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ّٔول  رشوط طلب العروض: الباب ا
  موضوع طلب العروض: 1الفصل 

ناء  يف متثل موضوع طلب العروض    لنقل بوالية صفاقسالفائدة  ( Chariot Elévateur ) رافعة اق  لرشكة اجلهوية 
د(  : اجلدول التايل هكام يب ) قسط وح

  المكية  البيان  القسط

01  
  رافعة 

  Chariot Elévateur de 5000 Kg de Charge Utile de 05 Tonnes  
01 

ارض املشاركة يف مي ٔكرث من عرضال كن للك  ٔن يقدم    .قسط، وال ميكن  

  رشوط املشاركة: 2الفصل 
لعارضني ء املصن ٔو الناشطني ميكن املشاركة  تصنيو ليات  بيع املعدات جمال يف عني ا ية وا  موضوع طلب العروضالف

ّية واملالية الرضورية حلسن و  ت الف ن تتوفر فهيم الّضام ليات املطلوبة  توفري املعداتا ل وا لس لمؤّسساتواملرمسني    .الوطين 
ظومة رب م راس الرشوط  ىل الراغبني يف املشاركة حسب  ىل اخلط  اتالرشاء يتعني  ة  ىل املوقع " TUNEPS"العموم

www.tuneps.tn لرشكة  .دون مقابل رب موقع الواب   www.soretras.com.tnكام ميكن حسهبا 

  الضامن املايل الوقيت: 3الفصل 
يا صاحلا ملّدة  ارض ضام ماليا وق لغ هذا يوما ابتداء من الي 120يقّدم لك  دد م ول العروض و ٔقىص لق ل ا ٔ وم املوايل ل

 :الضامن كام ييل

  المكية  البيان  القسط
الضامن املايل 
ينار   الوقيت 

01  
   رافعة 

Chariot Elévateur de 5000 Kg de Charge Utile de 05 Tonnes 
01 800  

 
ت  ٔقص ن  لمشاركني ا سبة  ل الن عن صاحب رجع الضامن املايل الوقيت  يارمه بعد إال ن مل يمت اخ ٔو ا عروضهم 

لضامن . الصفقة ه بعد تقدميه  ا ٔسندت ٕاليه الصفقة فٕاّن الضامن املايل الوقيت يقع ٕار ي  لعارض ا سبة  ل هنايئاملايل ّٔما    .ا

ة العروض:  4الفصل    صلوح
ول العروض) 120(ن يصبح املشارون ملزمني بعروضهم مبجرد تقدميها ملدة مائة وعرش  ل حمدد لق ٔ ٓخر    .يوما ابتداء من اليوم املوايل 

 طريقة تقدمي العروض: 5الفصل 
سبة  -  ا الرتسمي املو  لّضامن املايل الوقيتل لمؤّسساتضمون من  ل الوطين    .لس

ا الرتسمي  ٔصل الّضامن املايل الوقيت ومضمون من  ىل املشاركني تقدمي  لمؤّسسات لسيتعني  يف ظرف ل الوطين 
ليه ب  دد "  ار خيمت وك ح طلب عروض  ناءاملتعلق  03/2022ال يف لفائدة  ( Chariot Elévateur ) رافعة  ق

لنقل بوالية صفاقسا    .وكون هذا الظرف مغلقا " لرشكة اجلهوية 
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ه الظرف ر العاممس  يو س املد ب عن طريق الربيد مضمو السيد الرئ ى مك ارشة  ٔو م ٔو الربيد الرسيع  ن الوصول 
ر لكم : ىل العنوان التايل الضبط املركزي مقابل وصل ٕايداع لنقل بوالية صفاقس طريق مزنل شا هنج مىن  0.5الرشكة اجلهوية 

  . صفاقس 3058

ئق العرض الفين واملايل -  ئق إالدارية املطلوبة وو لو سبة    : ل
ةرسل  ئق  بق ظومةالو رب م ئق العرض الفين واملايل  ىل اخلط  الرشاءات إالدارية املطلوبة وو ة  " TUNEPS"العموم
ملنظومةwww.tuneps.tnىل املوقع  ليه  يا واملنصوص  ٔقىص املسموح به ف ويف هذه احلا . ، ٕاال يف صورة جتاوزها احلجم ا

ٔن يمت ٕارسا ىل  ارج اخلط  ىل اخلط ميكن تقدمي جزء من العرض  مي الفين واملايل  ئق املالية والعنارص اليت تعمتد يف التق ل اكفة الو
ٔن ينّص  لعرض  و لعنارص املضمنة  كون خمالفة  ٔن  ارج اخلط ودون  ئق املرس  ىل الو العارض مضن عرضه إاللكرتوين 
  .إاللكرتوين

