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اخلاصة
ك ّـراس ال ّ
شروط اإلداريّة ّ
الباب األول:شروط املشاركة
األول :املوضوع
الفصل ّ
يعتزم ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال القيام بطلب عروض وطين بعنوان سنة  2021عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط
 ، Tunepsحسب التشريع اجلاري به العمل وطبقا ملقتضيات كراس الشروط اخلاصة إببرام صفقة عامة تتعلق بتزويد املطاعم
واألحياء اجلامعية الراجعة له ابلنظر ابملواد الغذائية طيلة سنة . 2021
وتبّي كراسات الشروط الفنية اخلاصة بدقة اخلاصيات الفنية واملواصفات املتعلقة ابملواد املزمع اقتناؤها.
ن
يتكون طلب العروض من  11قسطا وهي كما يلي :
القسط
عدد 1

المادة
الخضر والثمار

عدد 2

المواد العطرية والمصبرات والعجين الغذائي

عدد 3
عدد 4
عدد 5
عدد 6
عدد 7
عدد 8
عدد 9
عدد 10

الزيت النباتي غير المدعم
الحليب
الياغرت
األجبان
اللحوم الحمراء
الدجاج الطري
الديك الرومي
البيض

المادة
القسط
الخبز
عدد 11
القسط عدد  11مخصص حصريا للمؤسسات الصغرى

علما وأنه ال جتوز املشاركة يف القسط عدد( 11التزود مبادة اخلبز ) إال للمؤسسات الصغرى،ويتكون كل قسط من عدة فصول
ويعترب فصال يف طلب العروض هذا ،املنطقة اجلغرافية (تضم أحياء و/أو مطاعم جامعية) اليت يعتزم العارض املشاركة فيها وتتكون
كل منطقة جغرافية من عدد من األحياء او املطاعم اجلامعية .يتكون طلب العروض من  10فصول (  10مناطق جغرافية) :
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املنطقة اجلغرافية

تونس 1

تونس 2

تونس 3

تونس 4
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المؤسسة

الحي الجامعي باردو 1
الحي الجامعي باردو 2
الحي الجامعي رأس الطابية
المطعم الجامعي بالمركب الجامعي
المطعم الجامعي العمران األعلى
المطعم الجامعي ابن زيدون منوبة
المطعم الجامعي الجزيري بمنوبة

تونس 5

تونس 6

المطعم الجامعي بوشوشة
الحي الجامعي لدار المعلمين العليا
المطعم الجامعي الرابطة
الحي الجامعي منفلوري
الحي الجامعي بن عروس
الحي الجامعي المروج
الحي الجامعي حمام الشط
الحي الجامعي خير الدين التونسي
المطعم الجامعي بالمروج

نابل

بنزرت

جندوبة

المطعم الجامعي برج السدرية
الكاف

المطعم الجامعي رادس

المؤسسة

الحي الجامعي الحدائق
المطعم الجامعي بسيدي ثابت
الحي الجامعي ميتوال فيل
المطعم الجامعي الشرقية
المطعم الجامعي المنزه السابع
المطعم الجامعي علي الدوعاجي
المطعم الجامعي سيدي بوسعيد
المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية
الحي الجامعي اريانة
المطعم الجامعي قرطاج
المطعم الجامعي نابل
الحي الجامعي نيابوليس بنابل
الحي الجامعي بقليبية
المطعم الجامعي بنزرت
المطعم الجامعي منزل عبد الرحمان بنزرت
الحي الجامعي ماطر
المطعم الجامعي علي بلهوان جندوبة
الحي الجامعي بالريجيا
الحي الجامعي باجة
المطعم الجامعي خريف زغوان
المطعم الجامعي حنبعل.الكاف
الحي الجامعي سيكافينيريا الكاف
الحي الجامعي زاما.سليانة

ميكن للعارض املشاركة يف قسط واحد أو يف عدة أقساط كما ميكنه املشاركة يف فصل واحد (منطقة جغرافية) أو عدة
فصول ويتم حتديد العدد األقصى لألقساط والفصول املمكن إسنادها إىل نفس املشارك ضمن منهجية التقييم.
جيب على العارض تقدمي مشاركته حسب املناطق وليس حسب املراكز وتقصى مشاركة كل عارض ال يقدم عروضا لبعض
مؤسسات تنتمي لنفس املنطقة اجلغرافية،
ويستثىن من هذا اإلجراء املشاركون يف القسط عدد  11املتعلق ابلتزود مبادة اخلبز أي أنه ميكن املشاركة يف املراكز
(مطعم أو حي) كل على حدة دون التقيد ابملشاركة بنظام املنطقة اجلغرافية.
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الفصل الثاين :شروط املشاركة وطريقة التمويل:
ميكن للعارضّي الراغبـّي يف املـشاركـة (أشخاصا طبيعية أو ذوات معنوية) واملسجلّي على منظومة الشراء العمومي على اخلط
 Tunepsأن يسحبوا ملفــات طلب العروض من املوقع  www.tuneps.tnجماان حسب الرتاتيب اجلاري هبا العمل والواردة
ابألمر عدد 1039لسنة  2014املنظم للصفقات العمومية.
ختول املشاركة للعارضّي الذين تتوفر فيهم الضماانت الفنية واملالية الضرورية حلسن إجناز الطلبـات .وال جيوز لنفس الوكيل أن ميثل
أكثر من مرتشح واحـد يف إطار نفس املنـافسة ،كما ال ميكن ألي مشارك قدم عرضا مشرتكا يف إطار جممع أن يقدم عرضا مستقال
بصفة فردية حلسابه اخلاص أو يف إطار جمامع أخرى.

ابلنسبة للقسط عدد" 11مادة اخلبز" ال جيوز املشاركة فيه إال للمؤسسات الصغرى وتعترب مؤسسة صغرى املؤسسة

الناشطة اليت ال يتجاوز رقم معامالهتا السنوي األقصى  600ألف دينار واملؤسسة حديثة التكوين اليت اليتجاوز حجم
إستثمارها األقصى  300ألف دينار وتلغى مشاركة املؤسسات اليت ميتلك أكثر من  % 25من رأس ماهلا مؤسسة أو
جمموعة مؤسسات ال يشملها التعريف املتعلق ابملؤسسات الصغرى.
وال جتوز املشاركة كذلك يف هذا القسط إالّ للمخابز املصنفة من صنف ج.

متول هذه الشراءات على حساب اإلعتمادات املرصودة ابلعنوان األول من ميزانيات مؤسسات اخلدمات اجلامعية للشمال وميزانية
املعهد التحضريي للدراسات العلمية والتقنية.
الفصل الثالث  :تقدمي العروض

ميكن للعارضّي الراغبـّي يف املـشاركـة (أشخاصا طبيعية أو ذوات معنوية) واملسجلّي على منظومة الشراء العمومي على اخلط
 Tunepsأن يسحبوا ملفــات طلب العروض من املوقع  www.tuneps.tnجماان حسب الرتاتيب اجلاري هبا العمل
والواردة ابألمر عدد 1039لسنة  2014املنظم للصفقات العمومية و كل النصوص القانونية اليت تتمته او نقحته و بقرار رئيس
احلكومة املؤرخ يف  31اوت  2018املتعلق ابملصادقة على دليل إجراءات اخلاص إببرام الصفقات العمومية عرب منظومة الشراء
العمومي على اخلط.
الفصل الرابع :كيفية تقدمي العروض

ط «.)www.tuneps.tn( »TUNEPS
يتم إرسال العروض وجواب عرب منظومة الشراء العمومي على اخل ن
ن
نأما ابلنسبة للضمان الوقيت ومضمون من السجل التجاري و الواثئق املثبتة للمؤسسات الصغرى املشاركة يف قسط اخلبز  ،فيجب
السريع أو تسليمها مباشرة مبكتب الضبط ابسم
على املشاركّي توجيهها عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد ن
أي شارة ويكتب عليه " :ال يفتح طلب
السيند املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية للشمال يف ظرف خارجي مغلق ال حيمل ن
عروض عدد 2020/11املتعلنق ابلتزود ابملواد الغذائية لسنة «2021على العنوان التايل  45 :هنج ايران تونس .1002
وح ندد آخر أجل لقبول العروض ليوم  31اوت  2020على الساعة العاشرة صباحا مع التأكيد على أن هذا األجل يعين وصول
العروض فعال إىل ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال (طابع مكتب الضبط يشهد على ذلك) وال يعين اتريخ اإليداع مبكتب الربيد.
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كل عرض مل يشتمل على
وتقصى العروض الواردة أو املسلنمة بعد آخر أجل لتقدمي العروض أو بعد التوقيت اإلداري .ويقصى ن
الضمان الوقيت.

ح نددت جلسة فتح الظروف يف نفس اليوم احمل ندد آلخر أجل لقبول العروض  31اوت  2020بداية من الساعة العاشرة
والنصف صباحا مبقر ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال  45هنج إيران تونس.وذلك حسب ترتيب األقساط املبّي بنص

اإلعالن املنشور ابلصحف الوطنية .وتكون جلسة فتح العروض هذه علنية.

ميكن للمرتشحّي طلب توضيحات أو استفسارات عرب منظومة  TUNEPSختص الصفقة و ذلك يف أجل أقصاه عشرة()10
أايم من التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض.
وال ميكن للمشاركّي الذين متن إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب املطالبة بتعويض.
حيتوي العرض على:
طريقة

بيان الوثيقة

االرسال

مالحظات

الواثئق اإلدارية
ضمان الوقيت
 .1ال ّ

املبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكور
ابلفصل 10

إرسـ ــاهلا خـ ــار اخل ـ ــط
يف اآلجال

 .2مضــمون مــن الســجل التجــار مل
مي ــض عل ــى اتري ــخ تس ــليمه أكث ــر م ــن 3
اشهر.

نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخة
أصلية.

