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كـّراس الّشـروط اإلداریة الخاصة:العنوان األول
شروط طلب العروض:األولالباب 

موضوع طلب العروض :1الفصل
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شروط المشاركة:2الفصل 
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مدة صلوحیة الصفقة :15الفصل 
آجال بدایة اإلنجاز :16الفصل 
المطابقة للمواصفات:17الفصل 
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معالیم تسجیل الصفقة:25الفصل 
صحة الصفقة:26الفصل 
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بطاقة إرشادات عامة حول المشارك:1الملحق عدد 
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الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك:1ملحق عدد

..................................................................................................................................:االسم االجتماعيواالسم واللقب أ

.................................................................................................................................................................:القانونيالنظام 

......................................................................................................................................................................:عنوان المقر

...............................................................................................................................................................................:لھاتفا

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

........................................................................................................................................................................:رأس المال

.................................................................................................................................:مرسم بالسجل التجاري تحت عدد

.......................................................................................................................................................:رقم المعّرف الجبائي

.............................................................................)االسم واللقب والخطة(الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض

)البنك والرقم بالكامل(:عین إستعمالھ لخالص الخدمات المنجزةرقم الحساب الجاري لصاحب الصفقة الذي یت

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

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

)إمضاء المشارك وختمھ(
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الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

تصریح على الشرف بعدم اإلفالس:2ملحق عدد 
أو بعدم الوجود في وضعیة تسویة قضائیة

.................................................................................................................)االسم واللقب والخطة(سفلھإني الممضي أ

.....................................................................................................................)االسم االجتماعي والعنوان( ممثل شركة

..................................................تحت عدد...................................................................المرسمة بالسجل التجاري بـ

................................................................................................................)العنوان بالكامل(المعیّن محل مخابرتھا بـ 

".العارض"المسمى في ما یلي 

.في وضعیة تسویة قضائیةأو أصّرح على شرفي أني لست في حالة إفالس 

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

)إمضاء المشارك وختمھ(

.في حالة التسویة الرضائیة، یجب أن یقدم المشارك شھادة في الغرض: مالحظة
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الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

التزام الكفیل بالتضامن المعوض للضمان الوقتينموذج:3ملحق عدد

.........................................................................................................)1(الممضون أسفلھ نحن – أسفلھالممضيإني

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

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

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

–علیھالمصادقة تمت .........................................................................................................................................)3(أن نشھد-أشھد:أوال
المتعلق2014مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدداألمر من 113 عمال بالفصل المالیةوزیرعلیھا من

)3(وأنسحبھایقع لم المصادقةھذهوأنالعمومیةبتنظیم الصفقات
العام المالأمینأودعت لدى–قد أودع..................................................................................................................................................................

5.000(دینار آالف خمسة وقدرهالقارالضمان مبلغ ..............................بتاریخ ....................عدد الوصل حسب التونسیةللبالد
.إرجاعھیقع لم الضمانھذاوأنإلیھالمشارمن األمر 113 بالفصل علیھالمنصوص)دینار

)5( بـ والقاطن...............................................)4(وبالتضامن شخصیة بصفة نكفل أننا–أكفلأنني–نصرح–أصرح:ثانیا
............................................................................................................................................................

الجھویة ركةمن طرف الش........................طلب العروض المعلن عنھ بتاریخ  في المشاركة قصد الوقتيالضمان مبلغ بعنوان

.............................................................................................................................)6(والمتعلق بـ بصفاقس للنقل

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

 ،)باألحرف(..............................................................................…بـ الوقتيالضمان مبلغ حدد
).ام باألرق(دینارا..................................................وبـ

بعنوان طلب العروض عندبھمدیناالعارضیكون قد أعاله والذيالمضمون فیھ المذكورالمبلغ بدفع نلتزم–ألتزم:ثالثا
.أو قضائي مسبقإداريإجراءبأيأو القیام مسبق تنبیھدون بصفاقس للنقل الجھویةالشركةبھتتقدم كتابي طلبأول
.العروضلقبولمحددأجل آلخر الیوم الموالي من ابتداء ومای120لمدة صالحا الضمانھذایبقى

