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شروط اإلدارية الخاصة
كراس ال ّ

الجمهوريّة التونسية
رئاســــة الحكومـة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

صة
كـراس الشروط اإلداريّـة الخا ّ
الفصل األول :تقديم طلب العروض
 الموضـوع :اقتناء لباس عمل لفائدة أعوان رئاسة الحكومة بعنوان سنة . 2020
 تــوزيع الطلبات :تتوزع الطلبات موضوع طلب العروض إلى ستة ( )06أقساط كما يلي:
عدد
الفصول
العدد
موضوع القسط
المكونة
الرتبي
للقسط
04
 01القسط األول :ميدعات وبدالت عمل
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القسط الثاني :بدالت للنّساء

02
2

03

للرجال
القسط الثالث :بدالت ّ
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للرجال
القسط الرابع :قمصان ّ

02

05

القسط الخامس :أحذية
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القسط السادس :لباس أعوان مشرب )(Tenue spécial pour serveurs
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وتجدر اإلشارة الى أنه:
يمكن لكل عارض أن يشارك في قسط واحد أو أكثر أو في ك ّل األقساط،
المكون للقسط.
يتع ّين على ك ّل عارض أن يشارك وجوبا في ك ّل الفصول
ّ
يمكن لكل عارض أن يفوز بقسط واحد أو أكثر أو بك ّل األقساط،
مع التأكيد على ّ
أن المشاركة في القسط  05تكون حصريا لفائدة المؤسسات الصغرى.

سسات الصغرى المعنية بطلب العروض و شروط مشاركتها
الفصل  :2المؤ ّ
صغرى المنصوص
ت ّم بصفة حصرية تخصيص القسط عدد  05لفائدة المؤسّسات ال ّ
المؤرخ في  13مارس  2014والمتعلق
بالفصل  20من األمر عدد  1039لسنة 2014
ّ
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  2019مع أخذ
التّعديالت التي يت ّم إدخالها بعد عمليّة المراجعة عند اإلقتضاء من قبل إدارة الجباية في االعتبار.
سسة حديثة التّكوين :يجب أن ال يتجاوز حجم إستثمارها األقصى مبلغ  300ألف
* بالنّسبة للمؤ ّ
دينار بإعتبار األداءات والمعاليم .ويت ّم تحديد حجم اإلستثمار بإعتبار التّمويل الذّاتي ومنح
صل عليها عند اإلقتضاء بناء على الوثائق المثبتة في الغرض أو شهادة التّصريح
اإلستثمار المتح ّ
المؤرخ في 27
باإلستشمار المنصوص عليها بالفصل  45من القانون عدد  69لسنة 2007
ّ
ديسمبر  2007والمتعلّق بحفز المبادرة االقتصادية.
صغرى،
مالحظة ها ّمة :كما يجب أن ال يمتلك أكثر من ( )% 25من رأس مال المؤسّسة ال ّ
مؤسّسة كانت أو مجموعة مؤسّسات ال يشملها التعريف المتعلّق بالمؤسّسات الصغرى .وللغرض
يتعيّن على العارض إمضاء الملحق عدد ( )02والمتعلق باستقاللية المؤسّسة الصغرى وإرفاقه
إلى الوثائق اإلدارية المطلوبة.
الفصل  : 3شروط المشاركة وطريقة إرسال العروض والوثائق المطلوبة
 -1شروط المشاركة وطريقة إرسال العروض:
يتعين على ك ّل عارض يرغب في المشاركة في طلب العروض هذا أن يكون مس ّجال وجوبا
بمنظومة " "TUNEPSوذلك بإعتماد التم ّ
شي المبيّن بدليل اإلجراءات الخاص بإبرام الصفقات
العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط " "TUNEPSوالمصادق عليه بمقتضى قرار
المؤرخ في  31أوت  .2018ولمزيد اإلستفسار حول عملية التسجيل والنفاذ إلى
السيد رئيس الحكومة
ّ
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 ّ
الخط
شراء العمومي على
" ."TUNEPSوفي صورة تجاوزها الحجم األقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بالمنظومة،
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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 الوثائق
والوثائق اإلداريّة .هذا
ّ
( )scannés les documentsوإرسالها على الخط (عبر المنظومة).
ويتعيّن على العارضين إرسال عروضهم المالية والفنية مرفقة بالوثائق اإلدارية المنصوص
ّ
الخط " ،"TUNEPSباستثناء وثيقة الضمان المالي
عليها الحقا عبر منظومة الشراء العمومي على
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 طلب العروض عدد  2020/05وفقا لإلجراءات المبسّطة
القتناء لباس عمل لفائدة أعوان رئاسةاالحكومة بعنوان سنة ." 2020
ولتحديد تاريخ وصول العروض 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  70دينار.
القسط  :2ضمان مالي وقتي بقيمة  180دينار.
القسط  :3ضمان مالي وقتي بقيمة  700دينار.
القسط  :4ضمان مالي وقتي بقيمة  165دينار.
القسط  :5ضمان مالي وقتي بقيمة  175دينار.
القسط  :6ضمان مالي وقتي بقيمة  30دينار.
كما يمكن أن يقدّم ضمانا ماليّا وقتيّا إجماليّا بقيمة  1320دينارا.
 -2نظير من السجل التجاري،
 -3بطاقة إرشادات عامة للمؤسسة العارضة والتي تبيـّن وجـوبا توفّر فضاء ( Salle
 )d’exposition ou Boutiqueأو فضاءات مهيّأة والئقة للعرض والتسليم بتـونس الكبرى
وعنوانه /عناوينها تفاديا لتنقل األعوان المنتفعين باالكساء خارج تونس الكبرى( .الملحق
عـدد ،)01
 -4نسخة من وصـل إيداع عيّنات لدى اإلدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة بالقصبة
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وذلك بالنّـسبة للفصول المشارك فيها قبل انقضاء األجل األقصى المحدد لقبول العروض،
 -5نسخة من التّصريح المقدّم إلى إدارة الجباية بعنوان سنة  2019وذلك بالنّسبة للمؤسّسات
صغرى النّاشطة المشاركة في القسط عدد . 05
ال ّ
 -6نسخة من شهادة التّصريح باالستثمار أو الوثائق المثبتة لحجم االستثمار بالنّسبة للمؤسّسات
صغرى حديثة التّكوين المشاركة في القسط عدد . 05
ال ّ
 -7تصريح على ال ّ
صغرى النّاشـطة أو حديثة التّكـوين (الملحق عــدد
شرف باستقاللية المؤسّسة ال ّ
صغرى المشاركة في القسط عدد 05
 )02وذلك بالنسبة للمؤسسات ال ّ
ّ
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 :ك ّل تصريح أو التزام يقدّمه العارض يجب أن يكون مطابقا للنماذج المطلوبة من
لكراس الشروط هذا ال غيرها،
طـرف اإلدارة والمبيّنة بالمالحـق المصاحبة ّ

ب-وثائق العرض الفنّي










ويتكون العرض الفني من:
الملحق "عدد  " 03بالنسبة لكل مشارك في القسط األول،
الملحق "عدد  " 04بالنسبة لكل مشارك في القسط الثاني،
الملحق "عدد " 05بالنسبة لكل مشارك في القسط الثالث،
الملحق "عدد  " 06بالنسبة لكل مشارك في القسط الرابع،
الملحق "عدد  " 07بالنسبة لكل مشارك في القسط السادس،
تصريح على ال ّ
شرف يقدّمه العارض يلتزم بموجبه بتقديم عيّنات تستجيب للخصائص الفنّية
المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة والتصميم وذلك بالنسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها
من القسط األول طبقا للملحق عدد  08المصاحب.
تصريح على ال ّ
شرف يقدّمه العارض يلتزم بموجبه بتقديم عيّنات تستجيب للخصائص الفنّية
المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة والتصميم وذلك بالنسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها
من القسط الثاني طبقا للملحق عدد  09المصاحب.
تصريح على ال ّ
شرف يقدّمه العارض يلتزم بموجبه بتقديم عيّنات تستجيب للخصائص الفنّية
المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة والتصميم وذلك بالنسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها
من القسط الثالث طبقا للملحق عدد  10المصاحب.
تصريح على ال ّ
شرف يقدّمه العارض يلتزم بموجبه بتقديم عيّنات تستجيب للخصائص الفنّية
المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة والتصميم وذلك بالنسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها
من القسط الرابع طبقا للملحق عدد  11المصاحب.
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 تصريح على ال ّ
شرف يقدّمه العارض يلتزم بموجبه بتقديم عيّنات تستجيب للخصائص الف ّنية
ي فصل من الفصول المشارك فيها من القسط الخامس طبقا
المتعلّقة باألحذية وذلك بالنّسبة أل ّ
للملحق عدد  12المصاحب.
 تصريح على ال ّ
شرف يقدّمه العارض يلتزم بموجبه بتقديم عيّنات تستجيب للخصائص الفنّية
المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة والتصميم وذلك بالنسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها
من القسط السادس طبقا للملحق عدد  13المصاحب.

