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 الخاّصة اإلدارية الشروط كراس
 االستشارة طلب ضوعمو : األّول الفصل

 نقل وسائل تقتاا ال 51/2222عدداستشارة  بطلب القياماملركز الفين للزراعات احملمية و اجليوحرارية  عتزمي
 :مبياة ابجلدول التايل تهلفائد إداريّة

 الكمّية  إداريّة وسائل نقل الفصل
 2 (بازين مقاعد 5 سّيارة خاّصة)سّيارة مصلحة  1

 املشاركة شروط:2الفصل
 واملرمسني ستشارةاال إجناز حلسن الضرورية واملالية الفايةو  املهاّية الضماانتا فيه تتوفر يتال للشركات ميكن

 .هذااالستشارة  طلب يف املشاركةلوطين للمؤسسات ا ابلسجل
 البيع مابعد خدمات تتوفرهلم الذين املاقولة للمعدات التجاريني الوكال من  جيب أن يكون املشاركونو 

 الشروط كراس سيما ال العمل هبا اجلاري للرتاتيب وفقا السيارة املعدات بيع تقطاع يف باشاطهم واملصرحني
 و الصااعة وزير و التجارة لوزير املشرتك القرار مبقتضى عليها املصادق السيارة املعدات لتجارة املاظمة

 5يف املؤرخ لقراروا  1996أوت 15 يف املؤرخ ابلقرار تاقيحه مت كما1995  أوت 10يف املؤرخ الاقل وزير

 .الستشارةا هلذه واحد عارض من أكثر الوكيل نفس الميثل أن شرط 1999 فيفري
 املالحظات واالستفسارات : 3الفصل 

تقّدم املالحظات واالستفسارات فيما خيّص طلب العروض تقبل انقضا  الّتاريخ األتقصى لقبول العروض 
  .أايم على األتقل (10)بعشرة 

 (25)قوم ابإلجابة عليها يف أجل مخسة ي املركز الفينويف صورة وجاهة املالحظات واالستفسارات فإن 
موتقع عرب  بتعميم اإلجابة املركز الفينقوم يآخر أجل لقبول العروض، كما  اتريخ تقبل على األتقلّ  أاّيم

 .جل املذكوريف األب كرّاس الشروط حاملزّودين الذين توّلوا سعلى بقّية الواب اخلاص به 
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 االستشارة مكوانت:4الفصل

 :الواثئق االدارية - أ
  يوما( 022) نو مائة وعشر وثيقة الضمان املايل الوتقيت ال تقل مدة صلوحيتها عن  -
 نظري من شهادة السجل التجاري -
 اإلداريةكراس الشروط  -
تصريح على الشرف، يتضمن االلتزام بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي  -

 .إجنازهاأو هدااي تقصد التأثري على خمتلف اجرا ات ابرام الصفقة ومراحل 
، أو أنه مضى املركز الفينأنه مل يكن عوان عموميا لدى  العارض تصريح على الشرف يفيد ضماه -

 .ساوات على األتقل (25)على انقطاعه عن العمل هبا مدة مخس 
  مضااالو رشادات عامة ختص العارض حمررة ابلبياانت املطلوبة وحتمل ختم العارض إبطاتقــــة  -

 ،(1طبقا للملحق عدد)والتاريخ 
توفري تقطع دة الضمان وخدمات ما بعد البيع و القانونّية للشركة املصّاعة ومببوجود التمثيلّية التزام  -

 .(2طبقا للملحق عدد)والتاريخ   مضااإلو مل ختم العارض حيحمرر ابلبياانت املطلوبة و الغيار، 
 :العرض املايل - ب
 ابلدياار التونسي يتم تعمريه وذلك ابلتاصيص على املبلغ اجلملي (soumission)التعهد املايل  -

 .االدا ات مجيع ابعتبار
التاريخ  ملحتو  3ملحق عددابملعطيات املطلوبة طبقا للدتقة كّل ب ةر حمرّ اخلاّصة  ول األسعاراجد -

 . ختمهمضا  العارض و إو 
 : يتضمن العرض الفين وجواب الواثئق اآليت ذكرها:العرض الفين - ت
  .بكل الصفحات هوامضا كراس الشروط الفاية اخلاصة حيمل ختم العارض  -
على اخلاصيات الفاية امللحقة بكراس  (Les formulaires de réponses) ةاإلجاباستمارات  -

ابلاسبة لكّل فصل  الفاية املقرتحة دتقة بكل اخلاصياتبروط الفاية اخلاصة حمررة بوضوح و الش
 . (4دعد حقاملل)ختمه مضا  العارض و إحتمل التاريخ و و  مشارك به
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 أن وجيب املقرتحةبوسائل الاقل  ملتعلقةا...( التعريفية،  املطوايت و اجلذاذات) ةالفاي الواثئق -
 ومكتوبة املطلوبة الفاية اخلصائص جبميع اخلاصة املعطيات جلميع واضحة،مفصلة،متضماة تكون

 . وإمضا ه العارض ختم وجواب وحتمل ،اإلجنليزية أو العربية،الفرنسية اللغات إبحدى
 .البيع وكيل رخصة -
 .الربي للاقل الفاية الوكالة تقبل من مسلم الاوع حسب القبول وحمضر الوصفي البيان -

