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استشارة خاصّة بتزويد المدرسة باللحوم الحمراء
ّل:
الفصل األو
 1-1الموضوع :تتمثل االستشارة في تزويد المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب باللحوم الحمراء لسنة 2020
(توفير  +نقل ) .
 2-1تتكون االستشارة من قسط وحيد  :تزويد المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب باللحوم الحمراء
الفصل الثاني :شروط المشاركة
يمكن لكل مزود مختص و مرخص له ويستوفي الشروط اإلدارية و الفنية المشاركة في االستشارة.
يخول المشاركة للمزودين الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنية و المالية لحسن انجاز الطلبات ما عدى الذين صدر في شأنهم أي
إجراء شطب أو فسخ عقود تزود مع المؤسسة والصادرة في شأنهم بطاقة متابعة من المرصد الوطني للصفقات العمومية .
الفصل الثالث  :تمويل الصفقة
تمول الصفقة عن طريق ميزانية المدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب (العنوان األول ) .
الفصل الرابع :طريقة تقديم العروض :
يتكون العرض من:
ّ
عرض فني.عرض مالي.يضمن العرض الفني و العرض المالي في ظرفين منفصلين .
ويدرج هذين الظرفين في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة " استشارة عدد  219/01يتعلق بتزويد المدرسة
باللحوم الحمراء لسنة  2020ال يفتح قبل يوم  ......................على الساعة العاشرة صباحا " .
يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي الوثائق اإلدارية ووثيقة الضمان الوقتي .

يحتوي الظرف الخارجي على الوثائق اإلداريّة التّالية:

الوثائق اإلدارية
بيان الوثيقة
1

الضمان الوقتي

واجبات المشارك
العمليّات المطلوبة
وصل مسلّم من قبل المحاسب العمومي
 في حالة الدفع نقدا:أصل وصل الخالص الذي يثبت إيداع المبلغ نقدا أو العون المؤ ّهل لذلك.
لدى العون المحاسب للمدرسة .

 في حالة تقديم التزام كفيل بالتّضامن :2
3
4
5

الباتيندا أو ما يفيد نسخة من الباتيندا أو كراس شروط ممارسة المهنة
ممارسة النشاط
شهادة في الوضعيّة شهادة في الوضعيّة الجبائيّة صالحة إلى آخر أجل
محدّد لقبول العروض.
الجبائيّة.
شهادة انخراط في نظام نسخة مطابقة لألصل
الضمان االجتماعي
نظير من السجل التجاري
السج ّل التجاري
2

 إمضاء المؤسّسة الماليّة وختمها فيآخر الوثيقة مع بيان التاريخ.
إمضاء وختم مصالح وزارة الماليّة مع
بيان التّاريخ
صندوق مع بيان
إمضاء وختم مصالح ال ّ
التّاريخ
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7

8

تصريح على الشرف تصريح طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 5
بعدم التّأثير في مختلف
إجراءات إبرام الصفقة
تصريح على الشرف تصريح طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 2
ّ
بأن العارض لم يكن
عونا طيلة الخمس
سنوات األخيرة
الشروط تأشيرة صاحب الصفقة على ك ّل صفحة.
كراس
ّ
صة.
اإلداريّة الخا ّ

تاريخ وإمضاء وختم العارض
تاريخ وإمضاء وختم العارض

تاريخ وإمضاء وختم العارض في آخر
الوثيقة.

ال ّ
ظرف المتض ّمن للوثائق الفنيّة
بيان الوثيقة
1
صة
كراس الشروط الفنيّة الخا ّ
ّ

العمليّات المطلوبة

واجبات المشارك

تأشيرة صاحب الصفقة على ك ّل صفحة.

