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  اإلداریة الخاصة راس الّشـروطـّك: العنوان األول
 شروط طلب العروض :األولالباب 

 موضوع طلب العروض : 1 الفصل
  شروط المشاركة: 2الفصل 
  تھامشارك شروطالمؤسسات الصغرى المعنیة بطلب العروض و :3الفصل 
  العروض صلوحیة: 4 الفصل

 الوقتي المالي الضمان: 5الفصل 
 قة تقدیم العروضطری: 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 اإلداریةالوقتي واللضمان المالي الظرف المتضمن  - 1ـ 10
  لعرض الفنيالظرف المتضمن ل -2- 10
  الظرف المتضمن للعرض المالي  - 3ـ.10

 فتح الظروف: 11الفصل 
 منھجیة فرز العروض وإسناد الصفقة: 12الفصل 

 إجراءات تبلیغ الصفقة: 13الفصل             
 

  البنود التعاقدیة :الثانيالباب 
   قةموضوع الصف: 14 الفصل
    شروط المشاركة: 15 الفصل
   المؤسسات الصغرى المعنیة بطلب العروض وشروط مشاركتھا :16 الفصل
   الوثائق المكونـة للصفقة وترتیـبھا التفاضلي: 17 الفصل

    الوثائق الواجب تسلیمھا لصاحب الصفقة: 18الفصل 
   الصفقة التشریع والتراتیب المنطبقة على: 19 الفصل
   اللغة المستعملة والعملة :20 الفصل
    المناولة: 21 الفصل
    صیغة األثمان : 22 الفصل
    بیان األثمـان: 23 الفصل
    األثمان طبیعة :24 الفصل
    التغییر في كمیة الخدمات :25 الفصل
  طریقة الخالص :26 الفصل
  المحاسب المكلف بالدفع  :27 الفصل
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    شروط الخالص :28 الفصل

    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 الصفقةوالوفاة أ :39الفصل 
  معالیم تسجیل الصفقة :40الفصل 

    

  الفنیة الخاصة كراس الشروط : العنوان الثاني
 

  
  

  صحة الصفقة :41 الفصل
  تحدید الحاجیات :42الفصل 
  لصفقةتعھدات صاحب ا :43 الفصل
  المتعلقة بھذه الصفقة طالمواصفات الفنیة لألقسا: 44 الفصل

 
  

  الوثائق الملحقة بملف طلب العروض
  

  

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

  سنوات 5أنھ قد مضى على إنقطاعھ عن العمل بھا  مدة ال تقل عن  وصفاقس أ

 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 

  

  

    



 4

  اإلدارية الخاصة كّراس الشّروط: العنوان األول
  

 لعروضطلب اشروط : األول الباب

  إكساء األعوان :موضوع طلب العروض :1 الفصل
 

إلقتناء أزياء الشغل ألعوان الشركة الجهوية للنقل بوالية موضوع الصفقة في طلب العروض الوطني  يتمثل
  .صالحة لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديدصفاقس 

  
وتتوزع الطلبات موضوع طلب . المطلوبة كراس الشّروط الفنّية الخاصة بدقة الخاصيات الفنّية لألزياء ويبين
  : كما يلي قسطا) 14( عشر أربعةالعروض إلى 

  

  القسط
  الكمیة  التفصیل

  المحتوى  العدد
  800  سروال إضافي+ سروال+ كسوة   كسوة صیف سائق قابض  1

 80  سروال إضافي+ سروال+ كسوة   كسوة صیف مراقبین  2

  1200  معطف  معطف  3

 2400 أكمام قصیرةقمیص ذات   قمیص صیف  4

 2100  قمیص ذات أكمام طویلة  قمیص شتاء  5

 Mocassin  1200  حذاء صیف  6

 900  شتاء  حذاء شتاء  7

 Chaussures de sécurité 300  "أعوان الفنیة"حذاء أمان   8

 Chaussures de sécurité 180  "أعوان الحراسة"حذاء أمان  9

 Veste+pantalon 90  بدلة شتاء أعوان الحراسة 10

 180 قبعة+ سروال   بدلة صیف أعوان الحراسة 11

 Veste+pantalon  بدلة عمل صیف  12
Bleu de chauffe 40 

 Veste+pantalon  بدلة عمل صیف  13
Djean tergal  40 

   Tergal  40  بلوزة صیف  14

  

أقمصة ( 04د عد انالقسطفيما يخصص بصفة حصرية  عدة أقساطوفي قسط واحد أ المشاركةويمكن  لكل عارض 
المؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفصل الثالث من لفائدة  )أقمصة أكمام طويلة (  05عدد و )قصيرةأكمام 

  .الكراس ههذ

  شروط المشاركة  : 2الفصل 
أزياء الشغل للعارضين الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنّية والمالية الضرورية لحسن إنجاز  المشاركةيمكن 

  .لعروض والمرسمين بالسجل التجاريموضوع طلب ا
  المؤسسات الصغرى المعنية بطلب العروض وشروط مشاركتها   : 3الفصل 

لفائدة  )أقمصة أكمام طويلة (  05والقسط عدد  )قصيرةأقمصة أكمام ( 04تخصيص القسط عدد تم 
 2014مارس  13ي المؤرخ ف 2014لسنة  1039األمر عدد من  20بالفصل المنصوص عليها  المؤسسات الصغرى
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   .المنظم للصفقات العمومية

  حية العروضلوص : 4الفصل 
يوما بداية من اليوم الموالي ) 120( نيمائة وعشرلمدة المشاركون ملزمين بعروضهم بمجرد تقديمها  يبقى

  .للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض

  الضمان المالي الوقتي  :5الفصل 
   :قتي بالنسبة لكل قسط كما يليحدد مبلغ الضمان المالي الو

 الضمان الوقتي  التفصيل  المحتوى  عدد القسط

  د 2.100,000 سروال إضافي+  كسوة   سائق قابض صيف كسوة  :  1القسط  

  د 190,000 سروال إضافي+ كسوة   كسوة صيف مراقبين   :  2القسط  

  د 1.650,000 معطف   معطف  :  3القسط  

  د Mocassin  140,000  حذاء صيف  : 6  القسط

  : 7القسط 
  حذاء شتاء

  د 120,000  شتاء  

  : 8 القسط
  "أعوان الفنية"حذاء أمان 

  Chaussures de sécurité 50,000 د  

  : 9 القسط
  "أعوان الحراسة"حذاء أمان 

  Chaussures de sécurité 10,000 د  

  د Veste+pantalon 10,000  بدلة شتاء أعوان الحراسة  :10القسط 

  د 10,000 قبعة+ سروال   بدلة صيف أعوان الحراسة  :11 القسط

 Veste+pantalon  بدلة عمل صيف  :12 القسط
Bleu de chauffe  10,000 د  

 Veste+pantalon  بدلة عمل صيف  :13 القسط
Djean tergal  

  د 10,000

  د Tergal   10,000  بلوزة صيف  :14 القسط

آلخر أجل محدد  يوما إبتداء من اليوم الموالي)  120( نيعشرمائة وصالحا لمدة  الضمانأن يكون هذا  ويجب
تعويض الضمان المالي الوقتي في صيغة إلتزام كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج  يمكنكما  .لقبول العروض

  .ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية 6بالملحق عدد 
  

  .في أكثر من قسط أن يقدم ضمانا ماليا إجماليا يمكن لكل مشارك
إللتزام الكفيل بالتضامن المعوض له من قبل الشركة الجهوية  ايوضع حد وويرجع الضمان المالي الوقتي أ

