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  اخلاص   اإلداري ة والفن ية روطاس الش  كر  
 01/2020عدد  بطلب العروض 

 إداري ة سيارات3املتعل قة ابقتناء 
 و دعم االستثمار وزارة االقتصاد و املاليةلفائدة وزارة 

 2020بعنوان سنة 
 

 .ستشارةاإل موضوع ل:األو  الفصل 
ّكاآليتّ:ّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّوزارةّّلفائدةّسي اراتّإداري ة3ّابقتناءّطلبّالعروضقّموضوعّيتعلّ  ّموزعةّعلىّقسطّواحد

ّ

  ( مقاعد، بنزين05ذات مخسة ) إداري ة سيارات3إقتناء  
ّ

ّكل ّعارضّإبمضائهاّوختمهاّوأترخيها.املطلوبةّّالسي اراتّونوعي ةبكر اسّالش روطّطبيعةّّامللحقّالفنّ ّوليضبطّاجلدّو  ّواليتّيلتزم
ّ

 .طلب العروضاملشاركة يف شـــــــــــروط : 2الفصل 
وفقاّللرتاتيبّاجلاريّهباّالعملّالسي ماّحد دتّشروطّاملشاركةّللوكالءّالت جاري نيّللمعد اتّالسي ارةّالذينّتتوف رّهلمّخدماتّماّبعدّالبيعّ

أوت10ّّخّيفّكر اسّالشروطّاملنظ مّلتجارةّمعد اتّالسي ارةّاملصادقّعليهاّمبقتضىّالقرارّاملشرتكّلوزيرّالتجارةّووزيرّالصناعةّووزيرّالنقلّاملؤّر
ّ.1999فيفري5ّّوالقرارّاملؤر خّيف1996ّّأوت15ّّكماّمتّتنقيحهّابلقرارّاملؤر خّيف1995ّّّ

 .ّعربّمنظومةّالشراءّالعموميّعلىّاخلطّتونيبسوطّسحبّكر اسّالش ّرّركةّيفّطلبّالعروضميكنّللمؤس ساتّاملعني ةّواليتّترغبّيفّاملشا
ّ

 .وترتيبها طلب العروضلنة عاقدية املكو  : الواثئق الت  3الفصل 
ّ:ايلالتّ حوّحسبّاألفضليةّعلىّالنّ طلبّالعروضّللنةّبّالواثئقّاملكوّ ترتّ 

 ،اليتّمتث لّاإللتزامّاملايلدّعهّ وثيقةّالتّ  .1
ّ،وختمهّوإمضائهةّالعرضّاملايلّبعدّتعمريهّبدقّ  .2
ّ،وختمهّوإمضائهةّبعدّتعمريهّبدقّ ّالفن ّالعرضّ .3
ّ،اخلاصّ ّوالفني ةّاإلداريةّروطاسّالشّ رّ ــــــــــــــك .4
ّجدولّتفصيليّلألمثان، .5

ّ

تعتربّالواثئقّاملذكورةّأعالهّ يعتمدّالرتتيبّالتفاضليّاملنصوصّعليهّأعاله.ّّ،طلبّالعروضليفّحالةّوجودّتضاربّأوّاختالفّبنيّالواثئقّاملكونةّ
ّالّيتجزأّمنّالصفقة.ّاجزء

 

 .ة تقدمي العروض: كيفي  4الفصل 

 .عربّمنظومةّالشراءّالعموميّعلىّاخلطّتونيبسّةّعلىّمرحلةّواحدة،ةّواملاليّ تقدميّالعروضّالفنيّ ّيتمّ 
ّ
ّ
ّ
.  
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 يقصى كل  عرض وارد و ،ّ(’10h30) العاشرة صباحاالس اعة  على 2020 اكتوبر 20الثالاثء يومّاريخّاألقصىّلقبولّالعروضّوقدّحد دّالتّ 
 .ّاألجلهذا بعد 

ّ

ّواملايلّوثيقةّالضمانّاملايلّالوقيتّوالواثئقّاإلداري ةّامللفحيتويّّو  الت الية:ّإىلّجانبّالعرضنيّالفن 
ّ

ّلواثئق اإلداري ة:وثيقة الضمان املايل الوقيت  وا -أ
 منّكراسّالش روط.05ّّطبقاّللفصلّعددّّ(1امللحق عدد )وثيقةّالضمانّاملايلّالوقيتّّ .1
 .يفّمجيعّصفحاتهومؤشرّعليهّالشروطّاإلداريةّوالفنيةّاخلاصةّخمتومّّكراس .2
ّشهادةّأصلي ةّ)أوّنسخةّمطابقةّلألصل(ّيفّالوضعيةّاجلبائيةّاملنصوصّعليهاّابلتشريعّاجلاريّبهّالعمل،ّساريةّاملفعول، .3
فعول،ّأوّشـــهادةّخالصّأصـــليةّســـاريةّنســـخةّمطابقةّلألصـــلّمنّشـــهادةّاالصراطّيفّالصـــندوقّالوطنّللضـــمانّاالجتماعيّســـاريةّامل .4

 املفعول،
ّمنّالسجلّالتجاري،ّنظري .5
يقدمهّالعارضّيلتزمّمبوجبهّبعدمّالقيامّمباشـــــــرةّأوّبواســـــــطةّال ريّّ( 2امللحق عدد تصـــــــريلّعلىّالشـــــــرفّطبقاّلأل و  ّاملصـــــــاحبّ) .6

