات األخرى  للتحصل على األثمان كاملة األداء

 )Prix Unitaire Hors TVA)  + (Montant de la TVA et autres Taxes .(  

  طبيعة األثمان:  9الفصل 
ار األداء قارة وغير قابلة للمراجعة طيلة السنة األولى ويمكن لصاحب الصفقة المطالبة تعتبر األثمان الفردية دون اعتب

بمراجعتها مرة واحدة في السنة وذلك بالنسبة لسنتي تجديد الصفقة استنادا على التغيير الحاصل في مؤشر اإلنتاجية في 
  (IPM: Indice de la production de l’industrie mécanique et électrique)الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

  : ويكون احتساب األثمان الفردية على أساس  القاعدة التالية

Prix n = Prix n-1 [ 1 + ( 0,02 x IPM n / IPM n-1 ) ] 

- Prix n : Nouveau prix  à appliquer pour la nouvelle année de renouvellement.   

- Prix n-1 : Le prix de l’année précédente. 

- IPM n : Indice de la production de l’industrie mécanique et électrique de l’année n 
relatif au mois précèdent la date de la demande de révision des prix.  

- IPM n-1: Indice de la production de l’industrie mécanique et électrique de l’année n-1 
relatif au mois précédent la date de l’enregistrement du contrat..  

Les indices IPM sont ceux publiés par l’institut national de la statistique. : NB 

وفيما يخص نسبة األداء على القيمة . كل طلب مراجعة أثمان غير خاضع للقاعدة المذكورة أعاله يقع رفضه
  .المضافة يتم تحيينها كلما طرأ تغيير عليها

  طريقة الخالص:   10الفصل 
يوما من تاريخ تسجيل الفاتورة بمكتب الضبط  30يتم خالص المبالغ المستحقة في إطار الصفقة في أجل 

  .لشركة عن طريق تحويل بنكي من طرف الشركة الجهوية للنقل بصفاقس إلى الحساب الجاري لصاحب الصفقةبا

  المحاسب المكلف بالدفع :  11الفصل
  .تولى عملية الخالص إدارة المالية والمحاسبة بالشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقست

  الضمان المالي النهائي:  12الفصل 
من المبلغ الجملي للصفقة في %) 3(قة تقديم ضمان مالي نهائي قدره ثالثة بالمائة يتعين على صاحب الصف

  .يوما من تاريخ تبليغه للصفقة 20أجل ال يتعدى 

وبطلب من صاحب الصفقة، يمكن تعويض الضمان المالي النهائي بالتزام كفيل بالتضامن المعوض للضمان 
  .د وزير الماليةالنهائي ويحرر طبقا للنموذج المحدد بقرار السي

بعد إبداء لجنة الصفقات ذات (ينقضي التزام الكفيل بالتضامن المتعلق به  يرجع الضمان المالي النهائي أو
في أجل ال يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للمواد دون ) النظر رأيها بخصوص ملف الختم النهائي

  .تحفظ
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بالضمان النهائي الغيا بمرور األجل األقصى المذكور أعاله إال إذا  ويصبح التزام الكفيل بالتضامن المتعلق
أعلمت الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس الكفيل بالتضامن بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو أية وسيلة 

ى منها وفي هذه الحالة ترجع الضمانات أو ما تبق. أخرى ثابتة التاريخ بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته
بعد طرح المبالغ المستوجبة لصاحب الصفقة إال إذا كانت بأكملها مرصودة لخالص إخالالت صاحب الصفقة 

  .الذي يتم إعالمه عند االقتضاء بطرق تسوية وضعيته

  .ترجع الضمانات بمقتضى مكتوب رفع اليد مسلم من طرف الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس

  :المطاطية طاراتاإلتسليم  : 13 الفصل
 اإلطاراتأيام من تاريخ الطلب وتكون  10يجب أن تسلم الكمية المطلوبة بوصل الطلبية في أجل ال يتعدى 

