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  اإلستشارةشروط  : العنوان األول  

  

  

  و مكوناتھ االستشارةموضوع : الفصل األول 
  

لتزوی��د وكال��ة حمای��ة وتھیئ��ة الش��ریط الس��احلي  ف��ي إب��رام ص��فقة ستش��ارةاإل موض��وع یتمث��ل
  .ت مكتبیةبمستلزما

  .لفنّیة الخاصة بدقة الحاجیات المطلوبةویبّین كّراس الشروط ا
  : ثالثة أقساط تتكون الصفقة من

  
  ورق:  1القسط  -
 لوازم وأدوات مكتبیة:  2القسط  -
 لآلالت الطابعة والناسخة وآالت الفاكس  "  D'origine" من الصنف األولحبر :  3القسط  -
  

  .ن المشاركة في قسط واحد أو أكثریمك
  .د لنفس المزودواح قسطأكثر من یمكن إسناد 

    
  

  شروط المشاركة:  2الفصل 
  

یمك��ن  المش��اركة للعارض��ین ال��ذین تت��وفر ف��یھم الض��ّمانات الفنّی��ة والمالی��ة الض��روریة لحس��ن ت��وفیر  -
  .اإلستشارةالطلبات موضوع طلب 

بی��ع الم��واد المكتبی��ة   تب��ین تع��اطي نش��اط  بطاق��ة تعری��ف جبائی��ةنس��خة م��ن الس��جل التج��اري أو  -
  .اإلعالمیة بالجملة أو بالتفصیلومستھلكات 

  

  صلوحیة العروض:  3الفصل 
  

یوم�ا إبت�داء ) 120(مائ�ة و عش�رون یصبح المشاركون ملزمین بعروضھم بمجرد تقدیمھا لمدة 
  .أجل محدد لقبول العروض خرمن الیوم الموالي آل
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  طریقة تقدیم العروض:  4الفصل 
 الفن�ي الع�رض تض�مین یج�ب حی�ث ح�دة،وا مرحل�ة عل�ى والمالی�ة الفنی�ة الع�روض تق�دیم 

 علی�ھ ویكت�ب یخ�تم خارجي ثالث ظرف في یدرجان ومختومین منفصلین ظرفین في المالي والعرض
  ".اقتناء مستلزمات مكتبیة FB1/2020عدد  إستشارةال یفتح "

  
ویضم الوثائق ) أصلیة ونسختین مصورتین( في ثالث نسخ "  ملف فني"یحمل عبارة  "أ"ظرف  – 1.4  

  :التالیة

واجبات   العملیات المطلوبة  بیان الوثیقة  عدد
  المشارك

كّراس الّش�روط الفنّی�ة   1.أ
  الخاصة

الوثیق��ة  آخ��رإمض��اء المش��ارك وختم��ھ ف��ي   المشارك على كل صفحة تأشیرة
  مع بیان التاریخ

نم����اذج وعین����ات وص����ل تس����لیم   والعیناتأالنماذج   2.أ
بالنس����بة لك����ل الفص����ول بالنس����بة 

، 4، 3والفص�����ول للقس�����ط األول 
م��ن القس��ط  19و 12، 11، 8، 7

  . الثاني

  ختم المشارك على كل عینة

عق�������ود ص�������فقات أو   3.أ
  أذون تزود

عق����ود أو أذون  03ت����وفیر ع����دد 
تف��وق مبالغھ��ا  ت��زود عل��ى األق��ل

  دینار  5000

  

  
  

ثائق ، ویضم الو)  أصلیة و نسختین مصورتین( في ثالث نسخ   "ملف مالي"یحمل عبارة  "ب" ظرف 4-2
  :التالیة حسب الترتیب 

  واجبات المشارك  طریقة التقدیم  بیان الوثیقة  عدد

لك��ل  وثیق��ة التعھ��د  1.ب
  قسط

طبقا للنموذج الم�درج ب�الملحق 
  1عدد 

الوثیق��ة م��ع  إمض��اء المش��ارك وختم��ھ ف��ي آخ��ر
  بیان التاریخ

/ ج����دول األس����عار  2.ب
التفص��یل التق��دیري 

  لكل قسط

أصل النم�وذج المس�لّم م�ن قب�ل 
لوكال�����ة بع�����د إدراج األثم�����ان ا

طبق����ا  بلس����ان القل����م وباألرق����ام
  09و  08، 07للمالحق عدد 

لص�����فحات وإمض�����اء التأش�����یر عل�����ى جمی�����ع ا
الوثیق���ة م���ع بی���ان  المش���ارك وختم���ھ ف���ي آخ���ر

  التاریخ

  
  

، ویضم الوثائق )  أصلیة و نسختین مصورتین( في ثالث نسخ " ملف إداري"یحمل عبارة  "ج" ظرف 4-3
  :الترتیب  التالیة حسب

  واجبات المشارك  العملیات المطلوبة  بیان الوثیقة  عدد
إمض�اء المش�ارك وختم��ھ   تأشیر المشارك على كل صفحة  شروط االستشارةكّراس   1.ج

الوثیق�ة م�ع بی�ان  في آخر
  التاریخ
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ش�����ھادة إنخ�����راط ف�����ي الص�����ندوق   2.ج
  الوطني للضمان اإلجتماعي

    نسخة مطابقة لألصل

بع�دم الت�أثیر  تصریح عل�ى الش�رف  3.ج
  في إجراءات إبرام الصفقة

طبقا للنموذج المدرج بالملحق ع�دد 
03  

  

    نسخة  یةئجبابطاقة تعریف   4.ج

بطاق�����ة إرش�����ادات عام�����ة ح�����ول   5.ج
  المشارك

نسخة من النموذج المدرج بالملحق 
  مع بیان المعطیات 2عدد

إمضاء المشارك وختمھ 
الوثیقة مع بیان  آخرفي 

 التاریخ

ل�ى الش�رف ب�أن المتعھ�د تصریح ع  6.ج
لم یك�ن عون�ا بوكال�ة حمای�ة وتھیئ�ة 

 05الش��ریط الس��احلي من��ذ أق��ل م��ن 
  سنوات

نس�����خة م�����ن النم�����وذج الم�����درج  -
م�������ع إدراج  06ب�������الملحق ع�������دد 

  البیانات حسب ھذا الملحق

إمضاء المشارك وختمھ 
الوثیقة مع بیان  آخرفي 

 التاریخ

تفویض أو شھادة تبین أن الش�خص   7.ج
الع��رض ھ��و الممث��ل ال��ذي أمض��ى 

  القانوني للمشارك

ی��تّم إع��داد التف��ویض طبق��ا للتش��ریع 
  والتراتیب الجاري بھا العمل

  اإلشھاد القانوني

نظیر م�ن الس�جل التج�اري بالنس�بة   8ج
للمقیمین أو ما یعادلھا بالنسبة لغی�ر 

حس���ب م���ا ت���نص علی���ھ المقیم���ین 
  .تشریعات بلدانھم

     .أصل السجل التجاري 

  "ج"یوضع في الملف     "الملف الفني " )أ(الظرف   9.ج
  "ج"یوضع في الملف     "الملف المالي"  )ب(الظرف   10.ج

  

عن طریق البرید مض�مون الوص�ول أو البری�د الس�ریع أو تس�لم مباش�رة إل�ى مكت�ب  العروض توجھ* 
وم وص�ل ای�داع ف�ي أج�ل أقص�اه ی�مقابل  وذلك لوكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحليالضبط المركزي 

    .ویعتمد في ذلك ختم مكتب الضبط المركزي للوكالة  2020 جوان 04
  

ال یمكن ألي عارض أن یسحب عرضھ بعد إیداع�ھ أو أن ی�دخل علی�ھ أی�ة تغیی�رات وإالّ أعتب�ر ھ�ذا * 
  .العرض الغیا

  .أو یتضمن تحفظات لم یتّم رفعھا إستشارة یقصى كل عرض مخالف لشروط * 
  ) یعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لتحدید تاریخ الوصول( آلجالایقصى كل عرض ورد بعد  *
  . 2.، ب 1.، ب 2.و المرقمة بـ  أ 4أحد الوثائق المبینة بالفصل لم یتضمن یقصى كل عرض  *
  .ال یمكن للمشاركین الذین تّم إقصاء عروضھم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعویض* 

  
  : صحة العروض – 4.4
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التفص�یل /عروض بكاملھا بالحبر بم�ا ف�ي ذل�ك وثیق�ة التعھ�د وج�دول األس�عار یجب أن تحرر ال
یقص���ى ك���ل ع���رض ال تت���وفر فی���ھ الّش���روط  وتح���ّرر الع���روض وجوب���ا باللغ���ة العربی���ة و. التق���دیري
  .المذكورة
  

ص�فحة  آخ�ریجب أن یؤشر العارض على جمیع صفحات الوثائق المذكورة وأن یمضى ویختم 
  .من ھذا الكّراس 4 طبقا لما ھو محدد بالفصل

  
لح�ق بوثیق�ة ویعد المشارك نظیرا من العرض األصلي ونسخة من الوث�ائق المطلوب�ة للع�رض ت

