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 الجمهوريّة التونسية

 ةـــة الحكومــرئاس

 ةـمشتركـح الـاإلدارة العامة للمصال

*** 

وفقا لإلجراءات  06/2020دد ـــــــــــــــــــطلب عروض عــ

 المبّسطة

 بعنوان سنة إستهالكية وتوابع المعدات اإلعالميةالقتناء مواد 

2020  
 

*** 

 اصةة والفنية الخــــــــــكراس الشروط اإلداري
 

 

 

 

 

 

 
 

 لجمهوريّة التونسيةا

 ةـة الحكومــــرئاس

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة
 

 

 الخاّصة والفنيّـة ةـكـراس الشروط اإلداريّ 
 

 :صباحا العاشرةعلى الساعة:  2020 جويلية 23 تاريخ آخر أجل لقبول العروض                            .                             

 والنصف الحادية عشرعلى الساعة:  2020 جويلية 23: تاريخ جلسة فتح الظروف 

 صباحا

 بساحة الحكومة اإلدارة العاّمة للمصالح المشتركة لرئاسة الحكومةمقر  : العنوان 

 بالقصبة. 

                                                      _ 
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 طلب العروض: تقديم األول الفصل

 رئاسة  ئدةلفا 2020بعنوان سنة  إستهالكية وتوابع المعدات اإلعالميةاد مو اقتناء :وعـالموض

 .الحكومة

 كما يلي أقساط (09) تسعة وزع الطلبات موضوع طلب العروض إلىت: توزيع الطلباتــت: 

العدد 

 الرتبي
 موضوع القسط

عدد الفصول 

المكونة 

 للقسط

 Samsung" 04مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :قسط األولال 01

 Epson" 06: مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "القسط الثاني 02

 13 (1" )مجموعة HP: مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "القسط الثالث 03

 13 (2" )مجموعة HP: مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "الرابعالقسط  04

 Lexmark" 05: مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "القسط الخامس 05

 Canon" 02ت الطابعة من نوع ": مواد إستهالكية لآلالالقسط السادس 06

 Ricoh" 08: مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "القسط السابع 07

 Kyocera" 03: مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "القسط الثامن 08

 12 : توابع إعالمية مختلفةالقسط التاسع 09
 

 :أنه تجدر اإلشارة الىو

  ،سط واحد أو أكثر أو في كّل األقساطقيمكن 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  -

 .لصغرىون حصريا لفائدة المؤسسات اتك 03القسط عدد المشاركة في  مع التأكيد على أنّ    
 

 مشاركتهاو شروط  لمؤّسسات الصغرى المعنية بطلب العروضا :2الفصل     

 المؤّسسات الّصغرى المنصوص لفائدة 03القسط عدد تّم بصفة حصرية تخصيص 
 2014مارس  13المؤّرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  20بالفصل  عليها

 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 

لمبيّنة روط اة والمؤّسسة حديثة التكوين وذلك وفقا للشوتعتبر مؤّسسة صغرى المؤّسسة الناشط
 من األمر المذكور أعاله. 20بالفصل 

 يثبت ويشترط على المؤّسسات الّصغرى التي ترغب في المشاركة في هذا القسط، تقديم ما

 :وذلك حجم المؤّسسة
ألف دينار.  600 يتجاوز رقم معامالتها الّسنوي مبـلغ أاليجب : بالنّسبة للمؤّسسة النّاشطة* 

مع أخذ  2018سنة  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 
ألف  300بلغ حجم إستثمارها األقصى م يتجاوز ال أنيجب : 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  69قانون عدد من ال 45باإلستشمار المنصوص عليها بالفصل 

 والمتعلّق بحفز المبادرة االقتصادية. 2007ديسمبر 

( من رأس مال المؤّسسة الّصغرى، % 25: كما يجب أن ال يمتلك أكثر من )مالحظة هاّمة
وللغرض يشملها التعريف المتعلّق بالمؤّسسات الصغرى.  مؤّسسة كانت أو مجموعة مؤّسسات ال
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والمتعلق باستقاللية المؤّسسة الصغرى وإرفاقه  (02)العارض إمضاء الملحق عدد  على يتعيّن
 إلى الوثائق اإلدارية المطلوبة.

 

 الوثائق المطلوبةو العروض إرسال وطريقة : شروط المشاركة 3الفصل 
 

 :العروض إرسالطريقة و شروط المشاركة  -1

ذا أن يكون مسّجال يتعين على كّل عارض يرغب في المشاركة في طلب العروض ه
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 " التسجيلعملية 

 .71566364التالي:على الرقم  بالهيئة العليا للّطلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة الخط

ي على وجوبا عبر منظومة الّشراء العمومالعروض الفنية والمالية حيث يتّم إرسال 
ه رة تجاوزها الحجم األقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليفي صوو ".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 ق المرسلة خارج الخط ودون أن تكون مخالالعارض ضمن عرضه اإللكتروني على الوثائ

في صورة وجود تضارب بين بعض عناصر و .للعناصر المضمنة بالعرض اإللكتروني

 .العرض اإللكتروني والعرض المادي يتم اعتماد عناصر العرض اإللكتروني
لوقتي الي اويتضّمن ملف المشاركة إلى جانب العرضين المالي والفني وثيقة الّضمان الم

ح " للعارضين مسTUNEPS هذا وتخّول منظومة الشراء العمومي " الوثائق اإلداريّة.و

 ( وإرسالها على الخط )عبر المنظومة(.scannés les documentsالوثائق )
 اريةويتعيّن على العارضين إرسال عروضهم المالية والفنية مرفقة بالوثائق اإلد

 باستثناء، "TUNEPSمومي على الخّط "المنصوص عليها الحقا عبر منظومة الشراء الع

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 لمصالح المشتركة بوذلك على العنوان التّالي "اإلدارة العامة لفي الغرض  إيداع

تونس " في ظرف مغلق يحمل عبارة "ال يفتح طلب  1020 -ساحة الحكومة بالقصبة -
لمعدات مواد إستهالكية وتوابع ا قتناءالوفقا لإلجراءات المبّسطة  06/2020العروض عدد 

 ." رئاسة الحكومة لفائدة 2020بعنوان سنة  اإلعالمية

ومة روض يتم إعتماد تاريخ إيداع ملف المشاركة عبر منظالع تاريخ وصول ولتحديد
ونظير من  لضمان المالي الوقتياوثيقة ". أّما بالنسبة لTUNEPSالشراء العمومي على الخط "

ومة سة الحكلرئا السجل التجاري فإنّه يتّم إعتماد تاريخ إيداع الوثيقتين بمكتب الّضبط المركزي

 بساحة الحكومة بالقصبة.
 

 ت وإالّ كن ألي عارض أن يسحب عرضه بعد إيداعه أو أن يدخل عليه أية تغييراوال يم 

 اعتبر هذا العرض الغيا.
 