ج -وثائق العرض المالي
يتكون العرض المالي الذي يتعيّن أن يكون ممضى ومختوم بعد تعميره بك ّل دقّة من:
ّ
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  14بالنسبة لكل مشارك في القسط
األول)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  15بالنسبة لكل مشارك في
القسط الثاني)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  16بالنسبة لكل مشارك في القسط
الثالث)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  17بالنسبة لكل مشارك في القسط
الرابع)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  18بالنسبة لكل مشارك في
القسط الخامس)،
 جدول األثمان بالدّينار وباحتساب جميع األداءات (الملحق عدد  19بالنسبة لكل مشارك في القسط
السادس)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  20بالنسبة لكل مشارك في القسط األول)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  21بالنسبة لكل مشارك في القسط الثاني)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  22بالنسبة لكل مشارك في القسط الثالث)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  23بالنسبة لكل مشارك في القسط الرابع)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  24بالنسبة لكل مشارك في القسط الخامس)،
 وثيقة التع ّهد المالي (الملحق عدد  25بالنسبة لكل مشارك في القسط السادس)،
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  :5الع ّينات
يتعيّن على ك ّل مشارك في طلب العروض هذه إيداع عيّنات من الفصول المشارك فيها لدى
اإلدارة العـامة للمصالح المشـتركة برئاسة الحكومة الكائنة بساحة الحكومة بالقصبة وذلك قبل التاريخ
األقصى المحدّد لقبول العروض.
كما يتعيّن على ك ّل مشارك في القسط الخامس (أحذية) أن يقدّم زوج أحذية (une paire de
) chaussuresمن ك ّل عيّنة.
وتعتبر الغية ك ّل العروض -حسب الفصول -غير المصحوبة بالعينات.
كما يجب أن تحمل العينات ملصقات تبيّن تركيبة القماش والقياس (Etiquette de composition et de
) tailleبإستثناء الفصل عدد  04من القسط السادس .وتكون العيّنات حاملة لنفس المراجع المذكورة
صلب وصل إيداع العيّنات.
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وتقوم اإلدارة بمعاينة العيّنات المقترحة من طرف المشاركين ونزع وإخفاء ك ّل الرمـوز
تعرف بالعارضين.
واإلشارات والملصقات التّي من شأنها أن ّ
وفي صورة تلف إحدى العيّنات أو جميعها جزئيا أو كليا 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 ويتم اعتماد نفس المنهجية للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي
التصاعدي أي أنه يتم تطبيق نفس المنهجية على العرض الفنّي المرادف للعرض المالي الموالي
في الترتيب إلى حين تحديد العرض الفني المقبول.
وتجدر اإلشارة الى ّ
أن تقييم العروض الفنّية يعتمد أساسا على:
* الوثائق الفنيّة المطلوبة،
* توفّر فضاء أو فضاءات العرض ( )Salle d’exposition ou Boutiqueبتونس الكبرى،
* فحص العيّنات المقدّمة بالنّسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها.
وتقصي لجنة الشراءات ك ّل عارض:
* قدّم وثائق فنيّة ال تستجيب للمطلوب.
* ال تتوفّر لديه فـضاء أو فضاءات عرض ( )Salle d’exposition ou Boutiqueبتونس
مقره بها تفاديا
الكبرى لعرض وتسليم المواد موضوع طلب العروض وذلك في صورة ما لم يكن ّ
لتنقل األعوان المنتفعين باالكساء .هذا ويمكن للجنة الشراءات أن تقوم بزيارة ميدانيّة لفضاء أو
فضاءات العرض ( )Salle d’exposition ou Boutiqueللتثبّت من ذلك.
* قدّم عيّنات ال تستجيب للـخصائص الـفنّية المـطلوبة وذلك بالنسبة لـك ّل فصل من الفصول
المشارك فيها.
الفصل  :9االختبارات والتحاليل
صة
يمكن لإلدارة إجراء االختبارات والتّحاليل الضرورية على األكسية لدى المخابر المخت ّ
لمراقبة مدى استجابتها للخصائص الفنّية الدّنيا المطلوبة وذلك بالنّسبة للعينات المشارك بها أو
األكسية المسلّمة للمنتفعين.
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صة على كاهل
هذا وتح ّمل المصاريف
المنجرة عن اإلختبارات والتحاليل لدى المخابر المخت ّ
ّ
المزود المعني في صورة عدم إستجابتها للخصائص الفنيّة المطلوبة وذلك خالل عمليّة تسليم
ّ
األكسية.
للمزود المطالبة بتعويض األكسية التّي قد يمكن إتالفها خالل عمليّة التسليم إذا
كما ال يمكن
ّ
ثبت عدم إستجابتها للشروط الفنيّة المطلوبة.
ويمكن لإلدارة أن تتح ّمل تكاليف تعويض األكسية التّي قد يمكن إتالفها خالل عمليّة التّسليم
المزود المعني يت ّم
في صورة إستجابتها للشروط الفنيّة المطلوبة وذلك بموجب فاتورة يقدّمها
ّ
الكراس
خالصها وفقا لآلجال المنصوص عليها بالفصل  21من هذا ّ
الفصل  :10التغيير في الكم ّيات
يمكن لإلدارة التغيير في الكميّات المزمع اقتناءها بالزيادة أو النقصان في حدود عشرين
بالمائة (  ) 20من المبلغ الجملي ّ
المزود بأي تعويض أو زيادة في
للطلبات دون أن يطالب
ّ
األثمان الفرديّة ،و ذلك طيلة فترة صالحية عرضه.
الفصل  :11طبيعة األثمان
تعتبر األثمان الفرديّة ،بالدّينار التونسي ،مشتملة على كل المعاليم واألداءات ثابتة وغير
قابلة للمراجعة إلى غاية إنتهاء التنفيذ بما في ذلك الكميّات التي يتم إقتناءها في إطار نسبة التغيير
المذكورة بالفصل  10من هذا الكراس.
الفصل  :12الضمان المالي النهائي
يقدم العارض الذي تم قبول عرضه نهائيا ضمانا ماليا نهائيا بنسببة ثالثبة بالمائبة ( )3%مبن
المبلغ الجملي للصفقة في أجل ال يتعدى عشرين ( )20يوما من تاريخ تبليغه الصبفقة .ويبت ّم إرجباع
هذا الضمان في أجل أربعة أشهر بعد تاريخ القبول النّهائي للمواد دون تحفّظ.
الفصل  :13غرامات التأخير
ي تأخير في تسليم المواد في اآلجال المحددة ،تطبق اإلدارة التراتيب الجاري بها
في حال أ ّ
مواد (ق)
العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ غرامة التأخير باإلعتماد على قيمة ال ّ
التي أذن بالتزود بها أو تعويضها ولم يتم تسليمها حسب الكيفية التالية:
مبلغ الغرامة = (ق) × عدد أيام التأخير × ‰ 3
وفي جميع الحاالت ال يمكن أن تتجاوز جملة غرامات التأخير سقف خمسة بالمائة ()%05
المزود
من المبلغ الجملي للصفقة .وفي حال تجاوزت الغرامة السّقف المذكور فإنّه يمكن اعتبار
ّ
متخلّيا وبالتّالي يمكن لإلدارة ّ
الكراس.
حق تطبيق مقتضيات الفصل  18من هذا ّ
الفصل  :14النّوعية
تكون األكسية موضوع الصفقة ذات نوعيبة تسبتجيب لل ّ
شبروط الفنّيبة المطلوببة والمصباحبة
المكونة لها.
الكراس وتكون خـالية من كـل عيب في الصنع أو في المواد
لهذا ّ
ّ
الفصل  :15كيفية اإلنجاز
تبزود ) (Les bonsفبي الغبرض
تتولى اإلدارة تسليم أعوانها المنتفعين باألكسية وصوالت ّ
المزودين المعنيين ألخذ مقاساتهم وإستالم األكسبية وفقبا للشبروط
بالمزود أو
لتمكينهم من االتصال
ّ
ّ
الفنية المطلوبة وطبقا للمقاسات التي ت ّم أخذها.
المكونة لألقساط الستة.
ويشمل هذا اإلجراء جميع الفصول
ّ
الفصل  :16قبول ال ّطلبات واإلستالم النّهائي
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بعد إستالم األكسبية وفقبا للشبروط المطلوببة ودون تحفّبظ مبن قببل اإلدارة ،فإنّبه يبت ّم إمضباء
محضر إستالم نهائي في الغرض يمضى من الطرفين.
الفصل  :17آجال وشروط التسليم
أ /أجل التسليم:
المزود األكسية المطلوبة في أجبل  50يومبا مبن اليبوم المبوالي لتباريخ تبليغبه بباإلذن
 يسلّمّ
بطلبيّة أو أذون بطلبيّة في الغرض.
 بالنسبببة لألكسببية التببي تب ّم تسببلّمها وثبببت عببدم اسببتجابتها للخصببائص الفنيببة المطلوب بة فب ّبإن
المزود يلتزم بتعويضها على حسابه في أجبل ال يتجبـاوز العشبرة ( )10أيّبام المواليّبة لتباريخ تبليغبه
ّ
فبي الغببرض علببى أقصبى تقببدير ،وذلببك بمقتضبى رسببالة مضببمونة الوصبول أو عببن طريببق البريببد
السّريع أو بأية وسيلة إثبات أخرى مادية أو ال ماديّة.
ب /شرط التسليم:
التبزود
تسلّم األكسبية المطلوببة البى المنتفعبين مباشبرة و ذلبك بعبد اإلسبتظهار بوصبوالت
ّ
)(les bonsالمسلّمة من طرف اإلدارة في الغرض.
المبزودين المعنيبين خبالل عمليّبة تسبليم
مقبرات
هذا ويمكن لإلدارة القيام بمراقبة فجئيّة إلبى ّ
ّ
األكسيىة وذلك للتثبّت من مدى إستجابة المواد المسلّمة للشروط الفنيّة المطلوبة .وفي صورة ما إذا
تبيّن ّ
المزود تعويضها طبقا للنقطة
أن األكسية المسلّمة ال تستجيب للخاصيات الفنيّة فإنّه يجب على
ّ
"أ" (أجل التسليم) من هذا الفصل.
وفي صورة عدم تعويض األكسية في األجل المحبدد (  10أيبام) ،وبعبد التنبيبه علبى المبز ّود
المعني فإنه يمكن لإلدارة اعتباره متخليا و لها حق تطبيق مقتضيات الفصل  18من هذا الكراس.
الفصل  :18حالة التخلي عن االلتزامات
في صورة عدم إلتزام المزود بتسليم المواد المطلوبة أو تعويضها جزئيا أو كليا في اآلجال
المحددة ،مع مراعاة مقتضيات الفصلين  13و 17من هذا الكراس ،فإنه يمكن لإلدارة اعتبار
المزود المعني متخلّيا وبالتالي يتم الفسخ الجزئي أو الكلي للصفقة .وتقوم اإلدارة بتكليف من يقوم
ّ
بذلك ،ويُح ّمل مبلغ الطلبات غير المسلمة أو المطلوب تعويضها ولم يتم تعويضها والمصاريف
االستثنائية النّاتجة عن ذلك على كاهل المزود المتخلي.
الفصل  :19طلب استفسارات
ببراس
يمكبببن لكببب ّل عبببارض أن يطلبببب مبببن اإلدارة توضبببيحات وإستفسبببارات بخصبببوص كب ّ
ال ّ
شروط وذلك في أجل أقصاه خمسة ( )05أيام مبن تباريخ اإلعبالن عبن طلبب العبروض .وتتبـولى
اإلدارة دراسـة هذه االستفسارات واإلجابة عليها وتعميم اإلجابة فبي نفبس التّباريخ وببنفس ّ
الطريقبة
على كافّة المشاركين في أجل أدناه سبعة ( )07أيام قبل إنقضاء التّاريخ األقصى لقبول العروض.
الفصل  :20معاليم التّسجيل
الـمزود وتحتفظ اإلدارة بنظيرين أصليين مسبجلين
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
طرف المزود تتضمن المبـلغ بلسـان القلم وتكون أيضا مختومة ومرقمة وممضاة .وتكون الفاتورة
مصحوبة وجوبا بـ :
 قائمة تتضمن أسماء وإمضاءات وأرقام بطاقات التعريف الوطنية للمنتفعينباألكسية،
التزود )، (les bons
 أصل وصوالتّ
المزود طبقا ألحكام
ويت ّم خالص المبالغ بعد طرح غرامات التّأخير الّتي يُمكن أن يتح ّملها
ّ
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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 المنقحة
والمتممة له ،وجميع التشاريع والنصوص ذات الصلة والجاري بها العمل.