  .بصفة واضحة حسب الحالة "نسخة"أو  "أصل"التعھد مع ذكر عبارة 
  

  .األصلیةبین الوثائق األصلیة والنسخ ترجح الوثائق  وفي صورة وجود تضارب
  

وتخ�تم الص�فحة األخی�رة وتمض�ى . ألصلي والنسخ ب�الحبریؤشر على جمیع صفحات العرض ا
  .من قبل الشخص أو األشخاص المؤھلین لإلمضاء بإسم المشارك حسب الحالة

  
  اإلستشارة احات ومالحق ملفاإلیض:  5الفصل 

  
قب�ل الت�اریخ   2020 ماي 20یوم یمكن لكل مشارك أن یطلب كتابیا إیضاحات في أجل أقصاه   

  .بول العروضاألقصى المحدد لق
یتض�من اإلیض�احات المطلوب�ة ویوج�ھ اإلستشارة إذا كان الطلب مبررا، یتّم إعداد ملحق لملف   

  .2020 ماي 22یوم إلى جمیع المترشحین الذین سحبوا كّراسات الّشروط في أجل ال یتجاوز 
ل�ف سحبوا كّراسات الّشروط قصد مزی�د توض�یح م المترشحین الذینویمكن توجیھ مالحق إلى   

قب�ل  أی�ام عش�رةإدخال تعدیالت لیس من شأنھا تغییر موضوع الصفقة في أجل ال یتج�اوز أو  إستشارة
  .التاریخ األقصى المحدد لقبول العروض

  
  تحدید مبلغ العرض:  6الفصل 

  
تبرم الصفقة على أساس أثمان فردیة ویجب عل�ى الع�ارض أن ی�درج بج�دول األس�عار األثم�ان   

  .األداء على القیمة المضافة احتسابم دون بلسان القلم وباألرقا
  

یمكن للعارض أن یقترح تخفیضات على مبلغ العرض دون إعتبار األداء على القیمة المض�افة   
ویتع�ین عل�ى الع�ارض أن ی�نص عل�ى . و نسب مئویة تطبّق على جمیع األثمان الفردی�ةفي شكل نسبة أ

وفي صورة وج�ود . لتعھد وأن یبیّن شروط تطبیقھاھذه التخفیضات باألرقام وبلسان القلم ضمن وثیقة ا
  .تضارب بین نسب التخفیض ومبالغ التخفیض، یتم إصالح العرض على أساس نسب التخفیض

  .ترّجح األسعار المكتوبة بلسان القلم على األسعار المكتوبة باألرقام  
  

یح مبل��غ عن��د اإلقتض��اء بتص��ح وتق��وم الع��روض إص��الح جمی��ع األخط��اء تقی��یملجن��ة وتت��ولى   
  .االعتراضالعرض دون أن یكون للعارض إمكانیة في 
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  فتح الظروف:  7الفصل 
 عل�ى المحتوی�ة الظ�روف ف�تح وعلنی�ة واح�دة جلس�ة ف�ي الع�روض و تقی�یم ف�تح لجن�ة تت�ولى  

 .ةوالفنی المالیة العروض
و  الع�روض لتق�دیم أج�ل آخ�ر بع�د المس�لمة أو ال�واردة فتح و تقی�یم الع�روض لجنة قبل من آلیا وتقصى

 .3.4الحاالت الواردة بالفصل 
  

  العروض وإسناد الصفقة منھجیة فرز:  8الفصل 
  

  : مطابقة العروض -1.8
ی��تم إقص��اء ك��ل ع��رض غی��ر مط��ابق لموض��وع الص��فقة و الخاص��یات الفنی��ة المدرج��ة بك��راس 

  .3.4لم یتضمن الوثائق المبینة بالفصل كما یتم إقصاء كل عرض الشروط 
  

  :العروض ییمتقمنھجیة  – 2.8
  

 قس�طتقوم لجنة تقییم العروض بتقییم العروض المالیة للمش�اركین، بالنس�بة لك�ل  :التقییم المالي  
على حدة، وذلك بالتثبت فیھ�ا وإص�الح األخط�اء المادی�ة إن وج�دت ث�م تق�وم ف�ي مرحل�ة ثانی�ة بترتیبھ�ا 

  .تصاعدیا
 

غی�ر  ع�رضویقص�ى ك�ل  لنسبة لك�ل قس�طبا العرض األقل ثمنا تقییم لجنةالتتولى  :التقییم الفني
  :مكتمل الفصول ویتم اعتماد المعاییر التالیة للتقییم الفني 

 5عق�ود ص�فقات أو أذون ت�زود آلی�ة تس�اوي أو تف�وق مبالغھ�ا على األقل م�ن  03توفیر عدد  -)1
  .ف دینارأال

م�ن  19و 12،  11، 8، 7، 4، 3األول والفص�ول  للقس�طلكل الفصول بالنس�بة  توفیر عینات -)2
  .القسط الثاني وضرورة مطابقتھا للمواصفات الفنیة المدرجة بكراس المقتضیات الفنیة الخاصة

   .ویقصى كل عرض عیناتھ غیر مطابقة للمواصفات الفنیة المطلوبة
  

  :إسناد الصفقة  - 3.8
  الفني ھالذي تم قبول عرض وإسناد كل قسط لصاحب العرض المالي األقل ثمنا  اقتراحیتم 

  .أو في قسطین أو في قسط واحد و یمكن إسناد الصفقة لمزود واحد في جمیع األقساط
  

  :إجراءات تبلیغ الصفقة:  9الفصل 
  

  .العنوان المبین بوثیقة التعھّد إختیاره بصفة وقتیة في الذي تمّ  یتّم إعالم العارض*
ذي یتع�ین علی�ھ على إثر المص�ادقة عل�ى الص�فقة وإمض�ائھا ، ی�تم إع�الم ص�احب الص�فقة ال� *

  .یوما الموالیة لإلعالم) 20(إیداع الّضمان النھائي خالل العشرین 
بمج�رد  التزوی�دمان إنط�الق یجب على صاحب الصفقة إتخ�اذ ك�ل اإلج�راءات الض�روریة لض�  

  .التزود تسلم إذن
  اطلعت ووافقت                                                                

  التاریخ و الختم و اإلمضاء                  
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  ق حالالم 
  

  الورق: الخاصة بالقسط األول وثیقة التعّھد : 1.1الملحق عدد 
  لوازم وأدوات مكتبیة : وثیقة التعّھد الخاصة بالقسط الثاني : 2.1الملحق عدد 
ت الطابعة لآلالمن الصنف األول حبر : وثیقة التعّھد الخاصة بالقسط الثالث : 3.1الملحق عدد 

 فاكس وآالت الوالناسخة 

  بطاقة إرشادات عامة حول المشارك : 2الملحق عدد 
  ي إجراءات الصفقةفتصریح على الشرف بعدم التأثیر  : 3الملحق عدد 
  نموذج التزام الكفیل بالتضامن المعوض للضمان النھائي : 4الملحق عدد 
  قائمة في األقساط المشارك فیھا : 5الملحق عدد 

  تصریح على الشرف في عدم اإلنتماء : 6لحق عدد الم
  1التفصیل التقدیري بالنسبة للقسط عدد /جدول أسعار : 7الملحق عدد 
  2التفصیل التقدیري بالنسبة للقسط عدد /جدول أسعار : 8الملحق عدد 
  3التفصیل التقدیري بالنسبة للقسط عدد /جدول أسعار : 9الملحق عدد 
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   1.1 عددملحق 

  تعّهدالوثیقة      

 الورق : القسط األول
 

 ..................................................) ...............االسم واللقب والخطة( إني الممضي أسفلھ -
  ...................................................................................... :المتصرف باسم ولحساب -
  .....................................تحت عدد......................................رسم بالسجل التجاري بـالم -
  ........... ..........................:..........االجتماعي تحت عدد المنخرط بالصندوق الوطني للضمان -
  ................................................)..............لكاملالعنوان با ذكر(المعیّن محل مخابرتھ بـ  -
  ............................................................................................................ :بصفتي -

  

بتزوید وكالة عـلّق المت إستشارةّونة لملف ـوبعد اإلطالع على جمیع الوثائق اآلتي ذكرھا والمك
  :الشریط الساحلي بمستلزمات مكتبیة حمایة وتھیئة 

  
 االلتزام وثیقة التعھد التي تمثّل وثیقة  -1
  التفصیل التقدیري  / جدول األسعار  -2
 الخاصة كراس الشروط اإلداریة  -3
 الخاصة لفنیةكراس الشروط ا  -4

  
الخدمات المزمع  وشروط وبعد أن عاینت شخصیا مكان اإلنجاز وقدرت على مسؤولیتي طبیعة

  .إنجازھا
  

 : أتعھـّد وألتزم بما یلي
/ وفقا للشروط المبینة بالوثائق المذكورة أعاله طبقا لجدول األسعار المستلزماتھذه  توفیر -)1

فصول ھذا الجدول وباعتبار جمیع  مقابل األثمان التي اقترحتھا لكل فصل منالتفصیل التقدیري 
 :كما یلي  مبلغھا المباشرة، والتي حددالتأثیرات المباشرة وغیر 

  .............................:.......................المبلغ بدون اعتبار األداء على القیمة المضافة -
..........................................................................................................................  

 )*سان القلم وباألرقامالمبلغ بالدینار بل(............................................................................
 :................................................................................مبلغ األداء على القیمة المضافة -

...........................................................................................................................  
 )*المبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقام( .......................................................................

  ........................................................:..المبلغ باعتبار األداء على القیمة المضافة -
...........................................................................................................................  

