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 شروط طلب العروض :األول العنوان

 الوطني موضوع طلب العروض :األول لفصلا
يحددها (في إنجاز خدمات حراسة المباني التالية  الوطني طلب العروض موضوع ثلتمي

  ):المشتري العمومي
- ............................ 

- ............................  

- ............................  
   .المطلوبة لخدماتبدقة الخاصيات الفنّية ل كراس الشّروط الفنّية الخاصة يبينو

  :، تتكون الصفقة من)لمدة سنة واحدة( صفقة غير إطارية  
موضوع  الخدماتيجب أن يقدم المشارك عرضا يشمل كل : قسط وحيد  

  .القسط
 ) ... يحددها المشتري العمومي: ... (1أقساط مختلفة  

 الخدماتفي قسط واحد أو عدة أقساط ويقصى كل عرض ال يشمل  اركةالمشيمكن 
  .موضوع كل قسط

يحددها المشتري ..... (حدد العدد األقصى لألقساط التي يمكن إسنادها لنفس المشارك بـ
  ).العمومي
  

 ):لمدة تزيد عن سنة واحدة( 2صفقة إطارية  

  3) ...ومييحددها المشتري العم... (المقدار األدنى للصفقة بـ حدد  -
  3) ...يحددها المشتري العمومي... (المقدار األقصى للصفقة بـ حدد  -

  :وتتكون الصفقة من
موضوع  الخدماتيجب أن يقدم المشارك عرضا يشمل كل : قسط وحيد  

  .القسط
  ) ... يحددها المشتري العمومي: ... (4أقساط مختلفة  

                                                
 .النظر للطبيعة اخلصوصية خلدمات احلراسةيتم توزيع الطلب العمومي إىل أقساط وفقا لتقسيم جغرايف أو ب 1
  .اعتماد صيغة الصفقة اإلطارية على أن ال تتجاوز مدا اجلملية ثالث سنوات يستحسننظرا للصبغة القارة واملتوقعة هلذه اخلدمات،  2
  .باعتبار قيمة أو كمية اخلدمات 3
 .ظر للطبيعة اخلصوصية خلدمات احلراسةيتم توزيع الطلب العمومي إىل أقساط وفقا لتقسيم جغرايف أو بالن 4
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 الخدماتال يشمل في قسط واحد أو عدة أقساط ويقصى كل عرض  المشاركةيمكن 
  .موضوع كل قسط

يحددها المشتري ..... (حدد العدد األقصى لألقساط التي يمكن إسنادها لنفس المشارك بـ
  ).العمومي

  شروط المشاركة: 2الفصل 
للعارضين الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنّية والمالية الضرورية لحسن  المشاركةيمكن 

يحدده المشتري (اإلضافة إلى الشّروط التالية الخدمات موضوع طلب العروض بإنجاز 
  :5)العمومي

أوت  3المؤرخ في  2002لسنة  81ترخيص ممارسة نشاط الحراسة طبقا للقانون عدد  -
المتعلق بممارسة األنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن  2002

المتحصلين على الموافقة المبدئية أو اللذين لألشخاص الثمينة والحماية البدنية لألشخاص، و
 .قاموا بإيداع ملف للحصول على الترخيص

- ............................  

- ............................ 

- ............................ 

  صلوحية العروض: 3الفصل 
  :المشاركون ملزمين بعروضهم بمجرد تقديمها لمدة يصبح
  بتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروضيوم ا) 90(تسعين.  
 ) ....يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد ) ... يحددها المشتري العمومي

  .6لقبول العروض

 يالضمان الوقت: 4الفصل 
يحدده ( الضمان الوقتي بـمبلغ حدد : صفقة متكونة من قسط وحيد  

  .دينارا) ... المشتري العمومي
يحدده (النسبة لكل قسط الضمان الوقتي بمبلغ د حد: فقة متكونة من أقساط مختلفةص  

  :كما يلي) المشتري العمومي
                                                

  .يتم حتديد الشروط اإلضافية بالنظر للطبيعة اخلصوصية لبعض خدمات احلراسة 5
  .يوم180ال ميكن أن يتجاوز هذا األجل  6
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  .دينارا... مبلغ: القسط األول -
  . دينارا... مبلغ: القسط الثاني -
  .دينارا... مبلغ: القسط الثالث -

  
  :لمدة 7صالحا الضمانهذا أن يكون  ويجب
 90  الموالي آلخر أجل لقبول العروضيوما ابتداء من اليوم.  
 ) ...يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل ) ... يحددها المشتري العمومي

  .لقبول العروض
لدى المحاسب العمومي المكلّف بالدفع أو لدى الضمان الوقتي في شكل مبلغ نقدي  يودعو

  . لذلكالعون المؤهل 
    الملحقالتضامن طبقا للنموذج المدرج بكفيل ب الوقتي بالتزام الضمانتعويض  يمكن

  .ةصادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالمالييكون و 5عدد 
الكفيل بالتضامن المعوض له من قبل  لتزامال يوضع حديرجع الضمان الوقتي أو و

وبعد عرضه  تيارالذي تم اخمشارك إمضاء عقد الصفقة من قبل الالمشتري العمومي بمجرد 
  .الضمان النهائي إيداعه

يضع  المالي إلى المشاركين الذين أقصيت عروضهم أو الضمانيرجع المشتري العمومي 
  .8الصفقةاختيار صاحب بعد المعوض له  حدا اللتزام الكفيل بالتضامن

  طريقة تقديم العروض: 5الفصل 
نّية والعروض المالية منفصلة يتم تقديم العروض على مرحلتين بحيث تكون العروض الف

  :وذلك على النحو التالي
  :العروض الفنّية -1.5

يتضمن الظرف الذي يحتوي العرض الفنّي باإلضافة إلى الوثائق الفنّية، الوثائق اإلدارية  •
من هذا  9كما هو مبين بالفصل  وكراسات الشّروط الخاصةوالمؤيدات المصاحبة للعرض 

يكون هذا الظرف مغلقا ومختوما وال يحمل أية إشارة خاصة الوقتي والكراس ووثيقة الضمان 
 "....متعلق بـ ... ال يفتح  طلب عروض عدد : "إلى هوية المشارك ويكتب عليه عبارة

ترسل الظروف المحتوية على العروض الفنّية عن طريق البريد مضمون الوصول أو  •
                                                

  .من هذا الكراس 3جيب أن يكون الضمان الوقيت صاحلا لنفس املدة اليت مت حتديدها لصلوحية العروض بالفصل  7
  .اة مدة صلوحية العروضجيب مراع 8
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 التاريخ المحددين بنص إعالن طلب خالل أوقات العمل إلى المكان وفيالبريد السريع 

  .العروض
يمكن ألي عارض أن يسحب عرضه بعد إيداعه أو أن يدخل عليه أية تغييرات وإالّ  الو •

 .اعتبر هذا العرض الغيا
لشروط طلب العروض أو يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من  يقصى كل عرض مخالف  •

ابتداء من تاريخ مطالبة المشتري ...  )يحدده المشتري العمومي... (قبل المشارك خالل أجل 
الضبط المركزي  يعتمد ختم مكتب(كما يقصى كل عرض ورد بعد اآلجال . العمومي بذلك

أو لم يتضمن وثيقة الضمان الوقتي أو تضمن معطيات عن األثمان أو ) لتحديد تاريخ الوصول
ارجي إشارة إلى هوية مغلقا ومختوما أو تضمن ظرفه الخ عن مبلغ العرض المالي أو لم يكن

  .المشارك
يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطالبة  الو •

 .بتعويض
  :العروض المالية -2.5

ة كتابيا بتاريخ الجلسة وساعتها ومكانها فنّيإعالم المشاركين الذين قبلت عروضهم ال تمي
  .أيام عمل من انعقادها 10وذلك قبل 

من  9المالي الوثائق المنصوص عليها بالفصل رف الذي يحتوي العرض يتضمن الظ
  .هذا الكراس

تسلم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المشاركين اللذين قبلت عروضهم 
   .مباشرة إلى لجنة فتح الظروف الفنّية أو من يمثّلهم

اريخ والساعة المحددين لفتح وال تقبل الظروف المالية الواردة على هذه اللّجنة بعد الت
  .9الظروف وانطالقها في مباشرة أعمالها

  :صحة العروض - 3.5
وثيقة التعهد وجدول األسعار  بما في ذلكيجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر 

وتحرر العروض وجوبا باللغة العربية . والتفصيل التقديري والقائمة التفصيلية لألسعار الفردية
  .المذكورة شّروطويقصى كل عرض ال تتوفر فيه ال) ... دها المشتري العمومييحد(أو باللغة 

يجب أن يؤشر العارض على جميع صفحات الوثائق المذكورة وأن يمضي ويختم آخر 

                                                
تكون جلسات فتح الظروف املالية علنية إال إذا نصت كراس الشروط على خالف ذلك ألسباب تتعلق بـاألمن العـام و الـدفاع     9

  .الوطين أو إذا اقتضت املصلحة العليا للبالد ذلك
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  .من هذا الكراس 9صفحة طبقا لما هو محدد بالفصل 
نسخة . ) ..يحدده المشتري العمومي... (ويعد المشارك نظيرا من العرض األصلي وعدد 

بصفة " نسخة"أو " أصل"من الوثائق المطلوبة للعرض تلحق بوثيقة التعهد مع ذكر عبارة 
  .واضحة حسب الحالة

  .وفي صورة وجود تضارب بين الوثائق األصلية والنسخ ترجح الوثائق األصلية
وتختم الصفحة األخيرة . يؤشر على جميع صفحات العرض األصلي والنسخ بالحبر

  .لشخص أو األشخاص المؤهلين لإلمضاء باسم المشارك حسب الحالةوتمضى من قبل ا
  .ويجب على المشارك ختم العرض األصلي وجميع النسخ

  الوثائق المكونة لملف طلب العروض: 6الفصل 
  :يتكون ملف طلب العروض من الوثائق التالية

  .وثيقة التعهد - 
 .جدول األسعار - 

 .التفصيل التقديري - 

 .عارالقائمة التفصيلية لألس - 

  .اإلدارية الخاصة شّروطال كراس - 
  .ة الخاصةفنّيال شّروطال كراس - 
  ) ...يحددها المشتري العمومي... (10الوثائق األخرى  - 

 مالحق ملف طلب العروضاإليضاحات و: 7 الفصل
يحدده المشتري ... ( أقصاه في أجل إيضاحات أن يطلب كتابياارك يمكن لكل مش 
 .ضالمحدد لقبول العرو األقصى خقبل التاري يوما...  11)العمومي

يتضمن اإليضاحات  لملف طلب العروض الطلب مبررا، يتم إعداد ملحق إذا كان
 في أجل ال يتجاوز عشرةكراسات الشّروط  جميع المترشحين الذين سحبواإلى يوجه المطلوبة و

 .لقبول العروضالمحدد  قبل التاريخ األقصىأيام  )10(

توضيح قصد مزيد مترشحين الذين سحبوا كراسات الشّروط لا إلىتوجيه مالحق  يمكنو
                                                

  .إذا مت التنصيص على الصبغة التعاقدية هلذه الوثائق 10
يوما وذلك لتمكني املشاركني احملتملني من دراسة كراسات الشروط وتقدمي املالحظـات   20و 15بني ميكن اعتماد أجل يتراوح  11

على بقية املشاركني، إذا اقتضى األمر ذلك، يف أجل ال  واالستفسارات اليت يقوم املشتري العمومي بدراستها واإلجابة عليها وتعميمها
   .من األمر املنظم للصفقات العمومية 7صى لقبول العروض طبقا ملقتضيات الفصل أيام قبل انقضاء التاريخ األق) 10(يقل عن عشرة 
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في أجل ال  موضوع الصفقةليس من شأنها تغيير تعديالت  ملف طلب العروض أو إدخال
 .العروض لقبولالمحدد  قبل التاريخ األقصىأيام  )10( يتجاوز عشرة

 تحديد مبلغ العرض: 8 لفصلا
يدرج بجدول األسعار أن العارض أثمان فردية ويجب على على أساس تبرم الصفقة 

هذه يقوم بتضمين  ثم .المضافة ثمان بلسان القلم وباألرقام دون احتساب األداء على القيمةاأل
العرض دون مبلغ يتم تحديد  بحيث على الكميات التقديرية هاقياألثمان بالتفصيل التقديري وتطب

يتم األداء على القيمة المضافة و ،بلغالم إلى هذا يضافو .اعتبار األداء على القيمة المضافة
  .باعتباره المبلغ التقديري للصفقة ضمن وثيقة التعهد إدراجه

منفصلة مبلغ األداء على القيمة المضافة والمبلغ  يبين بصفةأن  العارض يتعين على
  .األداءات الجملي باعتبار جميع

