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الفصل األول  :موضوع الصفقة
كراء عدد  10حافالت كبيرة الحجم بالسائق و عدد  5سيارات رباعية الدفع بالسائق مصحوبة بـ  20دليل سياحي :
 تهدف عملية الكراء لنقل الضيوف المشاركين في القمة الفرنكوفونية (المسالك الثقافية والسياحيةالمبرمجة )...خالل الفترة الممتدة من  15الى  22نوفمبر .2021
تتكون الصفقة من قسط وحيد  10 :حافالت كبيرة الحجم مع السائق و 5سيارات رباعية الدفع مع
السائق و 02دليل سياحي.
الفصل الثاني  :الخصائص الفنية والشروط المطلوبة للحافالت :
يشترط توفير حافالت كبيرة الحجم ذات خصائص فنية كما يلي:










حافالت كبيرة الحجم ذات قوة دفع من  26الى  39خيل.
 52مقعد او أكثر
مراقبة الموقع والسرعة عبر تقنية" الجي بي اس"
مجهزة بمكيف وسخان
راديو كاسات أو راديو س.د. +ميكروفون  +شاشات ECRANS
ستائرو اماكن لألمتعة  :داخلية وخارجية
آلة تبريد وتوفير الربط الجيد باالنترنت (وي-في)
العمر  :ال يتجاوز  03سنوات
حافظات الكراسي الرأس )نظيفة وتتغير دوريا)
أحزمة االمان بجميع الكراسي صالحة لالستعمال وبحالة جيدة جدا

مع وجوب توفير و التعهد بما يلي :
التوفير المستمر للماء المعدني صغير الحجم بالعدد الكافي على جميع مستعملي الحافالتمعطر جو خاص بالحافالت جميع متطلبات البروتوكول الصحي من جال معقم وكمامات وتعقيم دوري للحافالت -حاوية وأكياس فضالتعلبة اسعافات أولية وعلبة أدويةتوفر مطرقة كسر النوافذ البلورية في حالة تدخل طارئالموافقة على اكساء الحافالت بشعار القمة الفرنكوفونية (على حساب خلية التواصل التابعة للقمة)التكفل بإقامة وإعاشة السواق (ان كانوا من خارج الجزيرة ،مع قيام مصالح الديوان بالتثبت الدقيق فيهذا الموضوع).
 تتحمل وكالة االسفار كافة المصاريف المتعلقة بالتزود بالوقود وكذلك مصاريف عمليات اإلصالحوالصيانة عند االقتضاء.
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توفير هندام موحد والئق جدا لجميع السواق  :حذاء أسود ملمع ونظيف +جوارب سوداء اللون او زرقاءداكنة  +بدلة رمادية مع قميص أبيض ناصع ونظيف مع غلق كامل أزراره وربطة عنق سوداء اللون مع
ضرورة االعتناء بنظافة ورائحة الجسم وحلق الذقن
خبرة ال تقل عن خمسة سنوات للسواق وإثباتات انخراطهم بالصندوق الوطني للضمان االجتماعيااللتزام بتعويض السواق وأدالء السياحة عند الضرورة (تغيب او مرض او تشكي من خدماته...الخ)وذلك في مدة زمنية ال تتجاوز الساعة بعد االتصال بالمسؤول عن وكالة االسفار الفائزة بطلب االستشارة
االلتزام بتغيير أو تعويض الحافلة عند الضرورة :عدم توفر شرط من الشروط المذكورة أعاله أوعندوقوع عطب او ما شابه ذلك في مدة زمنية ال تتجاوز الساعة بعد االتصال بالمسؤول عن وكالة االسفار
الفائزة بطلب االستشارة .

