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الجمهوريّة التونسية
رئاســــة الحكومـة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

صة
كـراس الشروط اإلداريّـة والفنيّـة الخا ّ
1

الفصل األول :تقديم طلب العروض
 الموضـوع :اقتناء مواد إستهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة
الحكومة.
 تــوزيع الطلبات :تتوزع الطلبات موضوع طلب العروض إلى تسعة ( )09أقساط كما يلي:
العدد
الرتبي

موضوع القسط

عدد الفصول
المكونة
للقسط

01

القسط األول :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع ""Samsung

04

02

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

06

03

القسط الثالث :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "( "HPمجموعة )1

13

04

القسط الرابع :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "( "HPمجموعة )2

13

05

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

05

06

القسط السادس :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع ""Canon

02

07

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

08

08

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

03

09

القسط التاسع :توابع إعالمية مختلفة

12

وتجدر اإلشارة الى أنه:
 يمكن لكل عارض أن يشارك في قسط واحد أو أكثر أو في ك ّل األقساط،المكونة للقسط.
 يتعيّن على ك ّل عارض أن يشارك وجوبا في ك ّل الفصولّ
 يمكن لكل عارض أن يفوز بقسط واحد أو أكثر أو بك ّل األقساط،مع التأكيد على ّ
أن المشاركة في القسط عدد  03تكون حصريا لفائدة المؤسسات الصغرى.
سسات الصغرى المعنية بطلب العروض و شروط مشاركتها
الفصل  :2المؤ ّ
صغرى المنصوص
ت ّم بصفة حصرية تخصيص القسط عدد  03لفائدة المؤسّسات ال ّ
المؤرخ في  13مارس 2014
عليها بالفصل  20من األمر عدد  1039لسنة 2014
ّ
والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وتعتبر مؤسّسة صغرى المؤسّسة الناشطة والمؤسّسة حديثة التكوين وذلك وفقا للشروط المبيّنة
بالفصل  20من األمر المذكور أعاله.
صغرى التي ترغب في المشاركة في هذا القسط ،تقديم ما يثبت
ويشترط على المؤسّسات ال ّ
حجم المؤسّسة وذلك:
سسة النّاشطة :يجب أال يتجاوز رقم معامالتها السّنوي مبـلغ  600ألف دينار.
* بالنّسبة للمؤ ّ
ويت ّم إثبات رقم المعامالت باعتماد التّصريح المقدّم إلى إدارة الجباية بعنوان سنة  2018مع أخذ
التّعديالت التي يت ّم إدخالها بعد عمليّة المراجعة عند اإلقتضاء من قبل إدارة الجباية في االعتبار.
سسة حديثة التّكوين :يجب أن ال يتجاوز حجم إستثمارها األقصى مبلغ  300ألف
* بالنّسبة للمؤ ّ
دينار بإعتبار األداءات والمعاليم .ويت ّم تحديد حجم اإلستثمار بإعتبار التّمويل الذّاتي ومنح
صل عليها عند اإلقتضاء بناء على الوثائق المثبتة في الغرض أو شهادة التّصريح
اإلستثمار المتح ّ
المؤرخ في 27
باإلستشمار المنصوص عليها بالفصل  45من القانون عدد  69لسنة 2007
ّ
ديسمبر  2007والمتعلّق بحفز المبادرة االقتصادية.
صغرى،
مالحظة ها ّمة :كما يجب أن ال يمتلك أكثر من ( )% 25من رأس مال المؤسّسة ال ّ
مؤسّسة كانت أو مجموعة مؤسّسات ال يشملها التعريف المتعلّق بالمؤسّسات الصغرى .وللغرض
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يتعيّن على العارض إمضاء الملحق عدد ( )02والمتعلق باستقاللية المؤسّسة الصغرى وإرفاقه
إلى الوثائق اإلدارية المطلوبة.
الفصل  : 3شروط المشاركة وطريقة إرسال العروض والوثائق المطلوبة
 -1شروط المشاركة وطريقة إرسال العروض:
يتعين على ك ّل عارض يرغب في المشاركة في طلب العروض هذا أن يكون مس ّجال
وجوبا بمنظومة " "TUNEPSوذلك بإعتماد التم ّ
شي المبيّن بدليل اإلجراءات الخاص بإبرام
الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط " "TUNEPSوالمصادق عليه
المؤرخ في  31أوت  .2018ولمزيد اإلستفسار حول
بمقتضى قرار السيد رئيس الحكومة
ّ
عملية التسجيل والنفاذ إلى منظومة " "TUNEPSيمكن االتصال بوحدة الشراء العمومي على
الخط بالهيئة العليا ّ
للطلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة على الرقم التالي.71566364:
حيث يت ّم إرسال العروض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة ال ّ
شراء العمومي على
ّ
الخط " ."TUNEPSوفي صورة تجاوزها الحجم األقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه
بالمنظومة ،فإنّه في هذه الحالة يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط على أن يتم إرسال
كافة الوثائق المالية والعناصر التي تعتمد في التقييم الفني والمالي على الخط وأن ينص
العارض ضمن عرضه اإللكتروني على الوثائق المرسلة خارج الخط ودون أن تكون مخالفة