د عنارص العرض إاللكرتوينيف صورة وجود تضارب بني بعض عنارص العرض إاللكرتوين والعرض ا   .ملادي يمت اع
ٔو ٕالغاؤها ٔو تعويضها  ىل اخلط وال ميكن هلم تغيريها     .يلزتم املرتحشون بعروضهم مبجرد ٕارسالها 

ول العروض املقدمة عن طريق املنظومة دّ  ل لق ٔ ٓخر  ب الضبط املركزيو د  ى مك  امجلعةليوم  لرشكة اجلزء الوارد ماد 
ا 2022 ماي 13 ة العارشة صبا ب الضبط ىل السا لجزء ا لرشكة ويعمتد خمت مك سبة  ل ول  رخي الق لوارد عن طريق ٕالثبات 

ب الضبط املركزي ى مك ارشة  ٔو م ٔو الربيد الرسيع    .الربيد مضمون الوصول 

ات ومالحق طلب العروض: 6الفصل    إاليضا
ٔن يطلب كتابيا ظوم ميكن لّلك مشارك  رب م ىل اخلط  الرشاءات ةٔو  ة  ٔو" TUNEPS"العموم ات   استفسارات توضي

راس الرشوط  ٔقصاه خبصوص  ل  ٔ ول العروض 15يف  ٔقىص احملّدد لق ل التارخي ا  .يوما ق
لنقل بوالية صفاقس دراسة هذه  ن حسبوا ستفساراتوتتوىل الرشكة اجلهوية  ابة ٕاىل مجيع املرتّحشني ا ه إال ّ  ّراسات وتو

ظومةالّرشوط  ىل اخلط  الرشاءات رب م ة  اوز عرشة " TUNEPS"العموم ل ال يت ٔ ٔقىص احملّدد ) 10(يف  ل التارخي ا م ق ٔ
رب  ول العروض وذ   .نظومةنفس امل لق

ّراسات الّرشوط  ن حسبوا  ه مالحق ٕاىل املرتّحشني ا ظومةوميكن توج ىل اخلط  الرشاءات رب م ة   "TUNEPS"العموم
ال ٔو ٕاد اوز عرشة  قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض  ل ال يت ٔ ٔهنا تغيري موضوع الّصفقة يف  س من ش ) 10(تعديالت ل

ول ٔقىص احملّدد لق ل التارخي ا م ق رب  ٔ   .نفس املنظومةالعروض وذ 

لغ العرض: 7الفصل   حتديد م
ٔساس  ىل  مثن الفرديتربم الّصفقة  ىل العارض ، ا ٔ وجيب  دد ( سعارٔن يدرج جبدول ا مثن الفردي دون  )02ملحق  ا

 ٔ ٔ داءات ا ىل القمية املضافة وا ٔداء  ديد مث يضاف ا ٔخرى لت مثنداءات ا ٔرقام امجليل ا ٔداءات بلسان القمل و  .عتبار مجيع ا
ظومة ىل م ة  ىل اخلط العموم الرشاءات ويّمت ٕادراج هذه املعطيات مضن وثيقة التعهّد املتا   ."TUNEPS"ة 

ٔخطاء مي العروض ٕاصالح مجيع ا كون املالية تتوىل جلنة تق ٔن  لغ العرض دون  ضاء بتصحيح م ق لعارض  وتقوم عند 
رتاض  .ٕاماكنية 
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لعرض: 8الفصل  ئق املكونة    الو
ئق إالداريةا. 1- 8   :لضامن املايل الوقيت والو

 :ـ الضامن املايل الوقيت
ات  املطلوبة العمليات  ثيقةالو  بيان   املشارك واج

  الّضامن املايل الوقيت -
  ٔو
لضامن - لتّضامن املعّوض  ل   املايل الزتام الكف

ٔن يقدّ  الوقيت ئق وميكن للك مشارك  م الو
لمؤسسات الصغرى واملتوسطة   .املؤيدة 

ب حيرر   رشيع والرتات ل طبقا 
  اجلاري هبا العمل

ٓخر الوثيقة  ٕامضاء املؤسسة املالية وخمتها يف 
  .مع بيان التارخي

ه  عن طريق الربيد مضمون  وجويو
ى  ارشة  ٔو م ٔو الربيد الرسيع  الوصول 

ب الضبط    .لرشكة املركزيمك

ئق إالدارية ـ   :الو

ات  املطلوبة العمليات  الوثيقة بيان   املشارك واج
ل الوطين  لس ا الرتسمي  ـ مضمون من 

