اجلمهورية التونسية
وزارة املرأة واألسرة وكبار السن
املندوبية اجلهوية ببنزرت

الشّــروطّاإلداريةّ ّ
القتناءّتجهيزاتّومستلزماتّ ّ
"برنامجّالتمكينّاالقتصاديّلألسرّذاتّالوضعياتّالخاصة" ّ
ّ

الفصلّ:1موضوعّ ّ

تعتزم المندوبية الجهوية للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت القيام باقتناء تجهيزات ومستلزمات لـ"برنامجّ
التمكينّاالقتصاديّلألسرّذاتّالوضعياتّالخاصة".
الفصلّ: 2اإلطارّالقانونيّ ّ

بكراس الشروط فإن الطلب العمومي يبقى خاضعا لـّ :
بالنسبة لكل اإلجراءات التي لم يقع ذكرها ّ
 مجلّة المحاسبة العمومية مجلّة االلتزامات والعقودالمؤرخ في  11ماي 2018يتعلّق بتنقيح وإتمام األمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في
 األمر عدد 416لسنة 2018ّ
 13مارس 2014المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
كراس الشروط اإلدارية العا ّمة المنطبقة على صفقات التزود بمواد وخدمات.
 ّالفصلّ:3طريقةّتقديمّالعروض ّ

يرسل العرض المالي في ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه "اقتناءّمستلزماتّنظافةّلبرنامجّالتمكينّاالقتصاديّلألسرّ
ذاتّالوضعياتّالخاصة" على العنوان التالي :المندوبية الجهوية لألسرة والمرأة وكبار السن بالقرب من دار الشباب
(الخراز) سيــدي سالم بنزرت عن طريق البريد السريع أو بمكتب الضبط.
حددّآخرّأجلّلقبولّالعروضّيومّ 01جويليةّ 2022
ّ

الفصلّ:4تحديدّاألثمانّ ّ

إن األثمان ثابتة وغير قابلة للتغيير أو المراجعة مشتملة األداءات وذلك طيلة مدة إنجاز االستشارة ،في صورة وجود
تضارب أو اختالف في األسعار فإن األسعار المكتوبة بلسان القلم على جدول األثمان هي التي تؤخذ بعين االعتبار.
الفصل ّ:5التغييرّفيّكميةّالتزويدّ ّ

يمكن تغيير الكمية المطلوبة بنسبة ال تتجاوز عشرين بالمائة ()%20من المبلغ الجملي للشراءات بالزيادة أو بالنقصان
وذلك بدون تغيير األثمان والشروط األصلية للشراءات.
وال يمكن لصاحب العرض تقديم أي اعتراض أو تحفّظ أو المطـالبة بأي تعويض.
الفصلّّ:6تسديدّالمستحقاتّ ّ

يقع خالص الفواتير إثر تقديمها في ثالث نسخ وعلى حساب ميزانية المندوبية الجهوية لشؤون المرأة واألسرة والطفولة
وكبار السن ببنزرت على حساب الفصل الخطة الوطنية للنهوض باألسر "مصاريف مختلفة".
بنزرت

في.............................

ّ(اإلمضاءّ،الختمّوالتاريخ) ّ

ملحق عــــــــــ1ـــدد

وثيقة التعهد
تخص برنامج التمكين االقتصادي لألسر ذات الوضعيات الخاصة بوالية بنزرت

إني الممضي

أسفله ........................................................................................................................................:

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

االسم االجتماعي للمؤسسة:

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

رقم الهاتف.......................................................... :رقم
رقم السجل التجاري للمؤسسة:
المعرف
رقم
ّ

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

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

الجبائي.......................................................................................................................................:

رقم االنخراط في الصندوق القومي للضمان االجتماعي:
رقم الحساب الجاري للمؤسسة:

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

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

أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامايت املضمنة ابلشروط اإلدارية اخلاصة بربانمج
أصرح على الشرف أن ك ّل البياانت اليت هتمين واملذكورة سابقا هي
التمكني االقتصادي لألسر ذات الوضعيات اخلاصة بوالية بنزرت و ّ

صحيحة.
 -القيمة اجلملية للعرض املايل إحتساب مجيع األداءات T.T.C

هي ابألرقام (........................................................................................... )3
(وبلسان القلم) ..........................................................................................
بنزرت

في.............................