للنقل بوالية صفاقس بمجرد إمضاء عقد الصفقة من قبل المشارك الذي تم إختيار عرضه وبعد إيداعه الضمان المالي 
  .النهائي

  طريقة تقديم العروض: 6الفصل 
  :التاليوالنح يتم تقديم العروض على

المتعلق  07/2016طلب عروض عدد  "صندوق خارجي يختم ويكتب عليه وتقدم العروض في ظرف أ
مغلقا ومختوما الصندوق  وأويكون هذا الظرف  "بإقتناء أزياء شغل ألعوان الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس

أعوان الشركة الجهوية للنقل بوالية  بأزياء شغلمتعلّق  07/2016ال يفتح  طلب عروض عدد "عبارة ويكتب عليه 
  ."صفاقس



 6

من  10الضمان الوقتي والوثائق اإلدارية المنصوص عليها بالفصل  على الصندوق وأ هذا الظرف يحتويو 
و  4و  3و  2و  1لنسبة لألقساط عدد متر واحد من القماش باوأنموذج واحد لكل قسط  كراس الشروط باإلضافة إلى

يتكون أنموذج األحذية من حذائين إثنين في  9و8و7و 6أما بالنسبة لألقساط عدد . 14و  13و  12و  11 و 10و 5
 يخصص الظرف ين ومختومين ومغلقينمنفصل على ظرفينالصندوق  وكما يحتوي الظرف الخارجي أ .شكل زوجين

  .الماليي للعرض الظرف الثانو األول للعرض الفني
المركزي  طلدى مكتب الضب مباشرة والبريد السريع أوول أصعن طريق البريد مضمون الو العروضتوجه 

نهج منى  0.5الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس طريق منزل شاكر كلم  :على العنوان التاليمقابل وصل إيداع 
  . صفاقس 3058

ويعتمد ختم  منتصف النهار على الساعة 2017فيفري  08اء ربعاأل ليوموحدد آخر أجل لقبول العروض 
  .مكتب الضبط إلثبات تاريخ القبول

    :العروض الفنّية -1.6
عرض لالوثائق اإلدارية لو يتضمن الظرف الذي يحتوي على العرض الفنّي باإلضافة إلى الوثائق الفنّية         

شهادة مسلمة من طرف مخابر مختصة في النسيج  الشروط سمن كرا 10مبين بالفصل  وكما هوكراسات الشّروط 
و  1بالنسبة لألقساط عدد للمواصفات الفنية المدرجة بكراس الشروط  لألنموذج القماشنوعية وتركيبة تثبت مطابقة 

على شهادة مسلمة من طرف مخابر مختصة في الجلود واألحذية و 14و  13و  12و  11و 10و  5و  4و  3و  2
 .9و  8و  7و6بالنسبة لألقساط عدد األحذية للمواصفات الفنية المدرجة بكراس الشروط  نموذج قة تثبت مطاب

 األنموذج 
. تدل على بعض المعطيات عن األثمان وال يجب أن تحمل النماذج المقترحة أية عالمة تعرف بالعارض أ
  ..).ط عددالقس(ويجب أن تحمل هذه النماذج نفس المراجع المذكورة صلب العرض الفني 

  

وتكون . قبل إنقضاء األجل األقصى المحدد لقبول العروضوتغيير األنموذج بعد تسليمه ولووال يمكن سحب أ
  .مصحوبة بمتر واحد من القماشالعروض المتكونة من األقمشة 

  

   .نزوجي ــدد في شكل2ن عــئيمن حذاحذية األ يتكون أنموذج
  

  .يمكن للمشاركين المطالبة بإسترجاعه ألي سبب من األسبابالمقدم ملكا للشركة وال  األنموذجيعتبر 

  :العروض المالية - 2.6
 10الوثائق المنصوص عليها بالفصل للقسط الذي تم المشاركة به يتضمن الظرف الذي يحتوي العرض المالي 

ق به والذي يجب أن يكون مختوما يكتب عليه اسم العارض ومرجع طلب العروض الذي يتعل الكراس همن هذ
  .العرض

  :صحة العروض -3.6

والقائمة التفصيلية  الفردية يجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد وجدول األسعار
  .باللّغة الفرنسية ويقصى كّل عرض ال تتوفّر فيه الشّروط المذكورةووتحرر العروض وجوبا باللّغة العربية أ. لألسعار

األشخاص المؤهلين وفحة األخيرة وتمضى من قبل الشخص أصحات العرض وتختم اليؤشر على جميع صف
  .لإلمضاء بإسم المشارك حسب الحالة

  .لكل قسط وال يمكن للمشارك في طلب العروض تقديم أكثر من عرض

يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك خالل أجل ولشروط طلب العروض أ يقصى كّل عرض مخالف
كما يقصى كّل . ابتداء من تاريخ مطالبة الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس بذلك الشركةيده من طرف يتم تحد

  .لم يتضمن وثيقة الضمان الوقتيوأ) الضبط لتحديد تاريخ الوصول يعتمد ختم مكتب(عرض ورد بعد اآلجال 

  .بة بتعويضيمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطال الو
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  الوثائق المكونة لملف طلب العروض: 7الفصل 
  :يتكون ملف طلب العروض من الوثائق التالية

 ).اإللتزام(وثيقة التعهد  -
  ).شروط طلب العروض والبنود التعاقدية(كراس الشّروط اإلدارية الخاصة  -
 .كراس الشّروط الفنّية الخاصة -
 .الفردية جدول األسعار -
   .ألسعارالقائمة التفصيلية ل -
 .مالحق كراس الشروط -

 اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض: 8الفصل 

 اموي 15إستفسارات بخصوص كراس الشروط في أجل أقصاه وتوضيحات أ يمكن لكّل مشارك أن يطلب كتابيا
 .قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض

فسارات وتوجه اإلجابة إلى جميع المترشّحين وتتولى الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس دراسة هذه اإلست
 .أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض) 10( عشرةكراسات الشّروط في أجل ال يتجاوز  الذين سحبوا

ويمكن توجيه مالحق إلى المترشّحين الذين سحبوا كراسات الشّروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض 
قبل التاريخ األقصى أيام ) 10( عشرةن شأنها تغيير موضوع الصفقة في أجل ال يتجاوز تعديالت ليس م إدخال وأ

 .العروض المحدد لقبول

  تحديد مبلغ العرض :9الفصل 
األثمان بلسان القلم  الفردية تبرم الصفقة على أساس أثمان فردية ويجب على العارض أن يدرج بجدول األسعار

ثم يقوم بتضمين هذه األثمان . جميع اآلداءات األخرى بإعتبارو المضافة لى القيمةوباألرقام دون احتساب األداء ع
بحيث يتم تحديد مبلغ العرض دون اعتبار األداء  1ة بالفصل عدد بينالمبالقائمة التفصيلية لألسعار واعتبار الكميات 

التعهد باعتباره مبلغ تم إدراجه ضمن وثيقة األداء على القيمة المضافة وي ويضاف إلى هذا المبلغ،. على القيمة المضافة
  .لصفقةا

 منفصلة مبلغ األداء على القيمة المضافة والمبلغ الجملي باعتبار جميع يتعين على العارض أن يبين بصفة
العروض إصالح جميع األخطاء وتقوم عند االقتضاء بتصحيح مبلغ العرض دون أن  تقييمتتولى لجنة و .األداءات

  .ارض إمكانية االعتراضللع يكون
ترجح األسعار المكتوبة بلسان القلم على األسعار وعلى القائمة التفصيلية لألسعار الفردية يرجح جدول األسعار

