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 الجمهوريّة التونسية

 ةـــة الحكومــرئاس

 ةـمشتركـح الـاإلدارة العامة للمصال

*** 

وفقا لإلجراءات  02/2020دد ـــــــــــــــــــطلب عروض عــ

 المبّسطة

  ومكتبيةالقتناء مواد ورقية 

  2020ومواد استهالكية للمعدات المكتبية بعنوان سنة 
 

*** 

 ة والفنية الخاصةــــــــــكراس الشروط اإلداري
 

 

 

 

 

 

 

 لجمهوريّة التونسيةا

 ةـة الحكومــــرئاس

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة
 

 الخاّصة والفنيّـة ةـكـراس الشروط اإلداريّ 
 

 :س(10) صباحا عاشرةعلى الساعة: ال 2020جويلية  13 تاريخ آخر أجل لقبول العروض                                                        . 

 30و س 11على الساعة: الحاديّة عشرة والنصف صباحا ) 2020جويلية  13: تاريخ جلسة فتح الظروف 

  .دق(

 :بالقصبة.  بساحة الحكومة اإلدارة العاّمة للمصالح المشتركة لرئاسة الحكومةمقر  العنوان 

                                                      _ 
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 طلب العروض: تقديم األول الفصل

 0202نة سبعنوان  ومكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية اد ورقيةمو اقتناء :وعـالموض 

 .رئاسة الحكومة فائدةل

 كما يلي اقسط (14) عشر أربعة وزع الطلبات موضوع طلب العروض إلىت: توزيع الطلباتــت: 

العدد 

 الرتبي
 موضوع القسط

عدد 

الفصول 

المكونة 

 للقسط

 03 طباعة ورق :قسط األولال 01

 10 أقالم: القسط الثاني 02

 11 : ملفات وكراساتالقسط الثالث 03

 05 : حافظات أرشيف ودفاتر إمضاءرابعالقسط ال 04

 18 (1)مجموعة  : مواد مكتبية مختلفةالقسط الخامس 05

 18 (2)مجموعة  مختلفة: مواد مكتبية السادسالقسط  06

 Toshiba" 03: مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع "بعالقسط السا 07

 Xerox" 10نوع ": مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من الثامنالقسط  08

 Sharp" 04: مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع "التاسعالقسط  09

 Kyocera" 07: مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع "اشرعالقسط ال 10

11 
نوع  منو أجهزة الفاكس : مواد إستهالكية لآلالت الناسخة عشرالحادي القسط 

"Canon" 
04 

12 
 Konicaمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ": عشر القسط الثاني

Minolta" 
03 

 Ricoh" 04 : مواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع "عشر لثالقسط الثا 13

 Brother" 04: مواد إستهالكية ألجهزة الفاكس من نوع "عشر القسط الرابع 14
 

 :أنه تجدر اإلشارة الىو

  ،حد أو أكثر أو في كّل األقساطقسط وايمكن لكل عارض أن يشارك في  -

 للقسط.  ةيتعيّن على كّل عارض أن يشارك وجوبا في كّل الفصول المكّون -
 ،كّل األقساطبقسط واحد أو أكثر أو بيمكن لكل عارض أن يفوز  -

ة المؤسسات ون حصريا لفائدتك 6و  5و 4و  3و  2ط اقساألالمشاركة في  مع التأكيد على أنّ    

 .الصغرى
 

 مشاركتهاو شروط  المؤّسسات الصغرى المعنية بطلب العروض :2صل الف    

 المؤّسسات الّصغرى لفائدة 6و 5و 4و 3و 2األقساط تّم بصفة حصرية تخصيص 
 2014مارس  13المؤّرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  20المنصوص بالفصل 

 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 

لمبيّنة روط اسة الناشطة والمؤّسسة حديثة التكوين وذلك وفقا للشوتعتبر مؤّسسة صغرى المؤسّ 
 من األمر المذكور أعاله. 20بالفصل 
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 يثبت ويشترط على المؤّسسات الّصغرى التي ترغب في المشاركة في هذا القسط، تقديم ما
 :وذلك حجم المؤّسسة

ألف دينار.  060نوي مبـلغ يتجاوز رقم معامالتها السّ  أاليجب : بالنّسبة للمؤّسسة النّاشطة* 

أخذ  مع 2018 سنة ويتّم إثبات رقم المعامالت باعتماد التّصريح المقدّم إلى إدارة الجباية بعنوان
  عتبار.ة في االلجباياالتّعديالت التي يتّم إدخالها بعد عمليّة المراجعة عند اإلقتضاء من قبل إدارة 

لف أ 300بلغ يتجاوز حجم إستثمارها األقصى م ن الأيجب : بالنّسبة للمؤّسسة حديثة التّكوين* 

ومنح ل الذّاتي التّموي حجم اإلستثمار بإعتبار ويتّم تحديد  .والمعاليمدينار بإعتبار األداءات 
 لتّصريحهادة اشعند اإلقتضاء بناء على الوثائق المثبتة في الغرض أو  المتحّصل عليها اإلستثمار

 27المؤّرخ في  2007لسنة  69من القانون عدد  45صل باإلستشمار المنصوص عليها بالف

 والمتعلّق بحفز المبادرة االقتصادية. 2007ديسمبر 
ى، ( من رأس مال المؤّسسة الّصغر% 25: كما يجب أن ال يمتلك أكثر من )مالحظة هاّمة

 وللغرض يشملها التعريف المتعلّق بالمؤّسسات الصغرى. مؤّسسة كانت أو مجموعة مؤّسسات ال

وإرفاقه  والمتعلق باستقاللية المؤّسسة الصغرى (02)على العارض إمضاء الملحق عدد  يتعيّن
 إلى الوثائق اإلدارية المطلوبة.

 

 الوثائق المطلوبةو العروض إرسال وطريقة : شروط المشاركة 3الفصل 
 

 :العروض إرسالطريقة و شروط المشاركة  -1

لب العروض هذا أن يكون مسّجال يتعين على كّل عارض يرغب في المشاركة في ط

دليل اإلجراءات الخاص بإبرام " وذلك بإعتماد التمّشي المبيّن بTUNEPS" وجوبا بمنظومة
" والمصادق عليه TUNEPSالصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "

حول  اإلستفسارولمزيد . 2018أوت  31بمقتضى قرار السيد رئيس الحكومة المؤّرخ في 

يمكن االتصال بوحدة الشراء العمومي على  "TUNEPSوالنفاذ إلى منظومة " عملية التسجيل
 .71566364التالي:على الرقم  بالهيئة العليا للّطلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة الخط

ي على وجوبا عبر منظومة الّشراء العمومالعروض الفنية والمالية حيث يتّم إرسال 

ه في صورة تجاوزها الحجم األقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليو ".TUNEPSالخّط "
ل م إرسافي هذه الحالة يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط على أن يت، فإنّه بالمنظومة

نص يوأن  كافة الوثائق المالية والعناصر التي تعتمد في التقييم الفني والمالي على الخط

فة على الوثائق المرسلة خارج الخط ودون أن تكون مخال العارض ضمن عرضه اإللكتروني
في صورة وجود تضارب بين بعض عناصر و .للعناصر المضمنة بالعرض اإللكتروني

 .العرض اإللكتروني والعرض المادي يتم اعتماد عناصر العرض اإللكتروني

لوقتي لي ااويتضّمن ملف المشاركة إلى جانب العرضين المالي والفني وثيقة الّضمان الم
ح " للعارضين مسTUNEPS هذا وتخّول منظومة الشراء العمومي " والوثائق اإلداريّة.

 ( وإرسالها على الخط )عبر المنظومة(.scannés les documentsالوثائق )
 

 اريةويتعيّن على العارضين إرسال عروضهم المالية والفنية مرفقة بالوثائق اإلد

 باستثناء، "TUNEPSة الشراء العمومي على الخّط "المنصوص عليها الحقا عبر منظوم
ضمون مبريد عن طريق ال امتقدّ  لّتينال ونظير من السجل التجاري لضمان المالي الوقتياوثيقة 

وصل  الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي لرئاسة مقابل

لحكومة ارئاسة ارة العامة للمصالح المشتركة بوذلك على العنوان التّالي "اإلدفي الغرض  إيداع
تونس " في ظرف مغلق يحمل عبارة "ال يفتح طلب  1020 -ساحة الحكومة بالقصبة -

ومواد  ومواد مكتبية مواد ورقية قتناءالوفقا لإلجراءات المبّسطة  02/2020العروض عدد 

 ." ومةرئاسة الحك لفائدة 2020بعنوان سنة  استهالكية للمعدات المكتبية
     

العروض يتم إعتماد تاريخ إيداع ملف المشاركة عبر منظومة الشراء  تاريخ وصول ولتحديد
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ونظير من السجل  لضمان المالي الوقتياوثيقة ". أّما بالنسبة لTUNEPSالعمومي على الخط "
مة بساحة التجاري فإنّه يتّم إعتماد تاريخ إيداع الوثيقتين بمكتب الّضبط المركزي لرئاسة الحكو

 الحكومة بالقصبة.
 

 ت وإالّ وال يمكن ألي عارض أن يسحب عرضه بعد إيداعه أو أن يدخل عليه أية تغييرا 

 اعتبر هذا العرض الغيا.
 

