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  اخلاصّ  اإلداريّة والفّنية روطاس الشّ كرّ 
 03/2020عدد  ستشارةابإل 

 والّتعاون الّدويلواإلستثمار وزارة الّتنمية لفائدة  مواد الّتنظيفاملتعّلقة ابقتناء 
 2020 بعنوان سنة  

 

 

 .ستشارةاإل موضوع ل:األوّ الفصل 
ّالت نظيفّابقتناءّستشارةاإلقّموضوعّيتعلّ  ّالت نميةّّلفائدةّمواد إستشارة خمّصصة )ّ.2020بعنوانّسنةّّويلعاونّالدّ والتّ واإلستثمارّوزارة

ّ:يليكماّّّةموز عّ(02)ّقسطنيإىلّّستشارةاإلّوتنقسمّ(للمؤّسسات الّصغرى

 .نظيف من القماش والبالستيكمواد التّ  :القسط األول -

   .واملختلفةائلة نظيف السّ مواد التّ  :اينالثّ القسط  -
ّ

ّكل ّعارضّإبمضائهاّوختمهاّوأترخيها.ّقسطّاملطلوبةّلكلّ ّبكر اسّالش روطّطبيعةّوكمي ةّاإلقتناءاتةّامللحقةّوتضبطّاجلداولّالفنيّ   واليتّيلتزم
ّ

 

 .ستشارةاإلاملشاركة يف شـــــــــــروط : 2الفصل 
ّكر اسّالشر وطّمنّاإلدارةّالعام ةّللشؤونّاملالي ةّوالتجهيزاتّّللمؤّسسات الّصغرىميكنّ املعني ةّواليتّترغبّيفّاملشاركةّيفّاإلستشارةّسحب

ّ.TUNEPSّعربّمنظومةّالشراءّالعموميّعلىّاخلطّ جمّــانـــا
ّواحدّأوّأكثر.ّقسطوميكنهاّاملشاركةّيفّ

 .من كل فصلالواحد مع تقدمي عّينات  القسطكما جيب املشاركة يف كّل فصول 
 عّينات من الفصول املطلوبة.ال مجيع ومل يقّدم الواحد القسطويتّم إقصاء كّل عارض مل يشارك يف مجيع فصول 

ّ

ّهذهّاإلستشارةّ 2014ّمارس13ّّاملؤرخّيف2014ّّ-1039منّاألمرّعدد20ّّطبقاّألحكامّالفصلّّخمّصصة للمؤّسسات الّصغرىعلماّوأن 

300ّواليتّالّيتجاوزّحجمّاالستثمارّهباّّكوينساتّحديثةّالتّ سبةّللمؤسّ صريحّابالستثمارّابلنّ شريطةّتقدميّشهادةّالتّ املنظمّللص فقاتّالعموميةّ

ّ.2019بعنوانّسنةّّنةّالفارطةألفّدينارّللسّ 600ّوالذيّالّيتجاوزّرقمّمعامالهتاّاشطةّساتّالنّ سبةّللمؤسّ صريحّاجلبائيّابلنّ أوّالتّ ّ،ألفّدينار
 

 .وترتيبها ستشارةلإلنة عاقدية املكوّ : الواثئق التّ 3الفصل 
ّ:ايلالتّ حوّحسبّاألفضليةّعلىّالنّ ّستشارةلإلنةّبّالواثئقّاملكوّ ترتّ 

 ،دّممضاةّوخمتومةعهّ وثيقةّالتّ  ّ-
ّ،وختمهّوإمضائهةّتعمريهّبدقّ العرضّاملايلّبعدّ-    
ّ،وختمهّوإمضائهةّبعدّتعمريهّبدقّ ّالفن ّالعرضّ-    

ّ،اإلداريةّاخلاصّ ّروطاسّالشّ رّ ــــــــــــــّكّ-
ّ

ّ.ستشارةلإلنةّيفّصورةّوجودّتضاربّأوّاختالفّبنيّالواثئقّاملكوّ تيبّاملنصوصّعليهّأعالهّيعتمدّالتّ ّو
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 .ة تقدمي العروض: كيفيّ 4الفصل 
لتاريخّاألقصىّلقبولّ وقدّحدداّ(tuneps)يتمّتقدميّالعروضّالفنيةّواملاليةّعلىّمرحلةّواحدةّعربّمنظومةّالشراءّالعموميّعلىّاخلطّتونبسّ

