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 كراس شروط 

 استقبال ومضيفي مضيفاتالختيار شركة لتوفير  خاص
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 موضوع الصفقة : األولالفصل 

 

 02 لتوفيرباختيار شركة خدمات الوطني التونسي للسياحة بمناسبة القمة الفرنكوفونية يقوم الديوان 

 الستقبال و تأطير وذلك 0203نوفمبر   00الى  31ممتدة من الفترة ال استقبال خاللومضيّف مضيفة 

 .القمة ضيوف

 

 . وحيدقسط تتكون الصفقة من 
 
 

  الشروط المطلوبة :الثانيالفصل 

 

 : التالية الشروطستقبال اال  مضيّفييجب أن تتوفّر في   -

 ة الفرنسيةمستوى جيد جدا في اتقان اللغ 

 حسن المظهر. 

  السلوك حسن 

 في العمل واالنضباط  الجدية  

 مستوى تعليمي جيد 

 

 التعهد :الثالثالفصل 

 
 : ـبالتعهد  وجوب

 

 للمضيّفين والمضيّفات زي موحد  توفير. 

 على األقل ليقوم الديوان باالختيار من بينهامختلفة  أزياء  0م يتقد. 

 وحلق اللحية بالنسبة للمضيّفين سماالعتناء بنظافة ورائحة الج. 

 من تشكي او مرض او تغيب ) الضرورة عند والمضيّفين المضيفات بتعويض اللتزاما 

 الفائزة الوكالة عن بالمسؤول االتصال بعد الساعة تتجاوز ال زمنية مدة في وذلك ( الخ...الخدمات

 .االستشارة بطلب

 لهذه اختيارهم سيتم الذينوالمعوضين  والمضيفين  المضيفات في اسمية بقائمة ة الديوانبموافا االلتزام 

 .بالملف إرفاقهاو الذاتية وسيرتهم تعريفهم بطاقات من نسخ تقديم مع  المهمة

  وفر من قبل الهيئة المنظمة للقمة الم الزيارتداء 

  (7ملحق عدد) الهنداملتوفير  فين والمضي بمقاسات المضيفات ة الديوانبموافاااللتزام.  

 



  تعيين مسؤول مخاطب :الرابعالفصل 
 

 يالمعن في ويشترط معه التنسيقالتي تقوم ب الديوان مصالحمع  وحيدال مخاطبمسؤول يكون ال تعيين 

 مع الحلول وإيجاد االزمات وإدارة الضغط تحت العمل من والمتمكنين القادرين من يكون ان باألمر

 الهاتف على والرد س24س24 الكلي والتفرغ الديوان مصالح مع الجيد بالتنسيق وااللتزام البديهة سرعة

 .المهمة فترة كامل خالل

 الشروط الصحية :الخامسالفصل 

تثبت اكتمال عملية  بشهاداتموافاتنا رفقة ملف المشاركة  االستشارة،المشاركين في طلب يتعين على 

 . والمضيّفين للمضيفات ضد فيروس كوروناالتلقيح 

 شروط المشاركة في طلب االستشارة :السادسالفصل 

  .مستوفية الشروط القانونّيةبشركات الخدمات طلب االستشارة خاص 

 آجال صلوحية العروض : السابعالفصل 

ليوم الموالي اابتداء من ( 03) يوما ستونرشحون بمجرد تقديمهم لعروضهم ملزمين بها لمدة تيصبح الم 

  .ل العروضللتاريخ األقصى المحدد لقبو

 طريقة تقديم العروض:  الثامنالفصل 

 

:يتكون العرض من  

عرض فني  -  

عرض مالي -  

قبل التاريخ  ذلكو ، ontt.tnلموقع الّرسمي للّديوان من امباشرة  ،كراس الشروط مجانا تنزيلويتم 

   .األقصى المحدد لطلب العروض

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

  .طلبهذا المن تاريخ  ابتداء ساعة 02خالل اجل 

:عرضآليا كل قصى يكما   

ورد بعد اآلجال  -  

.للمضيفين والمضيفاتتثبت اكتمال التلقيح ضد فيروس كورونا شهادات ال يتضمن  -  

 

 

  



