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-I   دارية والفنية�لباس الشغلإقتناء كراس الشروط ا 
        أعوان وعملة لفائدة   

  ودائرة ا�ستئناف بالقصـرين
  

 .ستشارةموضوع ا�: 1الفصل 
  

محاكم دائرة اإلستئناف بالقصرين في تزويد أعوان  ھذا الكراس الشروط ا$دارية المتعلقة  يضبط      

أنظر كّراس الشروط (  في ما يلي ا$ستشارةموضوع  الموادوتتمثل  2020 لباس شغل بعنوان سنة ب

 .)الفنية

           
  

 
 
 
 

مراحل  يمكن للعارض أن يشارك في قسط أو أكثر، كما يمكن أن يسند إليه قسط واحد أو أكثر بعد استيفاء كافة        
 .التقييم المالي والفني

  
  :الشروط الواجب توفرھا لدى العارضين : 2الفصل 

  
أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتھم والذين تتوفر فيھم  الطبيعيينإ% مع ا)شخاص  التعاقديمكن  %

  .   الضمانات والكفاءات ال/زمة لحسن تنفيذ التزاماتھم
 ،الطبيعين الذين ھم في حالة إف/س أو في حالة تسوية قضائية في ھذه ا4ستشارة تقبل مشاركة ا)شخاص %

، وفي )سواء كانوا بصفة منفردة أو ضمن تجمع(يتعين أن يكون للعارضين صفة المصنعين أو التجار 
من التجار فإنه يتوجب عليھم إتمام عروضھم بوثيقة تبين كافة المعلومات الخاصة  المشاركونصورة كان 

  ...).منشأ المصنع، العنوان، (لشركة أو الشركات التي ستنجز المواد تحت مسؤوليتھم با
و% يجوز لنفس الوكيل أن يمثل أكثر من مترشح واحـد في إطار نفس المنـافسة، كما % يمكن )ي مشارك 

مجامع قدم عرضا مشتركا في إطار مجمع أن يقدم عرضا مستق/ بصفة فردية لحسابه الخاص أو في إطار 
 .أخرى
  

  .شروط قبول العروض: 3الفصل 
  

ترسل العروض عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع          

على  2020-11 -20في أجل أقصاه يوم "  ا$دارة الجھويّة للعدل بالقصرين"للمشتري العمومي مقابل وصل إيداع باسم 
ا�دارة   لفائدةلباس الشغل  الخاصة بإقتناء  C29/2020 يفتح استشارة عـدد : "ويحمل عبارةصباحا  14:00الساعة 

رقم 
  الحّصة

  اتالبيان

 أحذية  01
 م
بس�  02
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الحي اKولمبي القصرين الطابق السادس  عمارة حمودة ميساوي: وذلك على العنوان التالي" ا�ستئناف بالقصرين 
  :ق ا$دارية التاليةوالمالي الوثائى جانب العرضين الفني ـــ، يتضمن الظرف الخارجي إل 1237

توقيع العارض وختمه في الصفحة ا)خيرة تحمل جميع صفحاته و مؤشر فيكّراس الّشروط ا4دارية  .1
 .التاريخ مع بيان

 ).1 ملحق عدد(بطاقة إرشادات ممضاة ومختومة  .2

 .نسخة من بطاقة التعريف الجبائية للمؤسسة .3
  : علىيحتوي العرض الفني : ظرف أ  
  .جداول الخاصيات الفنية المرفقة بكراس الشروط الفنية الخاصة معمرة بكل دقة ممضاة ومختومة �
 ).4 عدد ملحق( ممضاة ومختومة  التسليمشھادة في آجال  �

 .بالقصريننسخة من وصل إيداع نماذج زي الشغل لدى المغازة با4دارة الجھوية لوزارة العدل      �
 

  :المالي المتكون منيحتوي على العرض : ظرف ب
 عدد ملحق(مشتمX على كل البيانات وممضى طبقا لWنموذج المصاحب ) نسخة 2+ أصلية  1( ا$لتزام المالي  �

3.(  

  عدد ملحق(مشتمX على كل البيانات وممضى طبقا لWنموذج المصاحب ) نسخة 2+ أصلية  1( جدول اYثمان  �

02.( 

% يقبل (من كراس الشروط ا4دارية الخاصة  06ضمان مالي وقتي بمبلغ قار كما ھو محدد بالفصل  �
  ).أي صنف من الصكوك

�  
  :مQحظات ھامة         

  .يجب أن يؤشر العارض على جميع صفحات الوثائق المذكورة وأن يمضي ويختم آخر كل صفحة
وتحّرر ،  د وجدول ا)سعارذلك وثيقة التعھّ بما في  الجاف بالحبريجب أن تحرر العروض بكاملھا 

  .العروض وجوبا باللغة العربية ويقصى كل عرض % تتوفر فيه الّشروط المذكورة
يجب أن تحرر العروض ووثائق التعھد طبقا لQمثلة المبينة بكراس الشروط وأن تمضى من قبل المترشحين 

انونيا دون أن يمثل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد الذين يقدمون بأنفسھم أو عن طريق وك/ئھم المؤھلين ق
  .في نفس المنافسة