 .ويقصىّكلّعرضّواردّبعدّهذاّاألجلّ(11h00)علىّالساعةّاحلاديةّعشرةّصباحا2020ّّجوان30ّّالثالاثءّالعروضّيومّ
ّ

ّالت الية:الواثئقّعلىّّالعروضتويّوحت
 .الواثئق اإلدارية -أ

 

ّ،مؤش رّعليهّيفّمجيعّصفحاتهّوخمتومّيفّآخرّصفحتهّاصّ يةّاخلروطّاإلداريةّوالفنّ كر اسّالشّ  -1
ّ،الس جلّالت جاريمنّّنـــظيـــر -2
 ،املنصوصّعليهاّابلتشريعّاجلاريّبهّالعملّةّاجلبائيةعيّ شهادةّيفّالوضّ-3
 ،مانّاالجتماعيضّ للنظامّخنراطّيفّشهادةّاإل -4
أثريّيفّبواسطةّالغريّبتقدميّوعودّأوّعطاايّأوّهداايّقصدّالتّ ّرفّيقد مهّالعارضّيلتزمّمبوجبهّبعدمّالقيامّمباشرةّأوتصريحّعلىّالشّ ّ-5

 ،(1 )امللحق عددومراحلّاإلجنازّّستشارةاإلخمتلفّإجراءاتّ
ّالت نميةاّلدىّعموميّ هّملّيكنّعوانّرفّيقد مهّالعارضّأبنّ تصريحّعلىّالشّ ّ-6 منذّمخسّسنواتّعلىّّواإلستثمارّوالت عاونّالد ويلّوزارة

ّ،(2 )امللحق عددّاألقلّ 
ّ،(3 )امللحق عددةّحولّاملشاركّبطاقةّإرشاداتّعامّ ّ-7
صريحّابالستثمارّأوّالواثئقّاملثبتةّيفّالغرضّواليتّالّيتجاوزّحجمّاالستثمارّهباّمّشهادةّالتّ كوينّتقدّ ساتّحديثةّالتّ سبةّللمؤسّ ابلنّ ّ-8

 )األصلّمنّشهادةّالتصريحّابالستثمارّأوّالواثئقّاملثبتةّأوّنسخةّمطابقةّلألصل(،ّألفّدينار300ّ
مّإىلّإدارةّصريحّاجلبائيّمقدّ مّالتّ طة،ّتقدّ نةّالفاّرألفّدينارّللسّ 600ّاشطةّوالذيّالّيتجاوزّرقمّمعامالهتاّساتّالنّ سبةّللمؤسّ ابلنّ ّ-9

 .حّاجلبائيّأوّنسخةّمطابقةّلألصل()األصلّمنّالتصري2019ّاجلبايةّبعنوانّسنةّ
ّ

 

ّكل ّتصريحّأوّمالحظة ّروط.اسّالشّ يقد مهّالعارضّجيبّأنّيكونّمطابقاّللنماذجّاملبي نةّابملالحقّاملصاحبةّلكرّ ّالتزام:

ّجلد :واثئق العرض الفّن  -ب  ّمطابقا ّالفن  ّالعرض ّايكون ّالفن ية ّاخلاص ي ات ّّوّاملذكورةول ّالفني ة ّالش روط ّبكر اس ّتعمريها ّدق ة رخيهاّوأتبكل
 (،4)امللحق عدد ّهاّوختمهائوإمضا

ّاملايلّيتكو ن :واثئق العرض املايل -ج ّالتّ ّالعرض ّالواثئق ّالكرّ ّةاليمن ّهلذا ّواملصاحبة ّتعمريها ّعارض ّكل  ّعلى ّيتعني  ّبدقّ اسّواليت رخيهاّوأتة
ّهاّوختمها:ئوإمضا