للعناصر المضمنة بالعرض اإللكتروني .وفي صورة وجود تضارب بين بعض عناصر
العرض اإللكتروني والعرض المادي يتم اعتماد عناصر العرض اإللكتروني.
ويتض ّمن ملف المشاركة إلى جانب العرضين المالي والفني وثيقة الضّمان المالي الوقتي
وتخول منظومة الشراء العمومي " " TUNEPSللعارضين مسح
والوثائق اإلداريّة .هذا
ّ
الوثائق ( )scannés les documentsوإرسالها على الخط (عبر المنظومة).
ويتعيّن على العارضين إرسال عروضهم المالية والفنية مرفقة بالوثائق اإلدارية
ّ
الخط " ،"TUNEPSباستثناء
المنصوص عليها الحقا عبر منظومة الشراء العمومي على
وثيقة الضمان المالي الوقتي ونظير من السجل التجاري اللّتين تقدّما عن طريق البريد مضمون
الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي لرئاسة مقابل وصل
إيداع في الغرض وذلك على العنوان التّالي "اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة
 ساحة الحكومة بالقصبة 1020 -تونس " في ظرف مغلق يحمل عبارة "ال يفتح طلبالعروض عدد  2020/06وفقا لإلجراءات المبسّطة القتناء مواد إستهالكية وتوابع المعدات
اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة ".
ولتحديد تاريخ وصول الع روض يتم إعتماد تاريخ إيداع ملف المشاركة عبر منظومة
الشراء العمومي على الخط " ."TUNEPSأ ّما بالنسبة لوثيقة الضمان المالي الوقتي ونظير من
السجل التجاري فإنّه يت ّم إعتماد تاريخ إيداع الوثيقتين بمكتب الضّبط المركزي لرئاسة الحكومة
بساحة الحكومة بالقصبة.
وال يمكن ألي عارض أن يسحب عرضه بعد إيداعه أو أن يدخل عليه أية تغييرات وإالّ
اعتبر هذا العرض الغيا.
 -2الوثائق المطلوبة:
يتكون ملف المشاركة إلى جانب العرضين الفنّي والمالي ،من وثيقة الضّمان المالي الوقتي
والوثائق اإلداريّة وذلك كالتّالي:
أ -وثيقة ال ّ
ضمان المالي الوقتي والوثائق اإلداريّة
 -1الضمان المالي الوقتي :يقدم ضمانا ماليا وقتيا لكل قسط مشارك به ،ويكون حسب المبالغ
التالية وصالحا لمدّة مائة وعشرون ( )120يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ األقصى
المحـدّد لقبول العروض:
القسط  :1ضمان مالي وقتي بقيمة  100دينار.
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القسط  :2ضمان مالي وقتي بقيمة  65دينار.
القسط  :3ضمان مالي وقتي بقيمة  165دينار.
القسط  :4ضمان مالي وقتي بقيمة  165دينار.
القسط  :5ضمان مالي وقتي بقيمة  260دينار.
القسط  :6ضمان مالي وقتي بقيمة  15دينار.
القسط  :7ضمان مالي وقتي بقيمة  20دينار.
القسط  :8ضمان مالي وقتي بقيمة  85دينار.
القسط  :9ضمان مالي وقتي بقيمة  65دينار.
كما يمكن تقديم ضمان مالي وقتي إجمالي بقيمة  940دينار.
 -2نظير من السجل التجاري،
 -3بطاقة إرشادات عامة للمؤسسة العارضة (الملحق عـدد ،)01
 -4نسخة من وصـل إيداع عيّنات لدى اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بالقصبة
وذلك بالنّـسبة للفصول المشارك فيها والمطلوب تقديم عيّنات في شأنها وذلك قبل انقضاء
األجل األقصى المحدد لقبول العروض،
 -5نسخة من التّصريح المقدّم إلى إدارة الجباية بعنوان سنة  2018وذلك بالنّسبة للمؤسّسات
صغرى النّاشطة المشاركة في القسط عدد ،03
ال ّ
 -6نسخة من شهادة التّصريح باالستثمار أو الوثائق المثبتة لحجم االستثمار بالنّسبة للمؤسّسات
صغرى حديثة التّكوين المشاركة في القسط عدد ،03
ال ّ
 -7تصريح على ال ّ
صغرى النّاشـطة أو حديثة التّكـوين (الملحق عــدد
شرف باستقاللية المؤسّسة ال ّ
صغرى المشاركة في القسط عدد ،03
 )02وذلك بالنسبة للمؤسسات ال ّ
 -8تصريح على الشرف بأصلية المواد المسلمة بالنسبة لفصول األقساط عدد  01و 02و 03و04
و 05و 06و 07و( 08الملحق عدد .)03
ّ
الخط ""TUNEPS
ويتعين على العارض الموافقة عبر منظومة الشراء العمومي على
على التصاريح المضمنة بوثيقة التعهد والخاصة بما يلي:
 تصريح على الشرف يلتزم بموجبه العارض بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود
أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها،
 تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا لدى رئاسة الحكومة لم تمض عن
انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على األقل،
 تصريح على الشرف على الموافقة على كافة بنود كراس ال ّ
شروط اإلدارية والفنية الخاصة
التي ت ّم على أساسها الدعوة إلى المنافسة.
تخول آليا لإلدارة عند فتح العروض التثبت من الوضعية
كما تجدر اإلشارة إلى أن المنظومة ّ
الجبائية واالنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
مــــــالحظة  :3ك ّل تصريح أو التزام يقدّمه العارض يجب أن يكون مطابقا للنماذج المطلوبة
لكراس الشروط هذا ال غيرها،
من طـرف اإلدارة والمبيّنة بالمالحـق المصاحبة ّ

