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الفصل األول :تقديم طلب العروض
 الموضـوع :اقتناء مواد ورقية ومكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة 2020
لفائدة رئاسة الحكومة.
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وتجدر اإلشارة الى أنه:
 يمكن لكل عارض أن يشارك في قسط واحد أو أكثر أو في ك ّل األقساط،المكونة للقسط.
 يتعيّن على ك ّل عارض أن يشارك وجوبا في ك ّل الفصولّ
 يمكن لكل عارض أن يفوز بقسط واحد أو أكثر أو بك ّل األقساط،مع التأكيد على ّ
أن المشاركة في األقساط  2و  3و  4و 5و  6تكون حصريا لفائدة المؤسسات
الصغرى.
سسات الصغرى المعنية بطلب العروض و شروط مشاركتها
الفصل  :2المؤ ّ
صغرى
ت ّم بصفة حصرية تخصيص األقساط  2و 3و 4و 5و 6لفائدة المؤسّسات ال ّ
المؤرخ في  13مارس 2014
المنصوص بالفصل  20من األمر عدد  1039لسنة 2014
ّ
والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
سسة الناشطة والمؤسّسة حديثة التكوين وذلك وفقا للشروط المبيّنة
وتعتبر مؤسّسة صغرى المؤ ّ
بالفصل  20من األمر المذكور أعاله.
2

صغرى التي ترغب في المشاركة في هذا القسط ،تقديم ما يثبت
ويشترط على المؤسّسات ال ّ
حجم المؤسّسة وذلك:
سنوي مبـلغ  600ألف دينار.
سسة النّاشطة :يجب أال يتجاوز رقم معامالتها ال ّ
* بالنّسبة للمؤ ّ
ويت ّم إثبات رقم المعامالت باعتماد التّصريح المقدّم إلى إدارة الجباية بعنوان سنة  2018مع أخذ
التّعديالت التي يت ّم إدخالها بعد عمليّة المراجعة عند اإلقتضاء من قبل إدارة الجباية في االعتبار.
سسة حديثة التّكوين :يجب أن ال يتجاوز حجم إستثمارها األقصى مبلغ  300ألف
* بالنّسبة للمؤ ّ
دينار بإعتبار األداءات والمعاليم .ويت ّم تحديد حجم اإلستثمار بإعتبار التّمويل الذّاتي ومنح
صل عليها عند اإلقتضاء بناء على الوثائق المثبتة في الغرض أو شهادة التّصريح
اإلستثمار المتح ّ
المؤرخ في 27
باإلستشمار المنصوص عليها بالفصل  45من القانون عدد  69لسنة 2007
ّ
ديسمبر  2007والمتعلّق بحفز المبادرة االقتصادية.
صغرى،
مالحظة ها ّمة :كما يجب أن ال يمتلك أكثر من ( )% 25من رأس مال المؤسّسة ال ّ
مؤسّسة كانت أو مجموعة مؤسّسات ال يشملها التعريف المتعلّق بالمؤسّسات الصغرى .وللغرض
يتعيّن على العارض إمضاء الملحق عدد ( )02والمتعلق باستقاللية المؤسّسة الصغرى وإرفاقه
إلى الوثائق اإلدارية المطلوبة.
الفصل  : 3شروط المشاركة وطريقة إرسال العروض والوثائق المطلوبة
 -1شروط المشاركة وطريقة إرسال العروض:
يتعين على ك ّل عارض يرغب في المشاركة في طلب العروض هذا أن يكون مس ّجال
وجوبا بمنظومة " "TUNEPSوذلك بإعتماد التم ّ
شي المبيّن بدليل اإلجراءات الخاص بإبرام
الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط " "TUNEPSوالمصادق عليه
المؤرخ في  31أوت  .2018ولمزيد اإلستفسار حول
بمقتضى قرار السيد رئيس الحكومة
ّ
عملية التسجيل والنفاذ إلى منظومة " "TUNEPSيمكن االتصال بوحدة الشراء العمومي على
الخط بالهيئة العليا ّ
للطلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة على الرقم التالي.71566364:
حيث يت ّم إرسال العروض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة ال ّ
شراء العمومي على
ّ
الخط " ."TUNEPSوفي صورة تجاوزها الحجم األقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه
بالمنظومة ،فإنّه في هذه الحالة يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط على أن يتم إرسال
كافة الوثائق المالية والعناصر التي تعتمد في التقييم الفني والمالي على الخط وأن ينص
العارض ضمن عرضه اإللكتروني على الوثائق المرسلة خارج الخط ودون أن تكون مخالفة
للعناصر المضمنة بالعرض اإللكتروني .وفي صورة وجود تضارب بين بعض عناصر
العرض اإللكتروني والعرض المادي يتم اعتماد عناصر العرض اإللكتروني.
ويتض ّمن ملف المشاركة إلى جانب العرضين المالي والفني وثيقة الضّمان المالي الوقتي
وتخول منظومة الشراء العمومي " " TUNEPSللعارضين مسح
والوثائق اإلداريّة .هذا
ّ
الوثائق ( )scannés les documentsوإرسالها على الخط (عبر المنظومة).
ويتعيّن على العارضين إرسال عروضهم المالية والفنية مرفقة بالوثائق اإلدارية
ّ
الخط " ،"TUNEPSباستثناء
المنصوص عليها الحقا عبر منظومة الشراء العمومي على
وثيقة الضمان المالي الوقتي ونظير من السجل التجاري اللّتين تقدّما عن طريق البريد مضمون
الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي لرئاسة مقابل وصل
إيداع في الغرض وذلك على العنوان التّالي "اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة
 ساحة الحكومة بالقصبة 1020 -تونس " في ظرف مغلق يحمل عبارة "ال يفتح طلبالعروض عدد  2020/02وفقا لإلجراءات المبسّطة القتناء مواد ورقية ومواد مكتبية ومواد
استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة ".
ولتحديد تاريخ وصول العروض يتم إعتماد تاريخ إيداع ملف المشاركة عبر منظومة الشراء
3