 ّ،(5 عددحق )امللالتعه دّاملايلّّوثيقة .1
ّ.(6 )امللحق عدداألمثانّولّاجد .2

ّ
ّ

 .ة العروضحيّ و : مّدة صل5الفصل 
دّلقبولّالعروضّوذلكّدونّاريخّاألقصىّاحملدّ بدايةّمنّاليومّاملوايلّللتّ ّ( يوما90) تسعنيدّالعارضّابإلبقاءّعلىّصلوحيةّعرضهّملد ةّيتعهّ 

ّكل ماّرأتّذلكّمناسباّأنّتطلبّالتّ ّ.تعويضّملطالبةّأبيّ ا ّيوما.120ّمديدّيفّآجالّصلوحي ةّالعرضّإىلّأجلّأقصاهّوميكنّلإلدارة
ّ

 .روفالظّ  فتح: 6 الفصل
ّجلنةّ ّة.يفّجلسةّواحدةّوعلنيّ ّةةّوالفنيّ روفّاحملتويةّعلىّالعروضّاملاليّ فتحّالظّ الش راءاتّتتوىل 
ّ ّوستعقد ّجلسة ّيوم ّالظ روف ّ (12h00)منتصف النهار على الّساعة  2020 جوان 30الثالاثء فتح ّمبقر  ّالت نمية واإلستثمارّوزارة

ّ.تونس-1082املركزّالعمراينّالشمايلّ–شارعّالشيخّحممدّالفاضلّبنّعاشورّّــــوالت عاونّالد ويلّب
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 .العروض تقييمة : مقاييس ومنهجيّ 7 الفصل
ّالية:ةّواملراحلّالتّ العروضّإبتباعّاملنهجيّ ّتقييميتم ّ

 املرحلة األوىل: -أ
ّجلنةّ يةّعندّنةّللعرضّاملايلّوتصحيحّاألخطاءّاحلسابيةّواملادّ ةّالواثئقّاملكوّ تّابإلضافةّإىلّالواثئقّاإلدارية،ّمنّصحّ ثبّ التّ ّالش راءاتتتوىل 

ّ.قسطلكل ّّمثناّملايلّاألقلّ منّالعرضّاّابتداءّمثّترتيبّمجيعّالعروضّاملاليةّتصاعدايّ ّقتضاءإلا
 

ّانية:املرحلة الثّ  -ب

ّمنّقبلّصاحبّالعرضّاملايلّاألقل ّمثناّةاملقد مّوالعي ناتّمطابقةّالعرضّالفن ّّمنالتثب تّّقسطّسبةّلكلّ تقييمّالعروضّابلنّ جلنةّّتتوىلّ 
ّ.املطلوبةّةللخاصياتّالفن يّيفّصورةّمطابقةّمجيعّالعي ناتّالقسطةّوتقتحّإسنادهّالفنيّ ّروطاسّالشّ املبي نةّبكرّ ّةللخاصياتّالفن ي

ّأنّالعرضّالفنّ    اعتمادّّويتمّ ّتقوم إبقصائه تقييم العروضفإن جلنة ّةّاملطلوبةالفنيّ ّياتللخاصّ ّةمطابقّغريّناتّاملقد مةوالعيّ ّوإذاّماّتبني 
 صاعدي.التّ املايلّاملنافسةّحسبّترتيبهاّّيةالفنّ ّلباقيّالعروضّسبةةّابلنّ نفسّاملنهجيّ 

ّ

ّ .: طبيعة األمثان8الفصل 
ّإىلّغايةّانتهاءّاإلجناز.ّاثبتةّوغريّقابلةّللمراجعةوتكونّبّمجيعّاألداءاتّواملعاليمّتضبطّاألمثانّالفردي ةّاملقتحةّابحتسـا

ّ

 .إسناد الصفقةإجراءات : 9الفصل 
 ّ.مرفقةّإبذنّابلتزو دّزو دينّاملعني نيّمبقتضىّمراسلةوالت عاونّالد ويلّتبليغّاملواإلستثمارّوزارةّالت نميةّّتتوىلّ 

ّ

 .حجم وطبيعة الطلباتغيري يف : التّ 10الفصل 
راءاتّمنّاملبلغّاجلمليّللشّ ّ %20ّلوزارةّالت نميةّواإلستثمارّوالت عاونّالد ويلّالتفيعّأوّالت خفيضّيفّحجمّالطلباتّبنسبةّأقصاهاّميكنّ