صة
كراس الشّروط الفنية الخا ّ
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ميدعات وبدالت عمل:1 القسط عدد
للرجال
ّ  الفصل
ّ  ميدعات زرقاء داكنة:األول
Article

Blouse pour homme

Définition du produit
Composition

Coton : Min 30%

Coloris
Coloris

Bleu foncé

Descriptif
Descriptif

-Blouse homme à manches longues
- 2 grandes poches plaquées au niveau du bassin.
- 1 poche poitrine.

FOURNITURES ET ACCESSSOIRES
FOURNITURES ET
ACCESSSOIRES

- 4 boutons au minimum bien fixes à droite pour le milieu
devant.

Points clés qualité et condition à respecter

Points clés qualité
et condition à
respecter

- Propreté et régularité du montage du col et en particulier les
pointes du col doivent être retournées avec soin.
- Assembler avec soin le col au vêtements.
- Symétrie du devant et pointage de la poche bien horizontal.
- Respecter le plaquage ainsi que le montage de la poche.
- Respecter le plaquage, la symétrie ainsi que le montage des
poches bassin.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à
distance équidistantes, et le pointage des boutons doit
correspondre exactement à celui des boutonnières.
- Les ourlets du bas doivent être réguliers et réalisés en double
rempli.
- Les points d’arrêts des poches doivent être très solides et
renforcés.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La blouse doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final
et d’une bonne finition.
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 ميدعات بيضاء للنّساء:الفصل الثاني
Article

Blouse pour femme

Définition du produit
Composition

Coton : Min 30%

Coloris
Coloris

Blanche

Descriptif
Descriptif

-Blouse femme à manches longues.
- 2 grandes poches plaquées au niveau du bassin.
- 1 poche poitrine.

FOURNITURES ET ACCESSSOIRES
FOURNITURES ET
ACCESSSOIRES

- 4 boutons au minimum, bien fixés à gauche pour le milieu
devant.