 ضرورة تنظيف وتفقد الحافلة عند كل توقفتعيين مسؤول يكون المخاطب الوحيد مع مصالح الديوان التي تقوم بالتنسيق معه عند توزيع وتقسيمالحافالت والسواق حسب الطلبات ويشترط في المعني باألمر ان يكون من القادرين والمتمكنين من العمل
تحت الضغط وإدارة االزمات وإيجاد الحلول مع سرعة البديهة وااللتزام بالتنسيق الجيد مع مصالح
الديوان والتفرغ الكلي  24س 42/س والرد على الهاتف خالل كامل فترة المهمة.
االلتزام بموافاتنا بقائمة اسمية في السواق والسواق المعوضين وجميع المتدخلين الذين سيتم اختيارهملهذه المهمة مع تقديم نسخ من بطاقات تعريفهم ورخص سياقتهم وسيرتهم الذاتية وارفاقها بالملف.
الفصل الثالث  :الخصائص الفنية والشروط المطلوبة للسيارات رباعية الدفع:
يشترط توفير سيارات رباعية الدفع ذات خصائص فنية كما يلي:










سيارات رباعية الدفع ذات قوة دفع  11خيول على االقل .
سيارات رباعية الدفع ذات  07مقاعد
مراقبة الموقع والسرعة عبر تقنية" الجي بي اس"
مجهزة بمكيف وسخان
راديو كاسات أو راديو س.د
ستائر  /حامل حقائب
العمر :ال يتجاوز  03سنوات
توفير الربط الجيد باألنترنت وي-في
أحزمة االمان بجميع الكراسي صالحة لالستعمال وبحالة جيدة جدا

مع وجوب توفير و التعهد بما يلي :
التوفير المستمر للماء المعدني صغير الحجم بالعدد الكافي على جميع مستعملي السيارات4

معطر جو خاص بالسيارات جميع متطلبات البروتوكول الصحي من جال معقم وكمامات وتعقيم دوري للسيارات ضرورة تنظيف وتفقد السيارة عند كل توقف -حاوية وأكياس فضالتعلبة اسعافات أولية +علبة أدويةالتكفل بإقامة وإعاشة السواقتوفير هندام موحد والئق جدا لجميع السواق :حذاء أسود ملمع ونظيف +جوارب سوداء اللون او زرقاءداكنة  +بدلة رمادية مع قميص أبيض ناصع ونظيف مع غلق كامل أزراره  +ربطة عنق سوداء اللون مع
ضرورة االعتناء بنظافة ورائحة الجسم وحلق الذقن
 -خبرة ال تقل عن خمسة سنوات للسواق وإثباتات انخراطهم بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي-االلتزام بتعويض السواق وادالء السياحة عند الضرورة (تغيب او مرض او تشكي من

خدماته...الخ)

وذلك في مدة زمنية ال تتجاوز الساعة بعد االتصال بالمسؤول عن وكالة االسفار الفائزة بطلب االستشارة
االلتزام بتغيير أو تعويض السيارة عند الضرورة (عدم توفر شرط من الشروط المذكورة أعاله أوعندوقوع عطب او ما شابه ذلك) وذلك في مدة زمنية ال تتجاوز الساعة بعد االتصال بالمسؤول عن وكالة
االسفار الفائزة بطلب االستشارة
تعيين مسؤول يكون المخاطب الوحيد مع مصالح الديوان التي تقوم بالتنسيق معه عند توزيع وتقسيمالسيارات والسواق حسب الطلبات ويشترط في المعني باألمر ان يكون من القادرين والمتمكنين من العمل
تحت الضغط وإدارة االزمات وإيجاد الحلول مع سرعة البديهة و االلتزام بالتنسيق الجيد مع مصالح
الديوان والتفرغ الكلي 24س24/س والرد على الهاتف خالل كامل فترة المهمة.
االلتزام بموافاتنا بقائمة اسمية في السواق والسواق المعوضين وجميع المتعاونين الذين سيتم اختيارهملهذه المهمة مع تقديم نسخ من بطاقات تعريفهم ورخص سياقتهم وسيرتهم الذاتية و ارفاقها بالملف.
الفصل الرابع  :تعيين أدالء سياحيين
يوفر الديوان الوطني التونسي للسياحة لوكالة األسفار قائمة اسمية في  42دليل سياحي وقع اختيارهم طبقا
للشروط المطلوبة من لجنة تنظيم القمة الفرنكوفونية ،مو ّزعين كما يلي :
 أدالء سياحة على ذ ّمة الحافالت أدالء سياحة على ذ ّمة السيارات رباعيّة ال ّدفع أدالء للتعويض عند الضّرورة -أدالء يقع تعيينهم بالمواقع المختلفة
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تتكفّل وكالة األسفار الفائزة باالستشارة بخالص  42دليل سياحي كما تتكفل بمصاريف إعاشة وإقامة
األدالء ان كانوا من خارج الجزيرة.
اشتراط هندام الئق على ادالء السياحة  :حذاء ملمع ونظيف  +بدلة كاملة ذات لون موحد +قميص أبيض
ناصع ونظيف وغلق كامل أزراره +ربطة عنق تتماشى مع لون البدلة  +االعتناء بنظافة ورائحة الجسم مع
حلق الذقن.
الفصل الخامس  :الشروط الصحية
يتعين على جميع وكاالت األسفار المشاركين في طلب االستشارة ،موافاتنا رفقة ملف المشاركة بشهادات
تثبت اكتمال عملية التلقيح ضد فيروس كورونا للسواق وجميع المتدخلين في المهمة.
الفصل السادس  :شروط المشاركة في طلب االستشارة
طلب االستشارة خاص بوكاالت االسفار صنف "أ" المتوفرة فيها جميع الضمانات والشروط القانونية
المذكورة في كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط وكالة أسفار من الصنف "أ".