ب-وثائق العرض الفنّي





ويتكون العرض الفني من:
الملحق "عدد  " 04بالنسبة لكل مشارك في القسط األول،
الملحق "عدد  " 05بالنسبة لكل مشارك في القسط الثاني،
الملحق "عدد " 06بالنسبة لكل مشارك في القسط الثالث،
الملحق "عدد  " 07بالنسبة لكل مشارك في القسط الرابع،
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الملحق "عدد  " 08بالنسبة لكل مشارك في القسط الخامس،
الملحق "عدد  " 09بالنسبة لكل مشارك في القسط السادس،
الملحق "عدد  " 10بالنسبة لكل مشارك في القسط السابع،
الملحق "عدد  " 11بالنسبة لكل مشارك في القسط الثامن،
الملحق "عدد  " 12بالنسبة لكل مشارك في القسط التاسع،

ج -وثائق العرض المالي
يتكون العرض المالي من الوثائق التالية والتي يتعيّن تعميرها وتأريخها وإمضاؤها
ّ
وختمها:
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  13بالنسبة لكل مشارك في القسط
األول)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  14بالنسبة لكل مشارك في
القسط الثاني)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  15بالنسبة لكل مشارك في القسط
الثالث)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  16بالنسبة لكل مشارك في القسط
الرابع)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  17بالنسبة لكل مشارك في
القسط الخامس)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  18بالنسبة لكل مشارك في القسط
السادس)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  19بالنسبة لكل مشارك في القسط
السابع)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  20بالنسبة لكل مشارك في
القسط الثامن)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  21بالنسبة لكل مشارك في القسط
التاسع)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  22بالنسبة لكل مشارك في القسط األول)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  23بالنسبة لكل مشارك في القسط الثاني)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  24بالنسبة لكل مشارك في القسط الثالث)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  25بالنسبة لكل مشارك في القسط الرابع)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  26بالنسبة لكل مشارك في القسط الخامس)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  27بالنسبة لكل مشارك في القسط السادس)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  28بالنسبة لكل مشارك في القسط السابع)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  29بالنسبة لكل مشارك في القسط الثامن)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  30بالنسبة لكل مشارك في القسط التاسع)،
الفصل  :4حـــاالت اإلقصــاء
تقصي لجنة الشراءات العروض في الحاالت التالية:
 العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض، العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان المالي الوقتي.الفصل  :5العيّنات
يتعين على كل مشارك في طلب العروض إيداع عيّنات في الفصول التالية:
 الفصل عدد  03وعدد  04وعدد  05وعدد  06من القسط الثاني،5

 الفصل عدد 12وعدد  13من القسط الثالث، الفصل عدد  05وعدد  06وعدد  07وعدد  08من القسط الرابع، الفصل عدد  05وعدد  06و عدد  07وعدد  08من القسط السابع، الفصل عدد  02من القسط الثامن.المكونة لألقساط التسعة من تقديم عيّنات في صورة المشاركة فيها.
وتعفى باقي الفصول
ّ
هذا ويجدر التأكيد أنّه يمكن لإلدارة أن تطلب خالل مرحلة الفرز تقديم عيّنات وفقا لما تراه
صالحا وذلك بالنّسبة للفصول المعفاة من تقديم العيّنات.
ويت ّم إيداع العيّنات لدى اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بعد أن يتم وضعها بعلبة
كرتونيّة وذلك قبل التاريخ األقصى المحدّد لقبول العروض.
وفي صورة تلف إحدى العيّنات أو جميعها جزئيّا أو كليّا نتيجة األعمال التي تدخل في إطار عمليّة
الفرز فإنّه ال يحق للعارض المطالبة بتعويضها بأي شكل من األشكال.
الفصل  :6صلوحيّة العروض
يبقى العارض ملزما بعرضه لمدّة مائة وعشرون ( )120يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ
األقصى المحدد لقبول العروض.
الفصل  :7فتح العروض
تكون جلسة فتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية علنيّة.
الفصل  :8مقاييس ومنهجية فحص وتقييم العروض
تعتبر المواد المزمع اقتناؤها طلبات عاديّـة ويتم فحص العروض وتقييمها على النحو
التالي:
 المرحلة األولى (مرحلة الفرز المالي):تتولى لجنة الشراءات ،التثبت ،باإلضافة إلى الوثائق اإلداريـّة والضمان المالي الوقتي في صحة
المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابيّة والمادية عند اإلقتضاء ثم ترتيب
الوثائق
ّ
جميع العروض تصاعديا أي إبتداء من العرض المالي األقل ثمنا.
 المرحلة الثانية (مرحلة الفرز الفني):تتولى لجنة الشراءات التثبت من إستجابة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي
األقل ثمنا وذلك بالنسبة لكل فصل من الفصول حسب األقساط .وإذا تبين أن العرض الفنّي المرادف
للعرض المالي األقل ثمنا ال يستجيب للخاصيات الفنية المطلوبة والمبينة بالمالحق الفنية فإنّه يت ّم إقصاؤه
وفحص العرض المو الي وذلك باعتماد نفس المنهجية حسب الترتيب المالي التصاعدي ،أي أنه يتم تطبيق
نفس المنهجية على العرض الفني المرادف للعرض المالي الموالي في الترتيب إلى حين تحديد العرض
الفني المطابق.
ويتم فحص جميع العروض فنيا ّ على أساس:
الكراس،
 المالحق الفنية المصاحبة لهذا ّ
 العيّنات المشارك بها بالنسبة للفصول المطلوب تقديم عيّنات في شأنها .مع التأكيد على أنّه يمكن
للجنة الشراءات طلب تقديم عيّنات بالنّسبة للفصول المعفاة من تقديم عيّنات في شأنها.
هذا ،وتتولى لجنة الشراءات إقصاء:
 )1العروض الغير مصحوبة بعيّنات وذلك بالنسبة للفصول المطلوب تقديم عيّنات في شأنها.
صة بجميع فصول األقساط عدد  01وعدد  02وعدد  03وعدد  04وعدد 05
 )2العروض الخا ّ
صليّة ( )Cartouche d’origineوغير
وعدد  06وعدد  07وعدد  08التي ال تكون أ ّ
مطابقة لل ّ
شروط الفنّية المطلوبة.
صة بجميع فصول القسط التاسع وتكون غير مطابقة لل ّ
شروط الفنّية المطلوبة.
 )3العروض الخا ّ
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الفصل  :9االختبارات والتحاليل
صة للتثبت من
يمكن لإلدارة إجراء اإلختبارات والتحاليل الضّروريّة لدى المخابر والمراكز المخت ّ
مطابقتها لل ّ
شروط الفنيّة المطلوبة وذلك بالنّسبة لـ:
* العيّنات المقدّمة عند المشاركة،
* أو المواد المسلّمة لإلدارة العا ّمة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.
المنجرة عن االختبارات
هذا ويجدر التأكيد أنّه خالل عملية تسليم المواد ،فإن المصاريف
ّ
المزود المعني في صورة عدم مطابقتها للشروط الفنيّة المطلوبة.
والتّحاليل تح ّمل على كاهـل
ّ
الفصل  :10التغيير في الكميّات
يمكن لإلدارة التغيير في الكميّات المزمع اقتناءها بالزيادة أو النقصان في حدود عشرين
بالمائة (  ) 20من المبلغ الجملي ّ
المزود بأي تعويض أو زيادة في
للطلبات دون أن يطالب
ّ
األثمان الفرديّة ،و ذلك طيلة فترة صالحية عرضه.
الفصل  :11طبيعة األثمان
تعتبر األثمان الفرديّة ،بالدّينار التونسي ،مشتملة على كل المعاليم واألداءات ثابتة وغير
قابلة للمراجعة إلى غاية إنتهاء التنفيذ بما في ذلك الكميّات التي يتم إقتناءها في إطار نسبة التغيير
المذكورة بالفصل  10من هذا الكراس.
الفصل  :12الضمان المالي النهائي
يقدم العارض الذي تم قبول عرضهه نهائيها ضهمانا ماليها نهائيها مسه ّجال لهدى القباضهة الماليّهة
بنسهبة ثالثهة بالمائهة ( )%3مهن المبلههغ الجملهي للصهفقة فهي أجههل ال يتعهدى عشهرين ( )20يومها مهن
تهاريخ تبليغهه الصهفقة .ويههت ّم إرجهاع ههذا الضهمان فههي أجهل أربعهة أشههر بعههد تهاريخ القبهول النّهههائي
للمواد دون تحفّظ.
الفصل  :13غرامات التأخير
ي تأخير في تسليم المواد في اآلجال المحددة ،تطبّق اإلدارة التراتيب الجاري بها
في حال أ ّ
مواد (ق)
العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير باإلعتماد على قيمة ال ّ
التي أذن بالتزود بها أو تعويضها ولم يتم تسليمها حسب الكيفية التالية:
مبلغ الغرامة = (ق) × عدد أيام التأخير × ‰ 3