تاريخ وإمضاء وختم العارض
في آخر الوثيقة.
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قائمة لجميع وسائل النقل التي على -نسخة مطابقة لألصل من البطاقة الرماديّة تاريخ وإمضاء وختم العارض
ذ ّمة المشارك (ملكيّة ,كراء ,إيجار المعنيّة صالحة عند التاريخ األقصى المحدّد في آخر الوثيقة.
مالي  )....leasingطبقا للنموذج لقبول العروض.
عقد مسجل يحدد فيه عدد وسائل النقل المزمعالمدرج بالملحق عدد 03
مبردة –
وضعها علي ذمة المشارك و نوعها ) ّ
عازلة – مغطاة ) صالحة طيلة المدّة التّعاقديّة
مسجّلة لدى إحدى القباضات الماليّة بالنسبة
لجميع وسائل النقل طبقا للملحق عدد .03

3

ّ
يغطي نسخة أصلية من العقد أو نسخة مطابقة لألصل
عقد مع طبيب بيطري قار
كامل مدّة تنفيذ الصفقة.
تعميرها طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 01
بطاقة إرشادات
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تصريح على الشرف بصحة تعميرها طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 07
المعطيات و احترام شروط
المشاركة
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تاريخ وامضاء وختم الطبيب
البيطري
تاريخ وإمضاء وختم العارض في
آخر الوثيقة.
تاريخ وإمضاء وختم العارض في
آخر الوثيقة.

الظرف المتض ّمن للوثائق الماليّة
بيان الوثيقة

العمليّات المطلوبة

التّع ّهد(ملحق وثيقة التع ّهد طبقا للنماذج المدرجة بالمالحق

واجبات المشارك

1

وثيقة
عدد)40

2

صفحات وإمضاء
جدول األسعار(ملحق أصل النموذج المسلّم من قبل المدرسة بعد إدراج التّأشير على جميع ال ّ
األثمان بلسان القلم وباألرقام طبقا للنموذج المرفق المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان
عدد )06
التّاريخ.
بالملحق.
3

إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.

يتضمن الظرف الخارجي الى جانب العرضين الفني و المالي الوثائق التالية:
 ضمان وقتي صلوحيته  90يوما بداية من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض ويمكن أن يكون الضمان الوقتيبنكيا أو يودع نقدا لدى قابض المدرسة ويرسل الوصل األصلي المسلم مع العرض الفني و يكون مبلغه 500,000د
مالحظة :يجب أن تكون وسائل النقل مبردة .
مالحظــــة :
يقصى العرض لألسباب التالية :
 وروده بعد اآلجال المحددة لقبوله . إذا لم يشتمل على الضمان الوقتي . إذا لم ت ستوف بشأنه الوثائق المنقوصة أو المعطيات أو اإلمضاءات الالزمة لكراسات الشروط أو تقديم ضمانات صحيحةالمعطيات عند االقتضاء في اآلجال المحددة من طرف اإلدارة .
الفصل الخامس :الضمان الوقتي و صالحية العروض.
حددت مدّة صالحية الضمان الوقتي ب  90يوما بداية من اليوم الموالي لتاريخ أخر أجل لقبول العروض.
بمجرد إسناد الصفقة يسحب صاحب الصفقة الضمان الوقتي من اإلدارة بعد اإلدالء بالضمان النهائي كما يمكن لبقية
المشاركين استرجاع الضمان الوقتي من اإلدارة حسب التراتيب الجاري بها العمل ,تكون صالحية العروض مطابقة لصالحية
الضمان الوقتي .
الفصل السادس :سحب كراسات الشروط:
بمجرد اعالن الدعوة الى المنافسة يمكن للمشاركين المحتملين الذين يرغبون في المشاركة سحب كراسات الشروط مجانا من
مقر ادارة المدرسة على العنوان المشار اليه باإلعالن و ذلك خالل التوقيت اإلداري أو سحبها من الموقع اإللكتروني الرسمي
للمدرسة .www.esier.agrinte.tnاو عبر موقع الشراء عن بعد .TUNEPS
الفصل السابع :فتح الظروف:
ت جتمع لجنة فتح العروض لفتح الظروف الخارجية و الظروف المحتوية على العرض الفني و العرض المالي بصفة علنية
بمقر المدرسة يوم ...............على الساعة العاشرة صباحا .
و يمكن للجنة فت ح العروض عند االقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما في ذلك الوثائق
االدارية الى استيفاء وثائقهم في أجل أقصاه  05أيام من تاريخ المراسلة .
حاالت اإلقصاء األلي :
كما تتولى لجنة الفتح االقصاء االلي في الحاالت التالية:
العروض الواردة أو المسلمة بعد اخر أجل محدد لقبول العروض.العروض التي لم تتضمن وثيقة الضمان الوقتي.الفصل الثامن :تقييم العروض:

 :1-8مطابقة العروض

بكراس ال ّ
صفقة ولل ّ
شروط أو
صيات الفنيّة المدرجة ّ
شروط والخا ّ
يقصى ك ّل عرض غير مطابق لموضوع ال ّ
الّذي يتض ّمن تحفّظات لم يت ّم رفعها بطلب من إدارة المدرسة .
 :2-8منهجيّة تقييم العروض

يتم تقييم العروض وفقا لإلجراءات التالية:
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:1-2-8تتولّى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبّت ,باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي ,من صحّة
المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابيّة والماديّة عند اإلقتضاء.
الوثائق
ّ
في حالة وجود تضارب بين بيانات جدول األسعـار وبيانات وثيقة التعهد ،فإن بيانات األسعار المكتوبةباألحرف ضمن جدول األسعـار هي التي يؤخذ بها ,وتعدّل وجوبـا البيانـات المخالفة ,وكذلك األخطاء الماديـة
صفقة .
في العمليـات الحسابيـّة وذلك بإثبات المبلغ الحقيقي لل ّ
ثم تتولّى اللّجنة ترتيب جميع العروض المالية تصاعديّا حسب شروط المشاركة المبيّنة بالفصل  2و باعتبار
الشروط التالية :
 :2-2-8تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفنّي المقدّم من قبل صاحب العرض
بكراس
صيات والمواصفات المطلوبة ّ
المالي األق ّل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقة عرضه للخا ّ
صة .
الشروط الفنّية الخا ّ
الشروط الفنيّة الدنيا التي يجب على المشارك أن يستجيب لها فيما يلي:

الشــروط الفنيّــــة

المالحظــــات

وسائل النقل :
عربة واحدة تكون مبردة

يجب اإلستظهار بنسخة من البطاقة الرمادية لكل وسيلة نقل مقترحة وفي صور الكراء يضاف عقد
الكراء صالح طوال السنة المالية  2018مع إمضاء معرف به مع نسخة من البطاقة الرمادية للمالك
.
مالحظة  :ال يمكن قبول أي عرض يتضمن إلتزاما أو تعهدا بتوفير المعدات المطلوبة .

تتولى لجنة فرز العروض الفنية النظر في مدى استجابة كل عارض للمقاييس المذكورة أعاله و لمقتضيات كراس الشروط
اإلدارية و الفنية و يقصى كل عرض غير مطابق و ال يستجيب للشروط التعاقدية و تقوم بعد ذلك بتضمين أعمالها في تقرير
فرز فني مفصل يعرض على لجنة الصفقات ذات النظر.

صفقة:
 .إسناد ال ّ

تسند الصفقة باعتبار جميع فصوله للعرض المالي األقل ثمنا في صورة مطابقة عرضه الفني لكراسات
الشروط باعتبار التخفيض المحتمل المقترح من طرف صاحب العرض.

الفصل التاسع :تحديد مبلغ الصفقة:

تبرم الصفقة على أساس أثمان فردية ويجب على المشارك أن يدرج بجدول األسعار األثمان المذكورة بلسان القلم
وباألرقام دون احتساب األداء على القيمة المضافة  ,ث ّم يقوم بتضمين هذه األثمان بالتفصيل التقديري وتطبيقها
على الك ّميات التقديرية الدنيا والقصوى بحيث يتم تحديد مبلغ العرض دون اعتبار األداء على القيمة المضافة,
ويضاف إلى هذا المبلغ األداء على القيمة المضافة ويت ّم إدراجه ضمن وثيقة التعهد باعتباره مبلغ العرض .يتعين
على المشارك أن يبيّن بصفة منفصلة مبلغ األداء على القيمة المضافة والمبلغ الجملي باعتبار جميع األداءات.
مالحظة  :يمكن للمشارك أن يقترح تخفيضات على مبلغ العرض دون اعتبار األداء على القيمة المضافة في شكل
ينص على هذه التخفيضات
نسبة أو نسب مائوية تطبق على جميع األثمان الفردية .ويتعيّن على المشارك أن
ّ
باألرقام وبلسان القلم ضمن وثيقة التع ّهد وأن يبيّن شروط تطبيقها .وفي صورة وجود تضارب بين نسب التخفيض
ومبالغ التخفيض ,يتم إصالح العرض على أساس نسب التخفيض.
الفصل السابع :صالحية الصفقة و إسنادها و تسجيلها.
ال تكون هذه الصفقة نافذة المفعول إال بعد مصادقة السيد المدير العام للمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب عليها.
يتولى المدير العام للمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب تبليغ إسناد الصفقة و المطالبة بتسجيلها و تقديم الضمان النهائي عن
طريق إذن إداري و ذلك قبل انقضاء مدة صالحية العروض و تسلم اإلدارة للعارض دون مقابل  05نسخ من الوثائق التعاقدية
المكونة للصفقة ليتم التسجيل على نفقته مع إرجاع ثالثة نسخ منها لإلدارة المعنية في اجل ال يتجاوز 20يوما من تاريخ
تبليغه.
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و يتحمل العارض خطية تأخير على عدم احترام األجل المذكور أعاله إلرجاع كافة الوثائق التعاقدية مسجلة في  03نسخ بما
في ذلك الضمان النهائي بمبلغ يومي قدره عشرون دينارا (20د ) و بحد أقصى قدره 500د و يتم إلغاء الصفقة آليا بمجرد
بلوغ هذا الحد األقصى مع حجز الضمان الوقتي بعد التنبيه عليه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول من بداية تسجيل التأخير.
 .................في ................ :
إطلعـت عليـه ووافقت
العارض
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مجاز الباب في .................. :
إطلعـت عليـه
المدير العام للمدرسة العليا لمهندسين بمجاز الباب

كـــراس الشـــروط اإلداريـــة الخاصـــــة

ّل :أطــراف التعـاقــد.
الفصل األو
أبرم هذا العقد بص
دغة اطارية بين:
 السيـد المدير العام للمدرسة العليا للمهندسين بمجاز البابمـن جهــة
 والسيد  ......................................ممثل  …………………………………..بصفتـه المـزودصاحب المعرف الجبائي..............................................
من جهة أخرى
الفصل الثاني :موضوع الصفقة.
تتعلق الصفقة اإلطارية بتزويد المدرسة باللحوم الحمراء بعنوان سنة 2020
الفصل الثالث  :مبلغ الصفقة.
حدّد المبلغ األدنى للصفقة بـ( ...............................باألرقام (................................... ) .......بلسان القلم )
والمبلغ األقصى ( ...............................باألرقام (................................... ) .......بلسان القلم ) .
كما هو منصوص عليه بوثيقة التعهد باعتبار كافة األداءات.
الفصل الرابع  :طبيعة األثمان.
تعتبر األسعار الفردية للصفقة الحالية ثابتة وغير قابلة للمراجعة ما عدا بالنسبة للمواد المسعرة بمقتضى نصوص قانونية حيث
تتم مراجعتها مع الحفاظ على نفس نسبة التخفيض المقدمة.
المكونة للصفقة.
الفصل الخامس  :الوثائق التعاقدية
ّ
المكونة للصفقة و الخاضعة للتسجيل في  03نسخ من :
تتكون الوثائق التعاقدية
ّ
ّ
* وثيقة التعهد
صة
كراس الشروط اإلدارية الخا ّ
* ّ
صة
كراس الشروط الفنيّة الخا ّ
* ّ
* جدول األسعار الفردية و قائمة التفصيل التقديري
* الضمان النهائي.
الفصل السادس :المواصفات و المعايير:
يلتزم المزود بتوفير البضاعة و فق النوعية المطلوبة و العالمة التجارية المقترحة من طرفه و المضمنة بعرضه الفني و طبقا
للمواصفات والمعايير التونسيّة فيما يتعلّق بالجودة والسالمة الصحيّة ويحق لإلدارة مراقبة البضاعة عن طريق مخابر وفنيين
المزود كلفة
صين وفي صورة ثبوت عدم المطابقة للشروط الفنية التعاقدية أو لشروط الجودة والسّالمة الصحيّة يتح ّمل
مخت ّ
ّ
التعويض وكلفة التّأخير في التزويد وكذلك كل النفقات المتعلقة بالمراقبة المنصوص عليها.
الفصل السابع :الضمان النهائي.
 حدد مبلغ الضمان النهائي بـ  % 3من مبلغ الصفقة. يتعيّن على المزود تقديم الضمان النهائي في أجل أقصاه عشرين يوما ( )20ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.7