العمومي على الخط " ."TUNEPSأ ّما بالنسبة لوثيقة الضمان المالي الوقتي ونظير من السجل
التجاري فإنّه يت ّم إعتماد تاريخ إيداع الوثيقتين بمكتب الضّبط المركزي لرئاسة الحكومة بساحة
الحكومة بالقصبة.
وال يمكن ألي عارض أن يسحب عرضه بعد إيداعه أو أن يدخل عليه أية تغييرات وإالّ
اعتبر هذا العرض الغيا.
 -2الوثائق المطلوبة:
يتكون ملف المشاركة إلى جانب العرضين الفنّي والمالي ،من وثيقة الضّمان المالي الوقتي
والوثائق اإلداريّة وذلك كالتّالي:
أ -وثيقة ال ّ
ضمان المالي الوقتي والوثائق اإلداريّة
 -1الضمان المالي الوقتي :يقدم ضمانا ماليا وقتيا لكل قسط مشارك به ،ويكون حسب المبالغ
التالية وصالحا لمدّة مائة وعشرون ( )120يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ األقصى
المحـدّد لقبول العروض:
القسط  :1ضمان مالي وقتي بقيمة  300دينار.
القسط  :2ضمان مالي وقتي بقيمة  15دينار.
القسط  :3ضمان مالي وقتي بقيمة  80دينار.
القسط  :4ضمان مالي وقتي بقيمة  40دينار.
القسط  :5ضمان مالي وقتي بقيمة  25دينار.
القسط  :6ضمان مالي وقتي بقيمة  35دينار.
القسط  :7ضمان مالي وقتي بقيمة  30دينار.
القسط  :8ضمان مالي وقتي بقيمة  120دينار.
القسط  :9ضمان مالي وقتي بقيمة  50دينار.
القسط  :10ضمان مالي وقتي بقيمة  100دينار.
القسط  :11ضمان مالي وقتي بقيمة  25دينار.
القسط  :12ضمان مالي وقتي بقيمة  20دينار.
القسط  :13ضمان مالي وقتي بقيمة  30دينار.
القسط  :14ضمان مالي وقتي بقيمة  70دينار.
كما يمكن تقديم ضمان مالي وقتي إجمالي بقيمة  940دينار.
 -2نظير من السجل التجاري،
 -3بطاقة إرشادات عامة للمؤسسة العارضة (الملحق عـدد ،)01
 -4نسخة من وصـل إيداع عيّنات لدى اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بالقصبة
وذلك بالنّـسبة للفصول المشارك فيها قبل انقضاء األجل األقصى المحدد لقبول العروض،
 -5نسخة من التّصريح المقدّم إلى إدارة الجباية بعنوان سنة  2018وذلك بالنّسبة للمؤسّسات
صغرى النّاشطة المشاركة في األقساط  5 ،4 ،3 ،2و6
ال ّ
 -6نسخة من شهادة التّصريح باالستثمار أو الوثائق المثبتة لحجم االستثمار بالنّسبة للمؤسّسات
صغرى حديثة التّكوين المشاركة في األقساط  5، 4 ،3، 2و،6
ال ّ
 -7تصريح على ال ّ
صغرى النّاشـطة أو حديثة التّكـوين (الملحق عــدد
شرف باستقاللية المؤسّسة ال ّ
صغرى المشاركة في األقساط  5 ،4 ،3 ،2و.6
 )02وذلك بالنسبة للمؤسسات ال ّ
 -8تصريح على الشرف بأصلية المواد المسلمة بالنسبة لفصول األقساط عدد  07و  08و  09و
 10و  11و  12و  13و  14الخاصة بالمواد االستهالكية للمعدات المكتبية (الملحق عدد
.)03
ّ
الخط ""TUNEPS
ويتعين على العارض الموافقة عبر منظومة الشراء العمومي على
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على التصاريح المضمنة بوثيقة التعهد والخاصة بما يلي:
 تصريح على الشرف يلتزم بموجبه العارض بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود
أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها،
 تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا لدى رئاسة الحكومة لم تمض عن
انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على األقل،
 تصريح على الشرف على الموافقة على كافة بنود كراس ال ّ
شروط اإلدارية والفنية الخاصة
التي ت ّم على أساسها الدعوة إلى المنافسة.
تخول آليا لإلدارة عند فتح العروض التثبت من الوضعية
كما تجدر اإلشارة إلى أن المنظومة ّ
الجبائية واالنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
مــــــالحظة :ك ّل تصريح أو التزام يقدّمه العارض يجب أن يكون مطابقا للنماذج المطلوبة من
لكراس الشروط هذا ال غيرها،
طـرف اإلدارة والمبيّنة بالمالحـق المصاحبة ّ

ب-وثائق العرض الفنّي
















ويتكون العرض الفني من:
الملحق "عدد  " 04بالنسبة لكل مشارك في القسط األول،
الملحق "عدد  " 05بالنسبة لكل مشارك في القسط الثاني،
الملحق "عدد " 06بالنسبة لكل مشارك في القسط الثالث،
الملحق "عدد  " 07بالنسبة لكل مشارك في القسط الرابع،
الملحق "عدد  " 08بالنسبة لكل مشارك في القسط الخامس،
الملحق "عدد  " 09بالنسبة لكل مشارك في القسط السادس،
الملحق "عدد  " 10بالنسبة لكل مشارك في القسط السابع،
الملحق "عدد  " 11بالنسبة لكل مشارك في القسط الثامن،
الملحق "عدد  " 12بالنسبة لكل مشارك في القسط التاسع،
الملحق "عدد  " 13بالنسبة لكل مشارك في القسط العاشر،
الملحق "عدد  " 14بالنسبة لكل مشارك في القسط الحادي عشر،
الملحق "عدد  " 15بالنسبة لكل مشارك في القسط الثاني عشر،
الملحق "عدد  " 16بالنسبة لكل مشارك في القسط الثالث عشر،
الملحق "عدد  " 17بالنسبة لكل مشارك في القسط الرابع عشر
نسخة من تقرير التجارب " "RAPPORT D’ESSAISمختوم ومسلم من طرف المركز
الفني للتعبئة والتغليف ( )PACKTECيثبت أن المواد المشارك بها تستجيب للشروط الفنية
الدنيا المبيّنة بالجدول التالي وذلك بالنسبة لفصلي القسط األول (ورق طباعة):
الشروط الفنية الدنيا المطلوبة

ع/ر
01

الفصل

Rames Papier Extra Strong A4
5

الوزن
()gr/m2

البياض
() %

المقاسات
()cm

80 +/-2,5%

أكثر من 90

21*29,7

02

Rames Papier Offset Extra Blanc A4

80 +/-2,5%

أكثر من 90

21*29,7

03

Rames Papier Offset Extra blanc A3

80 +/-2,5%

أكثر من 90

42*29,7

مالحظة :يجب أن يكون تقرير التجارب"  "RAPPORT D’ESSAISمؤرخ في سنة  2020أو
سنة  2019على أقصى تقدير ،وتلغى تقارير التجارب المؤرخة قبل سنة ( 2019أي قبل 01
جانفي .)2019

ج -وثائق العرض المالي
















يتكون العرض المالي من:
ّ
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  18بالنسبة لكل مشارك في القسط
األول)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  19بالنسبة لكل مشارك في
القسط الثاني)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  20بالنسبة لكل مشارك في القسط
الثالث)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  21بالنسبة لكل مشارك في القسط
الرابع)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  22بالنسبة لكل مشارك في
القسط الخامس)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  23بالنسبة لكل مشارك في القسط
السادس)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  24بالنسبة لكل مشارك في القسط
السابع)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  25بالنسبة لكل مشارك في
القسط الثامن)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  26بالنسبة لكل مشارك في القسط
التاسع)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  27بالنسبة لكل مشارك في القسط
العاشر)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  28بالنسبة لكل مشارك في
القسط الحادي عشر)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  29بالنسبة لكل مشارك في القسط
الثاني عشر)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  30بالنسبة لكل مشارك في القسط
الثالث عشر)،
جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  31بالنسبة لكل مشارك في القسط
الرابع عشر)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  32بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط األول)،
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ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  33بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط الثاني)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  34بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط الثالث)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  35بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط الرابع)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  36بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط الخامس)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  37بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط السادس)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  38بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط السابع)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  39بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط الثامن)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  40بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط التاسع)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  41بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط العاشر)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  42بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط الحادي عشر)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  43بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط الثاني عشر)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  44بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط الثالث عشر)،
ومؤرخة ومختومة بعد تعميرها بدقة (الملحق عدد  45بالنسبة لكل
وثيقة التع ّهد المالي ممضاة
ّ
مشارك في القسط الرابع عشر)،

الفصل  :4حـــاالت اإلقصــاء
تقصى لجنة الشراءات العروض في الحاالت التالية:
 العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض، العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان المالي الوقتي.الفصل  :5الع ّينات
المكونة لألقساط التاليّة:
يتعين على كل مشارك في طلب العروض إيداع عيّنات لكل الفصول
ّ
القسط  ، 01القسط  ،02القسط  ،03القسط  ،04القسط  ، 05القسط .06
أ ّما بالنّسبة لألقساط الثمانية المتبقيّة (من القسط  07إلى القسط  )14فإنّه يتعيّن ما يلي:
 تقديم عيّنة للفصل  01من القسط السّابع، تقديم عيّنة للفصل  02من القسط الثامن، تقديم عيّنة للفصل  03من القسط التاسع، تقديم عيّنة للفصل  07من القسط العاشر، تقديم عيّنة للفصل  03من القسط الحادي عشر، تقديم عيّنة للفصل  01من القسط الثاني عشر، تقديم عيّنة للفصل  02من القسط الثالث عشر، تقديم عيّنة للفصل  03من القسط الرابع عشر.7