 )المبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقام(..........................................................................
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وتكون ھذه األثمان وخاصة تلك المنصوص علیھا ضمن جدول األسعار الفردیة ، نافذة عند 
  .تاریخ إمضاء عقد الصفقة

  
  .على األسعار %.....أقترح تخفیض بنسبة * 

  

  .قبول الطبیعة الثابتة ألثمان الصفقة) 2
  

وفقا لما تنص علیھ كراس الشروط  سنة خالل مدة قدرھا الخدمات موضوع الصفقة إسداء) 3
  .اإلداریة الخاصة

  

  .ن جزءا من الصفقةتطبیق جمیع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلداریة الخاصة التي تكوّ ) 4
  

أجل  خرآل یوما ابتداء من الیوم الموالي) 120(مائة و عشرون مدة  اإلبقاء على شروط ھذا التعھد) 5
    .وضلقبول العر

  
للضمان االجتماعي وأدلي بما یثبت أنني في وضعیة قانونیة  بأنني منخرط بالصندوق الوطني) 6

  .للشھادة المصاحبة والصالحة في ھذا التاریخ إزاء الصندوق طبقا
  

وفي صورة ثبوت عكس . في حالة حجر قانوني) الشركة التي أمثلھا لیست أو أنّ (أشھد أنني لست ) 7
أو على مسؤولیة الشركة التي (فسخ الصفقة بصفة آلیة وإنجازھا على مسؤولیتي  فإنھ یمكن ذلك،
  ).أمثلھا

  

ـ المبالغ المستحقة بموجب عقد الصفقة بتحویلھا إلى الحساب المفتوح ب المشتري العموميدفع ی
  .)بنكیة أو البریدیةال ذكر الھویّة: .......................... (تحت عدد: .................. )البنك أو البرید(

    

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (                                                 
  

   ")اإلستشارةصالح للمشاركة في " یكتب المشارك بخط الید عبارة ( 
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   2.1 عددملحق 

  تعّهدالوثیقة      

 لوازم وأدوات مكتبیة : القسط الثاني

 
 ..................................................) ...............االسم واللقب والخطة( إني الممضي أسفلھ -
  ...................................................................................... :المتصرف باسم ولحساب -
  .....................................تحت عدد......................................رسم بالسجل التجاري بـالم -
  ........... ..........................:..........االجتماعي تحت عدد المنخرط بالصندوق الوطني للضمان -
  ................................................)..............لكاملالعنوان با ذكر(المعیّن محل مخابرتھ بـ  -
  ............................................................................................................ :بصفتي -

  
بتزوید وكالة متعـلّق ال ستشارةاإلّونة لملف ـوبعد اإلطالع على جمیع الوثائق اآلتي ذكرھا والمك

  :حمایة وتھیئة الشریط الساحلي بمستلزمات مكتبیة
  

 االلتزام وثیقة التعھد التي تمثّل وثیقة  -1
  التفصیل التقدیري/  جدول األسعار  -2
 الخاصة كراس الشروط اإلداریة  -3
 الخاصة لفنیةكراس الشروط ا  -4

  
الخدمات المزمع  وشروط وبعد أن عاینت شخصیا مكان اإلنجاز وقدرت على مسؤولیتي طبیعة

  .إنجازھا
 : أتعھـّد وألتزم بما یلي

/ وفقا للشروط المبینة بالوثائق المذكورة أعاله طبقا لجدول األسعار المستلزماتھذه  توفیر-)1
فصول ھذا الجدول وباعتبار جمیع  مقابل األثمان التي اقترحتھا لكل فصل من التفصیل التقدیري

 :كما یلي  مبلغھا مباشرة، والتي حددالتأثیرات المباشرة وغیر ال
  :....................................................المبلغ بدون اعتبار األداء على القیمة المضافة -

..........................................................................................................................  
 )*المبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقام(............................................................................

 :................................................................................مبلغ األداء على القیمة المضافة -
...........................................................................................................................  

 )*المبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقام( .......................................................................
  ......................................................:....المبلغ باعتبار األداء على القیمة المضافة -

...........................................................................................................................  
 )مبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقامال(..........................................................................
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وتكون ھذه األثمان وخاصة تلك المنصوص علیھا ضمن جدول األسعار الفردیة ، نافذة عند 
  .تاریخ إمضاء عقد الصفقة

  
  .على األسعار %.....أقترح تخفیض بنسبة * 
  

  .قبول الطبیعة الثابتة ألثمان الصفقة) 2
  

وفقا لما تنص علیھ كراس الشروط  سنة الل مدة قدرھاالخدمات موضوع الصفقة خ إسداء) 3
  .اإلداریة الخاصة

  

  .ن جزءا من الصفقةتطبیق جمیع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلداریة الخاصة التي تكوّ ) 4
  

أجل  خرآل یوما ابتداء من الیوم الموالي) 120(مائة و عشرون مدة  اإلبقاء على شروط ھذا التعھد) 5
    .لقبول العروض

  

للضمان االجتماعي وأدلي بما یثبت أنني في وضعیة قانونیة  بأنني منخرط بالصندوق الوطني) 6
  .للشھادة المصاحبة والصالحة في ھذا التاریخ إزاء الصندوق طبقا

  

وفي صورة ثبوت عكس . في حالة حجر قانوني) الشركة التي أمثلھا لیست أو أنّ (أشھد أنني لست ) 7
أو على مسؤولیة الشركة التي (خ الصفقة بصفة آلیة وإنجازھا على مسؤولیتي فس فإنھ یمكن ذلك،
  ).أمثلھا

  

ـ المبالغ المستحقة بموجب عقد الصفقة بتحویلھا إلى الحساب المفتوح ب المشتري العموميدفع ی
  .)كیة أو البریدیةالبن ذكر الھویّة: .......................... (تحت عدد: .................. )البنك أو البرید(

            
                                

  ......................في.................. حرر بـ  
  )إمضاء المشارك وختمھ (                                                 

  
   ")اإلستشارة صالح للمشاركة في" عبارة  یكتب المشارك بخط الید( 
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   3.1 ددعملحق 

  تعّهدالوثیقة      

 لآلالت الطابعة والناسخة وآالت الفاكس من الصنف األول حبر : القسط الثالث

 
 ..................................................) ...............االسم واللقب والخطة( إني الممضي أسفلھ -
  ...................................................................................... :المتصرف باسم ولحساب -
  .....................................تحت عدد......................................رسم بالسجل التجاري بـالم -
  .... .................................:..........االجتماعي تحت عدد المنخرط بالصندوق الوطني للضمان -
  ................................................)..............العنوان بالكامل ذكر(المعیّن محل مخابرتھ بـ  -
  ............................................................................................................ :بصفتي -

  
بتزوید وكالة المتعـلّق إستشارةّونة لملف ـائق اآلتي ذكرھا والمكوبعد اإلطالع على جمیع الوث

  : حمایة وتھیئة الشریط الساحلي بمستلزمات مكتبیة
  

 االلتزام وثیقة التعھد التي تمثّل وثیقة  -1
  التفصیل التقدیري/  جدول األسعار  -2
 الخاصة كراس الشروط اإلداریة  -3
 الخاصة لفنیةكراس الشروط ا  -4

  
الخدمات المزمع  خصیا مكان اإلنجاز وقدرت على مسؤولیتي طبیعة وشروطوبعد أن عاینت ش

  .إنجازھا
 : أتعھـّد وألتزم بما یلي

/  وفقا للشروط المبینة بالوثائق المذكورة أعاله طبقا لجدول األسعار المستلزماتھذه  توفیر1)-
ول وباعتبار جمیع فصول ھذا الجد مقابل األثمان التي اقترحتھا لكل فصل من التفصیل التقدیري

 :كما یلي  مبلغھا التأثیرات المباشرة وغیر المباشرة ، والتي حدد
  
  :....................................................المبلغ بدون اعتبار األداء على القیمة المضافة -

..........................................................................................................................  
 )*المبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقام(............................................................................

 ..................:..............................................................مبلغ األداء على القیمة المضافة -
...........................................................................................................................  