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

)وختمھاالمالیةالمؤسسةإمضاء(

أو للممضینواللقب للممضياالسم)1(
الضامنةوعنوان المؤسسةاالجتماعياالسم)2(
  امنةالضاالسم االجتماعي للمؤسسة)3(
)ذات معنویة(االجتماعي للعارض أو االسم)ذات طبیعیة(العارض اسم)4(
العارضعنوان)5(

موضوع طلب العروض(6)
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الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

نھائينموذج التزام الكفیل بالتضامن المعوض للضمان ال:4ملحق عدد 

..........................................................................................................)1(الممضون أسفلھ نحن – أسفلھالممضيإني

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

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

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

–علیھالمصادقة تمت .........................................................................................................................................)3(أن نشھد-أشھد:أوال
المتعلق2014مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدداألمر من 113 عمال بالفصل المالیةوزیرعلیھا من

)3(وأنسحبھایقع لم المصادقةھذهوأنكما تّم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص الموالیة العمومیةبتنظیم الصفقات
العام المالأمینأودعت لدى–دعقد أو..................................................................................................................................................................

5.000(دینار آالف خمسة وقدرهالقارالضمان مبلغ ..............................بتاریخ ....................عدد الوصل حسب التونسیةللبالد
.إرجاعھیقع لم الضمانھذاوأنإلیھالمشارمن األمر 113 بالفصل علیھالمنصوص)دینار

)5( بـ والقاطن...............................................)4(وبالتضامن شخصیة بصفة نكفل أننا–أكفلأنني–نصرح–أصرح:ثانیا
النھائي الذي التزم بھ بصفتھ صاحب الضمان مبلغ وانبعن...............................................................................................................................

)7(والمسجلة بالقباضة المالیة ..........................بتاریخ...................)6(المبرمة مع .....................الّصفقة عدد 
................................................)8(المتعلقة    بـ ........................

، )باألحرف(دینارا ..................................................من مبلغ الّصفقة وھو ما یوافق %........حدد مبلغ الضمان النھائي بـ 
).باألرقام(دینارا ....................................و

المضمون فیھ المذكور أعاله والذي قد یكون صاحب الّصفقة مدینا بھ بعنوان نلتزم، بالتضامن بدفع المبلغ–ألتزم :ثالثا
لنا إمكانیة إثارة أي –الّصفقة المشار إلیھا أعاله وذلك عند أول طلب كتابي یتقدم بھ المشتري العمومي دون أن یكون لي 

.دفع مھما كان سببھ ودون تنبیھ مسبق أو القیام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق

المشار إلیھ أعاله، یرجع 2014مارس 13المؤرخ في  2014لسنة   1039من األمر 108عمال بأحكام الفصل :رابعا
أشھر بعد االستالم النھائي للخدمات ، وإذا تّم 4الضمان النھائي أو یوضع حدّ اللتزام الكفیل بالتضامن آلیا في اجل أقصاه 

مومي قبل انقضاء األجل األقصى بمقتضى رسالة معللة مضمونة الوصول أو إعالم صاحب الّصفقة من قبل المشتري الع
بأیة وسیلة تعطي تاریخا ثابتا لھذا اإلعالم بأن صاحب الّصفقة لم یف بجمیع التزاماتھ، ال یرجع الضمان النھائي أو یوضع 

.حدّ اللتزام الكفیل بالتضامن إال برسالة رفع الید یسلمھا المشتري العمومي

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

)وختمھاالمالیةالمؤسسةإمضاء(

االسم واللقب للممضي أو للممضین )1
المؤسسة الضامنةاالسم االجتماعي وعنوان)2(
الضامنةاالسم االجتماعي للمؤسسة)3(
اسم صاحب الّصفقة   )4(
عنوان صاحب الّصفقة)5(
  ومي المشتري العم)6(
ذكر مراجع التسجیل لدى القباضة المالیة)7(
موضوع الّصفقة )8(
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الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

جدول األثمان:05ملحق عدد

"صیف"قمیص أكمام قصیرة :1قسط عدد 

الثمن الفردي)أ (

البیان
الثمن الفردي 

ن إعتبار بدو
األداء

Fodec
األداء على القیمة 

T.V.Aالمضافة  
الثمن الفردي بإعتبار 

كل األداءات

قمیص أكمام قصیرة

...............................................................................الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لقمیص صیف أكمام قصیرة یساوي 

).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(...................................................................................................................................................