المكونة لألقساط الثمانية المذكورة (من القسط  07إلى القسط  )14من تقديم
وتعفى باقي الفصول
ّ
عيّنات في صورة المشاركة فيها.
هذا ويجدر التأكيد أنّه يمكن لإلدارة أن تطلب خالل مرحلة الفرز تقديم عيّنات وفقا لما تراه
صالحا وذلك بالنّسبة للفصول المعفاة من تقديم العيّنات المذكورة أعاله.
ويت ّم إيداع العيّنات لدى اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بعد أن يتم وضعها بعلبة
كرتونيّة وذلك قبل التاريخ األقصى المحدّد لقبول العروض.
يجدر التأكيد أن العينات المشارك بها في فصول األقساط (من القسط  07إلى القسط  )14تكون
أصلية الصنع ).(d’origine
وفي صورة تلف إحدى العيّنات أو جميعها جزئيّا أو كليّا نتيجة األعمال التي تدخل في
إطار عمليّة الفرز فإنّه ال يحق للعارض المطالبة بتعويضها بأي شكل من األشكال.
الفصل  :6صلوحيّة العروض
يبقى العارض ملزما بعرضه لمدّة مائة وعشرون ( )120يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ
األقصى المحدد لقبول العروض.
الفصل  :7فتح العروض
تكون جلسة فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية علنيّة.
الفصل  :8مقاييس ومنهجية فحص وتقييم العروض
تعتبر المواد المزمع اقتناؤها طلبات عاديّـة ويتم فحص العروض وتقييمها على النحو
التالي:
 المرحلة األولى (مرحلة الفرز المالي):تتولى لجنة الشراءات ،التثبت ،باإلضافة إلى الوثائق اإلداريـّة والضمان المالي الوقتي في صحة
المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابيّة والمادية عند اإلقتضاء ثم ترتيب
الوثائق
ّ
جميع العروض تصاعديا أي إبتداء من العرض المالي األقل ثمنا .
 المرحلة الثانية (مرحلة الفرز الفني):تتولى لجنة الشراءات التثبت من إستجابة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي
األقل ثمنا للخاصيات الفنيّة المطلوبة وذلك بالنسبة لكل فصل من الفصول حسب األقساط .وإذا
تبين أن العرض الفنّي المرادف للعرض المالي األقل ثمنا ال يستجيب للخاصيات الفنية المطلوبة
والمبينة بالمالحق الفنية فإنّه يت ّم إقصاؤه ويتم اعتماد نفس المنهجية للعروض الفنية المنافسة
حسب ترتيبها المالي التصاعدي أي أنه يتم تطبيق نفس المنهجية على العرض الفنّي المرادف
للعرض المالي الموالي في الترتيب إلى حين تحديد العرض الفني المطابق.
ويتم فحص جميع العروض فنيّا بالنسبة لكل األقساط على أساس البيانات المنصوص عليها
بوثائق العرض الفني والعينات المشارك بها .إذ تقوم لجنة الشراءات بالتثبّت من مدى إستجابة
العيّنات المقدّمة من طرف كل ّعارض لل ّ
شروط الفنيّة المطلـوبة.
حيث تتولى لجنة الشراءات إقصاء:
 .1العروض الفنية المتضمنة لمقترحات ال تستجيب للشروط الفنية المطلوبة وذلك على مستوى
المالحق الفنية،
 .2العروض المتعلقة بفصول القسط األول المصحوبة بتقرير التـجارب والتي ال تتوفر فيها
الخصائص الفنية المطلوبة المبينة بكراس الشروط هذا،
 .3العروض المتض ّمنة لتقارير تجارب « "RAPPORT D’ESSAISمؤرخة قبل سنة ( 2019أي
قبل  01جانفي ،)2019وذلك كما ت ّم التنصيص عليه بالفصل الثالث من هذا الكراس،
 .4العروض الغير مصحوبة بعينات وذلك بالنسبة للفصول المطلوب تقديم عيّنات في شأنها،
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 .5العروض المصحوبة بعينات ال تستجيب للشروط الفنية المطلوبة وذلك بالنسبة للفصول المطلوب
تقديم عيّنات في شأنها.
الفصل  :9االختبارات والتحاليل
صة
يمكن لإلدارة إجراء اإلختبارات والتحاليل الضّروريّة لدى المخابر والمراكز المخت ّ
المكونة لك ّل األقساط لل ّ
شروط الفنيّة المطلوبة وذلك سواء
للتثبت من مدى إستجابة جميع الفصول
ّ
على مستوى الفرز أو التسليم.
هذا ويجدر التأكيد ّ
المنجرة عن اإلختبارات والتّحاليل يمكن لإلدارة أن
أن المصاريف
ّ
المزود المعني في صورة ثبوت عدم مطابقتها للشروط الفنيّة
تح ّملها على كاهـل العارض أو
ّ
المطلوبة.
الفصل  :10التغيير في الكم ّيات
يمكن لإلدارة التغيير في الكميّات المزمع اقتناءها بالزيادة أو النقصان في حدود عشرين
بالمائة (  )20من المبلغ الجملي ّ
المزود بأي تعويض أو زيادة في
للطلبات دون أن يطالب
ّ
األثمان الفرديّة ،و ذلك طيلة فترة صالحية عرضه.
الفصل  :11طبيعة األثمان
تعتبر األثمان الفرديّة ،بالدّينار التونسي ،مشتملة على كل المعاليم واألداءات ثابتة وغير
قابلة للمراجعة إلى غاية إنتهاء التنفيذ بما في ذلك الكميّات التي يتم إقتناءها في إطار نسبة التغيير
المذكورة بالفصل  10من هذا الكراس.
الفصل  :12الضمان المالي النهائي
يقدم العارض الذي تم قبول عرضه نهائيا ضمانا ماليا نهائيا بنسبة ثالثة بالمائة ( )% 3منن
المبلغ الجملي للصفقة في أجل ال يتعدى عشرين ( )20يوما من تاريخ تبليغه الصنفقة .وينت ّم إرجناع
هذا الضمان في أجل أربعة أشهر بعد تاريخ القبول النّهائي للمواد دون تحفّظ.
الفصل  :13غرامات التأخير
ي تأخير في تسليم المواد في اآلجال المحددة ،تطبق اإلدارة التراتيب الجاري بها
في حال أ ّ
مواد (ق)
العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير باإلعتماد على قيمة ال ّ
التي أذن بالتزود بها أو تعويضها ولم يتم تسليمها حسب الكيفية التالية:
مبلغ الغرامة = (ق) × عدد أيام التأخير × ‰ 3
وفي جميع الحاالت ال يمكن أن تتجاوز جملة غرامات التأخير سقف خمسة بالمائة ()%05
المزود
من المبلغ الجملي للصفقة .وفي حال تجاوزت الغرامة السّقف المذكور فإنّه يمكن اعتبار
ّ
متخلّيا وبالتّالي يمكن لإلدارة ّ
الكراس.
حق تطبيق مقتضيات الفصل  18من هذا ّ
الفصل  :14النّوعية
المواد موضوع الصفقة ذات نوعية تستجيب لل ّ
شروط الفنّية المطلوبة والمصاحبة لهذا
تكون ّ
المكونة لها.
الكراس وتكون خـالية من كـل عيب في الصنع أو في المواد
ّ
ّ
الفصل  :15مدة الضمان
المـزود بضمان المواد موضوع الصفقة مـن حيث الجودة أو العيوب أو اإلخالالت
يتع ّهد
ّ
المزود بتعويض المواد
صنع لمدّة ستّة ( )06أشهر بداية من تاريخ االستالم الوقتي .ويلتزم
في ال ّ
ّ
طبقا لمقتضيات الفصل  17من هذا الكراس.
الفصل  :16االستالم الوقتي واالستالم النهائي
يتم استالم المواد المطلوبة على مرحلتين كالتالي:
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يحرر محضر
االستالم الوقتي :يت ّم االستالم الوقتي عند إتمام عملية تسليم المواد دون تحفظ و ّ
استالم وقتي في الغرض يمضي من ّ
الطرفين.
المنزود
االستالم النّهائي :بعد انتهناء مندّة الضّنمان المنصنوص عليهنا بالفصنل  15وفني حنال إيفناء
ّ
ويحرر محضر استالم نهائي في الغرض يمضي
بجميع التزاماته تت ّم عمليّة االستالم النّهائي للمواد
ّ
من الطرفين.
الفصل  :17آجال وشروط التسليم
أ -آجال التسليم:
المواد المطلوبة موضوع الصفقة في أجل أقصاه عشرون ( )20يوما بداية من
يتم تسليم ّ
صادرة عن اإلدارة.
اليوم الموالي لتاريخ تبليغ اإلذن أو األذون بالطلبية ال ّ
وفي صورة عدم تسليم المواد في األجل المذكور بالفقرة األولـى فإن مدة التأخير ال
تتجاوز خمسة عشرة ( )15يوما .وفي صورة تجاوز مدة التأخير هذا األجل وبعد التنبيه على
المزود المعني فإنه يمكن لإلدارة اعتباره متخليا ولها حق تطبيق مقتضيات الفصل  18من هذا
ّ
الكراس.
بالنسبة للمواد التي ت ّم تسلّمها وثبت عدم إستجابتها للشروط الفنيّة المطلوبة ،فإن المز ّود
يلتزم بتعويضها على حسابه في أجل ال يتجاوز سبعة ( )07أيّام المواليّة لتاريخ تبليغه كتابيّا في
الغرض وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو بأي وسيلة إثبات
أخرى.
وفي صورة عدم تعويض المواد المطلوبة في األجل المحدد ( 07أيام) ،وبعد التنبيه على
المزود المعني فإنه يمكن لإلدارة اعتباره متخليا ولها حق تطبيق مقتضيات الفصل  18من هذا
ّ
الكراس.
ب  -شروط التسليم:
المزود بتسليم المواد
تسلم المواد المطلوبة مقابل إمضاء وصوالت تسلّم في الغرض .ويلتزم
ّ
كراس ال ّ
شروط.
وفق الخاصيات الفنية المطلوبة وطبقا لمقتضيات ّ
يجدر التأكيد أن المواد المسلمة لكل فصول األقساط (من القسط  07إلى القسط  )14تكون
) (d’origineال غير.
أصلية الصنع
الفصل  :18حالة التخلي عن االلتزامات
في صورة عدم إلتزام المزود بتسليم المواد المطلوبة أو تعويضها جزئيا أو كليا في اآلجال
المحددة ،مع مراعاة مقتضيات الفصلين  13و 17من هذا الكراس ،فإنه يمكن لإلدارة اعتبار
المزود المعني متخلّيا وبالتالي يتم الفسخ الجزئي أو الكلي للصفقة .وتقوم اإلدارة بتكليف من يقوم
ّ
بذلك ،ويُح ّمل مبلغ الطلبات غير المسلمة أو المطلوب تعويضها والمصاريف االستثنائية النّاتجة
عن ذلك على كاهل المزود المتخلي.
الفصل  :19طلب استفسارات
كنراس
يمكن لك ّل عارض أن يطلب كتابيا من اإلدارة توضنيحات وإستفسنارات بخصنوص ّ
ال ّ
شروط وذلك في أجل أقصاه خمسة ( )05أيام منن تناريخ اإلعنالن عنن طلنب العنروض .وتتنـولى
اإلدارة دراسـة هذه االستفسارات واإلجابة عليها وتعميم اإلجابة فني نفنس التّناريخ وبننفس ّ
الطريقنة
على كافّة المشاركين في أجل أدناه ثالثة ( )03أيام قبل إنقضاء التّاريخ األقصى لقبول العروض.
الفصل  :20معاليم التّسجيل
الـمزود وتحتفظ اإلدارة بنظيرين أصليين مسنجلين
ت ُح ّمل معاليم تـسجيل الصفقة على كاهل
ّ
منها.
الفصل  :21خالص المبالغ المستحقّة
يتم إصدار أمر بالصرف طبقا للكميات التي ت ّم تسلمها دون تحفظ وذلك في أجل ال يتجاوز
( )30يوما من تاريخ إيداع فاتورة في أربعة نظائر بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة من
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طرف المزود تتضمن المبـلغ بلسـان القلم وتكون أيضا مختومة ومرقمة وممضاة .وتكون الفاتورة
مصحوبة وجوبا بـوصوالت التّسليم للمواد المعنيّة.
ويت ّم خالص المبالغ بعد طرح غرامات التّأخير الّتي يُمكن أن يتح ّملها المز ّود طبقا ألحكام
الكراس.
الفصل  13من هذا ّ
الفصل  :22أحكام عا ّمــة
يبقى المزود خاضعا ،فيما لم ينص عليه هذا الكراس ،لمقتضيات األمر عـدد  1039لسنة
 2014المؤرخ في  13مارس  2014والمتعلق بتنظيم الصفقات العموميّة واألوامر والنصوص
الترتيبية المنقحة والمتممة له ،وجميع التشاريع والتراتيب ذات الصلة والجاري بها العمل.