ّومراحلّإجنازها،ّبتقدميّوعودّأوّعطاايّأوّهداايّقصدّالتأثريّيفّخمتلفّإجراءاتّإبرامّالصفقة
وزارةّ(ّيقد مهّالعارضّمفيداّأن هّملّيكنّعوانّعمومي اّلدىّوزارة3ّامللحق عدد تصـــــــــــــــريلّعلىّالشـــــــــــــــرفّطبقاّلأل و  ّاملصـــــــــــــــاحبّ) .7

 (ّسنوات،05ّأوّأن هّقـدّمضىّعلىّانقطاعهّعنّالعملّهباّمد ةّالّتقل ّعنّمخسّ)االقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّ
 (،4امللحق عدد بطاقةّإرشاداتّحولّالعارضّطبقاّلأل و  ّاملصاحبّ) .8
مســــلمةّمنّقبلّالوزارةّاملكلفةّ ملعد اتّالســــي اراتAgrément de concessionnaireّّالبيعّكيلوّّاعتمادنســــخةّمنّرخصــــةّ .9

ّ.ابلتجارة
ّ

:-ب  الظرف الفّن 
ّحيملّاسمّاملشاركّوعبارةّ)العرضّالفن(،ّوحيتويّعلىّالواثئقّالتالية:

 5ّّعدد ابمللحقللسي اراتّواحملد دةّاخلاص ياتّالفني ةّّبيان ّ  وأترخيهاّوإمضائهاّوختمها.دق ةّبّتعمريهاّبكلواليتّيتعني 
 (ّاجلذا اتّالفني ةّللسيارةّاملقرتحةCatalogues / Prospectus) 
 (ّنسخةّمنّالبيانّالوصفيnotice descriptive)ّّوشهادةّاملطابقةّوحمضرّالقبولّحسبّالنوعّاملسل مةّمنّ"الوكالةّالفني ةّللن قل

 .السي اراتللنمو  ّاملقرتحّمنّالرب ي"ّ
 .إلتزامّبتأمنيّخدماتّماّبعدّالبيع 

 
ّ

 الظرف املايل:-ج 
 حيملّاسمّاملشاركّوعبارةّ)العرضّاملايل(،ّوحيتويّعلىّالواثئقّالتالية:

ّ(.6ّامللحق عدد وثيقةّالتعه دّمعم رةّوخمتومةّوممضاةّمنّطرفّالعارضّحسبّاأل و  ّاملصاحبّلكر اسّالشروطّ) .1
ّ(.7ّامللحق عدد املصاحبّلكر اسّالشروطّ)ّحسبّاأل و  ّجدولّاألمثان .2

 

 .ةاملالي   ت: الضماان5الفصل 
 الوقيت : الضمان املايل  -أ

بدايةّمنّاليومّّ( يوما90تسعني )،ّويكونّصاحلاّملد ةّ( دينار1500)لف و مخسمائة ابدّضمانّمايلّوقيتّحمدّ ّكلّمشاركّيفّاإلستشارةيقدمّّ
76ّعروضهمّطبقاّملقتضياتّالفصلّ،ّويتمّإرجاعّالضمانّالوقيتّجلميعّاملشاركنيّالذينّملّيتمّاختارّاملوايلّللتاريخّاألقصىّاحملد دّلقبولّالعروض

الوقيتّابلتزامّملايلّاتعويضّالض مانّوميكنّاملتعلقّبتنظيمّالصفقاتّالعمومية،2014ّّمارس13ّّاملؤرخّيف2014ّّلسنة1039ّّمنّاألمرّعددّ
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ّكماّجيبّأنّيكونّمطابقاّملثالّااللتزامّا مللحقّبقرارّكفيلّابلت ضامنّيكونّصادراّعنّمؤسسةّماليةّمصادقّعليهاّمنّقبلّالوزيرّاملكل فّابملالي ة،
 ّ.2014أوت01ّّالسيدّوزيرّاملاليةّاملؤرخّيفّ

 

ّ:  الضمان املايل النهائي -ب
القيمةّ%ّمن3ّ،ّبنسبةّ(8)امللحق عدد يقدمّصاحبّالصفقةّضماانّمالياّهنائياّأوّالتزامّالكفيلّابلتضامنّالذيّيعوضهّطبقاّلأل و  ّاملصاحبّ

ضمانّصفقةّويتمّإرجاعّهذاّالإعالمهّابملوافقةّعلىّال(ّيوماّمنّاتريخ20ّيفّأجلّالّيتعدىّالعشرينّ)للصفقةّابعتبارّمجيعّاألداءاتّّاألصلية
جبميعّالتزاماتهّو لكّّالنهائيّأوّماّتبقىّمنهّإىلّصاحبّالصفقةّأوّيصبلّالتزامّالكفيلّابلتضامنّالذيّيعو ضهّالغيا،ّشرطّوفاءّصاحبّالصفقةّ

ّدونّحتفظ.ّللسي اراتبعدّالقبولّالنهائيّّاشهر(04ّأربعةّ)ابنقضاءّ
ّ

 .ة العروضحي  و : مد ة صل6الفصل 
دّلقبولّالعروضّو لكّدونّاريخّاألقصىّاحملدّ بدايةّمنّاليومّاملوايلّللتّ ّ( يوما90) تسعنييتعه دّالعارضّابإلبقاءّعلىّصلوحيةّعرضهّملد ةّ

ّكل ماّرأتّ لكّمناسباّأنّتطلبّالت مديدّيفّآجالّصلوحي ةّالعرضّإىلّأجلّأقصاهّملطالبةّأبيّ ا ّيوما.120ّّتعويض.ّوميكنّلإلدارة
 