 العروض تقدمي كيفية:5الفصل
إىل املركز الفين للزراعات احملمية و  بطريقة مادية وجواب الفايةو  املالية والعروض اإلدارية الواثئق ترسل

ن تكون الواثئق مقدمة أوجيب  .الستشارةاالعالن عن طلب اجل احملدد يف يف التاريخ واألاجليوحرارية 
  .طبقا ملقتضيات كراس الشروط

أو ترسل عن  للمركز الفينمباشرة مبكتب الضبط املركزي  الفايةو  املالية والعروض اإلدارية الواثئق تودع"
 استشارةطلب "يكتب عليه عبارة  و الربيد السريع يف ظرف مغلقأطريق الربيد مضمون الوصول 

 :على العاوان التايل املدير العام للمركز الفين السّيد ابسم "وسائل نقل قتناءا 51/2222عدد
 ،تقابس 5200مكتب بريد حي املاارة  55ب .شارع أبو القاسم الشايب ص

 .من كراس الشروط هذا 5واملبنّي ابلفصل االستشارةاالعالن عن طلب جل احملدد يف يف التاريخ واألوذلك 
 

 املاصوص اآلجال بعدرد تاليت  ضو ر الع قصىن تقبول العروض بعد األجل احملّدد لقبول العروض، وتكميال 
 كما ملركز الفيناب الضبط مكتب إىل العروض وصول اتريخ ابعتماد وذلكستشارة اال إبعالن عليها

 مل حتفظات نتضمّ  أووط االستشارة لشر  خمالف عرض الوتقيت ، وكل الضمان يقدم مل عرض كل يقصى
 .املركز حدده الذي األجل خالل املشارك تقبل من رفعها يتم
 
 

 العروض قبول آجال:6الفصل
 .(12h00) منتصف النهار الساعة على2222  نوفمرب 32 يوم العروض لقبول أجل آخر حدد
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 عروضال فتح:7الفصل
مبقر اإلدارة  (11h00)على الساعة احلادية عشر صباحا 2222  ديسمرب 21يتم فتح العروض يوم 

 . العامة للمركز الفين للزراعات احملمية و اجليوحرارية
 

 :ويتّم خالل جلسة فتح العروض
 ، عروضترتقيم ال -
 التثبت من وجود الضمان الوتقيت بكل عرض،و  ظروففتح ال -
 ،وصالحيتهاالتثبت من الواثئق اإلداريّة املطلوبة بكّل عرض  -
 وتدوين مبلغ كّل عرض، حسب الفصول التثبت من العروض املالّية -
 ،وصالحيتهاالتثبت من الواثئق الفاّية املطلوبة بكّل عرض فيّن  -

مسا  العارضني واملبالغ املالية لعروضهم وكذلك التخفيضات املقرتحة أخالل اجللسة بقرا ة  الفتحتقوم جلاة 
 :البياانت اآليت ذكرهايتضمن يف الغرض يتّم حترير حمضر و داوالت املتتم إثر ذلك وواضح،بصوت مسموع 

 الواثئق اإلداريّة املقّدمة بكّل عرض،  -
 الواثئق الفاّية املكونة للعرض الفيّن لكل فصل من كّل عرض، -
 مبالغ العروض املالّية لكل فصل من كّل عرض، -
 مالحظات اللجاة، -
 آلّيا مع اإلشارة إىل أسباب اإلتقصا ، املقصاةالعروض  -
 .صة عروضهم الستكماهلااآلجال املسادة للعارضني املاقو  -

ميكن للجاة عاد االتقتضا  أن تدعو كتابيا املشاركني الذين مل يقدموا كل الواثئق املطلوبة واليت ال متّس من 
حمتوى العروض املقّدمة مبا فيها الواثئق اإلدارية إىل استيفا  واثئقهم يف أجل أسبوع وذلك عن طريق الربيد 

حىت ال تقصى  لمركز الفينو إبيداعها مبكتب الضبط التابع لمضمون الوصول أو الربيد السريع أ
 .عروضهم
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 العروض تقييم منهجية:8الفصل
 
 :التقييم املايل -

 ،والضمان الوتقيت اإلداريةالواثئق  وصالحيةيف هذه املرحلة، التثبت، ابإلضافة إىل صّحة  التقييمتتوىل جلاة 
 .يف صحة الواثئق املكّونة للعرض املايل بكّل فصل وتصحيح األخطا  احلسابية واملادية عاد االتقتضا 

 .مث تقوم اللجاة برتتيب العروض املالية تصاعداي من املبلغ األدىن إىل املبلغ االتقصى
 :التقييم الفيّن  -

املقّدم من طرف صاحب العرض املايل يف هذه املرحلة التثبت يف مطابقة العرض الفين التقييم تتوىل جلاة 
األتقل مثاا للشروط الفاّية املطلوبة بكرّاس الشروط، فإذا تبنّي أبنّه مطابق يتم تقبوله، أما إذا تبنّي خالف 

 .ذلك يتّم اعتماد نفس التمّشي ابلاسبة للعروض الفاية املاافسة حسب ترتيبها املايل التصاعدي
على و  ابلعروض الفّاية املقرتحةاملوجودة  اية على ما ورد ابجلذاذاتتعتمد اللجاة يف تقييم العروض الف

 .ضمن جداول اإلجابة على اخلصائص الفاّية من طرف العارضنياملاصوص عليها  اخلاصيات
  أو أكثر بني العروض املالية األتقل مثاا يتم تطبيق مقتضيات الفصل عدديف صورة التساوي بني عرضنْي 