Points clés qualité et condition à respecter

Points clés qualité
et condition à
respecter

- Propreté et régularité du montage du col et en particulier les
pointes du col doivent être retournées avec soin.
- Assembler avec soin le col au vêtements.
- Symétrie du devant et pointage de la poche bien horizontal.
- Respecter le plaquage ainsi que le montage de la poche.
- Respecter le plaquage , la symétrie ainsi que le montage des
poches bassin.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à
distance équidistantes, et le pointage des boutons doit
correspondre exactement à celui des boutonnières.
- Les ourlets du bas doivent être réguliers et réalisés en double
rempli.
- Les points d’arrêts des poches doivent être très solides et
renforcés.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La blouse doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final
et d’une bonne finition.
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للرجال
ّ  ميدعات بيضاء: الفصل الثالث
Article

Blouse pour homme

Définition du produit
Composition

Coton : Min 30%

Coloris
Coloris

Blanc

Descriptif
Descriptif

-Blouse homme à manches longues.
- 2 grandes poches plaquées au niveau du bassin.
- 1 poche poitrine.

FOURNITURES ET ACCESSSOIRES
FOURNITURES ET
ACCESSSOIRES

- 4 boutons au minimum bien fixes, à droite pour le milieu
devant.

Points clés qualité et condition à respecter

Points clés qualité
et condition à
respecter

- Propreté et régularité du montage du col et en particulier les
pointes du col doivent être retournées avec soin.
- Assembler avec soin le col au vêtements.
- Symétrie du devant et pointage de la poche bien horizontal.
- Respecter le plaquage ainsi que le montage de la poche.
- Respecter le plaquage, la symétrie ainsi que le montage des
poches bassin.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à
distance équidistantes, et le pointage des boutons doit
correspondre exactement à celui des boutonnières.
- Les ourlets du bas doivent être réguliers et réalisés en double
rempli.
- Les points d’arrêts des poches doivent être très solides et
renforcés.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La blouse doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final
et d’une bonne finition.
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للرجال
ّ  بدالت عمل زرقاء:الرابع
ّ  الفصل
Combinaison pour homme

Article
Définition du produit
Composition

Coton : Min 65%

Coloris
Bleu nuit

Coloris

Descriptif
- Le milieu devant se ferme à l’aide d’une fermeture à
glissière.
- 2 poches poitrine plaquées à fermeture à glissière.
- 2 poches latérales au niveau du pantalon.
- La taille est ajustée par un élastique au niveau du dos à
l’extérieur du vêtement et caché par une application de
propreté.

Descriptif

FOURNITURES ET ACCESSSOIRES
FOURNITURES ET
ACCESSSOIRES

- 4 boutons pressions pour les poignets manches et les
jambes.
- Min 2 oeuillets pour l’aération.

Points clés qualité et condition à respecter

Points clés qualité
et condition à
respecter

- Propreté et régularité du montage du col et en particulier les
pointes du col doivent être retournées avec soin.
- Assembler avec soin le col au vêtements.
- Les ouvertures des poches bassin doivent être symétriques.
- La poche poitrine droite doit être symétrique par
rapport à la poche gauche.
- Les points d’arrêts des poches doivent être très solides et
renforcés
- Les fermetures à glissière au niveau du milieu devant et
des poches poitrine doivent être bien montées.
- Le fronçage de l’élastique au dos doit être régulier.
- Solidité des coutures et des surpiqûres.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La combinaison doit être réalisée avec soin pour un bon
aspect final et d’une bonne finition.

 بدالت للنّساء:2 القسط عدد

 بدالت صيفيّة للنّساء:األول
ّ  الفصل
Article

Tailleur été pour femme

Définition du produit
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Composition
Masse surfacique

Laine: Min 30%
Toile ou Sergé de 3
Min 170 g/m2 – Max 200 g/m2

Coloris
Coloris

Beige –Gris clair –Bleu Marine- marron

Descriptif
Descriptif

-Tailleur été composé d’une veste fermée par 1 bouton au
minimum.
- Deux poches passepoilées à rabats.
-Pantalon droit à pinces sur le dos ou Jupe droite longue doublée
qui se ferme par le moyen d’une fermeture à glissière au niveau
du dos.
- Pinces sur le devant et le dos.
- Fente au dos.

Points clés qualité et condition à respecter

Fiche technique
de la veste

Fiche technique
du pantalon

Fiche technique
du Jupe

- Propreté et régularité du montage du col et en particulier les
pointes du col.
- Symétrie des pointes droite et gauche du col.
- Le montage des poches passepoilées à rabats doit être net,
propre et symétrique.
- Bonne répartition de l’embu des manches avec la cigarette
pour donner une réelle finition à la tête de manches en
complement d’une épaulette.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à
distance équidistantes, et le pointage des boutons doit
correspondre exactement à celui des boutonnières.
- Au niveau de la doublure, veuillez à l’existence et au respect
de la largeur du pli de souplesse au niveau du milieu du col.
- Existence et solidité des points d’arrêt au niveau des poches
et des fentes.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La veste doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition.
- Le montage de la ceinture doit être régulier et soigné.
- Plis de repassage réalisé avec soin.
-Existence et solidité des points d’arrêt au niveau de toutes les
coutures.
- L’étiquette de taille doit contenir la taille et la composition
du tissue.
- Le pantalon doit être réalisé avec soin pour un bon aspect final
et d’une bonne finition
-Existence et solidité des points d’arrêt au niveau de toutes les
coutures.
- Ourlet invisible.
- L’étiquette de taille, doit contenir la taille et la composition
du tissue.
- La jupe doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition
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 بدالت شتائيّة للنّساء:الفصل الثاني
Tailleur hiver pour femme

Article
Définition du produit
Composition
Armure
Masse surfacique

Laine: Min 35%
Toile ou Sergé de 3
Min 200 g/m2 – Max 240 g/m2
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Coloris
Coloris

Noir –Gris foncé –Bleu nuit- marron

Descriptif
Descriptif

-Tailleur hiver composé d’une veste fermée par 1 bouton au
minimum.
- Deux poches passepoilées à rabats.
-Pantalon droit à pinces sur le dos ou Jupe droite longue doublée
qui se ferme par le moyen d’une fermeture à glissière au niveau du
dos.
- Pinces sur le devant et le dos.
- Fente au dos.

Points clés qualité et condition à respecter

Fiche technique
de la veste

Fiche technique
du pantalon

- Propreté et régularité du montage du col et en particulier les
pointes du col.
- Symétrie des pointes droite et gauche du col.
- Le montage des poches passepoilées à rabats doit être net, propre
et symétrique.
- Bonne répartition de l’embu des manches avec la cigarette
pour donner une réelle finition à la tête de manches en
complement d’une épaulette.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à distance
équidistantes, et le pointage des boutons doit correspondre
exactement à celui des boutonnières.
- Au niveau de la doublure, veuillez à l’existence et au respect
de la largeur du pli de souplesse au niveau du milieu du col.
- Existence et solidité des points d’arrêt au niveau des poches et
des fentes.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La veste doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition.
- Le montage de la ceinture doit être régulier et soigné.
- Plis de repassage réalisé avec soin.
-Existence et solidité des points d’arrêt au niveau de toutes les
coutures.
- L’étiquette de taille, doit contenir la taille et la composition
du tissue.
- Le pantalon doit être réalisé avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition
-Existence et solidité des points d’arrêt au niveau de toutes les
coutures.