 الوثائق المطلوبة: -2

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

 والوثائق اإلداريّة وذلك كالتّالي:

   والوثائق اإلداريّة وثيقة الّضمان المالي الوقتي -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 100ضمان مالي وقتي بقيمة : 1القسط 



 

4 
 

 . دينار 65بقيمة ضمان مالي وقتي : 2القسط 
 . دينار 165 بقيمة: ضمان مالي وقتي 3القسط 

 . دينار 165بقيمة : ضمان مالي وقتي 4القسط 

 . دينار 260: ضمان مالي وقتي بقيمة 5القسط 
 . دينار 15بقيمة ضمان مالي وقتي  :6القسط 

 . دينار 20بقيمة : ضمان مالي وقتي 7القسط 

 . دينار 85مالي وقتي بقيمة  : ضمان8القسط 
 . دينار 65: ضمان مالي وقتي بقيمة 9القسط 

 

 .دينار 940بقيمة كما يمكن تقديم ضمان مالي وقتي إجمالي 
 

  ظير من السجل التجاري،ن -2

 ،(01 ددـع )الملحقمؤسسة العارضة عامة لل بطاقة إرشادات -3

 القصبةب ومةلمشتركة برئاسة الحكسخة من وصـل إيداع عيّنات لدى اإلدارة العامة للمصالح ان -4
اء ل انقضقبوالمطلوب تقديم عيّنات في شأنها وذلك  وذلك بالنّـسبة للفصول المشارك فيها

  ،األجل األقصى المحدد لقبول العروض

لمؤّسسات ل ذلك بالنّسبةو 2018 إلى إدارة الجباية بعنوان سنة التّصريح المقدّمنسخة من  -5
 ،03القسط عدد في  الّصغرى النّاشطة المشاركة

 

ؤّسسات بة للمبالنّس لحجم االستثمارأو الوثائق المثبتة  باالستثمارنسخة من شهادة التّصريح  -6
 ،03القسط عدد الّصغرى حديثة التّكوين المشاركة في 

 عــدد لحق)الم تصريح على الّشرف باستقاللية المؤّسسة الّصغرى النّاشـطة أو حديثة التّكـوين -7

 ،03القسط عدد للمؤسسات الّصغرى المشاركة في  سبةوذلك بالن( 02
 04و 03و 02و 01عدد المواد المسلمة بالنسبة لفصول األقساط بأصلية  تصريح على الشرف -8

 (.03الملحق عدد ) 08و 07و 06و 05و
 

 "TUNEPSعبر منظومة الشراء العمومي على الخّط " الموافقة العارضيتعين على و      

 :نة بوثيقة التعهد والخاصة بما يليعلى التصاريح المضم

  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 ةلدى رئاسة الحكومتصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا 

 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 ن الوم عند فتح العروض التثبت لإلدارةل آليا أن المنظومة تخوّ  تجدر اإلشارة إلىكما 

 االجتماعي.الجبائية واالنخراط بالصندوق الوطني للضمان 
 

ة اذج المطلوبيقدّمه العارض يجب أن يكون مطابقا للنم التزام: كّل تصريح أو 3 الحظةــــــم
 ،المصاحبة لكّراس الشروط هذا ال غيرها والمبيّنة بالمالحـقاإلدارة  من طـرف

 

 وثائق العرض الفنّي -ب
 

 الفني من: ويتكون العرض

  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، 
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  الخامسلقسط " بالنسبة لكل مشارك في ا 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 " 
 

 وثائق العرض المالي -ج  
 

ها إمضاؤوالتي يتعيّن تعميرها وتأريخها و التالية الوثائق عرض المالي منيتكّون ال

 :وختمها

 في القسط  اركبالنسبة لكل مش 13حتساب جميع األداءات )الملحق عدد اجدول األثمان بالدّينار وب
 ،األول(

   في  اركلكل مش بالنسبة 14عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،القسط الثاني(
  في القسط  اركبالنسبة لكل مش 15عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،(الثالث

 في القسط  اركبالنسبة لكل مش 16حتساب جميع األداءات )الملحق عدد اجدول األثمان بالدّينار وب
 الرابع(،

   في  اركلكل مش بالنسبة 17عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،(الخامسالقسط 
  في القسط  اركبالنسبة لكل مش 18عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،(السادس

 في القسط  اركبالنسبة لكل مش 19حتساب جميع األداءات )الملحق عدد اجدول األثمان بالدّينار وب
 السابع(،

  في  اركلكل مش بالنسبة 20عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابان بالدّينار جدول األثم

 ،(الثامنالقسط 
  في القسط  اركبالنسبة لكل مش 21عدد  )الملحقجميع األداءات  وباحتسابجدول األثمان بالدّينار

 ،(التاسع

  األول(،القسط  في بالنسبة لكل مشارك 22وثيقة التعّهد المالي )الملحق عدد 
   في القسط الثاني( لكل مشارك بالنسبة 23عدد  )الملحقوثيقة التعّهد المالي، 

  (الثالثفي القسط  بالنسبة لكل مشارك 24عدد  )الملحقوثيقة التعّهد المالي، 

  الرابع(،في القسط  بالنسبة لكل مشارك 25وثيقة التعّهد المالي )الملحق عدد 
   (الخامسفي القسط  لكل مشارك نسبةبال 26عدد  )الملحقوثيقة التعّهد المالي، 

  (السادسفي القسط  بالنسبة لكل مشارك 27عدد  )الملحقوثيقة التعّهد المالي، 
  السابع(،في القسط  بالنسبة لكل مشارك 28وثيقة التعّهد المالي )الملحق عدد 

   (الثامنفي القسط  لكل مشارك بالنسبة 29عدد  )الملحقوثيقة التعّهد المالي، 

  (التاسعفي القسط  بالنسبة لكل مشارك 30عدد  )الملحقالتعّهد المالي وثيقة، 
 

 اء ــاالت اإلقصـــح: 4الفصل 
 العروض في الحاالت التالية: الشراءاتلجنة  يتقص

  ،العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض -

 .العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان المالي الوقتي -
 

 لعيّنات: ا5الفصل 

 الفصول التالية:  فييتعين على كل مشارك في طلب العروض إيداع عيّنات 

 ،من القسط الثاني 06وعدد  05وعدد  04وعدد  03الفصل عدد  -
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 ،من القسط الثالث 13وعدد 12الفصل عدد  -
 ،من القسط الرابع 08وعدد  07وعدد  06وعدد  05الفصل عدد   -

 من القسط السابع، 08وعدد  07و عدد  06وعدد  05الفصل عدد  -

 من القسط الثامن. 02الفصل عدد  -
 

 يها.ف ةمن تقديم عيّنات في صورة المشاركوتعفى باقي الفصول المكّونة لألقساط التسعة 
 

ا تراه قا لمهذا ويجدر التأكيد أنّه يمكن لإلدارة أن تطلب خالل مرحلة الفرز تقديم عيّنات وف
 .ن تقديم العيّناتوذلك بالنّسبة للفصول المعفاة م صالحا

علبة وضعها ب ن يتمويتّم إيداع العيّنات لدى اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بعد أ

  .العروض لقبولقبل التاريخ األقصى المحدّد  كرتونيّة وذلك
 ليّةر عمي إطافوفي صورة تلف إحدى العيّنات أو جميعها جزئيّا أو كليّا نتيجة األعمال التي تدخل 

 الفرز فإنّه ال يحق للعارض المطالبة بتعويضها بأي شكل من األشكال. 
 