إرسـ ــاهلا خـ ــار اخل ـ ــط
يف اآلجال.

 .3الواثئـ ـ ـ ــق املثبتـ ـ ـ ــة للمؤسسـ ـ ـ ــات

 نسخة مطابقة لألصل إرسـ ــاهلا خـ ــار اخل ـ ــطمن التصريح املقدم من إدارة يف اآلجال.

الصغرى املشاركة يف قسط اخلبز

اجلباية بعنوان سنة 2019
للمؤسسات
ابلنسبة
الناشطة
 شهادة التصريحابالستثمار املنصوص عليها
ابلفصل  45من قانون عدد
 69لسنة  2007املؤرخ
يف  27ديسمرب 2007
ابلنسبة للمؤسسات حديثة
التكوين.
 ابلنس ـ ــبة للمؤسس ـ ــاتعلـ ـ ـ ــى ملـ ـ ـ ــك أشـ ـ ـ ــخاص
م ـ ــاديّي :نس ـ ــخة أص ـ ــلية
6
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م ـ ـ ـ ـ ـ ــن حال ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرتس ـ ـ ـ ـ ـ ــيم
ابلسجل التجاري.

 ابلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبةللمؤسسـ ـ ــات علـ ـ ــى
ملـ ـ ـ ـ ـ ــك أشـ ـ ـ ـ ـ ــخاص
معنويّي ( شركات ):
نسـ ــخة مطابق ـ ــة لألصـ ــل م ـ ــن

عـقد الشركة statut
 .4كـ ـراس الشـ ــروط اإلداريـ ــة والفنيـ ــة

مؤ نش ـ ـ ـر عل ـ ـ ــى ي ـ ـ ــع
صـ ـ ـ ـ ـ ــفحاته وحيمـ ـ ـ ـ ـ ــل
إمضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارض
ص ـ ـفحة
وطابعـ ــه يف ال ن
األخرية منه.

 .5بطاق ـ ـ ــة إرش ـ ـ ــادات عام ـ ـ ــة ح ـ ـ ــول

تعمري النموذ املدر
ابمللحـ ـ ـ ــق عـ ـ ـ ــدد 01
مع بيان املعطيات.

 .6قائمة األقساط املشارك فيها

ملحق عدد 02

اخلاصة
ّ

املشارك.

 .7تعمـ ــل امللدـ ــق عـ ــدد  08املتعلـ ــق
بت ـ ــوفل رق ـ ــاك ه ـ ــاتف وف ـ ــاك

الكرتوين ملرونة االتصال.

إرساهلا على اخلـط عـرب
منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.TUNEPS

ملحق عدد 08

وبري ـ ــد

 .8تص ـ ــري عل ـ ــى الش ـ ــر يف ا ال ـ ــة

ملحق عدد09

العامـ ــة للمدـ ــالت ولوسـ ــائل و ـ ــرو

اإلنتاج واخلزن والنقل والتوزيع(.ملدق

عدد)09

الفن
العرض ّ
صاحلة لسنة 2020
 .1نسـ ـ مـ ــن شـ ــهادات طبيـ ــة إ يـ ــة يف
س ـ ـ ــالمة األع ـ ـ ــوان الع ـ ـ ــامل ل ـ ـ ــدى
العـ ــارضا و اصـ ــة مـ ــنه املطلـ ــوب

إرساهلا على اخلـط عـرب
منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.TUNEPS

تقص ـ ــى الع ـ ــروض ال ـ ـواردة ع ـ ــرب
منظومة  TUNEPSاليت
ال تش ــتمل عل ــى واثئ ــق الع ــرض
الفين.

إرساهلا على اخلـط عـرب
منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

تقص ـ ــى الع ـ ــروض ال ـ ـواردة ع ـ ــرب
منظومة  TUNEPSاليت

توفله ضمن منهجية التقيي .

 .2نسـخة مــن نتــائح التداليــل ال ازيــة
والطفيليـ ـ ــة لاعـ ـ ــوان املصـ ـ ــر

ـ ــ ا

حتاليل جمراة خالل
سنة 2020
7
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.TUNEPS

و اصة مـنه املطلـوب تـوفله ضـمن
منهجي ـ ــة الف ـ ــرزة تك ـ ــون ـ ـراة مبعه ـ ــد

ال تش ــتمل عل ــى واثئ ــق الع ــرض
الفين.

"ابس ـ ــتور" و ابملراك ـ ــز اجلهوي ـ ــة ل ـ ــوزارة
الص ـ ــدة العمومي ـ ــة و ح ـ ــد املخ ـ ــابر

املر ص هلا.

 .3نس مطابقة لاصل من البطاقات
الرمادية لوسائل النقل واملوجـودة علـى

امللدق عدد 04

ذمة العارض مـع اإلشـارة إأ نـك كـن

إرساهلا على اخلـط عـرب
منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.TUNEPS

اعتماد وسائل النقل املتسوغة يف إطـار

تقص ـ ــى الع ـ ــروض ال ـ ـواردة ع ـ ــرب
منظومة  TUNEPSاليت
ال تش ــتمل عل ــى واثئ ــق الع ــرض
الفين.

عقد تعامل مع شركة دمــات نقـل و

مـ ـ ــع شـ ـ ــخاد صـ ـ ــا

ـ ـ ــالل امل ـ ـ ـ ّدة

احمل ـ ّددة للصـفقة (سنة  )2020يكـون
العقد مسجال لـدى إحـدى القباضـات

املالية ( مع تعمل امللدق عدد .)04

 .4ابلنســبة للقســط عــدد  02الت ــزود

جدول أسعار البيع
للعموم لبعض املواد
اخلاضعة لنظام أتطري
األسعار (ملحق عدد
)11

إرساهلا على اخلـط عـرب
منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.TUNEPS

تقص ـ ــى الع ـ ــروض ال ـ ـواردة ع ـ ــرب
منظومة  TUNEPSاليت
ال تش ــتمل عل ــى واثئ ــق الع ــرض
الفين.

 .5ابلنسـ ــبة للقسـ ــط عـ ــدد  7التـ ــزود

نسخة مطابقة لالصل إرساهلا على اخلـط عـرب
من عقد تشغيل مربم منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بّي العارض و طبيب .TUNEPS
بيطري قار صاحل
خالل مدة التنفيذ
الصفقة (السنة اإلدارية
)2021

تقص ـ ــى الع ـ ــروض ال ـ ـواردة ع ـ ــرب
منظومة  TUNEPSاليت
ال تش ــتمل عل ــى واثئ ــق الع ــرض
الفين.

 .6ابلنسـ ــبة للقسـ ــط عـ ــدد  7التـ ــزود

إرساهلا على اخلـط عـرب
منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.TUNEPS

تقص ـ ــى الع ـ ــروض ال ـ ـواردة ع ـ ــرب
منظومة  TUNEPSاليت
ال تش ــتمل عل ــى واثئ ــق الع ــرض
الفين.

ابملــواد العطريــة و املصـ ات و العجـ

الغذائي

ابللدوك ا مراء

ابللدـ ــوك ا م ـ ـراء و القسـ ــط عـ ــدد 8

التزود مبادة الـدجاج الطـر و القسـط

عدد  9التزود مبادة الديك الرومي

نسخة مطابقةلالصل من شهادة
املصادقة الصحية
حملالت اإلنتا (طبقا
لقرار وزير الفالحة و
املوارد املائية املؤرخ يف
 26ماي ) 2006
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نسخة مطابقةلالصل من شهادة
صلوحية وسيلة نقل
املنتوجات مسلمة و
خمتومة من املندوبية
اجلهوية للفالحة و
الصيد البحري
 .7ابلنســبة للقســط عــدد  11الت ــزود

تصريح على الشرف إرساهلا على اخلـط عـرببّي املسافة الفاصلة منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بّي املخبزة و املراكز .TUNEPS
اليت يشارك فيها
العارض (ملحق عدد
)12
نسخة مطابقةلالصل من نظام
التخبيز حتمل الصنف
املطلوب (صنف )

تقص ـ ــى الع ـ ــروض ال ـ ـواردة ع ـ ــرب
منظومة  TUNEPSاليت
ال تش ــتمل عل ــى واثئ ــق الع ــرض
الفين.

 .8قائم ـ ــة ص ـ ــلية و نس ـ ــخة مطابق ـ ــة

إرساهلا على اخلـط عـرب
منظوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.TUNEPS

تقص ـ ــى الع ـ ــروض ال ـ ـواردة ع ـ ــرب
منظومة  TUNEPSاليت
ال تش ــتمل عل ــى واثئ ــق الع ــرض
الفين.

مبادة اخلبز

امللحق عدد 03

لاصـ ــل مـ ــن العـ ــامل لـ ــدى العـ ــارض
واملنخ ـ ـ ــرطّي دح ـ ـ ــد ص ـ ـ ــناديق الضـ ـ ـ ــمان
االجتماعي تكون مسـلمة أو مؤشـرة مـن
طرف الصندوق املذكور ،أو ميكن تقدمي
نسـ ــخة أصـ ــلية أو مطابقـ ــة لألصـ ــل مـ ــن
التص ـ ـ ـ ـ ـريح الثالج ـ ـ ـ ـ ــي األخ ـ ـ ـ ـ ــري لألج ـ ـ ـ ـ ــور
وامل ـ ــؤجرين حتمـ ـ ــل وج ـ ــواب علـ ـ ــى القائمـ ـ ــة
اإلمسيـ ــة للعملـ ــة خـ ــتم صـ ــندوق الضـ ــمان
La
اإلجتم ـ ـ ـ ـ ــاعي املع ـ ـ ـ ـ ــين -
déclaration trimestrielle
-des salaires et des salariés
(مع تعمري امللحق عدد ،)03

العرض املال
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وثيقة التعهد املال

ملحق عدد07

جداول األسعار

ملحق عدد10

جداول األسعار ()excel

إرســاهلا علــى اخلــط
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب منظومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.TUNEPS
إرســاهلا علــى اخلــط
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب منظومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.TUNEPS

تقص ـ ــى الع ـ ــروض ال ـ ـواردة ع ـ ــرب
منظومة  TUNEPSاليت
ال تش ــتمل عل ــى واثئ ــق الع ــرض
املايل.
ي ـ ـ ــت تعم ـ ـ ــل امض ـ ـ ــاء و ـ ـ ــت

النس ــخة الورقي ــة م ــن ج ــداول

االس ـ ـ ــعار وادراجه ـ ـ ــا ض ـ ـ ــمن
الع ـ ــرض كم ـ ــا يتوج ـ ــب ادراج

جداول األسعار ()excel
يتعّي على العارض املوافقة على التصاريح املضمنة ضمن منظومة الشراءات العمومي على اخلط واخلاصة مبا يلي:

• تصريح على الشرف يلتزم مبوجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأجري يف
خمتلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إجنازها.