 يفّاألمثانّالفردية.ّمنحةّأوّزايدةّدّأبيّ أنّيطالبّاملزوّ دونّبّمجيعّاألداءاتّواملعاليمّابحتسـا
ّ

 .التسليمآجال وشروط : 11الفصل 
ّ.بليغحتتسبّبدايةّمنّاتريخّالتّ ّيوما (15ستشارةّيفّفتةّمخسةّعشرةّ)قتناءاتّموضوعّاإلاملزو دّبتوفريّاإليلتزمّ
ساعةّعلىّاألقل(24ّّارئةّوذلكّبعدّاإلعالمّاملسبقّلإلدارةّ)قبلّإال ّيفّاحلاالتّالقصوىّوالطّ ّابلتزاماتهاإلخاللّدّبعدمّيلتزمّاملزوّ كماّ

 واحلصولّعلىّترخيصّكتايبّيفّالغرض.
ّ

 : حالة التخلي اجلزئي أو الكّلي عن االلتزامات.12الفصل 
وحيملّمبلغّيفّصورةّعدمّالتزامّاملزو دّبتسليمّاإلقتناءاتّاملطلوبةّيفّاآلجالّاحملد دةّيتم ّاعتبارهّمتخل ياّوتتوىلّاإلدارةّتكليفّمزودّآخر.ّ

ّواملصاريفّاالستثنائيةّالن اجتةّعنّذلكّعلىّكاهلّاملزو دّاملتخل ي.االستشارةّ
ّ
ّ
ّ

 .آجال خالص صاحب الصفقة: 13 الفصل
منّاتريخّتقدميّفاتورةّيفّأربعةّنظائرّمنّّ( يوما30ثالثني )رفّوذلكّيفّأجلّالّيتجاوزّيتم ّخالصّاملبالغّاملستحق ةّبواسطةّأمرّابلصّ 

دونّحتف ظّّموادّالت نظيفوذلكّبعدّاإلقرارّبقبولّمؤر خةّّوّاملبلغّبلسانّالقلمّوتكونّأيضاّخمتومةّومرق مةّوممضاةنّتتضمّ ّفقةصاحبّالصّ طرفّ
ّميكنّأنّيتحم لهاّاملزو دّطبقاّّمنّقبلّاإلدارة. ّتاتيبّاجلاريّهباّالعمل.للويتم ّخالصّاملبالغّبعدّطرحّغراماتّالتأخريّاليت 

ّ

 .مبقتضيات كّراس الّشروط: التزام العارض 14الفصل 
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لباتّحي ةّعرضهّومد ةّإجنازّالطّ لّوإنّإمضاءّالعارضّهلذاّالكر اسّوختمهّيلزمهّابحتامّمجيعّفصولهّومقتضياتهّدونّحتف ظّوذلكّطيلةّمد ةّص
ّ.ستشارةاإلموضوعّ

ّ

 .أحكام عاّمة: 15الفصل 
ّالكر اسّملقتضياتّ املتعلقّبتنظيم2014ّّمارس13ّّاملؤرخّيف2014ّّ-1039األمرّعددّيبقىّاملزو دّخاضعاّفيماّملّينصّعليهّهذا

ّاجلاريّهباّالعمل.الن صوصّالص فقاتّالعموميةّّو
     ............................. :يف ،تونسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّووافقت عليه اطلعت                                                                                                                                       
 إمضاء وختم العارض                                                                                                                              

ّ
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 ستشارةاإلمبلف  الواثئق امللحقة

 
 
 

ّ.ستشارةّومراحلّإجنازهاإلاأثريّيفّإجراءاتّرفّبعدمّالتّ :ّتصريحّعلىّالشّ 01امللحق عدد 

ّ.ويلالدّ ّعاونوالتّ ّواإلستثمارّنميةتّ وزارةّالّلدىّالعملّبعدمرفّالشّ ّتصريحّعلى :02امللحق عدد 