الفصل السابع  :آجال صلوحية العروض
يصبح المترشحون بمجرد تقديمهم لعروضهم ملزمين بها لمدة ستون يوما ( )06ابتداء من اليوم الموالي
للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.
الفصل الثامن  :طريقة تقديم العروض
يتكون العرض من:
 عرض فني عرض ماليويتم سحب كراس الشروط مجانا ،مباشرة من الديوان الوطني التونسي للسياحة (إدارة العالقات العامة
واالستقبال واالتصال ،بـ  48شارع الحرية الطابق الرابع  1221تونس) أو من الموقع الرّ سمي لل ّديوان،
 ontt.tnقبل التاريخ األقصى المحدد لطلب العروض.
يقصى كل عرض مخالف لشروط طلب االستشارة أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك
خالل اجل أقصاه  84ساعة ابتداء من تاريخ هذا الطلب.
كما يقصى آليا كل عرض:
 ورد بعد اآلجالال يتضمن شهادات تثبت اكتمال التلقيح ضد فيروس كورونا للسواق والمتداخلين في هذه المهمة.6

الفصل التاسع  :تقديم العروض
تقدم العروض على النحو التالي:
يض ّمن العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي
يحتوي على الوثائق اإلداريّة يختم ويكتب عليه :

ال يفتح
استشارة عدد 2021/01
كراء وسائل نقل سياحي
للمشاركين في القمة الفرنكوفونية بجربة
توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بالبريد السريع باسم السيد المدير العام لل ّديوان
الوطني ال ّتونسي للسّياحة أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي على العنوان التالي ،1 :شارع محمد
الخامس  1661 -تونس.
ح ّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  11أكتوبر  1611على الساعة الثاني عشرة ظهرا )(12 H

ويتم

اعتماد ختم مكتب الضّبط المركزي للتأكد من تاريخ وصول العروض .يقصى كل عرض ورد بعد
األجل األقصى لقبول العروض.
تنعقد جلسة فتح العروض يوم  11أكتوبر  1611على الساعة الثانية ظهرا) (14 Hبمقر الديوان الكائن
بـ  81شارع الحرية.
وتكون جلسة فتح العروض علنيّة

الفصل العاشر :اإليضاحات والوثائق المرفقة لملف طلب العروض- :
يمكن لكل مشارك أن يطلب إيضاحات أو استفسارات في أجل أقصاه  18ساعة ،قبل التاريخ األقصى
المحدد لقبول العروض ليوم  11أكتوبر  1611على الساعة الثاني عشرة ظهرا). . (12 H
إذا كان الطلب مبررا ،يتم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمن اإليضاحات واالستفسارات
المطلوبة وتوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط في أجل ال يتجاوز  18ساعة قبل
التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض
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وإذا كانت هذه التوضيحات أو االستفسارات هامة ومن شأنها أن تدخل تغييرات جوهرية على كراس
الشروط يتم التمديد في التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض بفترة  18ساعة إضافية تمكن المشاركين
من تقديم عروض جديدة.

