
 
 

 
 ونس ية امجلهورية الت  

ويل والاستامثروزارة الت منية   والت عاون ادل 

 

 

 

 

 

 اخلاص   والفن ية الإداريةو  الش   اسكر  

  01/2020عدد  ابلستشارة

 أ سطول النقل واقتناء  لصحا  ولصياةةابختيار ورشة لإ  املتعل قة

ويل والاستامثر ت منيةل وزارة الفائدة  قطع غيار الس يارات  والت عاون ادل 
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لالباب  ال و   

 

 

و  الإداري ة  اس الش   كر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

و  الإداري ة والفن ية  اس الش    اخلاص  كر 

 20/0202ستشارة عدد لإ اب 

 أ سطول النقل واقتناء  لصحا  ولصياةةابختيار ورشة لإ املتعلقة                             

ويل والاستامثروزارة الت منية لفائدة  قطع غيار الس يارات   والت عاون ادل 
 
 

 .ستشارةلإ اتقدمي : لالفصل ال و  

ستشارة موضوع يمتث ل ستامثر الت منية وزارة ةـقـل وسائل لصياةةلصحا  و ابإ  لقياماب" العارض"  الزتام يف الإ  والت عاون والإ

ويل لصحا الحازمة  الغيار فامي يتعلق بتوفري قطع ادل  ي ارات  واإ .0202عنوان س نة ب   (دهن+ مطاةل + كهرابء + مياكةيك )الس    

  .وتتكون الاستشارة من قسط وحيد

 .ستشارةلإ ااملشاركة يف شـــــــــــرو  : 0الفصل 

و  الإداري ة والفن يةترغب يف املشاركة  سات اليتميكن للمؤس   و عىل ، (TUNEPS) نظومة الشاء العمويم عىل اخلطمن م  حسب كراس الش 

 .موقع الواب اخلاص ابلصفقات العمومية 

داري ة وال  ومس توىف هلمرخ ص " ميكن للك  عارض - و  الإ الاستشارة وأ ن يوفر مجيع فني ة املشاركة يف هذه الش 

 .املذكورة أ ةفااخلدمات 

ةة لالواثئق الت  : 3الفصل   .ستشارة وترتيهباحاإ عاقدية املكو 

ةة ل  :ستشارة حسب ال فضلية عىل الن حو الت ايلحاإ ترت ب الواثئق املكو 

 وثيقة الت عه د ممضاة وخمتومة،  -

مضائه وخمته،-      العرض املايل بعد تعمريه بدق ة واإ

مضائه وخمته،العرض الفين بعد تعمريه بدق ة -      واإ

- ، دارية اخلاص  و  الإ اس الش   كــــــــــــــر 

ةة لحاستشارة  .ويعمتد الرتتيب املنصوص عليه أ عحاه يف لصورة وجود تضارب أ و اختحاف بني الواثئق املكو 

 .كيفية تقدمي العروض: 4الفصل 

 (tuneps)توةيبس عرب منظومة الشاء العمويم عىل اخلط ة واملالية عىل مرحةل واحدة، يمت تقدمي العروض الفني  

د الت ارخي ال قىص لقبول العروض  اعة ال عىل  0202ماي  02 الإربعاءيوم  يوموقد حد  ، ويل .(’11h00) احلادية عشة لصباحاس 

 . بعد هذا ال جلويقىص لك  عرض وارد 

 :الت اليةالواثئق  العرض عىلوحيتوي 

 :الإداريةالواثئق  - أ  

اس الش   -0 داريةكر   ،يف أ خر لصفحة وممىض اخلاص  مؤّش  عليه يف مجيع لصفحاته وخمتوم و  الإ

جل الت جاري ، -2  ةـــظيـــر من الس 

 ،املنصوص علهيا ابلت شيع اجلاري به العمل شهادة يف الوضعية اجلبائية  -3

امن الاجامتعي، شهادة-4  الاخنرا  يف ةظام للض 

مه العارض يلزتم وموجبه بعدم القيام مباّشة أ و بواسطة الغري بتقدمي وعود أ و عطا ا أ و هدا ا قصد ترصحي عىل الش   -5 ف يقد 

جناز  جراءات الاستشارة ومراحل الإ  ، (0امللحق عدد )التأ ثري يف خمتلف اإ



 
 

مه العارض بأ ةه  م يكن عو ا وموميا دل  ترصحي عىل الش   -6  ، (0امللحق عدد )منذ مخس س نوات عىل ال قل  الوزارة ف يقد 