ّ.ةّحولّاملشارك:ّبطاقةّإرشاداتّعامّ 03امللحق عدد 

ّ.1عددّّللقسطّجدولّاخلاص ياتّالفن يةّ:ّالعرضّالفن ّّ: 04امللحق عدد 

ّ.2عددّّقسطللّجدولّاخلاص ياتّالفن يةّ:ّالعرضّالفن ّّ:)مكّرر( 04امللحق عدد 

ّ.1عددّّقسطللّاملايلّوثيقةّالتعه د:ّاملايلّالعرضّّ: 05امللحق عدد 

ّ.2عددّللقسطّاملايلّّوثيقةّالتعه د:ّاملايلّالعرضّّ:)مكّرر(  05امللحق عدد 

ّ.1عددّللقسطّّجدولّاألمثان:ّاملايلّالعرضّ:ّ 06امللحق عدد 

ّ.2عددّللقسطّجدولّاألمثانّ:ّاملايلّ:ّالعرضّ)مكّرر(  06امللحق عدد 

ّ
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1ملحق عدد   

ومراحل إجنازها ستشارةاإلأثري يف إجراءات رف بعدم التّ تصريح على الشّ   
 
 
 

ّ.................................................................................................................................................................فة(قبّوالصّ سمّواللّ إل)ا ّاملمضيّأسفلهإينّ 

ّ......................................................................................................................................................................جتماعيّوالعنوان(سمّاإللّشركةّ)اإلممثّ 

ّ................................................................................................حتتّعددّّ.......................................................................جاريّبـّجلّالتّ ةّابلسّ املرسّ 

ّحملّخمابرهتاّبـّ)العنوانّابلكامل( ّ....................................................................................................................................................................... املعني 

ّاملسمىّفيماّيليّ"العارض"...................................ّ.........................................................................................................
ستشارةّاإلوعودّأوّهداايّقصدّالتأثريّعلىّخمتلفّإجراءاتّ أصر حّعلىّشريفّبعدمّقياميّوألتزمّبعدمّالقيامّمباشرةّأوّبواسطةّالغريّبتقدمي

ّإجنازها. ومراحل
ّ
ّ

ّ.............................................يفّ........................حررّبـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(إمضاءّاملشاركّوختمهّ )ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
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2ملحق عدد   
رفتصريح على الشّ   

والّتعاون الّدويلواإلستثمار وزارة التّنمية لدى بعدم العمل   
ة مخس سنوات على األقلّ ملدّ   

 
 

ّ...............................................................................................................................................................سمّواللقبّواخلطة(ّإل)ا إينّاملمضيّأسفله

ّ....................................................................................................................................................................جتماعيّوالعنوان(ّإلسمّاإل)ا لّشركةث مّم
ّ ....................................................................................................... حتتّعددّ................................................................املرسةّابلسجلّالتجاريّبـّ

ّةّالّتقلّ هّملّميضّعنّانقطاعيّعنّالعملّبهّمدّ أوّأنّ ّويلعاونّالدّ والتّ ّواإلستثمارّوزارةّالت نميةاّلدىّّملّأكنّعوانّعموميّ رفّأينّ حّعلىّالشّ أصرّ 
ّعنّاخلمسّسنواتّ.

ّ
ّ..............................................يف............................ّحررّبـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّإمضاءّاملشاركّوختمهّ( )ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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3ملحق عدد   

ة حول املشاركبطاقة إرشادات عامّ   
 
 

ّ......................................................................................................................................................................ّجتماعي:إلسمّاإلقبّأوّاسمّواللّ إلا

ّ......................................................................................................................................................................................................ّكلّالقانوين:الشّ 
ّ.............................................................................................................................................................................................................ّعنوانّاملقر:

ّّ...................................................................................................................................................................................................................ّهلاتف:ا
ّ.......................................................................................:............................................................................................................................الفاكس

ّ......................................................................................................................................................................ّجاريّحتتّعدد:جلّالتّ مرسمّابلسّ 
ّ...............................................................................................................................................................................................ّاملعر فّاجلبائي:رقمّ

ّ.........................................................................................................................ّة(قبّواخلطّ سمّواللّ )اإل ضّإلمضاءّواثئقّالعرضخصّاملفوّ الشّ 
 