ّ(اإلمضاءّ،الختمّوالتاريخ) ّ

ملحق عدد 02
بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
تخص برنامج التمكين االقتصادي لألسر ذات الوضعيات الخاصة بوالية بنزرت

االسم واللقب أو االسم االجتماعي:
الشكل القانوني:
عنوان المقر:

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

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

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

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

.......................................................................:

الهاتف الجوال.....................................................:البريد اإللكتروني:
رأس المال:

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

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

مرسم بالسجل التجاري تحت عدد:
المعرف الجبائي:
رقم
ّ

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

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

الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض (االسم واللقب والخطة)

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

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

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

ملحق عدد 03
تصريح على الشرف
بعدم التأثير في إجراءات إبرام الصفقة
تخص برنامج التمكين االقتصادي لألسر ذات الوضعيات الخاصة بوالية بنزرت

إني الممضي أسفله (االسم واللقب والصفة)

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

ممثل شركة (االسم االجتماعي والعنوان)

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

المرسمة بالسجل التجاري بـ

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

المعين محل مخابرتها بـ (العنوان بالكامل)
ّ

تحت عدد

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

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

 .........................................................................................................................المسمى فيما يلي "العارض".
أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد
ّ
التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها.

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

ملحق عدد 04
تصريح على الشرف بأن العارض لم يكن عونا عموميا
بوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبارالسن منذ خمس سنوات

إني الممضي أسفله (االسم واللقب والصفة)

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

ممثل شركة (االسم االجتماعي والعنوان)

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

المرسمة بالسجل التجاري بـ

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

المعين محل مخابرتها بـ (العنوان بالكامل)
ّ

تحت عدد

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

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

 .......................................................................................................................المسمى فيما يلي "العارض".
أصرح على شرفي بأني لم أكن عونا عموميا بو ازرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن منذ خمس سنوات.
ّ

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

الجمهوريةّالتونسية
وزارةّاألسرةّوالمرأةّوالطفولةّوكبارّالسن ّ
المندوبيةّالجهويةّببنزرت

طلب أمثان القتناء مستلزمات نظافة
"التمكني االقتصادي لألسر ذات الوضعيات اخلاصة"
املزود:

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

العنوان:

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

رقم اهلاتف القار/اجلوال /فاكس:
املعرف اجلبائي:

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

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

الرجاء ذكر أفضل أمثان املواد املبنية فيما يلي. :

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

الوحدة ّ

الكمية ّ

البيان

ع/ر ّ

 ّ 1مزيلّالصلصالّ(مركبّصحي)

ّ Bouteille 350 gr

25

 ّ 2جلّتنظيفّالمرحاض

ّ Bouteille 700 ml

25

 ّ 3سطلّبالستيكّ()l15

ّ unité

24

unité

20

ّ unité

24

 ّ 6حككّبالستيكّللحفظّ(أحجامّمختلفة)