 ويتم إرجاع الضمان النهائي بعد انتهاء الصفقة والموافقة على ملف الختم النهائي من طــرف لجنــة الصــفقات ذات النظــر أوبعد إنتهاء أجل قدره  04أشهر من اإلنتهاء من تنفيذ الصفقة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل  108من األمر  1039لسنة .2014
مقر وتمثيل المزود.
الفصل الثامنّ :
يتعيّن أن يكون للمزود مقر وعليه أن يعيّن شخصا ماديّا لتمثيله لدى اإلدارة في ك ّل ما يتّصل بتنفيذ الصفقة ،وينبغي أن يكــون
لهذا الشخص مفوض التخاذ القرارات دون تأخير.

الفصل التاسع :آجال التزويد و مكان التسليم.
يتعهد المزود بتوفير المواد موضوع الصفقة لإلدارة في أجل ال يتعدى  05أيام على أقصى تقديرمن تاريخ الطلبية ،يتم إيصال
المواد إلى المخازن الخاصة بالمدرسة المنصوص عليها بالصفقة والكائنة بمجاز الباب و يتعين إعداد محضر يتعلق بقبول
المواد يتضمن:
 الكميات المطلوبة و الكميات المتوفرة . مدى مطابقة نوع المواد المسلمة لما هو مطلوب بكراس الشروط مع التنصيص علــى العالمــات التجاريــة و مصــدر الصــنعبما انها شروط تعاقدية .
 تحفظات اللجنة إن وجدت بسبب عدم التطابق النوعي أو الكمي أو ألي سبب اخر.*و في صورة التطابق بين المواد المسلمة و خصوصيات الصفقة فانه يتم إمضاء المحضر من طرف أعضاء لجنة قبول السلع
بدون تحفظ و مد صاحب الصفقة بإذن بالتسليم يمضيه حافظ المغازة و يكون مرفقا بنسخة من إذن الطلبية.
*أما إذا ماتم رفض قبول بعض المواد لعدم مطابقتها للمطلوب مــن طــرف لجنــة القبــول ( الصــنفا الجــودةا العالمــة التجاريــة
االكمية ) ...يتوجب إعالم صاحب الصفقة في اإلبان بذلك و منحه إمكانية التعويض في اجل ال يتجاوز  48ساعة و إذا رفض أو
تعذر عليه ذلك يتم اللجوء لشراء هذه المواد من طــرف مــزود آخــر علــى أن يتحمــل المــزود الفــار فــي األســعار  ،و تســري
عقوبات التأخير من انتهاء المدة الممنوحة لتعويض المواد طبقا للفصل  14من هذا الكراس.
مالحظة  :اإلنتاج المقترحة في العرض و المقبولة من لجنة فرز العروض الفنية هي شروط تعاقدية و بالتالي ال يمكن تعويضها
إال بمقتضى ملحق في الغرض يعرض مسبقا على لجنة الصــفقات ذات النظــر و يــتم التنصــيص وجوبــا علــى هــذه العالمــات و
مصدر الصنع على أذون التسليم و الفواتير .
الفصل العاشر :المناولة
ال يمكن للمزود بأي حال من األحوال تكليف مزود آخر للقيام بعملية التزويد إال بموافقة كتابية مــن طــرف اإلدارة شــريطة أن
تتوفر في المناول الكفاءات والضمانات الالزمة النجاز الصفقة وأن يبقى صاحب الصفقة هو المسؤول المباشــر والوحيــد عــن
حسن تنفيذ الصفقة وتتم كل التعامالت باسمه وتحت إشرافه .
ويمكن لإلدارة التنبيه على صاحب الصفقة بإيقاف المناولة في الحال في صورة اإلخالل بالشروط التعاقدية.

