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     الجمهورية التونسية

          وزارة العدل

         اإلدارة الجهوية للعدل بالقصرين

 

 2021/ددــــ  08 ـــسخشبرة عـإ
 ببلقصرٌي اسخئٌبف ودائرة العذل لىزارة الجهىٌت اإلدارة أعىاى بخسوٌذخبّصت 

 الحلٍب  بوبدة  

 
 :موضوع اإلستشارة: 01الفصل 

 ( لتر 01) واحد لتر سعة ذاتإقتناء مادة الحليب  بالقصرين للعدل الجهوية اإلدارةتعتزم      

 .بالقصرين االستئناف ودائرة العدل  لوزارة الجهوية اإلدارة أعوان لفائدة

 :طريقة المشاركة : الفصل الثاني 

          داني المٌ ي أو معنوي مختص فًف طبيعي كل  خص اإلست ارة ي ارر فًف يمكن أن ٌ     ي

 . الن اطي تعاطًف يو مرخص لل فًف 

    ترسل العروض عن طرٌق البرٌد السرٌع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمشتري 

ال ٌفتح إستشارة : " وٌحمل عبارة14:00 على الساعة 2021-04-12العمومً فً أجل أقصاه ٌوم 

عمارة حمودة : وذلك على العنوان التالً"  2021 لسنة مادة الحليب إقتناء  08/2021عـدد 

 .1237ميساوي الطابق السادس الحي األولمبي القصرين 

 خ الوصولي للتثبت من تاربالقصرين للعدل الجهويةباإلدارة عتمد ختم مكتب الضبط ي ٌ:هــام 

  :ةيو ٌتضمن الوثائق التال

 ًًسخت هي الوعرف الجببئ.  

  أو البرٌذٌت / ًسخت هي الهىٌت البٌكٍت( RIB). 

................ ...................... ................................:زود العنوان ـالم
 

 :الفردية األثمان: الثالث الفصل

  2021 لسنة 08 عدد االست ارة موضوع لتر واحد سعة ذات الحليب لعلبة الفردي الثمن حدد

................................. ..................................:.......................القلم بلسان

 .............................................................................................:..باالرقام

  من النقصان أو بالزيادة للتعديل قابال يكون بل للتحيين قابل وغير للمراجعة قابل وغير ثابت الثمن هذا *

 واألسعار بالمنافسة المتعلق المتعلق 2015 لسنة 63 عدد القانون بمقتضيات عمال التجارة وزارة طرف

 حرية نظام من تالمستثنا والخدمات والمنتوجات بالمواد المتعلق 1991 لسنة 1996 عدد واألمر

. تأطيرها وطرق األسعار

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db
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 لإلستشارة الجملي  المبلغ:الرابع الفصل

 
  بمادة للمنتفعٌن النهاٌة القائمة تحٌٌن بعد األداءات جمٌع باعتبار أشهر ثالثة لكل الجملً المبلغ ٌحدد

 .الحلٌب
  العقدمّدة: الخامس الفصل

  .الطرفٌن من إمضاءھا تارٌخ من التعاقدٌة اآلجال تنطلق 
 

  تسليم المواد:السادس الفصل
 

.  الحلٌب بمادة المنتفعٌن بوصوالت التوصل بعد للمزود التجاري بالمقر التسلٌم ٌكون التسلٌم 
 

 الكميات: السابع الفصل
 لم ما الطلبات حجم فً النقصان أو الزٌادة صورة فً تحفظ أو اعتراض أي ٌقدم أنود للمز ٌمكن ال

  .األصلً المبلغ من  % 20التغٌٌر  ٌتجاوز

 
 المستحقات تسديد: الثامن الفصل

 
 التً المبالغ فٌها ٌضبط نظائر أربعة فً اإلدارة إلى القانونٌة الشروط تامة فاتورة بتقدٌم دالمزو ٌلتزم

 وصوالت مع المفعول سارٌة الجبائٌة الوضعٌة فً شهادةب وجوبا مرفقة االتفاقٌة تنفٌذ بموجب بها ٌطالب
 .الحلٌب تسلٌم عملٌة  بعد أشهر ثالث كل عن التسلٌم

.................. فً ...................بـ

    اإلمضاء و الختم                                                        

 

 .77414846: -لوسٌذ هي الوعلىهبث اإلحصبل خالل الخىقٍج اإلداري على األرقبم الخبلٍت :  هالحظت

 .ٌعخوذ خخن الضبط ببإلدارة الجهىٌت للعذل ببلقصرٌي للخثبج هي حبرٌخ الىصىل : هـــــــــبم

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db



