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 اجلمهورية التونسية 
 رائسة احلكومة 

 *** 
 اإلدارة العامة للمصاحل املشرتكة 

 

  2020/مكرر  03طلب عروض عدد 
 رائسة احلكومة لفائدة  وسائل نقل قتناءإل

 2020بعنوان سنة ابلنظر  ااجعة ل واملؤسسات الر  
 

 

 ةكراس الشروط اإلدارية والفنية الخاص  
 

 

 

 
 

 

 

 2020نوفمبر  23 العروض:تاريخ آخر أجل لقبول  ✓

 س( 10) صباحا 10.00 :الساعة -                                                           ✓

ة  ✓ ةتاريخ جلسة فتح الظروف الفني   2020نوفمبر  23: واملالي 

 س(11) صباحا 11.00 _ الساعة:                                                              
 

ة للمصالح املشتركة لرئاسة الحكومة بالقصبة.  العنوان: ✓  اإلدارة العام 

 



2 

 

 
 
 
 
 
 

 كر اس الش روط اإلداري ة اخلاص ة 
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 2020/مكرر  03ددـــــــــــطلب عروض ع
 

 اجعة لا ابلنظر واملؤسسات الر   لفائدة رائسة احلكومة  وسائل نقل قتناءإل
   2020بعنوان سنة  

 
 إجراءات حصرية على اخلط

 

 
 

 

 تقديم طلب العروض     : 1الفصل
 

طبقا   2020بعنوان سنة  واملؤسسات الر اجعة لا ابلنظر لفائدة رائسة احلكومة وسائل نقل قتناءإ وضوع:ـامل
 ابإلعتماد على منظومة على اخلط حصريةإجراءات ة والذي يعتمد ة اخلاص  الشروط اإلدارية والفني  ملقتضيات كراس 

« TUNEPS « . 
 كما يلي:موزعة  أقساط    (04)  أربعةطلب العروض على    حيتوي  

 
 
 

ألقساطا ع/ر  
الكمية 
 املطلوبة

1صنف وظيفي ة  ة سي ار القسط األول:  01  1 

2صنفسيارات وظيفية  القسط الثاين:  02  09 

مقاعد(  5نفعية )  سيارات مصلحة القسط الثالث:  03   03 

مقاعد(   2مصلحة نفعية )سيارة الرابع: القسط  04  1 

 
 

 
 

 .العروضطلب  موضوع  األقساط األربعةيف  أو  أكثر  قسط واحد أو  أن يشارك يف    لكل  عارضميكن  *
 
 
 

 األربعة.األقساط    أو  أكثر*ميكن أن يسند لكل  عارض قسط واحد أو  
 
 
 

 الوثائق المطلوبة تقديم العروض و   طريقة   : 2الفصل  
 :طريقة تقديم العروض و شروط المشاركة -1

، حيث يتعني اخلط منظومة الشراء العمومي علىعرب  يتم  تقدمي العروض الفن ية واملالي ة على مرحلة واحدة
والّت  ميكن  Tunepsأن يكون مسج ال وجواب مبنظومة  اإللكرتونيةعلى كل  عارض يرغب يف إعتماد اإلجراءات 

  . www.tuneps.tnالولوج إليها عرب املوقع التايل:  

http://www.tuneps.tn/
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حول عملية التسجيل ميكن االتصال بوحدة الشراء العمومي على اخلط على الرقم  اإلستفساروملزيد 
 . 71566364التايل:

 وثيقة الض مان املايل الوقّت والواثئق اإلداري ة.  املايل والفن  إىل جانب العرضني    ملف املشاركةيتضم ن  
قبل اآلجال  www.tuneps.tn : "تونيبس"عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط  وتقدم هذه العروض       
 التاريخ احملد دين بنص  إعالن طلب العروض.و   الساعة  يفاحملددة  

 

 على الساعة 2020نوفمبر  23اإلثنين يوم حّدد التّاريخ األقصى لقبول العروض  وقد

 .صباحا العاشرة
 

 

ملف املشاركة عرب منظومة الشراء العمومي على إيداع اتريخ  عتمادإالعروض يتم  اتريخ وصول ولتحديد           
أم ا ابلنسبة لوثيقة الضمان املايل الوقّت ونظري من السجل التجاري فيعتمد ، احملدد لقبول العروض األجلاخلط يف 

 ختم مكتب الضبط املركزي
 الواثئق اإلدارية عروضهم املالية والفنية للعارضني إرفاق هذا وختو ل منظومة الشراء العمومي على اخلط  

 لضمان املايل الوقّتاوثيقة  ابستثناء ،"TUNEPSعرب منظومة الشراء العمومي على اخلط  "املنصوص عليها الحقا 
عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد السريع أو تسلم مباشرة  وجواب اتقدم اللتني ونظري من السجل التجاري

وذلك يف أجل أقصاه مقابل وصل إيداع خالل أوقات العمل اإلداري  كومةاحل إىل مكتب الضبط املركزي لرائسة
على العنوان الت ايل "اإلدارة العامة للمصاحل املشرتكة  العاشرة صباحا على الساعة 2020نوفمرب   23اإلثنني   يوم

طلب العروض يف ظرف مغلق حيمل عبارة "ال يفتح  تونس " 1020 -ساحة احلكومة ابلقصبة -برائسة احلكومة 
   .2020بعنوان سنة    اجعة لا ابلنظرواملؤسسات الر    لفائدة رائسة احلكومة  وسائل نقلإلقتناء   2020/ مكرر 03عدد

 

احلجم األقصى املسموح به فنيا واملنصوص عليه ابملنظومة يف هذه احلالة ميكن تقدمي جزء  ويف صورة جتاوز
العرض خارج اخلط على أن يتم إرسال كافة الواثئق املالية والعناصر الّت تعتمد يف التقييم الفن واملايل على من 

الواثئق املرسلة خارج اخلط ودون أن تكون خمالفة للعناصر وأن ينص العارض ضمن عرضه اإللكرتوين على اخلط 
 املضمنة ابلعرض اإللكرتوين.

يف صورة وجود تضارب بني عناصر العرض اإللكرتوين والعرض املادي يتم إعتماد عناصر العرض 
 اإللكرتوين. 

غيريات وإال  وال ميكن ألي عارض أن يسحب عرضه بعد إيداعه عرب هذه املنظومة أو أن يدخل عليه أية ت
 اعترب هذا العرض الغيا.
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 :الوثائق المطلوبة -2

 وثيقة الض مان املايل الوقّت والواثئق اإلداري ة: من إىل جانب العرضني الفن  واملايليتكون ملف املشاركة  
  وثيقة الض مان املايل الوقّت والواثئق اإلداري ة  -أ        

 
 
 

 :ضمان مايل وقّت- .1

( يوما بداية من اليوم املوايل للتاريخ 120العارض ضماان ماليا وقتيا صاحلا ملدة مائة وعشرون )يقدم 
 بقيمة :   األقصى احملـد د لقبول العروض

 " 1صنف وظيفي ة  ةسي ار  "  القسط األوليف    ابلنسبة لكل مشارك د 800 -      

   "2وظيفي ة صنف  ات" سي ار   يف القسط الثاينابلنسبة للمشارك   د 4950  -
 " مقاعد(   5" سيارات مصلحة نفعية )   الثالثيف القسط  للمشارك  د ابلنسبة    1500  -
 " مقاعد(   02" سيارة مصلحة نفعية )   د ابلنسبة للمشارك يف القسط الرابع  750  -
 .األربعةاألقساط  د ابلنسبة للمشارك يف    8000أو ضماان ماليا إمجاليا قدره  -

 ،(01عددامللحق )  عامة حول املشاركرشادات  إبطاقة  .2

 ،من السجل التجاري ابلنسبة للمقيمني أو ما يعادلا ابلنسبة لغري املقيمني  نظري  .3

 (،Agrément de concessionnaire)نسخة من رخصة اعتماد وكيل      .4

على التصاريح املضمنة  "TUNEPSعرب منظومة الشراء العمومي على اخلط  " املوافقة العارضيتعني على و 
 :بوثيقة التعهد واخلاصة مبا يلي

بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو العارض تصريح على الشرف يلتزم مبوجبه  •
 عطااي أو هدااي قصد التأثري يف خمتلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إجنازها،

مل متض عن انقطاعه عن  لدى رائسة احلكومةتصريح على الشرف يقدمه املشارك أبنه مل يكن عوان  •
 العمل هبا مدة مخس سنوات على األقل، 

 الّت ت   كراس الش روط اإلدارية والفنية اخلاصةتصريح على الشرف على املوافقة على كافة بنود   •
 .على أساسها الدعوة إىل املنافسة

 

الوضعية اجلبائية  عند فتح العروض التثبت من  لإلدارةل آليا أن املنظومة ختو   شارة إىلجتدر اإلكما 
 االجتماعي.واالخنراط ابلصندوق الوطن للضمان  

 
 

يقد مه العارض جيب أن يكون مطابقا للنماذج املبي نة ابملالحـق املصاحبة  التزامكل  تصريح أو   :مالحـظة
 لكر اس الشروط هذا.  
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 واثئق العرض الفن    -ب
 

  من الواثئق الت الية:يتكو ن العرض الفن       
 " 1صنف  وظيفي ة ةسي ار  "  ابلنسبة للمشارك يف القسط األول  02امللحق عدد    -
 " 2وظيفي ة صنف ات" سي ار ابلنسبة للمشارك يف القسط الثاين  03امللحق عدد  - 
 " مقاعد(   5" سيارات مصلحة نفعية )   ابلنسبة للمشارك يف القسط الثالث  04امللحق عدد-  
 " مقاعد(    02" سيارة مصلحة نفعية )   ابلنسبة للمشارك يف القسط الرابع  05امللحق عدد  -  

 قبل آخر أجل لقبول  على اخلطوإمضائها وختمها وتقدميها  تعمريها وأترخيهامجيع هذه الواثئق يتعني
 العروض.

 . conforme ou oui» » عمري املالحق املصاحبة بكل دقة وعدم اإلكتفاء يكتابة  تالرجاء    مالحظة:

 ،(Catalogues, prospectus)  ضمن عرضكم  املقرتحةللسيارات  اجلذاذات الفن ية    -

للن موذج "الوكالة الفن ية للن قل الرب ي"من  ةاملسل م  ( Notice descriptive)نسخة من البيان الوصفي  -
 السي ارات،املقرتح من  
 ،نسخة من حمضر القبول للسيارات املقرتحة حسب النوع مقدمة من الوكالة الفنية للنقل الربي  -
  .كلم000 50 تعادلمسافة سري  أو لـ  على األقلشهادة ضمان ملدة سنة -

 قبل آخر أجل لقبول العروض .  على اخلطالعارض تقدمي الواثئق الفنية املبينة أعاله   كل  يتعني على          
 املايلواثئق العرض   -ج        
 

 :املايل من يتكو ن العرض  
 "1"سيارة وظيفية صنف  اخلاصة ابلقسط األولالتعهد املايل    : وثيقة06امللحق عدد    -
 " 2"سيارات وظيفية صنف   التعهد املايل اخلاصة ابلقسط الثاين  : وثيقة07امللحق عدد    -
 مقاعد"  05"سيارات مصلحة نفعية   التعهد املايل اخلاصة ابلقسط الثالث  : وثيقة08امللحق عدد    -
 "  مقاعد  02" سيارة مصلحة نفعية  التعهد املايل اخلاصة ابلقسط الرابع  : وثيقة09امللحق عدد    -
 قبل آخر أجل لقبول  على اخلطوتقدميها  وإمضائها وختمها تعمريها وأترخيهايتعني مجيع هذه الواثئق

 العروض .
 (، 13امللحق عدد  (و )12امللحق عدد  )  و(  11امللحق عدد  و)  (10امللحق عدد  )جدول األمثان    -

 
 

 استفسارات طلب    :   3الفصل   

خبصوص كر اس الش روط وذلك  استفساراتو أميكن لكل  عارض أن يطلب كتابيا من اإلدارة توضيحات 
 ."  TUNEPS "منظومة وذلك ابعتماد   يوما من الت اريخ األقصى احملد د لقبول العروض  (15) قبل مخسة عشر

 

واإلجابة عليها وتعميمها على كاف ة املشاركني  االستفساراتوجتدر اإلشارة إىل أن  اإلدارة تتوىل  دراسة هذه 
م.  (10)الت اريخ األقصى لقبول العروض بعشرة   نقضاءإقبل   "   TUNEPS عرب منظومة "  أاي 



7 

 

 

 : حاالت اإلقصاء اآللي 4الفصل  
 الية:احلاالت الت  تقصى جلنة الفتح آليا العروض يف  

 العروض الواردة بعد آخر أجل لتقدمي العروض، −

 العروض الّت مل تتضمن وثيقة الضمان املايل الوقّت، −

 ض  و العر   حّية صل مّدة  :    5الفصل  
د اليوم املوايل للتاريخ األقصى احملد   من  يوما بداية (120) مائة وعشرونة رض ملزما بعرضه ملد  ايبقى الع

  عروض.لقبول ال
 العروض : فتح    6الفصل  

نـــوفمرب    23  وذلـــك يـــوم اإلثنـــنيالفنيـــة واملاليـــة    العـــروضلفـــتح    علنيـــة واحـــدةيف جلســـة    الفـــتحجتتمـــع جلنـــة  
مبقــر اإلدارة العامــة للمصــاحل املشــرتكة برائســة احلكومــة، وتــتم عمليــة    احلاديــة عشــر صــباحاالســاعة  علــى    2020
 .Tunepsابعتماد منظومة الشراءات العمومية على اخلط  الفتح 

 مـــالحظة :

ال يسمح للعارضني احلاضرين ابلتدخل يف سري أعمال جلنة الفتح ألي سبب من األسباب وال ميكن لم طلب        
 . عروضهم أو إضافة أي وثيقةمتكينهم من تعديل 

 العروض   تقييم مق اييس ومنهجّية  :  7الفصل  

 إبت باع املنهجية واملراحل الت الية:العروض    تقييميتم   
 

 املرحلة األوىل:  -أ/  
 

التثب ت ابإلضافة إىل الواثئق اإلداري ة والض مان املايل الوقّت، من صح ة الواثئق املكو نة  التقييمجلنة  تتوىل  
من  ابتداءمث  ترتيب مجيع العروض املالي ة تصاعداي  االقتضاءللعرض املايل وتصحيح األخطاء احلسابي ة واملادي ة عند 

 مثنا.العرض املايل األقل   
 املرحلة الث انية:  -ب/

 

التثب ت يف مطابقة العرض الفن  املقد م من قبل صاحب العرض املايل األقل  مثنا  التقييم جلنة تتوىل   
 للخاصيات الفني ة املبي نة بكر اس الش روط. ويتم  قبوله إذا كان مطابقا للخاصيات الفن ية املطلوبة.