ل أو كل ويمكن المشاركة في ھذه ا ستشارة بتقديم عرض في فصل واحد أو مجموعة من الفص         
   .الفصول ويكون ا'سناد حسب الفصول

  
  .تقديم عينات: 04الفصل 

  
يجب على كل مشارك تقديم نماذج من الفصول التي يشارك بھا في عرضه وإيداعھا بمغازة ا4دارة الجھوية 

وذلك قبل )  1237الكائنة بعمارة حمودة الميساوي الطابق السادس الحي ا)ولمبي القصرين ( للعدل بالقصرين 
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ينات )حد الفصول المشارك بھا يعتبر نھاية ا)جل ا)قصى لتسليم العروض مقابل وصل تسليم وعدم تقديم الع
  .العرض بالنسبة لھذا الفصل ملغى

يوما من ) 30(بعروضھم في أجل ث/ثين  ا%حتفاظ تمنماذج البضاعة التابعة للعارضين الذين لم ي تسترجع
با4دارة  حافظ المغازة حتفظ بنماذج الفصول التي وقع عليھا ا%ختيار وجوبا لدىوي ا4ع/ن عن إسناد الطلبية

  .بعد التسلم النھائي وتسترجع %ستعمالھا كعينة عند تسليم ا)كسية بالقصرينالجھوية لوزارة العدل 
مطابقة للنماذج المقدمة من طرف العارض ، وفي  ھذه ا4ستشارةيجب أن تكون البضاعة المسلمة في إطار 

حالة ثبوت عدم مطابقتھا للمواصفات المتفق عليھا أو فسادھا ، يتولى صاحب الطلبية المعني با)مر وجوبا 
  .تعويض البضاعة المعيبة تحت مسؤوليته ونفقته

للفصول المسندة إليه بالنسبة ) قياس أّولي وقياس نھائي (يلتزم كل عارض بأخذ القياس في مناسبتين 
  .وذلك بالتنسيق مع مصالح ا'دارة

  
  العروض تقييممنھجية : 05لفصل ا

" بمقZZZر  15:00علZZZى السZZZاعة  2020 نRRRوفمبر  20 يRRRوم علنيRRRّةتجتمZZZع لجنZZZة تقيZZZيم العZZZروض فZZZي جلسZZZة واحZZZدة 
  .، لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية"بالقصرين للعدل الجھوية ا�دارة

  :العروض تقييم: 7الفصل 
  :ولىاKمرحلة ال -

وتصZZZحيح اYخطZZZاء الحسZZZابية والماديZZZة عنZZZد  ، التثبZZZت فZZZي صZZZحة الوثZZZائق المكّونZZZة للعZZZرض المZZZاليتقيZZZيمتتZZZولى لجنZZZة 
بZZZدء بZZZالعرض اYقZZZل ثمنZZZا وانتھZZZاء بZZZالعرض  حسZZZب الفصZZZولو تصZZZاعديا ا^قتضZZZاء ثZZZم ترتيZZZب جميZZZع العZZZروض الماليZZZة

  .اYرفع ثمنا
  :الثانيةمرحلة ال -
المقZZZّدم مZZZن قبZZZل صZZZاحب العZZZرض المZZZالي اYقZZZل ثمنZZZا وتقتZZZرح إسZZZناده  مطابقZZZة العZZZرض الفنZZZي مZZZنبالتثبZZZت  تقZZZوم اللجنZZZة

يZZتّم  لخاصZZيات الفنيZZةإذا تبZZيّن أّن العZZرض الفنZZي المعنZZي غيZZر مطZZابق للخاصZZيات الفنيZZة، ول الطّلبيZZّة فZZي صZZورة مطابقتZZه
المقدمZZZة مZZZن قبZZZل يZZZتّم تقيZZZيم النمZZZاذج  حيZZZث المنھجيZZZة بالنسZZZبة للعZZZروض الفنيZZZةاعتمZZZاد نفZZZس ب المZZZرور إلZZZى العZZZرض المZZZوالي

  . اYقل ثمنا العارض الذي قدم العرض المالي 
  :يتّم التقييم بالنظر في عناصر الجودة التالية

  اKصناف المصنوعة من القماش  اKحذية

  نوعية القماش -  نوعية الجلد -

  نوعية الفصالة -  نوعية النعل -

  سXمة الخياطة -  سXمة الخياطة ونوعية ا$لصاق

  جمالية اللباس ونوعية المكّمXت -  النّاحية الجمالية -

  
تقSSSSوم لجنSSSSة فSSSSتح العSSSSروض خSSSS/ل الجلسSSSSات العلنيSSSSة بقSSSSراءة ا)سSSSSماء والمبSSSSالغ الماليSSSSة وكSSSSذلك :  م7حظ5555ة

يسSSSمح للحاضSSSرين المشSSSاركين بالتSSSدخل فSSSي سSSSير أعمSSSال  التخفيضSSSات المقترحSSSة بصSSSوت مسSSSموع وواضSSSح، و%
 .اللجنة
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  :يقصى كل عرض
  .ا$ستشارة ـ ^ يحترم موضوع وأجل