 .املتعلق بتاظيم الصفقات العمومية 2204 مارس 03 املؤرخ يف 2204لساة  0231من األمر عدد 56
 

  اإلقصاءحاالت : 9الفصل 
 : عاد فتح العروض اإلتقصا حاالت 

 .كل عرض ماقوص من وثيقة الضمان الوتقيت -
 .جدول األسعاركل عرض ماقوص من  -
 .على اخلصائص الفاية اإلجابةكل عرض ماقوص من استمارة  -

 : عاد تقييم العروض اإلتقصا حاالت 
ومل يقدم صاحبه  الصالحيةالواثئق املطلوبة أو تضمن واثئق ماتهية  إحدىكل عرض ماقوص من    -

 .اثئق املطلوبة يف اآلجال احملددةالو 
 .كل عرض تضمن استمارة ماقوصة من اخلصائص الفاية املقرتحة -
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 املايل العرض حتيني:12الفصل

 .األدا ات و تبقى اثبتة و غري تقابلة للمراجعةتقدم األمثان مشتملة على كل 
 

 املالية الضماانت: 11 الفصل
 :الوقيت املايل الضمان -1
 :كما هو مبنّي ابجلدول التايل وتقتيا ماليا ضماان عرضه ضمن يقدم أن عارض كل على

 قيمة الضمان الفصل
1 1.000,000 

واىل حني تعويضه ابلضمان الاهائي يبقى هذا الضمان صاحلا طيلة مدة صلوحية العروض  :مالحظة
يرجع . تزام الكفيل ابلتضامنلوميكن تعويض الضمان الوتقيت اب ابلاسبة للعارضني احملتفظ بعروضهم

الضمان الوتقيت أو يوضع حد اللتزام الكفيل ابلتضامن املعوض له لكل عارض مت االحتفاظ بعرضه إثر 
يف حالة هذا و  .يوما من اتريخ تبليغ الصفقة( 22) تقدميه للضمان الاهائي وذلك يف أجل أتقصاه عشرون

لمركز الفين للزراعات احملمية و ميكن لكما . يتم حجز الضمان الوتقيت هنائيا رفض املزود للصفقة
متديد يف  كلّ يوما، و  (022)ـأن يطلب من كل عارض التمديد يف صلوحية العروض احملددة باجليوحرارية 

   .صلوحية العروض ياجر عاه تقدمي ضمان وتقيت جديد
 

 لنهائياملايل  الضمان -2
يوما ابتدا  من اتريخ ( 22) نو على كّل عارض مت االحتفاظ بعرضه، أن يقّدم خالل أجل أتقصاه عشر 

عن عدم من املبلغ اجلملي للصفقة، هذا وياجر %(  3) تبليغه الصفقة ضماان هنائيا مقداره ثالثة ابملائة
 .ة املذكورة أعاله اعتباره متخلي ضمايا عن عرضهتقدميه للضمان الاهائي خالل املدّ 

ميكن لصاحب الصفقة تعويض الضمان الاهائي ابلتزام كفيل ابلتضامن من بني األشخاص املاديني أو 
ب الصفقة أبن املعاويني املصادق عليهم من طرف الوزير املكلف ابملالية ويلتزم الكفيل ابلتضامن مع صاح

املبالغ اليت تقد يكون صاحب الصفقة مدياا هبا يف  املركز الفينيدفع عاد أول طلب كتايب من طرف 
 .حدود مبلغ االلتزام
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سبب ودون الدفع مهما كان رفض اليتم الدفع عاد أول طلب دون أن يكون للكفيل ابلتضامن إمكانية 
 . احتياج إىل تابيه أو أي إجرا  إداري أو تقضائي

 .املعتمد يف الغرضالاموذج حسب  وحيرر التزام الكفيل ابلتضامن
ه ئيُرجع الّضمان الاهائي لصاحب الصفقة أو يوضع حّد اللتزام الكفيل ابلتضامن املعوض له، مبجرد وفا

 .دون حتفظات الاهائيأشهر بعد االستالم  أربعةجبميع التزاماته التعاتقديّة وذلك يف أجل أتقصاه 
 

 الضمان بعنوان احلجز: 12 الفصل

عاد اخلالص حبجز املركز الفين قوم يلضمان إيفا  صاحب الصفقة جبميع التزاماته خالل مّدة الّضمان، 
من املبلغ اجلملي للصفقة املاجزة فعلّيا وذلك بعاوان ضمان املعّدات%( 02)نسبة عشرة ابملائة  . 

باكي أو ابلتزام كفيل ابلتضامنميكن لصاحب الصفقة تعويض احلجز بعاوان الّضمان بضمان  . 