....................................يفّ.............................حررّبـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  
ّ(إمضاءّاملشاركّوختمهّ )ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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الثّاينالباب   

  الفّنيةكّراس الّشروط 
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 4ملحق عدد 
 العرض الفن

نظيف من القماش والبالستيكمواد التّ  :األّولالقسط   
 
 
 
 

المطلوبة مواد التنظيف الفصل يةالكم    المطلوبة الفنية ياتالخاص    من المشارك ةقترحيات المالخاص     

01 Chamoisine  400 
Coton couleur Jaune et blanc 

 35 cm x 22 cm 
 

02 Serpillière  100 Double couche en coton  

03 Sacs poubelles  10 
Noir de 100 L  

Réutilisable,Lavable,Impermiable 
 

04 Sacs poubelles 2000 Haute densité /200L  

05 
Peau de chamois (Spécial 

voiture) 
50 55 cm x 43 cm x 0.1 cm  

06 Distributeur de Mouchoirs 300 
Pq de 100 mouchoirs avec 2 

plis 
 

07 Spontex (eponge) 150 
conforme aux normes 

Tunisiennes  
 

08 Distributeur de savon liquide 30 
Mural avec réservoir système 

de poussoir /1L 
 

09 Poubelle Grand Modèle  03 De 4roues /770 L  

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

 
ووافقت عليه طلعتا  

 إمضاء وختم العارض
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NB : Tous les produits proposés devront être Conformes aux Normes Tunisiennes.  
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 )مكّرر( 4ملحق عدد 
 العرض الفن

    السائلة واملختلفةنظيف مواد التّ  :القسط الثاين
المطلوبة مواد التنظيف المواد يةالكم    المطلوبة الفنية ياتالخاص    من المشارك ةقترحيات المالخاص     

01 Eau de Javel12°avec emballage  100 
(prix eau de javel + bidon) 

bidon de 5L cacheté 
 

02 Produit anticalcaire  200 bidon de 750 ml  

03 
Liquide odorant concentré avec 

emballage  
100 

concentré de 5 L  

parfums: jasmin, citron, lavande 
 

04 Liquide nettoyant des vitres 200 pistolet de 750 ml  

05 Lessive en poudre 50 paquet de 400 g  

06 Bloc WC  200 4  boules nettoyantes  

07 Bombe désodorisante  400 
Bombe de 300 ml 

(plusieurs senteurs) 
 

08 
Bombe nettoyante pour tableau 

de bord de voitures 
100 Bombe de 300 ml  

09 Savon liquide  90 
plusieurs parfums  

bidon de 5 L 
 

10 
Détergent pour nettoyage de 

sol  
5 Bidon de 5L/ concentrée  

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

 
ووافقت عليه طلعتا  

 إمضاء وختم العارض
 

 

 

 

 

 
 

 

NB : Tous les produits proposés devront être Conformes aux Normes Tunisiennes. 
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5ملحق عدد   

عّهد املايلوثيقة التّ   
نظيف من القماش والبالستيك: مواد التّ  القسط األّول  

ّ

 ..............................................................................................................................................................................................:ّ.ّإينّاملمضيّأسفله-
 ......................................................................................................................................................................................فّابسمّوحلساب:ّاملتصرّ ّ-
 .........................................................................................................حتتّعدد:ّّ.........................................................املرسمّابلسجلّالتجاريّ:ّّ-
ّحملّخمابرتهّبـّ)ّذكرّالعنوانّابلكاملّ(ّ- ّ.........................................................................................................................................................:.املعني 
ّ................................................................................................................................................................................واملمثلّالقانوينّ.بصفيتّالوكيلّّ-
ّ........................................................................................................................بـ.................................................................احلسابّالبنكيّاجلاريّّ-
.................................................................................................................................................................................................................................ّ

ّ..........................................................................................................................................................................................................املعرفّاجلبائيّ.
ّ.........................................................................................................................الفاكس:................................................................................اهلاتف:ّ