  .لم يقدم وثيقة الضمان المالي الوقتي -
صZZلب محضZZر جلسZZة  التZZي تحZZددھااfجZZال  فZZيالعZZروض  وتقيZZيممZZن قبZZل لجنZZة فZZتح ـZZ لZZم يقZZدم الوثZZائق المطالZZب بإتمامھZZا 

  .الفنيّة والماليّةفتح العروض 
 

  .اKسعار:  06الفصل 
  

  :كما يلي ا4ستشارةيتم احتساب ا)سعار الفردية للخدمات موضوع 

  .تكون ا)سعار بالدينار التونسي -
-  Tداءاتيشمل السعر كل الضرائب وا.  
  .تكون ا)سعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة -
في صورة تجاوز الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض المالي وتبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية ا%نجاز  -

  :أشھر يمكن لصاحب الصفقة المطالبة بتحيين عرضه المالي وذلك وفقا للقاعدة التالية أربعةا%قتضاء، مدة  عند 
  .المعنية بالتأخيرمعدل نسبة السوق المالية خ7ل المدة  x الصفقةقيمة 

  
 .الضمان المالي: 06الفصل 

  
 :أـ الضمان الوقتي

  :يجب على كل صاحب عرض أن يقدم ضمانا وقتيا كما ھو مبين بالجدول التالي
 

   )دت( مبلغ الضمان المالي الوقتي   بيان القسط  رقم القسط

  د  500  مXبس جاھزة  01

  د 200 أحذية 02
  
  ). C يقبل أي صنف من الصكوك(  

يومــا ابتـداء مـن اليـوم المـوالي للتـاريخ ا)قصـى )  60(  ستونيشـترط أن يكـون ھـذا الضـمان صـالحا لمـدة 
المحــدد لقبــول العــروض، ويــتم إرجــاع الضــمان الــوقتي لجميــع المشــاركين الــذين أقصــيت عروضــھم 

بتنظـيم  المتعلق 2014مـارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من ا)مر عدد  76طبقــا لمقتضــيات الفصل 
ومــع مراعــاة أجــل ا%لتــزام  .أو يوضع حد 4لتزام كف/ئھم بالتضامن الذي يعوضه ةالصـفقات العمومي

بــالعروض يرجــع الضــمان الــوقتي للمشــاركين الــذين لــم يــتم اختيــار عروضــھم بعــد اختيــار صاحب 
الصفقة، علـى أن % يـتم إرجـاع الضـمان الـوقتي المقـدم مـن ھـذا ا)خيـر إ% بعـد تقديمـه للضـمان النھـائي وذلـك 

  .في أجل أقصاه عشرين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة
  :ب ـ الضمان النھائي
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مـن القيمـة ا)صـلية للصـفقة  % 3ـاوي يطالـب المترشـح الـذي تـم ا%حتفـاظ بعرضـه بتقـديم ضـمان نھـائي يس    
  .إ% أعتبر مخ/ بإلتزاماتهالمواليـة 4ع/مـه بالموافقـة علـى الصـفقة و يوما ) 20(خـ/ل العشـرون 

أو  الصفقة ى منه إلى صاحبويرجع الضمان النھائي أو ما تبق ة تنفيذ الصفقةطوال مدّ يبقـى ھـذا الضـمان صـالحا  
الكفيل بالتضامن الذي يعوضه %غيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع إلتزاماته وذلك بإنقضاء أجل  يصبح إلتزام

  .إبتداء من تاريخ القبول الوقتي للطلبات أشھر 04اه ـــــــــأقص
المـذكورة أعـ/ه بمقتضـى  لامـن قبـل المشـتري العمـومي، قبـل انقضـاء ا)جـب الصفقة إعـ/م صـاح وإذا تم 

بأنه لم يف بجميع إلتزاماته % ، تاريخا ثابتا لھذا ا4ع/م تعطي  معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلةرسـالة 
   .يرجع الضمان النھائي أو يتم ا4عتراض على إنقضاء إلتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه

 يصبح التزام الكفيل بالتضZامن الZذي يعوضZـه ^غيZـا إ^ّ برسZـالة رفZـع وفي ھذه الحالة ^ يرجع الضمان النھائي أو ^
  .اليد يسلمھا المشتري العمومي

  
يمكن تعويض الضمانات المشار إليھا أع/ه بالتزام صادر عن أشخاص كافلين  :الضمان الشخصي بالتضامن  -ج

بالتضامن عم/ بالشروط المحددة با)مر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية طبقا للمثال الذي ضبطه قرار وزير 
  .2014أوت  01المالية المؤرخ في ا4قتصاد و

  
  : تغيير حجم الطلبيّة: 07الفصل   

  
 مSSSن %) 20( فSSSي حSSSدودنقصSSSان بالزيSSSادة أو بال تغييSSSر الكميSSSات المطلوبSSSة موضSSSوع الطلبيSSSة لWSSSدارةيمكSSSن 

  السعر الفردي حجم الطلبية أو تغيير % يمكن للمزّود رفض وفي ھذه الحالة الكمّية المطلوبة،
      