ويف كل احلاالت يُرجع احلجز بعاوان الضمان أو الضماانت املعوضة له لصاحب الصفقة أو بعد خصم 
أشهر من اتريخ االستالم الاهائي إاّل إذا مت إعالمه حبجز كامل ( 4)ما تقد يكون ختّلد بذمته مبرور أربعة 

ة وعاد االتقتضا  يتم إعالمه بطرق تسوية وضعّيته، ويوضع حّد مبلغ الضمان إلخالله بتعّهداته التعاتقديّ 
 وال يُرجع احلجز. اللتزام الكفيل ابلتضامن املعّوض للحجز بعاوان الضمان يف نفس اآلجال والشروط

بعاوان الضمان أو الضمان الباكي املعوض له أو ال يوضع حد اللتزام الكفيل ابلتضامن إاّل برسالة رفع 
 .املركز الفينّلمها سباليد اليت 

 ضالعرو  صالحية:  13الفصل
يوما ابتدا  من اليوم املوايل لتاريخ آخر ( 022) يلتزم كّل عارض بتقدمي عرض صاحل ملدة مائة وعشرون

 صالحيةعاد االتقتضا  أن تطلب من العارضني التمديد يف  املركز الفينأجل لقبول العروض، هذا وميكن 
 .عروضهم

هلذه العروض يعترب املرتشحون تقد تقاموا بوسائلهم اخلاصة وحتت كامل مسؤولياهتم جبمع  ومبجرد تقدميهم 
 .كل املعلومات الىت يروهنا ضروريّة لتقدمي عروضهم وللتافيذ احملكم اللتزاماهتم
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 راألسعا طبيعة: 14 الفصل
التكاليف مبا فيها الاقل األمثان ابلصفقة اثبتة وغري تقابلة للمراجعة أو التاقيح أو التحيني وشاملة لكّل 

دون احتساب  ابلدياار التونسي وتتضّمن األمثان الفردية واجلملّية للفصول املعاّية. والوضع حيز االستغالل
على  ويتّم تقدمي األمثانمن انحية وابحتساب مجيع اآلدا ات من انحية أخرى، األدا  على القيمة املضافة

 .وفق منوذج جدول األسعار املرفق بكراس الشروط اخلطّ 
 .لياآ هؤ إتقصا يتم أجابية بعملة يرد عرض لكو  األجابية ابلعمالت مالية عروض ميتقد ميكن ال كما

 
 ستشارةاالنشر نتائج الدعوة إىل املنافسة وتبليغ : 15الفصل

 اخلاص الواب موتقع علىستشارة اال على املتحصلني أو املتحصل واسم للماافسة الدعوة نتائج نشر يتمّ 
 . ابملركز الفين للزراعات احملمية و اجليوحرارية

أاّيم من ( 25) وذلك بعد انقضا  مخسة ستشارةالعارض الذي مت اختياره كتابّيا إبسااده اال إعالميتّم 
رض الذي مت يتعنّي على العا ستشارةاالاتريخ نشر نتائج الّدعوة إىل املاافسة وابتدا  من اتريخ تبليغ 

 . يوما( 22) نو ممضى ومسجال يف أجل أتقصاه عشر  ستشارةعقد االتقدمي ، ستشارةاختياره لتافيذ اال
هذا ويف صورة عدم تقدمي الضمان الاهائي وعقد الصفقة مسّجال يف اآلجال احملّددة، يعترب العارض 

 .عن عرضه وابلتّايل يتّم حجز الضمان الوتقيت أو التزام الكفيل ابلتضامن املعّوض له هنائيا متخلّ  
 

 الصفقة تنفيذ أجل: 16 الفصل
يوما، حتتسب ابتدا  من اليوم املوايل لتاريخ تسليم اإلذن ( 32) بثالثونمّت حتديد آجال تافيذ الصفقة 

 .الرمسّية واألعيادبتافيذ الصفقة وابعتبار أاّيم األحاد والعطل 
 

 وسائل النقل ضمان:  17الفصل
 العامليةو  التونسية للمواصفات مطابقة و الصاع عيوب من خالية وسائل الاقل أنّ  الصفقة صاحب يضمن

على مبسافة جوالن تقّدر  أو م الوتقيت لوسائل الاقلستالاال اتريخ من ابتدا  األقل على سنة ملدة ذلك و
مبا يف ذلك  عيوب هبا ظهرت اليت القطعتعويض  أو إصالح يف الضمان ويتمثل. كم  122.222األقّل بـ 
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 أتقصاه أجل يف وذلك مقابل أبي املطالبة ودونعلى نفقته  مصاريف الاقل وتقطع الغيار واليد العاملة
 .املركز الفينمن طرف كتابيا من اتريخ إعالمه   يوما( 05)مخسة عشر 

 
 عيوب الصنع : 18الفصل 

موضوع طلب العروض حتمل عيواب  العرابتإذا ما تبنّي إثر االستالم الوتقيت وخالل مّدة الّضمان أّن بعض 
اإلذن إبجرا  خصم على مبالغ خمتلف الفواتري  للمدير العام للمركز الفينيف الصاع أثاا  استغالهلا ميكن 

وان الضمان أو من جز بعاأو إبجرا  خصم من احل املركز الفيناليت هي يف طور االستخالص لدى 
 .الضمان الاهائي

 
 خدمات ما بعد البيع:  19الفصل

كتابيا بتأمني خدمات ما بعد البيع من صيانة وإصالح وتوفري تقطع الغيار ملّدة   ستشارةيتعهد صاحب اال
 . ساوات على األتقل ابتدا  من اتريخ انتها  مّدة الضمان (04)ال تقل عن أربعة

 
 اخلصائص الفنيةتطور : 20الفصل 

خباصّيات فاّية أكثر تطّورا من اخلاصيات وسائل نقل  أن يقرتح ستشارةتقبل التسليم، ميكن لصاحب اال
دون أن ياجر عن ذلك أي ترفيع يف األمثان أو أتخري يف آجال  ستشارةموضوع اال للعرابتالفاّية احملّددة 