الصفقة مصحوبة بوصل تسليم ويتضمن هذا الوصل بكيفية واضحة بالنسبة لكل  المسلمة من قبل صاحبالمطاطية 
 :اإلرساليات البيانات التالية

 تاريخ اإلرسال،  -
 الطلب أو الصفقة، مرجع  -
 هوية صاحب الصفقة،  -
 .المسلمة البضاعةتعريف   -

  . بمغازة الشركة الكائنة بمستودع الرائد البجاوي بصفاقساإلطارات المطاطية تسلم 

 .الصفقة أو بإمضاء نسخة من بطاقة التسليم أو الكشف بتحرير وصل لصاحب البضاعةيمكن التأكد من تسليم 

  ׃ طارات المطاطيةاإلقبول :  14 الفصل
إن غياب صاحب الصفقة أومن يمثله ال . يباشر صاحب الصفقة أو الشخص الذي يمثله عملية تسليم البضاعة

  :التثبت في عمليات القبول التالية يشكل عائقا من صحة

   :التثبت النوعي 1.14

قدمة للمواصفات الم طارات المطاطيةاإلتقوم الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بمراقبة مدى تتطابق  
وتتم . والخصوصيات  الفنية المتعاقد عليها والمحددة بكراس الشروط التي يجب على صاحب الصفقة احترامها

  .عمليات التثبت النوعي بحسب العادة التجارية المتعارف عليها

ير معيبة تلك التي تحتوي عيبا واضحا في الصنع من شأنه أن يعطل حركة س طارات المطاطيةاإلتعتبر 
  .العتاد، وترجع إلى صاحب الصفقة عند اكتشاف العيب ويحرر محضر في الغرض يمضى من الطرفين

كما ترجع المواد غير المطابقة للمواصفات الفنية المحددة بالعرض الفني إلى صاحب الصفقة في اإلبان 
 . ويحرر محضر في الغرض يمضى من الطرفين

  : الكمي التثبت 2.14

الكمية المسلمة والكمية المسجلة على وصل  ية للنقل بصفاقس بمراقبة مدى التطابق بينتقوم الشركة الجهو 
  . ويمضي ممثل الشركة الجهوية للنقل على وصل االستالم. الطلبية

  :خطايا التأخير:  15الفصل
موضوع وصل الطلبية أو جزء منه فان للشركة  طارات المطاطيةاإلفي صورة حدوث تأخير في تسليم 

) باأللف 3,5( ‰ 3,5ة للنقل بصفاقس الحق في تطبيق خطايا تأخير بدون إعالم صاحب الصفقة بمقدار الجهوي
  . في اليوم الواحد من ثمن الجملي للبضاعة غير المسلمة

  .من المبلغ الجملي للبضاعة غير المسلمة)  %5(بالمائة  5يجب أن ال يتجاوز مبلغ جميع الخطايا 
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  :ية العقوبات المال:  16الفصل 
  

تقوم الشركة باستدعاء  المطاطية،طارات اإللنقص في  المخصص لنقل المسافرين في صورة أن جمد العتاد
دينارا  200ويتحمل صاحب الصفقة كلفة العتاد المجمد بسعر . عدل منفذ للقيام بالمعاينة وتحرير محضر في ذلك

  .عن الحافلة الواحدة في اليوم الواحد

فان للشركة الجهوية للنقل بصفاقس  13ر في مدة التسليم المنصوص عليها بالفصل وفي صورة تكرار التأخي
  .الحق في إلغاء جميع الطلبيات واقتنائها لدى مزودين آخرين على أن يتحمل صاحب الصفقة فارق األسعار

الغ تخصم جميع الخطايا من الفواتير غير الخالصة أو بالرجوع على الضمان المالي النهائي في حدود مب
  .الخطايا