Fiche technique
du Jupe

- Ourlet invisible.
- L’étiquette de taille, doit contenir la taille et la composition
du tissue.
- La jupe doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition
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للرجال
ّ  بدالت:القسط الثالث
للرجال
ّ  بدالت صيفيّة:الفصل األول
Costume été pour homme

Article
Définition du produit
Composition
Armure
Masse surfacique

Laine : Min 30%
Sergé de 3ou toile
Min 150 g/m2 – Max 200 g/m2

Coloris
Coloris

Beige –Gris clair –Bleu Marine- Marron

Description
Description

- Costume été composé d’une veste doublée et fermée par 2
boutons au minimum.
- Une poche gilet et deux poches passepoilées à rabats.
- Costume munie d’1 fente au minimum à l’arrière de la veste.
- Costume avec encadrement intérieur de la veste.
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- 1 poche intérieur au minimum.
-Pantalon avec poches italiennes et 1 poche passepoilée au
minimum en arrière

Points clés qualité et condition à respecter

Fiche technique
de la veste

Fiche technique
du pantalon

- Propreté et régularité du montage du col et en particulier les
pointes du col.
- Symétrie des pointes droite et gauche du col.
- Le montage des poches passepoilées à rabats doit être net, propre
et symétrique.
- Le montage de la poche gilet doit être propre.
- la finition de la feutrine au niveau du col doit être faite à la
zigzagueuse.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à distance
équidistantes, et le pointage des boutons doit correspondre
exactement à celui des boutonnières.
- Au niveau de la doublure, veuillez à l’existence et au respect
de la largeur du pli de souplesse au niveau du milieu du col.
- Existence et solidité des points d’arrêt au niveau des poches et
des fentes.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La veste doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition.
- Les ouvertures des poches italiennes doivent être symétriques et
les coutures renforcées.
- Les passants de la ceinture doivent être bien répartis.
- Renforcer les coutures par des brides au niveau:
* de la poche passepoilée dos.
* des poches italiennes.
* des passants.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-Le pantalon doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition.

للرجال
ّ  بدالت شتائيّة: الفصل الثاني
Costume hiver pour homme

Article
Définition du produit
Composition
Armure
Masse surfacique

Laine : Min 35%
Sergé de 3
Min 200 g/m2 – Max 242 g/m2

Coloris
Coloris

Noir –Gris foncé –Bleu nuit- Marron

Description
Description

- Costume hiver composé d’une veste doublée et fermée par 2
boutons au minimum.
- Une poche gilet et deux poches passepoilées à rabats.
- Costume munie d’1 fente au minimum à l’arrière de la veste.
- Costume avec encadrement intérieur de la veste.
- 1 poche intérieur au minimum.
-Pantalon avec poches italiennes et 1 poche passepoilée au
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minimum en arrière

Points clés qualité et condition à respecter

Fiche technique
de la veste

Fiche technique
du pantalon

- Propreté et régularité du montage du col et en particulier les
pointes du col.
- Symétrie des pointes droite et gauche du col.
- Le montage des poches passepoilées à rabats doit être net, propre
et symétrique.
- Le montage de la poche gilet doit être propre.
- la finition de la feutrine au niveau du col doit être faite à la
zigzagueuse.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à distance
équidistantes, et le pointage des boutons doit correspondre
exactement à celui des boutonnières.
- Au niveau de la doublure, veuillez à l’existence et au respect
de la largeur du pli de souplesse au niveau du milieu du col.
- Existence et solidité des points d’arrêt au niveau des poches et
des fentes.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La veste doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition.
- Les ouvertures des poches italiennes doivent être symétriques et
les coutures renforcées.
- Les passants de la ceinture doivent être bien répartis.
- Renforcer les coutures par des brides au niveau:
* de la poche passepoilée dos.
* des poches italiennes.
* des passants.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-Le pantalon doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition.

 قمصان للرجال:القسط الرابع
للرجال
ّ  الفصل
ّ  قمصان صيفيّة:األول
Chemise été pour homme

Article
Définition du produit
Composition

Coton : Min 30%

Armure
Masse surfacique

Toile
Min 90 g/m2 – Max 133 g/m2

Coloris
Coloris

Blanche- Beige –Gris clair –Bleu ciel- marron

Descriptif
Descriptif

- Chemise à manches courtes avec revers.
- Col chemisier constitué de tombant de col et pied de col.
- Col chemise et pied de col thermocollés.
- Une poche plaquée au choix.
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FOURNITURES ET ACCESSSOIRES
FOURNITURES ET
ACCESSSOIRES

- 6 boutons au minimum à 4 trous.
- 1 paire de baleines pour le col.

Points clés qualité et condition à respecter
- Propreté et régularité du montage du col et en particulier les
pointes du col doivent être retournées avec soin.
- Pointes du col symétriques par rapport à la gorge.
- Assembler avec soin le col au vêtement.
- Symétrie du devant et pointage de la poche bien horizontal (en
cas de presence du poche).
- Quand la chemise est fermée, il faut que les parties droite
Points clés qualité et gauche du devant soient symétriques.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à
et condition à
distance équidistantes, et le pointage des boutons doit
respecter
correspondre exactement à celui des boutonnières.
- Les ourlets du bas doivet être réguliers et réalisés en
double rempli.
- Respecter la régularité des surpiqures pour un aspect de bonne
qualité.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La chemise doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final
et d’une bonne finition.

للرجال
ّ  قمصان شتائيّة: الفصل الثاني
Chemise hiver pour homme

Article
Définition du produit
Composition

Coton : Min 25%

Armure

Toile

Masse surfacique

Min 110 g/m2 – Max 145 g/m2

Coloris
Coloris

Blanc –Bleu marine –Gris- marron

Descriptif
Descriptif

- Chemise homme à manches longues.
- Col chemisier constitué de tombant de col et pied de col.
- Col chemise et pied de col et poignets thermocollés.
- Une poche plaquée au choix.
- Manches longues avec pattes et poignets boutonnés.

FOURNITURES ET ACCESSSOIRES
FOURNITURES ET

- 6 boutons au minimum à 4 trous.
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ACCESSSOIRES

- 1 paire de baleines pour le col.

Points clés qualité et condition à respecter

الخصائص الفنيّة المطلوبة
Chaussure Dame: fermée à bout large
L’article doit être bien soigné, ne représentant pas de défauts apparents
La forme de la chaussure doit avoir un bon volume chaussant et un aspect respectant la tendance
actuelle
Couleur : au choix
Dessus : cuir
Doublure : article entièrement doublé en cuir tanné au chrome de couleur naturelle,
Première de propreté : entière en cuir
Première de montage : renforcée jusqu’aux cambrures et ayant un cambrion
Semelle de marche en élastomère antidérapante
Procédé de fabrication : soudé, résistance au décollage sur les côtés et renforcée.

- Propreté et régularité du montage du col et en particulier
les pointes du col doivent être retournées avec soin.
- Pointes du col symétriques par rapport à la gorge.
- Assembler avec soin le col au vêtement.
- Symétrie du devant et pointage de la poche bien horizontal (en
cas de presence du poche).
- Quand la chemise est fermée, il faut que les parties droite
et
gauche du devant soient symétriques.
Points clés qualité
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à
et condition à
distance équidistantes, et le pointage des boutons doit
respecter
correspondre exactement à celui des boutonnières.
- Les ourlets du bas doivet être réguliers et réalisés en double
rempli.
- Respecter la régularité des surpiqures pour un aspect de bonne
qualité.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La chemise doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final
et d’une bonne finition.

: أحذية:القسط الخامس
(Chaussures pour Dames)  أحذية للنساء:الفصل األول

(Chaussures pour Hommes)  أحذية للرجال:الفصل الثاني
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الخصائص الفنيّة المطلوبة
Chaussure pour homme
Couleur : au choix
La forme de la chaussure doit avoir un bon volume chaussant et un aspect respectant la tendance
actuelle
L’article doit être bien soigné, ne représentant pas de défauts apparents
Dessus en cuir
Doublure de l’empeigne : en cuir ou en toile conçue pour fabrication de chaussures
Doublure des quartiers : en cuir tanné en chrome de couleur naturelle,
Première de propreté : entière en cuir
Première de montage : renforcée jusqu’aux cambrures et ayant un cambrion
Semelle de marche préfabriquée en élastomère et antidérapante
Procédé de fabrication : soudé, résistance au décollage sur les côtés et renforcée.