• تصريح على الشرف يقدمه املشارك دنه مل يكن عوان عموميا لدى نفس اإلدارة أو املؤسسة أو املنشأة العمومية اليت
ستربم صفقة التزود مبواد أو خدمات مل متض عن انقطاعه عن العمل هبا مدة مخس ( )5سنوات على األقل
مع العلم أن املنظومة ختول آليا للمشرتين العموميّي عند فتح العروض التثبت من الوضعية اجلبائية واالخنراط ابلصندوق الوطين
للضمان االجتماعي.
يتم إمضاء العروض الكرتونيا بواسطة شهادة اإلمضاء االلكرتوين.
الفصـل اخلام  :حاالت اإلقصاء اآلل
تقصى جلنة الفتح آليا العروض يف احلاالت التالية:

• العروض اليت ال تتضمن وجيقة الضمان املايل الوقيت أو التزام الكفيل ابلتضامن،
• العروض اليت ال تتضمن عرضا فنيا
• العروض الواردة أو املسلمة بعد آخر آجل لتقدمي العروض

• العروض املالية اليت ال حتتوي على وجيقة التعهد املايل او جداول األسعار الفردية
• العروض الغري مرسلة على منظومة الشراء العمومي على اخلط

الفصل السادس :اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض:

ميكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات يف أجل أقصاه  10أايم قبل التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض و ذلك
عن طريق منظومة  .TUNEPSإذا كان الطلب مربرا ،يتم إعداد ملحق مللف طلب العروض يتضمن اإليضاحات
املطلوبة ويوجـه إىل يع املرتشحّي الذين سحبوا كراسـات الشروط يف أجل ال يتجـاوز مخس ( )05أايم قبل التاريخ
األقصى احملدد لقبول العروض وإذا كانت هذه التوضيحات أو االستفسارات هامة ومن شأهنا أن تدخل تغيريات جوهرية
على كراسات الشروط يتم التمديد يف التاريخ األقصى احملدد لقبول العروض بفرتة عشرة( )10أايم مبا ميكن املشاركّي من
تقدمي عروض جدية ويتم اإلعالن عن فرتة التمديد للعموم عرب منظومة .TUNEPS
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الفصل السابع :حتديد مبلغ العرض:
• ينظم طلب العروض على أساس أمثان فردية .وجيب على العارض أن يدر جبدول األسعار الفردية األمثان بلسان القلم
وابألرقام دون احتساب األداء على القيمة املضافة .مثن يقوم بتطبيق هذه األمثان على الكميات التقديرية حبيث يتم حتديد
مبل العرض دون اعتبار األداء على القيمة املضافة .ويضاف إىل هذا املبل  ،الألداء على القيمة املضافة ويتم إدراجه
التعهد ابعتباره املبل التقديري للصفقة.د
ضمن وجيقة ن

تتضمن األسعار الفردية كاملة املعاليم واألداءات مبا
• ال تسحب العروض املق ندمة إىل اإلدارة وال تنقح وجيب أن ن
فيها احملمولة على اللنف والنقل إىل ح ند مكان التسليم حبيث تكون اثبتة وغري قابلة للمراجعة طيلة املدة
التعاقدية،
• أما ابلنسبة لألسعار املدعومة من طرف الدولة،تتم مراجعة أسعار املواد املدعومة اليت يطرأ عليها تغيري بطلب من
املزود وذلك إبضافة الزايدة املقررة من طرف وزارة التجارة إىل السعر املقرتح من طرفه يف اتريخ إقرار زايدة دون
احلاجة إلبرام ملحق يف الغرض وعليه تقدمي الوجيقة الرمسية اليت تضمنت الزايدة.
• ميكن لصاحب الصفقة املطالبة بتحيّي عرضه املايل يف صورة جتاوز املدة الفاصلة بّي اتريخ تقدمي العرض واتريخ
تبليغه ابلصفقة أو توجيه اإلذن ببدأ التنفيذ عند اإلقتضاء أربعة أشهر.
ميكن حتيّي مثن الصفقة بزايدة  %0.25من املبل اجلملي للصفقة عن كل أسبوع ( 7أايم) أتخريعلى أن ال تتجاوز
هذه الزايدة نسبة  % 2.5من املبل اجلملي للصفقة.
يقدم صاحب الصفقة مطلبا للديوان يدر ضمنه قيمة التحيّي املطلوبة والقاعدة واملؤشرات املعتمدة يف تقديره ملبل
التحيّي ويكون هذا املطلب مرفوقا جبميع الواثئق واملؤيدات املثبتة لذلك.
يبقى مطلب التحيّي رهّي مصادقة جلنة الصفقات ذات النظر.

• يتع على كل عارض احرتاك مقتضيات الفصل  65من األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف 13
مارس  2014املتعلق بتنظي الصفقات العمومية ا فيما يتعلق ابلعروض املالية غل املقبولة من جل
األسعار املفرطة اإلخنفاض املخلة بنزاهة املنافسة و القانون عدد  36لسنة  2015املؤرخ يف  15سبتم

 2015واملتعلق إبعادة تنظي املنافسة واألسعار

يبّي بصفة منفصلة مبل األداء على القيمة املضافة واملبل اجلملي ابعتبار يع األداءات.
• يتعّي على العارض أن ن

• ميكن للعارض أن يقرتح ختفيضات على املبل اجلملي للعرض دون اعتبار األداء على القيمة املضافة يف شكل نسبة أو
يبّي بوضوح هذه التخفيضات ابألرقام وبلسان
نسب مائوية تطبنق على يع األمثان الفردية ،ويتعّي على العارض أن ن
القلم ضمن وجيقة التعهد وأن يبّي شروط تطبيقها ويف صورة وجود تضارب بّي نسب التخفيض ومبال التخفيض يتم
اإلصالح على أساس نسب التخفيض .
وترجح األسعار املكتوبة بلسان القلم على األسعار املكتوبة ابألرقام .تصلح يع األخطاء ويتم عند االقتضاء تصحيح
•
ن
مبل العرض دون أن يكون للعارض أي حق يف االعرتاض.
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الفصل الثامن :ا لول البديلة:
ال تقبل احللول البديلة .وجيب على املشاركّي تقدمي عروض مطابقة للخاصيات الفنية للمواد موضوع طلب العروض.
الفصل التاسع :مدة صالحية العروض
يصبح املرتشح ملزما بعروضه مبجرد تقدميها ملدة مائة و عشرون ( )120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل حمدد لقبول
العروض.
الفصل العاشر :الضمان الوقيت:
حدد مبل الضمان الوقيت حسب اجلدول التايل:
القسط

المادة

تونس1

تونس2

تونس3

تونس4

تونس5

تونس6

بنزرت

نابل

جندوبة

الكاف

1

الخضر والثمار

1300

1600

2100

1750

1500

1750

2750

900

1400

1500

2

المواد العطرية والمصبرات
والعجين الغذائي

2500

2300

2050

2300

2000

2000

3100

1650

1500

2300

3

الزيت النباتي غير المدعم

550

600

650

500

370

450

1000

300

350

500

4

الحليب

750

500

750

700

500

400

500

450

700

600

5

الياغرت

2700

3100

3100

1700

1300

1200

3500

1300

1300

1100

6

األجبان

500

550

850

350

350

300

500

250

350

400

7

اللحوم الحمراء

2500

2000

2300

2300

1200

3000

2500

1700

3000

2500

8

الدجاج الطري

1300

1600

1500

1700

1000

1200

1700

900

900

1000

9

الديك الرومي

2000

2150

2000

1700

1500

1500

2600

1200

1000

1200

10

البيض

1100

900

950

650

650

500

950

350

400

500

أما القسط عدد  11املتعلق ابملشاركة يف التزويد مبادة اخلبز يكون الضمان الوقيت يف حدود  300دينار عن كل
مؤسسة جامعية (مركز) يطلب العارض املشاركة فيك

على العارضّي املشاركّي يف قسط اخلبز املخصص للمؤسسات الصغرى أن تتوفر فيهم الشروط القانونية حبيث تعترب
مؤسسة صغرى املؤسسة الناشطة اليت ال يتجاوز رقم معامالهتا السنوي األقصى  600ألف دينار واملؤسسة حديثة التكوين
اليت اليتجاوز حجم إستثمارها األقصى  300ألف دينار وتلغى مشاركة املؤسسات اليت ميتلك أكثر من  % 25من رأس
ماهلا مؤسسة أو جمموعة مؤسسات ال يشملها التعريف املتعلق ابملؤسسات الصغرى ،ويقدم املشاركون ما يثبت ذلك
حسب الواثئق املطلوبة.
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وميكن تعويض الضمان الوقيت ابلتزام كفيل ابلتضامن طبقا للنموذ املدر ( ابمللحق عدد )05
وجيب أن يكون هذا الضمان صاحل املدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل حمدد لقبول العروض.
ويرجع ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال الضمان الوقيت أو يوضع حد اللتزام الكفيل ابلتضامن إىل يع املشاركّي الذين أقصيت
عروضهم ،كما يرجع الضمان الوقيت للمشاركّي الذين مل يتم اختيار عروضهم وذلك بعد اختيار صاحب الصفقة.
اما ابلنسبة للمشارك الذي مت إختياره فريجع إليه الضمان الوقيت بعد تقدميه للضمان النهائي يف أجل عشرين يوما من اتريخ تبليغه
الصفقة.
ميدد يف صلوحية الضمان الوقيت أو إلتزام الكفيل ابلتضامن يف حالة التمديد يف صلوحية العروض.
الفصل ا اد عشر :فت العروض:
تفتح العروض من قبل اللجنة القارة لفتح الظروف .اليت جتتمع يف جلسة واحدة لفتح الظروف احملتوية على العروض الفنية
واملالية.وتكون جلسة الفتح علنية يف صورة عدم وجود موانع وقائية.