 .اإلستشارة: اإليضاحات ومالحق  7الفصل 
التاريخّمنّّّ( يوما15مخسة عشرة )منّاإلدارةّتوضيحاتّأوّاستفساراتّخبصوصّكراسّالشروطّو لكّقبلّ ميكنّلكلّمشاركّأنّيطلبّكتابياّ

يفّنفسّالتاريخّوبنفسّالطريقةّعلىّكاف ةّاملشاركنيّّ.ّوتتوىلّاإلدارةّدراسةّهذهّاإلستفساراتّواإلجابةّعليهاّوتعميمهادّلقبولّالعروضاألقصىّاحملدّ 
ّ.أايم (10)بعشرة ّقبلّإنقضاءّالت اريخّاألقصىّلقبولّالعروض

ّ
 .التقييمفتح الظروف ومنهجية  :8الفصل  

 فتح الظروف 8-1
ّيفّجلسةّعلنيةّواحدةّلفتلّالظروفّاحملتويةّعلىّالعروضّالفن يةّواملالية.جلنةّالش راءاتّجتتمعّ

اعة  2020 اكتوبر 20الثالاثء  يوموإبمكانّالعارضـــــنيّحضـــــورّاجللســـــةّاملذكورةّواملربم ّانعقادهاّ مبقرّّ(’11h00) احلادية عشــــرةعلى الســــ 
تونس" مع  1082الربج ا املركز العمراين الشمايل  4ب-شارع الشيخ حممد الفاضل بن عاشور مبىن"والت عاونّالد ويلّواالسـتثماروزارةّالت نميةّ

ّ.وجوبي ة االستظهار ببطاقة الت عريف الوطني ة أو عند االقتضاء بتوكيل ممضى من طرف وكيل الش ركة
ّ

ّجلنةّالش راءات:وتقصىّآلي اّمنّقبلّ
I. .العروضّالواردةّأوّاملسل مةّبعدّآخرّأجلّلتقدميّالعروض 
II. ّّالوقيتاملايل وثيقة الض مان العروضّاليتّالّحتتويّعلى. 

 

ّفحصّالعروضّعلىّمرحلتنيّكالت ايل:ّيتمّ  :العروض تقييم منهجية 8-2 
ّأوال: مرحلة التقييم املايل: ّ

ســــابيةّواملاديةّتتوىلّجلنةّالتقييمّيفّمرحلةّأوىلّالتثبت،ّابإلضــــافةّإىلّالواثئقّاإلدارية،ّيفّصــــحةّالواثئقّاملكونةّللعرضّاملايلّوتصــــحيلّاألخطاءّاحل
ّالعروضّاملاليةّتصاعداي.ّعندّاالقتضاءّمثّترتيبّمجيع

ّ

:  اثنيا: مرحلة الت قييم الفّن 
اسّاملبي نةّبكرّ ّةللخاصياتّالفن يّاملقد مّمنّقبلّصاحبّالعرضّاملايلّاألقل ّمثناّمطابقةّالعرضّالفن ّّمنالتثب تّّتقييمّالعروضجلنةّّتتوىلّ 

ّاملطلوبة.ّةالفن يّللخاصياتيفّصورةّمطابقتهّّطلبّالعروضّالفني ةّوتقرتحّإسنادهّّروطالشّ 
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ّأنّالعرضّالفنّ    ّاعتمادّنفسّاملنهجي ةّّتقوم إبقصائه تقييم العروضفإن جلنة ّةّاملطلوبةالفنيّ ّياتمطابقّللخاصّ ّغريّوإ اّماّتبني  ويتم 
 صاعدي.التّ املايلّاملنافسةّحسبّترتيبهاّّالفن يةّلباقيّالعروضّابلن سبة

ّ
 الطلبات.حجم وطبيعة غيري يف : الت  9الفصل 

راءاتّمنّاملبلغّاجلمليّللشّ ّ %20الرتفيعّأوّالت خفيضّيفّحجمّالطلباتّبنسبةّأقصاهاّّوزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّميكنّ
 يفّاألمثانّالفردية.ّأنّيطالبّاملزو دّأبي ّمنحةّأوّزايدةدونّبّمجيعّاألداءاتّواملعاليمّابحتسـا

 

ّ .وحتيني العروض املالي ة : طبيعة األمثان10الفصل 
وميكنّلصاحبّّإىلّغايةّانتهاءّاإلجناز.ّاثبتةّوغريّقابلةّللمراجعةوتكونّبّمجيعّاألداءاتّواملعاليمّتضبطّاألمثانّالفردي ةّاملقرتحةّابحتسـا

ببدءّالتنفيذّعندّتوجيهّاإل نّأوّّابلصفقةّهاملطالبةّبتحينيّعرضهّاملايلّإ اّجتاوزتّالفرتةّالفاصلةّبنيّاتريخّتقدميّعرضهّاملايلّواتريخّتبلي ّالصفقة
ويتمّإحتسابّالتعويضاتّابإلعتمادّعلى2014ّّمارس18ّّاملؤرخّيف1039ّّمنّاألمر36ّّيوماّو لكّطبقاّملقتضياتّالفصل120ّّاإلقتضاءّ

 القاعدةّالتاليةّ:ّ
ّ

    )O1 + TMM x N( OP=  P 
365              

 Pالثمن اجلديد :  -
 OPالثمن األصلي :  -
 TMMنسبة السوق النقدي ة :  -
 NOأشهر :  06بعد عدد أايم التأخري  -

 
 .إسناد الصفقةإجراءات : 11الفصل 

 ّ.مرفقةّإب نّابلتزو دّمبقتضىّمراسلةّاملعنزو دّتبليغّاملوزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّّتتوىلّ 
ّ

