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 موضوع الصفقة : الفصل األول
 

 

 موزعة باألماكن التّالية : أعالم ةحامل  360 اقتناء وتركيز 

 

 . أمام مطار جربة حامل علم  90 -
 . أمام مسرح الهاء الطلق جربة علم حامل  90 -
 .فضاء جربة اكسبلورأمام علم حامل  90 -
 كازينو جربة.فضاء أمام علم حامل  90 -

 

 

 الخصائص الفنية  : الفصل الثاني

 

 :ذات خصائص فنية كما يلي حامالت أعالميشترط توفير 

 

 

A- Fourniture et pose d'un mât porte drapeau en tôle galvanisé d’une  
 hauteur H = 06 mètres. 
 

 - Le mât sera de forme tronconique ayant une plaque d'appui de dimension 
40*40 cm. Il sera peint en peinture époxy résistante aux conditions climatiques 
agressives (milieu marin) de couleur blanc Ivoire ou enrobé en PVC de couleur 
blanc ivoire et doit être résistant au vent violent durable (peut atteindre 180 
km/heure). 
 
  - La fourniture du mât comprendra aussi les accessoires ci-après : 
       - poulie 
       - porte poulie 
       - cornemuse  
       - fil marin 
       - cône décoratif  
       - 04 tiges de scellement minimum de 30 cm de long et  
         de diamètre (Ø) 24 mm avec écrous, contre écrous et rondelles. 
 
B- Préparation et confection d'un massif en béton armé dosé à 350 kg/cm3 et 
de dimension 60*60 cm et de H ≥ 0,90 m. 
 
NB : les mâts portes drapeau doivent être conçus pour être facilement 
démontables.   

 

 

 



 آجال صلوحية العروض : ثالثلاالفصل 

 

ليوم ا( ابتداء من 60) يوما ستونرشحون بمجرد تقديمهم لعروضهم ملزمين بها لمدة تيصبح الم -

  .ل العروضالموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبو

 : طريقة تقديم العروض رابعالالفصل 

 

 يتكون العرض من:

عرض فني  -  

عرض مالي -  

ontt.tn قبل التاريخ األقصى المحدد  كراس الشروط عن طريق الموقع الّرسمي للّديوان تنزيلويتم  

 لطلب العروض.

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

  .طلبهذا المن تاريخ  ابتداء ساعة 24أقصاه اجل خالل 

عرض:قصى آليا كل يكما   

   ورد بعد اآلجال  -

 
 العروض تقديم  : خامسالفصل ال

 :التالي النحو على العروض تقدم

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

 : يحتوي على الوثائق اإلداريّة يختم ويكتب عليه

 -ال يفتح  -                                                   

 

 -02/2021عدد استشارة 

 الفرنكوفونية بجربةقمة بمناسبة ال وتركيز حامالت أعالم اقتناء

 

المدير العام للدّيوان  السيد باسم السريع بالبريد والمالية الفنية العروض على المحتوية الظروف وجهت -

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

 .تونس 1002 -محمد الخامس 

 

ويتم . (12hظهرا ) عشر الثانيةلساعة على ا 2021أكتوبر  13يوم  أجل لقبول العروض  آخرحدّد  -

ل كل عرض ورد بعد األج العروض. يقصىاعتماد ختم مكتب الّضبط المركزي للتأكد من تاريخ وصول 

 األقصى لقبول العروض.

 الديوان  بمقر (H 14)   ظهراالثانية على الساعة  2021أكتوبر  13م يوالعروض تنعقد جلسة فتح  -
 



 الفصل السادس: اإليضاحات والوثائق المرفقة لملف طلب العروض: -

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

 . على الساعة الثانية عشر ظهرا 2021 أكتوبر 13العروض ليوم المحدد لقبول 

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

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

 األقصى المحدد لقبول العروض

تدخل تغييرات جوهرية على كراس  شأنها أنهامة ومن  االستفساراتوإذا كانت هذه التوضيحات أو  -

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

 ة.دجديمن تقديم عروض 

 الفصل السابع: بيانات ومستندات وتوضيحات  -

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

الى تغيير  ذلك أال يؤدي والمالية شريطةبيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية  االقتضاء،

  محتوى طلب االستشارة

ساعة. 24في أجل ال يتجاوز طلب ال هذا جابة علىويجب على المشاركين اإل    

 

 الفصل الثامن: الوثائق المكونة لالستشارة : -
-        

 1- الوثائق اإلدارية : -

 واجبات المشارك العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

بطاقة إرشادات عاّمة تهّم  1

 العارض
ارفاقها بالملفيتم  4ملحق عدد    

تصريح على الشرف بعدم  2

في مختلف إجراءات  التّأثير

  االستشارةإبرام 

ارفاقها بالملفيتم  تحمل  -بعد تعميرها  

إمضاء وختم الممثل 

 أعالم للشركةالقانوني 

 2ملحق عدد 

تصريح على الشرف بأّن  3

العارض لم يكن عونا بالديوان 

 لةللسياحة طيالوطني التونسي 

 الخمس سنوات األخيرة 

 