رشادات عام   -7  ، (3امللحق عدد )ة حول املشارك بطاقة اإ

ستشارةتنفيذ ب  الزتام-8  (4امللحق عدد ) يف ال جال الت عاقدية الإ
 

مه العارض جيب أ ن يكون مطابقالك  ترصحي أ و الزتام ي: محاحظة  .و لكراس الش  للامنذج املبي نة ابملحاحق املصاحبة  قد 

ن : العرض الفين   واثئق-ب  اسمن العرض الفين  يتكو  و   كر  واليت يتعني  عىل لك   النقل وسائل ولصياةة الغيار بقطع اخلاص   الفني ةالش 

مضاهئا وخمتها .(4امللحق عدد ) عارض تعمريها بدق ة وتأ رخيها واإ  

ن  :العرض املايل واثئق-ج ة ملصاحبة لهذا الكراس واليت يتعني  عىل لك  عارض تعمريها بدق  االية الت   من الواثئقالعرض املايل يتكو 

مضا  :ا وخمتهاهئوتأ رخيها واإ

 .(6امللحق عدد )  لقطع الغيار قامئة ال سعار املقرتحة .0

ة لصلوحي ة العروض: 5الفصل   .مد 

بقاء عىل لصلوحي  يتعه  ة د العارض ابلإ د لقبول العروض  يوما( 02)تسعني ة عرضه ملد  بداية من اليوم املوايل للتارخي ال قىص احملد 

ىل أ جل أ قصاه . وذكل دون املطالبة بأ ي  تعويض دارة لك ام رأ ت ذكل مناس با أ ن تطلب المتديد يف أ جال لصلوحي ة العرض اإ وميكن لحاإ

 .يوما 002

 .روففتح الظ  : 6الفصل 
طار  0202مارس  30املؤرخ يف  02ومحا ومقتضيات منشور الس يد رئيس احلكومة عدد  حول الإجراءات الاس تثنائية للصفقات العمومية يف اإ

قرار عدم علنية جلسات فتح الظروف ابلنس بة مجليع طلبات ا لعروض املعلنة عهنا عىل أ ن يمت نش حمارض فتح الظروف احلجر الصحي العام، يمت اإ

 .واملرلصد الوطين للصفقات العمومية وموقع الوزارة" توةيبس"سواء عىل منظومة الشاءات العمومية عىل اخلط 

 .ة تقيمي العروضمقاييس ومهنجي  : 7الفصل 

تباع املهنجي    :ة الت اليةيمت  تقيمي العروض ابإ

اءات الت ثب ت  ةة للعرض املايل وتصحيح ال خطاء احلسابية تتوىل  جلنة الش  دارية، من حص ة الواثئق املكو  ىل الواثئق الإ ضافة اإ ابلإ

 .واملاد ية عند الاقتضاء

ذا ما تبني  أ ن العرض الفين  غري مطابق للخالص     قصائهيات الفني ة املطلوبة واإ ويمت اعامتد ةفس املهنجية  فاإن جلنة تقيمي العروض تقوم ابإ

 .صاعديية املنافسة حسب ترتيهبا املايل الت  ابلنس بة لبايق العروض الفن  

لصحا  :8 لفصلا    ياةة الإ  .والص 

عاينة و تشييص الس يارة و دحديد التدلل املممع القيام به عىل الس يارة و تقدمي عرض أ سعار حسب طبيعة وم" العارض"يلزتم -

دارة  عدادالاشغال و تقوم الإ من اذن الصحا  حسب الامنوذج املعمول به يتضمن الاشغال بلك دقة و اذلي يقع امضاؤه  ابإ

ضافية الا وموافقة حاةل الس   تطلبهالطرفني مع رضورة التنصيص عىل الوقت اليت  يارة و ل يقوم لصاحب الورشة ابي لدمة اإ

ضايف دارة و تقدمي اذن الصحا  اإ  .الإ

عحاميلزتم لصاحب الورشة - دارة بلك الصحا  عاجحا يراه لصاحلا لضامن  ابإ  .واتمني السحامةالإ

ذناملضبوطة  ال جاليلزتم لصاحب الورشة ابحرتام - لصحا  ما عد  يف احلالت القصو   ابإ فقدان قطع -حريق-ارضاب)الإ

 (الغيار

لك رضر للس يارة  اجت عن سوء  ويتحمل أ يضااكمةل فهيا ويتحمل مسؤولياته اخلدمات املقدمة  يضمن لصاحب الورشة لك-