  .تسليم اKكسيةموقع : 08الفصل 
       
إلSSSSى حSSSSافظ المغSSSSازة طبقSSSSا  بالقصSSSSرينا4دارة الجھويSSSSة لSSSSوزارة العSSSSدل  بمقSSSSرّ  وجوب5555اتسSSSSليم ا)كسSSSSية  يSSSSتم

ويمنSSSع منعSSSا باتSSSا تسSSSليم ا)كسSSSية مباشSSSرة إلSSSى  ،بعSSSد تسSSSلم المSSSزّود لWSSSذن بSSSالتزّود الجSSSاري بھSSSا العمSSSل،راتيSSSب تلل
 . العملة

    
  ا�ختبارات: 09الفصل 

بZZZت مZZZن المراكZZZز الُمختّصZZZة للتث يُمكZZZن للمشZZZتري العمZZZومي إجZZZراء ا^ختبZZZارات الضZZZروريّة لZZZدى المخZZZابر و
  .المصاريف الُمنجرة عن ذلك تُحمل على كاھل الُمزّود المعني الُمسلّمة و التجھيزاتنوعيّة 

  

  
  .صQحية العرض : 10لفصل ا
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بداية من اليوم الموالي للتاريخ ا)قصى 4يداع ) 60( يبقى العارضون ملزمون بعرضھم مّدة ستون يوما       
  .الشروط أي مراجعة للشروط الواردة بكراس يمكن للعارض فيھا أن يطلبالعروض و% 

% يجوز للمشاركين خ/ل مدة ص/حية عروضھم الرجوع في التزاماتھم وينتھي التزام المشارك بانقضاء أجل  
  .ص/حية العروض إ% إذا تم التمديد فيھا بناء على طلب المشتري العمومي

  
  .خQصال: 11الفصل 

  :تقديم د ـــبع) يوما  45( يوما  خمسة وأربعونواسطة صك بنكي أو بريدي في أجل أقصاه ب خ/صاليتم       
تواريخ ون ممضاة ومؤرخة ومرقّمة وحاملة لبلسان القلم وتكنظائر يضبط فيھا المبالغ  04فاتورة في  -

  .وصو%ت التسليم
حافظ طرف  ممضى منمن طرف المزّود  تسليمھاالتي تّم  التسليموصو%ت التسليم مصحوبة بمحاضر  -

  .Wدارةالمغازة التابع ل

  
 :التنفيذآجال :  12الفصل 

       
تحتسب  ابتداء  .يوما ) (30 على العارض الذي أسندت له الطلبية تسليم ا4كساء في أجل أقصاه ث/ثون يوما

 .من التاريخ المحدد با4ذن ا4داري الخاص بالشروع في تنفيذ الطلبية
  . مخازن المشتري العموميات موضوع  ا4ستشارة ھذا بمقر ا'كساء تسليم، ويقصد  بآجال التنفيذ

 .قبل تسلمھا الطلبية رسال لجنة لزيارة محل المزود وذلك لمعاينةبالقصرين إ لWدارة الجھوية للعدليمكن 
   .قبل تسلمھا الم7بس ستعانة بخبراء وتقنيين تختارھم لمعاينةإالحقّ في ا ولھا

تطالب يتمّ إثبات ذلك بمحضر معاينة ، امن حيث الجودة أو نقص أو تلف فيھ الطلبية وإذا ما تبّين عدم مطابقة
  .المرفوضة الم7بس على ضوئه بتعويض ا4دارة

 :ة ـفيـوب الخـان العيـضم :13ل ــالفص
 .من كلّ عيب في الصنع الم7بس يضمن المزوّد س/مةـ 
   .معيبة فإن الضمان يتمثل في تعويضھا مجانا وذلك في أجل تحدّده ا4دارة م7بس في حالة وجودـ 
 ق أحكام الفصلــيـفإنه يلجأ إلى تطب، ويض الم/بس المعيبة في اTجال المحددةـوإذا لم يتم تعـ 
  من كراس الشروط )18( 
  
  

 :غرامة التأخير:  14الفصل 
 

مزّود موضوع ا4ستشارة في اTجال المتعاقد عليھا تسلط على ال للموادعدم التسليم الكلي أو الجزئي في حالة 
من مبلغ التجھيزات المسلمة بعد اTجال على كل  ) ‰ 1( ر قدرھا واحد من ا)لف دون إع/م مسبق غرامة تأخي
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مبلغ عقوبة التأخير  ويتم إحتسابمن المبلغ الجملي للصفقة  %  5يوم تأخير على أن % تتجاوز الغرامة مقدار 
  :كالتالي 

   ) التأخير أيامعدد (   x )التجھيزات المسلمة بعد اTجال قيمة (   = الغرامةمبلغ                           
                                                                       1000  

  
 : لBستشارةالوثائق المكونة :  14الفصل 

  :في لWتفاقيةتتمثل الوثائق المكونة 
  .ـ وثيقة التعھد التي تمثل وثيقة ا%لتزام المالي 
  .ة الخاصةــــــ كراس الشروط ا4دارية والفني 
 .ـ جدول ا)سعار 