  حيّة العروضو: صل6الفصل 

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

 األقصى المحدد لقبول العروض.

 : فتح العروض7الفصل 

 .والمالية علنيّةحتوية على العروض الفنية المتكون جلسة فتح الظروف   
 

 العروض وتقييم : مقاييس ومنهجية فحص8الفصل 
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 ق اإلداري، باإلضافة إلى الوثائ، التثبتالشراءاتتتولى لجنة  

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

  :المرحلة الثانية )مرحلة الفرز الفني( -
مالي ض الض الفني المقدم من قبل صاحب العرالعر تجابةمن إسالتثبت  الشراءاتتتولى لجنة 

ف لمراداي وإذا تبين أن العرض الفنّ  .حسب األقساط وذلك بالنسبة لكل فصل من الفصول األقل ثمنا

قصاؤه يتّم إه فإنّ ية الفن للخاصيات الفنية المطلوبة والمبينة بالمالحق ال يستجيبللعرض المالي األقل ثمنا 

طبيق تيتم  الي وذلك باعتماد نفس المنهجية حسب الترتيب المالي التصاعدي، أي أنهوفحص العرض المو
عرض يد النفس المنهجية على العرض الفني المرادف للعرض المالي الموالي في الترتيب إلى حين تحد

 الفني المطابق.

 ويتم فحص جميع العروض فنياّ على أساس:
   الكّراس،المالحق الفنية المصاحبة لهذا 

 كن أنّه يم د علىالعيّنات المشارك بها بالنسبة للفصول المطلوب تقديم عيّنات في شأنها. مع التأكي

 أنها.شللجنة الشراءات طلب تقديم عيّنات بالنّسبة للفصول المعفاة من تقديم عيّنات في 
 الشراءات إقصاء: وتتولى لجنةهذا، 

 .شأنها لمطلوب تقديم عيّنات فيا للفصولذلك بالنسبة العروض الغير مصحوبة بعيّنات و (1

 05وعدد  04وعدد  03وعدد  02وعدد  01األقساط عدد العروض الخاّصة بجميع فصول  (2
وغير  (Cartouche d’origineالتي ال تكون أّصليّة ) 08وعدد  07وعدد  06وعدد 

 مطابقة للّشروط الفنّية المطلوبة.

 وبة.المطل مطابقة للّشروط الفنّية وتكون غير التاسعالعروض الخاّصة بجميع فصول القسط  (3
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  والتحاليل االختبارات: 9الفصل 
ن مللتثبت  ختّصةيمكن لإلدارة إجراء اإلختبارات والتحاليل الّضروريّة لدى المخابر والمراكز الم

 مطابقتها للّشروط الفنيّة المطلوبة وذلك بالنّسبة لـ:

 المشاركة،* العيّنات المقدّمة عند                      
 .لحكومةا* أو المواد المسلّمة لإلدارة العاّمة للمصالح المشتركة برئاسة                      

بارات الختاخالل عملية تسليم المواد، فإن المصاريف المنجّرة عن  ههذا ويجدر التأكيد أنّ 

    .مطلوبةة اللفنيّ والتّحاليل تحّمل على كاهـل المزّود المعني في صورة عدم مطابقتها للشروط ا
  التغيير في الكميّات: 01الفصل 

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

يادة في ز( من المبلغ الجملي للّطلبات دون أن يطالب المزّود بأي تعويض أو  20 بالمائة )

 . حية عرضه، و ذلك طيلة فترة صالاألثمان الفرديّة
 

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

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

 من هذا الكراس. 10المذكورة بالفصل 
 

  النهائيالضمان المالي : 21الفصل 

 لماليّهةامسهّجال لهدى القباضهة  ضهمانا ماليها نهائيهايقدم العارض الذي تم قبول عرضهه نهائيها 
ن مهه( يومها 20) نيعشهرمهن المبلههغ الجملهي للصهفقة فهي أجههل ال يتعهدى  (3%) ثالثهة بالمائهةبنسهبة 

هههائي لنّ بعهة أشههر بعههد تهاريخ القبهول االصهفقة. ويههتّم إرجهاع ههذا الضهمان فههي أجهل أرتهاريخ تبليغهه 

 .دون تحفّظللمواد 
 

 رامات التأخير غ :31الفصل 

اري بها تيب الجق اإلدارة الترا، تطبّ اآلجال المحددةفي  المواد تسليم في حال أّي تأخير في
 ق()مّواد مة الالعمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير باإلعتماد على قي

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

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

 %(05) خمسة بالمائةالحاالت 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 لهذاوالمصاحبروط الفنّية المطلوبة للشّ  تستجيبذات نوعية موضوع الصفقة  المّوادتكون 

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

 مدة الضمان :51الفصل 

 تخالالاإلالعيوب أو  حيث الجودة أو نمـالصفقة موضوع  المواديتعّهد المـزّود بضمان 

المواد تعويض ب ديلتزم المزوّ والوقتي.  االستالم( أشهر بداية من تاريخ 06)لمدّة ستّة  الّصنعفي 
 كراس.من هذا ال 17الفصل لمضّمنة بالتّي تشوبها إخالالت وعيوب في الصنع وفقا للشروط ا

 واالستالم النهائيالوقتي  االستالم :61الفصل 

 على مرحلتين كالتالي: المطلوبةيتم استالم المواد 
 حضر يحّرر متحفظ و المواد دونالوقتي عند إتمام عملية تسليم  االستالميتّم  :الوقتي االستالم

 من الّطرفين. يمضيوقتي في الغرض  استالم

 المهزّود  وفهي حهال إيفهاء 15مهدّة الّضهمان المنصهوص عليهها بالفصهل  انتههاء: بعد النّهائي تالماالس
 يمضيلغرض انهائي في  استالمالنّهائي للمواد ويحّرر محضر  االستالمتتّم عمليّة  التزاماتهبجميع 

 من الطرفين. 
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 ط التسليمول وشرا: آج71الفصل 

 :ل التسليماجآ -أ          

اية من بد ايوم (20) عشرونقصاه أموضوع الصفقة في أجل المطلوبة المّواد يتم تسليم 

 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 )تتجاوز خمسة 

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

 ن المزّودفإوبة، للشروط الفنيّة المطل إستجابتها وثبت عدمبالنسبة للمواد التي تّم تسلّمها 

كتابيّا في  ليغهتبالمواليّة لتاريخ  أيّام (07) سبعةي أجل ال يتجاوز يلتزم بتعويضها على حسابه ف
ثبات إالبريد السريع أو بأي وسيلة  الغرض وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق

 أخرى.