 .تسليم السي اراتآجال وشروط : 12الفصل 
ّحتتسبّبدايةّمنّاتريخّالت بليغ. ( يوما90بتسعني )حد دّأجلّتسليمّالسي اراتّآجال التسليم : -أ

ّيتم ّاإلستالمّعلىّمر تنيّ:شروط التسليم : -ب
ّاإلستالماإلستالمّالوقيتّ:ّ -1 ّاملزو دّبعدّجتربتهاّومعاينتهاّوحير رّحمضرّاستالمّوقيتّيفّال رضّميضىّمنّطرفّّيتم  الوقيتّللسي اراتّمبقر 

 املشرتيّالعموميّواملزو دّاملعن.
تقومّاإلدارةّبعملي ةّّمنّهذاّالكراسّويفّحالّإيفاءّاملزو دّجبميعّإلتزاماته05ّاإلستالمّالنهائيّ:ّبعدّإنتهاءّمد ةّالضمانّاحملد دةّابلفصلّ -2

ّاإلستالمّالنهائيّللسياراتّوحتريرّحمضرّاإلستالمّالنهائيّيفّال رضّميضىّمنّطرفّاملشرتيّالعموميّواملزو دّاملعن.
ألقل(ّساعةّعلىّا24ّارئةّو لكّبعدّاإلعالمّاملسبقّلإلدارةّ)قبلّإال ّيفّاحلاالتّالقصوىّوالطّ ّابلتزاماتهاإلخاللّدّبعدمّيلتزمّاملزوّ كماّ

 واحلصولّعلىّترخيصّكتايبّيفّال رض.
ّ

 : حالة التخلي اجلزئي أو الكل ي عن االلتزامات.13الفصل 
ّاعتبارهّمتخل ياّوتتوىلّاإلدارةّتكليفّمزودّآخر.ّوحيملّمبلغّّالسياراتيفّصورةّعدمّالتزامّاملزو دّبتسليمّ املطلوبةّيفّاآلجالّاحملد دةّيتم 

ّاالستشارةّواملصاريفّاالستثنائيةّالن اجتةّعنّ لكّعلىّكاهلّاملزو دّاملتخل ي.
ّ

 .اخلاص ي ات الفني ة للسيارات: 14الفصل 
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ّواملالحقّّةللخاصياتّالفن ياملسل مةّمنّقبلّاملزو دّمطابقتهّّاراتالسيّ ّتكون املطلوبةّمنّقبلّاإلدارةّواملبي نةّبكراسّالشروطّالفني ةّاخلاص 
املؤرخ71ّّمطابقةّملقتضياتّالقانونّعددّّوّ.ّوجيبّأنّتكونّالسي اراتّجديدةّالصنعّوغريّمستعملةّوخاليةّمنّمجيعّالعيوبّالفني ةلهالفني ةّالتابعةّ

جانفي24ّّاملؤرخّيف147ّّاألمرّعددّّوّمنها76ّو75ّو71ّو67ّو61ّدارّجملةّالطرقاتّوخاصةّالفصولّواملتعلقةّإبص1999ّجويلية26ّّيفّ
ّ.واملتعلقّبضبطّالقواعدّالفنيةّلتجهيزّوهتيئةّالعرابت2000ّ

ّ
 .مد ة الضمان: 15الفصل 

بدايةّمنّاتريخّالتسليمّالوقيت،ّّواحدة على األقل  ملد ة سنة املسل مةّمنّالعيوبّاخلفي ةّوإخالالتّالصنعّّالسي اراتّيتعه دّاملزو دّبضمان
ّويشملّهذاّالض مانّجم اني ةّقطعّال يارّواليدّالعاملةّوالص يانةّالد وري ة.

(ّساعةّمنّاتريخّتبلي هّابلعيبّأوّاإلخالل.ّويفّصورةّماّإ اّتعذ رّعلىّاملزو د48ّكماّيلتزمّاملزو دّابلقيامّابإلصالحاتّالضروري ةّخاللّ)
ّعليهّبيانّأسبابّجتاوزّهذاّاألجلّوتقدميّمجيعّالواثئقّواملؤيداتّاملثبتةّلذلكّمالقي عّإعالمّامّهبذهّاإلصالحاتّيفّاألجلّاملطلوب،ّفإن هّيتعني 

ّكتابياّابملد ةّالالزمةّللقيامّابإلصالحاتّاملطلوبة. ّاإلدارة
 

 .مصلحة ما بعد البيع: 16الفصل 
بقطعّال يارّاألصلي ةّواجلديدةّوبتوفريّاليدّالعاملةّاملتخصصةّللقيامّابإلصالحاتّوزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّبتزويدّيلتزمّاملزو دّ

لىّاملتعل قّابملصادقةّع1995ّّأوت10ّّالضروري ةّوالص يانةّالدوري ةّللسي اراتّو لكّطبقاّلقرارّوزيرّالتجارةّووزيرّالصناعةّووزيرّالنقلّاملؤرخّيفّ
ّكماّمتّتنقيحهّابلقرارّاملؤر خّيفّ 5ّوالقرارّاملؤر خّيف1996ّّأوت15ّّكراسّالشروطّاخلاص ةّبتجارةّمعد اتّالنقلّالرب يّاملصن عةّحمل ياّأوّاملستوردة

ّ.ّ(9امللحق عدد )1999ّفيفريّ
 

 : غرامات التأخري 17الفصل 
علىّاملزو د،ّودونّإعالمّمسبق،ّغراماتّالتأخريّيتم ّإحتساهباّوزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّأيّت يريّيفّاآلجالّاحملد دةّتطب قّّيفّحال

