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     الفصل األول : موضوع الصفقة

يعتزم الديوان الوطني  2021نوفمبر  22إلى  15بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة من  

  .الفرنكوفونية داخل القريةللتنشيط  معدات صوتية وتقنيةكراء  للسياحةالتونسي 

  الفصل الثاني : الخصائص الفنية 

  .1عدد يجب أن تتوفر في المعدات الخصائص الفنية الواردة بالملحق 

  

  آجال صلوحية العروضالفصل الثالث : 

  

 اليوم المواليابتداء من ( 60)يصبح المترشحون بمجرد تقديمهم لعروضهم ملزمين بها لمدة ستون يوما 

 للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض. 

  الفصل الرابع : طريقة تقديم العروض

  

 يتكون العرض من: 

 عرض فني  -

 عرض مالي -

 ontt.tnويتم تنزيل كراس الشروط عن طريق الموقع الّرسمي للّديوان قبل التاريخ األقصى المحدد  

 لطلب العروض.

يقصى كل عرض مخالف لشروط طلب االستشارة أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك  

 ساعة ابتداء من تاريخ هذا الطلب.  24خالل اجل أقصاه 

 أو لم يضّمن وثيقة التعّهد.ورد بعد اآلجال  كما يقصى آليا كل عرض 

 الفصل الخامس :  تقديم العروض

  تقدم العروض على النحو التالي:

يضمن العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي 

  يحتوي على الوثائق اإلداريةّ يختم ويكتب عليه :

 -ال يفتح  -

 

   04/2021استشارة عدد 

   الفرنكوفونية القريةللتنشيط داخل  تقنيةصوتية ومعدات كراء 

  



توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية بالبريد السريع باسم السيد المدير العام للديّوان  -

، شارع 1الوطني التّونسي للّسياحة أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي على العنوان التالي: 

 . تونس 1002 -محمد الخامس 

  

ويتم . (12h ) على الساعة الثانية عشر ظهرا 2021أكتوبر  20يوم حددّ آخر أجل لقبول العروض   -

اعتماد ختم مكتب الّضبط المركزي للتأكد من تاريخ وصول العروض. يقصى كل عرض ورد بعد األجل 

 األقصى لقبول العروض. 

  ( بمقر الديوان H 14على الساعة الثانية ظهرا   ) 2021أكتوبر  20م تنعقد جلسة فتح العروض يو -

  

 اإليضاحات والوثائق المرفقة لملف طلب العروض: الفصل السادس:  

ساعة، قبل التاريخ األقصى  24يمكن لكل مشارك أن يطلب إيضاحات أو استفسارات في أجل أقصاه 

 على الساعة الثانية عشر ظهرا .  2021أكتوبر  20المحدد لقبول العروض ليوم 

طلب العروض يتضمن اإليضاحات واالستفسارات إذا كان الطلب مبررا، يتم إعداد ملحق لملف  -

ساعة قبل  24المطلوبة وتوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط في أجل ال يتجاوز 

  التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض

وإذا كانت هذه التوضيحات أو االستفسارات هامة ومن شأنها أن تدخل تغييرات جوهرية على كراس  -

ساعة إضافية تمكن المشاركين  24يتم التمديد في التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض بفترة الشروط 

  من تقديم عروض جديدة.

 بيانات ومستندات وتوضيحات   الفصل السابع: 

يجوز للديوان الوطني التونسي للسياحة، بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين، ان يطلب عند  

ت ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية والمالية شريطة أال يؤدي ذلك الى تغيير االقتضاء، بيانا

 محتوى طلب االستشارة  

 ساعة. 24ويجب على المشاركين اإلجابة على هذا الطلب في أجل ال يتجاوز    

  

 :  : الوثائق المكونة لالستشارةالفصل الثامن 

         

  الوثائق اإلدارية:  -1 

 بيان الوثيقة  العملياّت المطلوبة  واجبات المشارك 

 يتم ارفاقها بالملف  6ملحق عدد  

العارض بطاقة إرشادات عاّمة تهّم   

تحمل إمضاء  -بعد تعميرها 

وختم الممثل القانوني 

ملحق عدد ) للشركة أعالم 

4 ) 

 تصريح على الشرف بعدم  يتم ارفاقها بالملف 

 إبرام إجراءات التأّثير في مختلف 
 االستشارة 



يحمل  -بعد تعميره 

إمضاء وختم الممثل 

 ملحق)القانوني للشركة   

 (5عدد 

تصريح على الشرف بأّن العارض  يتم ارفاقها بالملف 
لم يكن عونا بالديوان الوطني 
التونسي للسياحة طيلة الخمس 