يه على ، وبعد التنب(أيام 07)وفي صورة عدم تعويض المواد المطلوبة في األجل المحدد 
من هذا  18تطبيق مقتضيات الفصل  ولها حقكن لإلدارة اعتباره متخليا المزّود المعني فإنه يم

 الكراس.
 

 :ط التسليموشر - ب         
مقابل  لقصبةتسلّم المواد مباشرة إلى اإلدارة العاّمة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة با

بة ة المطلونّيّ اصيّات الفإمضاء وصوالت تسلّم في الغرض. هذا ويلتزم المزّود بتسليم المواد وفقا للخ
 وطبقا لمقتضيات كراس الشروط. 

 

 04وعدد  03وعدد  02وعدد  01األقساط عدد هذا وتجدر اإلشارة، أنّه بالنّسبة لجميع فصول       
ـرضه أن تطلب من المزّود الذي تّم قبـول ع لإلدارة يمكن 08وعدد  07وعدد  06وعدد  05وعدد 

ثيقههة وأو أي  (Certificat d’origine) شهههادة أو شهههادات المنشههأب مههـدّها خههـالل عمليّههة التسههليم

 . أخرى تثبت أصلية المواد المسلمة وذلك في جميع الفصول المسندة إليه
 

 

 االلتزامات: حالة التخلي عن 81الفصل 
 

آلجال في 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 
 والمصاريف ولم تعّوض أو المطلوب تعويضها الطلبات غير المسلمة ويُحّمل مبلغ، بذلك

 اتجة عن ذلك على كاهل المزود المتخلي.النّ  ئيةاالستثنا
 

 ستفساراتاطلب : 91الفصل 
يمكن لكّل عارض أن يطلب كتابيا من اإلدارة توضهيحات وإستفسهارات بخصهوص كهّراس  

. وتتهـولى مهن تهاريخ اإلعهالن عهن طلهب العهروض أيام (05)في أجل أقصاه خمسة الّشروط وذلك 

قهة فس الّطريفهي نفهس التّهاريخ وبهن وتعميم اإلجابة اإلجابة عليهاو االستفساراتاإلدارة دراسـة هذه 

 .ل العروضقبل إنقضاء التّاريخ األقصى لقبو( أيام 03) ثالثةفي أجل أدناه على كافّة المشاركين 

  سجيلمعاليم التّ : 20الفصل 

 لينمسهج 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 تكون أيضا مختومة ومرقمة وممضاة.ان القلم وـلغ 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  ،م ينص عليه هذا الكراسفيما ل ،يبقى المزود خاضعا

ص والنصوواألوامر  لصفقات العموميّةا والمتعلق بتنظيم 2014مارس  13المؤرخ في  2014
  ل.ا العمالمنقحة والمتممة له، وجميع التشاريع والتراتيب ذات الصلة والجاري بهالترتيبية 

 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المــالحــق
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 ةـــــــالمـالحق اإلداريّ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 الجمهوريّة التونسية
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 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                                                                     
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 الجمهوريّة التونسية

 ة الحكومةرئاس

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 (02الملحق عدد )

 ستقالليّة المؤّسسة الّصغرىاتصريح على الّشرف ب
 

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

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

صول المسلمة بالنسبة لف المشارك بها أو على الشرف بأصلية الموادتصريح 

 األقساط

وعدد  07وعدد  06وعدد  05وعدد  04وعدد  03وعدد  02وعدد  01عدد  

08 
 

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

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

 ................................................................................................................................................. سة:ممثّل المؤسّ 

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

 06وعدد  05وعدد  04وعدد  03وعدد  02 وعدد 01بالنسبة لفصول األقساط عدد 

بع إلقتناء مواد إستهالكية وتوا 06/2020من طلب العروض عدد  08وعدد  07وعدد 

 .المعدات اإلعالمية.

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

 ختمالاء وـمضإلا                                                                            
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 الفـنّي رضــــالع ـالحقم
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 (04الملحق عدد )

 2020القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  06/2020طلب العروض عدد 

 "Samsungمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " القسط األول:

 الفصول رع/

 ركة:المشا

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

اإلستجابة للشروط الفنية 

 المطلوبة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 أصلية خرطوشة الحبر 

(Cartouche d’origine) 

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 أصليغير  أصلي ال نعم ال نعم ال نعم

01 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE 

SAMSUNG ML2570 (Réf: ML2010 D3) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

02 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE 

SAMSUNG ML3051 N (Réf:MLD3050B) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

03 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE 

SAMSUNG ML3471 (Réf: ML D3470A) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

04 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE 

SAMSUNG ML 2550 (Réf: 2550DA) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

 

 .................... في ................... ــبحّرر                                                                                                         

 ختمالواء ـمضاإل                                                                                                          
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 (05الملحق عدد )

 2020القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  06/2020طلب العروض عدد 

 "  Epsonمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :الثانيالقسط 

 الفصول رع/

 المشاركة:

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

اإلستجابة للشروط الفنية 

 المطلوبة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 أصلية خرطوشة الحبر 

(Cartouche d’origine) 

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 غير أصلي أصلي ال نعم ال نعم ال نعم

01 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE EPSON EPL 

N2550T (Réf: C13S050290) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

02 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE EPSON EPL 

N 3000 (Réf:13S051111) 
  

 تقديم عيّنةفصل معفى من 
    

03 
TONER  POUR  IMPRIMANTE  EPSON L382 

BLACK  
  

  
    

04 
TONER  POUR  IMPRIMANTE  EPSON L382 

CYAN     
  

  
    

05 
TONER  POUR  IMPRIMANTE  EPSON L382 

MAGENTA  
  

  
    

06 
TONER  POUR  IMPRIMANTE  EPSON L382 

YELLOW   
        

 

 .................... في ................... ــبحّرر                                                                                                         

 ختمالواء ـمضاإل                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (06لملحق عدد )ا
 2020القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  06/2020طلب العروض عدد 

 (1" )مجموعة HP"مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع  :الثالثالقسط 
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 الفصول رع/

 المشاركة:

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

اإلستجابة للشروط الفنية 

 المطلوبة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 أصلية خرطوشة الحبر 

(Cartouche d’origine) 

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 غير أصلي أصلي ال نعم ال نعم ال نعم

01 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  HP NOIRE 

COLOR LASERJET 1415/1525   (Réf: CE320A ) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

02 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP CYAN 

COLOR LASERJET 1415/1525  (Réf: CE321A) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

03 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP JAUNE 

COLOR LASERJET 1415/1525  (Réf: E322 A ) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