وفي جميع الحاالت ال يمكن أن تتجاوز جملة غرامات التأخير سقف خمسة بالمائة ()%05
المزود
من المبلغ الجملي للصفقة .وفي حال تجاوزت الغرامة السّقف المذكور فإنّه يمكن اعتبار
ّ
متخلّيا وبالتّالي يمكن لإلدارة ّ
الكراس.
حق تطبيق مقتضيات الفصل  18من هذا ّ
الفصل  :14النّوعية
المواد موضوع الصفقة ذات نوعية تستجيب لل ّ
شروط الفنّية المطلوبة والمصاحبة لهذا
تكون ّ
المكونة لها.
الكراس وتكون خـالية من كـل عيب في الصنع أو في المواد
ّ
ّ
الفصل  :15مدة الضمان
المـزود بضمان المواد موضوع الصفقة مـن حيث الجودة أو العيوب أو اإلخالالت
يتع ّهد
ّ
المزود بتعويض المواد
صنع لمدّة ستّة ( )06أشهر بداية من تاريخ االستالم الوقتي .ويلتزم
في ال ّ
ّ
التّي تشوبها إخالالت وعيوب في الصنع وفقا للشروط المض ّمنة بالفصل  17من هذا الكراس.
الفصل  :16االستالم الوقتي واالستالم النهائي
يتم استالم المواد المطلوبة على مرحلتين كالتالي:
يحرر محضر
االستالم الوقتي :يت ّم االستالم الوقتي عند إتمام عملية تسليم المواد دون تحفظ و ّ
استالم وقتي في الغرض يمضي من ّ
الطرفين.
المهزود
االستالم النّهائي :بعد انتههاء مهدّة الضّهمان المنصهوص عليهها بالفصهل  15وفهي حهال إيفهاء
ّ
ويحرر محضر استالم نهائي في الغرض يمضي
بجميع التزاماته تت ّم عمليّة االستالم النّهائي للمواد
ّ
من الطرفين.
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الفصل  :17آجال وشروط التسليم
أ -آجال التسليم:
المواد المطلوبة موضوع الصفقة في أجل أقصاه عشرون ( )20يوما بداية من
يتم تسليم ّ
صادرة عن اإلدارة.
اليوم الموالي لتاريخ تبليغ اإلذن أو األذون بالطلبية ال ّ
وفي صورة عدم تسليم المواد في األجل المذكور بالفقرة األولـى فإن مدة التأخير ال
تتجاوز خمسة عشرة ( )15يوما .وفي صورة تجاوز مدة التأخير هذا األجل وبعد التنبيه على
المزود المعني فإنه يمكن لإلدارة اعتباره متخليا ولها حق تطبيق مقتضيات الفصل  18من هذا
ّ
الكراس.
المزود
بالنسبة للمواد التي ت ّم تسلّمها وثبت عدم إستجابتها للشروط الفنيّة المطلوبة ،فإن
ّ
يلتزم بتعويضها على حسابه في أجل ال يتجاوز سبعة ( )07أيّام المواليّة لتاريخ تبليغه كتابيّا في
الغرض وذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع أو بأي وسيلة إثبات
أخرى.
وفي صورة عدم تعويض المواد المطلوبة في األجل المحدد ( 07أيام) ،وبعد التنبيه على
المزود المعني فإنه يمكن لإلدارة اعتباره متخليا ولها حق تطبيق مقتضيات الفصل  18من هذا
ّ
الكراس.
ب  -شروط التسليم:
تسلّم المواد مباشرة إلى اإلدارة العا ّمة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بالقصبة مقابل
المزود بتسليم المواد وفقا للخاصيّات الفنّيّة المطلوبة
إمضاء وصوالت تسلّم في الغرض .هذا ويلتزم
ّ
وطبقا لمقتضيات كراس الشروط.
هذا وتجدر اإلشارة ،أنّه بالنّسبة لجميع فصول األقساط عدد  01وعدد  02وعدد  03وعدد 04
المزود الذي ت ّم قبـول عـرضه
وعدد  05وعدد  06وعدد  07وعدد  08يمكن لإلدارة أن تطلب من
ّ
مههـدّها خههـالل عمليّههة التسههليم بشهههادة أو شهههادات المنشههأ ( )Certificat d’origineأو أي وثيقههة
أخرى تثبت أصلية المواد المسلمة وذلك في جميع الفصول المسندة إليه.
الفصل  :18حالة التخلي عن االلتزامات
في صورة عدم إلتزام المزود بتسليم المواد المطلوبة أو تعويضها جزئيا أو كليا في اآلجال
المحددة ،مع مراعاة مقتضيات الفصلين  13و 17من هذا الكراس ،فإنه يمكن لإلدارة اعتبار
المزود المعني متخلّيا وبالتالي يتم الفسخ الجزئي أو الكلي للصفقة .وتقوم اإلدارة بتكليف من يقوم
ّ
تعوض والمصاريف
بذلك ،ويُح ّمل مبلغ الطلبات غير المسلمة أو المطلوب تعويضها ولم ّ
االستثنائية النّاتجة عن ذلك على كاهل المزود المتخلي.
الفصل  :19طلب استفسارات
كهراس
يمكن لك ّل عارض أن يطلب كتابيا من اإلدارة توضهيحات وإستفسهارات بخصهوص ّ
ال ّ
شروط وذلك في أجل أقصاه خمسة ( )05أيام مهن تهاريخ اإلعهالن عهن طلهب العهروض .وتتهـولى
اإلدارة دراسـة هذه االستفسارات واإلجابة عليها وتعميم اإلجابة فهي نفهس التّهاريخ وبهنفس ّ
الطريقهة
على كافّة المشاركين في أجل أدناه ثالثة ( )03أيام قبل إنقضاء التّاريخ األقصى لقبول العروض.
الفصل  :20معاليم التّسجيل
الـمزود وتحتفظ اإلدارة بنظيرين أصليين مسهجلين
ت ُح ّمل معاليم تـسجيل الصفقة على كاهل
ّ
منها.
الفصل  :21خالص المبالغ المستحقّة
يتم إصدار أمر بالصرف طبقا للكميات التي ت ّم تسلمها دون تحفظ وذلك في أجل ال يتجاوز
( )30يوما من تاريخ إيداع فاتورة في أربعة نظائر بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة من
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طرف المزود تتضمن المبـلغ بلسـان القلم وتكون أيضا مختومة ومرقمة وممضاة .وتكون الفاتورة
مصحوبة وجوبا بـوصوالت التّسليم للمواد المعنيّة.
ويت ّم خالص المبالغ بعد طرح غرامات التّأخير الّتي يُمكن أن يتح ّملها المز ّود طبقا ألحكام
الكراس.
الفصل  13من هذا ّ
الفصل  :22أحكام عا ّمــة
يبقى المزود خاضعا ،فيما لم ينص عليه هذا الكراس ،لمقتضيات األمر عـدد  1039لسنة
 2014المؤرخ في  13مارس  2014والمتعلق بتنظيم الصفقات العموميّة واألوامر والنصوص
الترتيبية المنقحة والمتممة له ،وجميع التشاريع والتراتيب ذات الصلة والجاري بها العمل.