ٔكرث من  لمؤّسسات مل ليه  عند  شهرميض 
ل لتقدمي العروض ٔ   .ٓخر 

  نظري 
ٔو  ه عن طريق الربيد مضمون الوصول  يو
ب  ى مك ارشة  ٔو م الربيد الرسيع 

  .لرشكة الضبط املركزي

ّراس الّرشوط إالدارية اخلاصة  طلب (ـ 
  )العروض والبنود التعاقدية

ظومة  رب م ٔشري    TUNEPS ت

ىل تعني املوافقة مضن وث ي  يقة التعهد 
ىل اكفة بنود  ملوافقة  ىل الرشف  ترصحي 
ٔساسها  ىل  راسات الرشوط اليت متت 

عوة ٕاىل املنافسة   .ا
ٔنه مل  - ىل الرشف يقدمه املشارك ب ترصحي 

لنقل  ى الرشكة اجلهوية  ا  كن عو معوم
ه عن  بوالية صفاقس مل متض عن انقطا

 ٔ ىل ا   قل،العمل هبا مدة مخس سنوات 
ظومة  رب م ٔشري     TUNEPS ت

ىل هذه التصارحي املضمنة ي  تعني املوافقة 
ىل الرشف بعدم   . بوثيقة التعهد ٔو ـ ترصحي  ارشة  ام م الق

ٔو هدا  ٔو عطا  بواسطة الغري بتقدمي وعود 
رام الصفقة  ٔثري يف خمتلف ٕاجراءات ٕا قصد الت

ل ٕاجنازها   .ومرا

امة حولـ ب   املشارك طاقة ٕارشادات 
ة من  دد املدرج  ٔمنوذجاس مللحق 

ئق مضن العرض   مع بيان املعطيات 01 ٕادراج هذه الو
ٔمىض   .إاللكرتوين ي  ٔن الشخص ا ـ تفويض يف صورة 

لمشارك س هو املمثل القانوين    .العرض ل
رشيع  ل داد التفويض طبقا  يّمت ٕا

ب اجلاري هبا العمل   والرتات
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      :لفينالعرض ا. 2- 8

ات املشارك  طريقة التقدمي  الوثيقة بيان   واج

ّية اخلاصة - ظومة   ّراس الّرشوط الف رب م ٔشري     TUNEPS ت

ىل ي  تعني املوافقة مضن وثيقة التعهد 
ىل اكفة بنود  ملوافقة  ىل الرشف  ترصحي 
ٔساسها  ىل  راسات الرشوط اليت متت 

عوة ٕاىل املنافسة   .ا
ئق - ّ  الو دها يمتّ  ية اليتالف مي يف اع  تق

  : العروض مطابقة
ية  04دد  امللحق -ٔ  لعروض الف اخلاص 

  .املقدمة
ٔن- ب ت  ة ا شهادة تث لتجهزيات املقرت

لمواصفات التوسية  ٔو ) م ت(مطابقة 
ٔوروبية    .(CE)ا

ٔمنوذج-  04 دد مللحق املدرج طبقا ل
ظومة  امللحق هذا ٕادراج مع رب م

tuneps.  
  
لهيا تقدمي الشهائد -   .املتحصل 

ية ت الف وشهائد مطابقة  تقدمي البيا
 ٓخر يف وخمته املشارك وٕامضاء مواصفاتل

   .الوثيقة

ٔمنوذج املدرج  .الزتام مبدة الضامن الفين -   .الوثيقة ٓخر يف وخمته املشارك ٕامضاء   03 دد مللحق طبقا ل

  :العرض املايل .3- 8
ٔن يتضمن العر  ئق التاليةجيب    :ض املايل الو

ات املشارك  طريقة التقدمي  الوثيقة بيان   واج

ظومة   )لزتام(د وثيقة التعهّ  رب م ة التقدمي  ٕالزام
TUNEPS  

  

ظومـة  ٕادراج ـىل م ـة  ـلك دقـة مضـن وثيقـة التعهـد املتا املعطيات 
ىل اخلط  ة    "TUNEPS"الرشاءات العموم

ٔمثاندول     ا
ىل مجي ٔشري  ٓخر الوثيقة مع الت ات وٕامضاء املشارك وخمته يف  ع الصف