 . التسليم
 .تقييمالتقبول أو رفض املقرتحات املذكورة باا  على رأي جلاة  لمركز الفينلوميكن 

 
 

 التأخري غرامات: 21الفصل
 املاجزة فعليا ستشارةمن تقيمة اال( ‰0) األلف يفغرامة أتخري تقدرها واحد  ستشارةيتحّمل صاحب اال

 . يف اآلجال احملّددة، ودون إعالم مسبقوسائل الاقل  عن كّل يوم أتخري غري مربّر يف تسليم
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من مبلغ الصفقة املاجزة ( %5) لغرامات التأخري يف حدود سقف مخسة ابملائة األتقصىُحّدد املبلغ 
 .وابعتبار مبالغ املالحق عاد االتقتضا 

 
 الطلبية حجم يف التغيري: 22الفصل

أو مراجعة ستشارة للمتعاتقد املطالبة إبلغا  االحتتفظ اإلدارة حبقها يف الزايدة أو الاقصان، بدون أن جيوز 
 .أسعارها أو املطالبة أبي تعويض كان

 

 استالم وسائل النقل:23 الفصل

 :على مرحلتنيستشارة موضوع االوسائل الاقل يتّم استالم 
املزّود وحبضور ممثل عن  معاياتهايتّم االستالم الوتقيت إثر تسليم كّل وسائل الاقل و  :االستالم الوقيت

وأعضا  جلاة االستالم مع اإلدال  بكّل الواثئق الفاّية اخلاّصة ابالستعمال والصيانة لوسائل الاقل موضوع 
 :الصفقة ويتّم خالل االستالم الوتقيت القيام ابإلجرا ات اآليت ذكرها

 رةستشاالّتأكد من مطابقة وسائل الاقل املسّلمة للخاصيات الفاية املقّدمة من طرف صاحب اال -
تارهم خييف هذا اإلطار االستعانة خبربا  أو تقايني  مركز الفينوذلك بعد جتربتها وتشغيلها، وحيق لل

 للغرض،
للشروط الفاية  ة وسائل الاقلأو عدم مطابقتسجيل حتفظات حترير حمضر معاياة يف صورة  -

 املطلوبة،
من طرف ممثل عن املزّود من جهة ومن طرف أعضا   ميضيحترير حمضر استالم وتقيت دون حتفظ  -

 .خرى وذلك بعد عملية املعاياةأجلاة االستالم من جهة 
 .وسائل الاقلتسليم  اتريخ من يوما (15) عشر مخسة يتجاوز ال أجل املعاياة يف عملية تتم

كتابيّا   وسائل الاقلبعملية تسليم  املركز الفينجيب على كل مزّود وتقع عليه االختيار إعالم  :مالحظة هاّمة
 .وسائل الاقلتسليم احملّدد لتاريخ الأاّيم من ( 5) وذلك يف أجل ال يقل عن مخسة
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وبعد أن يقوم صاحب  بعد انقضا  مّدة الضمان وسائل الاقليتّم االستالم الاهائي ل :االستالم الّنهائي
برفع مجيع التحفظات اليت تقد تكون تقد ُسّجلت خالل مّدة الضمان ويتّم التصريح ابالستالم  ستشارةاال

تقد أوىف بكّل  ستشارةاالالاهائي للصفقة وحيرر حمضر استالم هنائي يف الغرض ابعتبار أن صاحب 
ضا  جلاة ويتّم إمضا  حمضر االستالم الاهائي من طرف ممثل عن املزّود من جهة ومن طرف أع. التزاماته

 .أخرىاالستالم من جهة 
 

 النزاعاتفّض :24 الفصل
، وتعّذر التوّصل التفاق ابلرتاضي بياهما، ميكن ستشارةوصاحب اال املركز الفينيف صورة حصول نزاع بني 

فإن مل يتم . أنظار اللجاة االستشارية لفض الازاعات ابحلسىنبطلب من أحد الطرفنْي عرض اخلالف على 
املذكورة من تقبل أحد الطرفنْي فإنّه ميكن الّلجو  إىل  اهليئةتقبول تقواعد تسوية اخلالف املقرتحة من تقبل 

 . دون سواها للبّت يف الّازاع تقابساحملاكم املاتصبة بوالية 
 
 

 االستشارة فسخ:25 الفصل
قبل يأن  للمركز الفينأو إفالسه وميكن أو عجزه  ستشارةاالوفاة صاحب عاد وجواب  ستشارةاالتفسخ 

 .ستشارةاالعاد االتقتضا  العروض اليت يقّدمها الورثة أو الدائاون أو املصفى تقصد استمرار 
بكل التزاماته أو جبز  ماها، يف أجل حمدد ال  ستشارةاالإذا مل يف صاحب  ستشارةاالوميكن أيضا فسخ 

للمركز وابنقضا  هذا األجل ميكن من اتريخ تبليغه تابيها يف الغرض، أايم ابتدا  ( 02) يقل عن عشرة
دون إجرا  آخر أو تكليف من يتوىل إجنازها حسب اإلجرا  الذي تراه مالئما  ستشارةاالفسخ  الفين

 .ستشارةاالوعلى حساب صاحب 
بعدم القيام مباشرة ابلتزامه  ستشارةاالإذا ثبت لديها إخالل صاحب  ستشارةاالفسخ  للمركز الفينوميكن 