ّابإلعتمادّعلىّقيمةّالسي اراتّ)ق(ّاليتّأ نّابلتزو دّهباّوملّيتم ّتسليمهاّحسبّالكيفي ةّالتاليةّ:ّ
علىّصاحبّالصفقةّدونّإعالمّّالوزارةّتسل طغريّمربرّوغريّمصادقّعليهّمنّقبلّعدمّاحرتامّرزانمةّالتنفيذّالت عاقدي ة،ّويفّحالةّتسجيلّأتخريّ

ّكماّيلي:مسبقّمبلغّعقوبةّأتخريّ ّيتم ّاحتساهبا
 عدد أايم التأخري Xقيمة السلع غري املسلمة أو املسلمة بعد اآلجال  مبلغ العقوبة =

X 2 
1000 

اجلمليّللصفقة.ّويفّحالّبل تّالعقوبةّهذاّّبلغامل%ّمن5ّّّمخسةّابملائةّّالت أخريّسقفويفّمجيعّاحلاالتّالّميكنّأنّتتجاوزّمجلةّغراماتّ
ّّمنّهذاّالكر اس.18ّالسقفّفإن ّاملزو دّيعتربّمتخل ياّوابلتايلّلإلدارةّحقّتطبيقّمقتضياتّالفصلّ

 
 : حالة التخلي اجلزئي أو الكل ي عن االلتزامات.18الفصل 

ّاعتبارهّمتخل ياّوتتوىلّّالسي اراتبتسليمّّالصفقةصاحبّيفّصورةّعدمّالتزامّ وزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّوزارةّاملطلوبةّيفّاآلجالّاحملد دةّيتم 
ّاملزو دواملصاريفّاالستثنائيةّالن اجتةّعنّ لكّعلىّكاهلّّالصفقة.ّوحيملّمبلغّبذلكّبعدّأخذّرأيّاللجنةّ اتّالنظرّآخرّمزو دتكليفّاالستثمارّ

ّوزارةّالتنميةّواإلستثمارّوالتعاونّالدويلّيفّحاالتّالتخل يّحجزّمبالغّالضماانتّاليتّحبوزهتا.ّل ي.املتخ ّوتتوىل 
 

 .آجال خالص صاحب الصفقة: 19 الفصل
منّاتريخّتقدميّفاتورةّيفّأربعةّنظائرّمنّطرفّّ( يوما30ثالثني )رفّو لكّيفّأجلّالّيتجاوزّيتم ّخالصّاملبالغّاملستحق ةّبواسطةّأمرّابلصّ 

ويتم ّّدونّحتف ظّمنّقبلّاإلدارة.ّالسي اراتو لكّبعدّاإلقرارّبقبولّمؤر خةّّوّنّاملبلغّبلسانّالقلمّوتكونّأيضاّخمتومةّومرق مةّوممضاةتتضمّ ّاملزو د
ّميكنّأنّيتحم لهاّاملزو دّطبقا ّرتاتيبّاجلاريّهباّالعمل.للّخالصّاملبالغّبعدّطرحّغراماتّالتأخريّاليت 
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ّ
 .: التزام العارض مبقتضيات كر اس الش روط20الفصل 

لباتّحي ةّعرضهّومد ةّإجنازّالطّ لّوإنّإمضاءّالعارضّهلذاّالكر اسّوختمهّيلزمهّابحرتامّمجيعّفصولهّومقتضياتهّدونّحتف ظّو لكّطيلةّمد ةّص
ّ.ستشارةاإلموضوعّ

ّ
 : معاليم التسجيل21الفصل 

ّّاملزو دّمصاريفّتسجيلّالصفقةّويلتزمّإبرجاعّنظريينّمسج لنيّمنهاّإىلّاإلدارة.يتحم لّ
 
 : أحكام عام ة.22الفصل 

ّتبقىّخاضعةّ:ّكراسّالشروطّّاحلاالتّاليتّملّيتعرضّإليها
ّ،ـّجمللةّاحملاسبةّالعمومية1
ّ،العموميةواملتعلقّبتنظيمّالصفقات2014ّّمارس13ّّاملؤرخّيف2014ّلسنة1039ّّـّاألمرّعدد2ّ
ّالتشاريعّوالرتاتيبّ اتّالص لةّاجلاريّهباّالعملـ3ّ

ّ
 : دخول الصفقة حي ز التنفيذ.23الفصل 

بعدّاملصادقةّعليهاّمنّطرفّالسي دّوزيرّ بناءاّعلىّرأيّاللجنةّوزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّالّتصبلّالصفقةّساريةّاملفعولّإالّ 
ّ اتّالنظر.

 
 :يف ،تونسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

.............................                                                                                                                                            
ّووافقت عليه اطلعت

 إمضاء وختم العارض                                                                                                                              
ّ
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 ستشارةاإلمبلف  الواثئق امللحقة

 
 

ّ.)املعوضّللضمانّالوقيت(مثالّالتزامّالكفيلّابلتضامنّ:01ّامللحق عدد 

ّ.يفّخمتلفّإجراءاتّإبرامّوتنفيذّالصفقةأثريّرفّبعدمّالتّ :ّتصريلّعلىّالشّ 02امللحق عدد 

ّ.وزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّلدىّالعملّبعدمرفّتصريلّعلىّالشّ  :03امللحق عدد 