 العروض تقديم  : الفصل التاسع

 :التالي النحو على العروض تقدم

 ييضمن العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارج

 :ثائق اإلداريّة يختم ويكتب عليه يحتوي على الو

 ال يفتح

- 21/0203استشارة وطنية موّسعة عدد 

 الفرنكوفونية بجربةقمة بمناسبة ال استقبال ومضيفي مضيفاتالختيار شركة لتوفير 

 

 بالبريد أو الوصول مضمون بالبريد والمالية الفنية العروض على المحتوية الظروف توجه -

 مكتب إلى مباشرة تسلم المدير العام للّديوان الوطني التّونسي للّسياحة أو السيد بإسم يعالسر

 .تونس 3220 -، شارع محمد الخامس 3 :التاليالمركزي على العنوان  الضبط

 

ويتم اعتماد ختم  ،الثاني عشرةعلى الساعة  0302 أكتوبر 21ليوم حّدد آحر أجل لقبول العروض  -

كل عرض ورد بعد األجل  يقصى. العروضركزي للتأكد من تاريخ وصول مكتب الّضبط الم

 .األقصى لقبول العروض

      الديوان الكائن بمقر ظهراالثانية على الساعة  0302أكتوبر  21يوم تنعقد جلسة فتح العروض  -

 .الحريةشارع  84بـ 

 

 طلب العروض فقة لملفالمراإليضاحات والوثائق  :العاشرالفصل 
 

قبل التاريخ  ساعة، 24في أجل أقصاه  استفساراتأو  يطلب إيضاحاتيمكن لكل مشارك أن   -

 الثاني عشرةالساعة  ىعل أكتوبر 21ليوم األقصى المحدد لقبول العروض 

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

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

 قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض ساعة
تدخل تغييرات جوهرية على  شأنها أنهامة ومن  االستفساراتوإذا كانت هذه التوضيحات أو  -

إضافية  ساعة 24ول العروض بفترة كراس الشروط يتم التمديد في التاريخ األقصى المحدد لقب

 .ةدجديالمشاركين من تقديم عروض  تمكن
 

 بيانات ومستندات وتوضيحات  : الحادي عشرالفصل 

 
  ان  المشاركين،مبدأ المساواة بين  احترامبشرط  للسياحة،يجوز للديوان الوطني التونسي

 والمالية شريطةية بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفن االقتضاء،يطلب عند 

 .محتواهاأال يؤدي ذلك إلى تغيير في 

 ساعة 02في أجل ال يتجاوز  االستفسارجابة على طلب ويجب على المشاركين اإل. 

 



  الوثائق المكونة لالستشارة:  الثاني عشرالفصل 

 

     

 :الوثائق اإلدارية  -1 -

 واجبات المشارك العملّيات المطلوبة بيان الوثيقة

بطاقة إرشادات عاّمة تهّم  2
 العارض

ارفاقها بالملفيتم  5ملحق عدد    

تصريح على الشرف بعدم  0
في مختلف إجراءات  الّتأثير
  االستشارةإبرام 

قها بالملفارفايتم  تحمل إمضاء  -بعد تعميرها  

  للشركةوختم الممثل القانوني 

 0ملحق عدد 

تصريح على الشرف بأّن  0
العارض لم يكن عونا بالديوان 

 للسياحة طيلةالوطني التونسي 
 الخمس سنوات األخيرة 

ارفاقها بالملفيتم  يحمل إمضاء وختم  -بعد تعميره  

   للشركةالممثل القانوني 

 0عدد ملحق 

من السجل الوطني مضمون  2
 للمؤسسات

ارفاقها بالملفيتم   الشروط القانونية يمستوف 

شهادة انخراط في نظام  5
 الضمان االجتماعي 

ارفاقها بالملفيتم  إمضاء وختم مصالح الّصندوق  
 مع بيان الّتاريخ

ممارسة  رخصة نسخة من  0
الشركةنشاط   

ارفاقها بالملفيتم  مصالح المن  ممضى ومختوم 
 المختصة

شهائد تثبت اكتمال التلقيح ضد  7
للمضيفين و فيروس كورونا 

  المضيفات

ارفاقها بالملفيتم  الشركةمختومة من طرف    

 