 .وإجنازها ستشارةاالأو بواسطة الغري بتقدمي وعود أو عطااي أو هدااي تقصد التأثري يف خمتلف إجرا ات إبرام 
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 اخلالص كيفية:26الفصل
إثر االستالم الوتقيت وبعد تقدمي فاتورة يف أربعة نظائر من تقبل املزود  ستشارةااليتّم خالص صاحب 

وحتمل التاّريخ وختم صاحب الّصفقة  مجيع اآلدا اتحتساب اببلغ ابألرتقام وبلسان القلم املتتضمن 
 .وإمضا ه

 من ابتدا  يوما(30) ثالثون أتقصاه أجل يف ستشارةاال الراجعة لصاحب املبالغ بصرف األمر إصدار جيب
 حسب ملفه تسوية ستشارةاال صاحب فيه أمت الذي من اليوم ابتدا  أو اخلالص يف معاياة احلق اتريخ

 حتتسب بفوائض أتخري وجواب يتمتع ستشارةاال صاحب فإن ذلك يتم مل إليه، إذا ُوّجه اإلعالم الذي
 املستحقة املبالغ أساس على التأخري فوائض هذا األجل، وحتتسب انتها  يلي الذي اليوم من ابتدا 

 .الاقدية السوق يف هبا الاسبة املعمول ابعتماد
 تلقيه اتريخ من يوما15) )عشر  أتقصاه مخسة أجل يف ستشارةاال صاحب خالص احملاسب على يتعنّي 
 .املؤيدة الواثئق تتوفر مجيع أن شريطة ابلصرف األمر

 
 الصابخل املكلف احملاسب:27الفصل

، الشايبأبو القاسم  شارعبالكائن  املركز الفين للزراعات احملمية و اجليوحراريةومقره املركز الفين حماسب 
 .، هو املكلف ابخلالص5200 تقابس

 
 

 االستشارة تسجيل:28الفصل 
 . االستشارةعلى نفقة صاحب  االستشارةحتمل معاليم تسجيل 

 
 النصوص املرجعّية: 29الفصل 

يف مجيع احلاالت وخاّصة احلاالت اليت مل يتّم التطّرق إليها يف كراس الشروط هذا  االستشارةختضع هذه 
 :إىل مقتضيات أحكام

 جملة احملاسبة العمومية، -
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 املتممة الاصوص ومجيع الطرتقات جملة إبصدار واملتعلق 1999 جويلية 26يف املؤرخ71 عدد القانون -
 له، املاقحةو 

 العرابت، هتيئة و لتجهيز الفاية القواعد بضبط واملتعلق  2000جانفي24يف املؤرخ147عدد األمر -
 املتعلق بتاظيم الصفقات العمومية، 2204مارس  03 ؤرخ يفامل2204لساة  0231األمر عدد  -
 العرابت تقتاا اب املتعلق و 2012   مارس 30يف املؤرخ 2012لساة 18 عدد احلكومة رئيس ماشور -

 العمومية، ابملصاحل رةالسيا
 15يف املؤرخ ابلقرار تاقيحه مت كما 1995 أوت 10يف املؤرخ والاقل والصااعة التجارة وزرا  من تقرار -

 اخلاص الشروط كراس على ابملصادتقة املتعلق 1999 فيفري 5 يف املؤرخ ابلقرار و1996  أوت
 ،املوردة أو حمليا املصاعة الطرتقات عرب الربي الاقل معدات بتسويق

 العامة املطبق يف الصفقات العمومية اخلاصة ابلتزود مبواد عادية وخدمات،كراس الشروط اإلدارية  -
ذات العالتقة ابإلطار العام للصفقات العمومّية، اجلاري هبا  ،مجيع الاصوص القانونية والرتتيبّية -

 .العمل
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 مالحق كّراس الشروط اإلدارية اخلاّصة
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إرشادات عاّمة ختّص العارض بطاقة: 1ملحق عدد  
 

 .................................................................... :االسم االجتماعي للشركة
 ...................................................................... :ةالشكل القانوين للشرك

 ............................................................................ :رأس مال الشركة
 .............................................................................. :العنوان الكامل

 ..................................... :الفاكس ................................... :رقم اهلاتف
 ................................................. :حتت عددالوطين للمؤسسات مرّّسة ابلسجل 

 ..................................................................... :معّرف اهلويّة اجلبائّيةرقم 
 ..... .................................... :االخنراط يف الصندوق الوطين للّضمان االجتماعي رقم

 ................................................... :للشركة( الربيديّة/البنكّية)عدد معّرف اهلويّة 
 : ...................................مكتب الربيد/الوكالة .............................. :البنك

 ...............................................................................  :وكيل الشركة
 ........................................... :(االسم واللقب والّصفة)إلمضاء لالّشخص املفّوض 

 ....................: ..............(اجلّوال)............... ............... (:القارّ )رقم اهلاتف 
 .................................................... ........................ :الربيد اإللكرتوين

 
 ..........................  يف.............. ـ ـــــُحّرر ب

 العارض
 ) واإلمضاءاخلتم )
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 املصنعةالتزام بوجود التمثيلية القانونية للشركة : 2 ملحق عدد
 ومبدة الضمان وخدمات ما بعد البيع وتوفري قطع غيار