لكل العناصر المكونة  سعاروثيقة القائمة التفصيلية لأل يدرج ضمن أن العارض علىيجب 
إسداء الخدمة كلفة وثمن تال منفصلة كما يجب أن يبين بصفة ثمن فردي من جدول األسعار

  .احتسابه وهامش الربح وكيفية
العرض دون اعتبار األداء على القيمة مبلغ على  مكن للعارض أن يقترح تخفيضاتي

 العارض ويتعين على .الفرديةثمان مائوية تطبق على جميع األة أو نسب المضافة في شكل نسب
يبين شروط باألرقام وبلسان القلم ضمن وثيقة التعهد وأن  التخفيضاتينص على هذه  أن

وفي صورة وجود تضارب بين نسب التخفيض ومبالغ التخفيض، يتم إصالح العرض . هاتطبيق
  . على أساس نسب التخفيض

رحة المس من األجور والمنح ويجب أن ال يترتب عن اعتماد التخفيضات المقت
  . والمساهمات المحددة بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال تحديد األجور

التفصيل التقديري وترجح األسعار المكتوبة بلسان القلم على  يرجح جدول األسعار على
   .باألرقام األسعار المكتوبة

مبلغ صحيح بت تقوم عند االقتضاءواألخطاء  جميعإصالح  لجنة فرز العروضوتتولى 
  .االعتراضفي إمكانية للعارض  العرض دون أن يكون

  

  



 7

  الوثائق المكونة للعرض :9الفصل 
  :المتضمن للوثائق اإلدارية والضمان الوقتي والعرض الفنّي الظرف - 1.9

  :12الظرف على الوثائق التاليةهذا يجب أن يحتوي 
  المشارك واجبات   المطلوبة العمليات  الوثيقة بيان 

ترخيص تعاطي نشاط الحراسة طبقا  -
المؤرخ في  2002لسنة  81للقانون عدد 

أو الموافقة المبدئية أو  2002أوت  3
وصل في إيداع ملف للحصول على 

  .الترخيص
مضمون من حالة الترسيم بالسجل  -

التجاري لم يمض عليه أكثر من شهر عند 
  .آخر أجل لتقديم العروض

قد كراء مسجل أو من سند نسخة من ع -
ملكية المحل أو المحالت التي يخصصها 

  .المشارك لتعاطي نشاطه
ترخيص استعمال ترددات راديوية طبقا  -

ولقرار وزير  تلمجلة االتصاال
 11تكنولوجيات االتصال المؤرخ في 

المتعلق بالمصادقة على  2002فيفري 
المخطط الوطني للترددات الراديوية 

نولوجيات االتصال والنقل ولقرار وزير تك
المتعلق  2001فيفري  11المؤرخ في 

بضبط الحد األقصى لقدرة ومدى األجهزة 
الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى 

 18تنقيحه بالقرار المؤرخ في  تمكما 
  . 200413أكتوبر 

  نسخة مطابقة لألصل -
  
  
  
  
  جردةنسخة م -
  
  
  
  
  
  نسخة مطابقة لألصل -
 

  

في آخر  هوختم مشاركإمضاء ال  على كل صفحةمشارك تأشير ال   اإلدارية الخاصة روطشّال كراس
  التاريخ مع بيانالوثيقة 

                                                
  .ميكن للمشتري العمومي أن يطلب وثائق أخرى إذا اقتضت طبيعة وخصوصية الطلب العمومي ذلك 12
التراتيب اجلاري ة اخلاصة طبقا للتشريع و فنييتعني على املشتري العمومي ضبط خصائص أجهزة االتصال ضمن كراس الشروط ال 13

  .ا العمل
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في آخر  هوختممشارك إمضاء ال   على كل صفحةمشارك ختم ال  ة الخاصةفنّيال شّروطال كراس
  التاريخ مع بيان الوثيقة

  الوقتي الضمان -
  
  

  أو
  

  التزام الكفيل بالتضامن -

أصل وصل الخالص الذي يثبت   -
لـدى المحاسـب    إيداع المبلغ نقـدا 

العمومي أو لدى العـون المؤهـل   
 بالنسبة للمؤسسات العموميـة  لذلك

 أو التي ال تكتسي صـبغة إداريـة  
  .للمنشآت العمومية

المـدرج  وفقـا للنمـوذج    يحرر -
  .5 الملحق عددب

وصل مسلّم من قبـل المحاسـب    -
ـ  العون المؤهـل  العمومي أو ذلك ل

التي ال  للمؤسسات العمومية بالنسبة
أو للمنشـآت   تكتسي صبغة إداريـة 

  .العمومية
إمضاء المؤسسة المالية وختمهـا   -

  .في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ

مشـارك  تصريح على الشرف يقدمـه ال  -
تسوية قضائية فالس أو إفي حالة  ليسأنه ب

  .طبقا للتشريع الجاري به العمل
المشارك الذي يوجد في يجب أن يرفق  -

حالة تسوية رضائية عرضه بتصريح فـي  
  .الغرض لإلعالم

نسخة مـن النمـوذج المـدرج     -
 مع إدراج البيانـات  3بالملحق عدد 

  .الملحق هذا حسب

فـي آخـر    هوختممشارك إمضاء ال
  التاريخ مع بيان الوثيقة

 الوطنيفي الصندوق  االنخراطشهادة في 
  االجتماعيللضمان 

مطابقـة   نسـخة  دة أوأصل الشـها 
  لألصل

  

 فـي التـأثير  بعـدم  تصريح على الشرف 
  .إجراءات إبرام الصفقة

طبقا للنموذج المدرج بالملحق عـدد  
04  

  

شهادة في الوضعية الجبائية صالحة  شهادة الجباية
  إلى آخر أجل لقبول العروض

إمضاء المدير العـام لـألداءات أو   
الشخص المفوض له وختمه مع بيان 

   التاريخ
نسخة من النموذج المدرج بالملحق   مشاركطاقة إرشادات عامة حول الب

  .مع بيان المعطيات 2عدد
إمضاء المشارك وختمه فـي آخـر   

  الوثيقة مع بيان التاريخ
نسخة من بطاقة اإلعالم بالمؤسسة طبقـا  

  . من مجلة الشغل 278للفصل 
    نسخة مطابقة لألصل

الشخص الـذي  أن ن يتفويض أو شهادة تب
الممثـل القـانوني    أمضى العـرض هـو  

  .مشاركلل

تشـريع  للطبقـا  التفويض  إعداد تمي
  والتراتيب الجاري بها العمل

  اإلشهاد القانوني 



 9

اعتمادها في تقيـيم   تمالتي ية فنّيالالوثائق 
  :14مطابقة العروض

عوان القارين مصحوبة بعقـود  قائمة األ §
العمل والمؤيـدات المثبتـة لتكـوينهم    

 .ولتجربتهم

 .التزام بتوفير قائمة أعوان الحراسة §

التزام بتقديم عقد تأمين الفريق المزمـع   §
 .    تكليفه بتنفيذ الخدمات

التزام بتوفير المعدات الضرورية لتنفيذ  §
ـ وجميـع الوثـائق ال  الصفقة  ة ذات فنّي
 الصلة

   .15لباس الشغلصورة ل §
 .16صورة للبطاقة المهنية §

 ..)يحددها المشتري العمومي...( §

         ير علـى جميـع الصـفحات    التأش 
 ه في آخـر وختمالمشارك  وإمضاء

 التاريخ الوثيقة مع بيان

  
   :المتضمن للعرض المالي الظرف - 2.9

  :17الظرف على الوثائق التاليةهذا يجب أن يحتوي 
  واجبات المشارك  طريقة التقديم  الوثيقة بيان

  1عدد الملحقب جللنموذج المدرطبقا   دهوثيقة التع 
الوثيقة مـع   ه في آخروختمالمشارك  ءإمضا
  التاريخ بيان

 جدول األسعار 

  

أصل النموذج المسـلّم مـن قبـل    
ــد إدراج  ــومي بع ــتري العم المش

  األثمان بلسان القلم وباألرقام

 إمضـاء والتأشير علـى جميـع الصـفحات    
 الوثيقة مـع بيـان   ه في آخروختمالمشارك 

  التاريخ

                                                
ة واليت يتم اعتمادها يف تقييم مطابقة العروض ملقتضيات كراس فنيمجيع الوثائق املطلوب توفريها واليت يتم التنصيص على صبغتها ال 14

  .الشروط مع حتديد قائمة الوثائق اليت يعترب عدم تقدميها سببا إلقصاء العرض
  

االتفاقية املشتركة القطاعية ألعوان مؤسسات احلراسة والسالمة ونقل العملة وقـرار وزيـر    من) جديد( 35طبقا ألحكام الفصل  15
واملتعلق بضبط مواصفات زي األعوان املباشرين لألنشطة اخلصوصـية املتعلقـة    2003جوان  11الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف 

  .ة البدنيةباملراقبة واحلراسة ونقل العملة واملعادن الثمينة واحلماي
  

من االتفاقية املشتركة القطاعية ألعوان مؤسسات احلراسة والسالمة ونقل العملة وقرار وزيـر الداخليـة    9طبقا ألحكام الفصل  16
واملتعلق بضبط أمنوذج البطاقة املهنية الواجب محلها من قبل األعوان املباشرين لألنشـطة   2003جوان  11والتنمية احمللية املؤرخ يف 

  .صية املتعلقة باملراقبة واحلراسة ونقل العملة واملعادن الثمينة واحلماية البدنيةاخلصو
 .ميكن للمشتري العمومي أن يطلب وثائق أخرى إذا اقتضت طبيعة وخصوصية الطلب العمومي ذلك 17
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 التفصيل التقديري

  
بأصل النموذج  إدراج األثمان 

  المشتري العمومي المسلّم من قبل
 التأشير على جميع الصفحات وإمضاء

 الوثيقة مع بيان ه في آخروختمالمشارك 

  التاريخ
 لألسـعار القائمة التفصـيلية   -

نسـبة أو  بما في ذلـك   الفردية
  .الربح نسب هامش

 التأشير علـى جميـع الصـفحات وإمضـاء       
 مـع بيـان   الوثيقة ه في آخروختمالمشارك 

  التاريخ

 فتح الظروف: 10الفصل 
المحدثة بقرار من المشتري العمومي  فتح الظروفالقارة ل لجنةال فتح الظروف من قبلت

  :مرحلتينوذلك على 
 : لمرحلة األولىا -

الوثائق الفنّية والمؤيدات الضمان الوقتي ووعلى الوثائق اإلدارية المحتوية  فوفتح الظر
 :18)"أظرف ال"(المصاحبة للعرض 

 غير علنية جلسة فتح الظروف. 

 19حضورهامشاركين جلسة فتح الظروف علنية ويمكن لل. 
  

ال تفتح إال العروض التي تم قبولها في أجل ال يتجاوز التاريخ األقصى المحدد لقبول 
  .العروض
  : المرحلة الثانية -

قبلت عروضهم الظروف المحتوية على العروض المالية من قبل المشاركين اللذين  تسلم
  .20مباشرة إلى لجنة فتح الظروف الفنّية أو من يمثّلهم

   .خالل جلسة علنيةعلى العروض المالية ية حتومال فتح الظروفت

  21منهجية فرز العروض وإسناد الصفقة :11الفصل 
  :فنّيةال فرز العروض -1.11

                                                
أن تنص كراسـات الشـروط    ة إال أنه ميكنفنينص األمر املنظم للصفقات العمومية على مبدأ عدم علنية جلسات فتح الظروف ال 18

  .ةفنيعلى الصبغة العلنية جللسة فتح الظروف ال
  

 .فتح الظروف تاريخ وساعة ومكانأو وثيقة الدعوة للمنافسة ب اإلعالن عن طلب العروضب إعالم املشاركني ضمن جي 19
أيـام   10ة وساعتها ومكاا و ذلك قبل ة كتابيا بتاريخ جلسة فتح الظروف املاليفنييتم إعالم املشاركني الذين قبلت عروضهم ال 20

  . عمل من انعقادها
  .هذه املنهجية على سبيل الذكر و يتعني على املشتري العمومي اعتماد املنهجية اليت تتوافق مع حجم و نوع اخلدمات املراد تسديها 21



 11

  :ة الدنيا التاليةفنّيالتقصى كل العروض غير المطابقة للمعايير 
  :التأطير والتسييرفريق  ) أ
 :تتكون الصفقة من قسط وحيد  

 .رؤساء فرق ) ...يحدده المشتري العمومي... (عدد يجب على المشارك توفير 

) ... يحـدده المشـتري العمـومي   ... (لكل رئيس فريق بـعدد  22وحددت التجربة الدنيا
ل، نسخ من عقود نسخ من شهادات العم(ويتعين تقديم اإلثباتات الالزمة . سنوات كرئيس فريق

 ...).الصفقات، شهادات مسلمة من مشترين عموميين 
  : تتكون الصفقة من أقساط مختلفة  

 : رؤساء الفرق وفقا للقائمة التاليةيجب على المشارك توفير 
o يحدده المشتري العمومي: ... (القسط األول( ...  
o يحدده المشتري العمومي: ... (القسط الثاني( ...  
o يحدده المشتري العمومي. (: ..القسط الثالث( ...  