04 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE MAGENTA 

HP COLOR LASERJET1415/1525 (Réf: CE323 A) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

05 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE HP NOIRE 

COLOR LASERJET1025 (Réf: 310A) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

06 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE HP CYAN 

COLOR LASERJET1025 (Réf: 311A) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

07 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP JAUNE 

COLOR LASERJET 1025 (Réf: 312A) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

08 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP  

MAGENTA  LASERJET 1025  (Réf: CE313A ) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

09 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP 

LASERTJET 1320  (Réf: 49A ) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

10 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  HP 

DESKJET 9803 (Réf: C9363HE/134) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

11 
CARTOUCHE   POUR  IMPRIMANTE HP 

DESKJET 9803 (Réf: C8767HE/130) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

12 
CARTOUCHE   POUR  IMPRIMENTE HP DESK 

JET INK ADVANTAGE 3835 COULEUR (Réf:652 

COULEUR) 

  
  

    

13 
CARTOUCHE   POUR  IMPRIMENTE HP DESK 

JET INK ADVANTAGE 3835 NOIR (Réf:652 Noir) 
  

  
    

 ضاء والختماإلم                                                         .................... في ................... حّرر بــ                                        
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 (07الملحق عدد )
 2020المية بعنوان سنة القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلع 06/2020طلب العروض عدد 

 

 

 (2" )مجموعة HP"مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع  :الرابعالقسط 

 الفصول رع/

 المشاركة:

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

اإلستجابة للشروط الفنية 

 المطلوبة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 صلية خرطوشة الحبر أ

(Cartouche d’origine) 

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 غير أصلي أصلي ال نعم ال نعم ال نعم

01 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP 

OFFICEJET 6000 CYAN 920XL  (Réf: CD972AE) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

02 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP 

OFFICEJET 6000 MAGENTA 920XL (Réf: 

CD973AE) 

  
 فصل معفى من تقديم عيّنة

    

03 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP 

OFFICEJET 6000  JAUNE 920XL  (Réf: CD974AE) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

04 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP 

OFFICEJET 6000  NOIRE  920XL  (Réf: CD975AE) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

05 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  HP OFFICE 

JET 7110 NOIRE  932XL  (Réf:CN 053 AE) 
  

  
    

06 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  HP OFFICE 

JET 7110 CYAN 933 XL  (Réf:CN 054 AE) 
  

  
    

07 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP OFFICE 

JET 7110  MAGENTA 933 XL (Réf: CN 055 AE) 
  

  
    

08 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP OFFICE 

JET 7110  JAUNE 933 XL (Réf:CN 056 AE) 
  

  
    

09 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP PRO 400 

NOIR  N305  (Réf:CE410A) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

10 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP PRO 400 

MAGENTA  N305  (Réf:CE413A) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

11 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP PRO 400 

CYAN  N305  (Réf:CE411A) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

12 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP PRO 400 

YELLOW N305  (Réf:CE412A) 
  

 معفى من تقديم عيّنة فصل
    

13 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP 2420 

(Réf:Q6511A) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

 

 ختمالاء وـضماإل        ........................... في ................... حّرر بــ                                                           

 

 (08ملحق عدد )ال
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 2020القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  06/2020طلب العروض عدد 

 

 "  Lexmarkمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :الخامسالقسط 

 الفصول رع/

 المشاركة:

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 لمناسبةا

اإلستجابة للشروط الفنية 

 المطلوبة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 أصلية خرطوشة الحبر 

(Cartouche d’origine) 

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 غير أصلي أصلي ال نعم ال نعم ال نعم

01 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE  LEXMARK 

T650N (Réf: OT650A11E) 
  

 عفى من تقديم عيّنةفصل م
    

02 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE  LEXMARK 

MS 510 DN  (Réf: 50F5000) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

03 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  LEXMARK 

E250   (Réf: E250A11E)  
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

04 
CARTOUCHE  NOIR  POUR  IMPRIMANTE  

LEXMARK 317DN  Réf: 50B5000)  
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

05 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  LEXMARK 

E260  A-11E (Réf: E260A11E)  
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

 

 .................... في ................... ــبحّرر                                                                                                         

 ختمالواء ـمضاإل                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 (09الملحق عدد )

 2020ابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة القتناء مّواد استهالكية وتو 06/2020طلب العروض عدد 

 "  Canonمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :السادسالقسط 



 

22 
 

 الفصول رع/

 المشاركة:

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

اإلستجابة للشروط الفنية 

 المطلوبة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 مناسبةال

 أصلية خرطوشة الحبر 

(Cartouche d’origine) 

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 غير أصلي أصلي ال نعم ال نعم ال نعم

01 
CARTOUCHE  POUR IMPRIMANTE CANON LBP 

2900B (Réf:EP703) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

02 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE CANON LBP 

3010 (Réf:EP712) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

 

 .................... في ................... ــبحّرر                                                                                                         

 ختمالاء وـمضاإل                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10الملحق عدد )
 2020القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  06/2020طلب العروض عدد 

 "  Ricohمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :السابعالقسط 

 الفصول رع/

 المشاركة:

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

اإلستجابة للشروط الفنية 

 المطلوبة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 أصلية خرطوشة الحبر 

(Cartouche d’origine) 

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 غير أصلي يأصل ال نعم ال نعم ال نعم

01 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N NOIRE 

(Réf : GC41K) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

02 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N CYAN 

(Réf : GC41C) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
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 الفصول رع/

 المشاركة:

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

اإلستجابة للشروط الفنية 

 المطلوبة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 أصلية خرطوشة الحبر 

(Cartouche d’origine) 

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 غير أصلي يأصل ال نعم ال نعم ال نعم

03 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N 

MAGENTA (Réf : GC41M) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

04 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N 

YELLOW (Réf : GC41Y) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

05 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N NOIRE 

(Réf : GC41K) 
  

  
    

06 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N CYAN 

(Réf : GC41C) 
  

  
    

07 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N 

MAGENTA(Réf : GC41M) 
  

  
    

08 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N 

YELLOW (Réf : GC41Y) 
  

  
    

                                                                                           

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

 ختمالواء ـمضاإل                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 (11الملحق عدد )

 2020ات اإلعالمية بعنوان سنة القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعد 06/2020طلب العروض عدد 

 

 "  Kyoceraمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :الثامنالقسط 

 الفصول رع/

 المشاركة:

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

اإلستجابة للشروط الفنية 

 المطلوبة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 أصلية خرطوشة الحبر 

(Cartouche d’origine) 

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 غير أصلي أصلي ال نعم ال نعم ال نعم
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 الفصول رع/

 المشاركة:

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

اإلستجابة للشروط الفنية 

 المطلوبة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 أصلية خرطوشة الحبر 

(Cartouche d’origine) 

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 غير أصلي أصلي ال نعم ال نعم ال نعم