ّالعارض.ةّحولّبطاقةّإرشاداتّعامّ :04ّامللحق عدد 

ّ.جدولّاخلاص ياتّالفن يةّ:ّالعرضّالفن ّّ: 05امللحق عدد 

ّاملايل.ّوثيقةّالتعه د:ّاملايلّالعرضّّ: 06امللحق عدد 

ّ.جدولّاألمثان:ّاملايلّ:ّالعرضّ 07امللحق عدد 

ّ.مثالّالتزامّالكفيلّابلتضامنّ)املعوضّللضمانّالنهائي(:ّ 08امللحق عدد 

ّبتأمنيّخدماتّماّبعدّالبيع.التزامّ:ّ 09امللحق عدد 

ّ

 

ّ
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  01ملحق عدد 
 مثال التزام الكفيل ابلتضامن

 )للضمان الوقيت املعوض( 
 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................(1أسفله ) نحن املمضون  -إني املمض ي أسفله 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................(2بصفتنا) – بصفتيعمال 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................( 3نشهد أن) -أشهد  :أوال

 املتعلق بتنظيم 2014مارس13املؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  113بالفصل  املالية عمالاملكلف ب وزيرالمن  عليها –تمت املصادقة عليه  

لدى أمين املال  أودعت –أودع قد  ..............................................................................................................................( 3الصفقات العمومية وأن هذه املصادقة لم يقع سحبها وأن )

 من 113دينار( املنصوص عليه بالفصل  5000مبلغ الضمان القار وقدره ) ...................................بتاريخ ....................للبالد التونسية حسب الوصل عدد العام

 األمر املشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

                   .والقاطن .........................................................................................................................................( 4أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن) -أنني أكفل  -نصرح  -أصرح : ثانيا

 ...........................................................................................…………………………………….........................................................................................................................................................................................................................………(5)بـ

 –املعلن عنه  ..................................( 6)لغ الضمان الوقتي قصد املشاركة في بعنوان مب....................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................املتعلقة بـ  –واملتعلق  ........................................( 7من طرف ) ........................عنها بتاريخ 

 دينارا )باألرقام(...................................................................................................دينارا )باألحرف(،وبـ  ............................................................................................حدد مبلغ الضمان الوقتي بـ 

أول طلب ند ع ............................................................................( 6) والذي قد يكون العارض مدينا به بعنوانأعاله املذكور املضمون فيه نلتزم بدفع املبلغ -ألتزم : ثالثا

 .مسبق دون تنبيه مسبق أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائيوزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّبه كتابي تتقدم 

 املوالي آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم ...........................................يبقى هذا الضمان صالحا ملدة 

 .................. في......................حرر بـ 

 ()إمضاء املؤسسة املالية وختمها                                                                                                                                                                  

 

 العارضعنوان ( 5)    ممضين للو ألممض ي واللقب لسم اال (1)

 املنافسة )اختيار طريقة االبرام(( 6)   االسم االجتماعي وعنواناملؤسسة الضامنة( 2)

 وزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمار( 7)    االسم االجتماعي للمؤسسةالضامنة( 3)

 للعارض )ذات معنوية(   و االسم االجتماعيالعارض )ذات طبيعية( أسم ( ا4)
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02ملحق عدد   

خمتلف إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقةأثري يف رف بعدم الت  تصريح على الش    
 
 

ّ................................................................................................................................................................قب(سمّواللّ إل)ا ّاملمضيّأسفلهإنّ 

ّ..........................ّ............ّ............ّ............ّ..........................................................................................................................................عمالّبصفيتّ:ّ

ّ...................................................................................................................................................................جتماعيّوالعنوان(سمّاإل)اإلّسةمؤسّ لّممثّ 

ّ......................................................................................................................................................................ّاملعر فّاجلبائيّ:

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

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

ّاملسمىّفيماّيليّ"العارض"...................................ّ.........................................................................................................

إبرامّالصفقةّوعودّأوّهداايّقصدّالتأثريّعلىّخمتلفّإجراءاتّ علىّشريفّبعدمّقياميّوألتزمّبعدمّالقيامّمباشرةّأوّبواسطةّال ريّبتقدميأصر حّ

ّإجنازها. ومراحل

ّ
ّ.............................................يفّ........................حررّبـّ

 إمضاء وختم العارض

ّ

 
 
 
 



 

- 
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- 

 
03ملحق عدد   

رفتصريح على الش    
وزارة االقتصاد و املالية و دعم االستثماربعدم العمل لدى   
ة مخس سنوات على األقل  ملد    

 
ّ................................................................................................................................................................قب(سمّواللّ إل)ا ّاملمضيّأسفلهإنّ 

ّ..........................ّ............ّ............ّ............ّ..........................................................................................................................................عمالّبصفيتّ:ّ

ّ...................................................................................................................................................................جتماعيّوالعنوان(سمّاإل)اإلّسةمؤسّ لّممثّ 

ّ......................................................................................................................................................................ّاملعر فّاجلبائيّ:

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

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

ّاملسمىّفيماّيليّ"العارض"...................................ّ.........................................................................................................

ّةّالّتقلّ هّملّميضّعنّانقطاعيّعنّالعملّبهّمدّ أوّأنّ وزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّاّلدىّّملّأكنّعوانّعموميّ رفّأنّ علىّالشّ حّأصرّ  
ّعنّاخلمسّسنواتّ.