سنوات ) ... يحدده المشتري العمومي( ...وحددت الخبرة الدنيا لكل رئيس فريق بـعدد 
نسخ من شهادات العمـل، نسـخ مـن عقـود     (ويتعين تقديم اإلثباتات الالزمة . كرئيس فريق

  ...).الصفقات، شهادات مسلمة من مشترين عموميين 
 :أعوان تنفيذ الخدمات ) ب

  ن الصفقة من قسط وحيدتتكو: 
 ...أعوان حراسة مـن الصـنف   ) ... يحدده المشتري العمومي( ...التزام بتوفير عدد 

  ) ...يحدده المشتري العمومي(
  : تتكون الصفقة من أقساط مختلفة  

 ...أعوان حراسة مـن الصـنف   ) ... يحدده المشتري العمومي( ...التزام بتوفير عدد  -
 .بالنسبة للقسط األول... ) يحدده المشتري العمومي(

 ...أعوان حراسة مـن الصـنف   ) ... يحدده المشتري العمومي( ...التزام بتوفير عدد  -
 .بالنسبة للقسط الثاني) ... يحدده المشتري العمومي(

 ...أعوان حراسة مـن الصـنف   ) ... يحدده المشتري العمومي( ...التزام بتوفير عدد  -
 .نسبة للقسط الثالثبال) ... يحدده المشتري العمومي(

                                                
ألعوان مؤسسات احلراسة والسالمة ونقل العملة جتربة إضافية وذلك زيادة عن التجربة اليت تنص عليها االتفاقية املشتركة القطاعية  22

  .50ضمن الفصل 
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 20عليه االختيار وفي أجـل   تمإمضاء عقد الصفقة إال بعد أن يقدم المشارك الذي  تمال ي
يوما قائمة اسمية في األعوان المزمع تكليفهم بإنجاز الخدمات مصحوبة بملفاتهم الشخصية طبقا 

  .من مقتضيات البنود التعاقدية 17للفصل 
المقتـرحين إلنجـاز    يم جميع الوثائق التي تثبت تلقي األعـوان يتعين على الفائز بالصفقة تقدو

  .23الصفقة التكوين األساسي والمستمر
  :معدات النقل ) ت

 :تتكون الصفقة من قسط وحيد  
سـيارة  ) ... يحدده المشتري العمـومي ( ...يتعين على المشارك تقديم التزام بتوفير عدد 

  .إلنجاز الخدمات في صورة الفوز بالصفقة
  : فقة من أقساط مختلفةتتكون الص  

) ... يحدده المشتري العمـومي ( ...يتعين على المشارك تقديم التزام بتوفير عدد  - 
  .سيارة إلنجاز القسط األول في صورة فوزه به

) ... يحدده المشتري العمـومي ( ...يتعين على المشارك تقديم التزام بتوفير عدد  - 
  .سيارة إلنجاز القسط الثاني في صورة فوزه به

 20عليه االختيار وفي أجـل   تمإمضاء عقد الصفقة إال بعد أن يقدم المشارك الذي  تم يال
نسخ من البطاقات الرماديـة  مصحوبة بفي السيارات أو السيارة التي التزم بتوفيرها قائمة يوما 

التي تثبت أنها على ملك الشركة أو صاحب الشركة أو عقود الكراء أو أية وثيقة تثبـت أنهـا   
  .ة إلنجاز الخدمات موضوع الصفقةمخصص

  : معدات االتصال والحراسة ) ث
 :تتكون الصفقة من قسط وحيد  

يحـدده  (التاليـة   24الحراسة واالتصـال يتعين على المشارك تقديم التزام بتوفير معدات 
  ):المشتري العمومي

  ) ...يحددها المشتري العمومي... ( -
                                                

املتعلق بضبط برامج تكوين األعوان املنتدبني للقيام باملهـام   2003جوان  11طبقا لقرار وزير الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف  23
 الثمينة وشروط إسناد شهادة الكفاءة املهنية املتصلة باألنشطة اخلصوصية املتعلقة باملراقبة واحلراسة ونقل العملة واملعادن

ة اخلاصة طبقا للتشريع والتراتيب اجلاري ا العمل وخاصة جملـة  فنييتعني ضبط خصائص أجهزة االتصال ضمن كراس الشروط ال 24
للترددات الراديوية  املتعلق باملصادقة على املخطط الوطين 2002فيفري  11وقرار وزير تكنولوجيات االتصال املؤرخ يف  تاالتصاال

املتعلق بضبط احلد األقصى لقدرة ومدى األجهزة الراديويـة   2001فيفري  11وقرار وزير تكنولوجيات االتصال والنقل املؤرخ يف 
  .2004أكتوبر  18منخفضة القدرة وحمدودة املدى كما مت تنقيحه بالقرار املؤرخ يف 



 13

  ) ...يحددها المشتري العمومي... ( -
 :من عدة أقساطتتكون الصفقة   

يحـدده  ( :...الحراسـة واالتصـال التاليـة   معدات التزام بتوفير  :بالنسبة للقسط األول -
 ) ... المشتري العمومي

يحـدده  ( :...الحراسـة واالتصـال التاليـة   معدات التزام بتوفير  :بالنسبة للقسط الثاني -
 ) ...المشتري العمومي

يحـدده  ( :...حراسـة واالتصـال التاليـة   المعدات التزام بتوفير : بالنسبة للقسط الثالث -
 ) ...المشتري العمومي

  :25التمثيل الجهوي للمشارك ) ج
عيين ممثل له بالجهة التي تقع بها البنايات التي سـتتم  يتعين على المشارك تقديم التزام بت

حراستها مع اإلدالء باسم وصفة وعنوان ورقم هاتف ورقم بطاقة تعريف كل مسؤول جهـوي  
  .بالصفقة أو بعض أقساطها في صورة الفوز

  : 26زي أعوان الحراسة ) ح
يتعين على المشارك تقديم أنموذج مصور لزيّ الشركة والذي سوف يتم استخدامه من قبل 

ويجـب أن  . األعوان المكلفين بإنجاز الخدمات موضوع الصفقة وذلك بمناسبة القيام بمهـامهم 
  .س الشّروط الفنّية الخاصةيكون الزي المقترح مطابقا للشّروط المضمنة بكرا

  : 27البطاقة المهنية ) خ
والتي سيتم استخدامها من قبل  لمؤسسةيتعين على المشارك تقديم أنموذج للبطاقة المهنية ل

  .األعوان المكلفين بإنجاز الصفقة وذلك بمناسبة القيام بمهامهم
  

                                                
تها ووجودها يف مناطق جهوية ليس للشركة مقر أو نيابات ا و ذلـك ـدف   و ذلك يف صورة تباعد البنايات اليت ستتم حراس 25

 ضمان مراقبة سري عملية احلراسة والتدخل السريع حلل اإلشكاليات اليت ميكن أن تطرأ يف مرحلة اإلجناز
قل العملة وقـرار وزيـر   من االتفاقية املشتركة القطاعية ألعوان مؤسسات احلراسة والسالمة ون) جديد( 35طبقا ألحكام الفصل  26

املتعلق بضبط مواصفات زي األعوان املباشرين لألنشطة اخلصوصـية املتعلقـة    2003جوان  11الداخلية والتنمية احمللية املؤرخ يف 
  .باملراقبة واحلراسة ونقل العملة واملعادن الثمينة

ؤسسات احلراسة والسالمة ونقل العملـة وقـرار وزيـر    من االتفاقية املشتركة القطاعية ألعوان م) جديد( 9طبقا ألحكام الفصل  27
املتعلق بضبط أمنوذج البطاقة املهنية الواجب محلها من قبل األعوان املباشـرين   2003جوان  11الداخلية و التنمية احمللية املؤرخ يف 

  .لألنشطة اخلصوصية املتعلقة باملراقبة واحلراسة و نقل العملة و املعادن الثمينة
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  :المالية فرز العروض -2.11
كراس الشّـروط وخاصـة تلـك    ت تقصي لجنة الفرز كل عرض غير مطابق لمقتضيا

تشريع الشغل الجاري به العمل خاصة في ما يتعلق باألجور وتوابعها والمسـاهمات  المخالفة ل
  .االجتماعي ومختلف األداءات الضمانبعنوان 
 : تتكون الصفقة من قسط وحيد  

تقوم لجنة فرز العروض بتقييم العروض المالية للمشاركين وذلك بالتثبت فيها وإصـالح  
   .في مرحلة ثانية بترتيبها وبدراسة مقبولية األسعار المقترحة األخطاء المادية إن وجدت ثم تقوم

 : تتكون الصفقة من أقساط مختلفة  

تقوم لجنة فرز العروض بتقييم العروض المالية للمشاركين، بالنسبة لكل قسط على حدة، 
وم فـي مرحلـة ثانيـة بترتيبهـا     وذلك بالتثبت فيها وإصالح األخطاء المادية إن وجدت ثم تق

   .وبدراسة مقبولية األسعار المقترحة
  :إسناد الصفقة -3.11

 : تتكون الصفقة من قسط وحيد  

  . 28تسند الصفقة للعرض المالي األقل ثمنا
 29تسند الصفقة للعرض المالي األقل ثمنا: تتكون الصفقة من أقساط مختلفة  

ضى تقييم العروض المالية إلـى اعتبـار   وإذا ما أف. وذلك بالنسبة لكل قسط على حدة
العرض المالي ألحد المشاركين األقل ثمنا في أكثر من قسط، يتم إسناد الصفقة باعتبار 

 :العناصر التالية

األقصى لألقساط التي يمكن إسنادها لنفس المشارك وذلك طبقا لما تم التنصيص  العدد •
  .عليه بالفصل األول من كراس شّروط طلب العروض

 la(األقساط موضوع المنافسة على أساس الكلفة المالية األقل للمشتري العمومي  إسناد •

combinaison la plus avantageuse pour l'acheteur public.(  
  .جميع األقساط إسناد •

 الصفقة تبليغإجراءات : 12الفصل 
ويجب . ة التعهدبوثيقبين في العنوان الم ةوقتيتم اختياره بصفة يتم إعالم العارض الذي  •
يوما ) ... يحدده المشتري العمومي... (خالل الـوإيداعه إمضاء مشروع عقد الصفقة  عليه

                                                
 .مجيع األداءات باعتبار 28
  باعتبار مجيع األداءات 29
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  .إلعالموالية لمال
على إثر المصادقة على الصفقة وإمضائها، يتم إعالم صاحب الصفقة الذي يتعين عليه  •

  .يوما الموالية لإلعالم) 20(إيداع الضمان النهائي خالل العشرين 
جب على صاحب الصفقة اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق اإلنجاز ي

  .بمجرد تسلم إذن المصلحة ببداية اإلنجاز
  اطلعت ووافقت



 

  الوثائق الملحقة بملف طلب العروض 
  

 i  ).....................................صفقة غير إطارية( تعهدالوثيقة   -أ: 1الملحق عدد 

  iii  ).........................................صفقة إطارية( تعهدلاوثيقة  -ب 

  vi  .......................................حول المشارك بطاقة إرشادات عامة: 2الملحق عدد 

  vii  ........................................عدم اإلفالسبتصريح على الشرف  :3الملحق عدد 

  viii .....................إجراءات الصفقة فيعدم التأثير بتصريح على الشرف  :4الملحق عدد 

  ix ....................للضمان الوقتي المعوض بالتضامنالكفيل  التزام نموذج: 5الملحق عدد 

  x ...................للضمان النهائي المعوض بالتضامنالكفيل  التزام نموذج :6الملحق عدد 

  xii  ............................للتسبقة المعوض بالتضامنالكفيل  التزام نموذج :7عدد  الملحق

 xiii  ...........................................قائمة في األقساط المشارك فيها :8الملحق عدد 

  xiv .............مشروعالمزمع تكليفهم بإنجاز ال أعوان التأطير والتسييرقائمة : 9الملحق عدد 

 xv  .............................................لوثيقة السيرة الذاتية نموذج :10الملحق عدد  

  xvi  .......................لوثيقة االلتزام بتوفير أعوان تنفيذ الخدمات نموذج :11الملحق عدد 

يق المزمـع تكليفـه بتنفيـذ    لوثيقة االلتزام بتوفير عقد تأمين الفر نموذج :12الملحق عدد 
  ..................................................................................الخدمات