01 TONER POUR  IMPRIMANTE  KYOCERA 2100 DN 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
    

02 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE  KYOCERA  P2235 

DN  (Réf: TK-1150) 

  
  

    

03 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE  KYOCERA 

ECOSYS P2040 DN  (Réf: TK-1160) 

  
 فصل معفى من تقديم عيّنة

    

 .................... في ................... ــبحّرر                                                                                                         

 ختمالواء ـمضاإل                                                                                                          
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 (12الملحق عدد )
 2020القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  06/2020طلب العروض عدد 

 عالمية مختلفةتوابع إ: التاسعالقسط 

 الفصول رع/

 المشاركة:

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 تقديم عينة

في الخانة  (xوضع عالمة )

 المناسبة

 اإلستجابة للشروط الفنية المطلوبة

 في الخانة المناسبة (xوضع عالمة )

 ال نعم ال نعم ال نعم

01 CLAVIER AZERTY POUR PC (bilingue) USB 
  

 ن تقديم عيّنةفصل معفى م
  

02 SOURIS POUR PC-USB AVEC ROULETTE 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
  

03 BOBINE CABLE UTP CAT 6E (bobine de 305m) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
  

04 DISQUE DUR 1TO SATA (INTERNE) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
  

05 DISQUE DUR EXTERNE 1TO 
  

 تقديم عيّنة فصل معفى من
  

06 PRISE RJ45 CAT 6 FTP (complete) 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
  

07 DISQUE DUR EXTERNE 02 TO 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
  

08 BARETTE MEMOIRE 2 GO DDRII PS2 6400 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
  

09 DVD VIERGE 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
  

10 CONNECTEUR RJ 45 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
  

11 BLOC ALIMENTATION 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
  

12 CABLE RJ45 CAT 6E 10m 
  

 فصل معفى من تقديم عيّنة
  

 .................... في ................... ــبحّرر                                                                                                         

 ختمالاء وـمضاإل                                                                                                          
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 يـــــالمـال مـالحق العرض
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 (13الملحق عــــــــــــــــــدد )
 األثمان( )جدول

 2020القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  06/2020طلب العروض عدد 

 "Samsungمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " القسط األول:

 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 إحتسابب

 جميع األداءات والمعاليم

 الثمن الجملي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

01 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE SAMSUNG 

ML2570 (Réf: ML2010 D3) 30 
    

02 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE SAMSUNG 

ML3051 N (Réf:MLD3050B) 13 
    

03 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE SAMSUNG 

ML3471 (Réf: ML D3470A) 13 
    

04 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE SAMSUNG ML 

2550 (Réf: 2550DA) 05 
    

 الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
 

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

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

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                         

 

 

 (14الملحق عــــــــــــــــــدد )
 )جدول األثمان(

 2020ّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة القتناء م 06/2020طلب العروض عدد 

 "  Epsonمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :الثانيالقسط 
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 الكمية الفصول ع/ر

الثمن الفردي 

بالدينار خال من 

 األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 لي بالدينارلجمالثمن ا

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

01 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE EPSON EPL 

N2550T (Réf: C13S050290) 
08 

    

02 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE EPSON EPL N 

3000 (Réf:13S051111) 
02 

    

03 TONER  POUR  IMPRIMANTE  EPSON L382 BLACK  15 
    

04 TONER  POUR  IMPRIMANTE  EPSON L382 CYAN     15 
    

05 
TONER  POUR  IMPRIMANTE  EPSON L382 

MAGENTA  
15 

    

06 TONER  POUR  IMPRIMANTE  EPSON L382 YELLOW   15 
    

 الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
 

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

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

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                         
 

 (15الملحق عــــــــــــــــــدد )
 )جدول األثمان(

 2020القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  06/2020طلب العروض عدد 

 (1" )مجموعة HP"مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع  :الثالثالقسط 
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 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 لجملي بالدينارالثمن ا

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

01 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  HP NOIRE 

COLOR LASERJET 1415/1525   (Réf: CE320A ) 
10 

    

02 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP CYAN 

COLOR LASERJET 1415/1525  (Réf: CE321A) 
10 

    

03 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP JAUNE 

COLOR LASERJET 1415/1525  (Réf: E322 A ) 
10 

    

04 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE MAGENTA HP 

COLOR LASERJET1415/1525 (Réf: CE323 A) 
10 

    

05 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE HP NOIRE 

COLOR LASERJET1025 (Réf: 310A) 
10 

    

06 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE HP CYAN 

COLOR LASERJET1025 (Réf: 311A) 
10 

    

07 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP JAUNE 

COLOR LASERJET 1025 (Réf: 312A) 
10 

    

08 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP  MAGENTA  

LASERJET 1025  (Réf: CE313A ) 
10 

    

09 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP LASERTJET 

1320  (Réf: 49A ) 23 

    

10 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  HP DESKJET 

9803 (Réf: C9363HE/134) 
10 
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 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 لجملي بالدينارالثمن ا

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

11 
CARTOUCHE   POUR  IMPRIMANTE HP DESKJET 

9803 (Réf: C8767HE/130) 
10 

    

12 

CARTOUCHE   POUR  IMPRIMENTE HP DESK JET 

INK ADVANTAGE 3835 COULEUR (Réf:652 

COULEUR) 
07 

    

13 

CARTOUCHE   POUR  IMPRIMENTE HP DESK JET 

INK ADVANTAGE 3835 NOIR (Réf:652 Noir) 07 

    

 الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
 

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

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

 .................................. في ................... بــحّرر                                                                                            

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                         

 

 

 (16الملحق عــــــــــــــــــدد )
 )جدول األثمان(

 2020استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة القتناء مّواد  06/2020طلب العروض عدد 

 (2" )مجموعة HP"مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع  :الرابعالقسط 
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 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 ملي بالدينارلجالثمن ا

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

01 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP OFFICEJET 

6000 CYAN 920XL  (Réf: CD972AE) 
20 

    

02 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP OFFICEJET 

6000 MAGENTA 920XL (Réf: CD973AE) 
20 

    

03 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP OFFICEJET 

6000  JAUNE 920XL  (Réf: CD974AE) 
20 

    

04 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP OFFICEJET 

6000  NOIRE  920XL  (Réf: CD975AE) 
20 

    

05 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  HP OFFICE JET 

7110 NOIRE  932XL  (Réf:CN 053 AE) 
20 

    

06 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  HP OFFICE JET 

7110 CYAN 933 XL  (Réf:CN 054 AE) 
20 

    

07 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP OFFICE JET 

7110  MAGENTA 933 XL (Réf: CN 055 AE) 
20 

    

08 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE HP OFFICE JET 

7110  JAUNE 933 XL (Réf:CN 056 AE) 
20 

    

09 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP PRO 400 

NOIR  N305  (Réf:CE410A) 
10 

    