دد . (التارخي بيان   )02ملحق 

ح العروض : 9الفصل   ف
ح  ح العروض تف لجنة القارة لف ل ا لنقل بوالية صفاقس العروض من ق يف خشص احملدثة بقرار من الرشكة اجلهوية 
لنية تلتمئ ممثلها القانوين  لسة  ة  2022 يما 13 مجلعةاليوم وذ يف  ا العارشة والنصفىل السا ة  صبا اتبقا  ج

ر لكم  لنقل بوالية صفاقس طريق مزنل شا لرشكة اجلهوية  لعارضني حضور  .هنج مىن صفاقس 0,5ٕالدارة العامة  وميكن 
  .هذه اجللسة

ول العروض، ويقىص لك عرض خمال ال احملددة لق ٓ ح ٕاال العروض الواردة يف ا   :ف لرشوط طلب العروض التاليةال تف
  .الوقيتاملايل وثيقة الضامن ٔصل ـ مل يتضمن 

  .ـ مل يتضمن العرض املايل
دد ( ـ مل يتضمن العرض الفين    .)04وامللحق 

ٔسباب املطالبة بتعويض ب من ا ٔي س ن مت ٕاقصاء عروضهم  لمشاركني ا   .وال ميكن 
ح العروض من الوضعية  ت عند ف عي ووثيقة الضامنكام يمت التث ج لضامن  لصندوق الوطين  خنراط   اجلبائية و

  .الوقيت املايل
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مي العروض: 10الفصل    تق
ت ٔوىل التث مي العروض يف مر  ئق إالدارية والضامن ،تتوىل جلنة تق ئق  املايل ٕاضافة ٕاىل الو الوقيت، من حصة الو

ٔخطاء احلسا لعرض املايل وتصحيح ا د ابتداء من املكونة  ب مجيع العروض املالية تصا رت ضاء مث  ق بية واملادية عند 
ٔقل مثنا   .العرض املايل ا

ٔقل مثنا وتقرتح ٕاسناده  ل صاحب العرض املايل ا ت من مطابقة العرض الفين املقدم من ق نية التث مث تتوىل يف مر 
ه لكراسات الرشوط   .القسط يف صورة مطابق

ية املنافسة حسب وٕاذا تبني  لعروض الف سبة  ل د نفس املهنجية  ري مطابق لكراس الرشوط يمت اع ٔن العرض الفين 
تباع هذه املهنجية ٕ ي ميكن ٕاسناده الصفقة  ني حتديد العرض الفين املطابق وا دي ٕاىل  هبا املايل التصا  .رت

هنائية لطلب ا مي والنتاجئ ا ح والتق سجيل نتاجئ الف ىل اخلط يمت  ة  ظومة الرشاءات العموم ىل م لعروض 
"TUNEPS".  

  ٕاجراءات تبليغ الصفقة:  11الفصل 
ليه ٕامضاء عقد الصفقة وسجي ي يتعني  ياره وا ي يمت اخ اضة املالية يّمت تبليغ الصفقة ٕاىل العارض ا ه  لق وٕايدا

لضامن يلاملا يوما املوالية مع وجوب تعويض الضامن) 20(الل العرشن  هنايئ املايل الوقيت  اضة املالية ا لق ال    .مس
سمل ٕاذن الزتود ىل صاحب الصفقة اختاذ لك إالجراءات الرضورية لضامن انطالق ٕاجناز الصفقة مبجرد    .كام يتعني 
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  البنود التعاقدية:الباب الثاين
  موضوع الصفقة:  1الفصل 
ناء  يف  متثل موضوع طلب العروض         لنقل لفائدة  ( Chariot Elévateur ) رافعة  اق الرشكة اجلهوية 

د(بوالية صفاقس  ني )قسط وح   : جلدول التايل كام هو م
  المكية  البيان  القسط

01  
   رافعة 

  Chariot Elévateur de 5000 Kg de Charge Utile de 05 Tonnes 
01 

  

  مدة الصفقة :  2الفصل 
دةتربم هذه الصفقة ملدة    .سنة وا

ٔطراف املتعاقدة :  3الفصل     ا
رمت هذه الصفقة بني ٔ:  

ة رشكة: بوالية صفاقس لنقل اجلهوية الرشكة ـ ٔ  سها خشص يف  مس خف رها رئ ر مزنل طريق عنواهنا العام مد  لكم شا
ل صفاقس 3058 مىن هنج 0,5 اري الس د واملعرف  B112217-1997 الت  تفالها 003899TAM000 الوح