 
 

xvii  
  xviii  ...........لوثيقة االلتزام بتوفير المعدات الضرورية لتنفيذ الصفقة نموذج: 13الملحق عدد 

  xix  ...................ير التمثيل الجهوي للمشاركلوثيقة االلتزام بتوف نموذج: 14الملحق عدد 

 xx  .........................................................جداول األجور  :51الملحق عدد 
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  1  ملحق عدد
  

  تعهدالوثيقة  - أ 
  )صفقة غير إطارية(

 
 ....................................)....................االسم واللقب والخطة(  إني الممضي أسفله-

  .........................................................:................المتصرف باسم ولحساب -

  .......................................................................  بالسجل التجاري بـرسم الم -
  .........................................................................................تحت عدد   
  ................. ........................:االجتماعي تحت عدد بالصندوق الوطني للضمان منخرطال-
  .............)......................................العنوان بالكامل ذكر ( المعين محل مخابرته بـ -
  :...........................................................................................بصفتي -

  
إنجاز خدمات طلب العروض المتعلّق بملف المكونة لاآلتي ذكرها و الوثائقجميع بعد اإلطالع على و
  :... )يحددها المشتري العمومي(... حراسة 

 االلتزام مثّل وثيقةتي تد الوثيقة التعه -1

  األسعار جدول   -2
 التقديري التفصيل  -3

 الخاصة كراس الشروط اإلدارية  -4

 الخاصة كراس الشروط الفنية  -5

 )يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء............................. ( -6

  
ت المزمع الخدما طبيعة وشروط يمسؤوليت درت علىنجاز وقاإلوبعد أن عاينت شخصيا مكان  
  .إنجازها

 : وألتزم بما يلي أتعهد

طبقا لجدول األسعار، مقابل األثمان التي  أعالهالوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط الالخدمات  إنجاز هذه) 1
المباشرة وغير المباشرة واألداءات  التأثيراتباعتبار جميع و فصول هذا الجدول اقترحتها لكل فصل من

المبلغ بالدينار بلسان القلم (، والتي حددت قيمتها بمبلغ قدره على القيمة المضافة األداء منها وخاصة
  ... *)وباألرقام

                                                
  .في صورة اقتراح تخفیض یجب ذكره في وثیقة التعھد  *
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 :يتوزع المبلغ كما يليو

   ) ...المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام( األداء على القيمة المضافة مبلغ الصفقة دون اعتبار -
  ) ...الدينار بلسان القلم وباألرقامالمبلغ ب( المضافة مبلغ األداء على القيمة -

. على الكميات المقدرة ضمن التفصيل التقديرية قترحماألثمان الفردية ال تطبيقويتأتى هذا المبلغ من 
إمضاء عقد  ، نافذة عند تاريخالفردية وخاصة تلك المنصوص عليها ضمن جدول األسعاراألثمان تكون هذه و

  .الصفقة
  

  .ثمان الصفقةأل) ... ثابتةالطبيعة ال(...  قبول) 2
  

إذن  تاريخ من يوما ) ...يحددها المشتري العمومي(...  موضوع الصفقة خالل مدة قدرهاالخدمات  إسداء) 3
  .اإلدارية الخاصة نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  نجازاإلبداية 

  

  .ءا من الصفقةن جزالتي تكوبكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال) 4
  

آلخر  يوما ابتداء من اليوم الموالي) ... يحددها المشتري العمومي(...  مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد) 5
    .أجل لقبول العروض

  

 إزاءللضمان االجتماعي وأدلي بما يثبت أنني في وضعية قانونية  بأنني منخرط بالصندوق الوطني) 6
  .في هذا التاريخ ةوالصالحة المصاحبشهادة لل الصندوق طبقا

  

 ،صورة ثبوت عكس ذلكفي و. قانونية حجر لافي ح )مثلها ليستالتي أشركة ال أو أن(لست أنني شهد أ) 7
  ).مثلهاالتي أشركة مسؤولية ال أو على(على مسؤوليتي ها إنجازبصفة آلية و فسخ الصفقة فإنه يمكن

  

أو  البنكفتوح بحساب المالعقد الصفقة بتحويلها إلى بموجب مستحقة المبالغ الالمشتري العمومي يدفع 
  .)أو البريدية البنكية ذكر الهوية: .......................... ( تحت عدد: ............................ البريد

  
  ......................في.................. حرر بـ                                          

  )هوختممشارك إمضاء ال (                                                 
 
  ")صالح للمشاركة في طلب العروض" بخط اليد عبارة مشارك يكتب ال(  



 

iii 

  1 عددملحق 
  

  تعهدالوثيقة  - ب 
  )صفقة إطارية(

 
 ...........................................................................................................) االسم واللقب والخطة( إني الممضي أسفله - 

  ......................................................................................................................................... :المتصرف باسم ولحساب - 

  ..........................................................تحت عدد............................................................بالسجل التجاري بـرسم الم - 
   .................................................................................:االجتماعي تحت عدد بالصندوق الوطني للضمان منخرطال - 
  ....................................................................................................)العنوان بالكامل ذكر( لمعين محل مخابرته بـا - 
  ....................................................................................................................................................................... :بصفتي - 

  
إنجاز خدمات طلب العروض المتعلّق بملف المكونة لاآلتي ذكرها و الوثائقجميع بعد اإلطالع على و
  :... )يحددها المشتري العمومي(... حراسة 

 االلتزام مثّل وثيقةتي توثيقة التعهد ال  -1

  األسعار جدول   -2
 التقديري لالتفصي  -3

 الخاصة كراس الشروط اإلدارية  -4

 الخاصة كراس الشروط الفنية  -5

 )يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء............................. (  -6

  
الخدمات المزمع  طبيعة وشروط يمسؤوليت درت علىنجاز وقاإلوبعد أن عاينت شخصيا مكان  
  .إنجازها

 : وألتزم بما يلي أتعهد

طبقا لجدول األسعار، مقابل األثمان التي  أعالهالوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط الالخدمات  ز هذهإنجا) 1
المباشرة وغير المباشرة واألداءات  التأثيراتباعتبار جميع و فصول هذا الجدول اقترحتها لكل فصل من

  :، والتي حدداألداء على القيمة المضافة منها وخاصة
  ... *)المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(... ره قدمبلغها األقصى ما  - 
  ) ...المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام(... ره مبلغها األدنى ما قد - 

                                                
  .في صورة اقتراح تخفیض یجب ذكره في وثیقة التعھد  *



 

iv 

  
 :يتوزع المبلغ كما يليو

المبلغ بالدينار بلسان القلم (...  األداء على القيمة المضافة دون اعتبارالمبلغ األقصى للصفقة  - 
  ) ...وباألرقام

باعتبار المبلغ  ) ...المبلغ بالدينار بلسان القلم وباألرقام... ( المضافة لغ األداء على القيمةمب - 
  .األقصى للصفقة

المبلغ بالدينار بلسان القلم (...  األداء على القيمة المضافة دون اعتبارالمبلغ األدنى للصفقة  - 
  ) ...وباألرقام

باعتبار المبلغ األدنى  ) ...بالدينار بلسان القلم وباألرقامالمبلغ ... ( المضافة مبلغ األداء على القيمة - 
  .للصفقة

  
. على الكميات المقدرة ضمن التفصيل التقديرية قترحماألثمان الفردية ال تطبيقويتأتى هذا المبلغ من 

إمضاء عقد  ، نافذة عند تاريخالفردية وخاصة تلك المنصوص عليها ضمن جدول األسعاراألثمان تكون هذه و
  .الصفقة
  

  .ثمان الصفقةأل) ... الطبيعة الثابتة(...  قبول) 2
  

إذن  تاريخ من يوما ) ...يحددها المشتري العمومي(...  موضوع الصفقة خالل مدة قدرهاالخدمات  إسداء) 3
  .اإلدارية الخاصة نص عليه كراس الشروطتوفقا لما  اإلنجازبداية 

  

  .ن جزءا من الصفقةالتي تكووط اإلدارية الخاصة بكراس الشرمدرجة البنود تطبيق جميع ال) 4
  

آلخر  يوما ابتداء من اليوم الموالي) ... يحددها المشتري العمومي(...  مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد) 5
    .أجل لقبول العروض

  

 زاءإللضمان االجتماعي وأدلي بما يثبت أنني في وضعية قانونية  بأنني منخرط بالصندوق الوطني) 6
  .في هذا التاريخ ةوالصالحة المصاحبشهادة لل الصندوق طبقا

  

 ،صورة ثبوت عكس ذلكفي و. قانونية حجر لافي ح )مثلها ليستالتي أشركة ال أو أن(لست أنني شهد أ) 7
  ).مثلهاالتي أشركة مسؤولية ال أو على(على مسؤوليتي ها إنجازبصفة آلية و فسخ الصفقة فإنه يمكن
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 البنك(ـ فتوح بحساب المالبموجب عقد الصفقة بتحويلها إلى مستحقة المبالغ الالعمومي  المشترييدفع 
أو  البنكية ذكر الهوية: .......................... (تحت عدد: ............................ )أو البريد
  .)البريدية
  

  ......................في.... ..............حرر بـ                                          
  )هوختممشارك إمضاء ال (                                                 

 
  ")صالح للمشاركة في طلب العروض" بخط اليد عبارة مشارك يكتب ال(  

  
  



 

vi 

   2 ملحق عدد
  

  
  

  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
  

  ................................................................................................................................ :االجتماعيواللقب أو االسم  االسم
   ................................................................................................................................................................ :الشكل القانوني
  .................................................................... ................................................................................................ :عنوان المقر

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

  ............................................................................................................................... :مرسم بالسجل التجاري تحت عدد
  ..................................................................................................................................................... :المعرف الجبائيرقم 

  .........................................................................................................................................: اإلداريعدد أعوان التأطير 

  .............................................................................................................................................. :عدد أعوان التأطير الفني
  .........................................................................................................................................: عدد أعوان التنفيذ المرسمين
  ............................................................................................................................................: عدد أعوان التنفيذ الوقتيين

  .......................................................................... )خطةاالسم واللقب وال( إلمضاء وثائق العرضشخص المفوض ال
  

  ......................في.................. حرر بـ                                          
  )ه وختمالمشارك  إمضاء (                                                 

  
  



 

vii 

                                                            3ملحق عدد  
  

  
 أو بعدم الوجود في وضعية تسوية قضائية عدم اإلفالسبتصريح على الشرف 

  

  ................................................................................................................. )خطةقب والاالسم والل( إني الممضي أسفله

  ..................................................................................................................... )االسم االجتماعي والعنوان( ممثل شركة

  ..................................................  تحت عدد................................................................... بالسجل التجاري بـرسمة الم

  ................................................................................................................ )العنوان بالكامل( بـ االمعين محل مخابرته

  ". العارض" في ما يلي  المسمى

  .قضائيةفي وضعية تسوية  أني لست في حالة إفالس أو يأصرح على شرف

  
  ......................في.................. حرر بـ                                          

  )ه وختمالمشارك  إمضاء (                                                 
  

   :مالحظة
 .التسوية الرضائية، يجب أن يقدم المشارك شهادة في الغرض في حالة



 

viii 

                                                        4ملحق عدد 
  

   
  ات إبرام الصفقة إجراء فيعدم التأثير بتصريح على الشرف 

  
 

  
   ...................................................................................................................)االسم واللقب والصفة( إني الممضي أسفله

  ................................ ......................................................................................)االسم االجتماعي والعنوان( ممثل شركة

   ........................................................... تحت عدد ......................................................... بالسجل التجاري بـرسمة الم

  ................................................................................................................ )نوان بالكاملالع( بـ االمعين محل مخابرته

  ".العارض"فيما يلي  المسمى.......... .................................................................................................................................