الفصل الثاين عشر :تقيي العروض:
يتعلق موضـوع الصــفقة املزمع إبرامــها بطلبات عاديــة لذلك تتوىل جلنة تقييم العروض يف مرحلة أوىل التثبت ،ابإلضافة إىل الواثئق
املكونة للعرض املايل وتصحيح األخطاء احلسابية واملادية عند االقتضاء وحسب كل
اإلدارية و الضمان الوقيت ،من صحة الواثئق ن
منطقة جغرافية وتتوىل اللجنة إصالح يع األخطاء وتقوم عند اإلقتضاء بتصحيح مبل العرض دون أن يكون للمشارك إمكانية يف
اإلعرتاض  ،مث تقوم برتتيب يع العروض املالية تصاعداي.
ال تؤخذ بعّي االعتبار أجناء الفحص املايل العروض اليت يقع فيها حتوير أو حتفظات أو إضافة عبارة أو شرط إىل البياانت اخلاصة
واملواصفات املوجودة جبدول األسعار املسلنمة من طرف اإلدارة لكي ال يؤجر ذلك على مبدأ التساوي عند دراسة العروض.
• تقصى جلنة التقييم كل عارض اقرتح أسعارا مفرطة اإلخنفاض خملة بنزاهة املنافسة.

• ابلنسبة للقسط عدد  2التزود ابملواد العطرية واملصربات والعجّي الغذائي فإن جلنة التقييم تقصي كل عارض ال يلتزم
ابألسعار اخلاضعة لنظام أتطري األسعار والواردة ابمللحق عدد 11
• ابلنسبة للقسط عدد  11التزود مبادة اخلبز تقصي اللجنة كل عرض مايل يقرت سعارا فردية بتخفيض يف سعر الباقات
يفوق  10مليمات عن السعر املقرر من طرف وزارة التجارة للبيع للعموم.

تتم عملية التقييم املايل حسب كل قسط على حدة و حسب كل فصل (املنطقة اجلغرافية ) وذلك وفقا للمنهجية التالية:

▪ ال ميكن للمشارك أن يفوز اكثر من قسطّي و يف صورة فوزه ابكثر من قسطّي تقرتح جلنة التقييم اسناده اهم
القسطّي الواردين يف عرضه من الناحية املالية دون احتساب االقساط اليت يتحصل عليها نتيجة تقدميه عروض مالية
وحيدة  ،مث يتم اسناد القسط املتبقي لصاحب العرض املوايل يف الرتتيب
▪ تقرتح جلنة التقييم إسناد الفصل(املنطقة اجلغرافية) اليت يرد يف شأنه عروض مالية وحيدة إىل أصحاب هذه العروض-
إن اجتازت مرحلة التقييم الفين-
يتم ترتيب الفصول (املناطق اجلغرافية) اليت يرد يف شأهنا أكثر من عرض مايل تبعا للسعـر األدنـى .ويقرتح إسناد تزويد كل
فصل (املنطقة اجلغرافية) للمشارك الذي قدم األسـعار  -كاملة املعاليم  -األقل مثنا  -إن إجتاز املرحلة الفنية -
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▪ تتوىل جلنة التقييم يف مرحلة اثنية التثبت يف مطابقة العرض الفين املق ندم من قبل صاحب العرض املايل األقل مثنا
وتقرتح إسناده الصفقة يف صورة مطابقته لكراسات الشروط.
يتم اعتماد نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية
▪ إذا ن
تبّي أ نن العرض الفين املعين غري مطابق لكراسات الشروط ن
املنافسة حسب ترتيبها املايل التصاعدي.
يف حالة تساوي أفضل العروض يقع تطبيق الفصل  68من األمر عدد  1039املؤرخ يف  13مارس  2014فيدعى
املعنيون إىل تقدمي عروض مالية جديدة .وتكون هذه االستشارة كتابية وفقا لإلجراءات املنصوص عليها ابلفصــل53
و 55من األمــر سالف الذكر،
▪

ما فيما خيص القسط عدد  11املتعلق مبادة اخلبز تقصي اللجنة كل عرض مايل يقرت سعارا فردية للخبز من نوع

ابقات فيها ختفيضا يفوق  10مليمات عن السعر املقرر من طرف وزارة التجارة للبيع للعموم
تتم عملية الفرز املايل لكل مركز(حي أو مطعم جامعي) على حدة وذلك وفقا للمنهجية التالية:
▪

▪ تقوم اللجنة إبسناد املراكز اليت يرد يف شأهنا عروض مالية وحيدة إىل أصحاب هذه العروض.
تتوىل جلنة التقييم ترتيب املراكز اليت يرد يف شأهنا أكثر من عرض مايل تبعا للسعـر األدنـى ويقرتح إسناد تزويد كل مركز
للمشارك الذي قدم األسـعار  -كاملة املعاليم  -األقل مثنا  -إن إجتاز املرحلة الفنية  -و يف حالة تساوي العروض املالية ،
تتوىل جلنة التقييم إسناد كل مركز إىل أقرب عارض ويستند يف ذلك على ما يصرح به العارض يف امللحق عدد ، 08كما حيق للجنة
الفرز االستعانة ابخلرائط املعتمدة يف ختطيط املدن للتثبت من تصرحيات العارضّي أو قياس املسافات عن طريق جلنة تعّي للغرض،

علما أنه ال ميكن يف كل احلاالت إسناد تزويد أكثر من مركزين( )2لكل مشارك  -بدون احتساب املراكز اليت يتحصل
عليها هذا العارض نتيجة تقدمه وحيدا بعروض مالية يف تلك املراكز  -ويف هذه احلالة ،تسند جلنة التقييم للعارض األقل
مثنا أو األقرب يف مقياس املسافة تزويد أهم مركزين( )2وردا يف عرضه املايل من انحية القيمة املالية .مث يتم إسناد تزويد كل
مركز من املراكز املتبقية لصاحب العرض املوايل يف الرتتيب-إن إجتاز املرحلة الفنية.-
▪ تتوىل جلنة الفرز يف مرحلة اثنية التثبت يف مطابقة العرض الفين املق ندم من قبل صاحب العرض املايل األقل مثنا وتقرتح
إسناده الصفقة يف صورة مطابقته لكراسات الشروط وفقا للمنهجية املذكورة أعاله.
يتم اعتماد نفس املنهجية ابلنسبة للعروض الفنية
▪ إذا ن
تبّي أ نن العرض الفين املعين غري مطابق لكراسات الشروط ن
املنافسة حسب ترتيبها املايل التصاعدي.
الفن:
 .1التقيي ّ
يتعلق موضـوع الصــفقة املزمع إبرامــها بطلبات عاديــة ال يشرتط فيــها سوى مطابـقة العـرض لكراس الشروط .وبناء على
ذلك ،تقوم جلنة تقييم العروض إبقصاء العروض غري املطابقة ملوضوع الصفقة أو اليت جبت عدم صحة املعلومات الواردة
بشأهنا أو اليت ال تستجيب للمعايري الفنية الدنيا التالية:
 .األع ــوان:
على كل عارض اإلدالء مبا يثبت تشغيله لفريق عمل متكون على األقل من:
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القسط

المواد
الخضر والثمار

عدد 1

المواد العطرية والمصبرات والعجين
الغذائي
الزيت النباتي غير المدعم
الحليب
الياغرت
األجبان
الخضر والثمار
اللحوم الحمراء
الدجاج الطري
الديك الرومي
البيض
الخبز

عدد 2
عدد 3
عدد 4
عدد 5
عدد 6
عدد 7
عدد 8
عدد 9
عدد 10
عدد 11

العدد األدنى من األعوان الواجب توفيره حسب عدد المراكز بالنسبة لقسط واحد
من  20إلى 29مركز أكثر من 29
من  1إلى  9مراكز من  10إلى 19
مركز
مركز

 3أعوان

 2أعوان

 6أعوان

 4أعوان

املصرح هبم لدى أحد صناديق الضمان اإلجتماعي تكون مسلمة أو مؤشرة
ولذلك ،وجب االستظهار بقائمة امسية للعملة ن
من طرف الصندوق املذكور أو نسخة أصلية أو مطابقة لألصل من التصريح الثالجي األخري لألجـور واملؤجرين حتمل وجواب
على القائمة اإلمسية للعملة ختم صندوق الضمان اإلجتماعي املعين La déclaration trimestrielle des salaires et des -
.-salariés
يف صورة مشاركة العارض يف كثر من قسط فعليه أن يثبت تشغيله لعدد إضايف من العملة حسب عدد األقساط

وذلك تبعا للجدول اآليت :
العارض المشارك في أكثر من
قسط

العدد األدنى من األعوان الواجب توفيره حسب عدد المراكز بالنسبة للمشارك في أكثر من قسط
أكثر من  29مركز
من  10إلى 19
من  20إلى 29مركز
من  1إلى  9مراكز
مركز