 .وفي صورة التضارب أو ا%خت/ف بين الوثائق المكونة للصفقة، ترجع الوثائق حسب ترتيبھا أع/ه
 : العقدفسخ  : 15 الفصل

     

  :في الحا%ت التالية ا4تفاقيةيمكن لWدارة فسخ عقد            
أيام من تاريخ التنبيه عليه بواسطة مكتوب  10بالتزاماته وذلك بعد مرور  ا4تفاقيةإذا لم يف صاحب  *    

عن ذلك مع إمكانية تغريمه نتيجة  جميع المصاريف والمسؤولية المنجرة ا4تفاقيةيتحمل صاحب و مضمون الوصول
  .ا4تفاقيةالتأخير في تنفيذ عقد 

  .ا4تفاقيةفي حالة عجز واضح ودائم لصاحب *     
أو إف/سه ويمكن لWدارة أن تقبل عند ا%قتضاء العروض التي يقدمھا الورثة أو  ا4تفاقيةوفاة صاحب  *    

  . ا4تفاقيةالدائنون أو المصفي قصد استمرار 
بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو  ا4تفاقيةإذا ثبت إخ/ل صاحب  *    

  . وإنجازھا ا4تفاقيةھدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام 
  

  .حا ت القوة القاھرة المانعة من تنفيذ ا لتزامات: 16الفصل   
  

في صورة وجود قوة قاھرة تمنع المزود من تنفيذ ا%لتزامات أو جزء منھا فإنه يقع تطبيق ما جاء بمجلة    
كما . منھا والفصول التي تليه و% يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوة قاھرة 282ا%لتزامات والعقود، وخاصة الفصل 

  .بأي حال من ا)حوال قوة قاھرة أو سببا طارئا% يمكن اعتبار ا4ضراب والنزاعات الشغلية بمح/ت المزّود 
  

  .طبقةمجموع القوانين الم:17الفصل   
 
يخضع المزّود إضافة إلى التراتيب المذكورة بكراس الشروط ا$دارية والفنية الخاصة إلى مقتضيات مجلة المحاسبة   

المتعلق بتنظيم الصفقات  2014مارس13المؤرخ في  2014لسنة 1039العمومية  ومجلة ا^لتزامات والعقود وإلى اYمر عدد 
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إلى كراس الشروط ا$دارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات وإلى والعمومية 
  .جميع القوانين التونسية والنصوص المنطبقة في الغرض

 
 
  

  .تسوية النزاعات: 18الفصل  
  

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى فضه بالحسنى ويعلم الطرف المعني  ا4تفاقيةفي صورة نشوب نزاع عند تنفيذ        
بالنزاع الطرف المقابل بموضوع النزاع عن طريق مكتوب مضمون الوصول ويثبت تاريخ وصل ا$عXم بالبلوغ ھذا 

  .ا$عXم
إذا ما توصل طرفا النزاع إلى حل صلحي فإن النزاع يحال على اللجنة ا^ستشارية لفض النزاعات بالحسنى المحدثة لدى  

 2014لسنة  1039من اYمر عدد  190-189-188-187-186-185الوزير اYول وذلك طبقا لما نّصت عليه الفصول 
  .2014مارس 13المؤرخ في 

  .يصبح من أنظار المحاكم التونسية المختصةوإذا ما تمادى النزاع فإنه  
  

  .معاليم التسجيل:19لفصل ا
 

  .جميع معاليم تسجيل العقد با$ستشارةيتحمل الفائز     
 

   .ا'تفاقيةفاعلية : 20الفصل 
    

     .من قبل الطرفين المتعاقدين ھاإمضاءإ^ بعد موضوع ا^ستشارة سارية المفعول  ا4تفاقية ^ تصبح
  

  ……………في  تونسحرر ب                                                                                                        

  إطلـعت عليه وصادقت                                            عليه ووافقت اطلعت   
                                                           صاحب العرض     
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  الخاصيات الفنيةجداول 

الفصل�

  الجزء/ 
  الخاصيات�الفنية�ا ق"!حة  ا طلوبة�الخاصيات�الفنية  الفصل

  أحذية�01القسط�

01        

  حذاء�نساء

Chaussures basses pour 

dame (Noir)  

- Cuir à dessus: En cuir de vachette 

- Doublure: 

• L’article doit être entièrement doublé 

• Empeigne en toile conçue pour la fabrication des 

chaussures 

- Semelage: semelle de marche en élastomère compact 

- Forme et finition : 

• La forme: a un bon volume chaussant 

• Le talon: bas 

Finition: l’article est soigné, ne présentant pas de défauts apparents.  