املرتبة األوىل غري مطابق للخاصيات الفني ة تبني  أن  العرض الفن  املرادف للعرض املايل صاحب  وإذا ما 
نفس املنهجي ة ابلن سبة لباقي العروض املنافسة حسب ترتيبها   اعتمادويتم   ئه.قصاإب تقوم التقييم املطلوبة، فإن  جلنة

تيب إىل حني حتديد العرض الفن     املطابق.الت صاعدي أي املرور إىل العرض الفن  املرادف للعرض املايل املوايل يف الرت 
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   ات الكمي ّ ير في  يغ التّ   : 8الفصل  
 

من املبلغ  (%20)لنقصان يف حدود عـشرين ابملائة ابابلـزايدة أو  قتناؤهاإة املزمع ميكن لإلدارة تـغيري الكمي  
 .الفردي ة  ة منحة أو زايدة يف األمثاند أبي  دون أن يطالب املزو    للصفقةاجلملي  

 طبيعة األثمان    : 9الفصل  
 املعاليممشتملة على كل  ينار التونسيابلد   املنصوص عليها ابلعرض املايل للمتعه د الفردية األمثان تعترب

يف إطار نسبة  اقتناؤهااإلجناز مبا يف ذلك الكمي ات الّت ميكن  انتهاءإىل غاية  وغري قابلة للمراجعةاثبتة  ،ءاتاواألد
 من هذا الكرا س.  08التغيري املنصوص عليها ابلفصل  

 

 مانات المالية : الضّ 10الفصل  

 الوقّت: املايل مان الض   -أ
 

 صلوحيةمدة كما هو ُمبني  ابلفصل الثاين من هذا الكر اس يكون صاحلا  وقتياماليا  ضماان العارض ميقد  
 يوما بداية من اليوم املوايل للتاريخ األقصى احملدد لقبول العروض(.  120)  العرض

 النهائي: املايل الضمان -ب
 

فقة يف أجل ال يتعدى من املبلغ اجلملي للص   (%5) ابملائة مخسةهنائيا بنسبة  ماليا ضماان يقد م املزو د
هائي بعد اتريخ القبول الن   أشهر (04)أربعة ويتم  إرجاع هذا الضمان يف أجل  .تبليغهمن اتريخ  يوما (20)عشرين 

 دون حتف ظ.  للسيارات
 

 كما ميكن تعويض الضمان املايل الوقّت أو الض مان املايل النهائي ابلتزام الكفيل ابلتضامن.
  04 املؤرخ فـيالية ـر املـ يد وزيمطابقة ملثال االلتزام امللحق لقرار الس   الي ةجيب أن تكون الضماانت امل

 . 2008لسنة    93الص ادر ابلر ائد الر مسي  للجمهوري ة الت ونسي ة عدد    2008نوفمرب  
 

 إسناد الصفقة :  11الفصل  

 إجراءات تبليغ الصفقة:  -أ
 

وذلك عرب يتمثل تبليغ الصفقة إىل صاحبها يف تسليمه عقد الصفقة ممضى من قبل املشرتي العمومي 
 .  "Tuneps : E-contracting Achteurمنظومة الشراء العمومي على اخلط "

( أايم عمل من اتريخ نشر اإلعالن عن اإلسناد بكل 5وال ميكن إمضاء الصفقة إال مبرور أجل مخسة )
 مادية أو المادية.طريقة 
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 الوثائق المكونة للصفقة:  -ب

 التعهد املايل الذي ميثل وثيقة إلتزام، -

 ،األمثانجدول   -

 كراس الشروط اإلدارية والفنية اخلاصة، -

 كراس اإلدارية العامة املطبقة على صفقات التزود مبواد وخدمات -

   تسليم السيّ ارات وشروط  آجال    : 12الفصل  

 : آجال التّسليم -أ              
 

 تاريخ تبليغ الص فقة.اليوم املوايل لمن بداية يوما    (90) بتسعون  السياراتحد د أجل تسليم  
 

 :التّسليمشروط  -ب    
 

 مرحلتني:على   االستالميتم       

وقّت  ستالمإمبقر  املزو د بعد جتربتها ومعاينتها وحير ر حمضر  للسياراتالوقّت  االستالم: يتم   الوقّت االستالم -1
 .طرف املشرتي العمومي واملزو د املعن  يف الغرض ميضى من  

تقوم  التزاماتهويف حال إيفاء املزو د جبميع  14احملددة ابلفصل الضمان نتهاء مد ة إ: بعد الن هائي االستالم   -2
طرف من  ميضيهنائي يف الغرض  ستالمإحيث يتم  حترير حمضر  اتالن هائي للسي ار  االستالمبعملية  اإلدارة

 .املشرتي العمومي واملزو د املعن

   للسيّ ارات   الفنّية   ات خاصي ّ : ال   13الفصل  

للخاصي ات الفني ة املطلوبة من قبل اإلدارة واملبي نة  ةمن قبل املزو د مطابق ةاملسل م السي اراتكون ت جيب أن
من مجيع  يةخال السياراتهذه كون تواملالحق الفني ة الت ابعة له. كما جيب أن  الفن ية اخلاص ة بكر اس الش روط
 العيوب الفني ة.

 مّدة الّضمان :  14  الفصل 
 ملسافةأو  على األقل   ملد ة سنة واحدةمن العيوب اخلفي ة وإخالالت الص نع  السياراتيتعه د املزو د بضمان        

مان جمانية قطع الغيار واليد العاملة الوقّت، ويشمل هذا الض   االستالمبداية من اتريخ  كلم  000 50 تعادل سري
 والصيانة.
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 ابإلخالل.  تبليغه ابلعيب أوساعة من اتريخ    (48)كما يلتزم املزو د ابلقيام ابإلصالحات الض رورية خالل            

ر على املزو د القيام هبذه اإلصالحات يف األجل املطلوب، فإن ه يتعني  عليه بيان أسباب ذويف صورة ما إذا تع       
ابملد ة الال زمة للقيام   كتابيا اإلدارةمع إعالم  جتاوز هـذا األجل وتـقدمي مجـيع الـواثئق واملؤي دات املثب تة لذلك،

 ابإلصالحات املطلوبة.

   مصلحة ما بعد البيع:    15الفصل  
بقطع الغيار األصلية واجلديدة وبتوفري اليد العاملة املتخصصة للقيام  رائسة احلكومة يلتزم املزو د بتزويد       

وزير الص ناعة ووزير الن قل  وزير الت جارة،طبقا لقرار وذلك  اتابإلصالحات الضروري ة والص يانة الد ورية للس يار 
املتعل ق ابملصادقة على كر اس الش روط اخلاص بتجارة معد ات النق ل الرب ي املصن عة حمليا  1995أوت  10املؤر خ يف 

 .  1999فيفري    05املؤر خ يف    والقرار  1996أوت    15أو املستوردة كما ت  تنقيحه ابلقرار املؤر خ يف  
    

 التأخير    غرامات :  16  الفصل 

يف حال أي  أتخري يف اآلجال احملددة تطب ق اإلدارة على املزو د، ودون إعالم مسبق، غرامات التأخري يتم  
 :يتم  تسليمها حسب الكيفية التالية  وملال ّت ُأذن ابلتزو د هبا    (ق )  لطلباتاعلى قيمة    ابالعتماد  احتساهبا

 0,001  التأخري×ام  ـدد أي  ـ × ع)ق(  = الغـرامةمبلغ 
 

 بلغاملمن  (%05 )مخسة ابملائة التأخري سقف غرامات ويف مجيع احلاالت ال ميكن أن تتجاوز مجلة 
ويف حال بلغت العقوبة هذا الس قف فإن  املزو د يُعترب متخل يا وابلت ايل ميكن لإلدارة حق  تطبيق  فقة.لص  ل اجلملي

  من هذا الكر اس.  17مقتضيات الفصل  
 االلتزامات : حالة التخّلي الجزئي أو الكلي عن  17الفصل  

 

متخل يا وتقوم اإلدارة بتكليف  اعتبارهيف اآلجال احملد دة يتم   السي اراتاملزود بتسليم  التزاميف صورة عدم 
 من يقوم بذلك بعد أخذ رأي جلنة الص فقات ذات الن ظر.