ارفاقها بالملفيتم  يحمل  -بعد تعميره  

إمضاء وختم الممثل 

   شركةللالقانوني 

 3ملحق عدد 



مضمون من السجل الوطني  4

 للمؤّسسات

ارفاقها بالملفيتم   حديثة العهد 

شهادة انخراط في نظام  5

 الضمان االجتماعي 
ارفاقها بالملفيتم  إمضاء وختم مصالح  

الّصندوق مع بيان 

 التّاريخ

التراخيص نسخة من  6

لممارسة  المتحّصل عليها

  النشاط

ارفاقها بالملفيتم   مستوفي الشروط الفنية 

 -2 الوثائق الفنية: 

 واجبات المشارك العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

 كراس الشروط الخاصة 1

 باالستشارة 

ارفاقها بالملفيتم  مؤشر عليه في كل - 

ومؤرخ الصفحات وممضى 

 ومختوم في الصفحة األخيرة.
 
 

 3- الوثائق المالية :

 واجبات المشارك العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

التّعّهد ةقيوث 1 ارفاقها بالملفيتم    مؤرخة، ممضاة ومختومة 

.1ملحق عدد  

األثمانجدول  2 ارفاقها بالملفيتم    

)إدراج األثمان بلسان القلم 

 وباألرقام(

 5 عدد ملحق

 الفصل التاسع: الضمان النهائي

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. 5مبلغ المالحق ويقدم خالل  االقتضاءعند 

الصفقة موضوع هذا العقد.يبقى الضمان صالحا طيلة فترة تنفيذ   

البنكية بمحضر القبول النهائي  للمؤسسةالغية بمجرد استظهار صاحب الصفقة تصبح الضمانات المالية 

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

الصفقة بالتزاماته التعاقدية. صاحب  



 الفصل العاشر: فتح العروض: 

 لجنة فتح العروض:  

على  2021أكتوبر  13الديوان الوطني التونسي للسياحة يوم  والمالية بمقريتم فتح العروض الفنية  

ثانية ظهرا.الساعة ال  

تكون جلسة فتح العروض علنيّــة.   

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

.وذلك بإيداعها حتّى ال تقصى عروضهمساعة  24فيها الوثائق اإلداريّة إلى استيفاء وثائقهم في أجل   

اآللي: اإلقصاء   

تتولّى لجنة الفتح اإلقصاء اآللي في الحاالت التالية:     

العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل محدد لقبولها. -    

  وثيقة التعهدغياب  -

  الفصل الحادي عشر: تقييم العروض:  

 . مطابقة العروض:.1

وللّشروط والخاّصيات الفنيّة المدرجة بكّراس الّشروط  االستشارةيقصى كّل عرض غير مطابق لموضوع  

الوثائق  مالاستكأو عدم التونسي للسياحة أو الّذي يتضّمن تحفّظات لم يتّم رفعها بطلب من الديوان الوطني 

 .المطلوبة

 يتم تقييم العروض وفقا لإلجراءات التالية:   العروض:منهجيّة تقييم  ..2

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

 للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابيّة والماديّة عند االقتضاء. 

لمكتوبة األسعار اوبيانات وثيقة التعهد، فإن بيانات وفي حالة وجود تضارب بين بيانات جدول األسعـار  

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

 الماديـة في العمليـات الحسابيـّة وذلك بإثبات المبلغ الحقيقي للّصفقة.

 وال يحق للعارض تقديم أّي اعتراض في الغرض.  

  إسناد الّصفقة:

 صورة مطابقة عرضه الفنّي لكّراس تسند الصفقة بجميع عناصرها للعرض المالي األقل ثمنا في       
 الشروط باعتبار التخفيض المحتمل المقترح من طرف صاحب العرض

 مبلغ العروض  عشر: تحديدثاني الالفصل 

 األثمان : 

 .تعتبر األثمان 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.

اعتبار جميع لغ الجملي ببصفة منفصلة مبلغ األداء على القيمة المضافة والمبيتعين على العارض أن يبين 

 . األداءات

كل مة المضافة في شيمكن للعارض أن يقترح تخفيضات على مبلغ العرض دون اعتبار األداء على القي

لتخفيضات ائوية تطبق على جميع األثمان الفردية. ويتعين على العارض أن ينص على هذه نسبة أو نسب م

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. 