رجاعتركيب لهذه القطع وهو مطالب   .الس يارة اىل حالهتا بدون مقابل ابإ

عادة لك القطع املبدةل عند تسلمي الس يارةيلزتم لصاحب الورشة وجواب-  . ابإ

 .يتحمل لصاحب الورشة مسؤولية الارضار من الرسقة واحلوادث من أ ي ةوع احلالصةل عند تواجد الس يارة ابلورشة-



 
 

متام الإلصحاحات بعد جتربهتا- دارة بتسمل الس يارة يف اليوم املتفق عليه عند اإ  .تلزتم الإ

 .اخلـــحاص :9الفصل 

دارة  أ ربعيقدم لصاحب الورشة وجواب فاتورة مفصةل يف  رمق الفاتورة واترخيها رمق التسجيل للس يارة وةوعها ةظائر دحمل امس الإ

وتبني ةوعية اخلدمات بطريقة مفصةل وواحضة مع التنصيص عىل لكفة اليد العامةل والسعر الفردي لقطع الغيار والسعر امجليل 

قمل مع التنصيص عىل الاداءات املوظفة مع رضورة وضع املعرف اجلبايئ املعرف املرصيف خمتومة و للفاتورة ابل رقام وبلسان ال

دارة عن طريق مكتب الضبط املركمي حاةل اىل الإ لصحا  و تقدميها ابإ  .ممضاة يف مجيع النظائر مرفوقة ابلصل اذن الإ

دارة ابخلحاص يف اجل أ قصاه مخسة و أ ربعون يوما ابتداء من ات رخي تقدمي الفاتورة اتمة املوجب و مس توفية للك تقوم الإ

 .الشو 

 .ال مثان طبيعة :10الفصل  

ة العقــدو  اثبتة "العارض"ال سعار املقرتحة من طرف  تبقى  .املربم هنائي ة وغري قابةل للمراجعة طيلــة مـد 

 .الإستشارةعقد  فســخ :10الفصل 

ستشارة عقد ملصاحل الوزارة فسخ ميكن  :يف احلالت الت الية" العارض"بعد التن بيه عىل  الإ

يفاء  عدم-0 ل الت سلمي أ و من حيث عدم مطابقة القطع املسل مة للموالصفات املطلوبة اجأ  ابلزتاماته من حيث " العارض"اإ

بدالها  .يف ال جال املضبوطة ورفضه اإ

 .اإفحاسه اإعحان-0

 .أ محاكه تصفية-3

 ".العارض" وفاة-4

ستشارةملصاحل الوزارة موالصةل تنفيذ بنود  ميكن-5 ائنون أ و املصف ي كتابيا بذكل يف أ جل ل يتعد    الإ ذا تعه د الورثة أ و ادل  اإ

عحاهما( 05)مخسة عش  .يوما من اترخي اإ

و : 00الفصل  اس الش   .الزتام العارض ومقتضيات كر 

اس وخمته يلممه ابحرتام مجيع  مضاء العارض لهذا الكر  جناز اإن اإ ة اإ ة لصلوحي ة عرضه ومد  فصوهل ومقتضياته دون دحف ظ وذكل طيةل مد 

 .الطلبات موضوع الاستشارة

 .دخول عقد الاستشارة حّي  التنفيذ :03الفصل 

ستشارةصبح ل ي  ل  املفعول ساري  عقد الإ مضائه من طرف اإ ستامثرواملصادقة عليه من قبل " العارض"بعد اإ  وزير الت منية والإ

ويل  .بناءا عىل رأ ي جلنة الشاءات والت عاون ادل 

ة: 16الفصل   .أ حاكم عام 

د لاضعا فامي  م ينص   اس ملقتضيات يبقى املمو  النصوص القاةوةية والرتتيبية املتعل قة بتنظمي الصفقات العمومية  عليه هذا الكر 

ة فقات العمومية والن صوص اجلاري هبا العمل 0204مارس  03املؤرخ يف  0204-0230ال مر عدد  ولالص   .املتعلق بتنظمي الص 

 ............................ : تونس، يف                                                                                               

                                                                                                   اطلعت عليه ووافقت

مضاء وخمت العارض  اإ

 



 
 

 

 

 ستشارةلإ الواثئق امللحقة وملف ا

 

 

جنازها،: 20امللحق عدد  جراءات الاستشارة ومراحل اإ ف بعدم الت أ ثري يف اإ  ترصحي عىل الش 