 بدالت أعوان المشرب:القسط السادس
Costume homme spécial pour Serveur للرجال خاصّة بعون مشرب
ّ  بدلة:الفصل األول
Article

Costume Homme spécial pour Serveur

Définition du produit
Composition
Armure
Masse surfacique

Laine : Min 80%
Sergé de 3
Min 170 g/m2 – Max 200 g/m2

Coloris
Coloris

Noir

Description
Description

- Costume homme special serveur très élégant, coupe droite,
légèrement cintrée par 2 pinces. Composé d’une veste doublée et
fermée par 2 boutons au minimum.
- Une poche gilet et deux poches passepoilées à rabats.
- Costume munie d’une fente au minimum à l’arrière de la veste.
- Costume avec encadrement intérieur de la veste.
- 1 poche intérieur au minimum.
-Pantalon avec poches italiennes et 1 poche passepoilée au
minimum en arrière

Points clés qualité et condition à respecter
Fiche technique
de la veste

- Veste homme special serveur très élégante, coupe droite moderne
légèrement cintrée par 2 pinces sur le devant et un petit côté.
- Propreté et régularité du montage du col et en particulier les
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pointes du col.
- Symétrie des pointes droite et gauche du col.
- Le montage des poches passepoilées à rabats doit être net, propre
et symétrique.
- Le montage de la poche gilet doit être propre.
- la finition de la feutrine au niveau du col doit être faite à la
zigzagueuse.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à distance
équidistantes, et le pointage des boutons doit correspondre
exactement à celui des boutonnières.
- Respect du renforcement des coutures au niveau des poches et
des fentes.
- Quand la veste est fermée, il faut que les parties droite et gauche
du devant soient symétriques.
- Au niveau de la doublure, veuillez à l’existence et au respect
de la largeur du pli de souplesse au niveau du milieu du col.
- Existence et solidité des points d’arrêt au niveau des poches et
des fentes.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La veste doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition.

Fiche technique
du pantalon

- Les ouvertures des poches italiennes doivent être symétriques et
les coutures renforcées.
- Les passants de la ceinture doivent être bien répartis.
- Renforcer les coutures par des brides au niveau:
* de la poche passepoilée dos.
* des poches italiennes.
* des passants.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-Le pantalon doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition.
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 بدالت أعوان المشرب:القسط السادس
Chemise homme spécial pour Serveur خاص بعون مشرب
للرجال
ّ
ّ  قميص: الفصل الثاني
Chemise homme spécial pour Serveur

Article
Définition du produit
Composition

Coton : Min 50%

Armure
Masse surfacique

Toile
Min 100 g/m2 – Max 140 g/m2

Coloris
Coloris

Blanche

Descriptif
Descriptif

- Chemise homme pour seveur élégante et moderne.
- Chemise à manches longues.
- Col chemise et pied de col et poignets thermocollés.
- Une poche plaquée sur le côté gauche au porter.
- Manches longues avec pattes et poignets boutonnés.

FOURNITURES ET ACCESSSOIRES
FOURNITURES ET
ACCESSSOIRES

- 6 boutons au minimum à 4 trous.
- 1 paire de baleines de bonne qualité pour une tenue parfaite
des pointes du col.

Points clés qualité et condition à respecter
Points clés qualité - Propreté et régularité du montage du col et en particulier
les pointes du col doivent être retournées avec soin.
et condition à
- Pointes du col symétriques par rapport à la gorge.
respecter
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- Assembler avec soin le col au vêtement.
- Symétrie du devant et pointage de la poche bien horizontal (en
cas de presence du poche).
- Quand la chemise est fermée, il faut que les parties droite
et gauche du devant soient symétriques.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à
distance équidistantes, et le pointage des boutons doit
correspondre exactement à celui des boutonnières.
- Les ourlets du bas doivet être réguliers et réalisés en double
rempli.
- Respecter la régularité des surpiqures pour un aspect de bonne
qualité.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-La chemise doit être réalisée avec soin pour un bon aspect final
et d’une bonne finition.

 بدالت أعوان المشرب:القسط السادس
Gilet homme spécial pour Serveur خاص بعون مشرب
للرجال
ّ
ّ  سترة: الفصل الثالث
Article 

Gilet homme spécial pour Serveur

Définition du produit
Composition

laine : Min 40%

Coloris
Coloris

Noir

Description
Description

- Gilet homme special serveur très élégant, légèrement cintré par 2
pinces.
- 4 boutons au minimum.
-2 poches côtés, 1 poche potrine
- Dos: tissu doublure

Points clés qualité et condition à respecter

Fiche technique
de gilet

- Gilet homme special serveur très élégant, légèrement cintré.
- Propreté et régularité du montage.
- Le montage des poches doit être net, propre et symétrique.
- Les boutonnières doivent être exécutées proprement et à distance
équidistantes, et le pointage des boutons doit correspondre
exactement à celui des boutonnières.
- Respect du renforcement des coutures au niveau des poches.
- Quand le gilet est fermé, il faut que les parties droite et gauche
du devant soient symétriques.
- Insérer une étiquette de composition et de taille.
-Le gilet doit être réalisé avec soin pour un bon aspect final et
d’une bonne finition.
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 بدالت أعوان المشرب:القسط السادس
Nœud papillon spécial pour خاص بعون مشرب
للرجال
ّ
ّ  ربطة عنق: الفصل الرابع
Serveur
Article 

Nœud papillon spécial pour Serveur

Coloris
Coloris

Fiche technique
de gilet

Noir
- Nœud papillon special serveur très élégant,
- Propreté et régularité du montage.
- L’article doit être adjustable et s’adaptera à tous les tours de cou.
-Le noeud papillon doit être réalisé avec soin pour un bon aspect
final et d’une bonne finition.
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المـــــالحـــــق اإلدارية

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()01
بطاقـة إرشادات عامة
سسة:
اسم المؤ ّ
سسة و صفته ....................................................................................................................... :
ممثّل المؤ ّ
..................................................................................................................................
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العنوان:
الهاتف .................................................................................................................................................. :
الفاكس .................................................................................................... ........................................... :
المعرف الجبائي ................................................................................................................................. .:
ّ
التجاري بــ  ............................................. :تحت عدد....................................:
المس ّجل بالسج ّل
ّ
رقم بطاقة التعريف الوطن ّية............................................................................................................ :
عنوان البريد اإللكتروني................................................................................................................ :
................................................................................................................................................

* فضاء أو فضاءات العرض والتّسليم ( )Salle d’exposition ou Boutiqueبتونس الكبرى
والعنوان :





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

حرر بــ  ...........................في
ّ

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

إمضاء وختم العارض

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

أو

حديثة

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

المعرف الجبائي :
ّ

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

المعيّن مح ّل مخابرتها بــ:

.....................................................................................................................................
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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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مـالحق العــــرض الفـنّي

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()03
القسط عدد  :01ميدعات وبدالت عمل
الفصول

الخاص ّيات الفن ّية الدنيا المطلوبة
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الخاصيات الفن ّية المقترحة من قبل
العارض

األول:
الفصل ّ
للرجال
ميدعات زرقاء داكنة ّ

Composition :

Coton : Min 30%

Blouse bleu foncé pour homme

الفصل الثاني:
ميدعات بيضاء للنّساء
Blouse blanche pour femme

Composition :

Coton : Min 30%

الفصل الثالث:
للرجال
ميدعات بيضاء ّ

Composition :

Coton : Min 30%

Blouse blanche pour homme

الفصل الرابع:
للرجال
بدالت عمل زرقاء ّ
Combinaison bleu nuit pour

Composition :

Coton : Min 65%

homme

مالحظة :يتعيّن على ك ّل عارض تقديم عيّنة من ك ّل فصل مشارك فيه تحمل ملصقة تبيّن
تركيبة القماش والقياس (.)Etiquette de composition et de taille
حرر بــ  ...........................في
ّ