الفصل الحادي عشر  :بيانات ومستندات وتوضيحات -
يجوز للديوان الوطني التونسي للسياحة ،بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين ،ان يطلب عند
االقتضاء ،بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية والمالية شريطة أال يؤدي ذلك الى تغيير
محتوى طلب االستشارة
ويجب على المشاركين اإلجابة على هذا الطلب في أجل ال يتجاوز  18ساعة
الفصل الثاني عشر  :الوثائق المكونة لالستشارة - :
 -0الوثائق اإلدارية - :

بيان الوثيقة

العمل ّيات المطلوبة

واجبات المشارك

 1بطاقة إرشادات عامّة ته ّم
العارض

يتم ارفاقها بالملف

ملحق عدد 6

 0تصريح على الشرف بعدم
ال ّتأثير في مختلف إجراءات
إبرام االستشارة

يتم ارفاقها بالملف

بعد تعميرها  -تحمل
إمضاء وختم الممثل
القانوني لوكالة األسفار
ملحق عدد 4

 3تصريح على الشرف بأنّ
العارض لم يكن عونا بالديوان
الوطني التونسي للسياحة طيلة
الخمس سنوات األخيرة

يتم ارفاقها بالملف

بعد تعميره  -يحمل
إمضاء وختم الممثل
القانوني لوكالة األسفار

 8مضمون من السجل الوطني
للمؤسّسات

يتم ارفاقها بالملف

حديثة العهد

 5شهادة في الوضعيّة الجبائيّة

شهادة في الوضعيّة الجبائيّة
صالحة إلى آخر أجل مح ّدد لقبول
العروض يتم ارفاقها بالملف

إمضاء وختم مصالح
وزارة الماليّة مع بيان
ال ّتاريخ

ملحق عدد 3
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 6شهادة انخراط في الضمان
االجتماعي

يتم ارفاقها بالملف

إمضاء وختم مصالح
الصّندوق مع بيان
ال ّتاريخ

 7نسخة من التصريح لممارسة
نشاط وكالة اسفار صنف  -أ-

يتم ارفاقها بالملف

ممضى ومختوم من
مصالح الديوان الوطني
التونسي للسياحة

 4شهادات تثبت اكتمال التلقيح
ضد فيروس كورونا للسواق
والمتداخلين في هذه المهمة

يتم ارفاقها بالملف

مختومة من طرف وكالة
األسفار

 0الوثائق الفنية:بيان الوثيقة

العمليّات المطلوبة

واجبات المشارك

 1كراس الشروط الخاصة
باالستشارة

يتم ارفاقها بالملف

مؤشر عليه في كلالصفحات وممضى ومؤرخ
ومختوم في الصفحة
األخيرة.

 0قائمة الحافالت موضوع
االستشارة ،مرفوقة بنسخة من
البطاقة الرمادية وعقود التأمين
يغطي كل األضرار.

يتم ارفاقها بالملف

-مؤرخة ،ممضاة ومختومة

- 3قائمة السيارات رباعية الدفع
موضوع االستشارة ،مرفوقة
بنسخة من البطاقة الرمادية
وعقود التأمين يغطي كل
األضرار.

يتم ارفاقها بالملف

- 4قائمة في السواق والمتداخلين
مرفوقة بنسخ من البطاقة المهنية
ورخصة السياقة وبطاقة التعريف
الوطنية

يتم ارفاقها بالملف

ملحق عدد 8

مؤرخة ،ممضاة ومختومةملحق عدد 8

مؤرخة ،ممضاة ومختومةملحق عدد 5
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 -3الوثائق المالية :
العمليّات المطلوبة

واجبات المشارك

بيان الوثيقة
 1وثيقة ال ّتعهّد

يتم ارفاقها بالملف

مؤرخة ،ممضاة ومختومة

 0جدول األثمان

يتم ارفاقها بالملف

ملحق عدد.1
ملحق عدد 4

(إدراج األثمان بلسان القلم
وباألرقام)

الفصل الثالث عشر :الضمان ال ّنهائي
تقوم الشركة بتقديم ضمان بنكي نهائي بقيمة  12بالمائة من قيمة الصّفقة بعنوان حسن
اإلنجاز يضاف إليه عند االقتضاء مبلغ المالحق و يقدم خالل  5أيام بداية من تاريخ
الحصول على الموافقة إلنجاز الصّفقة.
يبقى الضمان صالحا طيلة فترة تنفيذ الصفقة موضوع هذا العقد.
تصبح الضمانات المالية أو التزامات الكفيل بالتضامن (ملحق عدد  )7التي تعوضها الغية
بمجرد استظهار صاحب الصفقة للمؤسسة البنكية بمحضر القبول النهائي أو الوقتي حسب
الحالة شرط عدم توصل المؤسسة البنكية بمكتوب صادر عن ال ّديوان يتضمن عدم وفاء
صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية.