  :الضمان :  17الفصل
  

ول احدد عدد الكيلومترات الدنيا المضمونة قطعها لكل نوع من إطارات العجالت بالعدد المسجل بالجد
  .8المذكورة بالملحق عدد 

  :المعيبة قطع الغيارتعويض :  18الفصل 
المضمون فإن صاحب الصفقة المتسلمة والمقبولة قبل نهاية الضمان األدنى  طارات المطاطيةاإلإذا أتلفت 

دفع تعويض على عدد الكيلومترات المضمونة التي لم يقع قطعها خالل العشرة أيام الموالية لتاريخ : مطالب بـ
 :  ويتم احتساب مبلغ التعويض كما يلي. العلم بتلف إطارات العجالت

(Prix  du pneu  en TTC  x Km garantie restant le jour de l’avarie) / (km de garantie 
proposé dans l’offre) 

  فسخ الصفقة:  19الفصل 
يمكن للشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس فسخ الصفقة طبقا لإلجراءات الترتيبية الجاري بها العمل وخاصة 

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

كما يمكن فسخ الصفقة بقرار من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس في صورة تجاوز قيمة غرامات التأخير   
 .من قيمة الصفقة المنجزة  % 5

  فض الخالفات والنزاعات :  20الفصل 
خير يقدم إلى في صورة حدوث خالف بين الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس وصاحب الصفقة فإن هذا األ

  .الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس تقريرا مفصال حول موضوع الخالف وأسبابه ومطالبه عند االقتضاء

يوما اإلجابة كتابيا على طلبات صاحب الصفقة  15وتتولى الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس في أجل 
  .قصد تقديم مقترحات لحل الخالف

ور أعاله دون التوصل بإجابة الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس أوفي في صورة انقضاء األجل المذك
صورة عدم القبول بمقترحات الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس لحل الخالف، يمكن لصاحب الصفقة أن يتقدم 

ه وما يلي 185بطلب عرض الخالف على اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى المنصوص عليها بالفصول 
  .المنظم للصفقات العمومية 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد 

كما يمكن مباشرة أوفي صورة عدم القبول بمقترحات اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى لحل 
  . الخالف اللجوء إلى المحكمة المختصة بصفاقس
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 الصفقة الوفاة أو عدم األهلية المدنية لصاحب : 21الفصل 
في حالة وفاة أو عدم األهلية المدنية لصاحب الصفقة يواصل المستحقون أو الوكيل أو الوصي ممارسة 
الصفقة بكامل الشرعية القانونية وذلك بخالف القرار الذي يمكن أن يصرح به الشخص المسؤول عن الصفقة إذا 

  .الفسخ بداية من تاريخ التصريح بالقرارويسري مفعول . ما تم إبرام الصفقة اعتبارا ألهلية صاحب الصفقة

يصرح بفسخ الصفقة في حالة الوفاة أو فقدان األهلية المدنية لصاحبها إذا ما تعلقت بخدمات، ما عدا إذا قبل 
الشخص المسؤول عن الصفقة مواصلتها مع المستحقين أو الوكيل أو الوصي ويسري مفعول الفسخ إذا ما صرح 

  .فاة أو فقدان األهليةبذلك بداية من تاريخ الو

  . على حسب الحاالت المنصوص عليها بهذا الفصل ال يخول لصاحب الصفقة والمستحقين أي تعويض

  معاليم تسجيل الصفقة: 22الفصل 
  .تحمل مصاريف التسجيل على صاحب الصفقة

  صحة الصفقة: 23الفصل 
ذه الصفقة صحيحة إال بعد مصادقة مجلس اإلدارة وإمضائها من قبل الرئيس المدير العام للشركة ال تكون ه

  .الجهوية للنقل بوالية صفاقس

  صفاقس بوالية للنقل الجهوية الشركة

  ووافـقت اطلـعت

 ................................ في................ بـ

  الصفقة صاحب

  فـقتووا اطلـعت               

 ................................ في.................بـ         
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 كراس الشروط الفنية الخاصة: الثالث الباب
  الفنيةتحديد الحاجيات والخاصيات 
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 إطارات العجالت للحافالت ׃ 1القسط عدد 
  