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

إمضاء وختم العارض

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()04
القسط عدد  :02بدالت للنساء
الفصول

األول:
الفصل ّ
بدالت صيفيّة لل ّنساء
Tailleur été pour femme
الفصل الثاني:

الخاصيّات الفنيّة الدنيا المطلوبة
Composition :Laine : Min 30%
Armure :Toile ou Sergé de 3
Masse surfacique:

Min 170 g/m2 – Max 200 g/m2
Composition :Laine : Min 35%
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الخاصيات الفنيّة المقترحة
من قبل العارض

بدالت شتائيّة للنّساء
Tailleur hiver pour femme

Armure :Toile ou Sergé de 3
Masse surfacique:

Min 200 g/m2 – Max 240 g/m2

مالحظة :يتعيّن على ك ّل عارض تقديم عيّنة من ك ّل فصل مشارك فيه تحمل ملصقة تبيّن
تركيبة القماش والقياس (.)Etiquette de composition et de taille
حرر بــ  ...........................في ..............................
ّ
إمضاء وختم العارض

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()05
القسط عدد :03بدالت للرجال
الفصول

الفصل األول:
للرجال
بدالت صيفيّة ّ
Costume été pour homme
الفصل الثاني:
للرجال
بدالت شتائيّة ّ
Costume hiver pour homme

الخاصيّات الفنيّة الدنيا المطلوبة

الخاصيات الفنيّة المقترحة
من قبل العارض

Composition :Laine : Min 30%
Armure :Toile ou Sergé de 3
Masse surfacique:

Min 150g/m2 – Max 200g/m2
Composition :Laine : Min 35%
Armure :Sergé de 3
Masse surfacique:

Min 200 g/m2 – Max 242 g/m2

مالحظة :يتعيّن على ك ّل عارض تقديم عيّنة من ك ّل فصل مشارك فيه تحمل ملصقة تبيّن
تركيبة القماش والقياس (.)Etiquette de composition et de taille
حرر بــ  ...........................في ..............................
ّ
إمضاء وختم العارض
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()06
القسط عدد  :04قمصان للرجال
الفصول

الفصل األول:

الخاصيّات الفنيّة الدنيا المطلوبة

الخاصيات الفنيّة المقترحة
من قبل العارض

Composition :Coton : Min 30%

للرجال
قمصان صيفيّة ّ
Chemise été pour homme

Armure :Toile
Masse surfacique:

Min 90 g/m2 – Max 133 g/m2

الفصل الثاني:

Composition :Coton : Min 25%

للرجال
قمصان شتائيّة ّ
Chemise hiver pour homme

Armure :Toile
Masse surfacique:

Min 110 g/m2 – Max 145 g/m2

مالحظة :يتعيّن على ك ّل عارض تقديم عيّنة من ك ّل فصل مشارك فيه تحمل ملصقة تبيّن
تركيبة القماش والقياس (.)Etiquette de composition et de taille
حرر بــ  ...........................في ..............................
ّ
إمضاء وختم العارض
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()07

القسط عدد  :06بدالت أعوان المشرب
الفصول

الخاصيّات الفنيّة الدنيا المطلوبة

الفصل األول:

الخاصيات الفنيّة
المقترحة من قبل
العارض

Composition :

Laine : Min 80%
Armure :Sergé de 3

للرجال خاصّة بعون مشرب
بدلة ّ
Costume homme spécial pour Serveur

Masse surfacique:

Min 170 g/m2 – Max 200 g/m2

الفصل الثاني:

Composition :

Coton : Min 50%

خاص بعون مشرب
للرجال
ّ
قميص ّ
Chemise homme spécial pour Serveur

Armure :Toile
Masse surfacique:

Min 100 g/m2 – Max 140 g/m2

الفصل الثالث:
خاص بعون مشرب
للرجال
ّ
سترة ّ

Composition :

Laine : Min 40%

Gilet homme spécial pour Serveur

مالحظة :يتع ّين على ك ّل عارض تقديم ع ّينة من ك ّل فصل مشارك فيه تحمل ملصقة تب ّين
تركيبة القماش والقياس (.)Etiquette de composition et de taille
حرر بــ  ...........................في
ّ

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

إمضاء وختم العارض
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد

()08

تصريح على الشّرف باالستجابة للخصائص الفنّية المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة
والتصميم
 القسط عدد - 01إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي :

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

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

سسة:
ممثّل مؤ ّ

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

المعرف الجبائي :
ّ

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

المعيّن مح ّل مخابرتها بــ:

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

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

التجاري بــ  ......................................:تحت عدد:
المس ّجل بالسج ّل
ّ

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

أصرح على الشّرف ّ
بأن العيّنات المقدّمة في إطار طلب العروض عدد
المس ّمى "العارض"،
ّ
 2020/05تستجيب للخصائص الفنّية المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة والتصميم وذلك
بالنسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها من القسط عدد .1
حرر بــ  ...........................في
ّ

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

إمضاء وختم العارض

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد

()09

تصريح على الشّرف باالستجابة للخصائص الفنّية المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة
والتصميم
 القسط عدد - 0236

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي :

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

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

سسة:
ممثّل مؤ ّ

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

المعرف الجبائي :
ّ

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

المعيّن مح ّل مخابرتها بــ:

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

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

التجاري بــ  ......................................:تحت عدد:
المس ّجل بالسج ّل
ّ

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

أصرح على الشّرف ّ
بأن العيّنات المقدّمة في إطار طلب العروض عدد
المس ّمى "العارض"،
ّ
 2020/05تستجيب للخصائص الفنّية المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة والتصميم وذلك
بالنسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها من القسط عدد.2
حرر بــ  ...........................في
ّ

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

إمضاء وختم العارض

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد

()10

تصريح على الشّرف باالستجابة للخصائص الفنّية المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة
والتصميم
 القسط عدد - 03إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي :

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

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

سسة:
ممثّل مؤ ّ

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

المعرف الجبائي :
ّ

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

المع ّين مح ّل مخابرتها بــ:

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

التجاري بــ  ......................................:تحت عدد:
المس ّجل بالسج ّل
ّ

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

أصرح على الشّرف ّ
بأن العيّنات المقدّمة في إطار طلب العروض عدد
المس ّمى "العارض"،
ّ
 2020/05تستجيب للخصائص الفنّية المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة والتصميم وذلك
بالنسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها من القسط عدد.3
حرر بــ  ...........................في
ّ

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

إمضاء وختم العارض

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد

()11

تصريح على الشّرف باالستجابة للخصائص الفنّية المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة
والتصميم
 القسط عدد - 04إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي :

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

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

سسة:
ممثّل مؤ ّ

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

المعرف الجبائي :
ّ

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

المعيّن مح ّل مخابرتها بــ:

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

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

التجاري بــ  ......................................:تحت عدد:
المس ّجل بالسج ّل
ّ

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

أصرح على الشّرف ّ
بأن العيّنات المقدّمة في إطار طلب العروض عدد
المس ّمى "العارض"،
ّ
 2020/05تستجيب للخصائص الفنّية المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة والتصميم وذلك
بالنسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها من القسط عدد.4
حرر بــ  ...........................في
ّ

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

إمضاء وختم العارض
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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد

()12

تصريح على الشّرف باالستجابة للخصائص الفنّية المتعلّقة باألحذية
 القسط عدد - 05إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي :

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

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

سسة:
ممثّل مؤ ّ

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

المعرف الجبائي :
ّ

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

المعيّن مح ّل مخابرتها بــ:

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

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

التجاري بــ  ......................................:تحت عدد:
المس ّجل بالسج ّل
ّ

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

أصرح على الشّرف ّ
بأن الع ّينات المقدّمة في إطار طلب العروض عدد
المس ّمى "العارض"،
ّ
 2020/05تستجيب للخصائص الفنّية المتعلّقة باألحذية وذلك بالنسبة لك ّل فصل من
الفصلين المشارك فيهما من القسط عدد.5
حرر بــ  ...........................في
ّ