المــالحــق
9

المـالحق اإلداريّـــــــة

الجمهوريّة التونسية
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رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

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

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

سسة :
ممثّل المؤ ّ

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

العنوان:

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

الهاتف :

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

الفاكس

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

المعرف الجبائي .:
ّ
المس ّجل
عدد:

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

بالسج ّل

بــ

ي
التجار ّ

:

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

تحت

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()02
صغرى
سسة ال ّ
تصريح على الشّرف باستقالليّة المؤ ّ
إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي :

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

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

صغرى :
ممثّل المؤ ّ
سسة ال ّ
صنف
التّكوين):

سسة
المؤ ّ

سسة
مؤ ّ

(أذكر

ناشطة

حديثة

أو

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

المعرف الجبائي :
ّ

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

المعيّن مح ّل مخابرتها بــ:
المس ّجل

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

بالسج ّل

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

ي
التجار ّ

بــ

:

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

تحت

عدد:

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

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

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

اإلمضـاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()03
تصريح على الشرف بأصلية المواد المشارك بها أو المسلمة بالنسبة لفصول
األقساط
عدد  01وعدد  02وعدد  03وعدد  04وعدد  05وعدد  06وعدد  07وعدد
08
إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي :

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

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

سسة:
ممثّل المؤ ّ

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

أصرح على ال ّ
شرف بأصلية المواد المشارك بها أو المسلمة
المس ّمى " العارض"،
ّ
بالنسبة لفصول األقساط عدد  01وعدد  02وعدد  03وعدد  04وعدد  05وعدد 06
وعدد  07وعدد  08من طلب العروض عدد  2020/06إلقتناء مواد إستهالكية وتوابع
المعدات اإلعالمية..
حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم
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مـالحق العــــرض الفـنّي
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الملحق عدد ()04
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ

القسط األول :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع ""Samsung
ع/ر

الفصول

المشاركة:
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

01
02
03

04

ال

تقديم عينة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE
)SAMSUNG ML2570 (Réf: ML2010 D3
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE
)SAMSUNG ML3051 N (Réf:MLD3050B
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE
)SAMSUNG ML3471 (Réf: ML D3470A
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE
)SAMSUNG ML 2550 (Réf: 2550DA

ال

اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

نعم

ال

أصلية خرطوشة الحبر
()Cartouche d’origine
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
غير أصلي
أصلي

فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة

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

....................
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الملحق عدد ()05
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ

القسط الثاني :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "" Epson
ع/ر

الفصول

المشاركة:
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

01
02
03
04
05
06

تقديم عينة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

ال

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE EPSON EPL
)N2550T (Réf: C13S050290
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE EPSON EPL
)N 3000 (Réf:13S051111
TONER POUR IMPRIMANTE EPSON L382
BLACK
TONER POUR IMPRIMANTE EPSON L382
CYAN
TONER POUR IMPRIMANTE EPSON L382
MAGENTA
TONER POUR IMPRIMANTE EPSON L382
YELLOW