10 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP PRO 400 

MAGENTA  N305  (Réf:CE413A) 
10 

    

11 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP PRO 400 

CYAN  N305  (Réf:CE411A) 
10 

    

12 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP PRO 400 

YELLOW N305  (Réf:CE412A) 
10 
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 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 ملي بالدينارلجالثمن ا

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

13 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE  HP 2420 

(Réf:Q6511A) 
03 

    

 الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
 

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

 .................................. في ................... بــحّرر                                                                                            

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 (17الملحق عــــــــــــــــــدد )
 )جدول األثمان(

 2020اد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة القتناء موّ  06/2020طلب العروض عدد 

 "  Lexmarkمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :الخامسالقسط 

 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 ملي بالدينارلجالثمن ا

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم
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 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 ملي بالدينارلجالثمن ا

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

01 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE  LEXMARK 

T650N (Réf: OT650A11E) 
28 

    

02 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE  LEXMARK MS 

510 DN  (Réf: 50F5000) 
70 

    

03 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  LEXMARK E250   

(Réf: E250A11E)  
05 

    

04 
CARTOUCHE  NOIR  POUR  IMPRIMANTE  

LEXMARK 317DN  Réf: 50B5000) 
40 

    

05 
CARTOUCHE POUR  IMPRIMANTE  LEXMARK E260  

A-11E (Réf: E260A11E)  
03 

    

 الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
 

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

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

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

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                         
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 (18الملحق عــــــــــــــــــدد )
 )جدول األثمان(

 2020القتناء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  06/2020طلب العروض عدد 

 "  Canonمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :السادسالقسط 

 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 الجملي بالدينارالثمن 

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

01 
CARTOUCHE  POUR IMPRIMANTE CANON LBP 

2900B (Réf:EP703) 
03 

    

02 
CARTOUCHE  POUR  IMPRIMANTE CANON LBP 

3010 (Réf:EP712) 
07 

    

 الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
 

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

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

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

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                         

 

 

 

 

 

 (19الملحق عــــــــــــــــــدد )
 )جدول األثمان(

 2020ء مّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة القتنا 06/2020طلب العروض عدد 

 "  Ricohمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :السابعالقسط 
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 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 لجملي بالدينارالثمن ا

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

01 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N NOIRE 

(Réf : GC41K) 
4 

    

02 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N CYAN 

(Réf : GC41C) 
4 

    

03 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N MAGENTA 

(Réf : GC41M) 
4 

    

04 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N YELLOW 

(Réf : GC41Y) 
4 

    

05 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N NOIRE 

(Réf : GC41K) 
4 

    

06 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N CYAN 

(Réf : GC41C) 
4 

    

07 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N 

MAGENTA(Réf : GC41M) 
4 

    

08 
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N YELLOW 

(Réf : GC41Y) 
4 

    

 الثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليم
 

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

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

 .................................. في ................... بــحّرر                                                                                            

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                         

 (20الملحق عــــــــــــــــــدد )
 )جدول األثمان(

 2020تهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة القتناء مّواد اس 06/2020طلب العروض عدد 

 

 "  Kyoceraمواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع " :الثامنالقسط 
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 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 بالدينارلجملي الثمن ا

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

01 TONER POUR  IMPRIMANTE  KYOCERA 2100 DN 13 
    

02 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE  KYOCERA  

P2235 DN  (Réf: TK-1150) 
13 

    

03 
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE  KYOCERA 

ECOSYS P2040 DN  (Réf: TK-1160) 
18 

    

 بالدينار بإحتساب جميع األداءات و المعاليمالثمن الجملي 
 

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

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

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

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 (21الملحق عــــــــــــــــــدد )
 )جدول األثمان(

 2020وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  القتناء مّواد استهالكية 06/2020طلب العروض عدد 

 توابع إعالمية مختلفة: التاسعالقسط 

 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 الجملي بالدينارالثمن 

 بإحتساب

 ات والمعاليمجميع األداء
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 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 الجملي بالدينارالثمن 

 بإحتساب

 ات والمعاليمجميع األداء

01 CLAVIER AZERTY POUR PC (bilingue) USB 10 
    

02 SOURIS POUR PC-USB AVEC ROULETTE 60 
    

03 BOBINE CABLE UTP CAT 6E (bobine de 305m) 02 

    

04 DISQUE DUR 1TO SATA (INTERNE) 10 

    

05 DISQUE DUR EXTERNE 1TO 20 
    

06 PRISE RJ45 CAT 6 FTP (complete) 40 
    

07 DISQUE DUR EXTERNE 02 TO 05 
    

08 BARETTE MEMOIRE 2 GO DDRII PS2 6400 10 
    

09 DVD VIERGE 200     

10 CONNECTEUR RJ 45 300 
    

11 BLOC ALIMENTATION 12 
    

12 CABLE RJ45 CAT 6E 10m 50 
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 الكمية الفصول ع/ر
الثمن الفردي بالدينار 

 خال من األداءات

 اتنسبة األداء

( %) 

 الثمن الفردي بالدينار

 بإحتساب

 جميع األداءات والمعاليم

 الجملي بالدينارالثمن 

 بإحتساب

 ات والمعاليمجميع األداء

 داءات و المعاليمالثمن الجملي بالدينار بإحتساب جميع األ
 

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

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

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

 ختمالاء وــمضاإل                                                                                         
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (22) الملحق عدد

  لقسط األولوثيقة التعّهد المالي الخاصة با 
 .................................................................................................................................................إنّي الممضي أسفله:

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

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

 ....................................................................................................................................................معّرف الجبائي :ال

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

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

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

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

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

واد م القتناء 06/2020 ددعلى كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض عبعد اإلّطالع 

والمتمثّلة  ةرئاسة الحكوم لفائدة 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية

 في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 06/2020طلب العروض عدد كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة ب -3

 ،والمالحق التابعة له 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية
 

 أتعّهد بما يلي: 

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

فصول  صل منتي إقترحتها لكّل فالمذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّ 

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 (............. .......................................

وط، س الّشرن كّراإقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمكنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي 

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

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

بارها بإعت ة والفنيّة الخاّصة( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّ 3

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

 ا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.طبق

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 البها بموجب ع ( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد7

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

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

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

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               

 

 

 

 

 

 
 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (23) الملحق عدد

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

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

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

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

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

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

 لكامل (ن باا) ذكر العنو. .....................................................................................................................
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منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

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

واد م القتناء 06/2020 ددوض عبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العر

والمتمثّلة  ةرئاسة الحكوم لفائدة 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية

 في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

 ناء مّوادالقت 06/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

 ،والمالحق التابعة له 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية
 

 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 األداوداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة هذه الج

 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 (............. .......................................