 )*المبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقام( .......................................................................
  :..........................................................المبلغ باعتبار األداء على القیمة المضافة -

...........................................................................................................................  
 )المبلغ بالدینار بلسان القلم وباألرقام(..........................................................................
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وتكون ھذه األثمان وخاصة تلك المنصوص علیھا ضمن جدول األسعار الفردیة ، نافذة عند 

  .تاریخ إمضاء عقد الصفقة
  
  .على األسعار %.....أقترح تخفیض بنسبة * 
  

  .ثمان الصفقةقبول الطبیعة الثابتة أل) 2
  

وفقا لما تنص علیھ كراس الشروط  سنة الخدمات موضوع الصفقة خالل مدة قدرھا إسداء) 3
  .اإلداریة الخاصة

  

  .ن جزءا من الصفقةتطبیق جمیع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلداریة الخاصة التي تكوّ ) 4
  

أجل  خرآل ابتداء من الیوم المواليیوما ) 120(مائة و عشرون مدة  اإلبقاء على شروط ھذا التعھد) 5
    .لقبول العروض

  

للضمان االجتماعي وأدلي بما یثبت أنني في وضعیة قانونیة  بأنني منخرط بالصندوق الوطني) 6
  .للشھادة المصاحبة والصالحة في ھذا التاریخ إزاء الصندوق طبقا

  

وفي صورة ثبوت عكس . ر قانونيفي حالة حج) الشركة التي أمثلھا لیست أو أنّ (أشھد أنني لست ) 7
أو على مسؤولیة الشركة التي (فسخ الصفقة بصفة آلیة وإنجازھا على مسؤولیتي  فإنھ یمكن ذلك،
  ).أمثلھا

  

ـ المبالغ المستحقة بموجب عقد الصفقة بتحویلھا إلى الحساب المفتوح ب المشتري العموميدفع ی
  .)البنكیة أو البریدیة ذكر الھویّة.......................... ( :تحت عدد: .................. )البنك أو البرید(

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

  )إمضاء المشارك وختمھ (                                                 
  

   ")اإلستشارةصالح للمشاركة في " یكتب المشارك بخط الید عبارة ( 
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   2 ملحق عدد

  

  حول المشارك بطاقة إرشادات عامة

  

  ............................................................. :االجتماعيواللقب أو االسم  االسم

  ........... .................................................................... :الشكل القانوني

  ..... ............................................................................. :عنوان المقر

  ....................................................................................... :لهاتفا

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

  .............................................................................. :البرید اإللكتروني

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

  .............................................................. :اري تحت عددمرسم بالسجل التج

  .......................................................................... :يالمعّرف الجبائرقم 

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

  

  

  

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

  )ه وختمالمشارك  إمضاء (                                                 
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                                                        3ملحق عدد 

  

  إجراءات إبرام الصفقة  فيعدم التأثیر بح على الشرف تصری 

  

 

  

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

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

   ..................... تحت عدد............. ..................... تجاري بـبالسجل الرسمة الم

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

  ".العارض"فیما یلي  المسمى............................ ........................................

وعود أو هدایا قصد  بعدم قیامي وألتزم بعدم القیام مباشرة أو بواسطة الغیر بتقدیم يأصّرح على شرف

  .إنجازها التأثیر على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل

  

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

  )ه وختمالمشارك  إمضاء (                                                 
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                                                            4 ملحق عدد
                                                        

   المعوض للضمان النهائي بالتضامنكفیل التزام ال

  .......قسط عدد

  

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

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

 ...............................................................................................................................................) 3( أن نشهد  - أشهد: أوال

المؤرخ في  2014لسنة  1039من األمر عدد  113فصل لبا عمالالمالیة المكلف ب وزیرال من علیها – یهقة علداصتمت الم

 وأنسحبها  قة لم یقعداصأن هذه الم الصفقات العمومیة و المتعلق بتنظیم 2014مارس  13

)3(...............................................................................................  

 ................................... بتاریخ ....................... وصل عددالللبالد التونسیة حسب  ى أمین المال العامدل أودعت –أودع قد  

األمر المشار إلیه  من 113المنصوص علیه بالفصل و ) دینار 5000( قدره خمسة آالف دینارالذي الضمان القار مبلغ 

  .إرجاعههذا الضمان لم یقع  وأن

  

 ..........................................................) 4( بالتضامنة شخصیة و بصف نكفلأننا  - ني أكفلنأ - نصرح - أصرح: ثانیا

  ................................................................................................................................................................. )5( بـوالقاطن 
............................................................................................................................................................................................ 

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

و  ........................................................) 7(والمسجلة بالقباضة المالیة  ............................بتاریخ  ........................................

   .................................................................................................................................................................... )8(المتعلقة بـ 

  .................................................الصفقة وهو ما یوافق  من مبلغ % 3. النهائي بـن اضمالبلغ حدد م

  .) باألرقام(ا دینار  .................................................و  ،)باألحرف( ادینار ......................................................................... 

مدینا به صاحب الصفقة یكون  ذي قدوالأعاله المذكور و المضمون فیه  بدفع المبلغبالتضامن و  ،نلتزم – ألتزم: ثالثا

لنا إمكانیة  –أن یكون لي  دون المشتري العموميتقدم به یند أول طلب كتابي الصفقة المشار إلیها أعاله وذلك ع بعنوان

  .مسبق داري أو قضائيأي إجراء إالقیام بأو  تنبیهإثارة أي دفع مهما كان سببه ودون 

 تزام الكفیل بالتضامنلالا المشار إلیه أعاله یصبح 2014لسنة  1039من األمر عدد  108الفصل عمال بأحكام  :رابعا

حسب  لطلباتا ابتداء من تاریخ قبول شهرأ أربعة الغیا شرط وفاء صاحب الصفقة بجمیع إلتزاماته و ذلك بإنقضاء

  .مقتضیات الصفقة
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بمقتضى  المذكور أعالهقبل انقضاء األجل  وكالة حمایة وتهیئة الشریط الساحليم صاحب الصفقة من قبل تّم إعالٕاذا و 

یتم اإلعتراض ، لتزاماتهإلم یف بجمیع  هأو بأیة وسیلة تعطي تاریخا ثابتا لهذا اإلعالم بأنمضمونة الوصول  و معللة رسالة

سلمها رفع الید ترسالة إال بة ال یصبح إلتزام الكفیل بالتضامن الغیا و في هذه الحال. على إنقضاء إلتزام الكفیل بالتضامن

  .وكالة حمایة وتهیئة الشریط الساحلي

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

  )المؤسسة المالیة وختمهاإمضاء ( 

  

  ممضینلل وألممضي واللقب ل سماال) 1(

 المؤسسة الضامنة االسم االجتماعي وعنوان) 2(

 الضامنة االسم االجتماعي للمؤسسة) 3(

 صاحب الصفقة   سم ا) 4(

  صاحب الصفقةعنوان ) 5(

  المشتري العمومي ) 6(

  ذكر مراجع التسجیل لدى القباضة المالیة) 7(

 موضوع الصفقة ) 8(
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  : 5عدد ملحق

  األقساط المشارك فیهاقائمة في 

  

  .................................)....................والصفةاالسم واللقب (إني الممضي أسفله 

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

  

  :أصرح أني شاركت في األقساط التالیة

  

  ..................................................متعلق بـال.............قسط عدد .1

 ..................................................المتعلق بـ.............قسط عدد .2

 ..................................................المتعلق بـ.............قسط عدد .3

  

  

  

  

  

  ............في..............حرر بـ                                             
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                   6ملحق عدد   

  

 تصریح على الشرف في عدم اإلنتماء

  

  .....................................................................................)ةاالسم واللقب والخط( إني الممضي أسفله

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

   ........................................... تحت عدد.......... ..................................المرسمة بالسجل التجاري بـ 

  ........................................................................................ )العنوان بالكامل(المعّین محل مخابرتها بـ 

والمتعلق  2020/......عددإستشارةتقدمت للمشاركة في 

 ...........................................................................ـب

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

دى الوكالة و انقطعت أو كنت عونا عمومیا ل( أصرح على شرفي أنني لم أكن عونا عمومیا لدى وكالة حمایة وتهیئة الشریط الساحلي 

  .)عن العمل بها منذ مدة تزید عن خمس سنوات

  

  

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

  )ء المشارك وختمه إمضا (                                                                         

  

  
   ) إمضاء المشارك و ختمھ(                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



           الورق :  1القسط عدد : 7ملحق عدد 

العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون احتساب 
األداء على القیمة المضافة 

  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  یمة المضافةاألداء على الق

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

1  

 
RAME DE 500 FEUILLES PAPIER EXTRA STRONG FORT BLANC  

POUR IMPRIMANTES  A4 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

400        

2  

RAME DE 500 FEUILLES PAPIER OFFSET A4 POUR PHOTOCOPIES  
  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

1200        

3  

 
RAME DE 500 FEUILLES PAPIER OFSET A3  POUR PHOTOCOPIES, 

Dimension (297*420) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

26        

4  

CHEMISE CARTONNE  (divers couleurs) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

2000        

5  

 
CHEMISE CRAFT  

  
Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  

 

...............................................................………………………………...........….  

2000        
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  مستلزمات مكتبّیة:  2ط عدد القس:  8ملحق عدد 

العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون احتساب 
األداء على القیمة المضافة 

  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  األداء على القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

1  

BLOC NOTE G.M 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

20        

2  

BLOC NOTE P.M  
  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

20        

3  

BOITE D'ARCHIVE PM 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

150        

4  

BOITE D'ARCHIVES GM A DEUX TROUS 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

800        

5  

CAHIER A SPIRALE (Grand carreaux 200 pages) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

10        



 استشارة للتزود بمستلزمات مكتبّیة لسنة 2020
 

 23

                  
 

العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون احتساب 
األداء على القیمة المضافة 

  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  األداء على القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

6  

Chemise A Elastique  
  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

120        

7  

Classeur Chrono G.M 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

300        

8  

Classeur Chrono P.M 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

50        

9  

Parapheur A Accordeon (16 volets) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

30        

10  

Cahier Registre Quadrille 200 Pages 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

10        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  صلبیان الف
السعر الفردي دون احتساب 
األداء على القیمة المضافة 

  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  األداء على القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

11  

Cahier Registre Quadrille 300 Pages 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

10        

12  

 
Registre Courrier Arrivee Arabe (200 Pages) 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

15        

13  

Registre Courrier Depart Arabe (200 Pages) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

15        

14  

Rouleau papier Fax SHARP FO-71 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

500        

15  

Agraffe 24.6  EN BOITE 
 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

250        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون احتساب 
األداء على القیمة المضافة 