 : الوثائق الفنية - 2-

 واجبات المشارك العملّيات المطلوبة بيان الوثيقة

 راس الشروط الخاصةك
 باالستشارة 

ارفاقها بالملفيتم  ؤشر عليه في كل الصفحات م 
وممضى ومؤرخ ومختوم في 

 .الصفحة األخيرة

 اسمية في المضيفاتقائمة 
مع نسخ من بطاقات  فينوالمضيّ 

ارفاقها بالملفيتم   مؤرخة، ممضاة ومختومة 



 التعريف الوطنية والسير الذاتية 

ة وصورة شمسي  

2ملحق عدد   

نشطة األثيقة مرجعية في و
المشابهة المنجزة من قبل 

 المشارك

ارفاقها بالملفيتم   مؤرخة، ممضاة ومختومة 

ارفاقها بالملفيتم  جدول المقاسات  (7ملحق عدد ) 
 

 

 3- الوثائق المالية :

 واجبات المشارك العملّيات المطلوبة بيان الوثيقة

ثيقة الّتعّهدو ارفاقها بالملفيتم   .مةمؤرخة، ممضاة ومختو   

األثماندول ج   ارفاقها بالملفيتم  

إدراج األثمان بلسان القلم )
(وباألرقام  

.مومختو مؤرخ، ممضى  

(0ملحق عدد )  

 

 الفصل الثالث عشر: فتح العروض 

 

 0302أكتوبر  21الثالثاء الديوان الوطني التونسي للسياحة يوم  بمقر والماليةيتم فتح العروض الفنية     

    .ظهراالثانية على الساعة 

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

 .وذلك بإيداعها حّتى ال تقصى عروضهمساعة  02تيفاء وثائقهم في أجل فيها الوثائق اإلدارّية إلى اس

 :تتولّى لجنة الفتح اإلقصاء اآللي في الحاالت التالية   

 .ردة أو المسلمة بعد آخر أجل محدد لقبولهاالعروض الوا    

 .قيحلوشهادات اكتمال التّ  وثيقة التعهدتتضمن العروض التي لم     

  تقييم العروض: عشر الرابعالفصل 

 :مطابقة العروض. .1

وللّشروط والخاّصيات الفنّية المدرجة بكّراس  االستشارةيقصى كّل عرض غير مطابق لموضوع        

أو عدم التونسي للسياحة الّشروط أو الّذي يتضّمن تحّفظات لم يتّم رفعها بطلب من الديوان الوطني 

 .الوثائق المطلوبة استكمال

 



  :منهجّية تقييم العروض ..2

 : وفقا لإلجراءات التاليةيتم تقييم العروض        

، من صّحة الوثائق تتولّى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثّبت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية ..  2.0

 . المكّونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابّية والمادّية عند االقتضاء

وثيقة التعهد، فإن بيانات األسعار المكتوبة عـار أو وفي حالة وجود تضارب بين بيانات جدول األس       

هي التي يؤخذ بها، وتعّدل وجوبـا البيانـات المخالفة، وكذلك األخطاء  ثمانباألحرف ضمن جدول األ

 .الماديـة في العمليـات الحسابيـّة وذلك بإثبات المبلغ الحقيقي للّصفقة

 .حق للعارض تقديم أّي اعتراض في الغرضوال ي      

 ّية األصليةالجمل على أساس األسعار ثم تتولّى اللّجنة، ترتيب جميع العروض المالية تصاعدّيا     

 .الّتخفيض أو التخفيضات المقترحةباعتبار 

احب العرض تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفّني المقّدم من قبل ص.. 0.0

 .لمقتضيات كراس الشروط

إسناد الصفقة دون أن يحق ألي مشارك ويحتفظ الديوان الوطني التونسي للسياحة، بحقه في عدم          

 . تقديم اعتراض في الغرض

 .ويقصى آليا كّل عرض غير مطابق      

  :إسناد الّصفقة ..0

 صورة مطابقة عرضه الفّني لكّراس ا للعرض المالي األقل ثمنا فيتسند الصفقة بجميع عناصره       
 الشروط باعتبار التخفيض المحتمل المقترح من طرف صاحب العرض