س 74240444    tnsoretras@soretras.إاللكرتوين  والربيد 74450888 والفا
لقب مس................. (...: .......................................................................ـ صاحب الصفقة ب ) والصفة وا

عي مس.. (......................................................................................... ٔو مس وسميته ج لقب و  وا
ٔول املسؤول وصفة ٔرقام ............................................................................................... عنوانه مع) ا  و

س ..........................اتفاله  ورمق ........................................ إاللكرتوين والربيد ..............................والفا
ل اري الس د املعّرف ورمق .............................. الت   ....................................................................  الوح

هبا التفاضيل : 4الفصل  رت لصفقة و ئق املكونة    الو
ىل لصفقة  ئق املكونة    :شمتل الو

  التعهد وثيقة -1
  راس الرشوط إالدارية اخلاصة  -2
ية اخلاصة -3   راس الرشوط الف
ٔسعار  -4  دول ا
راس الرشوط -5   مالحق 

سلميها: 5الفصل  ئق الواجب    صاحب الصفقةلتبليغ  الو
ٔصلية من العقد املتعلق  ال سملّ  ر  لنقل بوالية صفاقس صاحب الصفقة جما ومقابل وصل مخسة نظا رشكة اجلهوية 

  . لصفقة املعنية
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ىل الصفقة:  6الفصل  ب املطبقة  رشيع والرتات   ال
دد  ٔمر  ة 2014مارس  13مؤرخ يف  2014لسنة  1039يمت تطبيق ا ظمي الصفقات العموم  والنصوص املتعلق ب

ة واملمتمة    .   املنق

 املناو :  7الفصل 
ىل صاحب ريه جيب  لكف  ٔن  ذ الصفقة وال ميكن  ف ٔن يقوم بنفسه ب ٔسباب الصفقة  ب من ا ٔي س ذها  ف  .ب

ٔمثان:  8الفصل    صيغة ا
مثنضبط ي  ٔساس امجليل  ا مثنىل  ٔداء دون اعتبار الفردي ا ىلاتا ٔداء  لغ ا القمية املضافة  ، يضاف ٕاىل ذ م

 ٔ ىل وا لحصول  ٔخرى  مثنداءات ا ٔداء عتبار مجيع ا  :اتا
)Prix Hors TVA)  + (Montant de la TVA et autres Taxes (  

ٔمثان:  9الفصل    طبيعة ا
مثنعترب ي  ٔداء  ا لمراجعةىل القمية املضافة دون اعتبار ا ري قابل  ىل القمي وف خيص. قار و ٔداء  ، ة املضافةسبة ا

لهيا هنا لكام طرٔ تغيري    .فٕانه يمت حتي

  طريقة اخلالص:   10الفصل 
ل  ٔ الص املبالغ املستحقة يف ٕاطار الصفقة يف  لرشكة،  30يمت  ب الضبط  سجيل الفاتورة مبك رخي  يوما من 

ن، عن طريق حتويل بنيك من ستالم الوقيت ممىض بني الطرفني املتعاقد لنقل  مصحوبة مبحرض  طرف الرشكة اجلهوية 
  . بوالية صفاقس ٕاىل احلساب اجلاري لصاحب الصفقة

فع :  11الفصل    احملاسب امللكف 
لنقل بوالية صفاقس لرشكة اجلهوية    .تتوىل معلية اخلالص ٕادارة املالية واحملاسبة 

هنايئ:  12الفصل    الضامن املايل ا
ىل صاحب الصفقة تقدمي ضامن مايل  ل ال يتعدى  ملائة) 03( ثالثةهنايئ قدره يتعني  ٔ لصفقة يف  من املبلغ امجليل 

لصفقة 20 رخي تبليغه  لتضامن  .يوما من  ل  لزتام كف هنايئ  وبطلب من صاحب الصفقة، ميكن تعويض الضامن املايل ا
ر املالية لمنوذج احملدد بقرار السيد وز هنايئ وحيرر طبقا  لضامن ا   .املعوض 

لتضامن املتعلق به رج ل  ٔو ينقيض الزتام الكف هنايئ  بعد ٕابداء جلنة الصفقات ذات النظر رٔهيا (ع الضامن املايل ا
هنايئ لمواد دون حتفظ) خبصوص ملف اخلمت ا هنايئ  ول ا رخي الق دا من  اوز شهرا وا ل ال يت ٔ   .يف 