الفصل الحادي عشر :خالص المستحقات.
تقدّم الفواتير للخالص شهريّا في أربعة نظائر مستكملة المعطيات و اإلمضاءات و مؤرخة تتضمن:
• المبالغ التي يطالب بها بموجب تنفيذ الصفقة .
• كل العناصر المحددة لهذه المبالغ :الفصول المنجزة في حدود الكميات و األسعار حسب ما ورد بجدول األسعار
يتم خالص المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل  45يوما ابتداء مــن تــاريخ تســليم الفــاتورة للمؤسســة .وفــي صــورة عــدم
احترام اإلدارة لهذه اآلجال يتمتع صاحب الصفقة وجوبا بفوائض التأخير طبقا للنصوص المنظمة للصفقات باإلضافة إلمكانيــة
إعالمه باألسباب التي حالت دون خالصه .
في صورة تقاعس المزود عن تقديم الفاتورة فانه يمكن لإلدارة أن تحل محله و تطبق عليه العقوبات الواردة في الفصل  8مــن
كراس الشروط اإلدارية العامة بعد التنبيه عليه بمقتضى مكتوب مضمون الوصول و منحه أجل أقصى بعشرة أيام لالستجابة.
الفصل الثاني عشر :القابـض المكلف بالدفع.
العون المحاسب للمدرسة مكلف بخالص كافة مستحقات المزود بموجب هذه الصفقة في أجل أقصاه  15يوما من تاريخ تلقيه
األمر بالصرف.
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الفصل الثالث عشر :التغيير في الكميات و طبيعة الصفقة و موضوعها
ال يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغييــر
الكميات الدنيا أو القصوى  .و في كل الحاالت يجب أن تعرض على الرأي المسبق للجنة الصــفقات ذات النظــر كـ ل زيــادة أو
نقصان في حجم الطلبات أو كل تغيير في طبيعتها أو موضوعها طبقا لما جاء بالفصل  84من األمر  1039لسنة .- 2014
الفصل الرابع عشر  :عقوبات التأخير في التزويد أو عدم تعويض المواد غير
المطابقة أو عدم تقديم الفواتير و إمضاء محضر االستالم
النهائي في اآلجال.
في حالة عدم تزويد المؤسسة في اآلجال المحددة و بالكمية المطلوبة بوصل الطلب أو في حالة عدم تعويض البضاعة
المرفوضة من طرف لجنة قبول السلع كليا أو جزئيا فانه يتم توظيف عقوبة بخمس دينارات عن كل تأخير بيوم وأحقية
المؤسسة في التزود من جهات أخرى على أن يتحمل المزود الفار في الثمن و في حالة تجاوز مبلغ الضمان النهائي يقع
خصم الفار من مستحقاته  ،و إذا ما واصل صاحب الصفقة في عدم اإليفاء بتعهداته للمرة الثانية وبلغت جملة العقوبات 5
 %من مبلغ الصفقة فإنّه يمكن لإلدارة فسخ العالقة التعاقدية على حساب المزود بعد التنبيه عليه مرة واحدة بمكتوب مضمون
الوصول.
مالحظة :يمكن إلدارة المدرسة تضمين المخالفات الخطيرة و المخالفات المتعددة و التي انجر عنها فسخ الصفقة على بطاقة
المتابعة التي يعدها و اقتراح حرمان المزود المذكور من المشاركة في السنوات القادمة لفترة معينة في الصفقات التي
تبرمها المؤسسة .
الفصل الخامس عشر :تسويـة الخالفـات والنزاعـات.
إذا حصل خالف بين اإلدارة والمزود يمكن عرضـه على لجنة الصفقات المعنية و إذا ما بقي الخالف قائما يمكن اللجوء إلى
اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى قبل اللجوء للمحاكم.
الفصل السادس عشر :مراجـع قانونيـة :
إذا طرأ خالف حول تأويل بنود هذه الصفقة فإنّه يقع الرجـوع إلى النصـوص القانونيـة اآلتي ذكرها:
• األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2014والمتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة والنصوص التي
ت ّممته أو نقحته.
صة بالتزود بالمواد و الخدمات.
كـراس الشروط اإلدارية العا ّمـة المطبّـق علـى الصفـقات العمومية الخا ّ
• ّ
• النصوص والترتيب الجاري بها العمل.
................في ...................
اطلعت عليه ووفقت
المزود
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مجاز الباب في .................. :
اطلعت عليه ووفقت
المدير العام