وعود أو هدايا قصد التأثير  بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم يأصرح على شرف

  .إنجازها على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل

  

  ......................في.................. حرر بـ                                          

  )ه وختمالمشارك  إمضاء (                                                 

  



 

ix 

                                                             5 ملحق عدد

  للضمان الوقتي المعوض بالتضامنكفيل التزام ال

  ............................................................................................................... )1( أسفله نحن الممضون - الممضي أسفله ينإ
  ............................................................................................................................................... )2( بصفتنا – بصفتيعمال 

 ...............................................................................................................................................) 3( أن نشهد  -  أشهد: أوال
 17المؤرخ في  2002لسنة  3158عدد من األمر  55بالفصل  وزير المالية عمال من عليها – قة عليهداصتمت الم
 قة لم يقعداصكما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه الم الصفقات العمومية المتعلق بتنظيم 2002ديسمبر 
 ..................................................................................................................................................................) 3( وأنسحبها 

 ................................... بتاريخ .................... وصل عددالللبالد التونسية حسب  ى أمين المال العامدل أودعت –أودع قد 
األمر المشار إليه وأن  من 55بالفصل  المنصوص عليه) دينار 5000( قدره خمسة آالف ديناروالضمان القار مبلغ 

  .إرجاعههذا الضمان لم يقع 

 ..........................................................) 4( بالتضامنة شخصية وبصف نكفلأننا  - ني أكفلنأ - نصرح -  أصرح: ثانيا
  ................................................................................................................................................................. )5( بـوالقاطن 

............................................................................................................................................................................................ 
 ........................عنها بتاريخ  –المعلن عنه  ...................................) 6(لمشاركة في قصد ا مبلغ الضمان الوقتيوان عنب

   ...................................................................................المتعلقة بـ  –والمتعلق  ........................................ )7(من طرف 
 ،)باألحرف( ادينار .............................................................................................................الوقتي بـ ن اضمالبلغ حدد م
  .) رقامباأل(ا دينار .................................................وبـ 

 .................) 6( مدينا به بعنوانعارض يكون ال ذي قدوالأعاله المذكور المضمون فيه  بدفع المبلغ نلتزم - ألتزم: ثالثا
أي إجراء إداري أو القيام بأو مسبق  دون تنبيهالمشتري العمومي تقدم به يند أول طلب كتابي ع .............................

  .مسبق قضائي
  .الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض يوما ابتداء من اليوم ..................الضمان صالحا لمدة  هذا بقىي

  ......................في.................. حرر بـ 
  )المؤسسة المالية وختمهاإمضاء ( 

____________________________________  
  ممضينلل وألممضي واللقب ل سماال) 1(
 المؤسسة الضامنة االسم االجتماعي وعنوان) 2(
 الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة) 3(
 )  ذات معنوية(للعارض  و االسم االجتماعيأ) ذات طبيعية(العارض سم ا) 4(
 العارضعنوان ) 5(
  طلب العروض أو االستشارة الموسعة) 6(
 المشتري العمومي) 7(



 

x 

                                                          6ملحق عدد  

  

  المعوض للضمان النهائي بالتضامنكفيل التزام ال

  
  ............................................................................................................... )1( أسفله نحن الممضون - الممضي أسفله ينإ

  ............................................................................................................................................... )2( بصفتنا – بصفتيعمال 

 ...............................................................................................................................................) 3( أن نشهد  -  أشهد: أوال
 17المؤرخ في  2002لسنة  3158من األمر عدد  55بالفصل  وزير المالية عمال من عليها – قة عليهداصتمت الم
 قة لم يقعداصالصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه الم المتعلق بتنظيم 2002ديسمبر 
 ..................................................................................................................................................................) 3( وأنسحبها 

 ................................... بتاريخ .................... وصل عددالللبالد التونسية حسب  ى أمين المال العامدل أودعت –أودع قد 
األمر المشار إليه وأن  من 55المنصوص عليه بالفصل ) دينار 5000( قدره خمسة آالف ديناروالضمان القار مبلغ 

  .إرجاعههذا الضمان لم يقع 

 ..........................................................) 4( بالتضامنة شخصية وبصف نكفلأننا  - ني أكفلنأ - نصرح -  أصرح: ثانيا
  ................................................................................................................................................................. )5( بـوالقاطن 

............................................................................................................................................................................................ 
 ....................) 6(المبرمة مع  .........................النهائي الذي التزم به بصفته صاحب الصفقة عدد مبلغ الضمان وان عنب

 ........................................................) 7(والمسجلة بالقباضة المالية  ............................بتاريخ  ........................................
   .................................................................................................................................................................. )8(المتعلقة بـ 

  .................................................من مبلغ الصفقة وهو ما يوافق  %....... ............................ النهائي بـن اضمالبلغ حدد م

  .) باألرقام(ا دينار .................................................و  ،)باألحرف( ادينار......................................................................... 

مدينا به صاحب الصفقة يكون  ذي قدوالأعاله المذكور المضمون فيه  بدفع المبلغ، بالتضامن نلتزم – ألتزم: ثالثا
لنا  –أن يكون لي  دونالمشتري العمومي تقدم به يند أول طلب كتابي عالصفقة المشار إليها أعاله وذلك  بعنوان

  .مسبق أي إجراء إداري أو قضائيالقيام بأو مسبق  تنبيهإمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون 

تزام الكفيل لوضع حد الي ،المشار إليه أعاله 2002لسنة  3158ر عدد من األم 50عمال بأحكام الفصل  :رابعا
الختم ذات النظر رأيها في مشروع  لجنة الصفقاتإبداء  وبعد بجميع التزاماتهشرط وفاء صاحب الصفقة  بالتضامن
  .الطلباتابتداء من تاريخ قبول  شهرأ أربعةأقصاه  في أجلوذلك  النهائي

تم إعالم صاحب الصفقة من قبل إذا المحددة أعاله، و شهرأ ربعةاأل أجلبانقضاء  بالتضامن تزام الكفيللويوضع حد ال
أو بأية وسيلة تعطي تاريخا مضمونة الوصول معللة  رسالةبمقتضى قبل انقضاء األجل األقصى المشتري العمومي 



 

xi 

رفع رسالة بالتضامن إال بالكفيل تزام ل، ال يوضع حد الصاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماتهثابتا لهذا اإلعالم بأن 
  .المشتري العمومييسلمها اليد 

  

  ......................في.................. حرر بـ 
  )المؤسسة المالية وختمهاإمضاء ( 

____________________________________  
  ممضينلل وألممضي واللقب ل سماال) 1(

 الضامنة المؤسسة االسم االجتماعي وعنوان) 2(

 الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة) 3(

 صاحب الصفقة   سم ا) 4(
  صاحب الصفقةعنوان ) 5(
  المشتري العمومي ) 6(
  ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية) 7(
 موضوع الصفقة ) 8(

  
 



 

xii 

                                                           7ملحق عدد 
  لتسبقةبعنوان ا بالتضامنكفيل التزام ال

 
  ............................................................................................................... )1( أسفله نحن الممضون - الممضي أسفله ينإ

  ............................................................................................................................................... )2( بصفتنا – بصفتيعمال 

 ...............................................................................................................................................) 3( أن نشهد  -  أشهد: أوال
 17المؤرخ في  2002لسنة  3158من األمر عدد  55بالفصل  وزير المالية عمال من عليها – قة عليهداصتمت الم
 قة لم يقعداصالصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية وأن هذه الم المتعلق بتنظيم 2002ديسمبر 
ى أمين دل أودعت –أودع قد  ...................................................................................................................) 3( وأنسحبها 

قدره خمسة والضمان القار مبلغ  .......................... بتاريخ ................. وصل عددالللبالد التونسية حسب  المال العام
  .إرجاعهاألمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع  من 55لمنصوص عليه بالفصل ا) دينار 5000( آالف دينار

 ..........................................................) 4( بالتضامنة شخصية وبصف نكفلأننا  - ني أكفلنأ - نصرح -  أصرح: ثانيا
  ................................................................................................................................................................. )5( بـوالقاطن 

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

 ......................................... )6(المبرمة مع  ...................صاحب الصفقة عدد بصفته  بهلتزم مبلغ التسبقة الذي اوان عنب
  ..................................ـ ب المتعلق  .....................................) 7( والمسجلة بالقباضة المالية ................................ بتاريخ

  ،)باألحرف( ادينار ................................................................................................................................. بلغ التسبقةحدد م
  ).باألرقام( ادينار ....................................................................................................و 

مدينا صاحب الصفقة يكون  ذي قدوالأعاله المذكور المضمون فيه مبلغ التسبقة بدفع ، بالتضامن نلتزم – ألتزم: ثالثا
لنا  –أن يكون لي  دونالمشتري العمومي تقدم به يند أول طلب كتابي عاله وذلك الصفقة المشار إليها أع به بعنوان

  .مسبق أي إجراء إداري أو قضائيالقيام بأو مسبق  تنبيهإمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون 
يحدده ( لفصلل  طبقااسترجاع المشتري كامل مبلغ التسبقة بعد  التسبقةوان عنب تزام الكفيل بالتضامنلويوضع حد ال

  .كراس الشروط اإلدارية الخاصة من )المشتري العمومي

  ......................في.................. حرر بـ 
  )المؤسسة المالية وختمهاإمضاء ( 

____________________________________  
 ممضينلل وألممضي واللقب ل سماال) 1(
 ضامنةالمؤسسة ال االسم االجتماعي وعنوان) 2(
 الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة) 3(
 صاحب الصفقة   سم ا) 4(
  صاحب الصفقةعنوان ) 5(
  المشتري العمومي ) 6(
  ذكر مراجع التسجيل لدى القباضة المالية) 7(
  موضوع الصفقة ) 8(



 

xiii 

                                                             8عدد  ملحق
  
  المشارك فيها قائمة في األقساط
  

   .........................................................)االسم واللقب والصفة (  إني الممضي أسفله
  ........................................................... )االسم االجتماعي والعنوان (  ممثل شركة

  
  :ي شاركت في األقساط التاليةأن صرح أ

 ............................................................المتعلق بـ............عدد القسط  .1

 ............................................................المتعلق بـ............القسط عدد  .2

 ............................................................المتعلق بـ............القسط عدد  .3

 ............................................................المتعلق بـ............القسط عدد  .4

 ............................................................المتعلق بـ............القسط عدد  .5

  
  ......................في.............. ....حرر بـ                                          

  )ه وختمالمشارك  إمضاء (                                                 
  
  
  
  



 

xiv 

                                                             9عدد  ملحق
  

 صفقةالمزمع تكليفهم بإنجاز ال التأطير والتسييرأعوان قائمة 
  

  )عدد السنوات( تجربة المهنيةال  اتالمؤهالت والشهاد  للقباالسم وا
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

العلمية لكل عون ات ذاتية مفصلة ونسخة مطابقة لألصل من الشهاد اإلدالء بسيرةيجب : مالحظة       
  .عالهالمقترحين أ من األعوان

  ......................في........... .......حرر بـ      
  )ه وختمالمشارك  إمضاء (                                                 

  



 

xv 

   :10ملحق عدد 
  

  التأطير أو التسييرألعوان  لوثيقة السيرة الذاتية نموذج
  الصفقةالمزمع تكليفهم بإنجاز 

  
  ................................................................................................................................................................... :واللقب االسم

  ......................................................................................................................................................: تاريخ ومكان الوالدة
  ............................................................................................................................................................................ :الجنسية

  .................................................................................................................................................................. :لحالة العائليةا
  ...........................................................................................................................................................: العنوان الشخصي

  ..............................................................................................................: رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليمها
  ..............................................................................................................................: ةالمستوى الدراسي والشهائد العلمي

  ...........................................................................................................................................................: تاريخ أول انتداب
  ............................................................................................................................................................: معلومات إضافية

   
  
  
  

  ......................في.................. حرر بـ                                          
  ) المعني التأطير أو التسييرعون  إمضاء (                                                 



 

xvi 

   :11ملحق عدد 
  

  لوثيقة االلتزام بتوفير أعوان تنفيذ الخدمات  نموذج
  
  

  ................................................................ )خطةاالسم واللقب وال( إني الممضي أسفله
  ................................................................... )االسم االجتماعي والعنوان( ممثل شركة

   ............................... تحت عدد.............. ..................... بالسجل التجاري بـرسمة الم
  ................................................................ )العنوان بالكامل( بـ االمعين محل مخابرته

  

يحدده المشتري ... (عدد موضوع الصفقة بأن أوفر ) أو األقساط (لتزم في صورة فوزي بالقسط أ .1
العروض طبقا للشروط المضمنة بوثائق الدعوة إلى أعوان لتنفيذ الخدمات موضوع طلب ) ... العمومي
 .المنافسة

من تاريخ إعالمي يوما  20في أجل  ،قدمأال يتم إمضاء عقد الصفقة إال بعد أن كما أصرح أنه  .2
المزمع تكليفهم بإنجاز الخدمات مصحوبة بملفاتهم الشخصية طبقا عوان األقائمة اسمية في  ،بالفوز بالصفقة

  .ائق الدعوة إلى المنافسةللشروط المضمنة بوث
  

  ......................في.................. حرر بـ                                          
  )ه وختمالمشارك  إمضاء (                                                 

  



 

xvii 

   :12ملحق عدد 
  

   مزمع تكليفه بتنفيذ الخدماتلوثيقة االلتزام بتوفير عقد تأمين الفريق ال نموذج
  
  

  ................................................................ )خطةاالسم واللقب وال( إني الممضي أسفله
  ................................................................... )االسم االجتماعي والعنوان( ممثل شركة

   ............................... تحت عدد.............. ..................... تجاري بـبالسجل الرسمة الم
  ................................................................ )العنوان بالكامل( بـ االمعين محل مخابرته