 .المكتوبة باألرقام

  الوثائق المكونة للعرض :10الفصل 

  :الظرف المتضمن للضمان المالي الوقتي والوثائق اإلدارية. 1- 10

  :على الوثائق التالية الصندوقوأ لظرفيجب أن يحتوي هذا ا

  :ـ الضمان المالي الوقتي
  

  المشارك واجبات  المطلوبة العمليات  الوثيقة بيان
  الضمان المالي الوقتي -
  أو
التزام الكفيل بالتّضامن المعوض للضمان  -

يمكن لكل والوقتي لكل قسط على حدة 
ضمانا مشارك في أكثر من قسط أن يقدم 

الوثائق المؤيدة للمؤسسات وأ ياماليا إجمال
  .الصغرى والمتوسطة

يحرر وفقا للنموذج المدرج  
  .6بالملحق عدد 

إمضاء المؤسسة المالية وختمها 
  .في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ
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  :الوثائق اإلدارية ـ 

ـ مضمون من حالة الترسيم بالسجل 
التجاري لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر 

  .من شهر واحد
   أصليةخة نس

طلب (ـ كراس الشّروط اإلدارية الخاصة 
  تأشير المشارك على كّل صفحة   )العروض والبنود التعاقدية

إمضاء المشارك وختمه في آخر 
  التاريخ الوثيقة مع بيان

  تأشير المشارك على كّل صفحة   ـ كراس الشّروط الفنّية الخاصة 
إمضاء المشارك وختمه في آخر  

  التاريخ نالوثيقة مع بيا
ـ تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه 

تسوية قضائية طبقا وليس في حالة إفالس أ
  .للتشريع الجاري به العمل

ـ يجب أن يرفق المشارك الذي يوجد في 
حالة تسوية رضائية عرضه بتصريح في 

  .الغرض لإلعالم

نسخة من النموذج المدرج بالملحق 
مع إدراج البيانات حسب  3عدد 

 ا الملحقهذ
  

إمضاء المشارك وختمه في آخر 
  التاريخ الوثيقة مع بيان

ـ شهادة في االنخراط في الصندوق الوطني 
  للضمان االجتماعي

    مجردةنسخة  وأصل الشهادة أ

ـ تصريح على الشرف بعدم التأثير في 
  تنفيذ الصفقةومختلف  إجراءات إبرام 

طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 
4  

لمشارك وختمه في آخر إمضاء ا
  التاريخ  الوثيقة مع بيان

ـ شهادة في الوضعية الجبائية المنصوص 
 .عليها بالتشريع الجاري به العمل

شهادة في الوضعية الجبائية 
صالحة لليوم الموالي للتاريخ 

نسخة واألقصى لقبول العروض أ
  .مجردة

إمضاء المدير العام لألداءات 
 الشخص المفوض له وختمه معوأ

  بيان التاريخ 

  طاقة إرشادات عامة حول المشاركـ ب
نسخة من النموذج المدرج بالملحق 

  .مع بيان المعطيات 2عدد 
إمضاء المشارك وختمه في آخر 

  الوثيقة مع بيان التاريخ
شهادة تبين أن الشخص الذي وـ تفويض أ

  الممثل القانوني للمشاركوأمضى العرض ه
ريع يتم إعداد التفويض طبقا للتش

  والتراتيب الجاري بها العمل
  اإلشهاد القانوني 

ـ تصريح على الشرف بأن العارض لم يكن 
عونا عموميا لدى الشركة الجهوية للنقل 

صفاقس أوأنه قد مضى على إنقطاعه والية ب
  .سنوات 5عن العمل بها مدة التقل عن 

د دطبقا للنموذج المدرج بالملحق ع
5  

 إمضاء المشارك وختمه في آخر
  .الوثيقة مع بيان التاريخ

ـ نسخة من التصريح المقدم إلى إدارة 
 2015وأ 2014وأ2013الجباية بعنوان سنة 

  للمؤسسات الصغرى الناشطة ذلك بالنسبةو
أقمصة أكمام ( 4المشاركة في القسط عدد 

  )أقمصة أكمام طويلة (  5وعدد  ) قصيرة

    .مجردة نسخة

مار ـ نسخة من شهادة التصريح باإلستث
والوثائق المثبتة في الغرض المنصوص 

لسنة  69من القانون عدد  45عليها بالفصل 
 2007ديسمبر  27المؤرخ في  2007

والمتعلق بحفز المبادرة اإلقتصادية بالنسبة 
 للمؤسسات الصغرى حديثة التكوين

أقمصة أكمام ( 4المشاركة في القسط عدد 
  .)أقمصة أكمام طويلة (  5عدد  )قصيرة

    .مجردة نسخة

المؤسسة ـ تصريح على الشرف بإستقاللية 
  حديثة التكوينوأ الصغرى الناشطة

طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 
8.  

إمضاء المشارك وختمه في آخر 
  .مع بيان التاريخالوثيقة 
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تقديم وثيقة مثبتة لهيكلة رأس مال المؤسسة 
 الصغرى الناشطة اتمؤسسللبالنسبة 

  حديثة التكوينوأ
    .مجردة سخةن

  تكون الوثائق المنصوص عليها أعاله صالحة لليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض ▪

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

لعرض الفني المصاحبة لكراس ـ مالحق ا
  الشروط

  مختومةوممضاة   

  أصل الشهادة  نتائج التحاليلشهائد ـ 

مسلمة من طرف مخابر مختصة في النسيج بالنسبة 
  .14و13و12و11و10و5و4و3و2و1لألقساط عدد

مسلمة من طرف مخابر مختصة في الجلود واألحذية 
  .9و8و7و6 بالنسبة لألقساط عدد

10 -3. ن للعرض الماليالظرف المتضم:  

  :يجب أن يحتوي هذا الظرف على الوثائق التالية

  واجبات المشارك  طريقة التقديم  الوثيقة بيان

  1تكون متممة طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  )اإللتزام(وثيقة التعهد  
إمضاء المشارك وختمه في آخر 

  التاريخ الوثيقة مع بيان

 جدول االثمان 
  

للنموذج المسلّم من قبل الشـركة   تكون متممة طبقا 
الجهوية للنقل بوالية صفاقس بعـد إدراج األثمـان   

 .09ملحق عدد  بلسان القلم وباألرقام

التأشير على جميـع الصـفحات   
وإمضاء المشارك وختمه في آخر 

  .التاريخ الوثيقة مع بيان

 فتح الظروف: 11الفصل 
 فاقسالمحدثة بقرار من الشركة الجهوية للنقل بوالية صتفتح الظروف من قبل اللجنة القارة لفتح الظروف 

بقاعة اإلجتماعات  بعد الزوالة ثالثال على الساعة 2017فيفري  08ربعاء األ يوموذلك في جلسة علنية تلتئم 
ويمكن للعارضين  نهج منى صفاقس 0.5باإلدارة العامة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس طريق منزل شاكر كلم 

  .لجلسةحضور هذه ا
  ال تفتح إال العروض الواردة في اآلجال المحددة لقبول العروض 

  :التالية مخالف لشروط طلب العروض يقصى كل عرض
  ـ لم يتضمن وثيقة الضمان الوقتي 

  ـ لم يتضمن الوثائق المبينة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
  ـ لم يتضمن العرض المالي 

  .روضهم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويضوال يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء ع

  : العروض وإسناد الصفقة تقييممنهجية : 12الفصل  

في صحة الوثائق  ،في مرحلة أولى التثبت باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي التقييمتتولى لجنة 
ء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند اإلقتضا

  .أي ابتداء من العرض المالي األقل ثمنا

التثبت في  القيام بالتحاليل الالزمة لنموذج العارض الذي قدم أفضل عرض مالي ثم ثم تتولى في مرحلة ثانية
ج التحاليل التي تتولى الشركة استنادا على نتائ مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا

  .في صورة مطابقته لكراس الشروطوتقترح إسناده الصفقة  انجازها لدى المخابر المختصة
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غير مطابق لكراس الشروط يتم إعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض  وإذا تبين أن العرض الفني المعني
حديد العرض الفني المطابق والذي يمكن إسناده الصفقة لى حين تإالفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي 

  .بإتباع هذه المنهجية

  إجراءات تبليغ الصفقة: 13الفصل 

بعد مصادقة مجلس إدارة الشركة ويتعين عليه إمضاء عقد الصفقة وتسجيله  يتم إعالم العارض الذي تم اختياره
 .النهائيض الضمان الوقتي بالضمان يوما الموالية مع وجوب تعوي) 20(ن يوإيداعه خالل العشر

كما يتعين على صاحب الصفقة اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق انجاز الصفقة بمجرد تسلم اذن 
  .المصلحة ببداية اإلنجاز

 ووافقت عليه اطلعت

  .......................في .....................حرر بـ 
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  ةالبنود التعاقدي:الباب الثاني

  إكساء األعوان :موضوع الصفقة :14الفصل 

يتمثل موضوع الصفقة في طلب العروض الوطني إلقتناء أزياء الشغل ألعوان الشركة الجهوية للنقل بوالية 
  .لسنة واحدة غير قابلة للتجديدصفاقس 

 أربعةالصفقة من  تتكونو .ويبين كراس الشروط الفنية الخاصة بدقة الخاصيات الفنية لألزياء المزمع إقتناءها
  :قسطا) 14( عشر

  القسط
  الكمیة  التفصیل

  المحتوى  العدد
  800  سروال إضافي+ سروال+ كسوة   كسوة صیف سائق قابض  1

 80  سروال إضافي+ سروال+ كسوة   كسوة صیف مراقبین  2

  1200  معطف  معطف  3

 2400 قمیص ذات أكمام قصیرة  قمیص صیف  4

 2100  ویلةقمیص ذات أكمام ط  قمیص شتاء  5

 Mocassin  1200  حذاء صیف  6

 900  شتاء  حذاء شتاء  7

 Chaussures de sécurité 300  "أعوان الفنیة"حذاء أمان   8

 Chaussures de sécurité 180  "أعوان الحراسة"حذاء أمان  9

 Veste+pantalon 90  بدلة شتاء أعوان الحراسة 10

 180 قبعة+ سروال   بدلة صیف أعوان الحراسة 11

 Veste+pantalon  بدلة عمل صیف  12
Bleu de chauffe 40 

 Veste+pantalon  بدلة عمل صیف  13
Djean tergal  40 

 Tergal  40  بلوزة صیف  14

 04عدد  انفيما يخصص بصفة حصرية القسط .عدة أقساطوعارض المشاركة في قسط واحد أ ويمكن لكل
لفائدة المؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفصل  )يلة أقمصة أكمام طو(  05وعدد  )قصيرةأقمصة أكمام (

  .الكراس هالثالث من هذ

  شروط المشاركة  :15الفصل 

يمكن المشاركة للعارضين الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنّية والمالية الضرورية لحسن إنجاز أزياء الشغل 
  .موضوع طلب العروض والمرسمين بالسجل التجاري

  ات الصغرى المعنية بطلب العروض وشروط مشاركتها المؤسس  :16الفصل 
المؤسسات لفائدة  )أقمصة أكمام طويلة (  05عدد و )قصيرةأقمصة أكمام ( 04تخصيص القسط عدد تم 
المنظم  2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد من  20بالفصل المنصوص عليها  الصغرى

   .للصفقات العمومية



 12

  ائق المكونـة للصفقة وترتيـبها التفاضلي الوث :17الفصل 

  :تتمثل الوثائق المكونة للصفقة في
 .االلتزام مثل وثيقةالتي تالتعهد وثيقة  – 1
 ) شروط طلب العروض والبنود التعاقدية(الخاصة  كراس الشروط اإلدارية – 2
 .كراس الشروط الفنية الخاصة – 3
  ثمانجدول األ – 4
 .مالحق كراس الشروط – 5
العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات  روط اإلداريةكراس الش – 6

 1996 سبتمبر 25األول المؤرخ في  الصادر بمقتضى قرار الوزير
  .بين الوثائق المكونة للصفقة، ترجح الوثائق حسب ترتيبها أعاله االختالفوفي صورة التضارب أو

 ،ن بيانات جدول األسعار وبيانات التفصيل التقديري وبيانات وثيقة التعهدغير أنه في حالة وجود تضارب بي
فإن بيانات األسعار المكتوبة باألحرف على جدول األسعار هي التي تعتمد وتعدل وجوبا البيانات المخالفة وكذلك 

  .ساسا لإلستشارةوذلك لإلثبات المبلغ الحقيقي للعرض الذي يعتمد أ ،األخطاء المادية في العمليات الحسابية

وتكون الصفقة األصلية مع جميع المالحق  ،اإلقتضاءوبعد إبرام الصفقة، يمكن تعديلها بواسطة المالحق عند 
  ".الصفقة" الموالية وحدة ال تتجزأ تسمى 

  الوثائق الواجب تسليمها لصاحب الصفقة :18الفصل 

صفاقس صاحب الصفقة مجانا ومقابل وصل الية وبمجرد اإلعالم بإسناد الصفقة، تسلم الشركة الجهوية للنقل ب
  . خمسة نظائر أصلية من العقد المتعلق بالصفقة المعنية

  الصفقة التشريع والتراتيب المطبقة على :19الفصل 
   .المنظم للصفقات العمومية 2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039األمر عدد 

 اللغة المستعملة والعملة :20الفصل 
صفاقس تطبيقا ألحكام هذه الصفقة والية الصفقة كل الوثائق التي تسلمها الشركة الجهوية للنقل بيعد صاحب 

  .اللغة الفرنسية والدينار التونسيوباعتماد اللغة العربية أ

  المناولة :21الفصل 

 هأن يكلف غيروالصفقة أن يقوم بنفسه بتنفيذ الصفقة وال يمكن أن يساهم بها في شركة أ يجب على صاحب
  .بتنفيذها

  : صيغة األثمان :22الفصل 

  .وتطبق هذه األثمان على الكميات المنجزة فعليا. تبرم الصفقة على أساس أثمان فردية

  :بيان األثمان :23الفصل

  :تتضمن األثمان البيانات التالية

 الثمن دون اعتبار األداء على القيمة المضافة  -
  نسبة ومبلغ األداء على القيمة المضافة  -
  اتاألداء جميع من باعتبارالث -

  األثمان طبيعة :24الفصل

  .لصفقة قارة وغير قابلة للمراجعةاألثمان الفردية ل

  الخدمات كمية التغيير في   :25الفصل 
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الكميات التعاقدية والتي تحفظ في حجم الطلبات ما لم تتجاوز ولصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أيمكن ال
  .لمائة بالزيادة أو التقليصبا 20يمكن تغييرها في حدود 

  طريقة الخالص  :26الفصل 

يوما من تاريـــخ تسجيل الفاتورة  30يتم خالص المبالغ المستحقة في إطار الصفقة في أجل ال يتجاوز 
صفاقس عن  واليةبمكتب الضبط بالشركة وبعد اإلقرار بقبول المواد دون تحفظ من قبل الشركة الجهوية للنقـل ب

إلى الحساب الجاري لصاحب صفاقس والية من طرف الشركة الجهويـة للنقل بتحويل بنكي وأ بنكيصك طريق 
  .الصفقة