 

 الوثائق المكونة لطلب العروض: عشر الخامسالفصل 

 :من الوثائق التالية االستشارةيتكون ملف           

 .وثيقة التعهد -

 .جدول األثمان -

 .االداريةالوثائق  -

 .الفنية الوثائق -

  تحديد مبلغ العروض: عشر السادسالفصل 

تبرم الصفقة على أساس أثمان فردية ويجب على العارض أن يدرج بجدول األسعار األثمان بلسان القلم  

 .وباألرقام دون احتساب األداء على القيمة المضافة

لى القيمة المضافة والمبلغ الجملي باعتبار يتعين على العارض أن يبين بصفة منفصلة مبلغ األداء ع

 .جميع األداءات



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

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

وفي صورة وجود تضارب بين . قة التعهد وأن يبين شروط تطبيقهاالتخفيضات بلسان القلم ضمن وثي

 .نسب التخفيض ومبالغ التخفيض، يتم إصالح العرض على أساس نسب التخفيض

 .ترجح األسعار المكتوبة بلسان القلم على األسعار المكتوبة باألرقام

مبلغ العرض دون أن وتتولى لجنة فرز العروض إصالح جميع األخطاء وتقوم عند االقتضاء بتصحيح 

 .يكون للعارض إمكانية في االعتراض

  إجراءات تبليغ الصفقة: عشر السابعالفصل 

عقد الصفقة ويجب عليه إمضاء  التعهد،يتم إعالم العارض الذي تم اختياره في العنوان المبين بوثيقة   

 .تمام إجراءات التسجيلوإ

 الفصل الثامن عشر: طريقة الخالص

نظائر لمكتب الضبط  50يقع خالص الطلبية بعد تقديم فاتورة في الغرض من قبل الشركة المعنية في 

 .أو المضيفين لمضيفاتالعمل الفعلية لأيام تتضمن عدد  للديوان الوطني التونسي للسياحةالمركزي 

 

  ألي نوع من  وعند رفعهايمكن لمصالح الديوان القيام بعمليات تفقد دون سابق اعالم

مضيفة لم تلتزم مضيف أو عمل لكل المعنية بعدم خالص يوم  الشركةتقع معاقبة  االخالالت

 .باألعمال المناطة بعهدتها

 

 طيلة مدة والمضّيفين عاشة المضيفات إإقامة ونقل ويتكفل الديوان الوطني التونسي للسياحة ب

 .العمل

  

 تشغيلهمالمزمع فين والمضيّ  المضيفاتالتغيير في عدد للديوان يمكن  :التغيير في حجم الطلبية 

 35د وذلك في حدوعدد األيام و والمضّيفين المضيفاتبالزيادة أو بالنقصان ويشمل التغيير عدد 

 .المتعاقدة المطالبة بأي تعويض للشركةبالمائة من حجم الطلبية دون أن يحق 

 

  المسندة لها الطلبية الشركةتحمل مصاريف تسجيل العقود على التسجيل مصاريف. 

 

 اطلعت عليه ووافقت 

(إمضاء وختم العارض)     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المالحــــــــــــــق

 
التعهد وثيقة  - 2  

ى الشرف في عدم التأثيرتصريح عل - 0  

تصريح على الشرف يثبت أن العارض لم يكن عونا لدى الديوان الوطني التونسي  - 0

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

  المضيفاتقائمة  - 2

بطاقة إرشادات عامة  - 5  

األثمان جدول -0  

جدول المقاسات -7  

 

 

 

 

 

 



 

1ملحق عدد   

 وثـيـــــــــــــقــــــــــــة التــــــــــعـهـــــد

 

 

 ……………………………………………… :إني الممضي أسفله

 ……………………………………………… ـالقاطن ب

 ……………………………………………… الصفة

 ……………………………………………… م ولحساب الشركةالمتعهد باس

 ……………………………………………… نوع الشركة

 ……………………………………………… رأس مال الشركة

 ……………………………………………… :االجتماعيالمقر 

 :الفاكس  :الهاتف 

مسجلة بالسجل التجاري لـ 

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

.………………………….. 