وثيقـــة التعهـــــــد
ملحق عدد 04
إني الممضي أسفله  .......................................... :بصفتي ................................................. :
مرسم (ة) بالسجل التجاري بـ  .................. :تحت عدد  ....................... :مقرها  ...................منخرط بالصندو
الوطني للضمان االجتماعي تحت عدد ..............................
بعد اإلطالع على كل الوثائق المكونة لملف االستشارة عدد  ...........المتعلقة بتزويد المطعم الجامعي بالمدرسة العليا للمهندسين
بمجاز الباب بمادة :اللحوم الحمراء أتعهد:
 -)1بإنجاز الطلبيات وفقا لمقتضيات ملف االستشارة  ،وطبقا لألسعار غير القابلة للمراجعة والتي قدمتها لكل فصل من فصول
جدول األثمان الفردية للعقد مع األخذ بعين االعتبار لكافة األداء على القيمة المضافة وعلى ضوئها قدمت العرض المبلغ الجملي
األدنى بما قدره.................................. :
المبلغ الجملي األقصى بما قدره.................................. :
المبلغ باألرقام
األدنى

األقصى

مبلـــغ العقـــد بـــدون احتســـاب القيمـــة
HTVAالمضافة
األدنى ...........................:
األقصى ........................:
األداء على القيمة المضافة
TVA
األدنى ...........................:
األقصى ........................:
المبلغ الجملي للعقد باعتبار كافة
األداءاتTTC
األدنى ...........................:
األقصى ........................:
مبلغ الزيادة أو التخفيض
المبلغ الجملي للعقد باعتبار كافة
األداءات بعــد التخفــيض او الزيــادة إن
وجدت
األدنى ...........................:
األقصى ........................:

رقم الحساب البنكي (البريدي)  ........................................................فرع .............................
التاريخ ..............................:

العارض
الختم واإلمضاء
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بطاقــة إرشــادات للمـزود
ملحـق عــدد 1

القسطالمشارك فيه:

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

المزود و لقبـه :
إسم
ّ

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

العنوان بكامل الدقّة :
الشارع أو النهج :
العـدد :

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

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

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

المعتمديّة :

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

الترقيم البريدي :
رقم الهاتف :
القــار :

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

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

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

الجـوال :

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

رقم الفاكس :

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

المزود
إمضــــاء وختم
ّ
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تصريـح علـى الشـرف
ملحـق عـدد 2

إني الممضي أسفله :

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

العنوان بالكامل

:

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

المهنــة

:

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

المس ّجل بالدفتر التجاري تحت عـدد :

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

سسة التي ستبرم الصفقة بالنسبة للخمس
أصرح على شرفي بأنني لم أكن عونا عموميا لدى المؤ ّ
ّ
سنوات األخيرة  ،و لم أقم مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على
إجراءات إبرام االستشارة و مراحل إنجازها ،و أن هذه الشركة ليست في حالة إفالس و لم يصدر
ضدّها أي حكم إفالس أو تسوية قضائيّة.

بـ  ..............................فـي

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

العـارض
اإلمضـاء و الختـم
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ملحق عدد 03
وسائل النقــــــــــل

ع/ر
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

نوع الوسيلة

المالحظات

رقم التسجيل

مالحظة هامة  :يجب ان تكون البطاقات الرمادية باسم العارض او يضاف عقد تعامل مع شركة خدمات للنقل طيلة
المدة المحددة للعقد يبين فيه عدد وسائل النقل التي ستوضع على ذمته  .كما ال يمكن االقتصار على إعداد القائمة بل
يجب توفير نسخ من البطاقات الرمادية او العقود .
 -وسائل نقل اللحوم يجب أن تكون مبردة .