 الوثائق المطلوبة: -2

وقتي لي اليتكون ملف المشاركة إلى جانب العرضين الفنّي والمالي، من وثيقة الّضمان الما

 تّالي:والوثائق اإلداريّة وذلك كال

   وثيقة الّضمان المالي الوقتي والوثائق اإلداريّة -أ
غ لمبالا ويكون حسب: يقدم ضمانا ماليا وقتيا لكل قسط مشارك به، الضمان المالي الوقتي -1

يخ األقصى ( يوما بداية من اليوم الموالي للتار120)مائة وعشرون  وصالحا لمدّة التالية

 المحـدّد لقبول العروض:

 . دينار 300 مالي وقتي بقيمةضمان : 1القسط 
 . دينار 15ضمان مالي وقتي بقيمة : 2القسط 

 . دينار 80: ضمان مالي وقتي بقيمة 3القسط 

 . دينار 40 : ضمان مالي وقتي بقيمة4القسط 
 . دينار 25 : ضمان مالي وقتي بقيمة5القسط 

 . دينار 35ضمان مالي وقتي بقيمة  :6القسط 

 . دينار 30بقيمة  : ضمان مالي وقتي7القسط 
 . دينار 120: ضمان مالي وقتي بقيمة 8القسط 

 . دينار 50: ضمان مالي وقتي بقيمة 9القسط 

 . دينار 100: ضمان مالي وقتي بقيمة 10القسط 
 . دينار 25: ضمان مالي وقتي بقيمة 11القسط 

 . دينار 20: ضمان مالي وقتي بقيمة 12القسط 

 . دينار 30مة : ضمان مالي وقتي بقي13القسط 
 . دينار 70: ضمان مالي وقتي بقيمة 14القسط 

 دينار. 940كما يمكن تقديم ضمان مالي وقتي إجمالي بقيمة 

  ظير من السجل التجاري،ن -2
 ،(01 ددـع )الملحقمؤسسة العارضة عامة لل بطاقة إرشادات -3

 لقصبةبا مةالحكوسخة من وصـل إيداع عيّنات لدى اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة ن -4
 لعروض،اقبل انقضاء األجل األقصى المحدد لقبول  وذلك بالنّـسبة للفصول المشارك فيها

لمؤّسسات ل بالنّسبةوذلك  2018إلى إدارة الجباية بعنوان سنة  التّصريح المقدّمنسخة من  -5

  6و 5، 4، 3، 2ألقساط االّصغرى النّاشطة المشاركة في 
ؤّسسات بة للمبالنّس لحجم االستثمارأو الوثائق المثبتة  الستثماربانسخة من شهادة التّصريح  -6

 ،6و 5، 4، 3، 2ألقساط االّصغرى حديثة التّكوين المشاركة في 

 عــدد لحق)الم تصريح على الّشرف باستقاللية المؤّسسة الّصغرى النّاشـطة أو حديثة التّكـوين -7
 .6و 5، 4، 3، 2قساط ألاللمؤسسات الّصغرى المشاركة في  وذلك بالنسبة( 02

و  09 و 08و  07المواد المسلمة بالنسبة لفصول األقساط عدد بأصلية  تصريح على الشرف -8

حق عدد الخاصة بالمواد االستهالكية للمعدات المكتبية )المل 14و  13و  12و  11و  10
03.) 

 

 "TUNEPSعبر منظومة الشراء العمومي على الخّط " الموافقة العارضيتعين على و      
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 :على التصاريح المضمنة بوثيقة التعهد والخاصة بما يلي

  ود قديم وعبعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتالعارض تصريح على الشرف يلتزم بموجبه

 ها،أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجاز

  لم تمض عن لدى رئاسة الحكومةيكن عونا تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم 

 انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على األقل، 

  لخاصةاكراس الّشروط اإلدارية والفنية تصريح على الشرف على الموافقة على كافة بنود 

 .على أساسها الدعوة إلى المنافسة التي تمّ 
 

ضعية من الو عند فتح العروض التثبت ةلإلدارل آليا أن المنظومة تخوّ  تجدر اإلشارة إلىكما 

 االجتماعي.الجبائية واالنخراط بالصندوق الوطني للضمان 
 

لوبة من ج المطيقدّمه العارض يجب أن يكون مطابقا للنماذ التزام: كّل تصريح أو الحظةــــــم

 ،المصاحبة لكّراس الشروط هذا ال غيرها والمبيّنة بالمالحـقاإلدارة  طـرف

 

 رض الفنّيوثائق الع -ب
 

 ويتكون العرض الفني من:

  بالنسبة لكل مشارك في القسط األول، " 04الملحق "عدد 

  بالنسبة لكل مشارك في القسط الثاني، 05الملحق "عدد " 

  لكل مشارك في القسط الثالث، "بالنسبة 06عدد "الملحق 

  الرابع" بالنسبة لكل مشارك في القسط  07الملحق "عدد، 

  الخامسبالنسبة لكل مشارك في القسط  " 08الملحق "عدد، 

  السادس،" بالنسبة لكل مشارك في القسط  09عدد "الملحق 

  السابعبالنسبة لكل مشارك في القسط  " 10الملحق "عدد، 

  الثامن" بالنسبة لكل مشارك في القسط  11الملحق "عدد، 

  بالنسبة لكل مشارك في القسط التاسع، 12عدد "الملحق " 

  العاشر" بالنسبة لكل مشارك في القسط  13الملحق "عدد، 

  الحادي عشر" بالنسبة لكل مشارك في القسط  14الملحق "عدد، 

  الثاني عشر،" بالنسبة لكل مشارك في القسط  15عدد "الملحق 

  الثالث عشر" بالنسبة لكل مشارك في القسط  16الملحق "عدد، 

  بع عشرالرا" بالنسبة لكل مشارك في القسط  17عدد "الملحق 

 " نسخة من تقرير التجاربRAPPORT D’ESSAIS "مسلم من طرف المركز مختوم و

الفنية  للشروطأن المواد المشارك بها تستجيب  ( يثبتPACKTECوالتغليف )الفني للتعبئة 

 :(طباعة )ورق القسط األول ليلفصوذلك بالنسبة  المبيّنة بالجدول التاليالدنيا 

 
 

 الفصل ع/ر

 المطلوبة الدنيا الشروط الفنية

الوزن 

(gr/m2) 

البياض 

(%) 

المقاسات 

(cm) 

01 Rames Papier Extra Strong A4  /-2,5% +  80  29,7*21 90أكثر من 
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02 Rames Papier Offset Extra Blanc  A4  /-2,5% +  80  29,7*21 90أكثر من 

03 Rames Papier Offset  Extra blanc  A3  /-2,5% +  80 29,7*42  90من  أكثر 

 

أو  2020" مؤرخ في سنة ESSAIS’D RAPPORT" : يجب أن يكون تقرير التجاربمالحظة

 01 قبل )أي 2019التجارب المؤرخة قبل سنة  وتلغى تقاريرعلى أقصى تقدير،  2019سنة 
 .(2019جانفي 

 

 

 وثائق العرض المالي -ج  
 

 يتكّون العرض المالي من:

  في القسط  اركبالنسبة لكل مش 18حتساب جميع األداءات )الملحق عدد اوبجدول األثمان بالدّينار

 ،األول(
   في  اركلكل مش بالنسبة 19عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،القسط الثاني(
  سط في الق اركبالنسبة لكل مش 20عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،(الثالث

 في القسط  اركبالنسبة لكل مش 21حتساب جميع األداءات )الملحق عدد اجدول األثمان بالدّينار وب
 الرابع(،

   في  اركلكل مش بالنسبة 22عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،(الخامسالقسط 
  في القسط  اركبالنسبة لكل مش 23عدد  ملحق)الجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،(السادس

 في القسط  اركبالنسبة لكل مش 24حتساب جميع األداءات )الملحق عدد اجدول األثمان بالدّينار وب
 السابع(،

   في  اركلكل مش بالنسبة 25عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،(الثامنالقسط 
  في القسط  اركبالنسبة لكل مش 26عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتساببالدّينار جدول األثمان

 ،(التاسع

 في القسط  اركبالنسبة لكل مش 27حتساب جميع األداءات )الملحق عدد اجدول األثمان بالدّينار وب
 العاشر(،

   في  اركشلكل م بالنسبة 28عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،(الحادي عشرالقسط 
  في القسط  اركبالنسبة لكل مش 29عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،(الثاني عشر

  في القسط  ركلكل مشا بالنسبة 30عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار
 ،(لث عشرالثا

  في القسط  اركبالنسبة لكل مش 31عدد  )الملحقجميع األداءات  تسابوباحجدول األثمان بالدّينار

 ،(الرابع عشر
  النسبة لكل ب 32تعميرها بدقة )الملحق عدد  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة

 األول(،القسط  في مشارك
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   لكل  النسبةب 33 عدد )الملحقتعميرها بدقة  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة
 ،في القسط الثاني( مشارك

  النسبة لكل ب 34عدد  )الملحقتعميرها بدقة  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة

 ،(الثالثفي القسط  مشارك
  النسبة لكل ب 35تعميرها بدقة )الملحق عدد  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة

 ابع(،الرفي القسط  مشارك

   لكل  النسبةب 36عدد  )الملحقتعميرها بدقة  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة
 ،(الخامسفي القسط  مشارك

  النسبة لكل ب 37عدد  )الملحقتعميرها بدقة  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة

 ،(السادسفي القسط  مشارك
  النسبة لكل ب 38تعميرها بدقة )الملحق عدد  ومختومة بعدومؤّرخة وثيقة التعّهد المالي ممضاة

 السابع(،في القسط  مشارك

   لكل  النسبةب 39عدد  )الملحقتعميرها بدقة  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة
 ،(الثامنفي القسط  مشارك

  النسبة لكل ب 40عدد  )الملحقتعميرها بدقة  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة

 ،(التاسعفي القسط  مشارك
  النسبة لكل ب 41تعميرها بدقة )الملحق عدد  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة

 العاشر(،في القسط  مشارك

   لكل  النسبةب 42عدد  )الملحقتعميرها بدقة  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة
 ،(الحادي عشرفي القسط  مشارك

  النسبة لكل ب 43عدد  )الملحقتعميرها بدقة  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة

 ،(الثاني عشرفي القسط  مشارك
  لكل  النسبةب 44عدد  )الملحقتعميرها بدقة  ومختومة بعدوثيقة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة

 ،(لث عشرفي القسط الثا مشارك

 النسبة لكل ب 45عدد  )الملحقتعميرها بدقة  ومختومة بعدة التعّهد المالي ممضاة ومؤّرخة وثيق
 ،(الرابع عشرفي القسط  مشارك

 

 اء ــاالت اإلقصـــح: 4الفصل 
 العروض في الحاالت التالية: الشراءاتتقصى لجنة 

 ،العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض -

 .تضمن وثيقة الضمان المالي الوقتيالعروض التي لم ت -
 

 : العيّنات5الفصل 

: تاليّةالمكّونة لألقساط الكل الفصول ل يتعين على كل مشارك في طلب العروض إيداع عيّنات
 .06، القسط  05، القسط 04، القسط 03القسط ، 02القسط ،  01القسط 

 يّن ما يلي: فإنّه يتع( 14القسط إلى  07)من القسط المتبقيّة الثمانية أّما بالنّسبة لألقساط 

 من القسط الّسابع، 01تقديم عيّنة للفصل  -
 من القسط الثامن، 02تقديم عيّنة للفصل  -