روط، اس الشّ رّ ن ككنتيجة 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

 من عناصر الّصفقة.عنصرا 

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

 الح في هذا التّاريخ.طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والصّ 

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..............................ّجل بدفاتر )البنك/ البريد(حسابي المس

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 
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  .................... في ................... حّرر بــ

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (24) الملحق عدد

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

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

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

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

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

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

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

منخرط بالّصندوق الوطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت 

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

واد م القتناء 06/2020 ددعبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض 

والمتمثّلة  ةرئاسة الحكوم لفائدة 2020بعنوان سنة  تهالكية و توابع المعدات اإلعالميةإس

 في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 06/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

 ،والمالحق التابعة له 2020بعنوان سنة  عالميةإستهالكية و توابع المعدات اإل
 

 أتعّهد بما يلي: 

( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنّص عليه الوثائق 1

المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار، مقابل األثمان الّتي إقترحتها لكّل فصل من فصول 
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إلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع ا

 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 (............. .......................................

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

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

 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 120لى شروط هذا التعّهد مدّة مائة وعشرون )( اإلبقاء ع4

 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  بأنّني في حّل من كّل مانع قانونّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،( أصّرح 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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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (25) الملحق عدد

  الرابعوثيقة التعّهد المالي الخاصة بالقسط  
 .................................................................................................................................................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 م القتناء 06/2020 ددعبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض 

والمتمثّلة  ةرئاسة الحكوم لفائدة 2020بعنوان سنة  يةإستهالكية و توابع المعدات اإلعالم

 في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 06/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

 التابعة له، والمالحق 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية
 

 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

اءات األدة وهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشر

 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:

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

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

... .....................................................................................* 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 داول األسعار، نافذة عندتكون هذه األسعار وخاّصة تلك المنصوص عليها ضمن ج

 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 120عشرون )( اإلبقاء على شروط هذا التعّهد مدّة مائة و4

 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  ّي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك،( أصّرح بأنّني في حّل من كّل مانع قانون6

 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 .....................................................ددع تحت..............................حسابي المسّجل بدفاتر )البنك/ البريد(

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

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

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (26) الملحق عدد

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

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

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

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

 .................................................................تحت عدد:...........................................المسّجل بالسجّل التجارّي بــ :
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 ..............................................................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بــ:

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

وطنّي للّضمان اإلجتماعّي تحت منخرط بالّصندوق ال

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

واد م القتناء 06/2020 ددعبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض 

والمتمثّلة  الحكومة رئاسة لفائدة 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية

 في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 06/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

 ،والمالحق التابعة له 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية
 

 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 

 لقيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: وخاّصة األداء على ا

... ...................................................* 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

 مضاء عقد الّصفقة.إ

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

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

 عنصرا من عناصر الّصفقة.

م الموالي ليوا( 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.

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.
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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                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (27) الملحق عدد

  السادسوثيقة التعّهد المالي الخاصة بالقسط  
 .................................................................................................................................................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 

 .......................... ......................................................د:عد

واد م القتناء 06/2020 ددعبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض 

والمتمثّلة  ةرئاسة الحكوم لفائدة 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية

 في: 

  عّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام الت -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 06/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

 ،والمالحق التابعة له 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية
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 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

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

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

  .) 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.

 األثمان الّصفقة : ثابتة وغير قابلة للمراجعة. ( قبول طبيعة2

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

 العروض.آلخر أجل محدّد لقبول 

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

 نجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.الّصفقة أو إصدار أمر بإ

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(. -هويّة البنكيّة/البريديّة ال

 

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

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  مصالح المشتركةاإلدارة العامة لل

   (28) الملحق عدد

  السابعوثيقة 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 م القتناء 06/2020 ددعبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض 

والمتمثّلة  ةرئاسة الحكوم لفائدة 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية

 في: 

   التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 06/2020كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد  -3

 ،والمالحق التابعة له 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية
 

 أتعّهد بما يلي: 

 ثائقعليه الو ( توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا للّشروط الّتي تنصّ 1

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: 

... ...................................................ون إعتبار األداء على القيمة المضافة:* مبلغ العرض المالّي د

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

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

 وب بلسان القلم واألرقام (.) بالدّينار ومكت........ 

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

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

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

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

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

  توب بلسان القلم واألرقام (.) بالدّينار ومك............. .......................................

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.

 ابلة للمراجعة.( قبول طبيعة األثمان الّصفقة : ثابتة وغير ق2

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 لضمانأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الّصندوق الوطني ل( بأن أدلي بما يُثبت ب5

 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

 وليّتي.الّصفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤ

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                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (29) الملحق عدد

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

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

 ............................................................................................................................................................ممثّل شركة :
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 ....................................................................................................................................................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 م القتناء 06/2020 ددعبعد اإلّطالع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض 

والمتمثّلة  ةرئاسة الحكوم لفائدة 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية

 في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2

ناء مّواد القت 06/2020روط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة بطلب العروض عدد كّراس الشّ  -3

 ،والمالحق التابعة له 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية
 

 أتعّهد بما يلي: 

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

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

ءات األداوهذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة 

 وخاّصة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي: 

... ...................................................فة:* مبلغ العرض المالّي دون إعتبار األداء على القيمة المضا

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

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

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

......... ...........................................................................................اء على القيمة المضافة:* األد

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

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

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

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

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

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

روط، اس الشّ ن كرّ جة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمكنتي

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 ول الواردة بكّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاّصة( تطبيق جميع الفص3

 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 لضمانندوق الوطني ل( بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه الصّ 5

 طبقا للتّصريح المصاحب الّصادر عنه والّصالح في هذا التّاريخ.
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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 الشتري العمومي المبالغ الّتي يتعّهد بها بموجب ع( بأني أقبل بأن يدفع الم7

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

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

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

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الجمهوريّة التونسية

 رئاسة الحكومة

  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

   (30) الملحق عدد

  التاسعبالقسط وثيقة التعّهد المالي الخاصة  
 .................................................................................................................................................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 م القتناء 06/2020 ددعع على كافّة الوثائق المكّونة لطلب العروض بعد اإلّطال

والمتمثّلة  ةرئاسة الحكوم لفائدة 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية

 في: 

  التعّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام  -1

 جداول األثمان  -2
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ناء مّواد القت 06/2020ة بطلب العروض عدد كّراس الّشروط اإلداريّة والفنيّة الخاصّ  -3

 ،والمالحق التابعة له 2020بعنوان سنة  إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية
 

 أتعّهد بما يلي: 

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

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

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 (............. .......................................

روط، اس الشّ ن كرّ تي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمكنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّ 

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 اريّة والفنيّة الخاّصة( تطبيق جميع الفصول الواردة بكّراس الّشروط اإلد3

 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 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 الّهد بها بموجب ع( بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع7

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

 كاملة(. -الهويّة البنكيّة/البريديّة 

 

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

 ختم الاء وــــــــمضإلا                                                                               
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