بـ  ...............................فـي

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

العـــارض
(اإلمضـاء و الطابـع)
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عروض المــــــــــــــواد
و خصوصياتها
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ملحق عدد 06
جدول أسعار اللــــحــــوم الحمراء
نوع البضاعة

الكمية بحساب الكلغ

المبلغ الجملي الصافي

السعر الفردي
بحساب الكلغ
المبلغ

القصوى

الدنيا

الجملي المبلغ

األدنى

الجملي

األقصى

لحم عجل طري بالعظم مؤخر
طابع أخضر Cuisse

 1500كلغ

السعر الفردي بلسان القلم :

 2000كلغ

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

لحم عجل طري بالعظم مقدم
طابع أخضر

(carret

)couvet haret +

 1500كلغ

 2000كلغ

السعر الفردي بلسان القلم :
............................................

لحم علوش طابع أخضر
السعر الفردي بلسان القلم :

 1500كلغ

 2000كلغ

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

المبلغ الجملي
مبلغ العرض بلسان القلم :
المبلغ...األدنى .............................................................................................................................................................
المبلغ األقصى..............................................................................................................................................

بـ  ...............................فـي

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

العـــارض
(اإلمضـاء و الطابـع)
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الشروط الفنية والصحية
القسط الرابع  :لحــم عجــل وعـــلوش

تتراوح الكمية التقديرية التي تستهلكها المؤسسة بين  3000كلغ و 4000كلغ من لحم العجل
و بين  1500و 2000كلغ من لحم العلوش.
 يجب أن تكون البضاعة من لحم العجل و العلوش الطري وحامال للطابع المميز لذلك وثبوت ذبحهبالمسلخ حسب العالمات والمواصفات المضبوطة في نطا الجهة  ،كما يجب أن يكون نظيفا من الدماء
والزوائد.
 يجب نقل اللحوم بواسطة وسيلة نقل مجهزة بغرفة تبريد. يجب االستظهار بشهادة صادرة عن البيطري المكلف من طرف إدارة المسلخ ممضاة و مختومة منطرف البيطري و المسلخ و تنص على نوع و صنف اللحم و تاريخ الذبح و الرقم التسلسلي و اسم
اإلدارة المعنية  ،ولإلدارة الحق في عرض البضاعة على الطبيب البيطري.
 يقدم المشارك سعرا فرديا للكغ الواحد ويكون هذا السعر ثابتا ونهائيا غير قابل للمراجعة لكامل مدةالعقد.
 يكون نوع اللحم المطلوب من المؤخر ال غير حسب ما هو مبين بالعرض المالي ويخص كل نوع بثمنيحدده طيلة السنة المتعاقد في شأنها.

بـ  ...............................فـي

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

العـــارض
(اإلمضـاء و الطابـع)
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ملحق عدد 7
تصريح على الشرف بص ّحة المعطيات وباحترام شروط المشاركة
إني الممضي أسفله (االسم واللقب والخطة)....................................................................
ممثل شركة (االسم االجتماعي والعنوان).......................................................................
المرسمة بالسجل التجاري ب................................تحت عدد.........................................
المعين محل مخابرتها ب (العنوان الكامل).....................................................................
....................................................................المس ّمى فيما يلي"العارض".
أصرح على شرفي بصحّة المعطيات المدرجة في العرض وبإحترام شروط المشاركة بما في ذلك عدم اإلدانة
ّ
قضائيا خالل األجل المحدّد بالفصل عدد  4من اجل خرق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال
التّشريع االجتماعي وحماية المحيط والبيئة .

حرر ب..............في....................
(إمضاء المشارك وختمه)
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ملحق عدد 5
تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد
إني الممضي أسفله (االسم واللقب والخطة)....................................................................
ممثل شركة (االسم االجتماعي والعنوان).......................................................................
المرسمة بالسجل التجاري ب................................تحت عدد.........................................
المعين محل مخابرتها ب (العنوان الكامل).....................................................................
....................................................................المس ّمى فيما يلي"المشارك".
أصرح على شرفي بعدم قيامي وأتع ّهد بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير
ّ
على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها واالبتعاد على ممارسة التحيّل أو التواطؤ أو اإلكراه قصد
صفقة.
الحصول على ال ّ

حرر ب..............في....................
(إمضاء المشارك وختمه)
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