  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  األداء على القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

16  

Agraffeuse 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

50        

17  

Boite Trambone Pm N°3 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

250        

18  

Corbeille A Courrier Superposables (De Couleurs Foncé) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

20        

19  

Corbeille A Papier En Plastique (Poubelle) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

10        

20  

Crayon Noir N 2 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

30        
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عدد ال
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون احتساب 
األداء على القیمة المضافة 

  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  األداء على القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

21  

Flacon Correcteur Liquide 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

150        

22  

 
Flacon Encre Bleu  Pour Boite A Tampon 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

10        

23  

Flacon Encre Rouge Pour Boite A Tampon 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

5        

24  

Perforatrice A 2 Trous 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

30        

25  

Stylo Fluorescent  (fluo) 2,14ml/5,5ml 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

100        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون احتساب 
األداء على القیمة المضافة 

  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  األداء على القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة

26  

Stylo  Bleu à bille 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

700  

      

27  

 
Stylo  Noir À Bille 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

300  

      

28  

Tube Colle (Colle Tous ) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

100  

      

29  

Intercalaire 
 
  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

500  

      

30  

 
Cahier de caisse 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

5  
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
تساب السعر الفردي دون اح

األداء على القیمة المضافة 
  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  األداء على القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

31  

Stylo Feutre Pointe Fine Rouge 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

50        

32  

Stylo Feutre Pointe Fine Vert 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

50        

33  

 
Cube Pour Papier 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

50        

34  

Charge cube 

  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

150        

35  

 
Marqueur permanent 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

25        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون احتساب 
األداء على القیمة المضافة 

  امباألرق

الثمن الجملي دون احتساب 
  األداء على القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

36  

Carnet De Bord 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

10        

37  

Dateur arabe 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

6        

38  

 
Dateur Français 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

6        

39  

 
Postit couleur 76*76 mm de 100U 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

50        

40  

Postit couleur 125*75 mm de 100U 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

50        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون احتساب 
األداء على القیمة المضافة 

  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  قیمة المضافةاألداء على ال

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

41  

Agraffeuse Grand modéle 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

5        

42  

 
Agraffe 23*13 (boite) 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

30       

43  

CDROM 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

500        

44  

 
DVD+RW 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

200        

45  

 
Arrache Agraffe 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

20        

 
 ..………………………………………………………………………………………….....………….…:المجموع العام بدون إعتبار األداء على القیمة المضافة 

 
 ................................................................................................................................................................................................... :مبلغ األداء على القیمة المضافة 

 
  ………………………………………………………………………………....................................……………………:المجموع العام بإعتبار جمیع األداءات 

 
 االمضاء والختم   ......................في .................................حرر بــ
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  "d'origine" حبر لآلالت الطابعة والناسخة وآالت الفاكس من الصنف األول:  3القسط عدد   : 9ملحق عدد 
                

العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون احتساب 

المضافة األداء على القیمة 
  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  األداء على القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

1  

Cartouche noir pour  imprimante HP deskjet 7103 + 9803 A3(2*800 pages) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

05        

2  

Cartouche couleur pour imprimante HP deskjet 7103 + 9803 A3(2*450 
pages) 

 
Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  

 

...............................................................………………………………...........….  

05        

3  

Cartouche noir pour  imprimante HP business inkjet 2800 + traçeur 800 
PS (1750 pages)  

  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

07        

4  

Cartouche cyan pour  imprimante HP business inkjet 2800 + traçeur 800 
PS (1750 pages)  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

07        

5  

Cartouche magenta pour  imprimante HP business inkjet 2800 + traçeur 
800 PS (1750 pages)  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

07        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون احتساب 

ة األداء على القیمة المضاف
  باألرقام

الثمن الجملي دون احتساب 
  األداء على القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

6  

Cartouche jaune pour imprimante HP business inkjet 2800+ traçeur 800 PS 
(1750 pages)  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

07        

7  

Tête d'impression noir pour imprimante HP business inkjet 2800 + traçeur 
800 PS (2400 pages)  

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

07       

8  

Tête d'impression jaune pour imprimante  HP business inkjet 2800 + 
traçeur 800 PS (2400 pages) 

  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

07       

9  

 
Tête d'impression cyan pour imprimante  HP business inkjet 2800 + traçeur 

800 PS   (2400 pages) 
Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  

 
...............................................................………………………………...........….  

07       

10  

Tête d'impression magenta pour imprimante HP business inkjet 2800 + 
traçeur 800 PS (2400 pages) 

 
Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  

 

...............................................................………………………………...........….  

07        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  لبیان الفص
السعر الفردي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة باألرقام

الثمن الجملي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

11  

Cartouche pour imprimante Lexmark laser E232 , E240 , E340 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

05        

12  

Toner pour imprimante KYOCERA LASER 6530 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 
...............................................................………………………………...........….  

02        

13  

Cartouche noir pour imprimante  HP Office Jet Pro K550 + k8600 
  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

02        

14  

 
Cartouche cyan pour imprimante  HP Office Jet Pro K550 + k8600 

 
Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  

 
...............................................................………………………………...........….  

02        

15  

Cartouche jaune pour imprimante  HP Office Jet Pro K550 + k8600 
  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

02        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة باألرقام

الثمن الجملي دون 
احتساب األداء على 

  ضافةالقیمة الم

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

16  

Cartouche magenta pour imprimante  HP Office Jet Pro K550 + k8600 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

02        

17  
Tete d'impression   pour Imprimante  HP office jet pro k8600 et   HP office jet pro 

k550  (noir/jaune  ) 
02        

18  
Tete d'impression   pour Imprimante  HP office jet pro k8600 et   HP office jet pro 

k550  (magenta/cyan) 
02        

19  

Cartouche noir pour imprimante HP Office jet  6830 (1000 pages) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01        

20  
 Cartouche cyan pour imprimante HP Office jet 6830 (800 pages) 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة باألرقام

الثمن الجملي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

21  

 
Cartouche magenta pour imprimante HP Office jet  6830 (800 pages) 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 
...............................................................………………………………...........….  

01        

22  

Cartouche jaune pour imprimante HP Office jet  6830 (800 pages) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01        

23  

Cartouche noir pour imprimante HP Office jet 7110 , 7612 et 7510 (1000 pages) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

06        

24  

  Cartouche cyan pour imprimante HP Office jet 7110 , 7612 et 7510 (800 pages) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

06        

25  

Cartouche magenta pour imprimante HP Office jet 7110 , 7612 et 7510 (800 
pages) 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

06        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة باألرقام

الثمن الجملي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

26  

 
Cartouche jaune pour imprimante HP Office jet 7110 , 7612 et 7510 (800 pages) 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 
...............................................................………………………………...........….  

06        

27  

 
Cartouche pour Imprimante lexmark C734 DN laser  noir A4 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
  

...............................................................………………………………...........….  

01        

28  

Cartouche pour Imprimante lexmark C734 DN laser  cyan A4 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01        

29  

Cartouche pour Imprimante lexmark C734 DN laser magenta A4 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01        

30  

  Cartouche pour Imprimante lexmark C734 DN laser  jaune A4 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01        
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة باألرقام

الثمن الجملي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

31  

Kit photoconducteur 4 couleurs pour imprimante lexmark C734 DN laser   
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01        

32  

Ruban noir pour imprimante Epson LQ 2190 matricielle  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........…. 

03        

33  
Ruban noir pour imprimante Epson LQ 2180 matricielle 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

03        

34  

   Toner noir pour imprimante kyocora FS91300DN NB (40000 pages) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

05       

35  

   Toner noir pour imprimante kyocora FS4100 (9000 pages) 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

17       
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
السعر الفردي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة باألرقام

الثمن الجملي دون 
على  احتساب األداء

  القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

36  

Toner pour LEXMARK MS610DE 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01        

37  

Cartouche noir pour traceur HP DESIGNJET T790PS 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01       

38  

 
Cartouche cyan pour traceur HP DESIGNJET T790PS 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
  

...............................................................………………………………...........….  

01       

39  
Cartouche magenta pour traceur HP DESIGNJET T790PS  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01       

40  

Cartouche jaune pour traceur HP DESIGNJET T790PS  
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

01       
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العدد 
  الرتبي

  الكمیة  بیان الفصل
دون السعر الفردي 

احتساب األداء على 
  القیمة المضافة باألرقام

الثمن الجملي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

41  
Cartouche gris pour traceur HP DESIGNJET T790PS 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

01       

42  
Cartouche noir mat pour traceur HP DESIGNJET T790PS 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

01       

43  

 
Jeux de tête d'impression pour traceur HP DESIGNJET T790PS 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
..............................................................………………………………...........….  

01       

  :آالت النسخ والفاكس 

44  
Toner photocopieur Sharp AR 5316  

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
.............................................................………………………………...........….  

2       

45  
Toner photocopieur SHARP AR 6020 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

2       

46  
Toner   photocopieur minolta EP 1085 CSPRO 

 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
...............................................................………………………………...........….  

2       
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العدد 
  الرتبي

  ةالكمی  بیان الفصل
السعر الفردي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة باألرقام

الثمن الجملي دون 
احتساب األداء على 

  القیمة المضافة

نسبة 
األداء على 

القیمة 
  المضافة  

47  

Toner Photocopieur Canon IR 2530 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

6       

48  

Toner Photocopieur Canon IR 2318 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
  

...............................................................………………………………...........….  