لمت الرشكة  ٔ اله ٕاال ٕاذا  ٔ ور  ٔقىص املذ ل ا ٔ هنايئ الغيا مبرور ا لضامن ا لتضامن املتعلق  ل  ويصبح الزتام الكف
ٔن صاحب  بتة التارخي ب ٔخرى  ٔية وسي  ٔو ب ىض رسا مضمونة الوصول  لتضامن مبق ل  لنقل بوالية صفاقس الكف اجلهوية 

ة لصاحب الصفقة ٕاال و. الصفقة مل يف جبميع الزتاماته ٔو ما تبقى مهنا بعد طرح املبالغ املستوج ت  رجع الضام يف هذه احلا 
سوية وضعيته ضاء بطرق  ق المه عند  ي يمت ٕا الالت صاحب الصفقة ا ٔمكلها مرصودة خلالص ٕا   .ٕاذا اكنت ب

لنقل بو وب رفع اليد مسمل من طرف الرشكة اجلهوية  ىض مك ت مبق   .الية صفاقسرجع الضام
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  سلمي املعدات:  31الفصل 
سمل  ٔن  ل ال يتعدى  بطلب العروضاملطلوبة  ا الرافعة جيب  ٔ كون مسلمة من  90يف  رخي الطلب و يوما من 

ل صاحب سلمي ويمت جترهتا وحترر حمرض  ق ن بطريق امليناء اجلديد بصفاقس مصحوبة بوصل  الصفقة مبستودع الرشكة الاك
  .قيت ممىض من الطرفنياستالم و 

ري:  41الفصل  ٔ   خطا الت
سلمي  ري يف  ٔ دوث ت لنقل بصفاقس احلق يف تطبيق إ موضوع هذه الصفقة فا الرافعة  يف صورة  لرشكة اجلهوية  ن 

الم صاحب الصفقة مبقدار  ري بدون ٕا ٔ د من ) ‰2(ٔلف  2خطا ت ةا يف اليوم الوا لبضا   . مثن امجليل 
ٔن لغ مجيع اخلطا  جيب  اوز م ة) %5(ملائة  5ال يت لبضا    .من املبلغ امجليل 

  الضامن الفين :  51الفصل 
لعرض الفين لصاحب الصفقة هنايئ . ددت مدة الضامن الفّين وفق ما مت تقدميه  ستالم ا داد حمرض  هتاءر إ ويمت ٕا  ا

  .  فرتة الضامن املقدمة من طرف صاحب الصفقة

  فسخ الصفقة:  61الفصل 
ٔحاكم  اصة  ة اجلاري هبا العمل و لنقل بوالية صفاقس فسخ الصفقة طبقا لٕالجراءات الرتتي لرشكة اجلهوية  ميكن 

دد  118الفصل  ٔمر  لصفقات  2014مارس  13املؤرخ يف  2014لسنة  1039وما يليه من الباب الثالث من ا املنظم 
ة   . العموم

لنقل  كام ميكن فسخ الصفقة بقرار ري بوالية صفاقس من الرشكة اجلهوية  ٔ من  % 5يف صورة جتاوز قمية غرامات الت
  .قمية الصفقة

ات :  71الفصل    فض اخلالفات والزنا
ري يقدم ٕاىل الرشكة  ٔ لنقل بوالية صفاقس وصاحب الصفقة فٕان هذا ا الف بني الرشكة اجلهوية  دوث  يف صورة 

لنقل بوالية صفاقس تق ضاءاجلهوية  ق ٔسبابه ومطالبه عند    .ررا مفصال حول موضوع اخلالف و
ل  ٔ لنقل بوالية صفاقس يف  ىل طلبات صاحب الصفقة قصد تقدمي  15وتتوىل الرشكة اجلهوية  ابة كتابيا  يوما إال

ات حلل اخلالف   .مقرت
لنقل ب ابة الرشكة اجلهوية  ٕ اله دون التوصل  ٔ ور  ل املذ ٔ ٔويف صورة انقضاء ا دم  والية صفاقس  يف صورة 

ٔن يتقدم بطلب عرض اخلالف  لنقل بوالية صفاقس حلل اخلالف، ميكن لصاحب الصفقة  ات الرشكة اجلهوية  ول مبقرت الق
لفصول  لهيا  حلسىن املنصوص  ات  شارية لفض الزنا س لجنة  دد  185ىل ا ٔمر   2014لسنة  1039وما يليه من ا

ة 2014مارس  13املؤرخ يف  لصفقات العموم   .املنظم 
ٔو ارشة  لجوء  كام ميكن م حلسىن حلل اخلالف ا ات  شارية لفض الزنا س لجنة  ات ا ول مبقرت دم الق يف صورة 