LOT N° 1 : LES PNEUS DES BUS 
 

Symbole 
SORETRAS Dimensions 

Indice de 
charge 

Minimal 

Indice de 
vitesse 

Minimal 

Type 
de 

pneu 

Besoin  Annuel 

Minimum Maximum 

62A016 12 R 22.5 TL 152 / 148 M Routier 100 150 

62A051 295/80/R 22.5 TL 152 / 148 M Routier 300 350 

62A029 11 R 22.5 TL 148 / 145 M Routier 70 100 

62A064 275/70R22.5 148 / 145 J Routier 350 400 

62A068 225/75R17.5 TL 129 / 127 M Routier 50 80 

 
المعروضة مطابقة لمواصفة لعجالت إطارات اكل مشارك مدعوا أن يصرح بكل وضوح هل أن 

وفي صورة عدم تقديم الشهادة للمواصفات التونسية أو . أو ما يعادلها مع تقديم اإلثباتات)   ( NTتونسية 

  .تعتبر غير مطابقة لكراس الشروط الفنيةإطارات العجالت لعالمة الجودة لكل نوع من 
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  اإلداري إطارات عجالت لألسطول ׃ 2القسط عدد 
 

LOT N° 2 : LES PNEUS DU PARC SERVITUDE 
 

Dimensions 
Indice de 

charge 
Minimal 

Indice de 
vitesse 

Minimal 

Type de 
pneu 

Besoin  Annuel 

Minimum Maximum 

155 R 13 TL 78 S Routier 6 8 

145 R 13 TL 74 S Routier 2 4 

185 R15 C TL 103/102 N Routier 2 4 

195 R 14 C TL 106 / 104 N Routier 2 4 

175/65 R 13 TL 80 T Routier 2 4 

165/70 R 14 TL 80 T Routier 2 4 

185 R 14 TL 102 / 100 N Routier 8 12 

215/70 R 15 C TL 109 / 107 R Routier 4 8 

225/70 R 15 C TL 112 / 110 S Routier 2 4 

205/65 R 16 C TL 107 / 105 T Routier 2 4 

195/65 R 15 TL 91 H Routier 2 4 

225/50 R 17 TL 94 W Routier 4 6 

6,50 R16C 108/107 L Routier 1 2 

13,6*28STC  A6 Routier 1 2 

8,25 R20 TT 133/131 K Routier 2 4 

  
تونسية  المعروضة مطابقة لمواصفةإطارات العجالت  كل مشارك مدعوا أن يصرح بكل وضوح هل أن 

NT )   (و في صورة عدم تقديم الشهادة للمواصفات التونسية أو لعالمة الجودة . أو ما يعادلها مع تقديم اإلثباتات
  .تعتبر غير مطابقة لكراس الشروط الفنيةإطارات العجالت  لكل نوع من 

ول امسجل بالجدحدد عدد الكيلومترات الدنيا المضمونة قطعها لكل نوع من إطارات العجالت بالعدد ال
  .8المذكورة بالملحق عدد 
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المالحق﴾ ﴿  
 

LES ANNEXES 
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 (*)  01ملحق عدد 
 

           
  

  تصريح على الشرف بعدم التأثير في إجراءات إبرام الصفقة 
  

  

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

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

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

  ........................................................ )العنوان بالكامل(المعين محل مخابرتها بـ 

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

  ".العارض"المسمى فيما يلي ................................... 

  

هدايا قصد  وعود أو بواسطة الغير بتقديم اشرة أوأصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مب

  .إنجازها التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل

  

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (

  

  اعتماد هذا األنموذج (*)  
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(*)    02ملحق عدد  
 

العارض لم يكن عونا عموميا لدى الشركة لم  تصريح على الشرف بأن 
  .سنوات 5تمض عن انقطاعه عن العمل بها 

  

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

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

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

  ).........................................................العنوان بالكامل(المعين محل مخابرتها بـ 

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

  ".العارض"المسمى فيما يلي ........................ 