 

 
(: االسم واللقب والصفة)إين املمضي أسفله 

....................................................... 
: واملتعهد ابسم وحلساب شركة

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

 لتزم بوجود التمثيلية القانونية للشركة املصاعة لوسائل الاقل املقرتحة ضمن العرض الفين،أ -
ألتزم بتقدمي شهادة ضمان للمشرتي العمومي صاحلة ملدة  -

وتتكّفل الشركة خالل مّدة الضمان على نفقتها جبميع . ....................................
 اإلصالحات الالزمة والضروريّة للقطع اليت تبنّي هبا خلل يف الصاع أو يف الرتكيب،

غيار التقطع  خمتلف خدمات ما بعد البيع ابلاسبة لوسائل الاقل، إضافة إىل توفري ألتزم بتوفري -
طبقا ملا هو ماصوص عليه بكرّاس  ساوات ابعتبار مدة الضمان( 5)ال تقل عن مخس  ملدةالالزمة 
 . الشروط

 . املركز الفيناملتعّلق ابتقتاا  وسائل نقل لفائدة  2222 /51وذلك يف إطار طلب العروض عدد 
 

 ..........................  يف.............. ـ ـــــُحّرر ب
 العارض

 ) واإلمضاءاخلتم )
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 3د ملحق عد
 "1عدد الفصل "أسعارجدول 
 (بنزين مقاعد 5سّيارة خاّصة )سّيارة مصلحة 

ابحتساب مجيع التونسي  ابلدينارقدره  مجليأوقفت هذه القائمة مببلغ 
 ....................اآلداءات

.............................................................................................. 
 ..........................  يف.............. ـ ـــــُحّرر ب

 ) واإلمضاءاخلتم )العارض

………………………………………… 
Concessionnaire/ soumissionnaire 

………………………………………… 
Marque 

………………………………………… 
Modèle 

2 Quantité 

En Toutes Lettres (en DT) En Chiffres (en DT) Prix 
……………………… 
……………………… …………………. 

Prix Unitaire Hors Taxe (1) 

……………………… 
……………………… …………………. 

Frais d’immatriculation (2) 

……………………… 
……………………… …………………. 

Droit de Maîtrise de l’Energie (3) 

……………………… 
……………………… …………………. 

Montant TVA (4) 

……………………… 
……………………… …………………. 

Prix Unitaire TTC (5) 
(5) = (4) + (3) + (2) + (1) 

……………………… 
……………………… …………………. 

MONTANT TOTAL Article 1= 
Prix Unitaire TTC X 2 
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 الخاّصة فنيّةال الشروط كراس

LES CONITIONS GENERALES DE SERVICE 

1/ NORMES  
Les normes exigées en matière de matériaux et de fabrication pour la production et la 
fabrication des fournitures sont : ISO, SAE, EN. 

2/ PIECES DE RECHANGE – SERVICE APRES VENTE 

Pour une période de cinq (05) ans, le Fournisseur garantit que son représentant local 
assurera toutes les opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des 
engins (exemple : les visites de garantie, l’entretien préventif, les réparations, les 
dépannages sur chantiers, …) et conservera des stocks suffisants pour fournir les pièces 
de rechange consommables.  
Les autres pièces de rechange et composants seront fournis aussi rapidement que 
possible. 
La livraison de ces pièces doit s’effectuer dans un délai de deux (02) jours pour les pièces 
de consommation courante, et de quinze (15) jours pour les pièces à caractéristiques 
spéciales.  
Ces délais de livraison prennent effet à partir de la date de la réception provisoire. En cas 
de défaillance dans la fourniture des pièces de rechange réclamés par le CTCPG, le 
fournisseur et son représentant en Tunisie seront tenus de dédommager le CTCPG pour 
les préjudices qui lui seront provoqués. 

3/ DOCUMENTATION TECHNIQUE  
Le fournisseur doit fournir avec chaque engin : 

- Une documentation technique en langue française détaillée, 

- Deux exemplaires du manuel d’utilisation, d’entretien et de réparation, 

- Les différents plans électriques et pneumatiques. 

4/ SERVICES CONNEXES  
Le fournisseur devra fournir et assurer les services connexes suivants :  

4.1- Le fournisseur déléguera à ses frais des techniciens expérimentés pour :  
- Diriger la mise au point et le contrôle de tout le matériel ;  
- Assurer leur mise en service ;  
- Assister aux essais et contrôles de réception.  

4.2- Enregistrement, préparation des cartes grises immatriculées en PE et des plaques 
d’immatriculation en PE de chaque engin. 

5/ CONDITIONS AMBIANTES  
Le matériel à fournir doit assurer la qualité du service demandé dans les conditions 
tropicales.  
Les données Suivantes sont fournies à titre indicatif :  

- Altitude maximale : 100 m  
- Température maximale de l’air : + 50° C  
- Température minimale de l’air : - 06° C  
- Humidité relative : jusqu’à 88 %  
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- Atmosphère particulièrement poussiéreuse.  
6/ MATERIEL ROULANT  

Pour le matériel roulant, les équipements de freinage, d’embrayage, et de suspension 
doivent être adaptés aux conditions d’utilisation les plus sévères.  

7/ LANGUE ET UNITE  
Les plaques signalétiques ainsi que les indications de commande doivent être traduites 
en langue française.  
Pour toutes les grandeurs appréciant les spécifications du matériel, les unités du système 
métrique doivent être utilisées.  