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

إمضاء وختم العارض

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد

()13

تصريح على الشّرف باالستجابة للخصائص الفنّية المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة
والتصميم
39

 القسط عدد - 06إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي :

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

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

سسة:
ممثّل مؤ ّ

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

المعرف الجبائي :
ّ

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

المعيّن مح ّل مخابرتها بــ:

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

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

التجاري بــ  ......................................:تحت عدد:
المس ّجل بالسج ّل
ّ

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

أصرح على الشّرف ّ
بأن الع ّينات المقدّمة في إطار طلب العروض عدد
المس ّمى "العارض"،
ّ
 2020/05تستجيب للخصائص الفنّية المتعلّقة بتركيبة القماش والفصالة والتصميم وذلك
بالنسبة لك ّل فصل من الفصول المشارك فيها من القسط عدد.6
حرر بــ  ...........................في
ّ

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

إمضاء وختم العارض

40

مـالحق العرض المـالـــــي

41

الملحق عدد 14
جدول األثمان الخاص بالقسط عدد 01
القسط عــدد :01ميدعات وبدالت عمل
ع/ر

الفصول

الثّمن الفردي بالدّينار وباحتساب األداءات

الكميّة

01

ميدعات زرقاء داكنة للرجال

26

02

ميدعات بيضاء للنساء

142

03

ميدعات بيضاء للرجال

102

04

بدالت عمل زرقاء للرجال

04

الثّمن الجملي بالدينار وباحتساب جميع األداءات

المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ الجملي باألرقام):
المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ بلسان القلم)……………………………………. :
. ..................................................................................... .............................................................
التّاريخ.............................:

إمضاء وختم العارض

الملحق عدد 15
47

جدول األثمان الخاص بالقسط عدد 02
القسط عــدد :02بدالت للنساء
ع/ر

الفصول

الكميّة

01

بدالت صيفيّة للنساء

69

02

بدالت شتائية للنساء

69

الثّمن الفردي بالدّينار وباحتساب األداءات

الثّمن الجملي بالدينار وباحتساب جميع األداءات

المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ الجملي باألرقام):
المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ بلسان القلم)………………………….. :
.......................................................................................................................................
التّاريخ.............................:

إمضاء وختم العارض

الملحق عدد 16
جدول األثمان الخاص بالقسط عدد 03
48

القسط عــدد :03بدالت للرجال
ع/ر

الفصول

الكميّة

01

بدالت صيفيّة للرجال

234

02

بدالت شتائية للرجال

234

الثّمن الفردي بالدّينار وباحتساب األداءات

الثّمن الجملي بالدينار وباحتساب جميع األداءات

المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ الجملي باألرقام):
المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ بلسان القلم)………………………….. :
.......................................................................................................................................
التّاريخ.............................:

إمضاء وختم العارض

الملحق عدد 17
جدول األثمان الخاص بالقسط عدد 04

49

القسط عــدد :04قمصان للرجال
ع/ر

01
02

الفصول

قمصان صيفيّة للرجال بأكمام
قصيرة
قمصان شتائية للرجال بأكمام
طويلة

الكميّة

الثّمن الفردي بالدّينار وباحتساب األداءات

الثّمن الجملي بالدينار وباحتساب جميع األداءات

234
234

المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ الجملي باألرقام):
المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ بلسان القلم)………………………….. :
................................................................................................................ .......................
التّاريخ.............................:

إمضاء وختم العارض

الملحق عدد 18
جدول األثمان الخاص بالقسط عدد 05

50

القسط عــدد :05أحذية
ع/ر

الفصول

الثّمن الفردي بالدّينار وباحتساب األداءات

الكميّة

01

أحذية للنساء

69

02

أحذية للرجال

237

الثّمن الجملي بالدينار وباحتساب جميع األداءات

المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ الجملي باألرقام):
المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ بلسان القلم)………………...……. :
. ............................................................................... .............................................................
…………………………………………………………………………………………..
التّاريخ.............................:

إمضاء وختم العارض

الملحق عدد 19
جدول األثمان الخاص بالقسط عدد 06
القسط عدد  :06بدالت أعوان المشرب
ع/ر

الفصول

الكميّة

الثّمن الفردي بالدّينار وباحتساب األداءات

51

الثّمن الجملي بالدينار وباحتساب جميع األداءات

للرجال خاصّة بعون مشرب
 01بدلة ّ

06

خاص بعون مشرب
للرجال
ّ
 02قميص ّ

06

للرجال خاصّ بعون مشرب
 03سترة ّ

06

للرجال ( Nœud
 04ربطة عنق ّ
خاص بعون مشرب
)papillon
ّ

06

المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ الجملي باألرقام):
المبلغ الجملي للقسط حسب المشاركة بالدينار كامل األداءات والمعاليم ( :المبلغ بلسان القلم)……………………………………. :
. ........................................................................ ..........................................................................
التّاريخ.............................:

إمضاء وختم العارض

24

52

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()20
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط األول

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ........................................................................................................................................................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/05القتناء لباس عمل
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
لفائدة أعوان رئاسة الحكومة بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
صة بطلب العروض عدد  2020/05القتناء لباس
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
عمل لفائدة أعوان رئاسة الحكومة 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 ّ
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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 ()21
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 )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
............................................................................................................ .....................................
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ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/05القتناء لباس عمل
اإلطالع على كا ّفة الوثائق
بعد
ّ
لفائدة أعوان رئاسة الحكومة بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
صة بطلب العروض عدد  2020/05القتناء لباس
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
عمل لفائدة أعوان رئاسة الحكومة 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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الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()22
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  2020/05القتناء لباس عمل
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
لفائدة أعوان رئاسة الحكومة بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
صة بطلب العروض عدد  2020/05القتناء لباس
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
عمل لفائدة أعوان رئاسة الحكومة 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 ّ
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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

58

الجمهوريّة التونسية
رئاسة الحكومة
اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

الملحق عدد ()23
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  2020/05القتناء لباس عمل
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
لفائدة أعوان رئاسة الحكومة بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
صة بطلب العروض عدد  2020/05القتناء لباس
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
عمل لفائدة أعوان رئاسة الحكومة 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 ّ
59

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 ()24
وثيقة التع ّهد المالي الخاصة بالقسط الخامس

إنّي الممضي أسفله:
عمال بصفتي ................................................................................................................................... .....................:
ممثّل شركة ............................................................................................................................................................:
المعرف الجبائي .................................................................................................................................................... :
ّ
ي بــ ...........................................:تحت عدد.................................................................:
المس ّجل بالسج ّل التجار ّ
المعيّن مح ّ
ل مخابرته بــ..............................................................................................................................................:
 ( ......................................................................................................................ذكر العنوان بالكامل )
تحت
ي
للضّمان
ي
صندوق
منخرط
بال ّ
اإلجتماع ّ
الوطن ّ
عدد................................................................................:
ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/05القتناء لباس عمل
اإلطالع على كافّة الوثائق
بعد
ّ
لفائدة أعوان رئاسة الحكومة بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
صة بطلب العروض عدد  2020/05القتناء لباس
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
عمل لفائدة أعوان رئاسة الحكومة 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 ّ
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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 ()25
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................................................................................:
............................................................................................................ .....................................

62

ّ
المكونة لطلب العروض عدد  2020/05القتناء لباس عمل
اإلطالع على كا ّفة الوثائق
بعد
ّ
لفائدة أعوان رئاسة الحكومة بعنوان سنة  2020لفائدة رئاسة الحكومة والمتمثّلة في:
 -1التع ّهد الّذي يمثّل وثيقة اإللتزام
 -2جداول األثمان
كراس ال ّ
صة بطلب العروض عدد  2020/05القتناء لباس
شروط اإلداريّة والفنيّة الخا ّ
ّ -3
عمل لفائدة أعوان رئاسة الحكومة 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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