الفصل الرابع عشر :فتح العروض:
لجنة فتح العروض:
يتم فتح العروض الفنية والمالية بمقر الديوان الوطني التونسي للسياحة يوم  18أكتوبر  0201على
الساعة الثانية ظهرا ).(14 H
تكون جلسة فتح العروض علنيّــة.
ويمكن للجنة فتح العروض عند االقتضاء أن تدعو المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما
فيها الوثائق اإلداريّة إلى استيفاء وثائقهم في أجل  84ساعة وذلك بإيداعها حتّى ال تقصى عروضهم.
عدى وثيقة التعهد ووثائق التلقيح الذي يؤدي انعدام ورودها في اآلجال المطلوبة إلى اإلقصاء اآللي
للعرض.
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اإلقصاء اآللي:
تتولّى لجنة الفتح اإلقصاء اآللي في الحاالت التالية:
 العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل محدد لقبولها.العروض التي ال تتضمن شهادات تثبت اكتمال التلقيح ضد فيروس كورونا للسواق والمتدخلين في هذهالمهمة

الفصل الخامس عشر :تقييم العروض:
 ..0مطابقة العروض:
يقصى ك ّل عرض غير مطابق لموضوع االستشارة ولل ّشروط والخاصّيات الفنيّة المدرجة بكرّاس
ال ّشروط أو الّذي يتض ّمن تحفّظات لم يت ّم رفعها بطلب من الديوان الوطني التونسي للسياحة أو عدم
استكمال الوثائق المطلوبة.
 ..0منهج ّية تقييم العروض :يتم تقييم العروض وفقا لإلجراءات التالية:
تتولّى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبّت من صحّة الوثائق المك ّونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء
الحسابيّة والماديّة عند االقتضاء.
وفي حالة وجود تضارب بين بيانات جدول األسعـار وبيانات وثيقة التعهد ،فإن بيانات األسعار المكتوبة
باألحرف ضمن جدول األثمان هي التي يؤخذ بها ،وتع ّدل وجوبـا البيانـات المخالفة ،وكذلك األخطاء
الماديـة في العمليـات الحسابيـّة وذلك بإثبات المبلغ الحقيقي للصّفقة.
وال يحق للعارض تقديم أ ّ
ي اعتراض في الغرض.
تسند االستشارة لوكالة االسفار التي قدمت العرض األفضل من الناحيتين الفنية والمالية وذلك بعد التثبت
من الوثائق االدارية والفنية والمالية وإعادة االحتساب وفقا للمنهجية التالية:
العدد الفني:
يسند عددا فنيا لكل حافلة او سيارة رباعية الدفع المزمع المشاركة بها كاآلتي:
عدد سنوات استعمال الحافلة او
السيارات رباعية الدفع

عدد النقاط المسندة

سنة أو أقل

250

أكثر من سنة الى سنتين

050

أكثر من سنتين الى ثالثة سنوات

000
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العدد المالي:
يسند للعارض األقل ثمنا  000نقطة أما بالنسبة لبقية العارضين فتسند لهم عدد من النقاط وفقا للقاعدة
التالية :
(العرض األقل ثمنا /العرض المقدم).011 x
الصفقة:
إسناد ّ
تسند االستشارة لوكالة االسفار التي تحصلت على العدد النهائي األعلى والمتمثل في مجموع العدد الفني
والعدد المالي وذلك بعد قيام المصالح المعنيّة بال ّديوان بعملية معاينة لوسائل النقل للتثبت من مدى تطابقها
مع الخصائص الفنية والتقنية المطلوبة.