 ،من القسط التاسع 03للفصل  تقديم عيّنة -

 من القسط العاشر، 07تقديم عيّنة للفصل  -
 من القسط الحادي عشر، 03تقديم عيّنة للفصل  -

 الثاني عشر، من القسط 01تقديم عيّنة للفصل  -

 ،الثالث عشرمن القسط  02تقديم عيّنة للفصل  -
 من القسط الرابع عشر. 03تقديم عيّنة للفصل  -
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من تقديم ( 14إلى القسط  07وتعفى باقي الفصول المكّونة لألقساط الثمانية المذكورة )من القسط 
 فيها. ةعيّنات في صورة المشارك

تراه  قا لماتطلب خالل مرحلة الفرز تقديم عيّنات وفهذا ويجدر التأكيد أنّه يمكن لإلدارة أن 

 .ن تقديم العيّنات المذكورة أعالهوذلك بالنّسبة للفصول المعفاة م صالحا
علبة وضعها ب ن يتمويتّم إيداع العيّنات لدى اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بعد أ

  .العروض بوللققبل التاريخ األقصى المحدّد  كرتونيّة وذلك
 

تكون ( 14 القسط إلى 07 القسط من)يجدر التأكيد أن العينات المشارك بها في فصول األقساط  

 .(d’origine)أصلية الصنع 

ل في ي تدخفي صورة تلف إحدى العيّنات أو جميعها جزئيّا أو كليّا نتيجة األعمال التو

 ضها بأي شكل من األشكال.إطار عمليّة الفرز فإنّه ال يحق للعارض المطالبة بتعوي
 

  حيّة العروضو: صل6الفصل 

( يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ 120وعشرون )مائة  ةيبقى العارض ملزما بعرضه لمدّ   

 األقصى المحدد لقبول العروض.
 

 : فتح العروض7الفصل 

 .والمالية علنيّةالمحتوية على العروض الفنية تكون جلسة فتح الظروف   
 

 العروض وتقييم : مقاييس ومنهجية فحص8صل الف
و النح على وتقييمها قتناؤها طلبات عاديّـة ويتم فحص العروضااد المزمع تعتبر المو

 :التالي

 :)مرحلة الفرز المالي( المرحلة األولى -
في صحة  الوقتي المالية والضمان ـّ ، باإلضافة إلى الوثائق اإلداري، التثبتالشراءاتتتولى لجنة  

رتيب تء ثم ة والمادية عند اإلقتضانة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابيّ ثائق المكوّ الو
 .تداء من العرض المالي األقل ثمنا تصاعديا أي إبجميع العروض 

  :المرحلة الثانية )مرحلة الفرز الفني( -
لمالي ض اض الفني المقدم من قبل صاحب العرالعر من إستجابةالتثبت  الشراءاتتتولى لجنة 

إذا و .ساطحسب األق وذلك بالنسبة لكل فصل من الفصولللخاصيات الفنيّة المطلوبة  األقل ثمنا

مطلوبة نية الللخاصيات الف ال يستجيبي المرادف للعرض المالي األقل ثمنا تبين أن العرض الفنّ 

منافسة لفنية الانفس المنهجية للعروض  ويتم اعتمادفإنّه يتّم إقصاؤه الفنية  والمبينة بالمالحق
ف لمرادي انه يتم تطبيق نفس المنهجية على العرض الفنّ أحسب ترتيبها المالي التصاعدي أي 

 للعرض المالي الموالي في الترتيب إلى حين تحديد العرض الفني المطابق. 

يها البيانات المنصوص عل على أساس لكل األقساطا بالنسبة يتم فحص جميع العروض فنيّ و
بة إستجادى مبالتثبّت من  الشراءاتتقوم لجنة  إذ .بها والعينات المشاركض الفني وثائق العرب

  .وبةـالفنيّة المطل عارض للّشروطالعيّنات المقدّمة من طرف كل ّ

 إقصاء: الشراءاتحيث تتولى لجنة 
ستوى ال تستجيب للشروط الفنية المطلوبة وذلك على م مقترحاتالفنية المتضمنة ل العروض .1

    ،الفنية المالحق

ها تتوفر في والتي الجارب ـرير التالمصحوبة بتق القسط األول بفصولالمتعلقة  العروض .2
  ،الخصائص الفنية المطلوبة المبينة بكراس الشروط هذا

 يأ) 2019 سنة قبل ةمؤرخ" RAPPORT D’ESSAIS»تجارب  المتضّمنة لتقاريرالعروض  .3

 ،الثالث من هذا الكراس ليه بالفصلوذلك كما تّم التنصيص ع، (2019جانفي 01 قبل
 ،اللفصول المطلوب تقديم عيّنات في شأنهالعروض الغير مصحوبة بعينات وذلك بالنسبة  .4
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 المطلوب للفصولوذلك بالنسبة  ال تستجيب للشروط الفنية المطلوبة مصحوبة بعيناتالالعروض   .5
 تقديم عيّنات في شأنها.

 

  والتحاليل االختبارات: 9الفصل 

تّصة ز المخلإلدارة إجراء اإلختبارات والتحاليل الّضروريّة لدى المخابر والمراكيمكن 

سواء  لكوذ لوبةالمطللّشروط الفنيّة بة جميع الفصول المكّونة لكّل األقساط إستجاللتثبت من مدى 
 على مستوى الفرز أو التسليم.

 

رة أن إلداليمكن لتّحاليل هذا ويجدر التأكيد أّن المصاريف المنجّرة عن اإلختبارات وا    
ة الفنيّ  المزّود المعني في صورة ثبوت عدم مطابقتها للشروط أوالعارض  على كاهـل هاتحّمل

  المطلوبة.
  

  التغيير في الكميّات: 01الفصل 

ن حدود عشري بالزيادة أو النقصان في اقتناءهاالمزمع  اتالكميّ في تغيير الدارة لإليمكن 

يادة في مبلغ الجملي للّطلبات دون أن يطالب المزّود بأي تعويض أو ز( من ال20 بالمائة )

 . ، و ذلك طيلة فترة صالحية عرضهاألثمان الفرديّة
 

   طبيعة األثمان: 11الفصل 
ر وغي ابتةءات ثواألدامشتملة على كل المعاليم  ،لتونسيبالدّينار ا ،تعتبر األثمان الفرديّة

ة التغيير طار نسبفي إ التنفيذ بما في ذلك الكميّات التي يتم إقتناءها إلى غاية إنتهاء للمراجعة قابلة

 من هذا الكراس. 10المذكورة بالفصل 

 
  النهائيالضمان المالي : 21الفصل 

منن  (% 3) ثالثة بالمائةيقدم العارض الذي تم قبول عرضه نهائيا ضمانا ماليا نهائيا بنسبة 
 إرجناع الصنفقة. وينتمّ ( يوما من تاريخ تبليغه 20) نيعشرى المبلغ الجملي للصفقة في أجل ال يتعد

 .دون تحفّظهائي للمواد هذا الضمان في أجل أربعة أشهر بعد تاريخ القبول النّ 
 

 رامات التأخير غ :13الفصل 

ري بها يب الجا، تطبق اإلدارة التراتاآلجال المحددةفي  المواد تسليم في حال أّي تأخير في
ق( )مّواد مة المات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير باإلعتماد على قيالعمل في مادة غرا

 ولم يتم تسليمها حسب الكيفية التالية: أو تعويضها التي أذن بالتزود بها

 ‰ 3× عدد أيام التأخير × مبلغ الغرامة = )ق( 
 

%( 05)ائة خمسة بالمالحاالت ال يمكن أن تتجاوز جملة غرامات التأخير سقف  وفي جميع
د بار المزوّ ه يمكن اعتفإنّ  المذكور الّسقف الغرامة تجاوزت وفي حالصفقة. لل الجملي مبلغالمن 

 من هذا الكّراس. 18لإلدارة حّق تطبيق مقتضيات الفصل يمكن متخلّيا وبالتّالي 

 وعيةالنّ  :41الفصل 

 ة لهذاوالمصاحبوبة روط الفنّية المطلللشّ  تستجيبذات نوعية موضوع الصفقة  المّوادتكون 

 لها.نة وتكون خـالية من كـل عيب في الصنع أو في المواد المكوّ  الكّراس

 

 مدة الضمان :51الفصل 

 تخالالاإلالعيوب أو  حيث الجودة أو نمـالصفقة موضوع  المواديتعّهد المـزّود بضمان 

المواد تعويض ب زم المزّوديلتوالوقتي.  االستالم( أشهر بداية من تاريخ 06)لمدّة ستّة  الّصنعفي 
 من هذا الكراس. 17طبقا لمقتضيات الفصل 

 واالستالم النهائيالوقتي  االستالم :61الفصل 

 على مرحلتين كالتالي: المطلوبةيتم استالم المواد 
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 حضر يحّرر متحفظ و المواد دونالوقتي عند إتمام عملية تسليم  االستالميتّم  :الوقتي االستالم
 من الّطرفين. يمضيي الغرض وقتي ف استالم

 المنزّود  وفني حنال إيفناء 15مندّة الّضنمان المنصنوص عليهنا بالفصنل  انتهناء: بعد النّهائي االستالم

 يمضيلغرض انهائي في  استالمالنّهائي للمواد ويحّرر محضر  االستالمتتّم عمليّة  التزاماتهبجميع 
 من الطرفين. 

 ط التسليمول وشرا: آج71الفصل 

 :ل التسليماجآ -أ          
اية من بد ايوم (20) عشرونقصاه أموضوع الصفقة في أجل المطلوبة يتم تسليم المّواد 

 الّصادرة عن اإلدارة. و األذون بالطلبيةذن أاإلتبليغ لتاريخ  اليوم الموالي

 خير اللتأفإن مدة اى ـعدم تسليم المواد في األجل المذكور بالفقرة األول وفي صورة
ه على تجاوز مدة التأخير هذا األجل وبعد التنبي وفي صورة. يوما( 15عشرة )خمسة تتجاوز 

من هذا  18تطبيق مقتضيات الفصل  متخليا ولها حقنه يمكن لإلدارة اعتباره المزّود المعني فإ

   الكراس. 
 ّودن المزفإوبة، للشروط الفنيّة المطل إستجابتها وثبت عدمبالنسبة للمواد التي تّم تسلّمها 

كتابيّا في  ليغهتبالمواليّة لتاريخ  أيّام (07) سبعةيلتزم بتعويضها على حسابه في أجل ال يتجاوز 

ثبات إالبريد السريع أو بأي وسيلة  الغرض وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق
 أخرى.