سنوات  5أصرح على شرفي بأني لم أكن عونا عموميا لدى الشركة لم تمض عن انقطاعي عن العمل بها 

  .على األقل

  

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (

  
  

  

  

  اعتماد هذا األنموذج (*) 
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 )*( 03ملحق عدد 
 

 
  بطاقة اإلرشادات العامة حول المشارك

  

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

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

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

  :....................................................................................... لهاتفا

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

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

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

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

  )..............................االسم واللقب والخطة( الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض

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

 

  اإلمضاء                                      التأشير 

                                 

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (

 
 
 

  اعتماد هذا األنموذج ) *(
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  (*) 04ملحق عدد 
  
  الضمان التزام بمدة 
  

  

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

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

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

  .................................................. )العنوان بالكامل(المعين محل مخابرتها بـ 

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

  ".العارض"المسمى فيما يلي 

وزي بالصفقة بأن أحترم تعهداتي بخصوص مدة ضمان التي قدمتها بعرضي الفني ألتزم في صورة ف

  والتي طلبت في كراس الشروط 

  

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (

  

  
  

  

  اعتماد هذا األنموذج (*) 
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  05مـلحق عـدد 
  الضمان البنكي الوقتي

  

  )................................................................1(أسفله  نحن الممضون - ي أسفله إني الممض

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

تمت المصادقة  ......................................... ) ..........................3(نشهد أن   - أشهد : أوال
  2013مارس  13المؤرخ في   2014لسنة  1039من األمر عدد  57بالفصل  عليه  عليها من وزير المالية عمال

ن  الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص  الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأ المتعلق بتنظيم 
 –قد أودع ) ................................................................................................. 3(

مبلغ .......................... بتاريخ................ للبالد التونسية حسب الوصل عدد أودعت لدى أمين المال العام
األمر المشار إليه وأن هذا  من 55المنصوص عليه بالفصل ) دينار 5000(ينار الضمان القار وقدره خمسة آالف د

  .الضمان لم يقع إرجاعه

) ............................... 4(أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن  -أنني أكفل  - نصرح  -أصرح : ثانيا
بعنوان مبلغ الضمان ............................. ) .................................................5(والقاطن بـ 

) 7(من طرف ..................... عنها بتاريخ  –المعلن عنه ) ....................... 6(الوقتي قصد المشاركة في 
  .......................................المتعلقة بـ –والمتعلق .................................. 

دينارا ..................... ، وبـ )باألحرف(دينارا .................................... دد مبلغ الضمان الوقتي بـ ح
  ). باألرقام(

) 6(المضمون فيه المذكور أعاله والذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان  نلتزم بدفع المبلغ -ألتزم : ثالثا
عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه مسبق أو القيام بأي إجراء ............................. 

  .إداري أو قضائي مسبق

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

  

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

  )المؤسسة المالية وختمها إمضاء(

  

 االسم واللقب للممضي أو للممضين ) 1(

 المؤسسة الضامنة االسم االجتماعي وعنوان) 2(

 الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة) 3(

 )ذات معنوية(أو االسم االجتماعي للعارض ) ذات طبيعية(اسم العارض ) 4(

 عنوان العارض) 5(

  وسعةطلب العروض أو االستشارة الم) 6(

 المشتري العمومي) 7(
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  (*)  06ملحق عدد 
  )..............عدد القسط ( وثيقة التعهد 

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

 ....................................................................:...................المتصرف باسم ولحساب

  .................................تحت عدد..........................................المرسم بالسجل التجاري بـ

  .......................:...............................االجتماعي تحت عدد المنخرط بالصندوق الوطني للضمان