ويل، :20امللحق عدد  ستامثر والت عاون ادل  ف بعدم العمل دل  وزارة الت منية والإ  ترصحي عىل الش 

ة حول املشارك،: 23امللحق عدد  رشادات عام   بطاقة اإ

ستشارةتنفيذ ب الزتام  :24امللحق عدد   يف ال جال الت عاقدية الإ

اس :الفين  العرض  :25امللحق عدد  و   كر   ،النقل وسائل ولصياةة الغيار بقطع اخلاص   الفني ةالش 

 لقطع الغيار،قامئة ال سعار املقرتحة  :املايلالعرض  :26امللحق عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

20ملحق عدد   

جراءات  ف بعدم الت أ ثري يف اإ الاستشارة ومراحل اإجنازهاترصحي عىل الش   

 

 

 

ين املميض أ سفهل فة) اإ  .................................................................................... (الإمس واللقب والص 

 .......................................................................................... (الامس الاجامتعي والعنوان)ممثل ّشكة 

 ......................................دحت عدد .................... ......................................املرمسة ابلسجل التجاري بـ 

 .................................................................................................. (العنوان ابلاكمل)املعني  حمل خمابرهتا بـ 

 ".العارض"املسمى فامي ييل ............................... ........................................................................

جراءات  الغري بتقدميأ رص   عىل ّشيف بعدم قيايم وأ لزتم بعدم القيام مباّشة أ و بواسطة  وعود أ و هدا ا قصد التأ ثري عىل خمتلف اإ

جنازها الاستشارة ومراحل  .اإ

 

 

  يف                  بـحرر                                                                                            

مضاء)                                                                                                   (وخمتهاملشارك  اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

20ملحق عدد   

ف  ترصحي عىل الش 

ويل  بعدم العمل دل  وزارة الت منية والإستامثر والت عاون ادل 

ة مخس س نوات عىل ال قل    ملد 

 

 

ين    ( .......................................................................ةقب واخلط  الإمس والل  )  املميض أ سفهلاإ

جامتعي والعنوان) ممث ل ّشكة  ( ............................................................................الإمس الإ

  ........................................ دحت عدد          ............................... جاري بـجل الت  املرمسة ابلس  

ويل أ و أ ةه  م ميض عن اةقطاعي عن ف أ     عىل الش  أ رص   ستامثر والت عاون ادل  ين  م أ كن عو ا وموميا دل  وزارة الت منية والإ

ة ل تقل  عن امخلس   .س نواتالعمل به مد 

 

 ........................ .يف ..............حرر بـ                                                                                           

مضاء)                                                                                                            (وخمتهشارك امل  اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

23ملحق عدد   

ة حول املشارك  بطاقة اإرشادات عام 

 

 

جامتعي  ..................................................... :الإمس واللقب أ و الإمس الإ

لك القاةوين  ................................................................................ :الش 

 ........................................................... :عنوان املقر

 .................................................................  :لهاتفا

 .: ...........الفاكس

جل الت جاري دحت عددمرمس اب  ......................... :لس 

ف اجلبايئ  ............................ :رمق املعر 

مضاء واثئق العرضيص املفو  الش     .............................................................. (ةقب واخلط  الامس والل  ) ض لإ

 

...................... يف                .بـر حر                                                                                 

مضاء)                                                                                                          (وخمتهاملشارك  اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 24ملحق عدد 

 

 وثيقــة الت عه ــد

لصحا  ورشة ابختيار املتعلقة                             واقتناء النقل أ سطول ولصياةة لإ   

ويل والت عاون والاستامثر الت منية وزارة لفائدة الس يارات غيار قطع  ادل 

  

ين  املميض أ سفل                           :هذااإ

 .: ....................................................والل قبالإمس 

 .: ................................عددلصاحب بطاقة تعريف وطني ة 

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

 ....: ..................................................ّشكةوكيل 

ها   .: ................................................بـالاكئن مقر 

جل الت جاري دحت عدد  : ..............................واملرمسة ابلس 

دارية اخلاص  ابستشارة اقتناء قطع غيار ولصياةة  و  الإ اس الش  حاع عىل كر  ط  وزارة الت منية  أ سطول ةقلبعد الإ

ستامثروال  ويلوالإ  .ت عاون ادل 

ويل أ سطول ةقلولصياةة د بقبول تعه  أ لزتم-0 ستامثروالت عاون ادل   .وزارة الت منية والإ