 ي. الن اجتة عن ذلك على كاهل املزود املتخل    االستثنائيةمبلغ الصفقة واملصاريف   وحي مل
 زهتا.ماانت الّت حبو وتقوم اإلدارة يف حاالت التخل ي حبجز مبالغ الض  

 : خلص المبالغ المستحقّة 18الفصل  
يوما من اتريخ  (30)ثالثني خالص املبالغ املستحقة بواسطة أمر ابلص رف وذلك يف أجل ال يتجاوز  يتم  

، وذلك ممضاةمرق مة و ن املبلغ بلسان القلم وتكون أيضا خمتومة و د تتضم  نظائر من طرف املزو   أربعة تقدمي فاتورة يف
 دون حتف ظ من قبل اإلدارة. السي اراتبعد اإلقرار بقبول  
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من هذا  16ويتم  خالص املبالغ بعد طرح غرامات الت أخري ال ّت مُيكن أن يتحم لها املزو د طبقا للفصل 
 الكر اس.

 

 العارض بمقتضيات كرّاس الّشروط   التزام   : 19الفصل  

" على هذا الكر اس يُلزمه ابحرتام مجيع فصوله ومقتضياته Tunepsن  موافقة العارض عرب منظومة "إ
 موضوع طلب العروض. الطلبيةدون حتف ظ وذلك طيلة مد ة صالحي ة عرضه ومد ة إجناز  

 مصاريف الّتسجيل :  20الفصل  

 إىل اإلدارة.  هاتزم إبرجاع نظريين مسج لني منلوي  الص فقة  يتحم ل املزو د مصاريف تسجيل
 

 ة : أحكام عامّ 21الفصل  

لسنة  1039لألمر عدد  ˓يبقى املزو د خاضعا فيما مل ينص  عليه كراس الش روط اإلدارية والفنية اخلاص ة هذا
  416املنظم للصفقات العمومية وكل  النصوص املنقحة له وخاصة األمر عدد  2014مارس 13املؤر خ يف  2014
 الصلة.وكل  التشاريع والرتاتيب ذات   2018ماي    11واملؤرخ يف    2018لسنة  

 ...................يف   تونس ،  ووافقت لعتط  إ                                                  

 العـارض  وختمإمضاء                                                                                                  
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 ة اخلاص ة كر اس الش روط الفني  
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République Tunisienne 

Présidence du Gouvernement 

Direction Générale des Services Communs 

 
harges TechniquesCCahier des  

 

Pour l’acquisition du matériels roulants au profit de la 

Présidence du Gouvernement et les établissements publics y 

rattachés 
 

Appel d’offres nº: 03 bis/2020 
 

Article 1 : CONCEPTION 

 Le matériel proposé doit être de conception récente, « up to date » lors de la 

soumission, d’une durée de vie minimum de 10 ans et pouvoir fonctionner à plein 

rendement et donner pleine satisfaction à tout point de vue, dans les divers contextes 

climatiques tunisiens. 

 

Article 2 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

      1/- Le matériel roulant proposé doit strictement se conformer aux diverses 

dispositions règlementaires et législatives régissant le secteur à savoir : 

- La loi n°71 du 26 juillet 1999 portant promulgation du code de la route et les 

textes subséquents qui l’ont modifiée et complétée. 

- Le décret n° 147 du 24 janvier 2000 fixant les règles techniques d’équipement 

et d’aménagement des véhicules et les textes subséquents qui l’ont modifié et 

complété. 

-  L'arrêté des Ministres du Commerce, de l'Industrie et du Transport du 

10/08/1995 portant approbation du cahier des charges relatif à la 

commercialisation de matériels de transport routier fabriqués localement ou 

importés tel que modifié par les arrêtés du 15/08/1996 et du 05/02/1999. 

2/- Le matériel roulant proposé doit se conformer aux spécifications techniques 

minimales selon la fiche suivante : 
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Lot n°1 :  

Voiture de Fonction Genre 1 
(Voiture particulière 5 places) 

 

NB : la voiture doit être livrée munies de : 

        -Un cric et une manivelle ; 

        -Jeu de tapis d’origines ; 

         -Un extincteur à poudre de CO2 de capacité 2kg ; 

         -Une roue de secours ou galette ; 

         -Deux triangles de signalisation ; 

         -Une trousse d’outillage ; 

         -Un manuel d’utilisation et d’entretien  

         -Une clé démonte écrou de roue ; 

          -Deux clés de contact 

 

 

 

 

 

 

N°.ordre Caractéristiques Techniques Demandées 

1 Généralité 

1.1 Marque 

1.2 Modèle 

1.3 Type Constructeur 

1.4 Genre: Voiture Particulière 

2 Moteur: 

2.1 Energie: Essence ou Diesel  

2.2 Cylindrée en cm³: 1400 cm³ ≤ Cylindrée ≤ 2000  cm³ (+/-10 cm³) 

2.3 
Boite de vitesse : Mécanique 5 rapports avant au minimum + 1 rapport arrière Ou 
automatique 

2.4 Puissance (ch.din) : ≥90 

3 Empattement:≥ 2600 mm 

4 Habitabilité : 
4.1 Carrosserie : Conduite intérieure 4 portes 
4.2 Nombre de Portes : 4 Portes au minimum 

5 
 

Equipements de securité/fonctionnels 

5.1 Direction assistée: Oui. 

5.2 ABS:  Oui. 

5.3 Airbag: Au minimum 1 airbag conducteur + 1 airbag passager 

5.4 Climatisation: Oui 

5.5 Appui tête : 2 avants au minimum 

5.6 Connectivité : USB ,bluetooth,AUX 

6  Couleur :  Conventionnelle et acceptée par l’Administration 

7 Garantie: Au minimum 1 année ou 50 000km 

8 Premiere vidange : gratuite  
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Lot n°2 :  

Voiture de Fonction Genre 2 
(Voiture particulière 5 places) 

 

NB : la voiture doit être livrée munies de : 

        -Un cric et une manivelle ; 

        -Jeu de tapis d’origines ; 

         -Un extincteur à poudre de CO2 de capacité 2kg ; 

         -Une roue de secours ou galette ; 

         -Deux triangles de signalisation ; 

         -Une trousse d’outillage ; 

         -Un manuel d’utilisation et d’entretien  

         -Une clé démonte écrou de roue ; 

          -Deux clés de contact 

 

 

N°.ordre Caractéristiques Techniques Demandées 

1 Généralité 

1.1 Marque 

1.2 Modèle 

1.3 Type Constructeur 

1.4 Genre: Voiture Particulière 

2 Moteur: 

2.1 Energie: Essence 

2.2 Cylindrée en cm³: 1100 cm³ ≤ Cylindrée < 1600  cm³ (+/-10 cm³) 

2.4 
Boite de vitesses: Mécanique 5 rapports avant  au minimum  + 1 rapport 
arrière Ou automatique 

2.5 Puissance (ch.din) : ≥90 

3 Empattement:: ≥2500 mm 

4 Habitabilité : 

4.1 Carrosserie: Conduite intérieure 4 portes 
4.2 Nombre de Portes: 4 Portes au minimum  

5 Equipements de securité/fonctionnels 

5.1 Direction assistée: Oui. 

5.2 ABS: Oui. 

5.3 Airbag: Au minimum 1 airbag conducteur + 1 airbag passager 

5.4 Climatisation:  Oui. 

5.5 Appui tête : 2 avants au minimum 

5.6 Connectivité : USB ,bluetooth,AUX 

6  Couleur: :  Conventionnelle et acceptée par l’Administration 

7 Garantie: Au minimum 1 année ou 50 000km 

8 Première vidange : gratuite 
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Lot n°3:  

Voiture de service Break 
(Voiture particulière 05 places) 

 

 

NB : la voiture doit être livrée munies de : 

        -Un cric et une manivelle ; 

        -Jeu de tapis d’origines ; 

         -Un extincteur à poudre de CO2 de capacité 2kg ; 

         -Une roue de secours ou galette ; 

         -Deux triangles de signalisation ; 

         -Une trousse d’outillage ; 

         -Un manuel d’utilisation et d’entretien  

         -Une clé démonte écrou de roue ; 

          -Deux clés de contact 

 

 

 

 

 

 