الفصل السادس عشر :تحديد مبلغ العروض
األثمان:
تعتبر االثمان قارة وغير قابلة للمراجعة وهي شاملة لجميع األعباء.
تبرم الصفقة على أساس أثمان فردية ويجب على العارض أن يدرج بجدول األسعار األثمان بلسان القلم
وباألرقام دون احتساب األداء على القيمة المضافة.
يتعين على العارض أن يبين بصفة منفصلة مبلغ األداء على القيمة المضافة والمبلغ الجملي باعتبار جميع
األداءات.
يمكن للعارض أن يقترح تخفيضات على مبلغ العرض دون اعتبار األداء على القيمة المضافة في شكل
نسبة أو نسب مئوية تطبق على جميع األثمان الفردية .ويتعين على العارض أن ينص على هذه
التخفيضات بلسان القلم ضمن وثيقة التعهد وأن يبين شروط تطبيقها .وفي صورة وجود تضارب بين نسب
التخفيض ومبالغ التخفيض ،يتم إصالح العرض على أساس نسب التخفيض.
ترجح األسعار المكتوبة بلسان القلم على األسعار المكتوبة باألرقام.
وتتولى لجنة فرز العروض إصالح جميع األخطاء وتقوم عند االقتضاء بتصحيح مبلغ العرض دون أن
يكون للعارض إمكانية في االعتراض.

الفصل السابع عشر :إجراءات تبليغ الصفقة
يتم إعالم العارض الذي تم اختياره في العنوان المبين بوثيقة التعهد او عبر البريد االلكتروني.

الفصل الثامن عشر :طريقة الخالص
يقع خالص الطلبية بعد تقديم فاتورة في الغرض من قبل وكالة األسفار المعنية في  25نظائر لمكتب
الضبط المركزي للديوان الوطني التونسي للسياحة تتضمن عدد األيام وعدد الحافالت و/أو السيارات
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المستغلة فعليا حسب النوع ،وال تحتسب المبالغ الراجعة بعنوان كراء الحافالت و  /او السيارات التي لم
يقع استغاللها نتيجة إلشكاليات راجعة للشركة.
يمكن لمصالح الديوان القيام بعمليات تفقد دون سابق اعالم وعند رفعها ألي نوع من االخالالت تقع معاقبة
وكالة األسفار المعنية بعدم خالص يوم كراء الحافلة أو السيارة موضوع الخلل.
 التغيير في حجم الطلبية خالل الفترة من  01إلى  00نوفمبر  :0100يمكن للديوان الوطني التونسي
للسياحة التغيير في عدد الحافالت أو السيارات المزمع كرائها بالزيادة أو بالنقصان ويشمل التغيير عدد
أيام الكراء وذلك في حدود  32بالمائة من حجم الطلبية في جميع الحاالت دون أن يحق لوكالة األسفار
المتعاقدة المطالبة بأي تعويض.
 يضمن الديوان خالص المز ّود في  72بالمائة من مبلغ الصفقة في جميع الحاالت.
 يمكن للديوان عند الحاجة ،أن يطلب من المزوّ د أن يضع على ذمّته عدد من الحافالت والسيارات
الرّ باعية ال ّدفع خالل الفترتين الممت ّدتين من تاريخ إمضاء العقد من المدير العام للديوان الوطني
التونسي للسياحة إلى غاية  01نوفمبر  2020ومن  23نوفمبر  2020إلى غاية  25نوفمبر 2020
ويت ّم خالص هذا الطلب طبقا لجدول األسعار المق ّدم من قبل العارض.
الفصل التاسع عشر :مصاريف التسجيل
تحمل مصاريف تسجيل العقد على وكالة األسفار الفائزة باالستشارة.
الفصل عشرين  :النصوص القانونية المنطبقة:
االمر  1231لسنة  0218مؤرخ في  13مارس  0218يتعلق بتنظيم الصفقات العموميةأمر رئاسي عدد  113لسنة  0201مؤرخ في  6سبتمبر  0201يتعلق بضبط اإلجراءات االستثنائيةالمنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية
-التشريع والتّراتيب الجاري بها العمل