نعم

ال

أصلية خرطوشة الحبر
()Cartouche d’origine
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
غير أصلي
أصلي

اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

نعم

ال

فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة

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

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

الملحق عدد ()06
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
القسط الثالث :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "( "HPمجموعة )1
18

أصلية خرطوشة الحبر
)Cartouche d’origine(
) في الخانةx( وضع عالمة
المناسبة
غير أصلي
أصلي

اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
) في الخانةx( وضع عالمة
المناسبة

ال

نعم

تقديم عينة
) في الخانةx( وضع عالمة
المناسبة
ال

:المشاركة
) في الخانةx( وضع عالمة
المناسبة

نعم

ال

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP NOIRE
COLOR LASERJET 1415/1525 (Réf: CE320A )
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP CYAN
COLOR LASERJET 1415/1525 (Réf: CE321A)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP JAUNE
COLOR LASERJET 1415/1525 (Réf: E322 A )
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE MAGENTA
HP COLOR LASERJET1415/1525 (Réf: CE323 A)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP NOIRE
COLOR LASERJET1025 (Réf: 310A)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP CYAN
COLOR LASERJET1025 (Réf: 311A)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP JAUNE
COLOR LASERJET 1025 (Réf: 312A)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP
MAGENTA LASERJET 1025 (Réf: CE313A )
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP
LASERTJET 1320 (Réf: 49A )
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP
DESKJET 9803 (Réf: C9363HE/134)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP
DESKJET 9803 (Réf: C8767HE/130)
CARTOUCHE POUR IMPRIMENTE HP DESK
JET INK ADVANTAGE 3835 COULEUR (Réf:652
COULEUR)
CARTOUCHE POUR IMPRIMENTE HP DESK
JET INK ADVANTAGE 3835 NOIR (Réf:652 Noir)

فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة

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

 في................... حرر بــ
ّ
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ر/ع

نعم

فصل معفى من تقديم عيّنة

اإلمضاء والختم

الفصول

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

)07( الملحق عدد
2020 مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة
ّ  القتناء2020/06 طلب العروض عدد
)2 " (مجموعةHP"  مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع:القسط الرابع
أصلية خرطوشة الحبر
)Cartouche d’origine(
) في الخانةx( وضع عالمة
المناسبة
غير أصلي
أصلي

اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
) في الخانةx( وضع عالمة
المناسبة

ال

نعم

تقديم عينة
) في الخانةx( وضع عالمة
المناسبة
ال

نعم

:المشاركة
) في الخانةx( وضع عالمة
المناسبة
ال

فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة

فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
...........................

 في................... حرر بــ
ّ
)08( الملحق عدد
20

ر/ع

نعم
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP
OFFICEJET 6000 CYAN 920XL (Réf: CD972AE)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP
OFFICEJET 6000 MAGENTA 920XL (Réf:
CD973AE)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP
OFFICEJET 6000 JAUNE 920XL (Réf: CD974AE)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP
OFFICEJET 6000 NOIRE 920XL (Réf: CD975AE)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICE
JET 7110 NOIRE 932XL (Réf:CN 053 AE)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICE
JET 7110 CYAN 933 XL (Réf:CN 054 AE)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICE
JET 7110 MAGENTA 933 XL (Réf: CN 055 AE)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICE
JET 7110 JAUNE 933 XL (Réf:CN 056 AE)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP PRO 400
NOIR N305 (Réf:CE410A)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP PRO 400
MAGENTA N305 (Réf:CE413A)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP PRO 400
CYAN N305 (Réf:CE411A)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP PRO 400
YELLOW N305 (Réf:CE412A)
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP 2420
(Réf:Q6511A)

فصل معفى من تقديم عيّنة

اإلمضـاء والختم

الفصول

01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12
13

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

القسط الخامس :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "" Lexmark
ع/ر

الفصول

المشاركة:
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

01
02
03
04
05

تقديم عينة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

ال

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE LEXMARK
)T650N (Réf: OT650A11E
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE LEXMARK
)MS 510 DN (Réf: 50F5000
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE LEXMARK
)E250 (Réf: E250A11E
CARTOUCHE NOIR POUR IMPRIMANTE
)LEXMARK 317DN Réf: 50B5000
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE LEXMARK
)E260 A-11E (Réf: E260A11E

نعم

ال

أصلية خرطوشة الحبر
()Cartouche d’origine
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
غير أصلي
أصلي

اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

نعم

ال

فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة

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

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

الملحق عدد ()09
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
القسط السادس :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "" Canon

21

ع/ر

الفصول

01

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE CANON LBP
)2900B (Réf:EP703
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE CANON LBP
)3010 (Réf:EP712

المشاركة:
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

02

تقديم عينة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

ال

ال

أصلية خرطوشة الحبر
()Cartouche d’origine
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
غير أصلي
أصلي

اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

نعم

ال

فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة

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

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

الملحق عدد ()10
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
القسط السابع :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "" Ricoh
ع/ر

الفصول

المشاركة:
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

01
02

ال

Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N NOIRE
)(Réf : GC41K
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N CYAN
)(Réf : GC41C

تقديم عينة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

ال

فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة
22

اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

نعم

ال

أصلية خرطوشة الحبر
()Cartouche d’origine
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
غير أصلي
أصلي

ع/ر

المشاركة:
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

الفصول

نعم
03
04

05
06
07
08

تقديم عينة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

ال

Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N
)MAGENTA (Réf : GC41M
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N
)YELLOW (Réf : GC41Y
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N NOIRE
)(Réf : GC41K
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N CYAN
)(Réf : GC41C
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N
)MAGENTA(Réf : GC41M
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N
)YELLOW (Réf : GC41Y

نعم

ال

اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

ال

نعم

أصلية خرطوشة الحبر
()Cartouche d’origine
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
غير أصلي
أصلي

فصل معفى من تقديم عيّنة
فصل معفى من تقديم عيّنة

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضـاء والختم

الملحق عدد ()11
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ

القسط الثامن :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "" Kyocera
ع/ر