N°.ordre Caractéristiques Techniques Demandées 

1 Généralité 

1.1 Marque 

1.2 Modèle 

1.3 Type Constructeur 

1.4 Genre: Voiture Particulière 

2 Moteur: 

2.1 Energie: Essence 

2.2 Cylindrée en cm³: 1100 cm³ ≤ Cylindrée ≤  1400  cm³ (+/-10 cm³) 

2.4 
Boite de vitesses: Mécanique 5 rapports avant  au minimum  + 1 rapport 
arrière 

2.5 Puissance (ch.din) : ≥70 

3 Empattement:: ≥2500 mm 

4 Habitabilité : 

4.1 Carrosserie:  Break Vitrée 
4.2 Nombre de Portes: 3 Portes latérales au minimum 

5 Equipements de securité/fonctionels 

5.1 Direction assistée: Oui. 

5.2 Airbag: Au minimum 1 airbag conducteur + 1 airbag passager 

5.3 Climatisation:  Oui. 

5.4 Appui tête : 2 avants au minimum 

6  Couleur:  Conventionnelle et acceptée par l’Administration. 

7 Garantie: Au minimum 1 année ou 50 000km 

8 Première vidange : gratuite 
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Lot n°4:  
 

 

Voiture de service Break 
(Camionnette 02 places) 

 

NB : la voiture doit être livrée munies de : 

        -Un cric et une manivelle ; 

        -Jeu de tapis d’origines ; 

         -Un extincteur à poudre de CO2 de capacité 2kg ; 

         -Une roue de secours ou galette; 

         -Deux triangles de signalisation ; 

         -Une trousse d’outillage ; 

         -Un manuel d’utilisation et d’entretien  

         -Une clé démonte écrou de roue ; 

          -Deux clés de contact 

 

 

N°.ordre Caractéristiques Techniques Demandées 

1 Généralité 

1.1 Marque 

1.2 Modèle 

1.3 Type Constructeur 

1.4 Genre: camionnette 

2 Moteur: 

2.1 Energie: Diesel 

2.2 Cylindrée en cm³: 1700 cm³ ≤ Cylindrée ≤  2400  cm³(+/-10 cm³) 

2.3 
Boite de vitesses:  Mécanique 5 rapports avant  au minimum  + 1 rapport 
arrière 

2.6 Puissance (ch.din) : ≥130 

3 Empattement:: :≥ 3000 

4 Habitabilité : 

4.1 Carrosserie: fourgon  
4.2 Nombre de Portes: 2 AV ;1 coulissant et 2 AR 
4.3 Volume :≥ 10m3 

5 De securité / fonctionnels: Equipements 

5.1 Airbag: Au minimum 1 airbag conducteur + 1 airbag passager 

 ABS :oui  

5.2 Anti-démarrage électronique : oui  

5.3 Direction assistée: Oui 

5.4 Climatisation:  oui 

5.5 Appui tête : 2 avants au minimum 

6  Couleur:  Conventionnelle et acceptée par l’Administration. 

7 Garantie: Au minimum 1 année ou bien50 000km 

8 Première vidange : gratuite 
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  الحقـــــــــــــالم
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 ةـق اإلداريـــــالمالح
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 01امللحق عدد       

 بطــاقة إرشادات عامة حول المشارك 
 والمؤسسات الراجعة لها بالنظر  الحكومةلفائدة رئاسة  وسائل نقل القتناء 2020/مكرر 03طلب العروض عدد 

 2020بعنوان سنة 
 

 

 
 ................................. ..........................................................المؤسسة :  اسم

 ..........  ................................................................................ممثّل المؤّسسة:  

 ................. ....... العنوان:.........................................................................

 ................ ........ ........................الهاتف:..................................................

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

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

 رقم اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي:................................................... 

 ...................... ................. تحت عدد:...................المسّجل بالسجل التجاري بــ:.....

 بتــونس.............في....................... حّرر 
 إمضاء المشارك و ختمه                                                                                                            
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 العرض الفنّي ق ــمالح
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  02 امللحق عدد
 

 1سيارة وظيفية صنف  األول:القسط 

 
 

Cachet & signature   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°.ordre Caractéristiques Techniques Demandées 
Caractéristiques 

Techniques proposées 

1 Généralité  

1.1 Marque  

1.2 Modèle  

1.3 Type Constructeur  

1.4 Genre: Voiture Particulière  

2 Moteur:  

2.1 Energie: Essence ou Diesel   

2.2 
Cylindrée en cm³: 1400 cm³ ≤ Cylindrée ≤ 2000  cm³ 
 (+/-10 cm³) 

 

2.3 
Boite de vitesse : Mécanique 5 rapports avant au minimum 
+ 1 rapport arrière Ou automatique 

 

2.4 Puissance (ch.din) : ≥90  

3 Empattement:≥ 2600 mm  

4 Habitabilité :  
4.1 Carrosserie : Conduite intérieure 4 portes  

4.2 Nombre de Portes : 4 Portes au minimum  

5 
 

Equipements de securité/fonctionnels  

5.1 Direction assistée: Oui.  

5.2 ABS:  Oui.  

5.3 
Airbag: Au minimum 1 airbag conducteur + 1 airbag 
passager 

 

5.4 Climatisation: Oui  

5.5 Appui tête : 2 avants au minimum  

5.6 Connectivité : USB ,bluetooth,AUX  

6 
Couleur :  Conventionnelle et acceptée par    

l’Administration 
 

7 Garantie: Au minimum 1 année ou 50 000km  

8 Premiere vidange : gratuite   
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 03 امللحق عدد
 

 2وظيفية صنف  اتالقسط الثاني: سيار
 

 

Cachet & signature   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°.ordre Caractéristiques Techniques Demandées 
Caractéristiques 

Techniques proposées 

1 Généralité  

1.1 Marque  

1.2 Modèle  

1.3 Type Constructeur  

1.4 Genre: Voiture Particulière  

2 Moteur:  

2.1 Energie: Essence  

2.2 
Cylindrée en cm³: 1100 cm³ ≤ Cylindrée < 1600  cm³ 
 (+/-10 cm³) 

 

2.4 
Boite de vitesses: Mécanique 5 rapports avant  au 
minimum  + 1 rapport arrière Ou automatique 

 

2.5 Puissance (ch.din) : ≥90  

3 Empattement:: ≥2500 mm  

4 Habitabilité :  

4.1 Carrosserie: Conduite intérieure 4 portes  
4.2 Nombre de Portes: 4 Portes au minimum   

5 Equipements de securité/fonctionnels  

5.1 Direction assistée: Oui.  

5.2 ABS: Oui.  

5.3 
Airbag: Au minimum 1 airbag conducteur + 1 airbag 
passager 

 

5.4 Climatisation:  Oui.  

5.5 Appui tête : 2 avants au minimum  

5.6 Connectivité : USB ,bluetooth,AUX  

6 
Couleur : Conventionnelle et acceptée par 

l’Administration 
 

7 Garantie: Au minimum 1 année ou 50 000km  

8 Première vidange : gratuite  
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 04 امللحق عدد
 

 مصلحة نفعية  اتالقسط الثالث : سيار

 مقاعد( 05)
 

 

 

 

 

Cachet & signature   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°.ordre Caractéristiques Techniques Demandées 
Caractéristiques 

Techniques 
proposées 

1 Généralité  

1.1 Marque  

1.2 Modèle  

1.3 Type Constructeur  

1.4 Genre: Voiture Particulière  

2 Moteur:  

2.1 Energie: Essence  

2.2 
Cylindrée en cm³: 1100 cm³ ≤ Cylindrée ≤  1400  cm³  
(+/-10 cm³) 

 

2.4 
Boite de vitesses: Mécanique 5 rapports avant  au 
minimum  + 1 rapport arrière 

 

2.5 Puissance (ch.din) : ≥70  

3 Empattement:: ≥2500 mm  

4 Habitabilité :  

4.1 Carrosserie:  Break Vitrée  
4.2 Nombre de Portes: 3 Portes latérales au minimum  

5 Equipements de securité/fonctionels  

5.1 Direction assistée: Oui.  

5.2 
Airbag: Au minimum 1 airbag conducteur + 1 airbag 
passager 

 

5.3 Climatisation:  Oui.  

5.4 Appui tête : 2 avants au minimum  

6 
 Couleur:  Conventionnelle et acceptée par 

l’Administration. 
 