  

 تضمنعقود تأمين موضوع الصفقة بأن أوفر ) أو األقساط (لتزم في صورة فوزي بالقسط أ .1

 .أو طرق تنفيذها الخدماتتسيير  إزاء الغير في حالة حصول حوادث أو خسائر ناجمة عنمسؤوليتي 

يوما من تاريخ إعالمي  20كما أصرح أنه ال يتم إمضاء عقد الصفقة إال بعد أن أقدم، في أجل  .2
 .وة إلى المنافسةبالفوز بالصفقة، نسخة من عقود التأمين طبقا للشروط المضمنة بوثائق الدع

  
  ......................في.................. حرر بـ                                          

  )هوختمالمشارك  إمضاء(                                                 
  



 

xviii 

   :13ملحق عدد 
  

  ة الضرورية لتنفيذ الصفقمعدات اللوثيقة االلتزام بتوفير  نموذج
  

  ................................................................ )خطةاالسم واللقب وال( إني الممضي أسفله
  ................................................................... )االسم االجتماعي والعنوان( ممثل شركة

   ............................... تحت عدد.............. ..................... بالسجل التجاري بـرسمة الم
  ................................................................ )العنوان بالكامل( بـ االمعين محل مخابرته

  

 :المعدات التاليةموضوع الصفقة بأن أوفر ) أو األقساط (لتزم في صورة فوزي بالقسط أ .1

  ) ...المشتري العمومي اهيحدد... ( §

  ) ...المشتري العمومي ايحدده... ( §

  ) ...المشتري العمومي ايحدده... ( §

 .لتنفيذ الخدمات موضوع طلب العروض طبقا للشروط المضمنة بوثائق الدعوة إلى المنافسة

من تاريخ إعالمي يوما  20في أجل  ،قدمأال يتم إمضاء عقد الصفقة إال بعد أن كما أصرح أنه  .2
  .للشروط المضمنة بوثائق الدعوة إلى المنافسةالمعدات المذكورة أعاله طبقا قائمة في  ،الفوز بالصفقةب
  

  ......................في.................. حرر بـ                                          
  )ه موختالمشارك  إمضاء (                                                 



 

xix 

   :14ملحق عدد 
  

  لوثيقة االلتزام بتوفير التمثيل الجهوي للمشارك نموذج
  

  ................................................................ )خطةاالسم واللقب وال( إني الممضي أسفله
  ................................................................... )االسم االجتماعي والعنوان( ممثل شركة

   ............................... تحت عدد.............. ..................... بالسجل التجاري بـرسمة الم
  ................................................................ )العنوان بالكامل( بـ االمعين محل مخابرته

 

التي أمثلها ممثل للشركة موضوع الصفقة بأن أعين ) أو األقساط (بالقسط  لتزم في صورة فوزيأ .1
 .بالجهة التي تقع بها البنايات موضوع الخدمات

من تاريخ إعالمي يوما  20في أجل  ،قدمأال يتم إمضاء عقد الصفقة إال بعد أن كما أصرح أنه  .2
اسم وصفة وعنوان ورقم هاتف ورقم بطاقة الممثلين الجهويين المعنيين تتضمن  قائمة في ،بالفوز بالصفقة

  .للشروط المضمنة بوثائق الدعوة إلى المنافسةطبقا  تعريف كل مسؤول جهوي
  ......................في.................. حرر بـ                                          

  )ه وختممشارك ال إمضاء (                                                 



 

xx 

  جداول األجور :15الملحق عدد 
  

  "، درجة أولى1صنف "الكلفة الجملية لعون حراسة 
  افية يوم عمل متواصلة بدون اعتبار كلفة الساعات اإلض 30تأمين مدة 

  
  المبلغ بالمليم  العنوان

  281.500  األجر األساسي
  3.120  منحة الحضور

  10.000  منحة النقل الجملية
  5.000  نتاجمنحة اإل

  i  5.200منحة السلة
  304.820  )1(المجموع 

  9.770  )أيام 10(أيام العطل خالصة األجر 
  17.586  )يوما 18(الراحة السنوية خالصة األجر 

  332.176  )2(المجموع 
  53.148  المساهمة لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

  1.661  التأمين ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية
  6.643  األداء على التكوين المهني

  3.321  المساهمة لدى صندوق النهوض بالسكن االجتماعي
  396.949  )3(المجموع 

    لباس الشغل
  ii  61.069)راحة أسبوعية(أيام تعويض  4تكلفة 

  يوم عمل 30الكلفة الجملية لألجور واألعباء المنجرة عنها لمدة 
  بدون اعتبار لباس الشغل

458.018  

  
  

                                                i
مليم  200ار حبساب دين 5.200ويبلغ مقدارها الشهري . تسند هذه املنحة لعون احلراسة املشتغل بدون انقطاع ملدة عمل تفوق سبع ساعات يف اليوم 

  .عن كل يوم فعلي
ii  42.66 ساعة   



 

xxi 

  "، درجة أولى2صنف "الكلفة الجملية لعون حراسة 
  افية يوم عمل متواصلة بدون اعتبار كلفة الساعات اإلض 30تأمين مدة 

  
  المبلغ بالمليم  العنوان

  314.500  األجر األساسي
  3.120  منحة الحضور

  10.000  منحة النقل الجملية
  5.000  منحة اإلنتاج
  iii  5.200منحة السلة
  337.820  )1(المجموع 

  10.827  )أيام 10(أيام العطل خالصة األجر 
  19.490  )يوما 18(الراحة السنوية خالصة األجر 

  368.137  )2(المجموع 
  58.902  المساهمة لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

  1.840  التأمين ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية
  7.363  األداء على التكوين المهني

  3.681  ة لدى صندوق النهوض بالسكن االجتماعيالمساهم
  439.923  )3(المجموع 

    لباس الشغل
  iv  67.680)راحة أسبوعية(أيام تعويض  4تكلفة 

  يوم عمل 30الكلفة الجملية لألجور واألعباء المنجرة عنها لمدة 
  بدون اعتبار لباس الشغل

507.603  

  
  

  
  

                                                iii
مليم  200دينار حبساب  5.200ويبلغ مقدارها الشهري . تسند هذه املنحة لعون احلراسة املشتغل بدون انقطاع ملدة عمل تفوق سبع ساعات يف اليوم 

  .عن كل يوم فعلي
iv  42.66 ساعة   



 

xxii 

  
  

  "ة أولى، درج3صنف "الكلفة الجملية لعون حراسة 
  افية يوم عمل متواصلة بدون اعتبار كلفة الساعات اإلض 30تأمين مدة 

  
  المبلغ بالمليم  العنوان

  344.500  األجر األساسي
  3.120  منحة الحضور

  10.000  منحة النقل الجملية
  5.000  منحة اإلنتاج
  v  5.200منحة السلة
  367.820  )1(المجموع 

  11.789  )امأي 10(أيام العطل خالصة األجر 
  21.220  )يوما 18(الراحة السنوية خالصة األجر 

  400.829  )2(المجموع 
  64.132  المساهمة لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

  2.004  التأمين ضد حوادث الشغل واألمراض المهنية
  8.016  األداء على التكوين المهني

  4.008  المساهمة لدى صندوق النهوض بالسكن االجتماعي
  478.989  )3(المجموع 

    لباس الشغل
  vi  73.690)راحة أسبوعية(أيام تعويض  4تكلفة 

  يوم عمل 30الكلفة الجملية لألجور واألعباء المنجرة عنها لمدة 
  بدون اعتبار لباس الشغل

552.680  

                                                v
مليم  200دينار حبساب  5.200ويبلغ مقدارها الشهري . ن انقطاع ملدة عمل تفوق سبع ساعات يف اليومتسند هذه املنحة لعون احلراسة املشتغل بدو 

  .عن كل يوم فعلي
vi  42.66 ساعة   
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 1اإلطارية موضوع الصفقة: الفصل األول
يحددها ( حراسة المقرات التاليةخدمات إنجاز يتمثل موضوع الصفقة اإلطارية في 

  :2)لمشتري العموميا
- .................................................................................................................................... . 

- .................................................................................................................................... . 

- .................................................................................................................................... . 

- .................................................................................................................................... . 

باإلضافة  يبين كراس الشروط الفنية الخاصة الخاصيات الفنية للخدمات المزمع إنجازهاو
 لمقرات المزمع حراستها وتوزيع األعوان والمواصفات الفنية لمعداتلالخاصيات المعمارية إلى 

  . ....3الحراسة وتوقيت إنجاز الخدمات

 األطراف المتعاقدة  :2الفصل 
  :أبرمت هذه الصفقة بين

 . ................................................... )المشتري العمومي(............................................. .. -

 . ...................................................... )صاحب الصفقة(............................................... .. -

 ها التفاضلي ترتيبوالوثائق المكونة للصفقة : 3الفصل 
  :في الوثائق المكونة للصفقةتتمثل 

 .االلتزام مثل وثيقةتي تالتعهد الوثيقة  – 1

 . الخاصة كراس الشروط اإلدارية – 2
 .كراس الشروط الفنية الخاصة - 3

 .جدول األسعار - 4

 .التفصيل التقديري - 5

                                                
يتعني على املشـتري العمـومي   و. بالنظر للصبغة القارة واملتوقعة للطلب موضوع الصفقة، يستحسن اعتماد صيغة الصفقة اإلطارية1 

  .اقتناؤها أثناء املدة احملددة بالصفقة املزمعلقيمة أو كمية الطلبات  دىن واألقصىضبط املقدارين األ
عدد الطوابق، الفضـاءات اخلارجيـة،   (يتم حتديد البنايات املزمع حراستها بكل دقة وخاصة من حيث العنوان واخلاصيات املعمارية  2

  ...).املداخل، املساحة 
الفنية اخلاصة كل البيانات واخلاصيات واملواصفات الفنية اليت يعترب أنه من شـأا حتديـد   يضمن املشتري العمومي كراس الشروط  3

  . اخلدمات موضوع الصفقة بدقة
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 .مة التفصيلية لألسعارالقائ – 6

 ) ...المشتري العمومي ايحدده... (: األخرى الوثائقمختلف  - 7
التزود بمواد ب خاصةالعامة المطبق على الصفقات العمومية ال كراس الشروط اإلدارية - 8

 .1996 سبتمبر 25 األول المؤرخ في الصادر بمقتضى قرار الوزيرعادية وخدمات 
   4مشتركةلاالمقتضيات الفنية كراسات  - 9

ترجح الوثائق حسب  ،بين الوثائق المكونة للصفقة االختالففي صورة التضارب أو 
  .ترتيبها أعاله

  :صاحب الصفقةالوثائـق الواجب تسليمها ل: 4الفصل 
مقابل وبمجرد اإلعالم بإسناد الصفقة، يسلم المشتري العمومي صاحب الصفقة مجانا 

  . 5وبقية وثائق الصفقة من وثيقة التعهدية نظائر أصل أربع وصل
  :اإلضافية التي يطلبها صاحب الصفقةاألصلية تسلم النظائر و
 يحدده المشتري العمومي... ( مقابل مبلغ قدره... ( 

 مجانا  

 الصفقة على ةطبقنالم والتراتيب التشريع: 5الفصل 
صاحب يخضع ولتراتيب التونسية الجاري بها العمل او تخضع هذه الصفقة للتشريع

  :وخاصة التونسي والجبائي االجتماعي وأعوانه إلى التشريعة الصفق
مجلة المحاسبة  المتعلق بإصدار 1973ديسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81القانون عدد  - 

 .6العمومية وجميع النصوص التي نقحته وتممته

بالمساهمات والمنشآت المتعلق  1989 أول فيفريالمؤرخ في  1989لسنة  9القانون عدد  - 
 . 7وجميع النصوص التي نقحته وتممته عموميةال

 المتعلق بإصدار مجلة الشغل 1966أفريل  30المؤرخ في  1966لسنة  27القانون عدد  - 

                                                
شتركة املتعلقة باخلدمات املزمع اقتناؤها، يتم اعتماد املواصفات الوطنيـة أو الدوليـة   املاملقتضيات الفنية كراس يف صورة عدم توفر  4

  .للخدمات موضوع الصفقة بأية وثيقة مشاة تستجيالسارية املفعول أو 
  .شتركةاملاملقتضيات الفنية كراسات و العامة كراس الشروط اإلداريةباستثناء  5
  .واجلماعات احمللية واملؤسسات العموميةلدولة للصفقات املربمة من قبل ابالنسبة  6
  .إدارية واملنشآت العمومية تكتسي صبغة ملؤسسات العمومية اليت الللصفقات املربمة من قبل ا بالنسبة 7
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 .وجميع النصوص التي نقحته وتممته

المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان  1960ديسمبر  14المؤرخ في  1960لسنة  30القانون عدد  - 
 . ع النصوص التي نقحته وتممتهوجمي االجتماعي في القطاع الخاص

المتعلق بنظام التعويض عن  1994فيفري  21المؤرخ في  1994لسنة  28القانون عدد  - 
 . األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية

المتعلق بممارسة األنشطة  2002أوت  03المؤرخ في  2002لسنة  81القانون عدد  - 
لحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية الخصوصية المتعلقة بالمراقبة وا

  .لألشخاص
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع  2002ديسمبر  17المؤرخ في  3158األمر عدد  - 

 .النصوص التي نقحته وتممته
المتعلق بضبط الصيغ واإلجراءات  2003ماي  13المؤرخ في  2003لسنة  1090األمر عدد  - 

وظفة على تسليم رخصة لممارسة األنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والمعاليم الم
 .والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية لألشخاص

المتعلق بضبط مواصفات زي  2003جوان  11قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية بتاريخ  - 
راقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن األعوان المباشرين لألنشطة الخصوصية المتعلقة بالم

  .الثمينة والحماية البدنية لألشخاص
المتعلق بضبط أنموذج البطاقة  2003جوان  11قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية بتاريخ  - 

المهنية الواجب حملها من قبل األعوان المباشرين لألنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة 
  .والمعادن الثمينة والحماية البدنية لألشخاص والحراسة ونقل العملة

المتعلق بضبط برامج تكوين  2003جوان  11قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية بتاريخ  - 
األعوان المنتدبين لمباشرة المهام المتصلة باألنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة 

 .ة لألشخاصونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدني

االتفاقية  ة علىالمصادقالمتعلق ب 1973ماي  29قرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  - 
 .المشتركة اإلطارية وجميع المالحق التعديلية

 ة علىالمصادقالمتعلق ب 1989جويلية  27قرار وزير الشؤون االجتماعية المؤرخ في  - 
راسة والسالمة ونقل العملة وجميع المالحق االتفاقية المشتركة القطاعية ألعوان مؤسسات الح

 .التعديلية
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كراس الشروط المتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط مؤسسة حفظ الصحة الصادر عن إدارة  - 
  8حفظ صحة الوسط وحماية المحيط التابعة لوزارة الصحة العمومية

 العملةالمستعملة و اللغة: 6الفصل 
 هذه الصفقةحكام تطبيقا ألللمشتري العمومي التي يسلمها الوثائق يعد صاحب الصفقة كل 

  .الدينار التونسيو) ... يحددها المشتري العمومي(... أو اللغة  العربية اللغة باعتماد

  المناولة: 7 الفصل
الصفقة وال يمكن أن الخدمات موضوع الصفقة أن يقوم بنفسه بتنفيذ  يجب على صاحب

  .ابتنفيذه يساهم بها في شركة أو أن يكلف غيره

   :صيغة األثمان :8الفصل 
 .وتطبق األثمان الفردية على الكميات المنجزة فعليا. فرديةأثمان  تبرم الصفقة على أساس

  :بيان األثمان :9 الفصل
  :تتضمن األثمان البيانات التالية

 الثمن دون اعتبار األداء على القيمة المضافة  - 
  نسبة ومبلغ األداء على القيمة المضافة  - 
  تبار األداء على القيمة المضافةالثمن باع - 

  األثمان طبيعة:  10الفصل 
  .أثمان الصفقة قارة وغير قابلة للمراجعة

) ما عدى هامش الربح(ويتم تحيين أثمان الصفقة كلما طرأ تغيير على أحد مكوناتها 
االتفاقية الوطنية المشتركة ألعوان المحددة بمقتضى (المتمثلة في األجر األساسي والمنح 

بعنوان أنظمة الضمان واألعباء والمساهمات  )سسات الحراسة والسالمة ونقل العملةمؤ
  .ونسبة األداء على القيمة المضافةاالجتماعي 

  
                                                

تنظيف وإبـادة احلشـرات واجلـرذان    "بعمليات املتعلقة  على خدمات التنظيف اخلصوصيةضمن موضوع الصفقة إذا مت التنصيص  8
  ".واجلراثيم
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  9الخدماتكمية التغيير في  :11الفصل 
الزيادة أو النقصان في  حجمتجاوز يلم قدم أي اعتراض ما ال يجوز لصاحب الصفقة أن ي

  .صفقةاألصلي للبلغ من الم) ... يحددها المشتري العمومي مائوية نسبة(...  الخدمات

  ريقة الخالصط :12الفصل 
مصرفي أو بريدي من عن طريق تحويل  يتم خالص الخدمات المنجزة في إطار الصفقة

: إلى الحساب الجاري التالي لصاحب الصفقة طرف المحاسب المكلف بالخالص
..............................................................................................  

  المحاسب المكلف بالدفع  :13الفصل 
 :يتولى عملية الخالص

  10المحاسب العمومي المكلف بالدفع.  
 11العون المؤهل لذلك   

  شروط الخالص: 14الفصل 
سبة يتم خالص صاحب الصفقة بناء على موافاة المشتري العمومي، في بداية كل شهر بالن

في خمسة نظائر تتضمن المبلغ للخدمات التي تم إنجازها في الشهر السابق، بفاتورة شهرية 
  : 12بالوثائق التاليةمرفقة مرقمة ووبلسان القلم وتكون ممضاة ومختومة ومؤرخة 

وثيقة تثبت التصريح بخالص معاليم التغطية االجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان  §
 .عوان المكلفين بتنفيذ الخدمات موضوع الصفقةاالجتماعي لفائدة األ

 .تحويل مبلغ األجور المستوجبة لفائدة األعوان المعنيينوثيقة تثبت  §
ويجب أن تحمل كل نسخة . بطاقات خالص األعوان المكلفين بتنفيذ الصفقةنسخة من  §

وتكون كل بطاقة خالص مفصلة بطريقة . توقيع العون المعني وتاريخ تسلمها من طرفه
اسم وعنوان المؤجر أو العنوان االجتماعي وختم المؤسسة، (بين جميع مكونات األجر ت

                                                
  .ال يتم اعتماد هذا الفصل إال بالنسبة للصفقة غري اإلطارية 9

  .ؤسسات العموميةبالنسبة للدولة واجلماعات احمللية وامل 10
  .العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية بالنسبة للمنشآت العمومية واملؤسسات 11
  .ميكن للمشتري العمومي إضافة مجيع الوثائق اليت يعتربها ضرورية للقيام بعملية اخلالص 12
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مقدار األجر الشهري أو الساعوي الخام المستحق من قبل العون، رقم االنخراط الذي 
بمقتضاه يدفع صاحب الصفقة اشتراكه لصندوق الضمان االجتماعي، اسم العون وخطته أو 

لصندوق الوطني للضمان االجتماعي، عدد أيام وساعات صفته المهنية ورقم تسجيله با
العمل الفعلية التي تم إنجازها باإلضافة إلى عدد ساعات العمل اإلضافية في صورة 
وجودها، المنح واالمتيازات الملحقة باألجر ومقاديرها، نوع ومبلغ الخصم المجرى على 

 ...) األجر الخام، مقدار األجر الصافي، تاريخ دفع األجر
من هذا الكراس، يتم الخالص على أساس الخدمات المنجزة  8وطبقا لمقتضيات الفصل 

فعليا حيث يقوم المشتري العمومي بجميع عمليات التثبت الالزمة في البيانات المدونة ببطاقات 
الخالص ومقارنتها بالبيانات المدونة بسجالت المراقبة وببطاقات الحضور اليومية التي يقع 

 19أشير عليها من طرف ممثل عن المشتري العمومي حسب ما هو مبين بالفصول مسكها والت
  .من هذا العقد 20و

كما يقوم المشتري العمومي بخصم مبالغ الغرامات والعقوبات المالية المنصوص عليها 
  .من هذا الكراس 22بالفصل 

 أن في صورة عدم قيام صاحب الصفقة بخالص األعوان لمدة شهرين متتاليينيمكن و
يتحمل صاحب الصفقة في هذه الحالة، و. يتم خالصهم مباشرة من قبل المشتري العمومي
  .أعباء التصرف اإلضافية المترتبة عن هذا اإلجراء

  13التسبقات: 15الفصل 
 .15من مبلغ الصفقة...  14)يحددها المشتري العمومي نسبة... (بـ  تسند تسبقة

في حدود المبالغ المسترجعة من التسبقة عن  ويسلم المشتري العمومي شهادة في رفع اليد
الحساب من مبالغ كشوفات  ...16)نسبة يحددها المشتري العمومي(.. .طريق حجز في حدود

   .الوقتية

                                                
لى ثالثة أشهر وبناء على طلـب كتـايب   ال تسند التسبقة املنصوص عليها ذا الفصل لصاحب الصفقة إال إذا زادت مدة اإلجناز ع 13

  .كراس الشروطمن  7عدد بامللحق للنموذج املدرج  طبقاصادر عن صاحب الصفقة وتقدميه التزام كفيل بالتضامن 
  .%5ال ميكن أن تتجاوز  14
  .يف صورة إبرام صفقة إطارية يتم إسناد نفس نسبة التسبقة بعنوان كل سنة على حدة 15
  اد التسبقة يتم اعتماد نسبة إسن 16
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  الضمان النهائي : 16الفصل 
يحددها المشتري نسبة (... يجب على صاحب الصفقة تقديم ضمان نهائي قدره

   .18من مبلغ الصفقة...  17)العمومي
طبقا كفيل بالتضامن يمكن تعويض الضمان النهائي بالتزام من صاحب الصفقة،  بطلب

وجميع  2002ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  3158األمر عدد  من 55الفصل حكام أل
الكفيل بالتضامن طبقا للنموذج المحدد بقرار التزام  يحررو .النصوص التي نقحته وتممته

  .من كراس الشروط 6بالملحق عدد  والمدرج الوزير المكلف بالمالية
بعد إبداء لجنة المتعلق به  بالتضامنالكفيل  نقضي التزامييرجع الضمان النهائي أو 

أشهر من  أربعةالصفقات ذات النظر رأيها بخصوص ملف الختم النهائي في أجل ال يتجاوز 
  .تاريخ القبول النهائي

قصى جل األبمرور األا لنهائي الغيالضمان االمتعلق ب بالتضامنالكفيل صبح التزام وي
المذكور أعاله إال إذا أعلم المشتري العمومي الكفيل بالتضامن بمقتضى رسالة مضمونة 

وفي  .الوصول أو بأية وسيلة أخرى ثابتة التاريخ بأن صاحب الصفقة لم يف بجميع التزاماته
وجبة لصاحب الصفقة إال بعد طرح المبالغ المست اما تبقى منه أوضمانات رجع الت هذه الحالة

إخالالت صاحب الصفقة الذي يتم إعالمه مبالغ ناتجة عن لخالص ة مرصود ابأكملهت إذا كان
  .عند االقتضاء بطرق تسوية وضعيته

  .بمقتضى مكتوب رفع اليد مسلم من طرف المشتري العمومي اترجع الضمانت

  مدة صلوحية الصفقة  :17الفصل 
  :تبرم هذه الصفقة لمدة

 هي غير قابلة للتجديدسنة و.  
  19)يحددها المشتري العمومي( ...سنة وهي قابلة للتجديد بصفة ضمنية لعدد  ...