اطلعت عليه ووافقت
(إمضاء وختم العارض)
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المالحــــــــــــــق
 1وثيقة التعهد
-0تصريح على الشرف في عدم التأثير
-3تصريح على الشرف يثبت أن العارض لم يكن عونا لدى الديوان الوطني التونسي
للسياحة ولم يمضي عن انقطاعه عن العمل بالديوان مدة  5سنوات على األقل.
-8قائمة وسائل النقل (حافالت وسيارات رباعية الدفع)
-5قائمة السواق والمتعاملين
-6بطاقة إرشادات عامة
-7نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان النهائي
-4تفويض
 -1جدول االثمان (الحافالت والسيارات رباعية الدفع وأدالء السياحة)
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ملحق عدد0
وثـيـــــــــــــقــــــــــــة التــــــــــعـهـــــد
قسط وحيد  :كراء وسائل نقل
………………………………………………
إني الممضي أسفله:
………………………………………………
القاطن بـ
………………………………………………
الصفة
………………………………………………
المتعهد باسم ولحساب الشركة
………………………………………………
نوع الشركة
………………………………………………
رأس مال الشركة
………………………………………………
المقر اإلجتماعي:
الفاكس: .......................................................
الهاتف ………………:
بتاريخ:.........................................................
مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات
تحت رقم… ………........ .……..
بعد اإلطالع على ملف االستشارة المتعلقة بكراء وسائل نقل سياحي لفائدة الديوان الوطني التونسي
للسياحة:
أتعهد بتنفيذ الصفقة وفقا للميثاق الجاري به العمل ولمقتضيات كراس الشروط بما فيها األسعار التي
أقترحها على أنها نهائية و غير قابلة للمراجعة طيلة مدة إنجاز الصفقة و قد حدد المبلغ الجملي المقترح
بلسان القلم بما قيمته:
بدون احتساب األداءات. - ...........…………………………………………………..
مبلغ األداء على القيمة المضافة : ........................................................................باحتساب األداءات  ……………………............نسبة التخفيض...........................أتعهد بالشروع في تنفيذ الصفقة انطالقا من إبالغي بالموافقة وبإذن مصلحة بدأ التنفيذ .
.ألتزم بالعرض المقدم وبالتالي أصير ملزما به لمدة التظاهرة ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى
المحدد لقبول العروض.
كما أتعهد بدفع معاليم التسجيل الخاصة بعقد الصفقة وبأن ال أقع تحت طائلة الموانع المنصوص عليها
بالقانون التونسي وأن أنفذ الصفقة حسب اآلجال وفي أحسن الظروف.
أرخص للديوان الوطني التونسي للسياحة بتسديد المستحقات المتفق عليها عبر تحويل على الحساب
البنكي رقم …………………………………………………:
:..................................فرع:.....................
و المفتوح بالبنك
حرر بتونس
يوم:.....................................
اإلمضاء والختم
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ملحق عدد 0
تصريح على الشرف في عدم التأثير

عمال بالفصل  113من األمر  1231لسنة  0218المؤرخ في  13مارس
 0218المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

إني الممضي أسفله (االسم ،اللقب ،الصفة) ......................................

والمتعهد باسم ولحساب شركة.....................................................

أصرح على الشرف بااللتزام بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود
أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل
إنجازها.

تونس في .......................................
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ملحق عدد 3
تصريح على الشرف
بأن العارض ليس عونا بالديوان

عمال بالفصل  113من األمر  1231لسنة  0218المؤرخ في  13مارس
 0218المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

إني الممضي أسفله (االسم ،اللقب ،الصفة) ......................................

والمتعهد باسم ولحساب شركة.....................................................

أصرح على الشرف بعدم انتمائي الديوان الوطني التونسي للسياحة أو لم تمض
عن انقطاعي عن العمل به خمس( )5سنوات.

تونس في .......................................

العارض(االسم ،اللقب،الصفة و ختم المؤسسة)
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ملحـق عدد 4
قــــائــمــة في الحافالت
عدد
المقاعد

قوة الدفع
بعدد
الخيول

تاريخ أول
إذن
بالجوالن

رقم
التسجيل
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النوع

الصانع

العدد
الرتبي

ملحـق عدد 4
قــــائــمــة في السيارات رباعية الدّ فع
عدد
المقاعد

قوة الدفع
بعدد
الخيول

تاريخ أول
إذن
بالجوالن

رقم
التسجيل
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النوع

الصانع

العدد
الرتبي

ملحق عدد 1
قائمة اسمية في السواق والسواق المعوضين والمتعاملين في المهمة
االسم واللقب

بطاقة التعريف
الوطنية
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وسيلة النقل او الصفة
في وكالة االسفار

ملحق عدد 6
بطاقــــة إرشــــــادات
العارض

.......................................................:
.....