  )..................................................................العنوان بالكامل ذكر(المعين محل مخابرته بـ 

  : ........................................................................................................بصفتي

 إطارات مطاطيةاقتناء  :الع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها والمكونة لملف طلب العروض المتعلّقوبعد اإلط
  .لعتاد النقل التابع للشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس

 االلتزام وثيقة التعهد التي تمثّل وثيقة -
  جدول األسعار   -
 الخاصة كراس الشّروط اإلدارية  -

  .الخدمات المزمع إنجازها ي طبيعة وشّروطوبعد أن قدرت على مسؤوليت 
 : أتعهد وألتزم بما يلي

إنجاز هذه الصفقة وفقا للشّروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله طبقا لجدول األسعار، مقابل األثمان التي ) 1
ءات وخاصة فصول هذا الجدول وباعتبار جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة واألدا اقترحتها لكل فصل من

  .منها األداء على القيمة المضافة

 :ويتوزع المبلغ كما يلي

 األداء على القيمة المضافة مبلغ الصفقة دون اعتبار ...........................................................................

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

المبلغ (...................................................................................................................... المضافة  مبلغ األداء على القيمة
  . )بالدينار بلسان القلم وباألرقام

 األداء على القيمة المضافة  مبلغ الصفقة باعتبار ..........................................................

  )األرقامالمبلغ بالدينار بلسان القلم وب(.....................................................................................................................

وتكون هذه . األثمان الفردية المقترحة على الكميات المقدرة ضمن جدول األسعار ويتأتى هذا المبلغ من تطبيق
  .إمضاء عقد الصفقة األثمان  نافذة عند تاريخ

  .قبول الطبيعة الثابتة ألثمان الصفقة) 2

الصفقة وفقا لما تنص عليه كراس  تاريخ تبليغ يوم من 20قبول إسداء الخدمات موضوع الصفقة خالل ) 3
  .الشّروط اإلدارية الخاصة

  .تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشّروط اإلدارية الخاصة التي تكون جزءا من الصفقة) 4

  . يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض 120مدة  اإلبقاء على شروط هذا التعهد) 5

                  ... / ...  
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                  ... / ...  
للضمان االجتماعي وأدلي بما يثبت أنني في وضعية قانونية إزاء الصندوق  بأنني منخرط بالصندوق الوطني) 6

  .للشهادة المصاحبة والصالحة في هذا التاريخ طبقا

، فإنه وفي صورة ثبوت عكس ذلك. في حالة حجر قانوني) الشركة التي أمثلها ليست أو أن(أشهد أنني لست ) 7
  ).أو على مسؤولية الشركة التي أمثلها(فسخ الصفقة بصفة آلية وإنجازها على مسؤوليتي  يمكن

  
والية صفاقس المبالغ المستحقة بموجب عقد الصفقة بتحويلها إلى الحساب المفتوح بـ بتدفع الشركة الجهوية للنقل 

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

  

  

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (

  اعتماد هذا األنموذج لكل قسط على حدى) *( 
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 العروض الفنية : 8دد ملحق ع
 إطارات العجالت للحافالت ׃ 1القسط عدد 

LOT N° 1 : LES PNEUS DES BUS 
 

Symbole 
SORETRAS Dimensions 

Indices de 
vitesse et 
charge 

Minimal 

KM min 
exigé 

Offre technique du soumissionnaire 

Marque 
offerte 

Référence de 
pneus 

Type des 
pneus 

KM min 
garantie offert 

62A016 12 R 22.5 TL 152 / 148 M 80 000     

62A051 295/80/R 22.5 TL 152 / 148 M 80 000     

62A029 11 R 22.5 TL 148 / 145 M 80 000     

62A064 275/70R22.5 148 / 145 J 80 000     

62A068 225/75R17.5 129 / 127 M 80 000     

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (
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 العروض الفنية : 8ملحق عدد 