 :بتاريخ

   ..……………………:تحت رقم

لفائدة الديوان استقبال  ومضيف مضيفة 03عدد بتوفير  ةالمتعلق االستشارةع على ملف بعد اإلطال

 :الوطني التونسي للسياحة

أتعهد بتنفيذ الصفقة وفقا للميثاق الجاري به العمل ولمقتضيات كراس الشروط بما فيها األسعار التي  .1

فقة و قد حدد المبلغ الجملي المقترح أقترحها على أنها نهائية و غير قابلة للمراجعة طيلة مدة إنجاز الص

 :ما قيمتهببلسان القلم 

 : بدون احتساب األداءات

 : مبلغ  األداء على القيمة المضافة -

 نسبة التخفيض                                                 باحتساب األداءات  

  .قة وبإذن مصلحة بدأ التنفيذأتعهد بالشروع في تنفيذ الصفقة انطالقا من إبالغي بالمواف

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 

 .سي وأن أنفذ الصفقة حسب اآلجال وفي  أحسن الظروفبالقانون التون

 أرخص للديوان الوطني التونسي للسياحة بتسديد المستحقات المتفق عليها عبر تحويل على الحساب 

  :البنكي رقم 

 :فرع                                        :و المفتوح بالبنك

  

 :حرر بتونس يوم

 

 

 

 

 

 اإلمضاء والختم                                                                               

 

 

 



2ملحق عدد   

 

 تصريح على الشرف في عدم التأثير

 

مارس  20المؤرخ في  0322لسنة  2301من األمر  220عمال بالفصل 

بتنظيم الصفقات العمومية المتعلق 0322  

.( .....................................فةاالسم، اللقب، الص)إني الممضي أسفله   

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

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

إبرام ير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات غال

.الصفقة ومراحل إنجازها  

،الصفة و ختم باالسم، اللق) ارضالع  

  (المؤسسة

 

 

 



3عدد ملحق   

 تصريح على الشرف

بأن العارض ليس عونا بالديوان   

مارس  20المؤرخ في  0322لسنة  2301من األمر  220عمال بالفصل    

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 0322  

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

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

انتمائي الديوان الوطني التونسي للسياحة أو لم  مأصرح على الشرف بعد

.سنوات( 5)تمض عن انقطاعي عن العمل به خمس  

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

(،الصفة و ختم المؤسسةباالسم، اللق)ارضالع  

 

 

 



4ملحـق عدد   

والمضّيفين المضيفاتقــــائــمــة في   

الوالدةتاريخ  المستوى التعليمي  االسم اللقب 

    

    

    

    

    

    

    

     



الوالدةتاريخ  المستوى التعليمي  االسم اللقب 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



5دد عملحق   

 بطاقــــة إرشــــــادات

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

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

 :.......................................................... ممثل الوكالة لكراء السيارات

 :.......................................................... الصنف

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

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

..................................................:........ رقم التسجيل بالسجل التجاري  

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

.: .....................الهاتف : الفاكس 

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

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

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

 :.......................................................... عدد األعوان

....................................:...................... عدد وسائل النقل وتقسيمها  

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

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

 :............................................................ رقم المعرف الجبائي

  

 إمضاء وختم صاحب العرض

 



  0ملحق عدد 

 

 جدول األثمان

 

 

السعر الجملي باعتبار 
 االداءات

السعر دون اعتبار  TVAقيمة األداءات 
 األداءات

 الحصة 

لمدة  أو مضيف عمل مضيفة   
 نصف يوم 

لمدة  أو مضيف مضيفةعمل    
 يوم كامل

مبلغ الجملي للصفقة دون  
 احتساب األداءات

المبلغ الجملي للصفقة مع  
 احتساب األداءات

 

.2221نوفمبر  22الى  13من الممتدة فترة العمل استقبال لكامل  و مضيف مضيفة 22يتضمن المبلغ الجملي للصفقة   

 

 

 

 االمضاء والختم

 

 

 

 

 

 

 



7ملحق عدد   

 

 

 جدول المقاسات
 

 

/PrénomomN Taille Jupe 
longueuret  Taille 

onPantal 
Taille chemisier Taille Veste ointureP 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

 