ّ

أتعه دّّ،د ويلالت عاونّالاإلستثمارّّوّوّارةّالت نميةابقتناءّموادّالت نظيفّلفائدةّوّزقةّاملتعلّ 03/2020ّدّعدّاالستشارةوبعدّاإلطالعّعلىّمجيعّواثئقّملفّ
 وألتزمّمباّيلي:ّ

،ّواملعاليمّوابعتبارّمجيعّاألداءاتّماد ةّاألمثان،ّمقابلّاألمثانّاليتّاقتحتهاّلكلّ ّلجلدّو(ّإجنازّالطلباتّوفقاّللش روطّاملبينةّابلواثئقّاملذكورةّأعالهّطبقا1ّ
ّديناراّ.................................................................................................................................................................:ّّقدرهمجليّقيمتهاّمببلغّّواليتّحددت

 ّ*(دينارا.......................................).............
ّ

ّكماّيلي:اجلمليّّويتوزعّاملبلغّ
 

 .مواد التنظيف من القماش والبالستيك :األّول القسط
 قلمّوابألرقام(:ّ)املبلغّابلدينارّبلسانّالاألخرىّواملعاليماألداءّعلىّالقيمةّاملضافةّ دونّاعتباراجلمليّبلغّامل -

.....................................................................................................................................................................................................................................ّ 
ّ)املبلغّابلدينارّبلسانّالقلمّوابألرقام(األخرىّّاملعاليمّواملضافةّ مبلغّاألداءّعلىّالقيمة -

.....................................................................................................................................................................................................................................ّ 
 ألرقام()املبلغّابلدينارّبلسانّالقلمّواباألخرىّّاملعاليمّوّعلىّالقيمةّاملضافةّمبلغّالعرضّابعتبارّاألداء -

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

 ألمثان.ّلاتّاملقد رةّضمنّالقائمةّالتفصيليةّاألمثانّالفرديةّاملقتحةّعلىّالكميّ  لغّمنّتطبيقااملبّهتأتىّهذتّو
ّقابلّللمراجعة.الثابتّوغريّّاالستشارةّمثنّ(ّقبول2
.االستشارةنّجزءاّمنّكوّ يّلذي(ّتطبيقّمجيعّالبنودّاملدرجةّبكر اسّالش روطّاإلداريةّاخلاصّا3  

ّ......................ّيفّ...............حررّبـ....ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(إمضاءّاملشاركّوختمه )ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
                                                           

ّيفّصورةّاقتاحّختفيضّجيبّذكرهّيفّوثيقةّالتعهد.ّ *
ّ
ّ
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)مكّرر( 5ملحق عدد   

عّهد املايلوثيقة التّ   
ائلة واملختلفةالسّ نظيف : مواد التّ  الثاين القسط  

ّ

 ..............................................................................................................................................................................................:ّ.ّإينّاملمضيّأسفله-
 ......................................................................................................................................................................................فّابسمّوحلساب:ّاملتصرّ ّ-
 .........................................................................................................حتتّعدد:ّّ.........................................................املرسمّابلسجلّالتجاريّ:ّّ-
ّحملّخمابرتهّبـّ)ّذكرّالعنوانّابلكاملّ(ّ- ّ.........................................................................................................................................................:.املعني 
ّ................................................................................................................................................................................بصفيتّالوكيلّواملمثلّالقانوينّ.ّ-
ّ........................................................................................................................بـ.................................................................احلسابّالبنكيّاجلاريّّ-
.................................................................................................................................................................................................................................ّ

ّ..........................................................................................................................................................................................................املعرفّاجلبائيّ.
ّ.........................................................................................................................الفاكس:................................................................................اهلاتف:ّ

ّ

أتعه دّّد ويل،الالت عاونّّوارةّالت نميةّواإلستثمارّابقتناءّموادّالت نظيفّلفائدةّوّزقةّاملتعلّ 03/2020ّدّعدّاالستشارةوبعدّاإلطالعّعلىّمجيعّواثئقّملفّ
 وألتزمّمباّيلي:ّ

،ّواملعاليمّوابعتبارّمجيعّاألداءاتّماد ةّاألمثان،ّمقابلّاألمثانّاليتّاقتحتهاّلكلّ ّلجلدّو(ّإجنازّالطلباتّوفقاّللش روطّاملبينةّابلواثئقّاملذكورةّأعالهّطبقا1ّ
ّديناراّ.................................................................................................................................................................:ّّقدرهمجليّقيمتهاّمببلغّّواليتّحددت