المشاركة في قسطين

 3أعوان

 4أعوان

 5أعوان

 7أعوان

المشاركة في  3أقساط

 4أعوان

 5أعوان

 6أعوان

 8أعوان

المشاركة في  4أقساط

 5أعوان

 6أعوان

 7أعوان

 9أعوان

المشاركة في أكثر من  4أقساط

 6أعوان

 7أعوان

 8أعوان

10أعوان

ب .وســائل النـقـل:

القسط

املادة

عدد 1

اخلضر والثمار

عدد 2

املواد العطرية واملص ات والعج الغذائي

عدد 3

الزيت النبايت غل املدع

عدد 4

ا ليب

عدد وسائل النقل املطلوب توفلها عند املشاركة يف قسط واحد

حالتها

من  1إأ  12مراكز

من 13إأ  25مركزا

كثر من  25مركزا

وسيلة نقل()1

وسيلتا نقل()2

ثالث( )3وسائل نقل

عازلة او مغطاة

وسيلة نقل()1

وسيلتا نقل()2

ثالث( )3وسائل نقل

مغطاة

وسيلة نقل()1

وسيلتا نقل()2

ثالث( )3وسائل نقل

عازلة

15

التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11
عدد 5

الياغرت

وسيلة نقل()1

وسيلتا نقل()2

ثالث( )3وسائل نقل

م دة

عدد 6

األجبان

وسيلة نقل()1

وسيلتا نقل()2

ثالث( )3وسائل نقل

عازلة او م دة

عدد 7

اللدوك ا مراء

عدد 8

الدجاج الطر

عدد 9

الديك الرومي

عدد 10

البيض

عدد 11

اخلبز

وسيلتا نقل()2

وسيلة نقل()1

وسيلتا نقل()2

وسيلة نقل()1

ثالث( )3وسائل نقل
ثالث( )3وسائل نقل

م دة
عازلة او م دة
مغطاة

وسيلة نقل واحدة ()1

تلغي جلنـة التقييم عرض كل مشـارك ال يثبت استغـالله لوسائـل نقل تكون وجواب ابلعـدد وابملواصفات املذكورة اجلدول
التايل:
يتعّي على كل عارض أن يرفق عرضه الفين بنسخ مطابقة لألصل من البطاقات الرمادية لوسائل النقل ،وإن كـانت هذه
الوســائل على ملك الغري فيجب االستظهار بعقد تعامل صاحل خالل كامل امل ندة احمل ـ نددة للصـفقة (السنة اإلدارية )2021
ذمة العارض مع
مسجل لدى إحدى القابضات املالية  ،و ن
يبّي العقد املسجل عدد وحالة وسائل النقل اليت ستوضع على ن
نسخ مطابقة لألصل من البطاقات الرمادية هلذه الوسائل املتسوغة.

يف صورة مشاركة العارض يف أكثر من قسط فعليه أن يثبت توفريه لعدد إضايف من وسائل النقل حسب اجلدول أ-
أواجلدول ب -املواليّي :
جدول  -ابلنسبة لاقساط اليت تتطلب توفل وسائل نقل عازلة او مغطاة:
العدد األدىن من وسائل النقل الواجب توفريها حسب عدد املراكز ابلنسبة للمشارك يف كثر من قسط
العارض املشارك يف أكثر من قسط

األقساط حسب حالة
وسيلة النقل
عازلة او مغطاة ابلنسبة

من  1إأ  12مراكز

من 13إأ  25مركزا

كثر من  25مركزا

للقسط  :اخلضر

املشاركة يف قسط

 2وسيليت نقل

 3وسائل نقل

 4وسائل نقل

املشاركة يف  3قساط و كثر

 3وسائل نقل

 4وسائل نقل

 5وسائل نقل

والثمار-و مغطاة ابلنسبة
لالقساط املواد العطرية -
الزيت النبايت واخلبز

جدول ب -ابلنسبة لاقساط اليت تتطلب توفل وسائل نقل عازلة و م دة :
العدد األدىن من وسائل النقل الواجب توفريها حسب عدد املراكز ابلنسبة للمشاركة يف كثر من
العارض املشارك يف أكثر من قسط

األقساط حسب حالة وسيلة النقل

قسط

من  1إأ  12مراكز

من 13إأ  25مركزا

كثر من  25مركزا

املشاركة يف قسطّي أو  3أقساط

 2وسيليت نقل

 3وسائل نقل

 4وسائل نقل

املشاركة يف كثر من  3قساط

 3وسائل نقل

 4وسائل نقل

 5وسائل نقل

حسب احلالة تكون وجواب م دة ابلنسبة لألقساط
:الياغرت  -اللحوم احلمراء  -الدجا  -الديك
الرومي
أو
تكون إما عازلة و م دة ابلنسبة لألقساط :
األجبان والبيض واحلليب
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كما تقصى اللجنة كل عارض جبت لديها عدم صحة ما أورده ابلتصريح على الشرف يف احلالة العامة للمحالت ولوسائل
وظروف اإلنتا واخلزن والنقل والتوزيع(.ملحق عدد)9
مالحظة هامة يضاف إىل املعايري املذكورة أعاله معيار خيص القسط عدد 11املتعلق ابلتزود مبادة اخلبز وهو املسافة
الفاصلة :
فمن واجب كل عارض أن يصرح ابملسافة الفاصلة بّي خمبزته واملراكز اليت يرغب يف تزويدها مبادة اخلبز وتلغي جلنة التقييم
مشاركة كل عارض يف احلي أو املطعم الذي يبعد عن خمبزته كثر من  15كل  .وميكن  -عند اإلقتضاء – التثبت من

صحة املعلومات ابلوسائل اخلاصة للديوان وعلى نفقته ( إعتماد اخلرائط الرمسية ،قياس املسافة عن طريق جلنة تعّي
للغرض.)...
الفصـل الثالث عشر  :الضـمـانـات املالية:
كل عارض أن يق ندم ضمن عرضه ،ضماان ماليا وقتيا ابلنسبة لكل قسط ويبقى هذا الضمان صاحلا مل ندة  120يوما بداية
على ن
من اليوم املوايل األجل األقصى لقبول العروض.
ميكن تعويض الضمان املايل الوقيت ابلتزام كفيل ابلتضامن طبقا ألحكام األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس
 2014و املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و يع النصوص املنقحة و املتممة له.
يكون التزام الكفيل ابلتضامن املعوض للضمان الوقيت طبقا لألمنوذ املصادق عليه مبقتضى قرار السيد وزير املالية املؤرخ يف 04

نوفمرب ( 2008ملدق عدد .)05

يبقى الضمان املايل الوقيت صاحلا طيلة مدة صلوحية العرض و يف حالة التمديد يف مدة صلوحية العرض ،فإن صلوحية الضمان
الوقيت متدد آليا.
ضمان الوقيت :
• ال ّ

يتم إرجاع الضمان املايل الوقيت أو يوضع حد اللتزام الكفيل ابلتضامن حسب احلاالت التالية:
• بعد فتح العروض و إبداء جلنة مراقبة الصفقات ذات النظر رأيها يف تقرير تقييم العروض ابلنسبة للمشاركّي الذين
أقصيت عروضهم و اليت تكون مرفقة بضمان وقيت أو التزام كفيل ابلتضامن.
يتم اِختيار
• بعد اختيار صاحب الصفقة و إبداء اللجنة رأيها يف تقرير تقييم العروض ابلنسبة للمشاركّي الذين مل ن
عروضهم.
املتحصل على الصفقة بعد تقدميه للضمان النهائي يف أجل أقصاه عشرين
• يرجع الضمان الوقيت املق ندم من قبل
ن
( )20يوما ابتداء من اتريخ تبليغه الصفقة.

ضمان النهائي :
• ال ّ

على العارض الذي مت إسناده الصفقة أن يقدم يف أجل عشرون ( )20يوما من اتريخ تبليغه الصفقة كتابيا ضماان ماليا هنائيا

مقداره ثالثة ابملائة ( )% 3من املبل اجلملي للصفقة (ابعتبار يع األداءات) و ميكن تعويض الضمان النهائي ابلتزام كفيل
ابلتضامن طبقا ألحكام األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس  2014و املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و
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يع النصوص املنقحة و املتممة له و حسب األمنوذ املصادق عليه مبقتضى قرار السيد وزير املالية املؤرخ يف  04نوفمرب 2008

( األمنوذج الوارد ابمللدق عدد .)06

يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل ابلتضامن املعوض له خمصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة و الستخالص ما عسى أن
يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبال بعنوان تلك الصفقة.
• يرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه أو يوضع حد اللتزام الكفيل ابلتضامن املعوض له شرط أن يكون صاحب الصفقة قد
أوىف جبميع تعهداته و التزاماته جتاه املشرتي العمومي وذلك ابنقضاء أجل  04أشهر ابتداء من اتريخ انتهاء الصفقة .إال انه ،إذا
ما مت إعالم صاحب الصفقة من قبل املشرتي العمومي قبل انقضاء األجل املذكور مبقتضى رسالة معللة و مضمونة الوصول أو دية
وسيلة تعطي اترخيا اثبتا هلذا اإلعالم دن صاحب الصفقة مل يف جبميع التزاماته ،يف هذه احلالة ال يرجع الضمان النهائي أو يتم
االعرتاض على انقضاء التزام الكفيل ابلتضامن الذي يعوضه و ال يصبح التزام الكفيل ابلتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد تسلم
من طرف الديوان
الصفقة متخلنيا ضمنينا عن عرضه.
وينجر عن عدم تقدمي ن
الضمان املايل النهائي أجناء امل ندة احمل نددة أعاله اعتبار صاحب ن
ن
الفصـل الرابع عشر  :ضمان حسن تنفيذ الصفقة:
على صاحب الصفقة أن :
 .1يلتزم طيلة امل ندة احمل نددة للصفقة بتوفري الكميات املطلوبة واملتعاقد بشأهنا وذلك يف أحسن اآلجال املضبوطة له،
 .2حيرص على أن تكون املواد املسلمة يف إطار تنفيذ الصفقة غري مستوردة وذات منشأ حملي مطابقة كلنيا من حيث النوع
التزود فإن
واجلودة للمواصفات املذكورة بكراس الشروط الفنية .وإذا ن
تبّي عدم صلوحينة املواد املسلنمة أجناء عملينة ن
للمزود حبسب احلالة قصد تعويضه يف ظرف يوم واحد على أقصى تقدير (ما عدا
للمؤسسة حق إرجاعه كلينا أو جزئينا ن
يعمر يف الغرض حمضر معاينة حسب اإلجراءات القانونينة اجلاري هبا العمل.
مادة اخلبز فيعوض فوراي و ن
وكل مزود خيل هبذه ا ملواصفات يعطي اإلدارة احلق يف فسخ العقد املربم معه بعد تطبيق اإلجراءات القانونية .ومن جهة
أخرى يتعّي أن تكون املواد املسلمة مطابقة من حيث الكم والنوع خلصوصيات الصفقة.
.الفصـل اخلام