يه على ب، وبعد التن(أيام 07)وفي صورة عدم تعويض المواد المطلوبة في األجل المحدد 

من هذا  18تطبيق مقتضيات الفصل  ولها حقالمزّود المعني فإنه يمكن لإلدارة اعتباره متخليا 
 الكراس.

 :ط التسليموشر - ب         

المواد  تسليمب ويلتزم المزّود .رضتسلم المواد المطلوبة مقابل إمضاء وصوالت تسلّم في الغ
 .كّراس الّشروط توطبقا لمقتضيا المطلوبة الفنية لخاصياتوفق ا

( تكون 14 القسط إلى 07 القسط المواد المسلمة لكل فصول األقساط )منيجدر التأكيد أن  

 ال غير. )origine’d(           أصلية الصنع

 االلتزامات: حالة التخلي عن 81الفصل 
 

جال آلفي ا اجزئيا أو كليأو تعويضها  صورة عدم إلتزام المزود بتسليم المواد المطلوبة يف

عتبار يمكن لإلدارة ا ، فإنههذا الكراس من 17و 13 ينالفصلمع مراعاة مقتضيات  ،حددةالم

قوم يف من يرة بتكلقوم اإلداوت لصفقة.لوبالتالي يتم الفسخ الجزئي أو الكلي  متخلّياالمزّود المعني 
جة اتالنّ  يةنائاالستثوالمصاريف أو المطلوب تعويضها  الطلبات غير المسلمة ويُحّمل مبلغ، بذلك

 عن ذلك على كاهل المزود المتخلي.
 

 ستفساراتاطلب : 91الفصل 
صنوص كنّراس خات وإستفسنارات بحيمكن لكّل عارض أن يطلب كتابيا من اإلدارة توضني 

 ولىـوتتن. منن تناريخ اإلعنالن عنن طلنب العنروض أيام (05) خمسةفي أجل أقصاه الّشروط وذلك 
 فس الّطريقنةفني نفنس التّناريخ وبنن وتعميم اإلجابة واإلجابة عليها االستفساراتة هذه ـاإلدارة دراس

 .ل العروضقبل إنقضاء التّاريخ األقصى لقبو( أيام 03) ثالثةأدناه في أجل على كافّة المشاركين 

  سجيلمعاليم التّ : 20الفصل 

 سنجلينم الـمزّود وتحتفظ اإلدارة بنظيرين أصليينكاهل على الصفقة  معاليم تـسجيلل حمّ تُ 

 ها.من
 

 : خالص المبالغ المستحقّة21الفصل 

وذلك في أجل ال يتجاوز  دون تحفظتسلمها تّم  طبقا للكميات التيأمر بالصرف  إصداريتم        
من بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة فاتورة في أربعة نظائر إيداع يوما من تاريخ  (30)
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تكون الفاتورة و وتكون أيضا مختومة ومرقمة وممضاة. ان القلمـلغ بلسـطرف المزود تتضمن المب
 .وصوالت التّسليم للمواد المعنيّةـمصحوبة وجوبا ب

م ألحكاقا ّود طبيُمكن أن يتحّملها المزويتّم خالص المبالغ بعد طرح غرامات التّأخير الّتي 

 من هذا الكّراس. 13لفصل ا

 ةــ: أحكام عامّ 22الفصل 

سنة ل 1039 ددـاألمر علمقتضيات  ،لم ينص عليه هذا الكراس فيما ،يبقى المزود خاضعا

ص والنصوواألوامر  لصفقات العموميّةا والمتعلق بتنظيم 2014مارس  13المؤرخ في  2014
  .العمل والجاري بهاالصلة  والتراتيب ذات وجميع التشاريع، والمتممة لهالمنقحة الترتيبية 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المــالحــق
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 ةـــــــالمـالحق اإلداريّ 
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 (01)الملحق عدد 
 عامة اداترشإة ـاقبط

 

 ..................................................................................................................................................... إسم المؤّسسة:

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

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

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

  ..............................................................................................................................................................الفاكس 

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

تحت  .............................................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 ............................................................عدد:

 

  ........................... في ................... حّرر بــ

 ختمالضاء وماإل                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهوريّة التونسية

 ة الحكومةرئاس

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 (02الملحق عدد )

 ستقالليّة المؤّسسة الّصغرىاتصريح على الّشرف ب
 

 ....................................................................................................................................... إنّي الممضي أسفله:
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 ................................................................................................................................................عمال بصفتي :

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

صنف المؤّسسة )أذكر مؤّسسة ناشطة أو حديثة 

 .............................................................................التّكوين(:

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

 ..................................................................................................................................... المعيّن محّل مخابرتها بــ:

 تحت عدد: ...........................................ل بالسجّل التجارّي بــ :المسجّ 

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

أس من ر (%25)أكثر من  تمتلكال  ه، أصّرح على الّشرف بأن"المسّمى " العارض

ألف  600 عامالتها الّسنويمال شركتي، مؤّسسة أو مجموعة مؤّسسات يتجاوز رقم م

 ألف دينار. 300دينار أو حجم إستثمارها األقصى مبلغ 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وـمضإلا                                                                            
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 (03الملحق عدد )

يع لجمالمسلمة بالنسبة  المشارك بها أو على الشرف بأصلية الموادتصريح 

 14إلى  07فصول األقساط من 
 

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

 ................................................................................................................................................عمال بصفتي :

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

مة المسلالمشارك بها أو بأصلية المواد المسّمى " العارض"، أصّرح على الّشرف 

 14و  13و  12و  11و  10 و  09و 08و 07فصول األقساط عدد جميع بالنسبة ل

 .واد االستهالكية للمعدات المكتبيةالخاصة بالم

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وـمضإلا                                                                            
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 الفـنّي رضــــالع ـالحقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسيةالجمهوريّة التو

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

 طباعةورق :  (04)دد ــالملحق ع
 

 الفصول ع/ر

اإلستجابة للشروط الفنية 

  المطلوبة

)*( 

 ال 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    

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )
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  .................... في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وـمضإلا                                                                                       

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

 

 أقالم:  (05)دد ـالملحق ع

 

 الشروط الفيّة المطلوبة الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 
 ال نعم 

01 STYLO A BILLE BLEU 

تكون الكتابة واضحة وغير  -

 طعةمتق

  الحبر وال ينفثذات جودة  -

غير قابل للكسر بسهولة -  

  

02 STYLO A BILLE NOIR 

تكون الكتابة واضحة وغير  -

 متقطعة

الحبر وال ينفثذات جودة  -  

 غير  قابل للكسر بسهولة -

  

03 STYLO A BILLE VERT 

تكون الكتابة واضحة وغير  -

 متقطعة

  الحبر وال ينفثذات جودة  -

 ابل للكسر بسهولةغير ق -

  

04 STYLO A BILLE ROUGE 

تكون الكتابة واضحة وغير  -

 متقطعة

  الحبر وال ينفثذات جودة  -

غير قابل للكسر بسهولة -  

  

05 STYLO POINTE FINE BLEU 

تكون الكتابة واضحة وغير  -

 متقطعة

  الحبر وال ينفثذات جودة  -

.غير قابل للكسر بسهولة -  

  

06 STYLO POINTE FINE NOIR 
تكون الكتابة واضحة وغير  -

   متقطعة
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  الحبر وال ينفثذات جودة  -

.غير قابل للكسر بسهولة -  

07 STYLO POINTE FINE VERT 

تكون الكتابة واضحة وغير  -

 متقطعة

  الحبر وال ينفثذات جودة  -

.غير قابل للكسر بسهولة -  

  

08 STYLO POINTE FINE ROUGE 

ة واضحة وغير تكون الكتاب -

 متقطعة

  الحبر وال ينفثذات جودة  -

.غير قابل للكسر بسهولة -  

  

09 STYLO MARQUEUR 

تكون الكتابة واضحة وغير  -

 متقطعة

  الحبر وال ينفثذات جودة  -

 .غير قابل للكسر بسهولة -

  

10 
CRAYON A MINE NOIR N ° 2 

 

 تكون الكتابة واضحة -

غير قابل للكسر بسهولة -  

ال يتفتت عند عمليةّ التقليم -  
  

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ......................... حّرر بــ

 ختمالواء ــــــــمضاإل                                                                   

 
 

 نسيةالجمهوريّة التو

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 
 

 وكراسات ملفات:  (06)دد ـالملحق ع
 

 الشروط الفيّة المطلوبة الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 
 ال نعم 

01 
CHEMISES CARTONNEES 

DIFFERENTES COULEURS  

- Différentes couleurs,  

- Dimensions : 24 cm/32 cm   

(± 3 mm ) 

- En carton lisse, non 

recyclé  

  

02 
CHEMISES CARTONNEES 

BLANCHES  

-Extra Blanches 

- Dimensions : 24 cm/32 cm   

(± 3 mm ) 

- En carton lisse, non recyclé 

  

03 CHEMISES KRAFT  -Lisse ; non recyclé   

04 BLOC  NOTE  PETIT  FORMAT 

-Dimensions : 15  * 21 cm (± 3 mm ) 

- 100 pages 

- Bloc note : (5/5) 
  

05 BLOC NOTE GRAND FORMAT 

-Dimensions : 21  * 29,7 cm (± 3 mm ) 

- 100 pages 

- Bloc note : (5/5) 
  

06 CAHIER REGISTRE 200  pages 

-Volume : 200 pages (± 10 pages )    

- registre : (5/5) 

-Dimensions : 29,1 /20,9 cm (± 2 mm ) 
  

07 CAHIER REGISTRE 300  pages 

-Volume : 300 pages (± 10 pages )    

- registre : (5/5) 

-Dimensions : 29,1 /21,2 cm (± 2 mm ) 
  

08 CAHIER SPIRAL  300  pages 
--Volume : 300 pages (± 10 pages )    

- Dimensions : 22x17 cm (± 3 mm )   

09 
REGISTRE 

D’ENREGISTREMNT DU 

-Modèle : arrivée du courrier 

-Dim : 32x24cm (± 2 cm )   
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COURIER  /ARRIVEE ARABE -Volume : 150 pages 

- Ouverture en arabe 

10 
REGISTRE 

D’ENREGISTREMNT DU 

COURIER /DEPART ARABE 

-Modèle : départ  du courrier 

-Dim : 32x24cm (± 2 cm ) 