ة تسعنيدي هذا بتعه  أ لزتم- 0      .ا بداية من اليوم املوايل ل خر أ جل لقبول العروضيوم( 02)ملد 

 . عىل توفري قطع الغيار الحازمة أ وافق- 3  

س نادي  أ طلب- 4          دارة يف لصورة اإ ستشارةمن الإ ىل حسايب اجلاري ل املبالغ املرتت  أ ن دحو   الإ  بة عن تنفيذها اإ

 ..........................رمق            

 ........................... :يف تونس                                                                        

                                                                                      

 داملمو                         

مضاء )                   (واخلمتالإ

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الث اين

 

و  الفن ية  اس الش   كر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 امجلهورية التونس ية      

دارة العامة   للشؤون املالية والتجهّياتالإ

 25ملحق عدد 

 العرض الفين  

اس الش   واقتناء النقل أ سطول ولصياةة لإلصحا  ورشة ابختيار املتعلقةة الفنيو  كر   

ويل والت عاون والاستامثر الت منية وزارة لفائدة الس يارات غيار قطع  ادل 

 

I- املوالصفات الفن ي ة لقطع الغيار: 

 

 :الغيارتوفري قطع  :0الفصــل 

مق املس ند لها من املصن ع وتعطى ال فضلي ة للمنتوج احمليل    . يمت  توفري قطع الغيار حسب املعطيات الحا زمة عىل أ ن دحمل الر 

 :محاحظة

 .اوطني  ع حمل ي ا أ و قطع الغيار الت ونس ية يه القطع اليت تصن   - 

مقل للن وع بتونس املمث   الوكيل ومقتناة منأ لصلي ة من لصاةعها : قطع الغيار ال لصلي ة -  ل يف املصنع  ودحمل الر   Référenceال و 

Pièces D’origine: OR 

 :يه القطـع املصن عـة واملرك بـة من معامـل أ خـر ( املامثةل)قطع الغيار ال خر   - 

 Pièces Adaptables 

 

 :الغياراملوالصفات الفن ي ة لقطع  :0الفصــل 

 :أ لصليةقطع / T: تونسـيةقطع  :املنشأ  جيب عىل لك  عارض احرتام دحديد ةوعية القطع حسب  :الغيارابلن س بة لقطع  -

O/Origine  مماثةلأ و قطع ذات ةوعي ة: (Standard) STD وجيب للقطع املصن عة  أ و ذات املنشأ  الت ونيس  وتعطى ال فضلية

من طرف مصاحل الوزارة كام جيب أ ن دحمل املراجع املطلوبة  واملوالصفات املطلوبةتس تجيب املواد املسل مة لليصائص الفنـي ة  أ ن

ة ابلن وعي ة  ....(هوية املنتج ) واخلالص 

بدالها يف أ جال ل تتعد   س ت ة  يقع رفض لك   - قطع الغيار املسل مة وغري املطابقة للموالصفات املطلوبة من مصاحل الوزارة ويمت  اإ

م( 6)  .أ  ا 

 

 

 



 
 

ياةةوملي ة  :3الفصل    :الص 

ياةة ابحملحا ت التا بعة  جراءات وملي ة الص  اتيب اجلاري هبا العمل واملتعامل هبا يف " للعارض"تمت  اإ ياةة املياكةيكي ة طبقا للرت  قطاع الص 

 .والكهرابئي ة لوسائل الن قل

د بقطع الغيار املامثةلأ ن يمت  العمل عىل توفري قطع الغيار ال لصلي ة ويف حال عدم توف   ىلع و  ىل الزت  : رها ميكن اس تثنائيا الل جوء اإ

Pièces adaptables. 

 

 

 

 

 

 "العارض"         

مضاء )       (واخلمتالإ

 

ويل الت منية والإستامثروزير       والت عاون ادل 
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 العرض املايل

 املقرتحة قامئة ال سعــار

     

 

 

 

 

عر املطرو  من طرف الوكيل املعمتد دل  املصن ع ال لصيل للعحامة عند قيام املشرتي العمويم ابلإستشارة  عر املرجعي هو الس   .الس 

 

  قمية ساعة العمل  البيان

 

 (ساعة :الوحدة)

 

 

جنازمد    ة الإ

 

 (يوم الوحدة)

لصحا   الإ

 

  

 

 .................................... :يف تونس 

                                                                                      

 داملمو                         

مضاء )                   (واخلمتالإ
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