6       

49  

Toner noir pour  photocopieur kyocera  Taskalfa 180 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

2       

50  

Toner photocopieur Sharp AR 5127 C 
 

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
 

...............................................................………………………………...........….  

2       

51 Cartouche Fax BROTHER T104 20       

52  

 
Cartouche fax  CANON  L170  

Le prix unitaire (en toutes lettres   :)  
  

...............................................................………………………………...........….  

10       



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  البنود التعاقدیة: العنوان الثاني     
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  موضوع الصفقة : الفصل األول 
  

  :بمستلزمات مكتبیةیتمثل موضوع الصفقة في تزوید الوكالة   
  ورق:  1القسط     
  لوازم وأدوات مكتبیة:  2القسط     

ل��آلالت الطابع��ة والناس��خة وآالت  "  D'origine"ول حب��ر م��ن الص��نف األ:  3القس��ط 
  الفاكس 

  .ویبین كراس الشروط الفنیة الخاصة المواصفات الفنیة للحاجیات المزمع توفیرھا  

  
  األطراف المتعاقدة:  2الفصل 

  
   :أبرمت ھذه الصفقة بین   

  .........................صاحبة المعرف الجبائي عدد وكالة حمایة وتھیئة الشریط الساحلي -
  و
  .........................صاحب المعرف الجبائي عدد ........................................ -

  

  الوثائق المكونة للصفقة وترتیبھا التفاضلي:  3الفصل 
   

  : تتمثل الوثائق المكونة للصفقة في
  وثیقة التعھد التي تمثل وثیقة االلتزام -1
 التقدیري  التفصیل/ جدول األسعار -2
 كراس الشروط الفنیة الخاصة -3
 .كراس الشروط اإلداریة الخاصة -4

 
في صورة التضارب أو االختالف بین الوثائق المكونة للصفقة، ترجح الوثائق حس�ب ترتیبھ�ا 

  .أعاله
  

  التشریع والتراتیب المنطبقة على الصفقة:  4الفصل 
    

بھ�ا العم�ل ویخض�ع ص�احب الص�فقة تخضع ھذه الصفقة للتشریع والتراتیب التونسیة الجاري 
  :وأعوانھ إلى التشریع االجتماعي و الجبائي التونسي وخاصة

 
المتعل���ق بالمس���اھمات والمنش���آت  1989الم���ؤرخ ف���ي أول فیف���ري  1989لس���نة  9الق���انون ع���دد  -

  .العمومیة وجمیع النصوص التي نقحتھ وتممتھ
 الصفقات العمومیة المتعلق بتنظیمو  2014 مارس 13المؤرخ في  1039األمر عدد  -
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  اللغة المستعملة والعملة:  5الفصل 
    

یعد صاحب الصفقة كل الوثائق التي یسلمھا للوكالة تطبیقا ألحك�ام ھ�ذه الص�فقة باعتم�اد اللغ�ة 
  .العربیة والدینار التونسي

  

  المناولة:  6الفصل 
    

ن یس�اھم بھ�ا ف�ي یجب على صاحب الصفقة أن یقوم بنفسھ بتنفیذ موضوع الصفقة وال یمكن أ
  .شركة أو أن یكلف غیره بتنفیذھا

  

  صیغة األثمان:  7الفصل 
    

  .وتطبق األثمان الفردیة على الكمیات المزودة فعلیا. تبرم الصفقة على أساس أثمان فردیة
  

  بیان األثمان:  8الفصل 
    

  .التفصیل التقدیري/ یجب على العارض تضمین األسعار الفردیة بجدول األسعار 
التفص��یل التق��دیري و وثیق��ة التعھ��د / ورة التض��ارب ف��ي األس��عار ب��ین ج��دول األس��عار ف��ي ص��

  .التفصیل التقدیري/ ترجح األسعار الفردیة المكتوبة بلسان القلم في جدول األسعار 
  .التفصیل التقدیري/ تحدد األسعار الفردیة كما ھو مبین بجدول األسعار 

  

  طبیعة األثمان:  9الفصل 
    

  .قة قارة وغیر قابلة للمراجعةأثمان الصف
  

  طریقة الخالص:  10الفصل 
  

ی��تم خ��الص الطلب��ات المس��لمة ف��ي إط��ار الص��فقة ع��ن طری��ق تحوی��ل مص��رفي أو بری��دي م��ن   
  :طرف العون المكلف بالخالص إلى الحساب الجاري التالي لصاحب الصفقة

..............................................................................................  
  .یوما من تاریخ تقدیم الفاتورة 45وذلك في أجل أقصاه 

  

  شروط الخالص:  11الفصل 
   

یتم خالص صاحب الصفقة بناء على موافاة الوكالة بعد انتھاء التسلیم بفاتورة في أربع نظائر   
  .مصحوبة بوصوالت التسلیم مصادق علیھا

ن ھذا الكراس، یتم الخالص على أساس الكمی�ات الم�زودة فعلی�ا م 7وطبقا لمقتضیات الفصل   
حیث تقوم الوكالة بجمیع عملیات التثب�ت الالزم�ة ف�ي البیان�ات المدون�ة ببطاق�ات الخ�الص ومقارنتھ�ا 
بالبیان�ات المدون��ة بس�جالت المخ��زن والت�ي ت��م مس��كھا والتأش�یر علیھ��ا م�ن ط��رف ممث�ل ع��ن الوكال��ة 

  .من ھذا العقد 15حسب ما ھو مبین بالفصل 
  .كما تقوم الوكالة بخصم مبالغ الغرامات والعقوبات المالیة المنصوص علیھا بالصفقة 
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  التسبقات:  12الفصل 
  

  ال تسند تسبقة إلى صاحب الصفقة  
  

  الضمان النھائي:  13الفصل 
  

  .من مبلغ الصفقة % 3یجب على صاحب الصفقة تقدیم ضمان نھائي قدره   
ص��فقة، یمك��ن تع��ویض الض��مان النھ��ائي ب��التزام كفی��ل بالتض��امن طبق��ا بطل��ب م��ن ص��احب ال  

ویح��رر الت��زام الكفی��ل بالتض��امن طبق��ا للنم��وذج المح��دد بق��رار ال��وزیر . للتراتی��ب الج��اري بھ��ا العم��ل
  .من كراس الشروط 6المكلف بالمالیة والمدرج بالملحق عدد 

لمتعل�ق ب�ھ ف�ي أج�ل أربع�ة أش�ھر یرجع الضمان النھائي أو ینقض�ي الت�زام الكفی�ل بالتض�امن ا  
  )حسب التراتیب الجاري بھا العمل(ابتداء من تاریخ القبول النھائي للطلبات 

ویص��بح الت��زام الكفی��ل بالتض��امن المتعل��ق بالض��مان النھ��ائي الغی��ا بم��رور األج��ل األقص��ى   
أو بأیة وس�یلة المذكور أعاله إال إذا أعلم الوكالة الكفیل بالتضامن بمقتضى رسالة مضمونة الوصول 

وفي ھذه الحالة ترجع الض�مانات أو . أخرى ثابتة التاریخ بأن صاحب الصفقة لم یف بجمیع التزاماتھ
ما تبقى منھا بعد طرح المب�الغ المس�توجبة لص�احب الص�فقة إال إذا كان�ت بأكملھ�ا مرص�ودة لخ�الص 

  .رق تسویة وضعیتھمبالغ ناتجة عن إخالالت صاحب الصفقة الذي یتم إعالمھ عند االقتضاء بط
  

  .ترجع الضمانات بمقتضى مكتوب رفع الید مسلما من طرف الوكالة  
  

  آجال و صلوحیة الصفقة:  14الفصل 
  

  .غیر قابلة للتجدیدتبرم ھذه الصفقة لمدة سنة   
لصفقة فإنھ یتعین علیھ إعالم الطرف الثاني ف�ي ل وضع حدوإذا تعلقت رغبة أحد طرفي الصفقة في  

ن ثالث�ة أش�ھر م�ن انتھ�اء الس�نة الج�اري فیھ�ا الص�فقة وذل�ك بواس�طة رس�الة مض�مونة أجل ال یقل ع
  .الوصول مع إعالم بالبلوغ

  

  آجال التزوید:  15الفصل 
  

  .التزویدیبدأ صاحب الصفقة في التزوید ابتداء من تاریخ تسلم إذن بدایة   
  .ریخ تسلم اإلذن اإلداريأیام ابتداء من تا 5تسلم المواد إلى مغازة الوكالة في أجل أقصاه   
تسلم الكمیات الجملیة على أجزاء مرة كل ثالث�ة أش�ھر ویعتم�د ف�ي ذل�ك األذون اإلداری�ة الت�ي   

  .تحدد الكمیات موضوع الطلبیة
  :التثبت الكمي والنوعي-

یخضع التثب�ت الكم�ي والن�وعي إب�ان تس�لیم البض�اعة إل�ى مغ�ازة اإلدارة بت�دوین النتیج�ة مض�منة ف�ي 
  .یمضى بالتضادد من قبل الطرفین وصل تسلیم
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   :طریقة التسلیم -
  :تكون طریقة التثبت الكمي والنوعي كما یلي