- Volume : 150 pages (± 25 pages ) 

-Ouverture en arabe 

  

11 REGISTRE ALPHABETIQUE 

-Dim : 30x24cm (± 2 cm ) 

- Volume : 170 pages (± 20 pages ) 

-Ouverture en français 
  

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ......................... حّرر بــ

 ختمالواء ــــــــمضاإل                                                                   

 
 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

 

 حافظات أرشيف ودفاتر إمضاء:  (07)دد ـالملحق ع

 

 الشروط الفيّة المطلوبة الفصول ر/ع

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 
 ال نعم 

01 
BOITE  D'ARCHIVES  

CARTONNEE  10 CM 

-En carton lisse,     

-Moyen format 

- Ne se déchire pas lors de plissage 
  

02 
BOITES D'ARCHIVES 

CARTONNEES  15 CM 

-En carton lisse,     

-Grand format 

- Ne se déchire pas lors de plissage 
  

03 
BOITES D'ARCHIVES 

CARTONNEES  05 CM 

-En carton lisse    , 

-Grand format 

- Ne se déchire pas lors de plissage 
  

04 PARAPHEUR (24 VUES) 

- Format : 24 vues 

-  Ouverture en arabe 

-  Couverture avec  un porte nom 
  

05 PARAPHEUR (12 VUES) 

- Format : 12 vues 

-  Ouverture en arabe 

- Couverture avec  un porte nom 
  

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ......................... حّرر بــ

 ختمالواء ـمضاإل                                                                   
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 ة للمصالح المشتركة اإلدارة العام
 

 1مجموعة  :مواد مكتبيّة مختلفة:  (08)دد ـالملحق ع

 الشروط الفيّة المطلوبة الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 
 ال نعم 

01 
 PAPIER  COUVERTURE  TRANSPARENT 

 (paquet de 100 feuilles) 

-Paquet de 100 

feuilles/Format A4 

-En plastique souple, 

-Incassable lors du plissage 

  

02 
PAPIER COUVERTURE PAGE DE 

GARDE  (paquet de 100 feuilles) 

- Paquet de 100 

feuilles/Format A4  

-Carton brillant, lisse 
  

03 TAILLE  CRAYONS  

- Métallique 

- Un trou/simple 

- Lame aigu 
  

04 BLOC  POST-IT   

- Auto-adhésives  

- Amovibles 

- Format 51 x 38 mm (± 2 mm 

) 

  

05 BLOC  POST-IT 

- Auto-adhésives  

- Amovibles 

- Format 76 x 76 mm (± 2 mm 

) 

  

06 CORRECTEUR  LIQUIDE  

- bonne concentration du 

liquide, 

- Ne sèche pas rapidement, 

- Double flacons 

  

07 REGLE  PLATE  

-En plastique transparent et 

souple 

-Chiffres lisibles 

-longueur : 30 cm 

  

08 TUBE  DE COLLE  FORTE 

-Concentré 

-Moyen modèle 

-Faible odeur 
  

09 ROULEAU DE SCOTCH 

-Ruban adhésif  19mm (± 2 

mm ) x30m 

-Moyen modèle 
  

10 
ROULEAU DE SCOTCH POUR  

EMBALLAGE 

-Ruban adhésif  48mm(± 2 mm 

)  x100m 

-Couleur marron 
  

11 GOMME  

- Moyen modèle 

- Blanc 

- Dimensions : (3,7 * 1,8) cm 

±0.3cm 

  

12 TROMBONNES POUR PAPIER  N°3 

- Paquet de 100 pièces 

- Inoxydable 

- Dimensions :  33  mm (± 3 

mm ) 

  

13 CLASSEUR DE BUREAU  
- Avec 3 anneaux  

-Format A4   

14 CLASSEUR CHRONO  
- Grand format 

-Avec levier en acier   



 

21 
 

15 CORBEILLE A COURIER 
- Superposable et démontable 

-En plastique dur   

16 
POCHETTE INTERCALAIRE (paquet de 

100 feuilles) 

- En plastique transparent et 

épais,  

- Format A4 

- paquet de 100 feuilles 

  

17 DATEUR EN ARABE 
-Chiffres et lettres lisibles  

-Moyen modèle   

18 DATEUR  EN  FRANCAIS 
-Chiffres et lettres lisibles  

-Moyen modèle   
 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ......................... حّرر بــ

 ختمالواء ـمضاإل                                                                   
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 التونسية ةالجمهوريّ 

 رئاسة الحكومة

 ح المشتركة اإلدارة العامة للمصال

 2مواد مكتبيّة مختلفة: مجموعة :  (09)دد ـالملحق ع
 

 الشروط الفيّة المطلوبة الفصول ع/ر
 )*( للشروط الفنية المطلوبة االستجابة

 ال نعم 

01 AGRAFES 

- Paquet de 20 morceaux 

- Cuivré 

- Dimensions : 24/6 (± 0.2 ) 
  

02 
PAIRES DE CISEAUX 

POUR PAPIER  

- Pointe en métal inoxydable  

-Poignée  compact en 

plastique  

-Moyen modèle   

  

03 
GARNITURE  DE  

BUREAU 

- simili cuir marron ou noir 

-05 pièces  

-Bonne finition 
  

04 OUVRE  LETTRES 
-Manche en plastic  

-Lame en acier inoxydable   

05 AGRAFEUSE  

-Métallique inoxydable 

-Format agrafes : 24/6  (± 0.2 

) 
  

06 
AGRAFEUSE GEANTE  

B45 

-Métallique inoxydable 

- AGRAFEUSE GEANTE B45   

07 ARRACHE AGRAFE 

-Métallique ; poignée en 

plastique dur 

Inoxydable - 
  

08 
PORTE  DOCUMENTS  80 

VUES  

-Couverture en plastique 

- Format : 80 vues 

- Intercalaires épais     
  

09 
PORTE  DOCUMENTS  

100 VUES 

-Couverture en plastique 

- Format : 100 vues 

- Intercalaires épais     
  

10 ROULEAUX  FICELLE 

-Bobine de 2 kg 

-Fil en Plastique de bonne  

qualité 
  

11 PUNAISE 

-Paquet de 50 pièces 

- Inoxydable 

 Bonne finition - 
  

12 PORTE  TAMPONS 
- 01 étage, démontable 

- Métallique    

13 
ATTACHE COIN 

LETTRES  

-Paquet de 50 pièces 

-Métallique argenté   

14 
BOITE A TAMPONS 

BLEU 

- Métallique 

-Pour encre  couleur bleu   

15 FLACON D’ENCRE BLEU 
- Liquide concentré 

-  Ne sèche pas rapidement   

16 
FLACON D’ENCRE 

ROUGE 

- Liquide concentré 

-  Ne sèche pas rapidement   

17 
PERFORATRICE DE 

PAPIER AVEC  3 TROUS 

-Corps tout acier 

-Réglette coulissante pour 

alignement format papier 
  

18 
PERFORATRICE DE 

PAPIER AVEC 4 TROUS 

-Corps tout acier 

-Réglette coulissante pour 

alignement format papier 
  

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ......................... حّرر بــ

 ختمالو اءــمضاإل                                                                   
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

 

 "Toshibaمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ": (10)دد ـالملحق ع
 

 الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 

 ال نعم

01 
TONER  POUR COPIEUR TOSHIBA  E - STUDIO 225/455 

(REF:T-4530E) 
  

02 TONER POUR COPIEUR TOSHIBA  3008E/2508A   

03 TONER POUR COPIEUR TOSHIBA  5070   

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وــمضإلا                                                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

 

 "Xeroxمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع " :  ( 11 دد )ــــالملحق ع
 

 الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 

 ال نعم

01 TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 5225   

02 TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 5020   

03 TONER  POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 5745   

04 
TONER  POUR COPIEUR  XEROX WORK CENTRE 5845        

( Ref : 006R015) 
  

05 
TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 7428          

 ( Ref :006R01399 Noir) 
  

06 
TONER POUR COPIEUR  XEROX WORK CENTRE 7428    

(Ref :006R01400) /JAUNE 
  

07 
TONER POUR COPIEUR XEROX WORK CENTRE 7428     

(Ref :006R01402) /MAGENTA 
  

08 
TONER  POUR COPIEUR  XEROX WORK CENTRE 7428  

(Ref :006R01401)/CYAN 
  

09 TONER POUR COPIEUR XEROX 5325   

10 TONER POUR COPIEUR XEROX  5955   

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )
 

  ............................. في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وــمضإلا                                                                                                            
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 ةالجمهوريّة التونسي

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

 
 "Sharpمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ":  (12)دد ـــالملحق ع

 
 

 الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 

 ال نعم

01 
TONER  POUR COPIEUR  SHARP AR-5127/AR-5625 

(REF:310FT) 
  

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

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

04 
TONER POUR COPIEUR  SHARP MX-M453U                  

(REF:MX-500FT) 
  

 

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وــمضإلا                                                                                                               
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 مهوريّة التونسيةالج

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

 

 "Kyoceraلآلالت الناسخة من نوع "مواد إستهالكية :  (13)دد ـــالملحق ع
 

 الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 

 ال نعم

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

02 TONER POUR COPIEUR KYOCERA M4132 IDN (REF: 6115)   

03 
TONER POUR COPIEUR KYOCERA M8124 CIDN (REF:8115) 

Cyan 
  

04 
TONER POUR COPIEUR KYOCERA M8124 CIDN (REF:8115) 

Magenta 
  

05 
TONER POUR COPIEUR KYOCERA M8124 CIDN (REF:8115)  

Yellow 
  

06 
TONER POUR COPIEUR KYOCERA M8124 CIDN (REF:8115)  

Black 
  

07 TONER POUR COPIEUR  KYOCERA KM 3035   

 

 ( في الخانة المناسبة. X مة ))*(: يتعيّن وضع عال

  ............................. في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                             
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 صالح المشتركة اإلدارة العامة للم

 

 

من نوع و أجهزة الفاكس مواد إستهالكية لآلالت الناسخة :  (14)دد ـــالملحق ع

"Canon" 
 

 الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 

 ال نعم

01 TONER POUR COPIEUR CANON 3035   

02 TONER POUR COPIEUR CANON 7105   

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

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

 

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                             
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

 

 

 "Konica Minoltaمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ": ( 15 دد )ــالملحق ع
 

 الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 

 ال نعم

01 
TONER POUR COPIEUR KONICA MINOLTA BIZ HUB 211 

(REF: TN114) 
  