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

 إمضاء وختم العارض
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04ملحق عدد   

العارضة حول بطاقة إرشادات عام    
 
 

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

ّ......................................................................................................................................................................................................ّكلّالقانون:الشّ 

ّ.............................................................................................................................................................................................................ّعنوانّاملقر:

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

ّ...............................................................................................................................................................................:....................................الفاكس

 ......................................................................................................................................................:..................................................الربيدّااللكرتون

ّ......................................................................................................................................................................ّجاريّحتتّعدد:جلّالتّ مرسمّابلسّ 

ّ...............................................................................................................................................................................................ّرقمّاملعر فّاجلبائي:

 ...................................................................................ّ.......................................................ّعددّاالصراطّابلصندوقّالوطنّللضمانّاالجتماعي:

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

 
....................................يفّ.............................حررّبـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  

 إمضاء وختم العارض
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الث اينالباب   

  الفن يةكر اس الش روط 
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 05ملحق عدد 
 العرض الفّن

 إداري ة سي ارات3 اقتناء  
 ( مقاعد، بنزين(05)مخسة )

 
1. Généralités 

(à remplir par le soumissionnaire)   

 Marque  1 

 Modèle  2 

 Type constructeur  3 

Voiture particulière 5 places Genre 4 

    
2. Exigence techniques minimales  

 

(à remplir par le soumissionnaire)   

Caractéristiques techniques 

proposées 

Caractéristiques techniques 

demandées 
Designations N° 

 Essence Energie  1ّ

 300 cm41≤Cylindrée  3cm 1100 Cylindrée 2ّ

 12 volt Tension d’alimentation 3ّ

 Oui  Climatisation  4ّ

 
Oui  

Présence de témoin et ou 

indicateur de température 

du liquide de 

refroidissement 

5ّ

 >2250 mm Empattement 6ّ

 4 portes latérales Nombre de portes 7ّ

 5 places Nombre de place 8ّ

 Mécanique de 5 rapports au 

minimum + 1 rapport arrière 
Boites de vitesse 9ّ

 Au minimum avant  Dispositif de remorquage  10ّ



 

- 
16 
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 2 avants au minimum Appui-tête 11ّ

 Oui Rétroviseur Droite 12ّ

 Au minimum 2 frontaux 

conducteur + passager 
Airbag 13ّ

 Oui Direction assisté 14ّ

 Oui  Roue de secours 15ّ

 Conventionnelle et acceptée par 

l’administration  
Couleur 16ّ

 Au minimum 1 année Garantie 17ّ

 
 
 

Outillage et accessoires  

 

Toutes les voitures doivent être livrées munies de :  

 

 Un cric et une manivelle 

 Un extincteur à poudre de CO2 de capacité 2 kg 

 Un triangle de signalisation  

 Une trousse d’outillage  

 Manuel d’utilisation et d’entretien  

 Clé écrou de roue 

 

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

 إمضاء وختم العارض
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الث الثالباب   

 العرض املايل
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06ملحق عدد   

عه د املايلوثيقة الت    
ّ

 ..............................................................................................................................................................................................:ّ.ّإنّاملمضيّأسفله-
 ......................................................................................................................................................................................فّابسمّوحلساب:ّاملتصرّ ّ-
 .........................................................................................................حتتّعدد:ّّ.........................................................املرسمّابلسجلّالتجاريّ:ّّ-
ّحملّخمابرتهّبـّ)ّ كرّالعنوانّابلكاملّ(ّ- ّ.........................................................................................................................................................:.املعني 
ّ................................................................................................................................................................................بصفيتّالوكيلّواملمثلّالقانونّ.ّ-
ّ........................................................................................................................بـ.................................................................احلسابّالبنكيّاجلاريّّ-
.................................................................................................................................................................................................................................ّ

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

ّ

املاليةّوزارةّاالقتصادّوّلفائدةّّنزين(ب)مخسةّمقاعد،ّّإداري ةّسيارات3ّّابقتناءاملتعل قة01/2020ّّدعدطلبّالعروضّوبعدّاإلطالعّعلىّمجيعّواثئقّملفّ
 وّدعمّاالستثمارّ

 أتعه د وألتزم مبا يلي:
 

،ّواملعاليمّوابعتبارّمجيعّاألداءاتّسيارةّاألمثان،ّمقابلّاألمثانّاليتّاقرتحتهاّلكلّ ّلجلدّو(ّإجنازّالطلباتّوفقاّللش روطّاملبينةّابلواثئقّاملذكورةّأعالهّطبقا1ّ
ّديناراّ.................................................................................................................................................................:ّّقدرهمجليّقيمتهاّمببلغّّواليتّحددت

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

ّكماّيلي:اجلمليّّويتوزعّاملبلغّ
 

 .)مخسة مقاعد، بنزين( إداري ة( 03) سي ارات 3إقتناء  
 

 ابألرقام(:ّ)املبلغّابلدينارّبلسانّالقلمّّواألخرىّواملعاليماألداءّعلىّالقيمةّاملضافةّ دونّاعتباراجلمليّبلغّامل -
.....................................................................................................................................................................................................................................ّ 

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

 م()املبلغّابلدينارّبلسانّالقلمّوابألرقااألخرىّّاملعاليمّوّعلىّالقيمةّاملضافةّمبلغّالعرضّابعتبارّاألداء -
.....................................................................................................................................................................................................................................ّّ

ّ

 ألمثان.ّلاتّاملقد رةّضمنّالقائمةّالتفصيليةّاألمثانّالفرديةّاملقرتحةّعلىّالكميّ  لغّمنّتطبيقااملبّهتأتىّهذتّو
ّقابلّللمراجعة.ّالثابتّوغريّطلبّالعروضّمثنّ(ّقبول2
.طلبّالعروضنّجزءاّمنّكوّ يّلذي(ّتطبيقّمجيعّالبنودّاملدرجةّبكر اسّالش روطّاإلداريةّاخلاصّا3  

ّ......................ّيفّ...............حررّبـ....ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 (إمضاء املشارك وختمه ) ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           

ّيفّصورةّاقرتاحّختفيضّجيبّ كرهّيفّوثيقةّالتعهد.ّ *
 



07ملحق عدد   
 العرض املايل

 مقاعد، بنزين(( 05مخسة )ذات )( إداري تني 03) اتإقتناء سي ار 
 

 
ونسيينار الت  ابلد    

الثمن الفردي دون  الكمية اإلقتناءات المطلوبة
 احتساب األداءات

نسبة 
األداءات 

 
احتساب بالثمن الفردي  مبلغ األداءات

 جميع األداءات
مصاريف الّلوحة المنجمّية 

 والبطاقة الرمادّية
الثمن الجملي باحتساب 

 جميع األداءات

إدارّية ذات خمسة  راتسّيا 3
( مقاعد، بنزين05)  30  ........................... ........ ........................... ........................... .............................. .............................. 