 إطارات عجالت لألسطول اإلداري ׃ 2القسط عدد 

LOT N° 2 : LES PNEUS DU PARC SERVITUDE 
 

Dimensions 
Indice de 

charge 
Minimal 

Indice 
de 

vitesse 
Minimal 

KM min 
exigé 

Offre technique du soumissionnaire 

Marque 
offerte 

Référence 
de pneus 

Type des 
pneus 

KM min 
garantie 

offert 
155 R 13 TL 78 S 50 000     
145 R 13 TL 74 S 50 000     

185 R15 C TL 103/102 N 50 000     
195 R 14 C TL 106 / 104 N 50 000     
175/65 R 13 TL 80 T 50 000     
165/70 R 14 TL 80 T 50 000     

185 R 14 TL 102 / 100 N 50 000     
215/70 R 15 C TL 109 / 107 R 50 000     
225/70 R 15 C TL 112 / 110 R 50 000     
205/65 R 16 C TL 107 / 105 T 50 000     
195/65 R 15 TL 91 H 50 000     
225/50 R 17 TL 94 W 50 000     

6,50 R16C 108/107 L 50 000     
13,6*28STC  A6 50 000     
8,25 R20 TT 133/131 K 50 000     

 

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (
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  09دد مـلحق عـ
  النهائي البنكي الضمان

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

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

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

  كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن

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

للبالد التونسية حسب الوصل  أودعت لدى أمين المال العام –ع قد أود............................................
  مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آالف دينار ....................................بتاريخ .................... عدد

  .األمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه من 55المنصوص عليه بالفصل ) دينار 5000(

والقاطن بـ )................................ 4(أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن  -أنني أكفل  -نصرح  -أصرح : اثاني
بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد )........................................................5(

) 7(والمسجلة بالقباضة المالية .......................... بتاريخ)................... 6(رمة مع المب..................... 
  ) ................................................8(المتعلقة بـ ........................

............................................. ........من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق  %........حدد مبلغ الضمان النهائي بـ 
  ). باألرقام(دينارا ........................................ ، و)باألحرف(دينارا 

المضمون فيه المذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة  نلتزم، بالتضامن بدفع المبلغ –ألتزم : ثالثا
لنا إمكانية إثارة أي دفع مهما كان  –ها أعاله وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي المشار إلي

  .سببه ودون تنبيه مسبق أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق

يه أعاله، يرجع المشار إل 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة   1039من األمر  108عمال بأحكام الفصل  :رابعا
الضمان النهائي أو يوضع حد اللتزام الكفيل بالتضامن آليا في اجل أقصاه شهر بعد االستالم النهائي للخدمات ، وإذا تم إعالم 
صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء األجل األقصى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة 

تا لهذا اإلعالم بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته، ال يرجع الضمان النهائي أو يوضع حد اللتزام الكفيل تعطي تاريخا ثاب
  .بالتضامن إال برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي

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

  )إمضاء المؤسسة المالية وختمها(

 ب للممضي أو للممضين االسم واللق) 1(

 المؤسسة الضامنة االسم االجتماعي وعنوان) 2(

 الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة) 3(

 اسم صاحب الصفقة   ) 4(

  عنوان صاحب الصفقة) 5(

  المشتري العمومي ) 6(

  ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية) 7(

  موضوع الصفقة ) 8(
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  10 عدد ملحق
  اإلفالس بعدم الشرف على تصريح 

  قضائية تسوية وضعية في الوجود أو بعدم
  

   

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

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

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

  ......................................................................................................... )بالكامل العنوان( بـ مخابرتها حلم المعين

  ". العارض"  يلي ما في المسمى

  .قضائية تسوية وضعية أو في إفالس حالة في لست أني شرفي على أصرح

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (

  
  .الغرض في شهادة المشارك يقدم أن يجب القضائية، التسوية حالة في: مالحظة
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 7 عدد ملحق