 سنوات األخيرة

مضمون من السجل الوطني  يتم ارفاقها بالملف  حديثة العهد 
 للمؤّسسات 

إمضاء وختم مصالح 
 خالتاّري الّصندوق مع بيان 

الضمان  شهادة انخراط في نظام  يتم ارفاقها بالملف 
 االجتماعي 

نسخة من التراخيص المتحّصل  يتم ارفاقها بالملف  القانونيةمستوفي الشروط  
 عليها لممارسة النشاط  

  

 : الوثائق الفنية 2-

 بيان الوثيقة  العملياّت المطلوبة  واجبات المشارك 

 جميع  على  مؤشر
وممضى ومؤرخ   صفحاته

 ومختوم في الصفحة األخيرة.

 كراس الشروط الخاص يتم ارفاقها بالملف 
 باالستشارة 

1  

  

 الوثائق المالية : -3 

 بيان الوثيقة  العملياّت المطلوبة  واجبات المشارك 
 

 مؤرخة، ممضاة ومختومة 
 2 ملحق عدد

  1 وثيقة التعّّهد  يتم ارفاقها بالملف 

إدراج ) يتم ارفاقها بالملف  3ملحق عدد 
 (وباألرقام األثمان بلسان القلم 

  2 جدول األثمان 

 

 الضمان النهائيالفصل التاسع:  

بالمائة من قيمة الصفقة بعنوان حسن اإلنجاز يضاف إليه  10تقوم الشركة بتقديم ضمان بنكي نهائي بقيمة 

 أيام بداية من تاريخ الحصول على الموافقة إلنجاز الصفقة.  5عند االقتضاء مبلغ المالحق ويقدم خالل 

 يبقى الضمان صالحا طيلة فترة تنفيذ الصفقة موضوع هذا العقد. 

 صفقة للمؤسسة البنكية بمحضر القبول النهائيتصبح الضمانات المالية الغية بمجرد استظهار صاحب ال

أو الوقتي حسب الحالة شرط عدم توصل المؤسسة البنكية بمكتوب صادر عن الديوان يتضمن عدم وفاء  

 صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية.

 
 



 : الفصل العاشر: فتح العروض 

  لجنة فتح العروض:  

                 2021أكتوبر  20يتم فتح العروض الفنية والمالية بمقر الديوان الوطني التونسي للسياحة يوم  

 على  الساعة الثانية ظهرا.

ويمكن للجنة فتح العروض عند االقتضاء أن تدعو المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما   

 ساعة وذلك بإيداعها حتّى ال تقصى عروضهم. 24الوثائق اإلداريةّ إلى استيفاء وثائقهم في أجل  فيها

 اإلقصاء اآللي:  

 تتولّى لجنة الفتح اإلقصاء اآللي في الحاالت التالية:    

 العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل محدد لقبولها. -

 غياب وثيقة التعهد   -

   :ييم العروضالفصل الحادي عشر: تق  

  : العروضمطابقة  .1

يقصى كّل عرض غير مطابق لموضوع االستشارة وللّشروط والخاّصيات الفنيةّ المدرجة بكّراس الّشروط  

أو الذّي يتضّمن تحفّظات لم يتّم رفعها بطلب من الديوان الوطني التونسي للسياحة أو عدم استكمال الوثائق 

 المطلوبة. 

   : التاليةتقييم العروض وفقا لإلجراءات  يتم : العروضمنهجيةّ تقييم  .2

لمكّونة من صّحة الوثائق ا اإلدارية،تتولّى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبّت، باإلضافة إلى الوثائق   

 للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابيةّ والماديةّ 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، وتعّدل وجوبـا البيانـات المخالفة، وكذلك األخطاء الماديـة 

 في العمليـات الحسابيـةّ وذلك بإثبات المبلغ الحقيقي للّصفقة. 

 وال يحق للعارض تقديم أّي اعتراض في الغرض. 

ت من الوثائق وذلك بعد التثبالتي قدمت العرض األفضل من الناحيتين الفنية والمالية  االستشارة للشركةتسند 

  التالية:وفقا للمنهجية االدارية والفنية والمالية وإعادة االحتساب 

  الفني:العدد 

 حسب خبرتها في اإلعداد لمثل هذه التّظاهرات وذلك بناء على وثائق تثبت ذلك. شركةيسند عددا فنيا لكل 

  لتالية:البقية العارضين فتسند لهم عدد من النقاط وفقا للقاعدة نقطة أما بالنسبة  100يسند للشركة األكثر خبرة 

 

 .x 100 /العرض المقدم( األكثر خبرة)العرض 

 