عشر :التدـاليـل واإل تبــارات

املختصـة ابلديـوان القيـام ابالختبارات والتحاليل املخربينة على السلع املسلنمة إىل مؤسسـات اخلدمـات اجلـامعية
ميكـن للمصـاحل
ن
ابلشمـال وذلك مبخابر التحـاليل املتعـاقد معها أو مبعهد "ابستور" .ويف حالة جبوت عدم صلوحية العينة ،تتخذ اإلدارة اإلجراءات
الالزمة ابلنظر خلطورة نتائج التحاليل املسجلة.

الفصـل السادس عشر :التغيل يف حج الصفقة:
تتغري الكميات املطلوبة واملتعاقد بشأهنا ابلزايدة أو النقصان يف حدود العشرين ابملائة ( )%20ابلنسبة لكل مؤسسة من
ميكن أن ن
املؤسسات اجلامعية املعنية ابلصفقة دون أن يطالب العارض دي تغيري أو حتوير يف شروط العقد وال يف األمثان املتفق عليها ،ويتعّي
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حترير ملحق للعقد العام كلما جتاوزت نسبة الزايدة أو النقصان الكميات املتفق عليها يف إطار نفس هذا العقد نسبة عشرين ابملائة.
ويف هذه احلالة تربم كل مؤسسة ملحقا للعقد اخلاص.
اما يف صورة عدم جتاوز الكميات اجلملية املضمنة ابلعقد العام نسبة %20فيمكن للمؤسسات اليت جتاوزت نسبة الزايدة أو
النقصان نسبة  % 20أن تربم ملحقا للعقد اخلاص للتسوية دون عرضه على أنظار جلنة الصفقات ذات النظر.
ويف كل احلاالت ،يتعّي على املزود إعالم ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال كتابيا بكل تغيري ابلزايدة او النقصان يف العقد اخلاص.
الفصـل السابع عشر :التزامات العارض:
املزود احرتام مواعيد التزويد وتواريخ التسليم املضمنة ببطاقات الطلب اليت تضبطها اإلدارة :
على ن

احملررة من طرف مديري املراكز
• تطلب السلع  24ساعة على األقل قبل موعد وساعة التسلي وفقا ألذون التزود ن
تنص على الكميات واملواصفات وموعد التسليم ابليوم والساعة ،وتسلم الطلبية إىل املؤسسة حبضور جلنة
واليت ن
خمتصة.
قبول ن
املزود أو ممثله حاضرا ساعة تسليم البضاعة ،ويف صورة غيابه ال حيق له االعرتاض على نوعية أو
•
ن
يتعّي أن يكون ن
كمية السلع املرفوضة من طرف جلنة قبول السلع مبؤسسات اخلدمات اجلامعية.

املزودين قصد معاينة مدى احرتام الشروط الصحينة
• ميكن للديوان أن يعّي جلنة تتوىل القيام بزايرات دورية حملالت ن
املتفق عليها وذلك طيلة م ندة تنفيذ الصفقة .ويف حالة جبوت عدم احرتام املزود للرتاتيب الصحية يقع التنبيه عليه
يف مرحلة أوىل بواسطة رسالة مضمونة الوصول ،ويف حالة عدم امتثاله هلذه التنابيه وتكرار املخالفات يتم اعتماد
تقارير املعاينة الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
• يتع على املزود مد إدارة املصا املشرتكة بديوان اخلدمات اجلامعية للشمال بتقرير كل ثالث اشهر يتعلق
بتق ّدك تنفيذ الصفقة (الكميات و املبالغ املالية املستهلكة )مع كل مؤسسة على حدة و كل قسط على
حدة

الفصـل الثامن عشر :خمـالف ــات التزويــد:
يف حالة عدم تزويد املؤسسات يف املوعد احمل ندد وابلكمية املطلوبة بوصل الطلب أو يف حالة عدم تعويض البضاعة املرفوضة من
وحتمل النفقات اإلضافية الناجتة عن التزود
طرف جلنة قبول السلع كليا أو جزئيا ،ميكن للمؤسسة التزود الفوري من جهات أخرى .ن
االضطراري على كاهل املزود املخل لتقصريه يف تلبية حاجيات املؤسسة يف اآلجال ويصدر مدير املؤسسة ابلنسبة ملبل النفقات
اإلضافية أمرا ابلدفع يف الغرض أو خصم املبل املستوجب من الفاتورة أو من املبال اليت ميكن أن تكون مستحقة له أو إن مل تكن
له مبال مستحقة فمن الضماانت إن وجدت  ،ابإلضافة إىل تطبيق اإلجراءات املتعلقة ابلعقوابت املالية.
الفصـل التاسع عشر :العقوابت املالية:
تطبق عقـوبة بدون تنبيه مسـبق بنسـبة  %0.50من الـمبلغ الجملي للعقـد السنوي الخاص بكل مـؤسسة وذلك في حاالت
عدم احترام:

 .1املواصفات الفنية املضبوطة بكراس الشروط الفنية.
 .2مواعيد التسليم

 .3الكميات احملددة ببطاقات الطلب.
 .4عدم تسليم الحد عناصر الطلبية
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 .5جبوت عدم إلتزام املزود دحد العناصر الواردة ابلتصريح على الشرف يف احلالة العامة للمحالت ولوسائل وظروف
اإلنتا واخلزن والنقل والتوزيع(.ملحق عدد)10
 .6يف حالة عدم اإللتزام بتصرحيه ابمللحق عدد  9املتعلق بضرورة توفري رقم هاتف ورقم فاكس يعمالن ابنتظام مع
وجوب إعالم مصاحل الديوان واملؤسسات اجلامعية بكل تغيري فيهما  ،كما جيب على العارض توفري عنوان بريد الكرتوين
لإلتصال به ،ويف صورة استحالة اال تصال ابملزود عن طريق اهلاتف أو الفاكس أو أي وسيلة أخرى ،ميكن ملدير املؤسسة
إعداد حمضر يف الغرض ميضى من طرف جلنة قبول السلع ويعتمد هذا احملضر عند احلاجة لتطبيق العقوابت املالية وإجباهتا.
 .7عدم تسليم الحد عناصر الطلبية
ويتم يف كل احلاالت إصدار أمر ابلدفع مببل العقوبة املالية.
ويستند يف إقرار هذه املخالفات على حماضر معاينة هذه احلاالت تقوم هبا جلنة قبول السلع اخلاصة بكل مؤسسة.
وميكن للديوان إلغاء الصفقة يف صورة جتاوز نسبة اخلصم مخسة ابملائة ( )% 5من املبل اجلملي للصفقة.

الفصـل العشرون :الـخ ــالد:
تتضمن هذه الوصوالت الكميات
املزود وصول التسليم وجواب يف نظريين وعلى عّي املكان إجـر عملية التسليم ،وجيب أن ن
حيرر ن
ن
املزود ابلنسخة األصلية لوصل التسليم بعد التأشري عليها من طرف حافظ املغازة للمؤسسة املعنينة .ويف
املسلمة ونوعيتها .وحيتفظ ن
املزود الفواتري وجواب يف أربعة نظائر مرفوقة دصل أذون الطلب ووصوالت التسليم و تتوىل كل مؤسسة خالص
هناية كل شهر يق ندم ن
املزود يف ظرف مخسة وأربعون ( )45يوما من اتريخ وصول الفاتورة.
الفص ـ ــل الواحد والعشرون :احملاسب املكلف ابلدفع:
احملاسبون املكلفون ابلدفع ابلنسبة للصفقة هم حماسبو مؤسسات اخلدمات اجلامعية التابعة للديوان.

الفصل الثاين والعشرون :فـس ـ عـقــد الصفـق ــة
تفسخ الصفقة آليا:

• يف حالـة وفـاة أو فقـدان األهلية املدنية لصاحب الصفقـة إالن إذا قبلت اإلدارة مواصلتها مع املستحقّي أو الوكيل أو
الوصي.

عرب الوكيل أو املصفي يف أجل الشهر املوايل عن إمكانية مواصلة
• يف حالة إفالس صاحبها أو تصفية ممتلكاته عدليا إالن إذا ن
إجنازها.
• يف حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة.
• كلما خالف صاحبها إحدى مقتضيات كراس الشروط خاصة يف ما يتعلق ب نوعية السلع و الكميات املطلوبة و توقيت
التسليم واألحكام املضمنة ابلعقد وابلتشريع والرتاتيب اجلاري هبا العمل.