الفصول

المشاركة:
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

ال
23

تقديم عينة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

ال

اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

نعم

ال

أصلية خرطوشة الحبر
()Cartouche d’origine
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
غير أصلي
أصلي

ع/ر

الفصول

المشاركة:
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

01
02
03

ال

تقديم عينة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
نعم

ال

TONER POUR IMPRIMANTE KYOCERA 2100 DN

فصل معفى من تقديم عيّنة

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE KYOCERA P2235
)DN (Réf: TK-1150
CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE KYOCERA
)ECOSYS P2040 DN (Réf: TK-1160

فصل معفى من تقديم عيّنة

أصلية خرطوشة الحبر
()Cartouche d’origine
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
غير أصلي
أصلي

اإلستجابة للشروط الفنية
المطلوبة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة

نعم

ال

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

....................
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الملحق عدد ()12
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ

القسط التاسع :توابع إعالمية مختلفة
ع/ر

المشاركة:
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
ال
نعم

الفصول

تقديم عينة
وضع عالمة ( )xفي الخانة
المناسبة
ال
نعم

01

CLAVIER AZERTY POUR PC (bilingue) USB

فصل معفى من تقديم عيّنة

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

فصل معفى من تقديم عيّنة

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

اإلستجابة للشروط الفنية المطلوبة
وضع عالمة ( )xفي الخانة المناسبة

ال

نعم

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

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

25

مـالحق العرض المـالـــــي

26

الملحق عــــــــــــــــــدد ()13
(جدول األثمان)
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ

القسط األول :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع ""Samsung
ع/ر

الفصول

الكمية

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 الفردي بالدينار
خال من األداءات

نسبة األداءات

( )%

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء والختم

الملحق عــــــــــــــــــدد ()14
(جدول األثمان)
طلب العروض عدد  2020/06القتناء م ّواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020

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

27

ع/ر

الكمية

الفصول

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 الفردي
بالدينار خال من
األداءات

نسبة األداءات

( )%

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء والختم
الملحق عــــــــــــــــــدد ()15
(جدول األثمان)
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
القسط الثالث :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "( "HPمجموعة )1

28

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

نسبة األداءات

)% (

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

29

الكمية

الفصول

ر/ع

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP NOIRE
COLOR LASERJET 1415/1525 (Réf: CE320A )

01

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP CYAN
COLOR LASERJET 1415/1525 (Réf: CE321A)

02

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP JAUNE
COLOR LASERJET 1415/1525 (Réf: E322 A )

03

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE MAGENTA HP
COLOR LASERJET1415/1525 (Réf: CE323 A)

04

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP NOIRE
COLOR LASERJET1025 (Réf: 310A)

05

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP CYAN
COLOR LASERJET1025 (Réf: 311A)

06

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP JAUNE
COLOR LASERJET 1025 (Réf: 312A)

07

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP MAGENTA
LASERJET 1025 (Réf: CE313A )

08

23

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP LASERTJET
1320 (Réf: 49A )

09

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP DESKJET
9803 (Réf: C9363HE/134)

10

ع/ر

الكمية

الفصول

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

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

نسبة األداءات

( )%

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

07

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء والختم

الملحق عــــــــــــــــــدد ()16
(جدول األثمان)
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
القسط الرابع :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "( "HPمجموعة )2

30

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

نسبة األداءات

)% (

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

31

الكمية

الفصول

ر/ع

20

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICEJET
6000 CYAN 920XL (Réf: CD972AE)

01

20

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICEJET
6000 MAGENTA 920XL (Réf: CD973AE)

02

20

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICEJET
6000 JAUNE 920XL (Réf: CD974AE)

03

20

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICEJET
6000 NOIRE 920XL (Réf: CD975AE)

04

20

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICE JET
7110 NOIRE 932XL (Réf:CN 053 AE)

05

20

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICE JET
7110 CYAN 933 XL (Réf:CN 054 AE)

06

20

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICE JET
7110 MAGENTA 933 XL (Réf: CN 055 AE)

07

20

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP OFFICE JET
7110 JAUNE 933 XL (Réf:CN 056 AE)

08

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP PRO 400
NOIR N305 (Réf:CE410A)

09

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP PRO 400
MAGENTA N305 (Réf:CE413A)

10

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP PRO 400
CYAN N305 (Réf:CE411A)

11

10

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP PRO 400
YELLOW N305 (Réf:CE412A)

12

ع/ر

13

الكمية

الفصول

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE HP 2420
)(Réf:Q6511A

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

نسبة األداءات

( )%

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

03

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء والختم

الملحق عــــــــــــــــــدد ()17
(جدول األثمان)
مو اد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
القسط الخامس :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "" Lexmark
ع/ر

الفصول

الكمية

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

32

نسبة األداءات

( )%

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

ع/ر

الكمية

الفصول

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 الفردي بالدينار
خال من األداءات

نسبة األداءات

( )%

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء والختم

33

الملحق عــــــــــــــــــدد ()18
(جدول األثمان)
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
القسط السادس :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "" Canon
ع/ر

الكمية

الفصول

01

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE CANON LBP
)2900B (Réf:EP703

03

02

CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE CANON LBP
)3010 (Réf:EP712

07

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

نسبة األداءات

( )%

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء والختم

الملحق عــــــــــــــــــدد ()19
(جدول األثمان)
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
القسط السابع :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "" Ricoh
34

ع/ر

01
02
03
04
05
06
07
08

الفصول

الكمية

Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N NOIRE
)(Réf : GC41K
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N CYAN
)(Réf : GC41C
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N MAGENTA
)(Réf : GC41M
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 3100 N YELLOW
)(Réf : GC41Y
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N NOIRE
)(Réf : GC41K
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N CYAN
)(Réf : GC41C
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N
)MAGENTA(Réf : GC41M
Cartouche pour imprimante Ricoh SG 2100 N YELLOW
)(Réf : GC41Y

4

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

نسبة األداءات

( )%

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

4
4
4
4
4
4
4

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء والختم
الملحق عــــــــــــــــــدد ()20
(جدول األثمان)
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ

القسط الثامن :مواد إستهالكية لآلالت الطابعة من نوع "" Kyocera
35

ع/ر

الكمية

الفصول

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

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

نسبة األداءات

( )%

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

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

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

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

الملحق عــــــــــــــــــدد ()21
(جدول األثمان)
مواد استهالكية وتوابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة 2020
طلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ

القسط التاسع :توابع إعالمية مختلفة
ع/ر

الفصول

الكمية

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

36

نسبة األداءات

( )%

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

نسبة األداءات

)% (

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

37

الكمية

الفصول

ر/ع

10

CLAVIER AZERTY POUR PC (bilingue) USB

01

60

SOURIS POUR PC-USB AVEC ROULETTE

02

02

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

03

10

DISQUE DUR 1TO SATA (INTERNE)

04

20

DISQUE DUR EXTERNE 1TO

05

40

PRISE RJ45 CAT 6 FTP (complete)

06

05

DISQUE DUR EXTERNE 02 TO

07

10

BARETTE MEMOIRE 2 GO DDRII PS2 6400

08

200

DVD VIERGE

09

300

CONNECTEUR RJ 45

10

12

BLOC ALIMENTATION

11

50

CABLE RJ45 CAT 6E 10m

12

ع/ر

الفصول

الكمية

الثمن الفردي بالدينار
خال من األداءات

نسبة األداءات

( )%

الثمن الجملي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

الثمن الفردي بالدينار
بإحتساب
جميع األداءات والمعاليم

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــاء والختم

38

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()22
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط األول

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
معرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ال ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/06القتناء مواد
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة
في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020والمالحق التابعة له،
............................................................................................................ .....................................

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

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

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

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
39

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()23
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الثاني

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي ....................................................................................................................................................:
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
............................................................................................................ .....................................
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صندوق
بال ّ

للضّمان

ي
الوطن ّ

ي
اإلجتماع ّ

تحت

منخرط
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/06القتناء مواد
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة
في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020والمالحق التابعة له،
أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الج داول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
........................................................................................................................................................................................... ...........
......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

اإلمضــــــــاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()24
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الثالث

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/06القتناء مواد
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة
في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020والمالحق التابعة له،
أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
............................................................................................................ .....................................
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هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
............................................................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................................... ................................................

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

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

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()25
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الرابع

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/06القتناء مواد
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة
في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020والمالحق التابعة له،
.................................................................................................................................................

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

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

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

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()26
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الخامس

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
............................................................................................................ .....................................
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المعيّن مح ّل مخابرته بــ:

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

 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/06القتناء مواد
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة
في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020والمالحق التابعة له،
أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

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

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

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()27
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط السادس

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/06القتناء مواد
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة
في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020والمالحق التابعة له،
............................................................................................................ .....................................
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أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

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

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

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()28
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط السابع

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/06القتناء مواد
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة
في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020والمالحق التابعة له،
أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
............................................................................................................ .....................................

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

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

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

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()29
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الثامن

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

............................................................................................................ .....................................
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المعرف الجبائي :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/06القتناء مواد
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة
في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020والمالحق التابعة له،
أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
....................................................................................................................................................

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

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

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

 ( ....................................................بالدّينار ومكتوب بلسان القلم واألرقام ).
كراس ال ّ
شروط،
كنتيجة لتطبيق األثمان الفرديّة الّتي إقترحتها على الكميّات المقدّرة ضمن ّ
صة تلك المنصوص عليها ضمن جداول األسعار ،نافذة عند تاريخ
تكون هذه األسعار وخا ّ
صفقة.
إمضاء عقد ال ّ
صفقة  :ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
 )2قبول طبيعة األثمان ال ّ
بكراس ال ّ
صة بإعتبارها
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
 )3تطبيق جميع الفصول الواردة ّ
صفقة.
عنصرا من عناصر ال ّ
 )4اإلبقاء على شروط هذا التع ّهد مدّة مائة وعشرون ( )120يوما إبتداء من اليوم الموالي
آلخر أجل محدّد لقبول العروض.
صندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
 )5بأن أدلي بما يُثبت بأنّني في وضعيّة قانونيّة تجاه ال ّ
صالح في هذا التّاريخ.
صادر عنه وال ّ
طبقا للتّصريح المصاحب ال ّ
51

ي وأقبل في صورة ثبوت عكس ذلك ،فسخ عقد
)6
ّ
أصرح بأنّني في ح ّل من ك ّل مانع قانون ّ
صفقة أو إصدار أمر بإنجاز األشغال على نفقتي وتحت مسؤوليّتي.
ال ّ
صفقة في
 )7بأني أقبل بأن يدفع المشتري العمومي المبالغ الّتي يتع ّهد بها بموجب عقد ال ّ
جل بدفاتر (البنك /البريد)..............................تحت عدد(.....................................................ذكر
حسابي المس ّ
الهويّة البنكيّة/البريديّة -كاملة).

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()30
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط التاسع

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/06القتناء مواد
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة
في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
............................................................................................................ .....................................
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كراس ال ّ
مواد
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
صة بطلب العروض عدد  2020/06القتناء ّ
إستهالكية و توابع المعدات اإلعالمية بعنوان سنة  2020والمالحق التابعة له،
أتع ّهد بما يلي:
 )1توفير المواد موضوع إعالن طلب العروض وفقا لل ّ
تنص عليه الوثائق
شروط الّتي
ّ
المذكورة آنفا طبقا لجداول األسعار ،مقابل األثمان الّتي إقترحتها لك ّل فصل من فصول
هذه الجداول آخذا بعين اإلعتبار جميع اإلنعكاسات المباشرة وغير المباشرة واألداءات
صة األداء على القيمة المضافة وذلك على النّحو التّالي:
وخا ّ
ي دون إعتبار األداء على القيمة المضافة......................................................:
* مبلغ العرض المال ّ
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ................................................

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

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

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

حرر بــ  ...................في
ّ

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

اإلمضــــــــاء والختم
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