توجيه طلب كتابي من خالل يمكن ألحد طرفي العقد التخلي عن تجديد الصفقة و. مرات
قبل انتهاء المدة  ) ... يحددها المشتري العمومي( ... للطرف الثاني في أجل ال يقل عن

                                                
  .%3يف حدود  17
  .يف صورة إبرام صفقة إطارية يقدم صاحب الصفقة ضمان ائي بنفس النسبة بعنوان كل سنة على حدة 18
  .على أن ال تتجاوز مدا اجلملية ثالث سنوات 19
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  .ة للصفقةالسنوي

  آجال بداية اإلنجاز  :18الفصل 
ابتداء ) ... يحدده المشتري العمومي... (يبدأ صاحب الصفقة في إنجاز الخدمات في أجل 

  .اإلنجاز من تاريخ تسلم إذن بداية

  الفريق المكلف بإنجاز الخدمات: 19الفصل 
يوما بداية ) 20(يلتزم صاحب الصفقة بتسليم المشتري العمومي خالل أجل أقصاه عشرين 

من تاريخ إعالمه بفوزه بالصفقة قائمة إسمية في األعوان المزمع تكليفهم بإنجاز الخدمات 
موضوع الصفقة تتضمن االسم واللقب، تاريخ ومكان الوالدة، الحالة العائلية، المستوى 
 .التعليمي، االختصاص، تاريخ االنتداب، رقم تسجيله بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي

  :وتكون هذه القائمة مصحوبة بالملفات الشخصية لألعوان المتكونة من
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، - 

 مضمون والدة لم يمض على استخراجه ثالثة أشهر، - 
 لم يمض على استخراجها ثالثة أشهر، 3بطاقة عدد  - 

 شهادة إقامة لم يمض على استخراجها شهر واحد، - 
ا ثالثة أشهر، تثبت أنه تتوفر في العون شهادة طبية، لم يمض على تسليمه - 

المؤهالت البدنية والعقلية والصحية الالزمة للقيام بالعمل وتثبت سالمته من 
 األمراض المعدية،

 نسخ من الشهائد العلمية وشهائد المؤهالت المهنية وشهادة في التكوين، - 

نسخ من شهائد الشغل المسلمة من المؤجر الحالي أو عند االقتضاء من  - 
 المؤجرين السابقين تثبت خبرة العون،

 ... 20)يحددها المشتري العمومي... ( - 

ويجب أن تكون هذه القائمة مطابقة للتصريحات التي قدمها صاحب الصفقة ضمن عرضه 
  .وفي صورة عدم تقيد صاحب الصفقة بذلك، يتم حجز الضمان الوقتي. الفني والمالي

ان الذين تم تكليفهم بإنجاز الخدمات موضوع وال يمكن لصاحب الصفقة تغيير قائمة األعو
الصفقة إال بعد الحصول على موافقة كتابية من المشتري العمومي وشريطة توفير أعوان جدد 

                                                
  .أي وثيقة أخرى حيددها املشتري العمومي 20
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  .يتمتعون على األقل بنفس كفاءة األعوان األصليين
هم كلما طرأ تغيير على أحد مختلف أصنافبتحيين ملفات األعوان ويتعهد صاحب الصفقة ب

المذكورة أعاله كما يلتزم بتوفير نفس الوثائق المتعلقة باألعوان الجدد الذين وافق  المعطيات
  .المشتري العمومي على تعيينهم لتعويض األعوان األصليين

ويجب على صاحب الصفقة أن يقوم بتعويض األعوان الذين يعبر المشتري العمومي عن 
  .طالبة بأي تعويضعدم رضائه عن أدائهم أو تصرفاتهم أو سلوكهم دون الم

كما يتعين على األعوان تسجيل حضورهم ومغادرتهم لمكان إنجاز الخدمات طبقا للنظام 
ويتم مسك البطاقات والسجالت المخصصة لتسجيل . المعتمد من قبل المشتري العمومي

الحضور من قبل ممثل عن المشتري العمومي ويتم اعتمادها عند إعداد كشوفات الحساب 
  .الوقتية

دقيقة غيابا غير مبرر يتم بموجبه تطبيق  30تبر كل تأخير في الحضور بأكثر من ويع
كما يعتبر غيابا غير مبرر مغادرة األعوان . من هذا الكراس 22العقوبات المذكورة بالفصل 

  .لمقر العمل دون تسجيل حضورهم عند نهاية حصة العمل
  .ساعة 24ه يلتزم صاحب الصفقة بتعويض كل عون متغيب خالل أجل أقصا

  .بصورة مسترسلة) ليلية ونهارية(ال يمكن لنفس العون أن يؤمن حصتين متتاليتين و

  :مراقبة تنفيذ الصفقة: 20 الفصل
سجل متابعة ومراقبة مرقم ومؤشر عليه وبإعداد بطاقات  العمومي بمسك المشترييقوم 

  . حضور يومية لألعوان المكلفين بتنفيذ الصفقة
المراقبة لتدوين جميع عمليات المراقبة اليومية التي يقوم بها يخصص سجل المتابعة و

المشتري العمومي صحبة ممثل صاحب الصفقة ونتائجها والمالحظات التي أبداها كال الطرفان 
  . ويتم إمضاؤها بالتضادد

بطاقات الحضور لتدوين اسم وصفة األعوان المكلفين بتنفيذ الصفقة وتاريخ  وتخصص
ويتم إمضاء هذه ). توقيت بداية العمل وتوقيت نهايته(ت العمل المقضاة القيام بذلك وساعا

  ...). رئيس الفريق أو المراقب (البطاقات من قبل كل من العون وممثل صاحب الصفقة 
متابعة تقيد صاحب الصفقة بالتراتيب الجاري بها العمل من العمومي  المشترييتولى  كما

كما تشمل  راحة األسبوعية وأيام العطل والراحة السنويةحيث عدد ساعات العمل األسبوعية وال
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احترام الضوابط الترتيبية (وزي الشغل ...) الحالة الصحية والهيئة(حالة األعوان عملية التثبت 
) الحسنة من حيث النظافة والجودة والتالؤم مع فصول السنةته المتعلقة بزي الشغل وحال

  .ةل التعاقديوسائل العمكل وتوفر والشارة المهنية 

  توفير معدات الحراسة: 21الفصل 
العصا، الصفارة، (يلتزم صاحب الصفقة بتوفير المعدات الضرورية لحسن تنفيذ الخدمات 

ويجب أن تكون مطابقة للخاصيات الفنية ...). وسائل اإلضاءة، وسائل التدخل واالتصال 
إلى مراقبة فنية قبل  المنصوص عليها ضمن كراس الشروط الفنية حيث تخضع هذه المواد

  .موافقة المشتري العمومي على السماح باستخدامها إلنجاز الخدمات موضوع الصفقة
وفي صورة ثبوت عدم مطابقة المعدات المقدمة من قبل صاحب الصفقة للخاصيات الفنية 
المنصوص عليها ضمن كراس الشروط الفنية الخاصة فإنه يتم دعوة صاحب الصفقة 

من  22صورة عدم تنفيذ ذلك، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل  وفي. الستبدالها
  .هذا الكراس

  العقوبات المالية :22الفصل 
تطبق على صاحب الصفقة العقوبات المالية في صورة عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية 

  :تاليةال

 ) ...يحددها المشتري العمومي: ... (الغياب غير المبرر §

 ) ...يحددها المشتري العمومي: ... (لعون المتغيبعدم تعويض ا §

تغيير تركيبة الفريق المكلف بإنجاز الخدمات دون الحصول على ترخيص كتابي  §
 ) ...يحددها المشتري العمومي... (: ومسبق من المشتري العمومي

:... والخاصيات المطلوبة في اآلجال المتفق عليها عدم توفير معدات الحراسة §
 ) ...شتري العمومييحددها الم(

تسديد المساهمات بعنوان أنظمة الضمان االجتماعي لفائدة األعوان المكلفين عدم  §
 ) ...يحددها المشتري العمومي... (: بتنفيذ الخدمات

يحددها ... (: أجل يزيد عن خمسة أيام عمل من نهاية الشهرخالص األعوان في  §
 ) ...المشتري العمومي

اتيب الجاري بها العمل المتعلقة باألجور وظروف العمل عدم احترام التشريع والتر §
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...) : ... األجر األساسي والمنح والمساهمات وساعات العمل وأيام العطل (
 ) ...يحددها المشتري العمومي(
 ) ...يحددها المشتري العمومي... (: عدم ارتداء العون لزي الحراسة §

 ) ...لمشتري العمومييحددها ا... (: عدم حمل العون للبطاقة المهنية §
 ... 21)يحددها المشتري العمومي(...   §

تطبق العقوبات المذكورة أعاله دون تنبيه مسبق أو الحاجة إلى أي إجراء آخر مع حفظ 
حق المشتري العمومي في فسخ الصفقة والمطالبة بالتعويض عن التأخير أو عن عدم وفاء 

  .صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية األخرى

 فسخ الصفقة :23ل الفص
جراءات الترتيبية الجاري بها العمل وخاصة إلل طبقا فسخ الصفقةلمشتري العمومي يمكن ل

  :وذلك طبقا لما يليمن األمر المنظم للصفقات العمومية  122الفصل أحكام 
صاحب الصفقة تنبيها بواسطة رسالة مضمونة  إلى يوجه المشتري العمومي - 

ال يقل عن عشرة أيام ابتداء من  م بالتزاماته في أجل محددالوصول يدعوه فيها إلى القيا
  . تاريخ تبليغ التنبيه

يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون أي إجراء المذكور أعاله بانقضاء األجل  - 
 تكليف من يتولى إنجازها حسب اإلجراء الذي يراه مالئما وعلى حساب صـاحب وآخر 

 .الصفقة

  :خاصة في الحاالت التاليةالصفقة  التصريح بفسخمكن وي
كراس  من 30و 29و 28ل وتطبيقا لمقتضيات الفصصاحب الصفقة  أبسبب خط -

التزود بمواد عادية بالمطبق على الصفقات العمومية الخاصة  الشروط اإلدارية العامة
 :وخاصة لألسباب التالية وخدمات
 .عدم دفع أجور األعوان لمدة شهرين متتالين §

أو عدم إسنادهم الراحة  الشهريةمن بطاقات الخالص  عدم تمكين األعوان §
 . السنوية الخالصة األجر أو العطل الدينية والوطنية

 .عدم التصريح باألعوان لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي §
                                                

  .املالية تها تطبيق العقوباميكن إضافة التزامات تعاقدية أخرى يترتب عن عدم احترام 21
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يحددها ... (في عدد  19تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها بالفصل  §
... رة بلوغ مبلغ العقوبات المالية نسبة مرات أو في صو) ... المشتري العمومي

 .من مبلغ الصفقة) ... يحددها المشتري العمومي(

من كراس  27و 26و 25و 24تطبيقا لمقتضيات الفصول المشتري العمومي بفعل  -
التزود بمواد عادية بالمطبق على الصفقات العمومية الخاصة  الشروط اإلدارية العامة

  .وخدمات

  فات والنزاعاتالخال فض :24الفصل 
إذا نشب خالف بين المشتري العمومي وصاحب الصفقة فإنه يتعين على هذا األخير أن 
يرفع إلى المشتري العمومي تقريرا مفصال حول موضوع الخالف وأسبابه ومطالبه عند 

  .االقتضاء
يوما اإلجابة كتابيا على طلبات صاحب الصفقة  15ويتولى المشتري العمومي في أجل 

  .قديم مقترحات لحل الخالفقصد ت
انقضاء األجل المذكور أعاله دون التوصل بإجابة المشتري العمومي أو في  صورةفي 

صورة عدم القبول بمقترحات المشتري العمومي لحل الخالف، يمكن لصاحب الصفقة أن يتقدم 
بطلب عرض الخالف على اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى المنصوص عليها 

 2002ديسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  3158عدد  من األمر 129إلى  123فصول من بال
  .وجميع النصوص التي نقحته وتممته

كما يمكن مباشرة أو في صورة عدم القبول بمقترحات اللجنة االستشارية لفض النزاعات 
  . بالحسنى لحل الخالف اللجوء إلى المحكمة المختصة

  صفقةمعاليم تسجيل ال :25 الفصل
  :على تحمل مصاريف تسجيل الصفقة

 22صاحب الصفقة.  
 23المشتري العمومي.  

                                                
  .صبغة إداريةاليت ال تكتسي املؤسسات العمومية واملؤسسات العمومية احمللية والدولة واجلماعات  بالنسبة لصفقات 22
  املنشآت العمومية بالنسبة لصفقات 23
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 24الرهن: 26 الفصل
 هذه الصفقة غير قابلة للرهن.  
 الرهن طبقا للتراتيب  بنظام باالنتفاعيسمح لصاحب الصفقة : هذه الصفقة قابلة للرهن

  .الجاري بها العمل
  ) ...يتم ذكره( المحاسب المكلف بالدفع هو

  ) ...ذكره يتم( الخاصة بالرهن هوبيانات مكلف بتقديم الالعون ال

  صحة الصفقة: 27الفصل 
  :إال بعدحيحة ال تكون هذه الصفقة ص

 ذات النظربعد موافقة لجنة الصفقات  ها من قبل آمر الصرفئإمضا. 

 ؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية التي ال تكتسي لمدير العام لالمها من قبل ئإمضا
  .ذات النظرلجنة الصفقات  من قبل رأيإبداء ال بعدية صبغة إدار

 لجنة  من قبل رأيإبداء ال العمومية بعدنشأة لمدير العام لالم ها من قبل رئيسئإمضا
  .ومصادقة مجلس اإلدارة ذات النظرالصفقات 

  العامة لمقتضيات كراس الشروط اإلدارية االستثناءات: 28 الفصل
المطبق على الصفقات العمومية  شروط اإلدارية العامةال لمقتضيات كراس االستثناءات

  ... )يتم تعدادها(... : هي التالية اعتمادهاالتي تم  التزود بمواد عادية وخدماتبالخاصة 
  
  

  المشتري العمومي
   ووافـقت اطلـعت

  صاحب الصفقة
  تقـوواف اطلـعت

  

                                                
24

  .توصية بتمكني صاحب الصفقة من رهنها 