  المالي:العدد 

  لتالية:انقطة أما بالنسبة لبقية العارضين فتسند لهم عدد من النقاط وفقا للقاعدة  100يسند للعارض األقل ثمنا 

 .x 100 )العرض األقل ثمنا /العرض المقدم(



   إسناد الّصفقة:

تسند الصفقة بجميع عناصرها للعرض المالي األقل ثمنا في صورة مطابقة عرضه الفنّي لكّراس        

  الشروط باعتبار التخفيض المحتمل المقترح من طرف صاحب العرض

  : األثمان   مبلغ العروضالفصل الثاني عشر: تحديد 

 عباء. تعتبر األثمان قارة وغير قابلة للمراجعة وهي شاملة لجميع األ

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 . 

مكن للعارض أن يقترح تخفيضات على مبلغ العرض دون اعتبار األداء على القيمة المضافة في شكل ي

نسبة أو نسب مئوية تطبق على جميع األثمان الفردية. ويتعين على العارض أن ينص على هذه التخفيضات 

التخفيض  سببلسان القلم ضمن وثيقة التعهد وأن يبين شروط تطبيقها. وفي صورة وجود تضارب بين ن

 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. 

 : إجراءات تبليغ الصفقة فصل الثالث عشرال

 يتم إعالم العارض الذي تم اختياره في العنوان المبين بوثيقة التعهد او عبر البريد االلكتروني.   

 : طريقة الخالصالفصل الرابع عشر 

نظائر لمكتب الضبط  05يقع خالص الطلبية بعد تقديم فاتورة في الغرض من قبل الشركة المعنية في 

  المركزي للديوان الوطني التونسي للسياحة تتضمن عدد حامالت األعالم ومكان تركيزها.

كرائها المعدات المزمع  عدد في التغيير للسياحة التونسي الوطني للديوان يمكن  : الطلبية حجم في التغيير 

 .تعويض بأي المطالبة المتعاقدةللّشركة  يحق أن دون الطلبية حجم من بالمائة  20 بنسبة  بالنقصان أو بالزيادة

 مصاريف التسجيل   الفصل الخامس عشر :

 تحمل مصاريف تسجيل العقد على شركة بيع وتركيز حامالت أعالم الفائزة باالستشارة. 

   النصوص القانونية المنطبقة: الفصل السادس عشر :

 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية   2014مارس  13مؤرخ في  2014لسنة  1039االمر - 

يتعلق بضبط اإلجراءات االستثنائية  2021سبتمبر  6مؤرخ في  2021لسنة  113أمر رئاسي عدد -

 فرنكوفونية، المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم القمة الثامنة عشر لل

 التشريع والتراتيب الجاري بها العمل  -

 اطلعت عليه ووافقت  

 إمضاء وختم العارض    

  



 المالحــــــــــــــق
 

  

 الشروط الفنية – 1

 وثيقة التعهد   2

 جدول األثمان  – 3

 تصريح على الشرف في عدم التأثير  - 4

تصريح على الشرف يثبت أن العارض لم يكن عونا لدى الديوان الوطني التونسي  - 5

 سنوات على األقل.  5ولم يمضي عن انقطاعه عن العمل بالديوان مدة للسياحة 

 بطاقة إرشادات عامة   - 6

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 3ملحق عدد  

  

 تصريح على الشرف في عدم التأثير 

  

 مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر  113عمال بالفصل 

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014 

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

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

 أصرح على الشرف في عدم قيامي والتزامي بعدم القيام مباشرة أو بواسطة 

دايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام  الغير بتقديم وعود أو عطايا أو ه

 الصفقة ومراحل إنجازها.

       تونس في.....................  

  

  

  

  

  
  



 4ملحق عدد  

  

بأن   تصريح على الشرف 

 العارض ليس عونا بالديوان

 مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر  113عمال بالفصل    

 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014 

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

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

 أصرح على الشرف بعدم انتمائي الديوان الوطني التونسي للسياحة أو لم 

 تمض عن انقطاعي عن العمل به خمس سنوات.

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

  

  

 

 

  



 5ملحق عدد  

 بطاقــــة إرشــــــادات 
 

 العارض   :............................................................

 الصفة   :............................................................

 صنف الشركة   :............................................................

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

 المقر االجتماعي    :............................................................

 الفاكس: 

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

 الهاتف: 

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

 البريد اإللكتروني   :............................................................

 تاريخ بدء النشاط   :............................................................

  

  

 رقم المعرف الجبائي :  

 إمضاء وختم صاحب العرض    

  

    

    

    

    

    
  

  

  

  ................ ي
 
 حرر ب................ف

  



 