  

02        

  حذاء�رجال

Chaussures basses pour 

homme (Noir) 

- Cuir à dessus : En cuir de vachette 

- Doublure: 

• L’article doit être entièrement doublé 

• Empeigne en toile conçue pour la fabrication des 

chaussures 

- Semelage:  

• Première de montage préfabriqué en matière cellulosique 

• Semelle de marche en croupon 

- Forme et finition: 

• Chaussures avec lacets noirs 

• La forme: a un bon volume chaussant 

Finition: l’article est soigné, ne présentant pas de défauts apparents 

 

  

  

03        Sabot 

Hauteur de talons  3 Centimètre 

Type plat 

Poids  léger 

En cuir de vachette 

 

 

 

 

 



      

 

         
  

   
  دائرة إستئناف بالقصرينعملة و أعوان كساء إ اقتناء 29/2020ستشارة عدد  إ                

  
12 

 

  لباس�02القسط�

04        

  قميص�صيف�رجال

Chemisette manches 

courtes pour homme 

- Tissu : coton/polyester (coton majoritaire) 

- Col classique 

- Triplure de col de bonne qualité 

- Poche droite  

  

05        

  قميص�شتاء�رجال

 Chemisette manches 

longues pour homme 

- Tissu : popeline unis 

- 7 boutons sur le devant avec patte et sous pattes 

- une poche poitrine 

- col classique non boutonné 

- pattes de manches capucin  

  

06        

  للرجال�كسوة�صيف

  )مع�حصتPن�للقياس(

Costume d’été pour homme 

- Tissu : tergal 

- veste droite 

- poche passepoilée 

- Pantalon droit doublé jusqu’aux genoux, bas libre 

- poche dos passepoilée 

- Ceinture avec languette  

  

07        

  كسوة�شتاء�للرجال

  )مع�حصتPن�للقياس(

Costume d’hiver pour 

homme 

- Tissu : Flanelle ou en laine vierge 

- Veste droite doublée 

- Pantalon droite, bas libre, cinq passants 

- Poche côte inclinée/ Poche dos passepoilée 

- Ceinture avec languette 

- Pantalon double jusqu’aux genoux  

  

08        
  صيفي��سروال�نساء

Pantalon femme d’ été   

-Pantalon coupe régular femme 

- Tissu : Flanelle ou en laine vierge 

 Pantalon droite, 

- Poche coté inclinée 

- Ceinture avec languette  

  

09        
  شتوي � سروال�نساء

Pantalon femme d’hiver 

-Pantalon coupe régular femme 

- Tissu : tergal 

 Pantalon droite, 

- Poche coté inclinée 

- Ceinture avec languette 

  

09        

  قميص�نساء�صيفي

Chemisette manches 

longues pour femme 

- Tissu : coton/polyester (coton majoritaire) 

- Col classique 

- Triplure de col de bonne qualité  

  

   Tissu : coton/polyester (coton majoritaire) -  قميص�نساء�شتوي         10
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Chemisette manches 

longues pour femme  

- Col classique 

- Triplure de col de bonne qualité 

11        

   بيضاءميدعة�

 Blouse bleue  

 تحمل�عبارة�وزارة�العدل

- En tissu polyester/ coton ou polyester/viscose 

- Armure croisée 

- Deux poches plaquées 

- Coutures renforcées 

- Résistance au lavage  

  

12 
   ربطة�عنق

Cravate   
Au choix selon l’échantillon   

  سروال نسائي أبيض خاص بالتنظيف        13

En tissu polyester/ coton ou polyester/viscose 

- Coutures renforcées 

- Résistance au lavage 

Avec  2 poche 

  

14 
 غطاء�رأس

Foulard  
Au choix selon l’échantillon   

15 
  معطف�رجاgي

Manteau 

- tissu principal :coton/polyamide 

-doublure : polyester 

-doublure manche :polyester 

-fermeture : boutonnée ou zippée 

-col : droite simple 
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 بالتضامن الكفيل التزام مثال
  )الوقتي للضمان المعوض(

 
  ) ...............................................................................1 (أسفله الممضون نحن – أسفله الممضي إني

.......................................................................................................................................... 
X2(تنا بصف – بصفتي عم (........................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
C3 )(  أن نشھد – أشھد :أو ...................................................................................................... 
 2014مارس  13في المؤرخ2014 لسنة1039  عدد اYمربمقتضيات  عمX المالية وزير من عليھا – عليه المصادقة تمت

) 3( وأن ھاـــسحب عــــــيق لم ادقةـــــالمص ذهــــــھ وأن ةـــــالعمومي اتــــالصفق مــــــــبتنظي قــــــــالمتعل
 قد................................................................................................................... ..........................

 الضمان مبلغ................ بتاريخ ...............   عدد وصل حسب التونسية دللبX العام المال أمين لدى أودعت – أودع
 2014مارس13في المؤرخ 2014 لسنة 1039باYمر  عليه والمنصوص دينار )5000(  خمسة أ^ف دينار وقدره القار

 ).العمومية الصفقات بتنظيم المتعلق
  .............................................شخصية وبالتضامن  بصفة نكفل أننا – أكفل أنني – نصرح – أصرح :ثانيا

 – عنه المعلن ) ...................................................................6( في المشاركة قصد الوقتي الضمان مبلغ بعنوان
ـ  المتعلقة – والمتعلق .....................................................  (7 )طرفمن ................................ بتاريخ  عنھا ب

 الوقتي الضمان مبلغ حدد .....................................................................
.............................وبـ)باYحرف(دينار............................................................................................بـ

  .) باYرقام( دينار....................................................
 )6(به بعنوان مدينا العارض يكون قد والذي أعXه المذكور فيه المضمون المبلغ بدفع نلتزم – ألتزم  :ثالثا