  جدول األسعار الفردية

 إطارات العجالت للحافالت ׃ 1القسط عدد 
  

LOT N° 1 : LES PNEUS DES BUS 
  

Symbole 
SORETRAS Dimensions 

Indices de charge 
et de vitesse 

Minimal 

 
Référence de 

l’offre 

Offre financière du soumissionnaire 
Prix unitaire 

HT* TVA % Prix unitaire TTC 

62A016 12 R 22.5 TL 152 / 148 M     

62A051 295/80/R 22.5 TL 152 / 148 M     
62A029 11 R 22.5 TL 148 / 145 M     
62A064 275/70R22.5 148 / 145 J     
62A068 225/75R17.5 129 / 127 M     

 
(*): y compris TPE 

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (
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  7 عدد ملحق

  جدول األسعار الفردية

 إطارات عجالت لألسطول اإلداري ׃ 2القسط عدد 
LOT N° 15 : LES PNEUS DU PARC SERVITUDE 

 

Dimensions 
Indice de charge 

et de vitesse 
Minimal 

Référence de 
l’offre 

Offre financière du soumissionnaire 

Prix unitaire HT* TVA % Prix unitaire TTC 

155 R 13 TL 78/S     
145 R 13 TL 74/S     

185 R15 C TL 103/102/N     
195 R 14 C TL 106 / 104/N     
175/65 R 13 TL 80/T     
165/70 R 14 TL 80/T     

185 R 14 TL 102 / 100/N     
215/70 R 15 C TL 109 / 107/R     
225/70 R 15 C TL 112 / 110/R     
205/65 R 16 C TL 107 / 105/T     
195/65 R 15 TL 91/H     
225/50 R 17 TL 94/W     

6,50 R16C 108/107L     
13,6*28STC A6     
8,25 R20 TT 133/131/K     

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (
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  11ملحق عدد 

 القائمة التفصيلية لألسعار

 إطارات العجالت للحافالت ׃ 1القسط عدد 
  

LOT N° 1 : LES PNEUS DES BUS 
  

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (

 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Symbole 
Soretras 

Dimensions 
 

Indices de charge et de 
vitesse Minimal 

Qté 
Maximale 

Offre financière du soumissionnaire 
Référence de 

l’offre Prix total HT TVA % Prix  Total  
TTC 

62A016 12 R 22.5 TL 152 / 148 M 150     

62A051 295/80/R 22.5 TL 152 / 148 M 350     

62A029 11 R 22.5 TL 148 / 145 M 100     

62A064 275/70R22.5 148 / 145 J 400     

62A068 225/75R17.5 129 / 127 M 80     
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  11ملحق عدد 

 القائمة التفصيلية لألسعار

 إطارات عجالت لألسطول اإلداري ׃ 2القسط عدد 
LOT N°  2  : LES PNEUS DU PARC SERVITUDE 

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

  )إمضاء المشارك وختمه  (

 
  

 
 
 
 
 

Dimension 
Indice de 

vitesse 
Minimal 

Indice de 
charge 

Minimal 

Qté 
Maximale 

Offre financière du soumissionnaire 
Référence de 

l’offre Prix total HT TVA % Prix  Total  
TTC 

155 R 13 TL 78 S 8     

145 R 13 TL 74 S 4     

185 R15 C TL 103/102 N 4     

195 R 14 C TL 106 / 104 N 4     

175/65 R 13 TL 80 T 4     

165/70 R 14 TL 80 T 4     

185 R 14 TL 102 / 100 N 12     

215/70 R 15 C TL 109 / 107 R 8     

225/70 R 15 C TL 112 / 110 R 4     

205/65 R 16 C TL 107 / 105 T 4     

195/65 R 15 TL 91 H 4     

225/50 R 17 TL 94 W 6     

6,50 R16C 108/107 L 2     

13,6*28STC  A6 2     

8,25 R20 TT 133/131 K 4     