الصفة

.......................................................:
.....

صنف الشركة

.......................................................:
.....

رأس المال

.......................................................:
.....

المقر االجتماعي

.......................................................:
.....

الهاتف:
......................

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

البريد اإللكتروني

.......................................................:
.....

تاريخ بدء النشاط

.......................................................:
.....

عدد األعوان

.......................................................:
.....

عدد وسائل النقل
وتقسيمها

.......................................................:
.....

رقم المعرف الجبائي :

إمضاء وختم صاحب العرض
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ملحق عدد 7
المعوض للضمان النهائي
التزام الكفيل بالتضامن
ّ
إني الممضى أسفله -نحن الممضون أسفله ............................................................:
عمال بصفتي -بصفتنا ...................................................................................:
ّأوال  :أشهد – نشهد أنّ .................................................................
تمت المصادقة عليه  -عليها من الوزير المكلف بالمالية عمال بالفصل  113من األمر عدد  0131لسنة  0104المؤرخ
في  03مارس  0104المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن
.........................................................................................................................
قد أودع  -أودعت لدى أمين المال العام للبالد التونسية حسب وصل عدد  .................بتاريخ  ..................مبلغ
الضمان القار الذي قدره  .............................والمنصوص عليه بالفصل  003من األمر المشار إليه وأن هذا
الضمان لم يقـع إرجاعه.
ثانيا :أصرح – نصرح ،أنني أكفل  -أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن .....................................
والقاطن بـ.................................بعنوان مبلغ الضمان النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد
 ...........المبرمة مع  .........................بتاريخ  .................والمسجلة بالقباضة المالية.....................
والمتعلقة بـ ...................................................... ........................
حدد مبلغ الضمان النهائي بنسبة  % .......من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق..........................................
...............................دينار (باألحرف) ،و ..................................................دينار (باألرقام).
ثالثا :ألتزم – نلتزم ،وبالتضامن بدفع المبلغ المضمون فيه والمذكور أعاله والذي قد يكون صاحب الصفقة مدينا به
بعنوان الصفقة المشار إليها أعاله وذلك عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون لي (لنا)
إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.
رابعا :عمال بأحكام الفصل  011من األمر عدد  0131لسنة  0104المشار إليه أعاله ،يصبح اللتزام الكفيل بالتضامن
الغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء أربعة أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات حسب
مقتضيات الصفقة.
وإذا ت ّم إعالم صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي قبل انقضاء األجل المذكور أعاله بمقتضى رسالة معللة
ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم ،بأنه لم يف بجميع التزاماته ،يت ّم االعتراض على
انقضاء التزام الكفيل بالتضامن .وفي هذه الحالة ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها
المشتري العمومي.
حرر ب................في................
(إمضاء المؤسسة المال ّية وختمها)
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ملحق عدد 1

جدول األثمان
قسط وحيد  :كراء وسائل نقل
االسعار

األداء على القيمة
المضافة

السعر دون اعتبار
األداءات

السعر الجملي باعتبار
االداءات

الخدمة
كراء حافلة لمدة نصف يوم

كراء حافلة لمدة يوم كامل

كراء سيارة رباعية الدفع
لمدة نصف يوم
كراء سيارة رباعية الدفع
لمدة يوم كامل
كلفة الدليل السياحي

المبلغ الجملي
بدون احتساب األداء على
القيمة المضافة
المبلغ الجملي
باحتساب األداء على القيمة
المضافة

يتضمن المبلغ الجملي  :كراء  01حافالت و  1سيارات رباعية الدفع مع كلفة  01دليل سياحي لكامل المدة الممتدة من  01الى
 00نوفمبر 0100

االمضاء والختم
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تفـويـض
إني الممضي أسفل هذا،
االسم واللقـب............................................................................... :

الصفــة............................................................................... :

أفوّ ض
السيّـد (ة)............................................................................................. :
صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم................................................ :

إلمضاء الصفقة.
تونس في......................
امضاء وختم وكالة االسفار
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