7 Garantie: Au minimum 1 année ou 50 000km  

8 Première vidange : gratuite  
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 5 امللحق عدد
 

 سيارة مصلحة نفعية  الرابع:القسط 

 مقاعد( 02)
 
 

Cachet & signature   

 

 

 

 

 

N°.ordre Caractéristiques Techniques Demandées 
Caractéristiques 

Techniques 
proposées 

1 Généralité  

1.1 Marque  

1.2 Modèle  

1.3 Type Constructeur  

1.4 Genre : camionnette  

2 Moteur:  

2.1 Energie: Diesel  

2.2 
Cylindrée en cm³: 1700 cm³ ≤ Cylindrée ≤  2400  cm³ 
(+/-10 cm³) 

 

2.3 
Boite de vitesses:  Mécanique 5 rapports avant  au 
minimum  + 1 rapport arrière 

 

2.6 Puissance (ch.din) : ≥130  

3 Empattement:: :≥ 3000  

4 Habitabilité :  

4.1 Carrosserie: fourgon   
4.2 Nombre de Portes: 2 AV ;1 coulissant et 2 AR  
4.3 Volume :≥ 10m3  

5 De securité / fonctionnels: Equipements  

5.1 
Airbag: Au minimum 1 airbag conducteur + 1 airbag 
passager 

 

 ABS :oui   

5.2 Anti-démarrage électronique : oui   

5.3 Direction assistée: Oui  

5.4 Climatisation:  oui  

5.5 Appui tête : 2 avants au minimum  

6 
 Couleur:  Conventionnelle et acceptée par 

l’Administration. 
 

7 Garantie: Au minimum 1 année ou 50 000km  

8 Première vidange : gratuite  
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 العرض المالي  مالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 06الملحق عدد 

 (soumission) التعّهد المالي 
 

 1 صنف وظيفية ةسيار: القسط األول
 اجعة لها بالنظروالمؤسسات الرّ  لفائدة رئاسة الحكومة وسائل نقل القتناء 2020/مكرر 03طلب العروض عدد 

   2020بعنوان سنة  

 

 ....................................................................إنّي الممضي أسفله:
 ..........................................................................عمال بصفتي :
 ...........................................................................ممثّل شركة :

 .......................................................................الجبائي :المعّرف 
 .....................تحت عدد:.........................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 ) ذكر العنوان بالكامل ( ....................................المعّين محّل مخابرته بــ:
  ..............................ط بالّصندوق الوطنّي للّضمان االجتماعي تحت عدد:منخر

 وسائل نقلالقتناء  2020/مكرر 03عدد لى كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ـعد اإلّطالع عـب 

 في:  والمتمثّلة 2020بعنوان سنة اجعة لها بالنظر والمؤسسات الرّ لفائدة رئاسة الحكومة 

 التعّهد الّذي يمثّل وثيقة االلتزام  -1
 جدول األثمان  -2
وسائل القتناء  2020/مكرر 03عدد  العروض كّراس الّشروط اإلدارّية والفنّية الخاّصة بطلب -3

  له، التابعة والمالحق 2020بعنوان سنة اجعة لها بالنظر والمؤسسات الرّ  لفائدة رئاسة الحكومةنقل 

 أتعّهد بما يلي: 

موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه الوثائق المذكورة  الطلبية( توفير 1
آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي اقترحتها آخذا بعين االعتبار جميع االنعكاسات 

 المباشرة وغير المباشرة واألداءات وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على الّنحو التّالي: 

األداء على القيمة المضافة:   اعتبار األول دونللقسط ّي بالنسبة لغ العرض المال* مب 
............................................................................................................

............................................................................................................
   الّدينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (.ب .............................................................)

 *مبلغ األداء على القيمة المضافة: 

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

 ) بالّدينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (. .......
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 األداء على القيمة المضافة:باعتبار  للقسط األولمبلغ العرض المالي  *

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

 رقام (.بلسان القلم واأل ومكتوب) بالّدينار .....

 الخاصة بالقسط األول "سيارة وظيفيةالمنجمّية  ةالّرمادّية واللّوح  ةمعلوم إستخراج البطاق *
 :1صنف 

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

 بلسان القلم واألرقام (. ومكتوب) بالّدينار .....

 :"1"سيارة وظيفية صنف  األول بالّنسبة للقسط معلوم األداء على التحّكم في الّطاقة *

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

............................................................................................................
 رقام (.بلسان القلم واأل ومكتوب) بالّدينار .....

باعتبار األداءات والمعاليم:  للقسط األول* مبلغ العرض المالي اإلجمالي بالنسبة 
............................................................................................................

............................................................................................................
  ) بالّدينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (..

كنتيجة لتطبيق األثمان الفردّية الّتي اقترحتها على الكمّيات المقّدرة ضمن كّراس الّشروط، تكون 
ن جداول األسعار، نافذة عند تاريخ إمضاء عقد هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضم

 الّصفقة. 
 ثابتة وغير قابلة للمراجعة. الّصفقة:أثمان ( قبول طبيعة 2
( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلدارّية والفنّية الخاّصة باعتبارها عنصرا من 3

 عناصر الّصفقة. 
( يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر 120) وعشرينمائة ( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد لمّدة 4

 أجل محّدد لقبول العروض.
وأدلي بما يُثبت بأّنني في وضعّية  ندوق الوطنّي للّضمان االجتماعي( بأّنني منخرط بالصّ 5

 قانونّية تجاه الّصندوق طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.
ي حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك، فسخ عقد ( أصّرح بأّنني ف6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤولّيتي.
يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب عقد الّصفقة بتحويلها إلى حسابي المسّجل 

 تحت......................................................بدفاتر )البنك/ البريد(
 )ذكر الهوّية البنكّية/البريدّية(. ........................................................عدد

 

 ........................ في.... ................ حّرر بــ
 إمضاء وختم العارض                                                                                  
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 07الملحق عدد 

 (soumission) التعّهد المالي 
 

 2 صنفوظيفية  اتسيارالقسط الثاني: 
 اجعة لها بالنظر والمؤسسات الرّ  لفائدة رئاسة الحكومة وسائل نقل القتناء 2020/مكرر 03طلب العروض عدد 

   2020بعنوان سنة  

 
 ....................................................................إنّي الممضي أسفله:

 ..........................................................................عمال بصفتي :
 ...........................................................................ممثّل شركة :

 .......................................................................المعّرف الجبائي :
 .....................تحت عدد:.........................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 ) ذكر العنوان بالكامل ( ....................................بــ:المعّين محّل مخابرته 
  ..............................منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان االجتماعي تحت عدد:

 وسائل نقلالقتناء  2020/مكرر 03عدد لى كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ـعد اإلّطالع عـب 

 في:  والمتمثّلة 2020بعنوان سنة  اجعة لها بالنظروالمؤسسات الرّ  لفائدة رئاسة الحكومة

 التعّهد الّذي يمثّل وثيقة االلتزام  -1
 جدول األثمان  -2
وسائل القتناء  2020/مكرر03عدد  العروض كّراس الّشروط اإلدارّية والفنّية الخاّصة بطلب -3

  له، التابعة والمالحق 2020بعنوان سنة  اجعة لها بالنظروالمؤسسات الرّ  الحكومةلفائدة رئاسة نقل 

 أتعّهد بما يلي: 

موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه الوثائق المذكورة  الطلبية( توفير 1
آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي اقترحتها آخذا بعين االعتبار جميع االنعكاسات 

 المباشرة وغير المباشرة واألداءات وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على الّنحو التّالي: 

األداء على القيمة المضافة:   ّي بالنسبة للقسط الثاني دون اعتبارمبلغ العرض المال* 
............................................................................................................