8/ CONCEPTION DU MATERIEL 
Le matériel doit être conçu de façon à faciliter au maximum l’entretien (en particulier le 
démontage, le montage, le graissage,…), et à en réduire les coûts.  

9/ RESERVOIRS  
Tous les bouchons de réservoirs (gasoil et huile monteur) doivent être attachés par câble 
ou chaînettes.  

10/ REGLEMENTATION  
Dans tous les cas, les caractéristiques géométriques et la signalisation du matériel 
doivent être conformes au code de la route de la République Tunisienne. A titre 
d’exemple, la largeur maximale hors tout de chaque engin ne doit pas dépasser 2,55 
mètres. Les véhicules comporteront des plaques réglementaires.  

11/ EXTINCTEURS  
Tous les engins doivent être équipés d’extincteurs rechargeables en Tunisie.  

12/ CARACTERISTIQUE TECHNIQUES  
Feux et signalisation : Conforme au code de la route Tunisien.  
Equipements standard :(à fournir avec chaque engin) 

- Outillage (cric et manivelle à tonnage approprié, clés, trousse d’outillage, etc....), 

- Jeu de tapis approprié,  

- Un extincteur à capacité appropriée, 

- Deux triangles de signalisation, 

- Une roue de secours pour chaque type de roue. 

Le tableau de bord : équipé de tous les indicateurs et témoins assurant la sécurité du 
matériel roulant et notamment un indicateur de température de l’eau équipé d’un 
contrôlographe.  
Flexibles : 
Les flexibles doivent être conformes au moins à la norme SAE 100R2AT (ou 
DIN200222SN). 
Les flexibles doivent être conformes au moins à la norme SAE 100R1AT (ou DIN 
200221SN). 
 
 

Fait à …………………... Le .….. / .…. / ………… 
(Signature et cachet) 
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ARTICLE1 » «SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 (بازين مقاعد 5سّيارة خاّصة )سّيارة مصلحة 

 

Caractéristiques minimales demandées 
 

A préciser par le soumissionnaire Marque 
A préciser par le soumissionnaire Modèle 
A préciser par le soumissionnaire Type constructeur 

Voiture particulière Genre 
Essence Energie 

1100 cm3 
≤ Cylindrée ≤ 1400 cm3 Cylindrée 

Conduite intérieure 4 portes + coffret arrière Carrosserie  
12 V Tension d’alimentation 

Oui 
Présence d’un indicateur et/ou d’un témoin 
de température de liquide de 
refroidissement 

> 2350 mm Empattement  
4 portes latérales Nombre de portes 

Mécanique  
5 rapports avant au minimum 

+ 1 rapport arrière 
Boite de vitesse 

Au minimum avant Dispositif de remorquage 
2 avants au minimum Appui tête  

Deux rétroviseurs extérieurs Rétroviseur  
Oui Climatisation  

Au minimum 1 airbag conducteur 
+ 1 airbag passager Airbag  

Oui Direction assistée  
Poste Radio Lecteur CD + Port USB 

Rideaux latéraux et à l’arrière  
Enjoliveurs (04 roues)  

Equipements 

De même dimension Roue de secours 
Conventionnelle et acceptée  

Par le CTCPG  Couleur  

Oui Carte grise et plaque immatriculation en PE 
Au minimum 1 année Garantie 

 
 ..........................  يف.............. ـ ـــــُحّرر ب

 ) واإلمضاءاخلتم )العارض
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اخلاّصةالفنّية  الشروطمالحق كّراس   
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 "1الفصل عدد "استمارة اإلجابة على اخلاصّيات الفنّية: 4د ملحق عد

 ..........................  يف.............. ـ ـــــُحّرر ب
 ) واإلمضاءاخلتم )العارض

 ( بنزين مقاعد 5سّيارة خاّصة )سّيارة مصلحة 
Caractéristiques proposées 

 جيب التاصيص على اخلاصيات الفاّية املقرتحة
 «OUI»بكّل دتقة وعدم االتقتصار على ذكر عبارة 

Caractéristiques Minimales 
Demandées  

Généralité 

 A préciser Marque 
 A préciser Modèle 
 A préciser Type constructeur 
 Voiture particulière Genre 

Exigences techniques 

 Essence Energie 
 1100 cm3

≤Cylindrée≤ 1400 cm3 Cylindrée 
 Break vitrée Carrosserie  
 12 V Tension d’alimentation 

 Oui 
Présence d’un indicateur et/ou d’un 
témoin de température de liquide de 
refroidissement 

 > 2350 mm Empattement  
 4 portes latérales Nombre de portes 

 
Mécanique  

5 rapports avant au minimum 
+ 1 rapport arrière 

Boite de vitesse 

 Au minimum avant Dispositif de remorquage 
 2 avants au minimum Appui tête  
 2 rétroviseurs extérieurs Rétroviseur  
 Oui Climatisation  

 Au minimum1 airbag conducteur 
+ 1 airbag passager Airbag  

 Oui Direction assistée  

 
Poste radio (lecteur CD + port USB) 

Rideaux latéraux et à l’arrière 
Enjoliveurs (04 roues) 

Equipements 

 De même dimension Roue de secours 

 Conventionnelle et acceptée  
par le CTCPG Couleur  

 Au minimum 1 année Garantie 