أی�ام ویج�ب  10احتساب الكمیات المستلمة والنظر في مطابقتھ�ا للمواص�فات المطلوب�ة ف�ي ظ�رف  -
طیش من بالنسبة للقسط الثالث وفي حالة ثبوت تسلیم خرا " D'origine"أن تكون من الصنف األول  

فإن المزود یلزم بتغییرھا وفي صورة الرفض وعدم االس�تجابة لطل�ب   "Adaptable"الصنف الثاني 
  .اإلدارة یقع اللجوء إلى فسخ الصفقة وعلى كاھل المزود حسب التراتیب الجاري بھا العمل

 تسجیل الكمیات المقبولة بجدول التسلیم ف�ي نظی�رین ویمض�ى ف�ي حین�ھ م�ن قب�ل الم�زود م�ن جھ�ة -
أم�ا إذا . وأمین المغازة من جھ�ة أخ�رى م�ع تس�جیل المالحظ�ات وال�نقص ف�ي الكمی�ات المص�رح بھ�ا

 .كانت ھناك زیادة فإنھا ترجع إلى المزود في الحین
  .تحتفظ اإلدارة بوصل التسلیم األصلي وترجع النسخة إلى المزود

  

  مراقبة تنفیذ الصفقة:  16الفصل 
    

  .طلبات المستلمة مرقم ومؤشر علیھتقوم الوكالة بمسك سجل متابعة ال
  

  العقوبات المالیة:  17الفصل 
    

  :في صورة عدم وفائھ بالتزاماتھ التعاقدیة تطبق على صاحب الصفقة العقوبات المالیة التالیة
م��ن مب��الغ الطلب��ات الت��ي ل��م ی��تم تس��لیمھا ع��ن ك��ل ی��وم ت��أخیر عل��ى أال یتج��اوز مبل��غ  500/1  

  .من مبلغ الصفقة %5العقوبات 
  

تطبق العقوبات المذكورة أعاله دون تنبیھ مسبق أو الحاجة إلى أي إجراء آخ�ر م�ع حف�ظ ح�ق   
الوكال��ة ف��ي فس��خ الص��فقة والمطالب��ة ب��التعویض ع��ن الت��أخیر أو ع��ن ع��دم وف��اء ص��احب الص��فقة 

  .بالتزاماتھ التعاقدیة األخرى
  

  التغییر في حجم الشراءات:  18الفصل 
  

دون أن یك��ون  % 30زی��ادة أو بالنقص��ان ف��ي ح��دود الالش��راءات بیمك��ن إدخ��ال تغیی��رات عل��ى حج��م 
  .لصاحب الصفقة الحق في طلب أي تعویض أو منحة من أي نوع

  .خالفا لذلك یتوجب العمل بالتشریعات المعمول بھا
  

  فسخ الصفقة:  19الفصل 
  

الم�نظم  یمكن للوكالة فسخ الصفقة طبق�ا لإلج�راءات الترتیبی�ة الج�اري بھ�ا العم�ل طبق�ا لألم�ر  
  :وذلك حسب اإلجراءات التالیة 2014مارس  13المؤرخ في  1039للصفقات العمومیة عدد 

  
توجھ الوكالة إلى صاحب الصفقة تنبیھا بواسطة رسالة مض�مونة الوص�ول ت�دعوه فیھ�ا إل�ى القی�ام  -

  .بالتزاماتھ في أجل محدد ال یقل عن عشرة أیام ابتداء من تاریخ تبلیغ التنبیھ
جل المذكور أعاله یمكن للوكالة فسخ الصفقة دون أي إجراء آخ�ر وتكلی�ف م�ن یت�ولى بانقضاء األ -

 .إنجازھا حسب اإلجراء الذي یراه مالئما وعلى حساب صاحب الصفقة
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  فض الخالفات والنزاعات: 20الفصل 
  

إذا نشب خالف بین الوكالة وصاحب الصفقة فإنھ یتعین على ھذا األخیر أن یرفع إلى الوكالة   
  .ریرا مفصال حول موضوع الخالف وأسبابھ ومطالبھ عند االقتضاءتق
  

ی��وم اإلجاب��ة كتابی��ا عل��ى طلب��ات ص��احب الص��فقة قص��د تق��دیم  15وتت��ولى الوكال��ة ف��ي أج��ل   
  .مقترحات لحل الخالف

  
ف��ي ص��ورة انقض��اء األج��ل الم��ذكور أع��اله دون التوص��ل بإجاب��ة الوكال��ة أو ف��ي ص��ورة ع��دم   

  .كم المختصةاة لحل الخالف، یمكن اللجوء إلى المحالقبول بمقترحات الوكال
  

  معالیم تسجیل الصفقة:  21الفصل 
  

  .تحمل مصاریف تسجیل الصفقة على صاحب الصفقة  
  

  الرھن:  22الفصل 
  

  .ھذه الصفقة غیر قابلة للرھن  
  

  الصفقة سریان مفعول:  23الفصل 
  

  .الطرفینن ال تكون ھذه الصفقة ساریة المفعول إال بعد إمضائھا م  
  

  وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

  صاحب الصفقة          المدير العام            
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  كراس المقتضيات الفنية الخاصة
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 كراس المقتضیات الفنیة الخاصة

 
  ستشارةاإلموضوع  :الفصل األول

  .د بمستلزمات مكتبیةزو للتوكالة حمایة وتهیئة الشریط الساحلي إبرام صفقة  تعتزم

  :وتتكون الصفقة من ثالثة أقساط

  الورق: القسط األول -

  لوازم وأدوات مكتبیة: القسط الثاني -

  حبر من الصنف األول : القسط الثالث -

  

  .یمكن لكل عارض المشاركة في قسط واحد أو قسطین أو في ثالثة أقساط

  خاصیات الفصول   :الفصل الثاني

 .وبالخاصیات الفنیة التالیة التي ستعتمد كشروط مطابقة ستشارةاإلالتقید بملف  یتعین على المشارك

  :  مفصلة كما هو مبین بالجداول المصاحبةتخضع الخاصیات الفنّیة المطلوبة للمواصفات التونسّیة و 
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  الورق: القسط األول
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  :الخاصیات الفنیة للمستلزمات المكتبیة 
 الورق: األول لقسطا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التاریخ و الختم و اإلمضاء    
 
 

 الرطابة
درجة 

الشفافیّة 
% 

درجة 
البیاض 

% 

Dimension 
mm الحجم 

 Grammage"المیزان 
gr/m2" 

" المحتوى
Contenance" 

 بیان الفصل
"désignation 

article" 
 العدد الرتبي

40إلى  20من   210X297 80gr(+/-) 2,5%±1مم  90< 90< 
Rame de 500 

feuilles 

Rame de 500 feuilles 
papier extra strong 

fort blanc  pour 
imprimantes  A4 

1 

40إلى  20من   210X297 80 gr/m2(+/-) 2,5%±1مم 90< 90< 
Rame de 500 

feuilles 

Rame de 500 feuilles 
papier offset A4 
pour photocopies 

2 

40إلى  20من   297X420 80 gr/m2(+/-) 2,5%±1مم 90< 90< 
Rame de 500 

feuilles 

Rame de 500 feuilles 
papier offset A3  
pour photocopies 

3 

- - - 
240 X 320(+/-) 

5mm 
6,8 gr/m2(+/-) 170 ورق مقوى 

Chemise cartonnée  
(divers couleurs : 4 

couleurs) 
4 

- - - 
240 X 320(+/-) 

5mm 
2,24 gr(+/-) 56  كرافت 

Chemise craft 
(couleur :  brun 

clair) 
5 
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لوازم و أدوات مكتبيّة: القسط الثاني    
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 لوازم و أدوات مكتبیة: القسط الثاني

 "désignation article"بیان الفصل  العدد الرتبي
 Grammage"المیزان 

gr/m2"  
"Dimension mm "

  الحجم
 "présentation"ة العرض طریق

1 Bloc note G.M 80gr/m2 (+/-) 4% A4 210X297 

papier offset blanc sup /feuilles 
détachables  ( 100 pages) 

2 Bloc note P.M 80gr/m2 (+/-) 4% A5 148X210 

3 Boite d'archive PM 1200 gr (+/-) 5% 50X340X250 
à trois bouttons pression double 
anneaux fournis en differents 
couleurs vernie 

4 Boite d'archives GM a deux trous 1200 gr (+/-) 5% 100X340X250 

5 
Cahier a spirale (Grand carreaux 200 
pages) 

64 gr 210X270 
blanc sup couverture vernie 
 

6 Chemise elastique en carte illustrée 225x260 chemise rabat avec élastiqe  

7 Classeur chrono G.M 1200 gr (+/-) 5% 100X340X250 
avec bordure métallique fournis 
en differents couleurs vernis 
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 "désignation article"بیان الفصل  العدد الرتبي
 Grammage"المیزان 

gr/m2"  
"Dimension mm "

  الحجم
طریقة العرض 

"présentation" 

8 Classeur chrono P.M  1200 gr (+/-) 5% 60X340X250 
avec bordure métallique 

fournis en differents 
couleurs vernis  

9 Parapheur a accordeon(16 volets)  -  37,5x31 cm  

10 Cahier registre quadrille 200 pages  - -  
extra blanc couverture 

vernis lavable 

11 Cahier registre quadrille 300 pages  - -  
extra blanc couverture 

vernis lavable 

12 Registre courrier arrivee Arabe 200 pages 64 gr A4 200x310 
Registre courrier arrivee 

Arabe (200 pages) 