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

 يكون للعارض إمكانية في االعتراض.

 : إجراءات تبليغ الصفقةعشرثالث الالفصل 

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

 الفصل الرابع عشر: طريقة الخالص

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

 حامالت األعالم ومكان تركيزها.تتضمن عدد  للديوان الوطني التونسي للسياحةالمركزي 

 

 التسجيل مصاريف  : عشر خامسالفصل ال

 .باالستشارةالفائزة  أعالمشركة بيع وتركيز حامالت د على تحمل مصاريف تسجيل العق

 

  المنطبقة:النصوص القانونية الفصل السادس عشر : 

 

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

يتعلق بضبط اإلجراءات االستثنائية  2021سبتمبر  6مؤرخ في  2021لسنة  113أمر رئاسي عدد -
 العمومية المتعلقة بتنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية،المنطبقة على الطلبات 

 التشريع والتراتيب الجاري بها العمل -
 

 اطلعت عليه ووافقت 

)إمضاء وختم العارض(     

 

 

 



 المالحــــــــــــــق

 
  التعهد وثيقة - 1

 تصريح على الشرف في عدم التأثير - 2

تصريح على الشرف يثبت أن العارض لم يكن عونا لدى الديوان الوطني التونسي للسياحة  - 3

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

 بطاقة إرشادات عامة  - 4

 جدول األثمان – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1ملحق عدد

 وثـيـــــــــــــقــــــــــــة التــــــــــعـهـــــد

 

 كبيرة الحجم حافالت : 1عدد القسط

 ……………………………………………… :إني الممضي أسفله

 ……………………………………………… ـالقاطن ب

 ……………………………………………… الصفة

 ……………………………………………… ولحساب الشركةالمتعهد باسم 

 ……………………………………………… نوع الشركة

 ……………………………………………… رأس مال الشركة

 ……………………………………………… :المقر اإلجتماعي

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

مسجلة بالسجل التجاري لـ 

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

.………………………….. 

 .........................................................:بتاريخ

   ..……………………:تحت رقم

ونسي لفائدة الديوان الوطني الت باقتناء وتركيز حامالت أعالم ةالمتعلق االستشارةبعد اإلطالع على ملف 

 :للسياحة

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

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

 :ما قيمتهببلسان القلم 

تساب األداءات بدون اح..…………………………………………………........... -

(1) . 

  ........................................................................     :مبلغ  األداء على القيمة المضافة  -

 ...........................نسبة التخفيض (2)باحتساب األداءات  ............…………………… -

  .انطالقا من إبالغي بالموافقة وبإذن مصلحة بدأ التنفيذأتعهد بالشروع في تنفيذ الصفقة  .2

ألتزم بالعرض المقدم وبالتالي أصير ملزما به لمدة التظاهرة ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ  . 3

 .األقصى المحدد لقبول العروض

وص نع المنصكما أتعهد بدفع معاليم التسجيل الخاصة بعقد الصفقة وبأن ال أقع تحت طائلة الموا .4

 .عليها بالقانون التونسي وأن أنفذ الصفقة حسب اآلجال وفي  أحسن الظروف

 أرخص للديوان الوطني التونسي للسياحة بتسديد المستحقات المتفق عليها عبر تحويل على الحساب  .5

  …………………………………………………:البنكي رقم 

 .....................:فرع            ..................................:و المفتوح بالبنك

  

حرر بتونس 

 .....................................:يوم

 

 

 اإلمضاء والختم                                                                               

 

 

 



 ملحق عدد 2

 

في عدم التأثير تصريح على الشرف  

 

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

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014  

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

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

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

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

 الصفقة ومراحل إنجازها.

      تونس في .....................

 

 

 

 

 



 

3عدد ملحق   

 

 تصريح على الشرف

بأن العارض ليس عونا بالديوان   

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

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014  

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

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

انتمائي الديوان الوطني التونسي للسياحة أو لم  مأصرح على الشرف بعد

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

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

 

 

 



 ملحق عدد 4

إرشــــــاداتبطاقــــة   

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

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

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

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

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

الهاتف: 
......................  

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

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

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

  رقم المعرف الجبائي : 

 

 إمضاء وختم صاحب العرض 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 حرر ب................في................
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  جدول األثمان

 

 

السعر الجملي باعتبار 
 االداءات

السعر دون اعتبار  TVAقيمة األداءات 
 األداءات

 
 األقساط

 المأع لةسعر صنع حام   

 
 

  سعر   
Préparation et confection d'un 
massif en béton armé dosé à 350 
kg/cm3 et de dimension 60*60 
cm et de H ≥ 0,90 m. 

 

  أعالم املةسعر تركيز ح   

 العدد الجملي لألعالم   

 المبلغ الجملي   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