............................................................................................................
   بالّدينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (...............................................................)

 *مبلغ األداء على القيمة المضافة: 

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

 األرقام (.) بالّدينار ومكتوب بلسان القلم و  .......
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 األداء على القيمة المضافة:مبلغ العرض المالي للقسط الثاني باعتبار  *

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

 بلسان القلم واألرقام (. ومكتوب) بالّدينار .....

المنجمّية الخاصة بالقسط الثاني "سيارات وظيفية  اتالّرمادّية واللّوح  اتمعلوم إستخراج البطاق *
 :2 صنف

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

 بلسان القلم واألرقام (. ومكتوب) بالّدينار .....

 :"2"سيارات وظيفية صنف  الثاني بالّنسبة للقسط معلوم األداء على التحّكم في الّطاقة *

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

............................................................................................................
 بلسان القلم واألرقام (. ومكتوب) بالّدينار .....

* مبلغ العرض المالي اإلجمالي بالنسبة للقسط الثاني باعتبار األداءات والمعاليم: 
............................................................................................................

............................................................................................................
  ) بالّدينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (..

كنتيجة لتطبيق األثمان الفردّية الّتي اقترحتها على الكمّيات المقّدرة ضمن كّراس الّشروط، تكون 
نافذة عند تاريخ إمضاء عقد هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، 

 الّصفقة. 
 أثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.( قبول طبيعة 2
( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلدارّية والفنّية الخاّصة باعتبارها عنصرا من 3

 عناصر الّصفقة. 
ا ابتداء من اليوم الموالي آلخر ( يوم120) مائة وعشرين( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد لمّدة 4

 أجل محّدد لقبول العروض.
وأدلي بما يُثبت بأّنني في وضعّية  ندوق الوطنّي للّضمان االجتماعي( بأّنني منخرط بالصّ 5

 قانونّية تجاه الّصندوق طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.
( أصّرح بأّنني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك، فسخ عقد 6

 .الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤولّيتي
يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب عقد الّصفقة بتحويلها إلى حسابي المسّجل 

 تحت......................................................بدفاتر )البنك/ البريد(
 بريدّية(. )ذكر الهوّية البنكّية/ال........................................................عدد

 

 ........................ في.... ................ حّرر بــ
 إمضاء وختم العارض                                                                                 
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 08الملحق عدد 

 (soumission) التعّهد المالي 
 

 مقاعد( 05نفعية ) سيارات مصلحةالقسط الثالث: 
 والمؤسسات الراجعة لها بالنظر لفائدة رئاسة الحكومة وسائل نقل القتناء 2020/مكرر 03طلب العروض عدد 

   2020بعنوان سنة  

 

 
 ....................................................................إنّي الممضي أسفله:

 ..........................................................................عمال بصفتي :
 ...........................................................................ممثّل شركة :

 .......................................................................الجبائي :المعّرف 
 .....................تحت عدد:.........................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 ) ذكر العنوان بالكامل ( ....................................المعّين محّل مخابرته بــ:
  ..............................ط بالّصندوق الوطنّي للّضمان االجتماعي تحت عدد:منخر

 وسائل نقلالقتناء  2020/مكرر 03عدد لى كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ـعد اإلّطالع عـب 

 في:  والمتمثّلة 2020بعنوان سنة  اجعة لها بالنظروالمؤسسات الرّ  لفائدة رئاسة الحكومة

 التعّهد الّذي يمثّل وثيقة االلتزام  -1
 جدول األثمان  -2
وسائل القتناء  2020/مكرر03عدد  العروض كّراس الّشروط اإلدارّية والفنّية الخاّصة بطلب -3

  له، التابعة والمالحق 2020بعنوان سنة اجعة لها بالنظر والمؤسسات الرّ  لفائدة رئاسة الحكومةنقل 

 أتعّهد بما يلي: 

موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه الوثائق المذكورة  الطلبية( توفير 1
آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي اقترحتها آخذا بعين االعتبار جميع االنعكاسات 

 المباشرة وغير المباشرة واألداءات وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على الّنحو التّالي: 

األداء على القيمة المضافة:   ّي بالنسبة للقسط الثالث دون اعتبارلغ العرض المال* مب 
............................................................................................................

............................................................................................................
   بالّدينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (.) .............................................................

 *مبلغ األداء على القيمة المضافة: 

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

 ) بالّدينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (. .......
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 ى القيمة المضافة:األداء علباعتبار  الثالثمبلغ العرض المالي للقسط  *
............................................................................................................

............................................................................................................
 بلسان القلم واألرقام (. ومكتوب) بالّدينار .....
 
 "سيارات مصلحة الثالثالمنجمّية الخاصة بالقسط  اتالّرمادّية واللّوح  اتالبطاق استخراجمعلوم  *

 :مقاعد( 05نفعية )
............................................................................................................

............................................................................................................
 رقام (.بلسان القلم واأل ومكتوب) بالّدينار .....
 

 05نفعية ) "سيارات مصلحة بالّنسبة للقسط الثالث معلوم األداء على التحّكم في الّطاقة *
 :"مقاعد(

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

............................................................................................................
 بلسان القلم واألرقام (. ومكتوب) بالّدينار .....

 
* مبلغ العرض المالي اإلجمالي بالنسبة للقسط الثالث باعتبار األداءات والمعاليم: 

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

  ) بالّدينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (..
كنتيجة لتطبيق األثمان الفردّية الّتي اقترحتها على الكمّيات المقّدرة ضمن كّراس الّشروط، تكون 

نافذة عند تاريخ إمضاء عقد  هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار،
 الّصفقة. 

 أثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.( قبول طبيعة 2
( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلدارّية والفنّية الخاّصة باعتبارها عنصرا من 3

 عناصر الّصفقة. 
( يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر 120) مائة وعشرين( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد لمّدة 4

 أجل محّدد لقبول العروض.
وأدلي بما يُثبت بأّنني في وضعّية  ندوق الوطنّي للّضمان االجتماعي( بأّنني منخرط بالصّ 5

 والّصالح في هذا التّاريخ.قانونّية تجاه الّصندوق طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه 
( أصّرح بأّنني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك، فسخ عقد 6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤولّيتي.
ل يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب عقد الّصفقة بتحويلها إلى حسابي المسجّ 

 تحت......................................................بدفاتر )البنك/ البريد(
 )ذكر الهوّية البنكّية/البريدّية(. ........................................................عدد

 

 ........................ في.... ................ حّرر بــ
 إمضاء وختم العارض                                                                                 
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 09الملحق عدد 

 (soumission) التعّهد المالي 
 

 مقاعد( 02مصلحة نفعية )سيارة : الرابعالقسط 
 اجعة لها بالنظر والمؤسسات الرّ  لفائدة رئاسة الحكومة وسائل نقل القتناء 2020/مكرر 03طلب العروض عدد 

   2020بعنوان سنة  

 
 ....................................................................إنّي الممضي أسفله:

 ..........................................................................عمال بصفتي :
 ...........................................................................شركة :ممثّل 

 .......................................................................المعّرف الجبائي :
 .....................تحت عدد:.........................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 ) ذكر العنوان بالكامل ( ....................................المعّين محّل مخابرته بــ:
  ..............................منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان االجتماعي تحت عدد:

 وسائل نقلالقتناء  2020/مكرر 03عدد لى كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ـعد اإلّطالع عـب 

 في:  والمتمثّلة 2020بعنوان سنة  اجعة لها بالنظروالمؤسسات الرّ  لفائدة رئاسة الحكومة

 التعّهد الّذي يمثّل وثيقة االلتزام  -1
 جدول األثمان  -2
وسائل القتناء  2020/مكرر 03عدد  العروض الخاّصة بطلبكّراس الّشروط اإلدارّية والفنّية  -3

  له، التابعة والمالحق 2020بعنوان سنة  اجعة لها بالنظروالمؤسسات الرّ  لفائدة رئاسة الحكومةنقل 

 أتعّهد بما يلي: 

موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه الوثائق المذكورة  الطلبية( توفير 1
آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي اقترحتها آخذا بعين االعتبار جميع االنعكاسات 

 المباشرة وغير المباشرة واألداءات وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على الّنحو التّالي: 

األداء على القيمة المضافة:   ّي بالنسبة للقسط الرابع دون اعتبارلغ العرض المال* مب 
............................................................................................................