02 TONER POUR COPIEUR KONICA MINOLTA (REF: TN 311)   

03 TONER POUR COPIEUR KONICA MINOLTA (REF: TN 217)   

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                             
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

 

 "Ricohمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع ": ( 16 دد )ــالملحق ع
 

 الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 

 ال 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) 
  

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                             
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

 

 "Brotherمن نوع " جهزة الفاكسمواد إستهالكية أل: (17)دد ـــالملحق ع
 

 الفصول ع/ر

للشروط الفنية  االستجابة

 المطلوبة

)*( 

 ال 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)   

 ( في الخانة المناسبة. X )*(: يتعيّن وضع عالمة )

  ............................. في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                             
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 يـــــالمـال مـالحق العرض
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

  ورق طباعة: (18ملحق عدد )ال
 

 

الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم بلسان القلم: 

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

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

                     .................... في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وــمضإلا                                                                                         

 

 

 

 

 الكمية   الفصل                        ع/ر

 الثمن الفردي بالدينار  

بإحتساب جميع  

 األداءات

 و المعاليم       

 الثمن الجملي بالدينار  

بإحتساب جميع  

 األداءات

 و المعاليم       

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 الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

  المــــأق:  (19دد )ـحق عالمل
 

 الكميّة الفصول ع/ر

الثمن الفردي بالدينار          

 األداءات وبإحتساب جميع

 المعاليم

       الثمن الجملي بالدينار          

 األداءات وبإحتساب جميع

 المعاليم

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 50   
10 CRAYON A MINE NOIR N ° 2 350   

  المعاليماألداءات و وبإحتساب جميع الثمن الجملي بالدينار 
 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: والجملي بالدينار  المبلغ
........................................................ 

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وـــمضإلا                                                                               

 

 

 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

 ملفات وكراسات: (20دد )ـالملحق ع
 

الثمن الجملي بالدينار                 الثمن الفردي بالدينار           الكميّة الفصول ع/ر
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األداءات  وبإحتساب جميع 

 المعاليمو

األداءات ب جميع وبإحتسا

 المعاليمو

01 
CHEMISES CARTONNEES 

DIFFERENTES COULEURS  50000 
  

02 CHEMISES CARTONNEES 

BLANCHES  
7000   

03 
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 10   
09 REGISTRE D’ENREGISTREMNT 

DU COURIER  /ARRIVEE ARABE 15   
10 REGISTRE D’ENREGISTREMNT 

DU COURIER /DEPART ARABE 15   
11 REGISTRE ALPHABETIQUE 10   

  معاليمالاألداءات و وبإحتساب جميع الثمن الجملي بالدينار 
 

بلسان القلم:  والمعاليم بإحتساب جميع األداءاتوالجملي بالدينار  المبلغ

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وــمضإلا                                                                                           
 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

 أرشيف ودفاتر إمضاء حافظات :(21دد )ـالملحق ع
 

 الكميّة الفصول ع/ر

الثمن الفردي بالدينار          

 األداءات وبإحتساب جميع

 المعاليمو

       الثمن الجملي بالدينار          

ألداءات ا وبإحتساب جميع

 المعاليمو

01 
BOITE  D'ARCHIVES  

CARTONNEE  10 CM  1500 
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02 
BOITES D'ARCHIVES 

CARTONNEES  15 CM   
700 

  

03 
BOITES D'ARCHIVES 

CARTONNEES  05 CM   
250   

04 
PARAPHEUR (24VUES) 50   

05 PARAPHEUR (24VUES) 50   

  المعاليماألداءات و وبإحتساب جميع الثمن الجملي بالدينار 

 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: والجملي بالدينار  المبلغ

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

اء ــمضإلا                                                                                             

 ختمالو
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة
 

 1 : مجموعةمواد مكتبية مختلفة:  (22دد )ـالملحق ع
 

 الكميّة الفصول ع/ر

  الثمن الفردي بالدينار        

األداءات وبإحتساب جميع 

 المعاليمو

        الثمن الجملي بالدينار         

األداءات وبإحتساب جميع 

 المعاليمو

01  PAPIER  COUVERTURE  

TRANSPARENT  (paquet de 100 

feuilles) 

20  
paquets 

  

02 PAPIER COUVERTURE PAGE 

DE GARDE  (paquet de 100 

feuilles) 

20  
paquets 

  

03 TAILLE  CRAYONS  200   
04 BLOC  POST-IT  (Format 51 x 38 

mm (± 2 mm )) 
200 

BLOCS 
  

05 BLOC  POST-IT (Format 76 x 

76mm (± 2 mm )) 
250 

BLOCS 
  

06 CORRECTEUR  LIQUIDE  300   
07 REGLE  PLATE 30 CM 100   
08 TUBE  DE COLLE  FORTE 700   
09 ROULEAU DE SCOTCH 700   
10 ROULEAU DE SCOTCH POUR  

EMBALLAGE 
70   

11 GOMME  250   
12 TROMBONNES POUR PAPIER 

N°3   
1000 

paquets 
  

13 CLASSEUR DE BUREAU 30   
14 CLASSEUR CHRONO 50   
15 CORBEILLE A COURIER 100   
16 POCHETTE INTERCALAIRE 

(paquet de 100 feuilles) 
150 

paquets 
  

17 DATEUR EN ARABE 30   
18 DATEUR  EN  FRANCAIS 30   

  المعاليماألداءات ووبإحتساب جميع  الثمن الجملي بالدينار
 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: والجملي بالدينار  المبلغ

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وـمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 2 : مجموعةمواد مكتبية مختلفة: (23دد )ـالملحق ع
 

 الكميّة الفصول ع/ر

  الثمن الفردي بالدينار        

وبإحتساب جميع األداءات 

 والمعاليم

        الدينار         الثمن الجملي ب

إحتساب جميع األداءات وب

 والمعاليم

01 
AGRAFES (paquet de 20 morceaux) 

1200 
paquets 

  
02 PAIRES DE CISEAUX POUR 

PAPIER  200   
03 GARNITURE  DE  BUREAU 25   
04 OUVRE  LETTRES 20   
05 AGRAFEUSE  150   
06 AGRAFEUSE GEANTE B45 02   
07 ARRACHE AGRAFE 50   
08 PORTE  DOCUMENTS ( 80 Vues ) 30   
09 PORTE  DOCUMENTS ( 100 Vues ) 30   
10 ROULEAUX  FICELLE 10   
11 

PUNAISE (paquet de 50) 
30 

paquets 
  

12 PORTE  TAMPONS 10   
13 ATTACHE COIN LETTRES 

(paquet de 50 Pièces) 

30 
paquets 

  
14 BOITE A TAMPONS BLEU 30   
15 FLACON D’ENCRE BLEU 50   
16 FLACON D’ENCRE ROUGE 10   
17 PERFORATRICE DE PAPIER 

AVEC 3 TROUS 
02   

18 PERFORATRICE DE PAPIER 

AVEC 4 TROUS 
02   

  المعاليماألداءات ووبإحتساب جميع الثمن الجملي بالدينار 
 

 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: والجملي بالدينار  المبلغ

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

  .................... في ................... حّرر بــ
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 ختمالاء وـمضاإل
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

 "Toshibaمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع " : (24دد )ـالملحق ع
 

 ةالكميّ  الفصول ع/ر

  الثمن الفردي بالدينار        

وبإحتساب جميع األداءات 

 والمعاليم

       الثمن الجملي بالدينار          

وبإحتساب جميع األداءات 

 والمعاليم

01 TONER  POUR COPIEUR 

TOSHIBA  E - STUDIO 225/455 

(REF:T-4530E) 
07   

02 
TONER POUR COPIEUR 

TOSHIBA  3008E/2508 A 
07 

  

03 
TONER POUR COPIEUR 

TOSHIBA  5070 
07 

  

  المعاليماألداءات ووبإحتساب جميع  الثمن الجملي بالدينار

 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: والجملي بالدينار  المبلغ

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختمالاء وـمضاإل
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

 "Xeroxمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع " : (25دد )ـالملحق ع

 

 الكميّة الفصول ع/ر

  الثمن الفردي بالدينار        

وبإحتساب جميع األداءات 

 والمعاليم

       الثمن الجملي بالدينار          

إحتساب جميع األداءات وب

 والمعاليم

01 TONER POUR COPIEUR XEROX 

WORK CENTRE 5225 
06   

02 TONER POUR COPIEUR XEROX 

WORK CENTRE 5020 
06   

03 TONER  POUR COPIEUR XEROX 

WORK CENTRE 5745 
13   

04 TONER  POUR COPIEUR  XEROX 

WORK CENTRE 5845 ( Ref : 

006R015) 
13 

  

05 TONER POUR COPIEUR XEROX 

WORK CENTRE 7428 ( Ref 

:006R01399)/ Noir 
02 

  

06 TONER POUR COPIEUR  XEROX 

WORK CENTRE 7428 (Ref 

:006R01400) /JAUNE 
02 

  

07 TONER POUR COPIEUR XEROX 

WORK CENTRE 7428 (Ref 

:006R01402) /MAGENTA 
02 

  

08 TONER  POUR COPIEUR  XEROX 

WORK CENTRE 7428  (Ref 

:006R01401)/CYAN 
02 

  

09 TONER POUR COPIEUR XEROX 

5325 
05   

10 TONER POUR COPIEUR XEROX  

5955 
06   

  المعاليماألداءات ووبإحتساب جميع  الثمن الجملي بالدينار
 

 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: والجملي بالدينار  المبلغ

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وـمضاإل                                                                   
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

 "Sharpة لآلالت الناسخة من نوع "مواد إستهالكي :(26دد )ـالملحق ع

 

 الكميّة الفصول ع/ر

  الثمن الفردي بالدينار        

جميع األداءات وبإحتساب 

 و المعاليم    

         الثمن الجملي بالدينار        

جميع األداءات وبإحتساب 

 و المعاليم   

01 TONER  POUR COPIEUR  SHARP 

AR-5127/AR-5625 (REF:310FT) 07   

02 TONER  POUR COPIEUR  SHARP AR 

-5726 (REF:312FT) 
08   

03 TONER  POUR COPIEUR  SHARP AR 

- 5320 (REF:AR-016FT) 
08   

04 TONER POUR COPIEUR  SHARP 

MX-M453U (REF:MX-500FT) 
05   

  و المعاليمالثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات 

 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: ولدينار الجملي با المبلغ

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وـمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

 "Kyoceraمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع " : (27دد )ـالملحق ع
 

 الكميّة الفصول ع/ر

الثمن الفردي بالدينار          

 جميع األداءات وبإحتساب 

 و المعاليم   

الثمن الجملي بالدينار                 

   جميع األداءاتوبإحتساب 

 و المعاليم    

01 
TONER POUR COPIEUR  

KYOCERA SF 6530 (REF: TK 475) 20 
  

02 
TONER POUR COPIEUR 

KYOCERA M4132 IDN (REF: 6115) 15   

03 TONER POUR COPIEUR 

KYOCERA M8124 CIDN 

(REF:8115) Cyan 
03   

04 TONER POUR COPIEUR 

KYOCERA M8124 CIDN 

(REF:8115) Magenta 
03   

05 TONER POUR COPIEUR 

KYOCERA M8124 CIDN 

(REF:8115)  Yellow 
03   

06 TONER POUR COPIEUR 

KYOCERA M 8124 CIDN 

(REF:8115)  Black 
05   

07 TONER POUR COPIEUR  

KYOCERA KM 3035 
05   

  و المعاليمالثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات 

 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: ونار الجملي بالدي المبلغ
........................................................ 