الثمن الجملي )ب(

الكمیة القصوىالبیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار

أ ق م

لثمن الجملي ا
بدون إعتبار

أ ق م

الثمن الفردي 
بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
بإعتبار األداءات 

5000قمیص أكمام قصیرة

...................................................................................الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لقمیص صیف أكمام قصیرة یساوي 

).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(...................................................................................................................................................

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

)مشارك وختمھإمضاء ال(
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الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

جدول األثمان:05ملحق عدد

"صیف"حذاء :2قسط عدد 

الثمن الفردي)أ (

البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

األداء
Fodec

األداء على القیمة 
T.V.Aالمضافة  

الفردي بإعتبار الثمن
كل األداءات

حذاء صیف 

..........................................................................................................الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لحذاء صیف یساوي 

).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(...................................................................................................................................................

الثمن الجملي )ب(

الكمیة البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار

أ ق م

الثمن الجملي 
بدون إعتبار

أ ق م

الثمن الفردي 
ءاتبإعتبار األدا

الثمن الجملي 
بإعتبار األداءات 

حذاء صیف
2600

...................................................................................................الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لحذاء صیف   یساوي 

).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(...................................................................................................................................................

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

)إمضاء المشارك وختمھ(
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الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

صفقة إكساء أعوان الشركةالعروض الوطني الخاص بطلب 

جدول األثمان:05ملحق عدد

"أعوان الفنیة"حذاء أمان :3قسط عدد 

الثمن الفردي)أ (

البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

األداء
Fodec

األداء على القیمة 
T.V.Aالمضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
كل األداءات

ن الفنیة حذاء أمان أعوا

............................................................................................الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لحذاء امان أعوان الفنیة یساوي 

).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(...................................................................................................................................................

الثمن الجملي )ب(

الكمیة البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار

أ ق م

الثمن الجملي 
بدون إعتبار

أ ق م

الثمن الفردي 
بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
اءات بإعتبار األد

حذاء أمان أعوان الفنیة 
900

............................................................................................الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لحذاء أمان أعوان الفنیة یساوي 

).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(...................................................................................................................................................

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

)إمضاء المشارك وختمھ(
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الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

صفقة إكساء أعوان الشركةي الخاص بطلب العروض الوطن

جدول األثمان:05ملحق عدد

بدلة عمل صیف :4قسط عدد 

antalonPVeste +

الثمن الفردي)أ (

البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

األداء
Fodec

األداء على القیمة 
T.V.Aالمضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
كل األداءات

بدلة عمل صیف
Veste + Pantalon

veste"الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل صیف + pantalon" یساوي.............................................................................

).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(...................................................................................................................................................

الثمن الجملي بدون إعتبار األداءات)ب(

الكمیة البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار

أ ق م

الثمن الجملي 
بدون إعتبار

أ ق م

الثمن الفردي 
بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
بإعتبار األداءات 

بدلة عمل صیف
Veste + Pantalon360

veste"الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل صیف  + pantalon" یساوي......................................................................

).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(...................................................................................................................................................

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

)إمضاء المشارك وختمھ(
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الشركة الجھویة للنقل بوالیة صفاقس

صفقة إكساء أعوان الشركةطلب العروض الوطني الخاص ب

جدول األثمان:05ملحق عدد

بدلة عمل صیف :5قسط عدد 

antalonPBlouse +

الثمن الفردي)أ (

البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار 

األداء
Fodec

األداء على القیمة 
T.V.Aالمضافة  

الثمن الفردي بإعتبار 
كل األداءات

بدلة عمل صیف
Blouse + Pantalon

blouse"الثمن الفردي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل صیف  + pantalon" یساوي........................

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

).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(...................................................................................................................................................

الثمن الجملي بدون إعتبار األداءات)ب(

الكمیة البیان
الثمن الفردي 
بدون إعتبار

أ ق م

لجملي الثمن ا
بدون إعتبار

أ ق م

الثمن الفردي 
بإعتبار األداءات

الثمن الجملي 
بإعتبار األداءات 

بدلة عمل صیف
Blouse + Pantalon300

blouse"الثمن الجملي بإعتبار كل األداءات لبدلة عمل صیف + pantalon" یساوي
.................................................................................................................................................................................................................................

).بلسان القلم بإعتبار كل األداءات(...................................................................................................................................................

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

)إمضاء المشارك وختمھ(














































