  قضائي أو إداري إجراء بأي القيام أو تنبيه دون العمومي المشتري به يتقدم كتابي طلب أول دعن ...........................
 .مسبق
  العروض لقبول محدد أجل fخر الموالي اليوم من ابتداء يوما ........................... لمدة صالحا الضمان ھذا يبقى

  
  ........................  في................. بــ حرر                                                                               

  
 

 .للممضين  أو للممضي واللقب ا^سم)  (1
 .الضامنة  المؤسسة وعنوان ا^جتماعي ا^سم)  (2
 .الضامنة  للمؤسسة ا^جتماعي ا^سم)  (3
 )  .معنوية ذات( للعارض ا^جتماعي ا^سمأو )طبيعية ذات( العارض اسم)  (4
 .العارض  عنوان)  (5
 .الموسعة  ا^ستشارة أو العروض طلب)  (6
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  .العمومي  المشتري)  (7
  

 
  
  
  
  
  
  

 الضمان بعنوان دون حجز ضمان أجل على تنص صفقة
 بالتضامن الكفيل التزام مثال

  )النھائي للضمان المعوض(
 ............................) ................................................ 1(أسفله  الممضون نحن – أسفله الممضي إني

X2( بصفتنا  –بصفتي   عم ..................................................................(.................................  
C3( أن  نشھد – دأشھ :أو  .................................................................. (.................................. 
 2014مارس  13 في المؤرخ  2014 لسنة 1039 اYمرعدد بمقتضيات عمX المالية وزير من عليھا – عليه المصادقة تمت

 أودع قد ....................................................3وأنھا سحب يقع لم المصادقة ھذه وأن العمومية الصفقات بتنظيم المتعلق
 مبلغ.................................. بتاريخ.................  عدد وصل حسب التونسية للبXد العام المال أمين لدى أودعت –

 في المؤرخ 2014 لسنة 1039ددباYمرع عليه ديناروالمنصوص 5000 ) (ينار  د آ^ف خمسة وقدره القار الضمان
 .يقع إرجاعه  لم الضمان ھذا وأن العمومية الصفقات بتنظيم المتعلق 2014مارس 13

 .....................) ................ 4( وبالتضامن، شخصية بصفة نكفل أننا – أكفل أنني – نصرح – أصرح :ثانيا
  ........................................................................................................) ........... 5(  بـ والقاطن
 ) 6(مع  المبرمة...........................................  عدد الصفقة صاحب بصفته به التزم الذي النھائي الضمان مبلغ بعنوان

) 7( ةــــــــالماليـ بالقباضة والمسجلة ..................... بتاريخ .............................................................
ـ  المتعلقة...................................................   %بنسبة النھائي الضمان مبلغ حدد....................................8 ) ( ب

  ....................................................................... وما وافق وه الصفقة مبلغ من  .............
  ) باYرقام(دينار...... .................. و ،) باYحرف( دينار ..........................................................................

 به مدينا الصفقة صاحب يكون قد والذي أعXه والمذكور فيه المضمون المبلغ بدفع نلتزم،وبالتضامن – ألتزم :ثالثا
) لنا( لي يكون أن دون العمومي المشتري به يتقدم كتابي طلب أول عند وذلك أعXه إليھا بعنوان الصفقة المشار

 .مسبق  قضائي أو إداري إجراء بأي القيام أو تنبيه سببه ودون كان مھما دفع أي إثارة إمكانية
المشار إليه أعXه يصبح التزام الكفيل بالتضامن  2014لسنة  1039من اYمر عدد  108عمX بأحكام الفصل : رابعا

  ................)  9( أشھر من تاريخ  04^غيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء 
الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء اYجل المذكور أعXه بمقتضى رسالة معللة تم إعXم صاحب  إذا

ا$عتراض على بأنه لم يف بجميع التزاماته، يتم ا$عXم  ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لھذا
وفي ھذه الحالة ^ يصبح التزام الكفيل بالتضامن ^غيا إ^ برسالة رفع يد يسلمھا  بالتضامنإنقضاء إلتزام الكفيل 

  .المشتري العمومي
 ...................في ................. حرربـ                                                                                             

  للممضين أو ضيللمم واللقب ا^سم)  1(
 الضامنة المؤسسة وعنوان ا^جتماعي ا^سم)   (2
 الضامنة للمؤسسة ا^جتماعي ا^سم)   (3
 الصفقة صاحب اسم)   (4
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 الصفقة صاحب عنوان)   (5
 العمومي المشتري)   (6
 المالية القباضة لدى التسجيل مراجع ذكر)   (7
  الصفقة موضوع)   (8
  .مدة الضمان انتھاءللطلبات أو  النھائي القبول)   (9

  
  
 

  ..................................:....lي�.……………………الجمهورية�التونسية��������������������������������������������������������������������������������������������             

  وزارة�العدل������������������������������������

  الجهوية�للعدل�بالقصرينqدارة��������������������������

 2020/ 29 عدد إستشارة      

 أعوان اإلدارة الجهوية للعدل بالقصرينعملة وكساء إ

 التسليمشھادة في آجال 

 4 عددملحق 
 
  