  المحاسب المكلف بالدفع  :27الفصل 

  .صفاقسوالية الشركة الجهويـة للنقل بمدير إدارة المالية والمحاسبة بيتولى عملية الخالص 

  شروط الخالص :28الفصل 

فاتورة متعلقة بالكمية صفاقس بوالية ى موافاة الشركة الجهوية للنقل بيتم خالص صاحب الصفقة بناء عل
  . المسلمة والمطلوبة بوصل الطلبية

صفاقس بخصم مبالغ الغرامات والعقوبات المالية المنصوص عليها والية كما تقوم الشركة الجهوية للنقل ب
  .الكراس همن هذ 36بالفصل 

  الضمان المالي النهائي :29الفصل 

بالمائة من المبلغ الجملي للصفقة في أجل ال يتعدى  3على صاحب الصفقة تقديم ضمان مالي نهائي قدره  يتعين
  .يوما من تاريخ تبليغه للصفقة 20

بطلب من صاحب الصفقة، يمكن تعويض الضمان المالي النهائي بالتزام كفيل بالتضامن المعوض للضمان و
  .من كراس الشروط 7السيد وزير المالية والمدرج بالملحق عدد  النهائي ويحرر طبقا للنموذج المحدد بقرار

ينقضي التزام الكفيل بالتضامن المتعلق به بعد إبداء لجنة الصفقات ذات النظر ويرجع الضمان المالي النهائي أ
  .ظرأيها بخصوص ملف الختم النهائي في أجل ال يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي للمواد دون تحف

ويصبح التزام الكفيل بالتضامن المتعلق بالضمان النهائي الغيا بمرور األجل األقصى المذكور أعاله إال إذا 
بأية وسيلة أخرى وصفاقس الكفيل بالتضامن بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أوالية أعلمت الشركة الجهوية للنقل ب

ما تبقى منها بعد طرح ووفي هذه الحالة ترجع الضمانات أ .ثابتة التاريخ بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته
المبالغ المستوجبة لصاحب الصفقة إال إذا كانت بأكملها مرصودة لخالص إخالالت صاحب الصفقة الذي يتم إعالمه 

  .عند االقتضاء بطرق تسوية وضعيته

  .صفاقسوالية ترجع الضمانات بمقتضى مكتوب رفع اليد مسلم من طرف الشركة الجهوية للنقل ب

  مدة صلوحية الصفقة  :30الفصل 

  .لسنة واحدة غير قابلة للتجديدتبرم هذه الصفقة 

  آجال بداية اإلنجاز  :31الفصل 

  .بداية من تسلمه إذن المصلحة لبداية اإلنجاز يبدأ صاحب الصفقة في إنجاز الخدمات

   المطابقة للمواصفات :32الفصل 

كذلك مطابقة ومطابقة للمواصفات المشترطة بكراس الشروط الفنية  يجب أن تكون كل األقساط المسلمة  
  .لألنموذج المقدم

الخياطة، وفي حالة وقوع قوة قاهرة فإن المزود والفصالة أوواليمكن قبول أي تغيير في نوعية القماش أ  
  .صفاقسوالية مطالب بالحصول على الموافقة المسبقة من قبل الشركة الجهوية للنقل ب

المسلمة إلجراء التحاليل الالزمة لدى المخابر المختصة في  األزياءكة الحق في أخذ عينات من كمية للشرو  
  .طلوبة ويعوض صاحب الصفقة هذه العيينات على حسابهن مطابقتها للمواصفات الفنية المالنسيج واألحذية للتأكد م
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للمواصفات الفنية المبينة بكراس  بعدهوأ األزياء المنجزة عند التسليم عدم مطابقةمالحظة  وعند معاينة أو
المطابقة للشروط الفنية المطلوبة  غير األزياءصفاقس تلزم المزود بتعويض والية فإن الشركة الجهوية للنقل ب ،الشروط

تقدير  أقصىتاريخ إعالمه كتابيا في الغرض على لالموالية  يوما) 15( الخمسة عشرةعلى حسابه في أجل  ال يتجاوز 
وفي صورة عدم . بأية وسيلة إثبات أخرىوعن طريق البريد السريع أوبمقتضى رسالة مضمونة الوصول أوذلك 

  .36التعويض في اآلجال المحددة توظف الغرامات المالية المنصوص عليها بالفصل 

المقدم، فإن الشركة  األنموذجووفي صورة إثبات عدم مطابقة األزياء المقدمة مع كراس الشروط الفنية   
صفاقس لها الحق في رفض كامل الكمية المسلمة مع إمكانية فسخ العقد بدون المطالبة بتعويضات والية الجهوية للنقل ب

  .اللجوء إلى القضاءومالية أ

  قبول األزياء :33الفصل 

الية يتولى صاحب الصفقة تسليم كمية األزياء المحددة بوصل الطلبية بالمغازة التابعة للشركة الجهوية للنقل بو  
صفاقس الكائنة بمستودع الرائد البجاوي وذلك من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 

  .منتصف النهار

  إصالح األزياء بما يناسب العون :34الفصل 

وفي  .أيام 10صاحب الصفقة ملزم بالقيام بإصالحات األزياء بما يناسب أقيسة األعوان في أجل ال يتجاوز   
  .الكراس ههذ من 36صورة تجاوز هذه المدة فإن صاحب الصفقة يخضع لنفس العقوبة المالية المذكورة بالفصل 

  برنامج تسليم الطلبيات :35الفصل 

  .اإلذن بالطلبية استالم من تاريخ يوما 60يتم تسليم األزياء موضوع الصفقة في أجل أقصاه 

  التأخيرغرامات  :36الفصل 

الكراس لتسليم  همن هذ حسب الحالة 35و 32ين بالفصل ةالمذكورو ةالمحدد اآلجالير في في حال أي تأخ
على كل يوم تأخير على القيمة الجملية ) 1 0%(باأللف  واحد قدرهاالطلبيات تطبق على صاحب الصفقة غرامة مالية 

 :التاليةوذلك بتطبيق القاعدة ) ق(التي أذن بالتزود بها ولم يتم تسليمها  للقسط

  x 0,001عدد أيام التأخير  x) ق= (مبلغ الغرامة   

كحد أقصى في القيمة الجملية للقسط ) % 5(وذلك دون أن تتجاوز جملة الغرامات المالية سقف خمسة بالمائة 
صفاقس الحق في فسخ العقد والية إذا تجاوز هذا التأخير مدة شهر فإن للشركة الجهوية للنقل بو .بإعتبار األداءات

صفاقس تتولى إقتناء بقية األقساط من  واليةعدول عن تسليم بقية األزياء وفي هذه الحالة فإن الشركة الجهوية للنقل بوال
  .آخر حسب إختيارها طرف مزود

كما أن المصاريف اإلضافية لهذا اإلجراء تكون على عاتق صاحب الصفقة المخل وتخصم المصاريف الناتجة 
صفاقس الحق في تتبع المزود قضائيا في الضرر  واليةة له وللشركة الجهوية للنقل بفي التسديدات المالية الراجع

  .الالحق لها من جراء عدم إحترام مقتضيات كراس الشروط

  فسخ الصفقة :37الفصل 

الترتيبية الجاري بها العمل وخاصة  لإلجراءاتصفاقس فسخ الصفقة طبقا  واليةيمكن للشركة الجهوية للنقل ب
المنظم  2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039الباب الثالث من األمر عدد وما يليه من  118ل الفصأحكام 