المــالحــق
11

المـالحق اإلداريّـــــــة

12

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()01
بطاقـة إرشادات عامة
سسة:
إسم المؤ ّ

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

سسة :
ممثّل المؤ ّ

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

العنوان:

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

الهاتف :

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

الفاكس

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

المعرف الجبائي .:
ّ
المس ّجل
عدد:

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

بالسج ّل

بــ

ي
التجار ّ

:

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

تحت

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()02
صغرى
سسة ال ّ
تصريح على الشّرف باستقالل ّية المؤ ّ
إنّي الممضي أسفله:

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

13

عمال بصفتي :

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

صغرى :
ممثّل المؤ ّ
سسة ال ّ
صنف
التّكوين):

سسة
المؤ ّ

سسة
مؤ ّ

(أذكر

ناشطة

حديثة

أو

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

المعرف الجبائي :
ّ

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

المعيّن مح ّل مخابرتها بــ:
المس ّجل

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

بالسج ّل

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

ي
التجار ّ

بــ

:

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

تحت

عدد:

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

أصرح على ال ّ
شرف بأنه ال تمتلك أكثر من ( )%25من رأس
المس ّمى " العارض"،
ّ
سنوي  600ألف
سسات يتجاوز رقم معامالتها ال ّ
سسة أو مجموعة مؤ ّ
مال شركتي ،مؤ ّ
دينار أو حجم إستثمارها األقصى مبلغ  300ألف دينار.
حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()03
تصريح على الشرف بأصلية المواد المشارك بها أو المسلمة بالنسبة لجميع
فصول األقساط من  07إلى 14
إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي :

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

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

سسة:
ممثّل المؤ ّ

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

أصرح على ال ّ
شرف بأصلية المواد المشارك بها أو المسلمة
المس ّمى " العارض"،
ّ
بالنسبة لجميع فصول األقساط عدد  07و 08و 09و  10و  11و  12و  13و 14
الخاصة بالمواد االستهالكية للمعدات المكتبية.
حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

15

مـالحق العــــرض الفـنّي

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عــدد ( : )04ورق طباعة
اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
ع/ر

(*)

الفصول
نعم

01

RAMES EXTRA STRONG A4 (21 cm*29.7 cm) 80Gr

02

RAMES PAPIER OFFSET EXTRA BLANC A4 (21cm *29,7 cm) 80 gr

03

RAMES PAPIER OFFSET EXTRA BLANC A3 (29,7cm *42 cm) 80 gr

(*) :يتعيّن وضع عالمة (  ) Xفي الخانة المناسبة.
16

ال

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ( : )05أقالم

ع/ر

الفصول

الشروط الفيّة المطلوبة

االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة

(*)
نعم

01

STYLO A BILLE BLEU

02

STYLO A BILLE NOIR

03

STYLO A BILLE VERT

04

STYLO A BILLE ROUGE

05

STYLO POINTE FINE BLEU

06

STYLO POINTE FINE NOIR

 تكون الكتابة واضحة وغيرمتقطعة
 ذات جودة وال ينفث الحبر غير قابل للكسر بسهولة تكون الكتابة واضحة وغيرمتقطعة
 ذات جودة وال ينفث الحبر غير قابل للكسر بسهولة تكون الكتابة واضحة وغيرمتقطعة
 ذات جودة وال ينفث الحبر غير قابل للكسر بسهولة تكون الكتابة واضحة وغيرمتقطعة
 ذات جودة وال ينفث الحبر غير قابل للكسر بسهولة تكون الكتابة واضحة وغيرمتقطعة
 ذات جودة وال ينفث الحبر غير قابل للكسر بسهولة. تكون الكتابة واضحة وغيرمتقطعة
17