ّ unité

60

 ّ 7حكاكاتّّjex carré

ّ unité

320

 ّ 8حكاكاتّّjex galvanisé

ّ unité

320

paquet

56

porte savon

4

بانواتّبالستيكّّّbassineعدةّ
ّ5

أحجام

9

Sachet poubelle PM

10

paquet de 10 sachet Sachet poubelle MM

64

11

paquet de 10 sachet Sachet poubelle GM

58

12

Raclette

unité

37

13

Balai

unité

37

14

manche balai

unité

37

15

pelle en ordure plastic

unité

35

ّ unité

42

unité

134

ّ bouteille
1L
3L

49
50
35

 ّ 16ممسحة
17

Chamoisine

 ّ 18منظفّالبلور
19
20

eau de javel
eau de javel

الثمنّ
الفردي ّ
htva

ّ tva

الثمنّالجمليّ
بإحتسابّاآلداء ّ

ّالثمنّالجملي
ّ بإحتسابّاآلداء

ّ tva

ّالثمن
ّ الفردي
htva

ّ ر/ع
ّ الكمية

ّ الوحدة

البيان

28

5L

52

ّ bouteille 1L

 ّ معطرّأرضيات22

50

ّ 300ml bouteille

 ّ مبيدّحشرات23

35

ّ 500ml bouteille

 ّ مبيدّحشرات24

37

300ml bouteille

air fresh

25

70

sachet de 300gr

lessive main poudre

26

55

sachet de 1 kg

lessive main poudre

27

10

paquet 450gr

poudre machine

28

10

paquet 4 kg

poudre machine

29

130

unité de 100gr

savon vert

30

70

unité de 500gr

savon vert

31

35

unité de 1kg

savon vert

32

70

unité de 75gr

savon parfumé

33

76

unité de 100gr

savon parfumé

34

35

bouteille de 1l

liquide vaisselle

35

55

bouteille de 500ml

liquide vaisselle

36

10

bouteille de 2l

liquide vaisselle

37

12

bidon de 5l

liquide vaisselle

38

220

unité

eeponge moussé

39

160

paquet de 05

éponge de ménage

40

40

paire

MM gant de ménage

41

40

paire

GM gant de ménage

42

27

paquet de 100

Gant d’examen MM

43

25

carton

shampoing

44

23

carton

gel douche

45

11

lot de 100

Goblets

46

21

eau de javel

الثمنّالجمليّباحتسابّّاالداءّعلىّالقيمةّالمضافةّبالدينار
............................................................................................ : أوقف العرض املايل (ابحتساب األداء) مببلغ قدره
...............................................................................................................................
يرسل العرض المالي في ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اقتناءّمستلزماتّنظافةّللتمكينّاالقتصاديّلألسرّذاتّالوضعياتّالخاصة
 المندوبية الجهوية لألسرة والمرأة وكبار السن بالقرب من دار الشباب (الخراز) سيــدي سالم بنزرت عن طريق البريد:على العنوان التالي
.السريع أو بمكتب الضبط

)اخلتم والتاريخ، (اإلمضاء

2022  جويلية01

حدد آخر أجل لقبول العروض يوم

الجمهوريةّالتونسية
وزارةّاألسرةّوالمرأةّوالطفولةّوكبارّالسن ّ
المندوبيةّالجهويةّببنزرت

طلب أمثان القتناء مستلزمات صحية
"التمكني االقتصادي لألسر ذات الوضعيات اخلاصة"
املزود:

العنوان:

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

رقم اهلاتف القار/اجلوال /فاكس:
املعرف اجلبائي:

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

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

الرجاء ذكر أفضل أمثان املواد املبنية فيما يلي. :

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

البيان

ع/ر ّ
 ّ 1شفراتّحالقةّ

حفاظاتّأطفالّ(عدةّأنواعّ،أحجامّ
ّ2

مختلفة)
حفاظاتّنسائيةّ(عدةّأنواعّ،أحجامّ

ّ3

مختلفة)

 ّ 4حفاظاتّكهولّ(أحجامّمختلفة)
مناديلّورقيةّّ( papier
ّ5

)mouchoir
مناديلّورقيةّّ(ّpapier

ّ6

)hygiénique
مناديلّورقيةّّ( papier essuie

ّ7
8

)tout
bavette médicale

الوحدة ّ

الكمية ّ

ّ unité

60

ّ paquet

118

ّ paquet

160

ّ paquet

90

ّ lot de 10 paquet

240

ّ lot de 04 paquet

35

ّ lot de 02 paquet

54

boite de 50

24

الثمنّ
الفردي ّ
htva

الثمنّالجمليّبإحتسابّ
ّ tva
اآلداء ّ

الثمنّالجمليّباحتسابّّاالداءّعلىّالقيمةّالمضافةّبالدينار
أوقف العرض املايل (ابحتساب األداء) مببلغ قدره ............................................................................................ :
...............................................................................................................................
يرسل العرض المالي في ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اقتناءّمستلزماتّنظافة ّللتمكينّاالقتصاديّلألسرّذاتّالوضعياتّالخاصة
على العنوان التالي :المندوبية الجهوية لألسرة والمرأة وكبار السن بالقرب من دار الشباب (الخراز) سيــدي سالم بنزرت عن طريق البريد
السريع أو بمكتب الضبط.

حدد آخر أجل لقبول العروض يوم

 01جويلية 2022

(اإلمضاء ،اخلتم والتاريخ) ّ