13 Registre courrier depart Arabe  200 pages 64 gr A4 200x310 
 Registre courrier depart 

Arabe (200 pages) 

14 Rouleau papier pour fax sharp  FO-71 -  30mx210mm.  
 Papier thermique 

compatible avec fax FO-71 
 

15 Agraffes 24.6  en boite  Inoxydable 24,6  
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 "désignation article"بیان الفصل  العدد الرتبي
 materiaux de''حتوى واللون الم/مواد التصنیع 

fabrication / contenances et couleurs''  
 forme et''الشكل والحجم 

dimensions''  

16 Agraffeuse  

Agrafeuse métal profondeur d'agrafage 90 mm 
 pour agrafes 24/6 et 26/6 Capacité 
d'agrafage: 25 feuilles / Chargement d'agrafes 
par le haut 
La poignée peut être ouverte à 180° facilitant le 
remplissage - Partie inférieure antidérapante 

  

17 Trombone PM N°3 PM N3  

18 

CORBEILLE A COURRIER 
SUPERPOSABLES (de 
couleurs foncé) 

PVC RIGIDE 24 x 35 x 6 h 

19 
Corbeille a papier en plastique 
(poubelle)  

PVC RIGIDE Diametre = 29 Hauteur= 33 

20 Crayon noir n 2  QUALITE INGENIEURING   

21 Flacon correcteur liquide  2 bouteilles , sechage rapide   

22 
Flacon encre bleu  pour boite a 
tampon  

ENCRE BLEU   Taille : 30ml  

23 
Flacon encre rouge pour boite a 
tampon  

 ENCRE ROUGE Taille : 30ml  

24 Perforatrice a 2 trous 
Barrette de réglage à enclenchement avec 

affichage du format bien lisible - Perforateur en 
métal recouvert d'une coque ABS 

 Diamètre des trous 5,5 mm - 
Capcité 10 feuilles 

Dimensions 12,8 x 7,2 x 3,8 
cm - Poids 145 g 
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 "désignation article"بیان الفصل  العدد الرتبي
 materiaux de''المحتوى واللون /مواد التصنیع 

fabrication / contenances et couleurs''  
 forme et''ل والحجم الشك

dimensions''  

25 Stylo Fluorescent (fluo) en pochette de 4 couleurs 2,14ml/5,5ml  

26 Stylo  bleu  a bille 
 Taille de pointe : 1mm 

Longueur d'écriture : 2 à 3 km  
Largeur d'écriture : 0,40 mm 

27 Stylo  noir  a bille 
 Taille de pointe : 1mm 

Longueur d'écriture : 2 à 3 km  
Largeur d'écriture : 0,40 mm 

28 Tube colle  20 gr  

29 Intercalaire   Différente couleur  Bonne qualité 

30 Cahier de caisse   - Bonne qualité 

31 Stylo feutre pointe fine Rouge  - Bonne qualité 

32 Stylo feutre pointe fine Vert   - Bonne qualité 

33 Cube pour papier  - Bonne qualité 
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34 Charge cube  - Bonne qualité 

35 Marqueur permanent   4 couleurs Bonne qualité 

36 Carnet de Bord  - Bonne qualité 

37 Dateur Arabe   - Bonne qualité 

38 Dateur Francais  - Bonne qualité 

39 Postit couleur 76x76mm de 100 couleur format 76x76mm de 100 

40 Postit couleur 125x75mm de 100 couleur format 125x75mm de 100 

41 Agrafeuse GM Métalique  
Capacité d'agrafe (170 feuilles) 

Type agrafe 23/8 , 23/20 
Profondeur Agrafe (110 mm) 

42 Boite Agraffe  
- Argent 
- Métal 

Agrafe 23/13 

43 CD ROM - Capacité de 700Mo 80min 

44 DVD+RW - 4,7Go au plus 

45 Arrache agrafe  - Bonne qualité 

46 Ruban fax BROTHER T104 Noir  / Capacité : Jusqu'à 144 pages Compatible avec  : Brother FAX T104 

 تم و اإلمضاءالتاریخ و الخ    
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حبر من الصنف األول: القسط الثالث  
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حبر من الصنف األول: القسط الثالث  

Les imprimantes 
 

العدد 

 الرتبي
 الخاصیة بیان الفصل

1 Cartouche noir pour  imprimante HP deskjet 7103 + 9803 A3(2*800 pages) d'origine 

2 Cartouche couleur pour  imprimante HP deskjet 7103 A3 (2*450 pages) 
d'origine 

3 Cartouche noir pour  imprimante HP business inkjet 2800 (1750 pages)  d'origine 

4 Cartouche cyan pour  imprimante HP business inkjet 2800 (1750 pages) d'origine 

5 Cartouche magenta pour  imprimante HP business inkjet 2800 (1750) d'origine 

6 Cartouche jaune pour imprimante HP business inkjet 2800 (1750 pages) d'origine 

7 Tête d'impression noir pour imprimante HP business inkjet 2800  (2400 pages) d'origine 

8 Tête d'impression jaune pour imprimante  HP business inkjet 2800 (2400 pages) d'origine 

9 Tête d'impression cyan pour imprimante  HP business inkjet 2800 (2400 pages) d'origine 

10 Tête d'impression  magenta pour imprimante  HP business inkjet 2800(2400 pages) d'origine 

11 Cartouche pour imprimante Lexmark laser E232 , E240 , E340 d'origine 

12 Toner pour imprimante KYOCERA LASER 6530 d'origine 

13 
Cartouche noir pour imprimante  HP Office Jet Pro K550  

d'origine 

14 Cartouche cyan pour imprimante  HP Office Jet Pro K550  d'origine 

15 Cartouche jaune pour imprimante  HP Office Jet Pro K550 d'origine 

16 Cartouche magenta pour imprimante  HP Office Jet Pro K550 d'origine 

17 
Tête d'impression   pour Imprimante HP office jet pro k8600 et  HP office jet pro 

k550 (noir/jaune) 

d'origine 

18 
Tête d'impression   pour Imprimante HP office jet pro k8600  et  HP office jet pro 

k550 (magenta/cyan) 

d'origine 

19 Cartouche noir pour imprimante HP Office jet   6830 (1000 pages) 
 

d'origine 

20 Cartouche cyan pour imprimante HP Office6830 (800 pages) d'origine 

21 Cartouche magenta pour imprimante HP Office jet   6830 (800 pages) d'origine 

22 Cartouche jaune pour imprimante HP Office jet 6830(800 pages)     d'origine 

23 Cartouche noir pour imprimante HP Office jet 7110 , 7612 et 7510 (1000 pages) d'origine 

24   Cartouche cyan pour imprimante HP Office jet 7110 , 7612 et 7510 (800 pages) d'origine 

25 Cartouche magenta pour imprimante HP Office jet 7110 , 7612 et 7510 (800 pages) d'origine 

26 Cartouche jaune pour imprimante HP Office jet 7110 , 7612 et 7510 (800 pages) d'origine 
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Les Photocopieurs: 

Les Appareils Fax: 

   
 التاریخ و الختم و اإلمضاء  

27 Cartouche pour Imprimante lexmark C734 DN laser  noir A4 d'origine 

28 Cartouche pour Imprimante lexmark C734 DN laser  cyan A4 d'origine 

29 Cartouche pour Imprimante lexmark C734 DN laser magenta A4 d'origine 

30 Cartouche pour Imprimante lexmark C734 DN laser  jaune A4 d'origine 

31 Kit photoconducteur 4 couleurs pour imprimante lexmark C734 DN laser d'origine 

32 Ruban noir pour imprimante Epson LQ 2190 matricielle  d'origine 

33 Ruban noir pour imprimante Epson LQ 2180 matricielle d'origine 

34 Toner noir imprimante reseau KYOCERA FS91300 DN NB laser (40 000 pages) d'origine 

35 Toner noir pour imprimante kyocera FS4100 (900 pages) d'origine 

36 Toner lexmark MS610DE d'origine 

37 
Cartouche NOIR pour traceur HP DESIGNJET T790PS 

d'origine 

38 
Cartouche CYAN pour traceur HP DESIGNJET T790PS 

d'origine 

39 
Cartouche MAGENTA pour traceur HP DESIGNJET T790PS 

d'origine 

40 
Cartouche JAUNE pour traceur HP DESIGNJET T790PS 

d'origine 

41 
Cartouche gris  pour traceur HP DESIGNJET T790PS 

d'origine 

42 Cartouche noir mat pour traceur HP DESIGNJET T790PS d'origine 

43 Jeux de tête d'impression pour traceur HP DESIGNJET T790PS d'origine 

العدد 

 الرتبي
 الخاصیة بیان الفصل

44 Toner photocopieur Sharp AR 5316 E d’origine 

45 Toner photocopieur Sharp AR 6020  d’origine 

46 Toner   photocopieur minolta EP 1085 CSPRO    d’origine  

47 Toner Photocopieur Canon IR 2530  d’origine 

48 Toner Photocopieur Canon IR 2318 d’origine  

49 Toner noir pour  photocopieur kyocera  Taskalfa 180 d'origine 

50 Toner photocopieur Sharp AR 5127 C d'origine 

العدد 

 الرتبي
 الخاصیة بیان الفصل

51 Cartouche Fax BROTHER T104 d'origine 

52 Cartouche fax  CANON  L170  d'origine 