............................................................................................................
   بالّدينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (...............................................................)

 *مبلغ األداء على القيمة المضافة: 

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

 األرقام (.) بالّدينار ومكتوب بلسان القلم و  .......
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 األداء على القيمة المضافة:مبلغ العرض المالي للقسط الرابع باعتبار  *
............................................................................................................

............................................................................................................
 بلسان القلم واألرقام (. ومكتوب) بالّدينار .....
 

مصلحة نفعية سيارة " الرابعمعلوم إستخراج البطاقة الّرمادّية واللّوحة المنجمّية الخاصة بالقسط  *
 :مقاعد( 02)

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

 رقام (.بلسان القلم واأل ومكتوب) بالّدينار .....
 

 :"مقاعد( 02سيارة مصلحة نفعية )"الرابع بالّنسبة للقسط  معلوم األداء على التحّكم في الّطاقة *
............................................................................................................
............................................................................................................

 رقام (.بلسان القلم واأل ومكتوب) بالّدينار .....
 

باعتبار األداءات والمعاليم:  الرابع* مبلغ العرض المالي اإلجمالي بالنسبة للقسط 
............................................................................................................

............................................................................................................
  ) بالّدينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (..

كنتيجة لتطبيق األثمان الفردّية الّتي اقترحتها على الكمّيات المقّدرة ضمن كّراس الّشروط، تكون 
ألسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند تاريخ إمضاء عقد هذه ا

 الّصفقة. 
 أثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.( قبول طبيعة 2
( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلدارّية والفنّية الخاّصة باعتبارها عنصرا من 3

 عناصر الّصفقة. 
( يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر 120) مائة وعشرين( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد لمّدة 4

 أجل محّدد لقبول العروض.
وأدلي بما يُثبت بأّنني في وضعّية  ندوق الوطنّي للّضمان االجتماعي( بأّنني منخرط بالصّ 5

 والّصالح في هذا التّاريخ.قانونّية تجاه الّصندوق طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه 
( أصّرح بأّنني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك، فسخ عقد 6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤولّيتي.
المسّجل يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب عقد الّصفقة بتحويلها إلى حسابي 

 تحت......................................................بدفاتر )البنك/ البريد(
 )ذكر الهوّية البنكّية/البريدّية(. ........................................................عدد

 

 ........................ في.... ................ حّرر بــ
 إمضاء وختم العارض                                                                                 
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 10الملحق عدد 
 "1وظيفية صنف األول"سيارةالخاص بالقسط  جدول األثمان

 

 اجعة لها بالنظروالمؤسسات الرّ  لفائدة رئاسة الحكومة وسائل نقلالقتناء  2020/مكرر 03طلب العروض عدد 

   2020بعنوان سنة  

 1صنف وظيفيّة ة: سيّار01القسط عــدد

 الكميّة  البيانات   ع/ر 

الثّمن الفردي  
 بالّدينار 

احتساب  دون   و
 ات األداء

 األداءات 
 الثّمن الفردي بالّدينار 

 األداءات  وباحتساب

  ة قمعلوم استخراج البطا
 المنجميّة  ة الّرماديّة واللّوح

Frais d’immatriculation 

et de plaque 

معلوم األداء على  
 التحّكم في الطاقة 
Taxe sur la 

maîtrise de 

l’énergie 

الثمن الفردي بالدينار  
 وباحتساب 

 والمعاليم األداءات  

الثّمن الجملي بالدينار  
 وباحتساب 

 المبلغ بالدينار  النسبة  األداءات والمعاليم 

01 

سيارة وظيفية  
 1صنف  

01 
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 اإلمضاء والختم
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 11الملحق عدد 
 "2جدول األثمان الخاص بالقسط الثاني "سيارات وظيفية صنف

 

 والمؤسسات الّراجعة لها بالنظر لفائدة رئاسة الحكومةوسائل نقل القتناء  2020/مكرر 03طلب العروض عدد 

   2020بعنوان سنة  

 

 2صنف  وظيفيةسيّارات  :02القسط عـدد

 الكميّة  البيانات   ع/ر 

الثّمن الفردي  
 بالّدينار 

 دون األداءات  

 األداءات 

 الثّمن الفردي بالّدينار 
 األداءات  وباحتساب

  ات  معلوم استخراج البطاق 
 الّرماديّة واللّوحات المنجميّة 

Frais d’immatriculation 

et de plaques 

معلوم األداء على  
 التحّكم في الطاقة 
Taxe sur la 

maîtrise de 

l’énergie 

الثمن الفردي بالدينار  
 وباحتساب 

 األداءات والمعاليم 

الثّمن الجملي بالدينار  
 وباحتساب 

 المبلغ بالدينار  النسبة األداءات والمعاليم 

01 

سيارات وظيفية  
 2  صنف
 
 

09 
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 12الملحق عدد 
 "مقاعد 05سيارات مصلحة نفعية  " الثالثثمان الخاص بالقسط جدول األ

 

 والمؤسسات الّراجعة لها بالنظر لفائدة رئاسة الحكومةوسائل نقل القتناء  2020/مكرر 03طلب العروض عدد 

   2020بعنوان سنة  

 

 مقاعد( 05نفعية ) سيارات مصلحة :03القسط عـدد

 الكميّة  البيانات   ع/ر 

الثّمن الفردي  
 بالّدينار 

 دون األداءات  

 األداءات 

 الثّمن الفردي بالّدينار 
 األداءات  وباحتساب

  ات معلوم استخراج البطاق 
 الّرماديّة واللّوحات المنجميّة 

Frais d’immatriculation 

et de plaques 

معلوم األداء على  
 التحّكم في الطاقة 
Taxe sur la 

maîtrise de 

l’énergie 

الثمن الفردي بالدينار  
 وباحتساب 

 األداءات والمعاليم 

الثّمن الجملي بالدينار  
 وباحتساب 

 المبلغ بالدينار  النسبة األداءات والمعاليم 

01 

  سيارات مصلحة
 نفعية  

 مقاعد(  05)
03 
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 13الملحق عدد 
 "مقاعد 02سيارة مصلحة نفعية  " الرابعجدول األثمان الخاص بالقسط 

 

 والمؤسسات الّراجعة لها بالنظر لفائدة رئاسة الحكومةوسائل نقل القتناء  2020/مكرر 03طلب العروض عدد 

   2020بعنوان سنة  
 

 مقاعد( 02مصلحة نفعية ) ة: سيّار04القسط عــدد

 الكميّة  البيانات   ع/ر 

الثّمن الفردي  
 بالّدينار 

احتساب  دون   و
 ات األداء

 األداءات 
 الفردي بالّدينار الثّمن 

 األداءات  وباحتساب

  قة معلوم استخراج البطا
 المنجميّة  ة الّرماديّة واللّوح

Frais d’immatriculation 

et de plaque 

معلوم األداء على  
 التحّكم في الطاقة 
Taxe sur la 

maîtrise de 

l’énergie 

الثمن الفردي بالدينار  
 وباحتساب 

 األداءات والمعاليم 

الجملي بالدينار  الثّمن 
 وباحتساب 

 المبلغ بالدينار  النسبة  األداءات والمعاليم 

01 

سيارة مصلحة  
 نفعية  

 مقاعد(  02)

01 
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