تصة بصفاقس   . ٕاىل احملمكة ا
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ٔهلية املدنية لصاحب الصفقة : 81الفصل  دم ا ٔو   الوفاة 
ٔهلية املدنية لص دم ا ٔو  ا وفاة  اكمل يف  ٔو الويص ممارسة الصفقة  ٔو الويل  احب الصفقة يواصل املستحقون 

رام الصفقة اعتبارا  ٔن يرصح به الشخص املسؤول عن الصفقة ٕاذا ما مت ٕا ي ميكن  الرشعية القانونية وذ خبالف القرار ا
لقرار. ٔهلية صاحب الصفقة رخي الترصحي    .ورسي مفعول الفسخ بداية من 

ل الشخص يرصح بفس دا ٕاذا ق ٔهلية املدنية لصاحهبا ٕاذا ما تعلقت خبدمات، ما  ٔو فقدان ا ا الوفاة  خ الصفقة يف 
رخي  ٔو الويص ورسي مفعول الفسخ ٕاذا ما رصح بذ بداية من  ٔو الويل  املسؤول عن الصفقة مواصلهتا مع املستحقني 

ٔهلية ٔو فقدان ا   .الوفاة 
لهي ٔي تعويضوحسب احلاالت املنصوص    . ا هبذا الفصل ال خيول لصاحب الصفقة واملستحقني 

سجيل الصفقة: 19الفصل    معالمي 
ىل صاحب الصفقة سجيل    .حتمل مصاريف ال

  حصة الصفقة: 02الفصل 
لنقل  لرشكة اجلهوية  ر العام  س املد ل الرئ ة ٕاال بعد مصادقة جملس إالدارة وٕامضاهئا من ق كون هذه الصفقة حصي ال 

  .والية صفاقسب
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ARTICLE 1 : DESCRIPTION DU LOT N° 01: 

CHARIOT ELEVATEUR DE  5000 KG DE CHARGE UTILE (05 TONNES)  

N° Article Quantité Spécifications Techniques Exigences et Documents Justificatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 
CHARIOT 

ELEVATEUR 
DE  5000 KG 
DE CHARGE 

UTILE                  
( 05 TONNES) 

01 

  
● Capacité de charge minimale 5000 Kg. 
● Moteur Diesel de marque renommé. 
● Indicateurs : de température, de pression 

d’huile, de batterie et compteur horaire. 
● Type : Simplex. 
● Hauteur de levage minimal  2800mm. 
● Capacités résiduelles à hauteur Max  
5000Kg.  
● Roues : 4 AV et 2 AR. 
● Toit  protège conducteur.  
● Avertisseur sonore de recul. 

 

 Norme moteur EURO II minimum, à définir         le type,  
la puissance et la référence du moteur. 

 le Chariot Elévateur doit être certifié conformes aux 
normes de sécurité CE en vigueur pour ce type 
d’équipement. 

 Le soumissionnaire doit indiquer le délai de garantie du 
matériel proposé. Dans tous les cas, le délai de garantie 
du chariot élévateur  proposé ne doit pas être inférieur à 
une année à partir de la réception provisoire. 

 Durant la période de garantie et en cas de panne, le 
soumissionnaire retenu doit intervenir dans un délai ne 
dépassant pas 48 heures à partir de la réception de la 
demande d’intervention. 

 le soumissionnaire retenu doit garantir la disponibilité 
des pièces de rechange au moins pour une période de 10 
ans 

 Le soumissionnaire retenu remettra lors de la livraison du 
Chariot Elévateur objet de l’appel d’offre, les documents 
ci-après indiqués : 

 

1. Carte grise de l’engin. 
2. Notice d’utilisation 
3. Les notices d’entretien 
4. Les catalogues des pièces de rechange. 
5. Brochure technique 
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ARTICLE 2: DELAIS DE LIVRAISON ET RECEPTION : 

2-1 Délais de livraison :  
Le soumissionnaire doit indiquer le délai de livraison. Dans tous les cas, le délai 

proposé ne doit pas dépasser les 90 jours ouvrables à partir de la date de réception de la 
commande.   

2-2 Réception :  
La réception se fera par les techniciens de la SORETRAS. Elle se fera dans son 

parc sis à Sfax et donnera lieu à l’établissement d’un procès verbal de réception 
provisoire signé contradictoirement par les deux parties. 

La réception sus indiqué est réputée être une réception provisoire. La réception 
définitive sera prononcée après l’expiration du délai de garantie. 