   .للصفقات العمومية

   فض الخالفات والنزاعات :38الفصل 

صفاقس وصاحب الصفقة فإن هذا األخير يقدم إلى  واليةفي صورة حدوث خالف بين الشركة الجهوية للنقل ب
  .صفاقس تقريرا مفصال حول موضوع الخالف وأسبابه ومطالبه عند االقتضاء واليةالشركة الجهوية للنقل ب

يوما اإلجابة كتابيا على طلبات صاحب الصفقة قصد  15صفاقس في أجل  واليةوتتولى الشركة الجهوية للنقل ب
  .تقديم مقترحات لحل الخالف
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في وصفاقس أ واليةلجهوية للنقل بفي صورة انقضاء األجل المذكور أعاله دون التوصل بإجابة الشركة ا
صفاقس لحل الخالف، يمكن لصاحب الصفقة أن يتقدم  واليةصورة عدم القبول بمقترحات الشركة الجهوية للنقل ب

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

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

  عدم األهلية المدنية لصاحب الصفقة والوفاة أ: 39الفصل 

الوصي ممارسة الصفقة والوكيل أوالمدنية لصاحب الصفقة يواصل المستحقون أعدم األهلية وفي حالة وفاة أ
بكامل الشرعية القانونية وذلك بخالف القرار الذي يمكن أن يصرح به الشخص المسؤول عن الصفقة إذا ما تم إبرام 

  .ويسري مفعول الفسخ بداية من تاريخ التصريح بالقرار .ألهلية صاحب الصفقة الصفقة إعتبارا

ما عدا إذا قبل  ،لصاحبها إذا ما تعلقت بخدمات المدنية فقدان األهليةوة في حالة الوفاة أيصرح بفسخ الصفق
الوصي ويسري مفعول الفسخ إذا ما صرح بذلك والوكيل أوالشخص المسؤول عن الصفقة مواصلتها مع المستحقين أ

  .فقدان األهليةوبداية من تاريخ الوفاة أ

   .ال يخول لصاحب الصفقة والمستحقين أي تعويضصوص عليها بهذا الفصل لحاالت المنعلى حسب ا

  معاليم تسجيل الصفقة: 40الفصل 

  .تسجيل على صاحب الصفقةالتحمل مصاريف   

  صحة الصفقة :41الفصل 

إمضائها من قبل الرئيس المدير العام للشركة و مصادقة مجلس اإلدارة ال تكون هذه الصفقة صحيحة إال بعد
  .صفاقس واليةللنقل ب الجهوية

  صفاقسوالية الشركة الجهوية للنقل ب

  ووافـقت اطلـعت

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

  صاحب الصفقة

  ووافـقت اطلـعت

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

  :تحديد الحاجيات :42الفصل 

يتمثل موضوع الصفقة في طلب العروض الوطني إلقتناء أزياء الشغل ألعوان الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس 
  .لسنة واحدة غير قابلة للتجديد

طلب العروض وتتوزع الطلبات موضوع . ويبين كراس الشّروط الفنّية الخاصة بدقة الخاصيات الفنّية لألزياء المطلوبة
  :كما يلي قسطا) 14( عشر أربعةإلى 

  القسط
  المحتوى  العدد  الكمیة  التفصیل

1  
  

  800  سروال إضافي+ سروال+ كسوة   كسوة صیف سائق قابض

 80  سروال إضافي+ سروال+ كسوة   كسوة صیف مراقبین  2

  1200  معطف  معطف  3

 2400 قمیص ذات أكمام قصیرة  قمیص صیف  4

 2100  ص ذات أكمام طویلةقمی  قمیص شتاء  5

 Mocassin  1200  حذاء صیف  6

  حذاء شتاء  7
 900  شتاء  

  "أعوان الفنیة"حذاء أمان   8
  Chaussures de sécurité 300 

  "أعوان الحراسة"حذاء أمان  9
  Chaussures de sécurité 180 

 Veste+pantalon  بدلة شتاء أعوان الحراسة 10
 90 

 180 قبعة+ سروال   سةبدلة صیف أعوان الحرا 11

 Veste+pantalon  بدلة عمل صیف  12
Bleu de chauffe 40 

 Veste+pantalon  بدلة عمل صیف  13
Djean tergal  40 

 Tergal  40  بلوزة صیف  14

أقمصة أكمام ( 04القسط عدد فيما يخصص بصفة حصرية  .عدة أقساطوفي قسط واحد أ المشاركةعارض  ويمكن لكل
  .لفائدة المؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الكراس )أقمصة أكمام طويلة  ( 05وعدد  )قصيرة

  تعهدات صاحب الصفقة  :43الفصل 

الحضور بمقر الشركة الكائن بمستودع شارع الرائد البجاوي  2و 1عدد  القسطيتعين على كل مشارك أسند له   
  .فية لكل عون منتفعالسراويل اإلضاوبصفاقس ألخذ أقيسة الكساوي 
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بدائرة ويتم تحديد رزنامة تواجد أعوان المشارك ألخذ األقيسة بمقر الشركة وفق برنامج يقع تحديده بعد اإلتصال   
صفاقس إنطالقا من اليوم الموالي لتاريخ تسلم المشارك الذي أسند له  بشارع رائد البجاويالكائنة  )مغازة اإلكساء( التزويد 

  .أو أكثرقسط اإلعالم الذي تبلغه فيه الشركة بـإسناده  2و 1 عدد طاقساأل

يتعين على صاحب الصفقة الحضور بمقرات الشركة فإنه  2و1عدد  األقساطإعتبارا ألهمية عدد المنتفعين بأزياء و  
  .أيام على أقصى تقدير) 4(فترات تفصلها مدة أربعة ) 3(ألخذ األقيسة لمدة ثالث بصفاقس وقرقنة 

الشركة الجهوية ب دائرة التزويد فإنه يتعين على 14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3 األقساط عدد أما فيما يخص
الذين أسندت لهم هذه األقساط بقائمة تفصيلية تحدد األقيسة الالزمة لألعوان  أصحاب الصفقاتصفاقس أن تمد والية للنقل ب

  .المنتفعين بزي العمل

  المتعلقة بهذه الصفقةالمواصفات الفنية لألقساط  : 44الفصل 

  .حددت المواصفات الفنية لكل قسط من أقساط هذه الصفقة وفق البيانات الواردة في المالحق المصاحبة لكراس الشروط

  صاحب الصفقة
  

 ووافـقت اطلـعت
 .......................، في .................. بـ
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  ضالوثائق الملحقة بملف طلب العرو



1 19

 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 
 وثيقة التعهد :1 ملحق عدد

  ......................................................................................قسط عدد
 )ذكر القسط(

 ................................................................................ )خطةاالسم واللقب وال(  إني الممضي أسفله -
  ............................................................................................................ :المتصرف باسم ولحساب -
  .......  ................................................................................................. المرسم بالسجل التجاري بـ -

  .................................................................................................................................... تحت عدد   
  ......... ................................................. :االجتماعي تحت عدد وق الوطني للضمانالمنخرط بالصند-
 ......................................................................... )العنوان بالكامل ذكر (المعين محل مخابرته بـ  -

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

بإكساء أعوان  بصفقة وبعد اإلطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها والمكونة لملف طلب العروض المتعلّق
  :الشركة
  

 االلتزام وثيقة التعهد التي تمثّل وثيقة  -1
  جدول األثمان   -2
 الخاصة كراس الشّروط اإلدارية  -3
 الخاصة كراس الشّروط الفنية  -4
 مالحق كراس الشروط  -5

 : وألتزم بما يلي أتعهد

إنجاز هذه الصفقة وفقا للشّروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله طبقا لألثمان التي اقترحتها لهذا الفصل ) 1
وباعتبار جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة واألداءات وخاصة منها األداء على القيمة المضافة، والتي 