مع إحتساب جميع األداءات : العام المجموع  .............................. 

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

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

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

 إمضاء وختم العارض
 

 



  08ملحق عدد 

 مثال التزام الكفيل بالتضامن )املعوض للضمان النهائي(

 
 ............................................................................................................................................................................ (1أسفله ) نحن املمضون  -إني املمض ي أسفله 

 ........................................................................................................................................................................................................... (2بصفتنا) – بصفتيعمال 

من األمر عدد  113بالفصل  املالية عمالاملكلف ب وزيرالمن  عليها –تمت املصادقة عليه .....................................................................................................( 3نشهد أن) -أشهد : الأو 

( 3الصفقات العمومية وأن هذه املصادقة لم يقع سحبها وأن ) املتعلق بتنظيم 2014 مارس 13املؤرخ في  2014لسنة  1039

 بتاريخ .................... للبالد التونسية حسب الوصل عدد لدى أمين املال العام أودعت –أودع قد...........................................................................................................

 األمر املشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه. من 113دينار( املنصوص عليه بالفصل 5000)قدره لذي امبلغ الضمان القار  ...................................

 (5والقاطن بـ ) ..................................( 4أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن) -أنني أكفل  -نصرح  -أصرح : ثانيا

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

( .................... 6النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الّصفقة عدد ......................... املبرمة مع )بعنوان مبلغ الضمان ................................................ ................

( 8املتعلقة بـ )...................و ........( ................................. 7........................................ بتاريخ ............................ واملسجلة بالقباضة املالية )

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

من مبلغ الّصفقة وهو ما يوافق ................................................................................  %................................. .. نسبةمبلغ الضمان النهائي بـحدد 

 دينارا )باألرقام(.................... ..............................دينارا )باألحرف(، و ............................................................

ند أول طلب كتابي الّصفقة املشار إليها أعاله وذلك ع مدينا به بعنوانصاحب الّصفقة والذي قد يكون أعاله املذكور املضمون فيه بدفع املبلغ، بالتضامن نلتزم –ألتزم : ثالثا

 تنبيه مسبق أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائيلنا إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون  –يكون لي  أن دون وزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمارّتتقدم به 

 .مسبق

ذلك املشار إليه أعاله يصبح التزام الكفيل بالتضامن الغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته و  2014لسنة  1039من األمر عدد  108عمال بأحكام الفصل  رابعا:

 بانقضاء أربعة أشهر من تاريخ قبول الطلبات حسب مقتضيات الصفقة.

أو بأي وسيلة تعطي  ومضمونة الوصول قبل انقضاء األجل املذكور أعاله بمقتض ى رسالة معللة  وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليوإذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل 

 برسالة م يفي بجميع التزاماته، يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن. وفي هذه الحالة ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن الغيا إالتاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، ّبأنه ل

 .وزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثماررفع اليد تسلمها 

 حرر بـ .................. في......................

 (ؤسسة املالية وختمها)إمضاء امل    

 

     

 صاحب الّصفقةعنوان ( 5)                                                     ممضينللو ألممض ي واللقب لسم ( اال 1)

 وزارةّاالقتصادّوّاملاليةّوّدعمّاالستثمار( 6)                     املؤسسة الضامنة االسم االجتماعي وعنوان( 2)

 ( ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة املالية7)   الضامنة االجتماعي للمؤسسةاالسم ( 3)

 ( موضوع الّصفقة8)     صاحب الّصفقةسم ( ا4)
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09ملحق عدد   
 إلتزام بتأمني خدمات ما بعد البيع

 
ّ............................................................................................................................................................................قب(سمّواللّ إل)ا ّاملمضيّأسفلهإنّ 

ّ..........................ّ............ّ............ّ............ّ..........................................................................................................................................عمالّبصفيتّ:ّ

ّ.................................................................................................................................................................................................سةالقانونّملؤسّ لّمثّ امل

ّ...................................................................................................................................................................................مقر هاّ) كرّالعنوانّابلكامل(ّ

ّ.....................................................................................................ّالفاكسّ:.............................................................................................ّهلاتف:ا

ّ....................................................................................................................................................................................................ّاملعر فّاجلبائيّ:

ّ............................................................................................حتتّعددّّ.......................................................................جاريّبـّجلّالتّ ابلسّ ّماملرسّ 

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

ّاملسمىّفيماّيليّ"العارض"...................................ّ.........................................................................................................

عددّّطلبّالعروضموضوعّعرضيّيفّإطارّّأتعه دّبتأمنيّخدماتّماّبعدّالبيعّمنّصيانةّوإصالحّوتوفريّقطعّغيارّوغريهاّابلن سبةّللمعد ات 
ّبعدّإنقضاءّمد ةّالضمان.(ّسنوات05ّملد ةّالّتقل ّعنّمخسّ)01/2020ّ

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

 إمضاء وختم العارض

 