 ّ*(دينارا.......................................).............
ّ

ّكماّيلي:اجلمليّّويتوزعّاملبلغّ
 

 .ائلة واملختلفةنظيف السّ مواد التّ  :اينالثّ  القسط
 قلمّوابألرقام(:ّ)املبلغّابلدينارّبلسانّالاألخرىّواملعاليماألداءّعلىّالقيمةّاملضافةّ دونّاعتباراجلمليّبلغّامل -

.....................................................................................................................................................................................................................................ّ 
ّ)املبلغّابلدينارّبلسانّالقلمّوابألرقام(األخرىّّاملعاليمّواملضافةّ مبلغّاألداءّعلىّالقيمة -

.....................................................................................................................................................................................................................................ّ 
 ألرقام()املبلغّابلدينارّبلسانّالقلمّواباألخرىّّاملعاليمّوّعلىّالقيمةّاملضافةّمبلغّالعرضّابعتبارّاألداء -

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

 ألمثان.ّلاتّاملقد رةّضمنّالقائمةّالتفصيليةّاألمثانّالفرديةّاملقتحةّعلىّالكميّ  لغّمنّتطبيقااملبّهتأتىّهذتّو
ّالثابتّوغريّقابلّللمراجعة.ّاالستشارةّمثنّ(ّقبول2
.االستشارةنّجزءاّمنّكوّ يّلذياإلداريةّاخلاصّا(ّتطبيقّمجيعّالبنودّاملدرجةّبكر اسّالش روط3ّ  

ّ......................ّيفّ...............حررّبـ....ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(إمضاءّاملشاركّوختمه )ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
                                                           

ّيفّصورةّاقتاحّختفيضّجيبّذكرهّيفّوثيقةّالتعهد.ّ *
ّ
ّ
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06ملحق عدد   
 العرض املايل

نظيف من القماش والبالستيك: مواد التّ  القسط األّول  
 ابلدينار التونسي

الثمن الفردي دون  الكمية الخاصيات المطلوبة فصل
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

مبلغ 
اتاألداء  

 باحتسابالثمن الجملي 
األداءات جميع  

01 Chamoisine  400 
    

02 Serpillière  100     

03 Sacs poubelles  10     

04 Sacs poubelles 2000     

05 Peau de chamois (Spécial voiture) 50     

06 Distributeur de mouchoirs 300     

07 Spontex (eponge) 150     

08 Distributeur de savon liquide 30     

09 poubelle Grand Modèle  03     

  المجموع مع إحتساب جميع األداءات :

..........................................................................املبلغ اجلملي ابحتساب مجيع األداءات واملعاليم )بلسان القلم( :  
............................................................................................................................ 

: ........................... تونس يف  
ووافقت عليه طلعتا  

 إمضاء وختم العارض
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)مكّرر( 06ملحق عدد   
 العرض املايل

السائلة واملختلفةنظيف : مواد التّ  الثاين القسط  
 ابلدينار التونسي

الثمن الفردي دون  الكمية الخاصيات المطلوبة فصل
 احتساب األداءات

نسبة 
 األداءات 

مبلغ 
اتاألداء  

 الثمن الجملي باحتساب
األداءات جميع  

01 Eau de Javel12°avec emballage  100 
    

02 Produit anticalcaire  200     

03 Liquide odorant concentré avec emballage  100     

04 Liquide nettoyant des vitres 200     

05 Lessive en poudre 50 
    

06 Bloc WC  200 
    

07 Bombe désodorisante  400 
    

08 
Bombe nettoyante pour tableau de bord de 

voitures 
100 

    

09 Savon liquide  90     

10 Détergent pour nettoyage de sol  5     

  المجموع مع إحتساب جميع األداءات :

..........................................................................املبلغ اجلملي ابحتساب مجيع األداءات واملعاليم )بلسان القلم( :  
............................................................................................................................ 

: ........................... تونس يف  
ووافقت عليه طلعتا  

 إمضاء وختم العارض
ّ