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وـمضإلا                                                                               

 

 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة
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  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

من نوع وأجهزة الفاكس مواد إستهالكية لآلالت الناسخة :  (28)دد ـالملحق ع

"Canon" 
 

 الكميّة الفصول ع/ر
 ار         الثمن الفردي بالدين

 وبإحتساب جميع المعاليم

       الثمن الجملي بالدينار          

 وبإحتساب جميع المعاليم

01 TONER POUR COPIEUR CANON 

3035 
05   

02 TONER POUR COPIEUR CANON 

7105 03   

03 TONER POUR FAX CANON L-160 

(REF:FX 10) 
05   

04 TONER POUR FAX CANON  L– 

240  (REF:FX -3) 05   

  و المعاليمجميع األداءات الثمن الجملي بالدينار بإحتساب 
 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: والجملي بالدينار  المبلغ

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وـمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

  (29)دد ـالملحق ع

 "Konica Minoltaمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع "

 

 الكميّة الفصول ع/ر

  الثمن الفردي بالدينار        

جميع األداءات إحتساب وب

 و المعاليم

       الثمن الجملي بالدينار          

و جميع األداءات وبإحتساب 

 المعاليم

01 
TONER POUR COPIEUR KONICA 

MINOLTA BIZ HUB 211 (REF: 

TN114) 
07 

  

02 
TONER POUR COPIEUR KONICA 

MINOLTA (REF: TN 311) 
07   

03 
TONER POUR COPIEUR KONICA 

MINOLTA (REF: TN 217) 07 
  

  و المعاليمجميع األداءات الثمن الجملي بالدينار بإحتساب 

 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: والجملي بالدينار  المبلغ

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وـمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

  (30)دد ـالملحق ع

 "Ricohمواد إستهالكية لآلالت الناسخة من نوع "

 الكميّة الفصول ع/ر

الثمن الفردي بالدينار          

  ميع األداءات جوبإحتساب 

 و المعاليم  

الثمن الجملي بالدينار                 

 جميع األداءات وبإحتساب 

 و المعاليم  

01 
TONER POUR COPIEUR RICOH 

AFICIO 1060/2060/MP6500 

(REF:6210D) 
05 

  

02 
TONER POUR COPIEUR RICOH 

MP2000 /MP1500 (REF:1230D) 
05 

  

03 
TONER POUR COPIEUR RICOH 

AFICIO MP4500/MP5000B/MP4001 

(REF:TYPE 4500E) 
10 

  

04 
TONER POUR COPIEUR  RICOH 

AFICIO MP2500 (REF:TYPE 2500E) 05 
  

  و المعاليمالثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات 

 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: والجملي بالدينار  المبلغ

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وـمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 

 "Brotherمن نوع " هزة الفاكسجواد إستهالكية أل: م (31دد )ـالملحق ع
 

 الكميّة الفصول ع/ر
  الثمن الفردي بالدينار        

 وبإحتساب جميع المعاليم

       الثمن الجملي بالدينار          

 وبإحتساب جميع المعاليم

01 BLOC PHOTORECEPTEUR POUR 

FAX BROTHER 2820 (REF: DR-

2000) 
01   

02 TAMBOUR POUR FAX BROTHER 

2845 
01   

03 TONER POUR FAX BROTHER 

2820 (REF:TN -2000) 
15   

04 TONER POUR FAX BROTHER 

2845 (REF:TN -2220) 
30   

  الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات 
 

بإحتساب جميع األداءات بلسان القلم: والجملي بالدينار  المبلغ

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

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

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

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وـمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (32) الملحق عدد

  ي الخاصة بالقسط األولوثيقة التعّهد المال 
 .................................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 ........................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 ............................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

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

 ..............................................................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

 .......................... ......................................................عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض عبع

 سة الحكومةرئا لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020إلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد كّراس الّشروط ا -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية ورقية

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائق( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال1

صول فصل من آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل فالمذكورة 

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

... ...................................................قيمة المضافة:* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على ال

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

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

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

......... ...........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

.. ......................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  .) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (............. .......................................
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روط، اس الشّ ن كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضم

خ تاري تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند

 إمضاء عقد الّصفقة.

 : ثابتة وغير قابلة للمراجعة. ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة2

بارها بإعت ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

اعي اإلجتم لضماندلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل( بأن أ5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 نفقتي وتحت مسؤوليّتي. الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على

ي ّصفقة فقد ال( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع7

)ذكر .....................................................عدد تحت..............................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -لبريديّة الهويّة البنكيّة/ا

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (33) لحق عددالم

  الثانيوثيقة التعّهد المالي الخاصة بالقسط  
 ..................................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 .........................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 ..............................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

 ....................................................................عدد:

المعيّن محّل مخابرته 

 .................................................................................................................................................بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

 ...... .............................................................................عدد:

 مواد ورقية القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

 رئاسة الحكومة لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  ثيقة اإللتزام التعّهد الّذي يمثّل و -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائقلعروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال( توفير المواد موضوع إعالن طلب ا1

فصول  صل منالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل ف

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 الي: وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّ 

... ...................................................* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة:

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

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

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

......... ...........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

... .....................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

روط، اس الشّ ن كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضم

خ تاري تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند

 إمضاء عقد الّصفقة.

 : ثابتة وغير قابلة للمراجعة. ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة2

بارها بإعت ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
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اعي اإلجتم لضماندلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل( بأن أ5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 نفقتي وتحت مسؤوليّتي. الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على

ي ّصفقة فقد ال( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع7

)ذكر ....................................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -ديّة الهويّة البنكيّة/البري

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (34) الملحق عدد

  ثالثالخاصة بالقسط ال وثيقة التعّهد المالي 
 ...................................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 .........................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 .............................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

تحت ...........................................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 ...................................................................عدد:

 ...............................................................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

 ... ...............................................................................عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

 سة الحكومةرئا لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائقط الّتي تنّص عليه ال( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشرو1

فصول  صل منالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل ف

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

... ...................................................رض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة:* مبلغ الع

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

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

 لدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (.) با........ 

......... ...........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

... .....................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  .لدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام () با............. .......................................
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روط، اس الشّ ن كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضم

خ تاري تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند

 إمضاء عقد الّصفقة.

 ابتة وغير قابلة للمراجعة.( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ث2

بارها بإعت ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

ي إلجتماعالضمان بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل( بأن أدلي 5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 تي وتحت مسؤوليّتي.الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفق

ي ّصفقة فقد ال( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع7

)ذكر .......................................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -يّة الهويّة البنكيّة/البريد

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               



 

54 
 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (35) الملحق عدد

  رابعالخاصة بالقسط الوثيقة التعّهد المالي  
 ...................................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 ..........................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 ...............................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

تحت ...........................................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 ...................................................................عدد:

المعيّن محّل مخابرته 

 ................................................................................................................................................بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

 .... ..............................................................................عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

 سة الحكومةرئا لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

   التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائقّشروط الّتي تنّص عليه ال( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل1

فصول  صل منالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل ف

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

... ...................................................العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة: * مبلغ

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

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

......... ...........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

... .....................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  .ن القلم واألرقام () بالدّينار ومكتوب بلسا............. .......................................
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روط، اس الشّ ن كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضم

خ تاري تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند

 إمضاء عقد الّصفقة.

 راجعة.( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للم2

بارها بإعت ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

اعي اإلجتم لضمانوضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل ( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.

ي ّصفقة فقد ال( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع7

)ذكر .........................................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

  .................... في ................... ر بــحرّ 

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (36) الملحق عدد

  خامسالخاصة بالقسط الالمالي  وثيقة التعّهد 
 ...............................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 .....................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 .........................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

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

 ...........................................................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

 ...... ........................................................................عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددعلى كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض عبعد اإلّطالع 

 سة الحكومةرئا لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020لفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد كّراس الّشروط اإلداريّة وا -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائق( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال1

فصول  صل منجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل فالمذكورة آنفا طبقا ل

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

... ...................................................ة:* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضاف

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

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

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

......... ...........................................................................................ء على القيمة المضافة:* األدا

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

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

.. ......................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  .) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (............. .......................................
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روط، اس الشّ ن كرّ ة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمكنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّ 

خ تاري تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند

 إمضاء عقد الّصفقة.

 ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.2

بارها بإعت اإلداريّة والفنيّة الخاّصة ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

اعي ماإلجت لضمان( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.

ي ّصفقة فقد الي يتعّهد بها بموجب ع( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّت7

)ذكر .......................................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (37) الملحق عدد

  سادسالخاصة بالقسط ال وثيقة التعّهد المالي 
 ..........................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 .................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 ......................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

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

 ....................................................................................................................................... مخابرته بــ:المعيّن محلّ 

 لكامل (با ن) ذكر العنوا ......................................................................................................................