  .....................................................................) ا^سم واللقب   (إني الممضي أسفل ھذا   

  .......................................................................................................وكيل شركة    

، بداية من تاريخ تسلّمنا إذن يوما..... ..................................في أجل أقصاه  اYكسيةألتزم بتسليم  

  .ي الغرض ـف إداري

 
  

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

   صفة واسم ولقب وإمضاء وختم الملتزم                                                                              
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  :.................lي�...............                                            الجمهورية�التونسية������������������������������������������������������                 

  وزارة�العدل��                                            

 للعدل�بالقصرين�qدارة�الجهوية                              

 2020/ 29 إستشارة عدد

  ل بالقصرينعملة و أعوان اإلدارة الجهوية للعدكساء إ
  لـــــــــــتزام مالـــــــــــــيإ

  03ملحق عــدد 
  

    ...............................................................................) ..............لقب ا^سم وال( إني الممضي أسفل ھذا 
  ...................................................................................................................................وكيل شركة 

اري المرسZZZZZZم  بالسZZZZZZجل التجZZZZZZ....................... .............تحZZZZZZت عZZZZZZدد نظZZZZZZام للضZZZZZZمان ا$جتمZZZZZZاعي بالمرسZZZZZZم 
المعZZرف الجبZZائي عZZدد     ......................مقZZري  ......................عZZدد  تحZZت... ..................فZZي ..... ...................بZZـ

الحسZZZZZZZZZZZاب البنكZZZZZZZZZZZي أو البريZZZZZZZZZZZدي ......................................السZZZZZZZZZZZجل التجZZZZZZZZZZZاري .....................................
ا$ستشZZZارة وبعZZZد ا$طXZZZع علZZZى جميZZZع وثZZZائق ........... الھZZZاتف .... ...................................................................

المتعلZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZق ................................./...........................عZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZدد
  .........................................................................................................................................بـ

  ا^لتزام ـ :وھي كالتالي 
 الخاصة والفنية كّراس الشروط ا$دارية ـ                   
 جدول اYسعار ـ                   

  : أتعھد بـ 
  ا$دارة الجھوية للعدل بالقصرين                              عملة و أعوان كساء إ  2020/ 29   عدد إستشارة /1

عنZد كZل تZدخل  فصZلجميZع اYثمZان الفرديZة المحZددة لكZل  باعتبZار با$ستشZارةحسب جميZع الشZروط المنصZوص عليھZا 
جميZع  باعتبZارالمذكورة بجدول اYسعار دون تغير طيلة مZدة التعاقZد ، وتضZل اYثمZان المZذكورة ثابتZة وغيZر قابلZة للمراجعZة 

  .اYداءات
  ةمQبس جاھز :01قسط 

  ......................................................................................... )المبلغ باYرقام وبلسان القلم (  
  ...................................................................................................... )المبلغ بلسان القلم ( 

 :أحذية: 02قسط 
  ......................................................................................... )المبلغ باYرقام وبلسان القلم (  

               ..................................................................................................... )المبلغ بلسان القلم ( 
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  :) جميع اYداءات  باعتبار(قابل للمراجعة قدره  نھائي وغير مبلغ جمليومقابل 
...............................................................................................................................  

  .يوما 60ا^لتزام ببنود وشروط ھذا التعھد لمدة  /2
   ………في  ………حرر بـ                                                                             

    صفة واسم ولقب وإمضاء وختم الملتزم                    
  
 

  :.................lي� ..………                       الجمهورية�التونسية���������������������������������������������������������������������������������������                                          

  وزارة�العدل���������������������������������

  qدارة�الجهوية�للعدل�بالقصرين                         

  : ) 02ملحق   ( المالي  العرض جدول األسعار

  

  الكمية  نوع البضاعة  ر/ع

مع بالدينار السعر الفردي 

إىل غاية ( مجيع األداءات احتساب

  )التسليم

 احتسابمع بالدينار السعر اجلملي 

  )إىل غاية التسليم( مجيع األداءات

  شتاء للرجالكسوة   01
Costume pour homme ( hiver) 

104      

  صيف للرجالكسوة   02
Costume pour homme ( été )  

104      

03  
     شتاء للرجال قميص 

Chemise blanche pour homme 
manche longue  

104      

04  
    صيف للرجال  قميص

Chemise bleue pour homme manche 
courte   

104      

05  
 حذاء رجالي

Chaussures basses pour homme 
(noir) 

104      

06  
  حذاء نسائي

Chaussures basses pour damme 
(noir) 

29      

 سروال نسائي  07
Pantalon femme 

29      

 ربطة عنق  08
Cravate 

104      

09  
   بيضاءميدعة 

 Blouse blanche  
 تحمل عبارة وزارة العدل

48      

 غطاء رأس  11
Foulard  

24      

13  sabot en cuir  24      

      24  سروال نسائي أبيض خاص بالتنظيف   14
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  معطف رجالي  15
Manteau  

23      

    .............................................................................ھذه الحصة بقيمة   مبلغ وقفأ
  ………في  ………حرر بـ                                                              

              صفة واسم ولقب وإمضاء وختم الملتزم                                                                   