• كلما جبت إخالل صاحب الصفقة ابلتزامه املصرح به واملتعلق بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي
أو هدااي قصد التأجري على خمتلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إجنازها.
• كلما جبت إخالل صاحب الصفقة ابلتزامه املصرح به واملتعلق بعدم االنتماء سابقا إىل أعوان ديوان اخلدمات اجلامعية
للشمال خالل اخلمس سنوات األخرية.
• ميكن لالدارة بعد ان يتبّي لديها عدم التزام املزود ( عن طريق مراسالت او حماضر  )..بتطبيق البنود التعاقدية

الفصـل الثالث والعشرون :املنـاولـة:
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مزود آخر للقيام بعملية التزويد ولو حتت إشرافه.
للمزود دي حال من األحوال تكليف ن
ال ميكن ن
املكونة للصفقة:
الفصـل الرابع والعشرون :الواثئق ّ

تشتمل الصفقة العامة على الواثئق التالية:
التعهد
• وجيقة ن

كراس الشروط اإلدارية
•  -ن
كراس الشروط الفننية
•  -ن
•  -جدول األسعار

•  -الضمان املايل النهائي.
الفصـل اخلام والعشرون :تسجـيـل العق ــد:
حتمـل معاليــم تسجيل الصفقة العامة (العقد العام ووجيقة التعهد وجدول األسعار والضمان املايل النهائي وكراس الشروط اإلدارية
ـزود وذلك حسب الرتاتيب و التشريع اجلاري هبا العمل .
وكراس الشروط الفنية) و العقود اخلاصة و املالحق على نفقــة امل ن
الفصل السادس والعشرون :النّزاعات

يف حالة نشوء نزاع بّي صاحب الصفقة والديوان عند تطبيق مقتضيات كراس الشروط ،يتم فضه إن أمكن ابحلسىن .وإن مل يتسىن
ذلك ،يتم اللجوء إىل احملاكم املختصة املنتصبة بوالية تونس.

الفص ـ ــل السابع والعشرون :ال ــرهـ ــن
ميكن للعارض الفائز ابلصفقة أن يتمتع بنظام الرهن املنصوص عليه ابألمر املؤرخ يف  03ديسمرب  .1936ويسلم للمزود املعين
بناءا على طلب كتايب نظريا وحيدا من العقد ليكون سندا يعتمد يف حالة قبول الرهن وذلك حسب القوانّي اجلاري هبا العمل .
الفصـ ــل الثامن والعشرون :شـروط عامــة
الكراس خاضعة لـ:
يتعرض إليها هذا ن
تبقى احلاالت اليت مل ن
▪ جملنة احملاسبة العمومينة
الصفقات العمومينة و كل
▪ األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس  2014املتعلنق بتنظيم ن
النصوص الذي متمته و نقحته
▪ قرار رئيس احلكومة املؤرخ يف  31اوت  2018املتعلق ابملصادقة على دليل إجراءات
اخلاص إببرام الصفقات العمومية عرب منظومة الشراء العمومي على اخلط.
العامة املطبقة على املواد واخلدمات
▪ كراس الشروط اإلدارينة ن
▪ التنشريع والرتاتيب التنونسينة اجلاري هبا العمل

21

التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

الفصل التاسع والعشرون :سراين مفعول العقد
ال يكون العقد الذي سيربم يف إطار طلب العروض هذا ساري املفعول إالن بعد إمضائه من طرف العارض و املصادقة عليه من
طرف ديوان اخلدمات اجلامعية للشمال وذلك بناء على موافقة أنظار جلنة الصفقات ذات النظر
تونس يف...................

..............يف...................

اطلعت عليك وصادقت

اطلعت عليك ووافقت

املدير العاك لديوان

العارض

اخلدمات اجلامعية للشمال

(االس واللقب والصفة واإلمضاء واخلت )
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 .IIالمالحق
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طلب العروض عدد2020/11

ملد ـ ـ ـ ـ ــق عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
بطاقة إرشادات عامة

االس االجتماعي .................................................................................................
العنـ ـ ـ ـ ــوان ........................................................................................................:
عنوان املصلدة التجارية للمؤسسة.................................................................................:
الوكيل و املسؤول عن (االس ا اللقب والصفة)................................................................... :
رق اهلاتف القار.........................اجلوال ...............................رق الفاك

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

العنـ ـ ـ ـ ــوان االلكرتوين ..............................................................................................:
مرس ابلسجل التجار ....................:حتت ع ــدد.......................اتري التسجيــل.......................
رق املعر اجلبائي ...............................................................................................
رق ا ساب اجلار ........................................................................................
البنك.....................................................................الفرع.....................................
 .............................يف ...........................................
العارض ( االس ا اللقبا الصفة التاري واخلت )
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طلب العروض عدد2020/11

ملد ـ ـ ـ ـ ــق ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
قائمة األقساط املشارك فيها
وضع عالمة

ع/ر

القسط

1

الخضر والثمار

2

المواد العطرية والمصبرات والعجين الغذائي

3

الزيت النباتي غير المدعم

4

الحليب

5

الياغرت

6

األجبان

7

اللحوم الحمراء

8

الدجاج الطري

9

الديك الرومي

10

البيض

11

اخلبز (مادة الباقات)

X

 .............................يف ...........................................
العارض ( االس ا اللقبا الصفة التاري واخلت )
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طلب العروض عدد2020/11

ملدق عـ ــدد 3
قائمة الـعــملـ ـ ــة املصر
ع

االس واللقب

لدى الصندوق الوطن للضمان االجتماعي املذكورين ابلتصري الثالثي األ ل لاجور
و املؤجرين

رق بطاقة التعريف الوطنية

املهاك املوكولة لك

املالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
مالحظة  :جيب االستظهار بقائمة صلية و نسخة مطابقة لاصل مسلمة و مؤشرة من طر الصندوق القومي للضمان
االجتماعي يف اخنراط العملة املضمون اجتماعيا ونسخة مطابقة لاصل من التصري الثالثي األ ل( la déclaration
.) trimestrielle des salaires et des salaries
 .............................يف ...........................................
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العارض ( االس ا اللقبا الصفة التاري واخلت )
ملدق عـ ــدد 4

قائمة يف وسـائل الن ـ ـ ـق ــل

(اليت هي على ملك العارض و املتسوغة بعقد)
ع/ر

نوع الوسيلة

املالحظات

رق التسجيل

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

مالحظة  :جيب ن تكون النس من البطاقات الرمادية مطابقة لاصل ابس العارض و يضا

عقد تعامل مع الغل مسجل

حي ّدد فيك عدد وسائل النقل املزمع وضعها على ذمة العارض ونوعها ( م دة  -عازلة -مغطاة )...مع نس مطابقة لاصل من
بطاقاهتا الرمادية.
 .............................يف ...........................................
العارض ( االس ا اللقبا الصفة التاري واخلت )
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ملدـق عـدد 5
مثال الـتـزاك الكفيل ابلتضامن
( املعوض للضمان الوقيت)
إين املمضي أسفله-حنن املمضون أسفله (........................................................................ )1
عامال بصفيت ـ بصفتنا(...............................................................................................)2

وال  :أشهد ـ نشهد ـ أن (...........................................................................................: )3
متت املصادقة عليه ـ عليها من وزير املالية عمال ابلفصل  57من األمر عدد  1039لسنة  2014الـمؤرخ يف
 13مارس  2014املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية .وأن هذه املصادقة مل يقع سحبها وأن (. : )3
.............................................................................................................................
قد أودع –أوعدت لدى أمّي املال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد  .............. :بتاريخ  .......... :مبل الضمان القار
الذي قدره مخسة آالف دينار ( 5000دينار) و املنصوص عليه ابلفصل  57من األمر املشار إليه و أن هذا الضمان مل يقع إرجاعه.
اثنيا  :أصرح ـ نصرح ،أنين اكفل ـ أننا نكفل بصفة الشخصية وابلتضامن(.... ..............................: )4
و القاطن بـ (......................................................................................................)5
بعنوان مبل الضمان الوقيت قصد املشاركة يف(.................. .....................)6املعلن عنه –عنها
بتاريخ ............................من طرف( ............................)7و املتعلق –املتعلقة بـ .....................
حدد مبل الضمان الوقيت بـ ......................................................................دينارا(ابألحرف)،
وبـ ...............................................................دينارا(ابألرقام. ).
اثلثا  :ألتزم ـ نلتزم ـ بدفع املبل املضمون فيه املذكور أعاله و الذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان()6
 ......................................................عند أول طلب كتايب يتقدم به املشرتي العمومي دون تنبيه أو القيام دي إجراء
إداري أو قضائي مسبق.
يبقي هذا الضمان صاحلا ملدة.................................................يوما ابتداء من اليوم املوايل ألخر أجل حمدد لقبول
العروض.
حرر بـ...............................يف .........................................
( )1االسم واللقب للمضي أو املمضّي.
( )2االسم االجتماعي و عنوان املؤسسة الضامنة
( )3االسم االجتماعي للمؤسسة الضامنة.
( )4اسم العارض (ذات طبيعية) أو ااإلسم االجتماعي للعارض (ذات معنوية).
( )5عنوان العارضة.
()6طلب العروض أو االستشارة
()7املشرتي العمومي.
28

التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 6

إلتزاك الكفيل ابلتضامن املعوض للضمان النهائي
إين املمضي أسفله  -حنن املمضون أسفله ( ..............................................................................)1عمال
بصفيت  -بصفتنا ( ................................................................................................)2أوال:
أشهد  -نشهد أن ( ...............................................................................................)3متت
املصادقة عليه  -عليها من الوزير املكلف ابملالية عمال ابلفصل  113من األمر عدد  1039لسنة  2014املؤرخ يف  13مارس 2014
املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه املصادقة مل يقع سحبها وأن.........................................
 )3(...........................................................................قد أودع  -أودعت لدى أمّي املال العام للبالد
التونسية حسب وصل عدد  .................بتاريخ  ..................مبل الضمان القار وقدره مخسة آالف دينار ( 5000دينار)
واملنصوص عليه ابلفصل  113من األمر املشار إليه وأن هذا الضمان مل يقـع إرجاعه.
اثنيا :أصرح – نصرح ،أنين أكفل  -أننا نكفل بصفة شخصية وابلتضامن( ............................................... )4والقاطن
بـ( ............................................................................................................. )5بعنوان مبل
الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد  ...........املربمة مع ( ......................... )6بتاريخ
 .................واملسجلة ابلقباضة املالية ( .....................)7واملتعلقة بـ (.............................. )8
.............................................................................................................................
حدد مبل الضمان النهائي بنسبة  % .......من مبل الصفقة وهو ما يوافق .............................................
دينار(.....................................ابألحرف)،و ........................................................دينار (ابألرقام).
اثلثا :ألتزم  -نلتزم وابلتضامن بدفع املبل املضمون فيه واملذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به بعنوان الصفقة املشار إليها
أعاله وذلك عند أول طلب كتايب يتقدم به املشرتي العمومي دون أن يكون يل (لنا) إمكانية إاثرة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو
القيام دي إجراء إداري أو قضائي مسبق.
رابعا :عمال دحكام الفصل  108من األمر عدد  1039لسنة  2014املشار إليه أعاله ،يصبح اللتزام الكفيل ابلتضامن الغيا شرط وفاء
صاحب الصفقة جبميع التزاماته وذلك ابنقضاء أربعة أشهر ابتداء من اتريخ (.................................. )9
وإذا مت إعالم صاحب الصفقة من قبل املشرتي العمومي قبل انقضاء األجل املذكور أعاله مبقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو دية
وسيلة تعطي اترخيا اثبتا هلذا اإلعالم ،دنه مل يف جبميع التزاماته ،يتم االعرتاض على انقضاء التزام الكفيل
ابلتضامن .ويف هذه احلالة ال يصبح التزام الكفيل ابلتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها املشرتي العمومي.
حرر بـ  ..................يف......................

( )1االس واللقب للممضي و للممض .
( )2االس االجتماعي وعنوان املؤسسة الضامنة.
( )3االس االجتماعي للمؤسسة الضامنة.
( )4اس صاحب الصفقة.

( )5عنوان صاحب الصفقة.
( )6املشرت العمومي.

( )7ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة املالية.
( )8موضوع الصفقة.

( )9القبول النهائي للطلبات و انتهاء مدة الضمان.
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ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد 1
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة اخلضر و الثمار لسنة .2021
بعد اطالعي على ن
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ن
الشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي دون األداءات املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)....................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................
مبل األداء على القيمة املضافة ( بلسان القلم) .......................................................................
وابألرقام ...........................................................................................................
املبل اجلملي إبحتساب يع األداءات ( بلسان القلم ).................................................................
وابألرقام
.............................................................................................................

الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد 2
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة العطرية و املصربات و العجّي الغذائي لسنة
بعد اطالعي على ن
.2021
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ن
الشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)..................................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................

الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد 3
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة الزيت النبايت لسنة .2021
بعد اطالعي على ن
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ن
الشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي دون األداءات املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)....................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................
مبل األداء على القيمة املضافة ( بلسان القلم) .......................................................................
وابألرقام ...........................................................................................................
املبل اجلملي إبحتساب يع األداءات ( بلسان القلم ).................................................................
وابألرقام
.............................................................................................................
الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد 4
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة احلليب لسنة .2021
بعد اطالعي على ن
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ن
الشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي دون األداءات املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)....................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................
مبل األداء على القيمة املضافة ( بلسان القلم) .......................................................................
وابألرقام ...........................................................................................................
املبل اجلملي إبحتساب يع األداءات ( بلسان القلم ).................................................................
وابألرقام
.............................................................................................................

الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد 5
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة الياغرت لسنة .2020
بعد اطالعي على ن
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ن
الشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي دون األداءات املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)....................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................
مبل األداء على القيمة املضافة ( بلسان القلم) .......................................................................
وابألرقام ...........................................................................................................
املبل اجلملي إبحتساب يع األداءات ( بلسان القلم ).................................................................
وابألرقام
.............................................................................................................

الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد 6
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة االجبان لسنة .2021
بعد اطالعي على ن
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ن
الشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)..................................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................

الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد 7
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة اللحوم احلمراء لسنة .2021
بعد اطالعي على ن
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ن
الشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)..................................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................

الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد 8
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة مبادة الدجا الطري لسنة .2021
بعد اطالعي على ن
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ا ن
لشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)..................................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................

الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد 9
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة الديك الرومي لسنة .2021
بعد اطالعي على ن
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ن
الشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي دون األداءات املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)....................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................
مبل األداء على القيمة املضافة ( بلسان القلم) .......................................................................
وابألرقام ...........................................................................................................
املبل اجلملي إبحتساب يع األداءات ( بلسان القلم ).................................................................
وابألرقام
.............................................................................................................
الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد10
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة البيض لسنة .2021
بعد اطالعي على ن
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ن
الشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي دون األداءات املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)....................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................
مبل األداء على القيمة املضافة ( بلسان القلم) .......................................................................
وابألرقام ...........................................................................................................
املبل اجلملي إبحتساب يع األداءات ( بلسان القلم ).................................................................
وابألرقام
.............................................................................................................
الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 7
التعهد املال

قسط عدد11
احلي/املطعم .........................................
إين املمضي أسفلـ ـ ـ ــه.............................................................................................. :
ن
املرسم ابلصندوق الوطين للضمان االجتماعي حتت رقم............................................................ :
ن
املسجل ابلدفرت التنجـ ـ ــاري بـ ............... :يف ...................حتت رقم ............................
ن
القاطن بـ ................................... :اهلاتـف .................../.............. :الفاكس.................. :
الربيدي

(:)R.I.P.

أو
()R.I.B.
البنكـي
احلسـاب
.....................................................................
املعرف اجلبائي..................................................................................................... :
ن
ملف طلب العروض عـ 2020/11ـ ــدد املتعلق ابلتزود مبادة اخلبز لسنة .2021
بعد اطالعي على ن
مبلف طلب العروض هذا.
كراس ن
الشروط املنصوص عليها ن
أتعهد بتنفيذ هذه ن
ن
الصفقة طيلة م ندة العقد حسب ن
وقد ح ندد املبل اجلملي دون األداءات املقرتح مبا قيمته( :ابألرقام)....................................................:
(بلسان القلم).........................................................................…………… :

………………………………….......…………………….................................
مبل األداء على القيمة املضافة ( بلسان القلم) .......................................................................
وابألرقام ...........................................................................................................
املبل اجلملي إبحتساب يع األداءات ( بلسان القلم ).................................................................
وابألرقام
.............................................................................................................
الصفقة ،ودن ال أقع حتت طائل املوانع املنصوص عليها ابلقانون التنونسي
اخلاصة بعقد هذه ن
كل معاليم التنسجيل ن
كما ن
أتعهد بدفع ن
الصفقة حسب اآلجال ويف أحسن الظنروف.
وأن أن نفذ هذه ن
....................يف......................
العارض (اإلسم ،اللقب ،الصفة ،التاريخ واخلتم واإلمضاء)
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التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

ملدق عدد 08
تصري على الشر
يتعلق بضرورة توفل وسائل اتصال

إين املمضى أسفله ( االسم ،اللقب ،الصفة ) .....................................................................
ن
واملتعهد ابسم وحلساب شركة..................................................................................... :
املرمسة ابلسجل التجاري ................................................حتت عدد ............................
املعّي مكان خمابرهتا ب ــ( العنوان الكامل) ................................................................ :
اهلاتف .......................................................................................................... :
الفاك

......................................................................................................... :

ال يد اإللكرتوين .................................................................................................. :

أصرح على الشرف دين أملك رقم هاتف ورقم فاكس يعمالن ابنتظام ووأقوم بتخصيص عنوان بريد الكرتوين لتسهيل عملية
ن
اإلتصال يب  ،وأتعهد إبعالم مصاحل الديوان واملؤسسات املتعاقد معها عند حدوث أي تغيري يف أرقام الفاكس واهلاتف .

 .............................يف ...........................................
العارض ( االس ا اللقبا الصفة التاري واخلت )

ملدق عدد 9
41

التزود بالمواد الغذائية لسنة 2021

طلب العروض عدد2020/11

تصري على الشر يف ا الة العامة للمدالت ولوسائل و رو إنتاج واخلزن والنقل والتوزيع
إين املمضي أسفله ( إسم  ،اللقب ،الصفة) ........................................................................ :
واملتعهد حلساب شركة............................................................................................ :
أصرح على الشرف أن احلالة العامة حملاليت املتخصصة يف إنتا أوخزن أو توزيع األجبان هي كاآليت:
 احلالة العامة للمبىن واحمليط اخلارجي سليمّي تتوفر لدي ابحملالت املذكورة كل املرافق الضرورية لسري العمل:* شهادة املصادقة الصحية حملالت اإلنتا
* مناطق لإلنتا مفصولة عن بعضها
* نظام النسياب املياه والتصريف الصحي
* وسائل لغسل األيدي وحجرة مالبس جمهزة
* جدران وأرضية مطابقة للمواصفات املعمول هبا
* نظام للتهوئة
* نظام للتصرف يف الفضالت الثانوية
* بيوت للتربيد عددها  ..............:مساحتها اجلملية .............. :
* حمالت مربدة خلزن املادة النهائية تستجيب لدرجة احلرارة املطلوبة
* نظام دقيق لتوجيق املخزون
* فضاء مهيئ للتعبئة
* نظام مراقبة لدرجات احلرارة
* متابعة خمربية للمنتو ولدورة املخزون
وأصرح أن كل حماليت صاحلة للعمل أو للخزن أو لتوزيع املنتو وأن كل التجهيزات املتوفرة تعمل ابنتظام.
 .............................يف ...........................................
العارض ( االس ا اللقبا الصفة التاري واخلت )
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