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

 ..... ....................................................................عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

 سة الحكومةرئا لفائدة 2020بعنوان سنة  ية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةومواد مكتب

 والمتمثّلة في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  تهالكية للمعدات المكتبيةومواد مكتبية ومواد اسورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائق( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال1

فصول  صل منالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل ف

ءات األداوين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة هذه الجداول آخذا بع

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

... ...................................................* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة:

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

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

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

........ ............................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

... .....................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  .) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (............. .......................................
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روط، اس الشّ ن كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضم

خ تاري ة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عندتكون هذه األسعار وخاصّ 

 إمضاء عقد الّصفقة.

 ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.2

بارها بإعت ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120ط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )( اإلبقاء على شرو4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

اعي اإلجتم لضمان( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

فسخ عقد  في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك، ( أصّرح بأنّني6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.

ي ّصفقة فقد ال( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع7

)ذكر ......................................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (38) الملحق عدد

  سابعالخاصة بالقسط ال وثيقة التعّهد المالي 
 ............................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 ...................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 .......................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

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

 .........................................................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

جتماعّي تحت منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإل

 ..... .......................................................................عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

 كومةسة الحرئا لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 د بما يلي: أتعهّ 

 وثائق( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال1

فصول  صل منالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل ف

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: وخاّصة 

... ...................................................* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة:

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

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

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

......... ...........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

... .....................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  .) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (............. .......................................
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روط، اس الشّ ن كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضم

خ تاري تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند

 فقة.إمضاء عقد الصّ 

 ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.2

بارها بإعت ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 خر أجل محدّد لقبول العروض.آل

اعي اإلجتم لضمان( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 فقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.الصّ 

ي ّصفقة فقد ال( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع7

)ذكر ......................................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  امة للمصالح المشتركةاإلدارة الع

   (39) الملحق عدد

  الثامنوثيقة التعّهد المالي الخاصة بالقسط  
 ..............................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 ......................................................................................................................................................:عمال بصفتي 

 ...........................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

 .................................................................تحت عدد:...........................................ــ :المسّجل بالسجّل التجارّي ب

 .............................................................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

 ...... ..........................................................................عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

 سة الحكومةرئا لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  وثيقة اإللتزام  التعّهد الّذي يمثّل -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائقالعروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال ( توفير المواد موضوع إعالن طلب1

فصول  صل منالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل ف

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 لتّالي: وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو ا

... ...................................................* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة:

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

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

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

......... ...........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

... .....................................................................................ألداءات:* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع ا

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

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

  .نار ومكتوب بلسان القلم واألرقام () بالدّي............. .......................................
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روط، اس الشّ ن كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضم

خ تاري تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند

 إمضاء عقد الّصفقة.

 وغير قابلة للمراجعة. ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة2

بارها بإعت ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

ي إلجتماعالضمان يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل( بأن أدلي بما 5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 تحت مسؤوليّتي.الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي و

ي ّصفقة فقد ال( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع7

)ذكر ........................................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. - الهويّة البنكيّة/البريديّة

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (40) الملحق عدد

  التاسعوثيقة التعّهد المالي الخاصة بالقسط  
 ..................................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 .........................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 .............................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

تحت ...........................................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 ...................................................................عدد:

المعيّن محّل مخابرته 

 ................................................................................................................................................بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

  .......................................................منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

 سة الحكومةرئا لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020وط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد كّراس الّشر -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائق( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال1

فصول  صل منورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل فالمذك

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

... ...................................................ى القيمة المضافة:* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء عل

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

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

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

......... ...........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

.. ......................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  .) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (............. .......................................
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وط، س الّشرن كّرااألثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمكنتيجة لتطبيق 

خ تاري تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند

 إمضاء عقد الّصفقة.

 ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.2

بارها بإعت بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة ( تطبيق جميع الفصول الواردة3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

اعي اإلجتم ضمانني لل( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوط5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.

ي ّصفقة فقد المي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمو7

)ذكر .........................................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (41) الملحق عدد

  عاشرالخاصة بالقسط الوثيقة التعّهد المالي  
 ...................................................................................................................................................لممضي أسفله:إنّي ا

 ..........................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 ..............................................................................................................................................................ممثّل شركة :

 .......................................................................................................................................................ي :المعّرف الجبائ

تحت ...........................................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 ....................................................................عدد:

المعيّن محّل مخابرته 

 .................................................................................................................................................بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

 . ................................................................................عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددى كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض عبعد اإلّطالع عل

 اسة الحكومةرئ لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020نيّة الخاّصة بطلب العروض عدد كّراس الّشروط اإلداريّة والف -3

مالحق وال 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائق( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال1

فصول  صل منفاول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل المذكورة آنفا طبقا لجد

داءات واأل هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

... ...................................................* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة:

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

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

......... ...........................................................................................على القيمة المضافة:* األداء 

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

 م (.) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقا............... ........................................

... .....................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  م (.) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقا............. ..........................................
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وط، س الّشرن كّراالّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمكنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة 

د تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عن

 تاريخ إمضاء عقد الّصفقة.

 ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.2

بارها بإعت إلداريّة والفنيّة الخاّصة( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط ا3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

عي ااإلجتم لضمان( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.

 فقة فيقد الصّ يتعّهد بها بموجب ع( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي 7

)ذكر ......................................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

. 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (42) الملحق عدد

  حادي عشرالخاصة بالقسط الوثيقة التعّهد المالي  
 .................................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 ........................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 .............................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

تحت ...........................................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 ....................................................................عدد:

المعيّن محّل مخابرته 

 ................................................................................................................................................بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

 .... ...................................................منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

 سة الحكومةرئا لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

اد ناء موّ القت 02/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائق( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال1

فصول  صل منالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل ف

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

.. ....................................................* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة:

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

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

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

......... ...........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

... .....................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  .) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (............. .......................................
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روط، لشّ اس ان كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضم

خ تاري تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند

 إمضاء عقد الّصفقة.

 ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.2

بارها بإعت ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة3

 صر الّصفقة.عنصرا من عنا

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

اعي اإلجتم لضمان( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل5

 هذا التّاريخ. طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.

ي ّصفقة فقد ال( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع7

)ذكر ........................................................عدد تحت...........................فاتر )البنك/ البريد(حسابي المسّجل بد

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (43) الملحق عدد

  ثاني عشرالخاصة بالقسط ال وثيقة التعّهد المالي 
 ...................................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 ..........................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 ..............................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

تحت ...........................................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 .....................................................................عدد:

مخابرته  المعيّن محلّ 

 ..................................................................................................................................................بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

 . ...................................................................................عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

 سة الحكومةرئا لفائدة 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائق( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال1

ل فصو صل منالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل ف

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

... ...................................................* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة:

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

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

......... ...........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

... .....................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  .) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام (............. .......................................
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روط، اس الشّ ن كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضم

خ تاري كون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عندت

 إمضاء عقد الّصفقة.

 ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.2

بارها بإعت ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة3

 ة.عنصرا من عناصر الّصفق

ليوم الموالي ا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

اعي اإلجتم لضمان( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل5

 اريخ.طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّ 

فسخ عقد  ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.

ي ّصفقة فقد ال( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع7

)ذكر .......................................................عدد تحت...........................نك/ البريد(حسابي المسّجل بدفاتر )الب

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (44) الملحق عدد

  ثالث عشرالخاصة بالقسط ال وثيقة التعّهد المالي 
 ...............................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 .......................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 ...........................................................................................................................................................كة :ممثّل شر

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

تحت ...........................................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :

 .................................................................عدد:

المعيّن محّل مخابرته 

 .............................................................................................................................................بــ:

 الكامل (ن بانو) ذكر الع.. ....................................................................................................................

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

 ........... .....................................................................عدد:

مواد  القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

رئاسة  ئدةلفا 2020بعنوان سنة  كية للمعدات المكتبيةومواد مكتبية ومواد استهال ورقية

 والمتمثّلة في:  الحكومة

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

تناء مّواد الق 02/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

مالحق وال 2020بعنوان سنة  المكتبية ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات ورقية

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

ق لوثائ( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ا1

فصول  صل منفالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل 

داءات واأل ع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرةهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جمي

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

..... .................................................* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة:

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

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

.......... ..........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

 م (.) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقا............... ........................................

...... ..................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

  م (.) بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقا............. ..........................................
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اس من كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ض

نافذة  ليها ضمن جداول األسعار،الّشروط، تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص ع

 عند تاريخ إمضاء عقد الّصفقة.

 ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.2

تبارها ة بإع( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاصّ 3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

اليوم  ( يوما إبتداء من120دّة مائة وعشرون )( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد م4

 الموالي آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

 لضمانل( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني 5

 اإلجتماعي طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

، فسخ مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك( أصّرح بأنّني في حّل من كّل 6

 عقد الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.

ي ّصفقة فقد الع( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب 7

)ذكر ...........................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 مهوريّة التونسيةالج

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (45) الملحق عدد

  رابع عشرالخاصة بالقسط ال وثيقة التعّهد المالي 
 ...............................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

 ......................................................................................................................................................عمال بصفتي :

 ..........................................................................................................................................................ممثّل شركة :

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

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

 ..............................................................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بــ:

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................

إلجتماعّي تحت منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان ا

 ...... ..........................................................................عدد:

 واد ورقيةم القتناء 02/2020 ددبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض ع

 سة الحكومةارئ لفائدة 2020 بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبية

 والمتمثّلة في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 02/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

الحق والم 2020بعنوان سنة  ومواد مكتبية ومواد استهالكية للمعدات المكتبيةورقية 

 التابعة له،
 

 أتعّهد بما يلي: 

 وثائق( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه ال1

فصول  صل منالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل ف

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 خاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: و

... ...................................................* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة:

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

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

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

......... ...........................................................................................* األداء على القيمة المضافة:

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

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

... .....................................................................................* المبلغ الجملّي بإعتبار جميع األداءات:

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

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

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



 

75 
 

روط، اس الشّ ن كرّ كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضم

خ تاري تكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار، نافذة عند

 قد الّصفقة.إمضاء ع

 ( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة.2

بارها بإعت ( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة3

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

الي ليوم الموا( يوما إبتداء من 120( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )4

 آلخر أجل محدّد لقبول العروض.

اعي اإلجتم لضمان( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.

د فسخ عق ( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،6

 الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.

ي ّصفقة فقد ال( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع7

)ذكر ........................................................عدد تحت...........................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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