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 "اقتناء ّتجهيزات ّومستلزمات ّمطبخ ّلبرنامج ّالتمكينّ
االقتصاديّلألسرّذاتّالوضعياتّالخاصة" على العنوان التالي :المندوبية الجهوية لألسرة والمرأة وكبار السن بالقرب
من دار الشباب (الخراز) سيــدي سالم بنزرت عن طريق البريد السريع أو بمكتب الضبط.
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ّ

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 جتهيزات مطبخ
"التمكني االقتصادي لألسر ذات الوضعيات اخلاصة"
املزود:

العنوان:

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

رقم اهلاتف القار/اجلوال /فاكس:
املعرف اجلبائي:

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

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

الرجاء ذكر أفضل أمثان املواد املبنية فيما يلي. :

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

Prix
Prix total
unitaire
)HTVA (D.T
)HTVA (D.T

ّ

Quantité

ّ

03

ّ

07

ّ

02

Article

Désignations
Vitrine d'exposition
- Neutre plane 2 étages
-Dim: 920x300x315mm
-Dim étagère:200x900mm
-Avec portes arrières
-Avec verre trempé
Vitrine réfrigérée
- 682x450x675 mm
- 100 L
- Froid ventilé
Congélateur
- Capacité 307L 
- Capacité Nette 280L
- Technologie No Frost 
- Bac à glaçons - 7x Etages 
- Panneau de commande d’affichage 
- Portes réversibles 
- Pieds de nivellement 
- Roues arrière
- puissance : 230V

1

2

3

)Prix Total HTVA (D.T
)TVA (D.T
)Prix Total TTC (D.T
N.B :Fournir les fiches techniques, prospectus et fournir les garanties
أوقف العرض املايل (ابحتساب األداء) مببلغ قدره ............................................................................................ :
...............................................................................................................................

يرسل العرض المالي في ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اقتناءّجتهيزات

مطبخ ّ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) ّ