ال

 ذات جودة وال ينفث الحبر. غير قابل للكسر بسهولة تكون الكتابة واضحة وغيرمتقطعة
 ذات جودة وال ينفث الحبر. غير قابل للكسر بسهولة تكون الكتابة واضحة وغيرمتقطعة
 ذات جودة وال ينفث الحبر. غير قابل للكسر بسهولة تكون الكتابة واضحة وغيرمتقطعة
 ذات جودة وال ينفث الحبر. غير قابل للكسر بسهولة تكون الكتابة واضحة غير قابل للكسر بسهولة ال يتفتت عند عمليةّ التقليم-

STYLO POINTE FINE VERT

07

STYLO POINTE FINE ROUGE

08

STYLO MARQUEUR

09

CRAYON A MINE NOIR N ° 2

10

. ) في الخانة المناسبةX (  يتعيّن وضع عالمة:)*(
 في......................... حرر بــ
ّ
اإلمضــــــــاء والختم

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

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 ملفات وكراسات: )06( الملحق عـدد
االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة

)*(
ال

الشروط الفيّة المطلوبة

الفصول

ر/ع

نعم
- Différentes couleurs,
- Dimensions : 24 cm/32 cm
(± 3 mm )
- En carton lisse, non
recyclé
-Extra Blanches
- Dimensions : 24 cm/32 cm
(± 3 mm )
- En carton lisse, non recyclé
-Lisse ; non recyclé
-Dimensions : 15 * 21 cm (± 3 mm )
- 100 pages
- Bloc note : (5/5)
-Dimensions : 21 * 29,7 cm (± 3 mm )
- 100 pages
- Bloc note : (5/5)
-Volume : 200 pages (± 10 pages )
- registre : (5/5)
-Dimensions : 29,1 /20,9 cm (± 2 mm )
-Volume : 300 pages (± 10 pages )
- registre : (5/5)
-Dimensions : 29,1 /21,2 cm (± 2 mm )
--Volume : 300 pages (± 10 pages )
- Dimensions : 22x17 cm (± 3 mm )
-Modèle : arrivée du courrier
-Dim : 32x24cm (± 2 cm )
18

CHEMISES CARTONNEES
DIFFERENTES COULEURS

01

CHEMISES CARTONNEES
BLANCHES

02

CHEMISES KRAFT

03

BLOC NOTE PETIT FORMAT

04

BLOC NOTE GRAND FORMAT

05

CAHIER REGISTRE 200 pages

06

CAHIER REGISTRE 300 pages

07

CAHIER SPIRAL 300 pages

08

REGISTRE
D’ENREGISTREMNT DU

09

-Volume : 150 pages
- Ouverture en arabe
-Modèle : départ du courrier
-Dim : 32x24cm (± 2 cm )
- Volume : 150 pages (± 25 pages )
-Ouverture en arabe
-Dim : 30x24cm (± 2 cm )
- Volume : 170 pages (± 20 pages )
-Ouverture en français

COURIER /ARRIVEE ARABE
REGISTRE
D’ENREGISTREMNT DU
COURIER /DEPART ARABE

10

REGISTRE ALPHABETIQUE

11

. ) في الخانة المناسبةX (  يتعيّن وضع عالمة:)*(
 في......................... حرر بــ
ّ
اإلمضــــــــاء والختم

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

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 حافظات أرشيف ودفاتر إمضاء: )07( الملحق عـدد
االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة

)*(
ال

الشروط الفيّة المطلوبة

الفصول

 ر/ع

نعم
-En carton lisse,
-Moyen format
- Ne se déchire pas lors de plissage
-En carton lisse,
-Grand format
- Ne se déchire pas lors de plissage
-En carton lisse ,
-Grand format
- Ne se déchire pas lors de plissage
- Format : 24 vues
- Ouverture en arabe
- Couverture avec un porte nom
- Format : 12 vues
- Ouverture en arabe
- Couverture avec un porte nom

BOITE D'ARCHIVES
CARTONNEE 10 CM

01

BOITES D'ARCHIVES
CARTONNEES 15 CM

02

BOITES D'ARCHIVES
CARTONNEES 05 CM

03

PARAPHEUR (24 VUES)

04

PARAPHEUR (12 VUES)

05

. ) في الخانة المناسبةX (  يتعيّن وضع عالمة:)*(
 في......................... حرر بــ
ّ
اإلمضـاء والختم

.............................
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

1  مجموعة: مواد مكتبيّة مختلفة: )08( الملحق عـدد

االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة

)*(
ال

الشروط الفيّة المطلوبة

الفصول

ر/ع

PAPIER COUVERTURE TRANSPARENT
(paquet de 100 feuilles)

01

PAPIER COUVERTURE PAGE DE
GARDE (paquet de 100 feuilles)

02

TAILLE CRAYONS

03

BLOC POST-IT

04

BLOC POST-IT

05

CORRECTEUR LIQUIDE

06

REGLE PLATE

07

TUBE DE COLLE FORTE

08

ROULEAU DE SCOTCH

09

ROULEAU DE SCOTCH POUR
EMBALLAGE

10

GOMME

11

TROMBONNES POUR PAPIER N°3

12

CLASSEUR DE BUREAU

13

CLASSEUR CHRONO

14

نعم
-Paquet de 100
feuilles/Format A4
-En plastique souple,
-Incassable lors du plissage
- Paquet de 100
feuilles/Format A4
-Carton brillant, lisse
- Métallique
- Un trou/simple
- Lame aigu
- Auto-adhésives
- Amovibles
- Format 51 x 38 mm (± 2 mm
)
- Auto-adhésives
- Amovibles
- Format 76 x 76 mm (± 2 mm
)
-bonne concentration du
liquide,
-Ne sèche pas rapidement,
- Double flacons
-En plastique transparent et
souple
-Chiffres lisibles
-longueur : 30 cm
-Concentré
-Moyen modèle
-Faible odeur
-Ruban adhésif 19mm (± 2
mm ) x30m
-Moyen modèle
-Ruban adhésif 48mm(± 2 mm
) x100m
-Couleur marron
- Moyen modèle
- Blanc
- Dimensions : (3,7 * 1,8) cm
±0.3cm
- Paquet de 100 pièces
- Inoxydable
- Dimensions : 33 mm (± 3
mm )
- Avec 3 anneaux
-Format A4
- Grand format
-Avec levier en acier
20

- Superposable et démontable
-En plastique dur
- En plastique transparent et
épais,
- Format A4
- paquet de 100 feuilles
-Chiffres et lettres lisibles
-Moyen modèle
-Chiffres et lettres lisibles
-Moyen modèle

CORBEILLE A COURIER

15

POCHETTE INTERCALAIRE (paquet de
100 feuilles)

16

DATEUR EN ARABE

17

DATEUR EN FRANCAIS

18

. ) في الخانة المناسبةX (  يتعيّن وضع عالمة:)*(

 في......................... حرر بــ
ّ
اإلمضـاء والختم

.............................
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

2  مجموعة: مواد مكتبيّة مختلفة: )09( الملحق عـدد
)*( االستجابة للشروط الفنية المطلوبة
ال