  )دينار بلسان القلم وباألرقامالمبلغ بال(حددت قيمتها بمبلغ قدره 

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

 :ويتوزع المبلغ كما يلي

  )المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(لقيمة المضافة األداء على ا مبلغ القسط دون اعتبار  ) ع(

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

  )مبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقامال(المضافة  مبلغ األداء على القيمة  ) غ(

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

ان الفردية المقترحة على الكميات وتكون هذه األثمان وخاصة تلك األثم ويتأتى هذا المبلغ من تطبيق
  .المنصوص عليها ضمن جدول األسعار، نافذة

  .قبول الطبيعة الثابتة لثمن القسط) 2
  

  .القسط موضوع الصفقة وفقا لما تنص عليه كراس الشّروط اإلدارية الخاصة إسداء) 3
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  .ن جزءا من الصفقةوط اإلدارية الخاصة التي تكوتطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشّر) 4
  

    .آلخر أجل لقبول العروض طيلة مدة تنفيذ الصفقة ابتداء من اليوم الموالي اإلبقاء على شروط هذا التعهد) 5
  

للضمان االجتماعي وأدلي بما يثبت أنني في وضعية قانونية إزاء  بأنني منخرط بالصندوق الوطني) 6
  .لشهادة المصاحبة والصالحة في هذا التاريخل الصندوق طبقا

  

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

  

صفاقس المبالغ المستحقة بموجب عقد الصفقة بتحويلها إلى الحساب ة واليتدفع الشركة الجهوية للنقل ب
 ذكر الهوية......................... ( .:تحت عدد........................... .:البريدوالمفتوح بالبنك أ

  .)البريديةوالبنكية أ
  

  
  ...................... في .................. حرر بـ
  )وختمهإمضاء المشارك  (

 
  )"صالح للمشاركة في طلب العروض": يكتب المشارك بخط اليد عبارة(
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس 
  

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 
  

  بطاقة إرشادات عامة حول المشارك : 2ملحق عدد
  

  .................................................................................................................................. :االسم االجتماعيواالسم واللقب أ

  
   ................................................................................................................................................................. :القانوني نظامال
  

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

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

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

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

  

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

  
   )البنك والرقم بالكامل( :رقم الحساب الجاري لصاحب الصفقة الذي يتعين إستعماله لخالص الخدمات المنجزة

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

  
  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 
  

  عدم اإلفالستصريح على الشرف ب: 3ملحق عدد 
  بعدم الوجود في وضعية تسوية قضائيةوأ

 
  

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

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

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

  ................................................................................................................)العنوان بالكامل(ين محل مخابرتها بـ المع

  ". العارض" المسمى في ما يلي 

  .في وضعية تسوية قضائيةوأصرح على شرفي أني لست في حالة إفالس أ

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

  
 .في حالة التسوية الرضائية، يجب أن يقدم المشارك شهادة في الغرض: مالحظة
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس 
  

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 
  

  ثير في إجراءات إبرام الصفقة تصريح على الشرف بعدم التأ :4ملحق عدد 
                                                

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

  .................................................................................................................... )ماعي والعنواناالسم االجت(ممثل شركة 

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

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

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

هدايا قصد التأثير ووعود أ بواسطة الغير بتقديموأصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أ

  .إنجازها على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل

  

  
  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 
  

أنه قد مضى وتصريح على الشرف بأن العارض لم يكن عونا عموميا أ: 5ملحق عدد 
  سنوات 5عن  على إنقطاعه عن العمل بها لمدة ال تقل

  صفاقسوالية لدى الشركة الجهوية للنقل ب
 

  

   .................................................................................................................. )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 .................................. .........................................................................................................

  :أصرح على شرفي أني

      )1( صفاقسوالية لم أكن عونا عموميا لدى الشركة الجهوية للنقل ب.  

      )1(  عن إنقطاعي عن العمل ىمضقد و صفاقسوالية الشركة الجهوية للنقل بكنت عونا عموميا لدى 

  .سنوات) 5(خمس تفوق  دة لم بها

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

  
ضع عالمة في الخانة المناسبة) 1(
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
  

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 
  

  امن المعوض للضمان الوقتيالتزام الكفيل بالتض نموذج :6 ملحق عدد
  

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

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

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

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

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

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

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

  .إرجاعه يقع لم

 ...............................................) 4( وبالتضامن شخصية بصفة نكفل أننا – أكفل أنني – نصرح – أصرح: ثانيا
  ............................................................................................................................................................ )5( بـ والقاطن
 الشركة طرف من ........................ بتاريخ عنه المعلن العروض طلب في المشاركة قصد الوقتي الضمان مبلغ بعنوان

  .............................................................................................................................) 6(بـ والمتعلق بصفاقس للنقل الجهوية

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

  .مسبق

  .العروض لقبول محدد أجل آلخر الموالي اليوم من ابتداء يوما 90 لمدة صالحا الضمان هذا يبقى

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

  )وختمها المالية المؤسسة إمضاء(

  
  

  

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

 موضوع طلب العروض (6)
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 

 نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان النهائي: 7عدد ملحق 

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

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

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

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

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

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

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

  .إرجاعه يقع لم

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

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

.................................................................................................................................................................  
 ،)باألحرف(.............................................................................. …بـ الوقتي الضمان مبلغ حدد
  ). باألرقام( دينارا.................................................. ـوب

 العروض طلب بعنوان به مدينا العارض يكون قد والذي أعاله المذكور فيه المضمون المبلغ بدفع نلتزم – ألتزم: ثالثا
 قضائي أو إداري إجراء بأي امالقي أو مسبق تنبيه دون بصفاقس للنقل الجهوية الشركة به تتقدم كتابي طلب أول عند

  .مسبق

  .العروض لقبول محدد أجل آلخر الموالي اليوم من ابتداء يوما 90 لمدة صالحا الضمان هذا يبقى

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

  )وختمها المالية المؤسسة إمضاء(

  
  

  

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

 موضوع طلب العروض (6)
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 

  تصريح على الشرف بإستقاللية المؤسسة الصغرى :8ق عدد ملح

  حديثة التكوينوالناشطة أ

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

  .................................................................................................................... )ي والعنواناالسم االجتماع(ممثل شركة 

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

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

  

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

  .أصرح على شرفي بإستقاللية المؤسسة

  
  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  "صيف " )سروال إضافي+ كسوة ( " صيف سائق قابض"كسوة :  1قسط عدد 

  الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

 الثمن الفردي بإعتبار
  كل األداءات

صيف سائق قابض    كسوة 
  )سروال إضافي+ كسوة ( 
  

      

  

" صيف" سائق قابض الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لكسوة
  .............................................................................................................................................................................................يساوي

  ).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(

  الثمن الجملي ) ب(

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

صيف سائق قابض    كسوة 
  )سروال إضافي+ كسوة ( 

 
800      

    

 ........... ........... .......... .......... .......... .......... ........ ....... يساوي"  صيف" سائق قابض بإعتبار كل األداءات لكسوة الجمليالثمن 

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

  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةلوطني الخاص با عروضالطلب 

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  "صيف " )سروال إضافي+ كسوة ( " صيف مراقبين "كسوة :  2قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

صيف مراقبين        كسوة 
  )سروال إضافي+ كسوة ( 
  

      

  

  

 ................. ............. .............. ......... ...............................يساوي" صيف" مراقبين الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لكسوة

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

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  اءاتإعتبار األدب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

صيف مراقبين        كسوة 
  )سروال إضافي+ كسوة ( 
  

80      

    

 ........ ..........................................................................يساوي" صيف" مراقبين بإعتبار كل األداءات لكسوة الجمليالثمن 

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

  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 نقل بوالية صفاقسالشركة الجهوية لل
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 
  جدول األثمان :09 ملحق عدد 

  معطف :  3قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

  معطف
        

  

  

   ......................................................................................... يساوي للمعطفالثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

 الثمن الجملي ) ب(

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

  معطف
  1200      

    

   .................................................................................... يساوي للمعطفبإعتبار كل األداءات  مليالجالثمن 

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

  

  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 

  جدول األثمان: 09 ملحق عدد

  " صيف"ص أكمام قصيرة قمي:  4قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

 قميص أكمام قصيرة
  
  
  

    

  

  

 ............................................................................... يساويلقميص صيف أكمام قصيرة الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

 ن الجملي الثم) ب( 

  الكمية القصوى  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

      2400 قميص أكمام قصيرة

    

   ................................................................................... يساويلقميص صيف أكمام قصيرة بإعتبار كل األداءات  الجمليالثمن 

  ).ءاتبلسان القلم بإعتبار كل األدا( ...................................................................................................................................................