ARTICLE 3: GARANTIE ET DISPONIBILTE DES PIECES DE 
RECHANGES : 

Le soumissionnaire doit indiquer à l’annexe 03  le délai de la  garantie du chariot 
élévateur proposé. Dans tous les cas, le délai de la garantie proposé ne doit pas être 
inférieur à une année à partir de la date de la réception provisoire. 

Durant la période de la  garantie et en cas de panne, le soumissionnaire retenu doit 
intervenir dans un délai ne dépassant pas 48 heures à partir de la réception de la 
demande d’intervention. 

Par ailleurs le soumissionnaire retenu doit garantir la disponibilité des pièces de 
rechange au moins pour une période de 10 ans. 
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﴾ الح  ﴿ ال
 

LES ANNEXES 
 

  بطاقة إرشادات عامة حول المشارك: 01الملحق عدد 

  .األسعاردول ج: 02الملحق عدد 

  الفنيلضمان االتزام بمدة : 03الملحق عدد       

  العرض الفني: 04الملحق عدد 
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د   )*( 01مل ع
 

ارك عامةالرشادات اإل اقة  ل ال   ح

اعياالس  واللق أو االس   ...................................................................................................................................................................................: االج

ني ل القان   ................................................................................................................................................................................................................................... :ال

ق ان ال   ........................................................................................................................................................................................................................................ :ع

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

  ...................................................................................................................................................................................................................................................... :الفاك

ال  ........................................................................................................................................................................................................................................ :رأس ال

ل  ال س  اتم س ي لل د ال   . ................. ..... ...................................................................... ................................................... :ت ع

عّف رق  حال   ............................................................................................................................................................................................................: ال

ي اب ال   ............................................................................................................................................................................................................ :رق ال

ل أو  ة ال ض اله ف ض ال اء وثائ الع  : )ةاالس واللق وال( إلم

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

 

أش  اء                                      ال   اإلم

ر بـ    ......................في.................. ح

اء ( ارك  إم   )ه وخال

ذج) *( ا األن اد ه    اع
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د مل   02 ع

ول األسعار    ج
BORDERAU DES PRIX 

Lot N° Désignation Quantité 
Prix TOTAL  

Prix unitaire 
HTVA 

TVA TTC 

01 

CHARIOT 
ELEVATEUR DE 

5000 KG CHARGE 
UTILE 05 TONNE 

01    

 
-Montant total en TTC (en toutes lettres) :………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à ……………..le, …………….. 
 

Signature et cachet du soumissionnaire 
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د    (*) 03مل ع
ي ان الف ة ال ام    ال

  
ي أسفله فة( إني ال  ..................................................................................................................................)االس واللق وال

ة ل ش اعي( م  ......................................................................................................................................................................... )االس االج

ان   ..............................................................................................................................................................................................................................الع

ة ال ل ّس اتال س ي لل دت  ....................................... بـ ال   ...................................................................................... ع

ح عّف ال  ............................................................................................................................................................................................... رق ال

ته اب ل م عّ م امل( بـ اال ال ان   .................................................................................................................................................. )الع

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

مّ  ق ي ال ان الف ة ال   .................................................................................................................................................ة م العارضذ م

ى   ".العارض"ا يلي  ال

ي  ان الف ة ال ص م اتي  م تعه أن أح فقة  ال ز  رة ف م في ص رة أعالهأل ا ه  ال

و اس ال ه في  ص عل   .م

ر بـ    ......................في.................. ح

اء ( ارك  إم   )ه وخال

  

ذج(*)  ا األن اد ه    اع
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د  ي: 04 مل ع ض الف  الع

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
(A remplir par le Soumissionnaire) 

Lot N°1 : CHARIOT ELEVATEUR DE  5000 KG DE CHARGE UTILE (05 TONNES)  

N° Article Quantité Spécifications Techniques Offre et engagement du Soumissionnaire 

01 

CHARIOT 
ELEVATEUR 
DE  5000 KG 
DE CHARGE 

UTILE                  
( 05 TONNES) 

01 

 
● Capacité de charge minimale 5000 Kg. 
● Moteur Diesel de marque renommé. 
● Indicateurs : de température, de pression 

d’huile, de batterie et compteur horaire. 
● Type : Simplex. 
● Hauteur de levage minimal  2800mm. 
● Capacités résiduelles à hauteur Max  5000Kg.  
● Roues : 4 AV et 2 AR. 
● Toit  protège conducteur.  
● Avertisseur sonore de recul. 

 

Indiquer la marque et le type :……………………………….

Fait à ……………..le, …………….. 

Signature et cachet du soumissionnaire 