نعم

الشروط الفيّة المطلوبة
- Paquet de 20 morceaux
- Cuivré
- Dimensions : 24/6 (± 0.2 )
- Pointe en métal inoxydable
-Poignée compact en
plastique
-Moyen modèle
- simili cuir marron ou noir
-05 pièces
-Bonne finition
-Manche en plastic
-Lame en acier inoxydable
-Métallique inoxydable
-Format agrafes : 24/6 (± 0.2
)
-Métallique inoxydable
- AGRAFEUSE GEANTE B45
-Métallique ; poignée en
plastique dur
- Inoxydable
-Couverture en plastique
-Format : 80 vues
-Intercalaires épais
-Couverture en plastique
-Format : 100 vues
-Intercalaires épais
-Bobine de 2 kg
-Fil en Plastique de bonne
qualité
-Paquet de 50 pièces
- Inoxydable
- Bonne finition
-01 étage, démontable
-Métallique
-Paquet de 50 pièces
-Métallique argenté

الفصول

ر/ع

AGRAFES

01

PAIRES DE CISEAUX
POUR PAPIER

02

GARNITURE DE
BUREAU

03

OUVRE LETTRES

04

AGRAFEUSE

05

AGRAFEUSE GEANTE
B45

06

ARRACHE AGRAFE

07

PORTE DOCUMENTS 80
VUES

08

PORTE DOCUMENTS
100 VUES

09

ROULEAUX FICELLE

10

PUNAISE

11

PORTE TAMPONS

12

ATTACHE COIN
LETTRES

13

- Métallique
-Pour encre couleur bleu

BOITE A TAMPONS
BLEU

14

- Liquide concentré
- Ne sèche pas rapidement

FLACON D’ENCRE BLEU

15

- Liquide concentré
- Ne sèche pas rapidement
-Corps tout acier
-Réglette coulissante pour
alignement format papier
-Corps tout acier
-Réglette coulissante pour
alignement format papier

FLACON D’ENCRE
ROUGE

16

PERFORATRICE DE
PAPIER AVEC 3 TROUS

17

PERFORATRICE DE
PAPIER AVEC 4 TROUS

18

. ) في الخانة المناسبةX (  يتعيّن وضع عالمة:)*(

 في......................... حرر بــ
ّ
اإلمضــاء والختم

.............................
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ( :)10مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ""Toshiba
ع/ر

االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة

الفصول

(*)
نعم

01
02
03

ال

TONER POUR COPIEUR TOSHIBA E - STUDIO 225/455
)(REF:T-4530E
TONER POUR COPIEUR TOSHIBA 3008E/2508A
TONER POUR COPIEUR TOSHIBA 5070

(*) :يتعيّن وضع عالمة (  ) Xفي الخانة المناسبة.
حرر بــ  ...................في
ّ
اإلمضــاء والختم

.............................
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

"Xerox"  مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع: ) 11 ( الملحق عــــدد
االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة

الفصول

)*(
ال

ر/ع

نعم
TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 5225
TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 5020
TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 5745
TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 5845
( Ref : 006R015)
TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 7428
( Ref :006R01399 Noir)
TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 7428
(Ref :006R01400) /JAUNE
TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 7428
(Ref :006R01402) /MAGENTA
TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 7428
(Ref :006R01401)/CYAN
TONER POUR COPIEUR XEROX 5325
TONER POUR COPIEUR XEROX 5955

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

. ) في الخانة المناسبةX (  يتعيّن وضع عالمة:)*(
 في................... حرر بــ
ّ
اإلمضــاء والختم

.............................
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـــدد ( : )12مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ""Sharp
ع/ر

االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة

الفصول

(*)
نعم

01
02
03
04

ال

TONER POUR COPIEUR SHARP AR-5127/AR-5625
)(REF:310FT
)TONER POUR COPIEUR SHARP AR -5726 (REF:312FT
)TONER POUR COPIEUR SHARP AR - 5320 (REF:AR-016FT
TONER POUR COPIEUR SHARP MX-M453U
)(REF:MX-500FT

(*) :يتعيّن وضع عالمة (  ) Xفي الخانة المناسبة.
حرر بــ  ...................في
ّ
اإلمضــاء والختم

.............................
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

"Kyocera"  مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع: )13( الملحق عـــدد
االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة

الفصول

ر/ع

TONER POUR COPIEUR KYOCERA SF 6530 (REF: TK 475)
TONER POUR COPIEUR KYOCERA M4132 IDN (REF: 6115)
TONER POUR COPIEUR KYOCERA M8124 CIDN (REF:8115)
Cyan
TONER POUR COPIEUR KYOCERA M8124 CIDN (REF:8115)
Magenta
TONER POUR COPIEUR KYOCERA M8124 CIDN (REF:8115)
Yellow
TONER POUR COPIEUR KYOCERA M8124 CIDN (REF:8115)
Black
TONER POUR COPIEUR KYOCERA KM 3035

01
02

)*(
ال

نعم

03
04
05
06
07

. ) في الخانة المناسبةX (  يتعيّن وضع عالمة:)*(
 في................... حرر بــ
ّ
اإلمضــاء والختم

.............................
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـــدد ( : )14مواد إستهالكية لآلالت الناسخة و أجهزة الفاكس من نوع
""Canon
االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
ع/ر

(*)

الفصول
نعم

01
02
03
04

ال

TONER POUR COPIEUR CANON 3035
TONER POUR COPIEUR CANON 7105
)TONER POUR FAX CANON L-160 (REF:FX 10
)TONER POUR FAX CANON L– 240 (REF:FX -3

(*) :يتعيّن وضع عالمة (  ) Xفي الخانة المناسبة.
حرر بــ  ...................في
ّ
اإلمضــاء والختم

.............................
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عــدد (  :) 15مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ""Konica Minolta
االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
ع/ر

(*)

الفصول
نعم

01
02
03

ال

TONER POUR COPIEUR KONICA MINOLTA BIZ HUB 211
)(REF: TN114
)TONER POUR COPIEUR KONICA MINOLTA (REF: TN 311
)TONER POUR COPIEUR KONICA MINOLTA (REF: TN 217

(*) :يتعيّن وضع عالمة (  ) Xفي الخانة المناسبة.
حرر بــ  ...................في
ّ
اإلمضــاء والختم

.............................
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عــدد (  :) 16مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ""Ricoh
االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
ع/ر

(*)

الفصول
نعم

01

TONER POUR COPIEUR RICOH AFICIO 1060/2060/MP6500
)(REF:6210D

02

TONER POUR COPIEUR RICOH MP2000 /MP1500
)(REF:1230D

03

TONER POUR COPIEUR RICOH AFICIO
)MP4500/MP5000B/MP4001 (REF:TYPE 4500E

04

TONER POUR COPIEUR RICOH AFICIO MP2500
)(REF:TYPE 2500E

ال

(*) :يتعيّن وضع عالمة (  ) Xفي الخانة المناسبة.
حرر بــ  ...................في
ّ
اإلمضــاء والختم

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

29

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـــدد ( :)17مواد إستهالكية ألجهزة الفاكس من نوع ""Brother
االستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
ع/ر

(*)

الفصول
نعم

01

BLOC PHOTORECEPTEUR POUR FAX BROTHER 2820
)(REF: DR-2000

02

TAMBOUR POUR FAX BROTHER 2845

03

)TONER POUR FAX BROTHER 2820 (REF:TN -2000

04

)TONER POUR FAX BROTHER 2845 (REF:TN -2220

ال

(*) :يتعيّن وضع عالمة (  ) Xفي الخانة المناسبة.
حرر بــ  ...................في
ّ
اإلمضــاء والختم

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

30

مـالحق العرض المـالـــــي

31

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ( :)18ورق طباعة

ع/ر

الكمية

الفصل

01

)RAMES EXTRA STRONG A4 (21*29.7
80Gr

2250

02

RAMES PAPIER OFFSET EXTRA BLANC
A4 (21*29,7) 80 gr

1700

03

RAMES PAPIER OFFSET EXTRA BLANC
A3 (29,7cm *42 cm) 80 gr

50

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب جميع
األداءات
و المعاليم

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب جميع
األداءات
و المعاليم

الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم بلسان القلم:
.............................................
.................................................................................................................................
.......................................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء والختم