  
  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  " شتاء"قميص أكمام طويلة :  05قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  بيانال
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

 قميص أكمام طويلة
 

  
  
  

    

  

  

  ......................................................................................... يساويلقميص شتاء أكمام طويلة الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمية   البيان
الفردي الثمن 

بدون إعتبار 
  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

 قميص أكمام طويلة
 2100      

    

  ......................................................................................... يساويلقميص شتاء أكمام طويلة بإعتبار كل األداءات  الجمليالثمن 

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

  

  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  " صيف"حذاء :  60قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

 حذاء صيف 
 

  
  
  

    

  

  

   .......................................................................................................... يساويلحذاء صيف الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
ون إعتبار بد

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

 حذاء صيف
 1200      

    

   ................................................................................................... يساويلحذاء صيف   بإعتبار كل األداءات  الجمليالثمن 

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

  
  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  حذاء شتاء :  07قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

تبار الثمن الفردي بإع
  كل األداءات

 حذاء شتاء
 

  
  
  

    

  

  

   ................................................................................................................ يساويلحذاء شتاء الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  اءاتإعتبار األدب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

 حذاء شتاء
 900      

    

   ................................................................................................................ يساويلحذاء شتاء بإعتبار كل األداءات  الجمليالثمن 

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

  
  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 صفاقسالشركة الجهوية للنقل بوالية 
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  " أعوان الفنية"حذاء أمان :  08قسط عدد 

 الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

ذاء أمان أعوان الفنية ح  
 

  
  
  

    

  

  

   ............................................................................................ يساويلحذاء امان أعوان الفنية الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

 الثمن الجملي ) ب( 

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

لجملي الثمن ا
   إعتبار األداءاتب

 حذاء أمان أعوان الفنية 
 300      

    

  ............................................................................................ يساويلحذاء أمان أعوان الفنية بإعتبار كل األداءات  الجمليالثمن 

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

  
  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةالوطني الخاص ب عروضالطلب 
  جدول األثمان :09 ملحق عدد 

  " أعوان الحراسة"حذاء أمان :  09قسط عدد 

  الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

أمان أعوان الحراسة حذاء   
 

  
  
  

    

  

  

  .... .................................................................................. يساويحذاء أمان أعوان الحراسة الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

  الثمن الجملي ) ب( 

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   تبار األداءاتإعب

  

 حذاء أمان أعوان الحراسة 
 180      

    

   ..................................................................................... يساويلحذاء أمان أعوان الحراسة بإعتبار كل األداءات  الجمليالثمن 

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

  
  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةلوطني الخاص با عروضالطلب 
  جدول األثمان :09 ملحق عدد 

  بدلة شتاء أعوان الحراسة :  10قسط عدد 

  الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

سة  بدلة شتاء أعوان الحرا  
 

  
  
  

    

  

  

  ........................................................................................ يساويلبدلة شتاء أعوان الحراسة الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

  الثمن الجملي ) ب( 

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

 بدلة شتاء أعوان الحراسة  
 90      

    

   ....................................................................................... يساويلبدلة شتاء أعوان الحراسة بإعتبار كل األداءات  الجمليالثمن 

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

  
  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  صفقة إكساء أعوان الشركةبالوطني الخاص  عروضالطلب 

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  بدلة صيف أعوان الحراسة :  11قسط عدد 

  الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

 بدلة صيف أعوان الحراسة
 

  
  
  

    

  

  

  ..................................................................................... يساويلبدلة صيف أعوان الحراسة من الفردي بإعتبار كل األداءات الث

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

  الثمن الجملي بدون إعتبار األداءات) ب( 

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

 بدلة صيف أعوان الحراسة
  180      

    

  ................................................................................... يساويلبدلة صيف اعوان الحراسة بإعتبار كل األداءات  الجمليالثمن 

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

  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  ء أعوان الشركةصفقة إكساالوطني الخاص ب عروضالطلب 

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  بدلة عمل صيف :  12قسط عدد 

Veste + pantalon bleu de chauffe   

  الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

 بدلة عمل صيف
Veste + pantalon bleu de 

chauffe 
 

  
  
  

    

  

  

  ......................... يساوي" veste + pantalon bleu de chauffe"   لبدلة عمل صيفالثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

  الثمن الجملي بدون إعتبار األداءات) ب( 

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   ءاتإعتبار األداب

 بدلة عمل صيف
Veste + pantalon bleu de 

chauffe 
  

40      

    

   ............................. يساوي "veste + pantalon bleu de chauffe"لبدلة عمل صيف بإعتبار كل األداءات  الجمليالثمن 

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

  ...................... في .................. حرر بـ
 )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  عوان الشركةصفقة إكساء أالوطني الخاص ب عروضالطلب 

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  بدلة عمل صيف :  13قسط عدد 

Veste + pantalon Djean Tergal   

  الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

 بدلة عمل صيف
Veste + pantalon Djean 

Tergal 
 

  
  
  

    

  

  

 ............................... يساوي "veste + pantalon Dgean Tergal" لبدلة عمل صيف الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

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

  الثمن الجملي بدون إعتبار األداءات) ب( 

  ة الكمي  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

 بدلة عمل صيف
Veste + pantalon Djean 

Tergal 
  

40      

    

 .............................. يساوي  "veste + pantalon Dgean Tergal"  لبدلة عمل صيفبإعتبار كل األداءات  الجمليالثمن 

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

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

  ...................... في .................. حرر بـ
  )إمضاء المشارك وختمه (
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 الشركة الجهوية للنقل بوالية صفاقس
   

  عوان الشركةصفقة إكساء أالوطني الخاص ب عروضالطلب 

  جدول األثمان :09 ملحق عدد

  بلوزة صيف :  14قسط عدد 

  الثمن الفردي) أ (  

  البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداء
Fodec  

األداء على القيمة 
  T.V.A المضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
  كل األداءات

 بلوزة صيف
 

  
  
  

    

  

  

   .................................................................................................. يساوي" صيف"ل لبلوزة عمالثمن الفردي بإعتبار كل األداءات 

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

  الثمن الجملي بدون إعتبار األداءات) ب( 

  الكمية   البيان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

  األداءات

الثمن الجملي 
بدون إعتبار 

   األداءات

الثمن الفردي 
  إعتبار األداءاتب

الثمن الجملي 
   إعتبار األداءاتب

 بلوزة صيف
  40      

    

   .................................................................................................. يساوي" صيف"لبلوزة عمل بإعتبار كل األداءات  ليالجمالثمن 

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

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