32

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ( : )19أقــــالم
ع/ر

الكميّة

الفصول

01

STYLO A BILLE BLEU

2500

02

STYLO A BILLE NOIR

200

03

STYLO A BILLE VERT

200

04

STYLO A BILLE ROUGE

200

05

STYLO POINTE FINE BLEU

200

06

STYLO POINTE FINE NOIR

100

07

STYLO POINTE FINE VERT

100

08

STYLO POINTE FINE ROUGE

100

09

STYLO MARQUEUR

10

CRAYON A MINE NOIR N ° 2

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
المعاليم

الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
المعاليم

50
350

الثمن الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات والمعاليم
المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم:
........................................................
...............................................................................................................................
.....................................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـــاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ( :)20ملفات وكراسات
ع/ر

الفصول

الكميّة
33

الثمن الفردي بالدينار

الثمن الجملي بالدينار

وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

01

02
03

CHEMISES CARTONNEES
DIFFERENTES COULEURS

50000

CHEMISES CARTONNEES
BLANCHES

7000

CHEMISES KRAFT

50000

04

BLOC NOTE PETIT FORMAT

50

05

BLOC NOTE GRAND FORMAT

150

06

CAHIER REGISTRE 200 P

100

07

CAHIER REGISTRE 300 P

100

08

CAHIER SPIRAL 300 P

09
10
11

وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

10

REGISTRE D’ENREGISTREMNT
DU COURIER /ARRIVEE ARABE
REGISTRE D’ENREGISTREMNT
DU COURIER /DEPART ARABE

15

REGISTRE ALPHABETIQUE

10

15

الثمن الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات والمعاليم
المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات والمعاليم بلسان القلم:
................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء والختم
الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ( :)21حافظات أرشيف ودفاتر إمضاء
ع/ر

الفصول

الكميّة

01
BOITE D'ARCHIVES
CARTONNEE 10 CM

1500
34

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

02

03

BOITES D'ARCHIVES
CARTONNEES 15 CM

700

BOITES D'ARCHIVES
CARTONNEES 05 CM

250

)PARAPHEUR (24VUES

50

)PARAPHEUR (24VUES

50

04

05

الثمن الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات والمعاليم
المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم:
........................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء
والختم

35

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

1  مجموعة: مواد مكتبية مختلفة: )22( الملحق عـدد
الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

الكميّة

الفصول

ر/ع

20

PAPIER COUVERTURE
TRANSPARENT (paquet de 100
feuilles)
PAPIER COUVERTURE PAGE
DE GARDE (paquet de 100
feuilles)

01

paquets

20
paquets

200
200

TAILLE CRAYONS

02
03
04

BLOCS

BLOC POST-IT (Format 51 x 38
mm (± 2 mm ))

250

BLOC POST-IT (Format 76 x

05

BLOCS

76mm (± 2 mm ))

300

CORRECTEUR LIQUIDE

06

100

REGLE PLATE 30 CM

07

700

TUBE DE COLLE FORTE

08

700

ROULEAU DE SCOTCH

09

70

ROULEAU DE SCOTCH POUR
EMBALLAGE

250
1000

GOMME

10
11
12

paquets

TROMBONNES POUR PAPIER
N°3

30

CLASSEUR DE BUREAU

13

50

CLASSEUR CHRONO

14

100
150

CORBEILLE A COURIER

15
16

paquets

POCHETTE INTERCALAIRE
(paquet de 100 feuilles)

30

DATEUR EN ARABE

17

30

DATEUR EN FRANCAIS

18

الثمن الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات والمعاليم
:المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم
.........................................................
36

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

37

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

2  مجموعة: مواد مكتبية مختلفة:)23( الملحق عـدد
الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

الكميّة

1200
paquets

الفصول
AGRAFES (paquet de 20 morceaux)

ر/ع

01
02

200

PAIRES DE CISEAUX POUR
PAPIER

25

GARNITURE DE BUREAU

03

20

OUVRE LETTRES

04

150

AGRAFEUSE

05

02

AGRAFEUSE GEANTE B45

06

50

ARRACHE AGRAFE

07

30

PORTE DOCUMENTS ( 80 Vues )

08

30

PORTE DOCUMENTS ( 100 Vues )

09

10
30

ROULEAUX FICELLE

10

paquets

10
30

PUNAISE (paquet de 50)
PORTE TAMPONS

11
12
13

paquets

ATTACHE COIN LETTRES
(paquet de 50 Pièces)

30

BOITE A TAMPONS BLEU

14

50

FLACON D’ENCRE BLEU

15

10

FLACON D’ENCRE ROUGE

16

02

PERFORATRICE DE PAPIER
AVEC 3 TROUS
PERFORATRICE DE PAPIER
AVEC 4 TROUS

02

17
18

الثمن الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات والمعاليم
:المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم
........................................................
.................................................................................................................
....................

 في................... حرر بــ
ّ
38

اإلمضـاء والختم

39

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ( : )24مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ""Toshiba
ع/ر

الفصول

الكميّة

01

TONER POUR COPIEUR
TOSHIBA E - STUDIO 225/455
)(REF:T-4530E

07

TONER POUR COPIEUR
TOSHIBA 3008E/2508 A

07

TONER POUR COPIEUR
TOSHIBA 5070

07

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

02

03

الثمن الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات والمعاليم
المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم:
.................................................
...............................................................................................................................
.....................................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

40

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

"Xerox"  مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع: )25( الملحق عـدد
الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
والمعاليم

الكميّة

الفصول

ر/ع

06

TONER POUR COPIEUR XEROX
WORK CENTRE 5225
TONER POUR COPIEUR XEROX
WORK CENTRE 5020
TONER POUR COPIEUR XEROX
WORK CENTRE 5745
TONER POUR COPIEUR XEROX
WORK CENTRE 5845 ( Ref :
006R015)
TONER POUR COPIEUR XEROX
WORK CENTRE 7428 ( Ref
:006R01399)/ Noir
TONER POUR COPIEUR XEROX
WORK CENTRE 7428 (Ref
:006R01400) /JAUNE
TONER POUR COPIEUR XEROX
WORK CENTRE 7428 (Ref
:006R01402) /MAGENTA
TONER POUR COPIEUR XEROX
WORK CENTRE 7428 (Ref
:006R01401)/CYAN
TONER POUR COPIEUR XEROX
5325
TONER POUR COPIEUR XEROX
5955

01

06
13
13
02
02
02
02
05
06

02
03
04
05
06
07
08
09
10

الثمن الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات والمعاليم
:المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم
.................................................
.........................................................................................................
....................

 في................... حرر بــ
ّ

اإلمضـاء والختم

41

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ( :)26مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ""Sharp
ع/ر

01
02
03
04

الفصول

الكميّة

TONER POUR COPIEUR SHARP
)AR-5127/AR-5625 (REF:310FT

07

TONER POUR COPIEUR SHARP AR
)-5726 (REF:312FT

08

TONER POUR COPIEUR SHARP AR
)- 5320 (REF:AR-016FT

08

TONER POUR COPIEUR SHARP
)MX-M453U (REF:MX-500FT

05

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
و المعاليم

الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
و المعاليم

الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم:
........................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

42

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ( : )27مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ""Kyocera
الفصول

الكميّة

ع/ر

TONER POUR COPIEUR
)KYOCERA SF 6530 (REF: TK 475

20

TONER POUR COPIEUR
)KYOCERA M4132 IDN (REF: 6115

15

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
و المعاليم

الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
و المعاليم

01

02
03
04
05
06
07

TONER POUR COPIEUR
KYOCERA M8124 CIDN
(REF:8115) Cyan
TONER POUR COPIEUR
KYOCERA M8124 CIDN
(REF:8115) Magenta
TONER POUR COPIEUR
KYOCERA M8124 CIDN
(REF:8115) Yellow
TONER POUR COPIEUR
KYOCERA M 8124 CIDN
(REF:8115) Black
TONER POUR COPIEUR
KYOCERA KM 3035

03
03
03
05
05

الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم:
........................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.....................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة

43

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد

( : )28مواد إستهالكية لآلالت الناسخة وأجهزة الفاكس من نوع
""Canon

ع/ر

الفصول

الكميّة

01

TONER POUR COPIEUR CANON
3035

05

TONER POUR COPIEUR CANON
7105

03

TONER POUR FAX CANON L-160
)(REF:FX 10

05

–TONER POUR FAX CANON L
)240 (REF:FX -3

05

02
03
04

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع المعاليم

الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع المعاليم

الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم:
.........................................................
...............................................................................................................................
.....................................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

44

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ()29
مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ""Konica Minolta
ع/ر

01

02

الفصول

الكميّة

TONER POUR COPIEUR KONICA
MINOLTA BIZ HUB 211 (REF:
)TN114

07

TONER POUR COPIEUR KONICA
)MINOLTA (REF: TN 311

07

TONER POUR COPIEUR KONICA
)MINOLTA (REF: TN 217

07

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
و المعاليم

الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات و
المعاليم

03

الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم:
.................................................
...............................................................................................................................
.....................................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

45

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ()30
مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ""Ricoh
ع/ر

01

02
03

الفصول

الكميّة

TONER POUR COPIEUR RICOH
AFICIO 1060/2060/MP6500
)(REF:6210D

05

TONER POUR COPIEUR RICOH
)MP2000 /MP1500 (REF:1230D

05

TONER POUR COPIEUR RICOH
AFICIO MP4500/MP5000B/MP4001
)(REF:TYPE 4500E

10

TONER POUR COPIEUR RICOH
)AFICIO MP2500 (REF:TYPE 2500E

05

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
و المعاليم

الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع األداءات
و المعاليم

04

الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم:
.........................................................
...............................................................................................................................
.....................................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

46

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عـدد ( : )31مواد إستهالكية ألجهزة الفاكس من نوع ""Brother
ع/ر

الفصول

الكميّة

01

BLOC PHOTORECEPTEUR POUR
FAX BROTHER 2820 (REF: DR)2000

01

TAMBOUR POUR FAX BROTHER
2845

01

TONER POUR FAX BROTHER
)2820 (REF:TN -2000

15

TONER POUR FAX BROTHER
)2845 (REF:TN -2220

30

02
03
04

الثمن الفردي بالدينار
وبإحتساب جميع المعاليم

الثمن الجملي بالدينار
وبإحتساب جميع المعاليم

الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات
المبلغ الجملي بالدينار وبإحتساب جميع األداءات بلسان القلم:
.........................................................
...............................................................................................................................
......................................................................................................

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

47

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()32
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط األول

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
............................................................................................................ .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات.................................................................................... ....:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)..............................تحت عدد(.....................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()33
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الثاني

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي .................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ..............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي ....................................................................................................................................................... :
ّ
............................................................................................................. .....................................
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بالسج ّل

ي
التجار ّ

بــ

...........................................:تحت

المس ّجل
عدد....................................................................:
مخابرته
مح ّل
المعيّن
بــ........................................................................................................................... ......................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد...................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات........................................................................................:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... ..................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
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صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(....................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()34
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الثالث

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي .........................................................................................................................................................:
ممثّل شركة .............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي ...................................................................................................................................................... :
ّ
...........................................:تحت
بــ
ي
بالسج ّل
المس ّجل
التجار ّ
عدد...................................................................:
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ...............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد..................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
.............................................................................................................. .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات............................................................................. ...........:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(.......................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()35
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الرابع

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ..........................................................................................................................................................:
ممثّل شركة ...............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي ....................................................................................................................................................... :
ّ
...........................................:تحت
بــ
ي
بالسج ّل
المس ّجل
التجار ّ
عدد...................................................................:
مخابرته
مح ّل
المعيّن
بــ................................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد..................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
.............................................................................................................. .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 ) 1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات........................................................................................:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... ..................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(.........................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()36
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الخامس

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي .....................................................................................................................................................:
ممثّل شركة .........................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................. :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد..............................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ...........................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد..............................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
.......................................................................................................... .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات.................................................................................... ....:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرد ّية الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(.......................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()37
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط السادس

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ............................................................................................................................ .....................:
ممثّل شركة ......................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي ............................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد...........................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ.......................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد.........................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
..................................................................................................... .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
............................................................................................................................................................................... .......................
...................................................................................................................................................... ................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات.................................................................................... ....:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
........................................................................................................... ................................................
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(......................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()38
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط السابع

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي .............................................................................................................................. .....................:
ممثّل شركة .......................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي ............................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.............................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ.........................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد............................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
....................................................................................................... .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
............................................................................................................................................................................ ..........................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات.................................................................................... ....:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(......................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()39
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الثامن

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................. .....................:
ممثّل شركة ...........................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ.............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
......................................................................................................... .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات.................................................................................... ....:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ...

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(........................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()40
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط التاسع

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي .........................................................................................................................................................:
ممثّل شركة .............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي ...................................................................................................................................................... :
ّ
...........................................:تحت
بــ
ي
بالسج ّل
المس ّجل
التجار ّ
عدد...................................................................:
مخابرته
مح ّل
المعيّن
بــ.......................................................................................................................... ......................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
ي تحت عدد.......................................................:
منخرط بال ّ
ي للضّمان اإلجتماع ّ
صندوق الوطن ّ
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
............................................................................................................. .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات.................................................................................... ....:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .....................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(.........................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()41
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط العاشر

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ..................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ..............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي ....................................................................................................................................................... :
ّ
...........................................:تحت
بــ
ي
بالسج ّل
المس ّجل
التجار ّ
عدد....................................................................:
مخابرته
مح ّل
المعيّن
بــ........................................................................................................................... ......................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد.................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
.............................................................................................................. .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

 ( ..............بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
...................................................................................................................................................................................................

 ( .......................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات.................................................................................... ....:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................

 ( .......................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
تاريخ إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(......................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).
.

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()42
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الحادي عشر

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة .............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي ..................................................................................................................................... .................:
ّ
...........................................:تحت
بــ
ي
بالسج ّل
المس ّجل
التجار ّ
عدد....................................................................:
مخابرته
مح ّل
المعيّن
بــ.......................................................................................................................... ......................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
ي تحت عدد.......................................................:
منخرط بال ّ
ي للضّمان اإلجتماع ّ
صندوق الوطن ّ
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
............................................................................................................ .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة....................................................................... .............................:
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات.................................................................................... ....:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
......................................................................................................................................... ..................
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(........................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()43
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الثاني عشر

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ..................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ..............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي ....................................................................................................................................................... :
ّ
...........................................:تحت
بــ
ي
بالسج ّل
المس ّجل
التجار ّ
عدد.....................................................................:
مخابرته
مح ّل
المعيّن
بــ............................................................................................................................ ......................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد....................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
...................................................................................................................................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
.................................................................................................................................................................................................... ..
.......................................................................................................................................... ............................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات.................................................................................... ....:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
................................................................................................................................ ...........................
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
70

كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(.......................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()44
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الثالث عشر

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي .................................................................................................................................. .....................:
ممثّل شركة ...........................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
...........................................:تحت
بــ
ي
بالسج ّل
المس ّجل
التجار ّ
عدد.................................................................:
مخابرته
مح ّل
المعيّن
بــ....................................................................................................................... ......................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة
الحكومة والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
...............................................................................................................................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
............................................................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................................................

 ( ..............بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
...................................................................................................................................................................................................

 ( .......................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
ي بإعتبار جميع األداءات........................................................................................:
* المبلغ الجمل ّ
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

 ( .......................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة ّالتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
ال ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة
شروط ،تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
عند تاريخ إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم
الموالي آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
اإلجتماعي طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
عقد ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(...........................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()45
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الرابع عشر

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................. .....................:
ممثّل شركة ..........................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد..................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/02القتناء مواد ورقية
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة
والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/02القتناء ّ
ورقية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة  2020والمالحق
التابعة له،
.......................................................................................................... .....................................

أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

 ( ........بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
المضافة.................................................................................................... :
* األداء على القيمة
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
األداءات.................................................................................... ....:
ي بإعتبار جميع
* المبلغ الجمل ّ
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
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كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)...........................تحت عدد(........................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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