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 كراس الشروط اإلدارية الخاصة
 

 : عالموضو  :لفصل األولا
 

 . (04) ات مصلحةسيار أربعتتمثل في  معدات نقل قتناءإ الهيئة الوطنية لإلتصاالتتعتزم 
 

 :أحكام عامة: 2الفصل 
 

 :، في ما عدا الحاالت التي تم التنصيص عليها بكراس الشروط، إلى أحكامطلب العروضخضع ي
 

 .وجميع النصوص التي تممته ونقحته المتعلق بإصدار مجلة الطرقات، 7111لسنة  17القانون عدد -
  .المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز العربات 0000جانفي  04المؤرخ في  0000لسنة  741األمر عدد -
المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص  7111أوت  70قرار وزراء التجارة والصناعة والنقل المؤرخ في -

 7111أوت  71طرقات المصنعة محليا أو الموردة، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في بتسويق معدات النقل البري عبر ال

 .7111فيفري  1وبالقرار المؤرخ في 
  .المنظم للصفقات العمومية 0074مارس  70الِمؤرخ في  0074لسنة  7001األمر عدد -

 :شروط المشاركة  :3الفصل 
 

 الصفقةكل شخص مادي أو معنوي يلتزم بتوفير الضمانات المطلوبة لتأمين تنفيذ  طلب العروضأن يشارك في  يمكن

 .لوفقا لكراس الشروط اإلدارية والفنية الخاصة ووفقا للتراتيب الجاري بها العم
 

على األقل،  ،ومطابقةوخالية من العيوب المعروضة أصلية، جديدة، ذات نوعية جيدة  السيارةيجب أن تكون و

 .فنيّة المطلوبة والمنصوص عليها بكّراس الّشروطللمواصفات ال
 

وعمال باألحكام الواردة بالفصل األول من كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة 

 :مسبقا للشروط العامة الخاصة بــ االستجابةمحليا أو الموردة، يتعين على المشارك 
 
 

بالمقتضيات الترتيبية الواردة بالنصوص السارية المفعول المتعلقة خاصة بنظام جوالن السيارات وحماية  التقيد .1

  .االستعمالاألشخاص ومطابقتها مع الخصائص الفنية المستجيبة لمواصفات الجودة والسالمة وعدم التلوث وضمان 
 

مستعملين في كامل تراب البالد ومجهزة بكافة المعدات إرساء شبكة مالئمة لخدمات ما بعد البيع تستجيب لحاجيات ال .2

 .واآلليات الالزمة لهذا الغرض
 

اإلجراءات الالزمة للتزويد المنتظم بقطع الغيار وتوفير مخزون احتياطي  يضمن استمرارية التزويد لهذه القطع  اتخاذ .3

 .بالسوق
 

 :كيفية المشاركة  :4الفصل 
 

 .عن طريق وكالئهم المؤهلين لذلك بصفة قانونية وقبل العارضين أنفسهم أ تمضى منيجب أن تحرر العروض و -

 .وبالدينار التونسي باحتساب كافة األداءاتالثمن يجب أن يقع التنصيص بلسان القلم على  -

 .يجب أن تحرر العروض على المطبوعات الخاصة التي توفرها اإلدارة وأن ال يحمل العرض أي قيد أو شرط -
 

  :ةالمناول  :5الفصل 
 

 .ال يمكن للمزود بأي حال من األحول تكليف مزود آخر للقيام بعملية التزويد
 

 

 : محتوى العروض و كيفية قبولها: 6الفصل 
 

يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب 

 .هوموضوع طلب العروضعليه مرجع 
 

 :ظرف الخارجي على الوثائق التاليةيحتوى الو
 

 .سارية المفعول يوم فتح الظّروف داءاتألمسلمة من إدارة ا شهادة في الوضعية الجبائية .1
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 .شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي .2

 .(0 ملحق عدد)أو تسوية قضائية  تصريح على الشرف يثبت أن العارض ليس في وضع إفالس .3
تصريح على الشرف يتضمن تأكيد العارض والتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا أو  .4

 .(4ملحق عدد ) هامراحلو الصفقةإنجاز عطايا قصد التأثير على مختلف إجراءات 
مضى على انقطاعه عن  أو قدالهيئة الوطنية لإلتصاالت  تصريح على الشرف بان المشارك لم يكن عونا عموميا لدى .5

 .(1ملحق عدد )سنوات  (1)العمل بها مدة تفوق خمس 
 .(1ملحق عدد )عامة حول المشارك  إرشاداتبطاقة  .6
 .نسخة مطابقة لألصل من رخصة وكيل البيع مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة .7
إمضاء العارض وطابعه في الصفحة مؤشر عليه ومختوم في جميع صفحاته ويحمل اإلدارية الخاصة كراس الشروط  .8

 .األخيرة
 سبعبمبلغ قدره  لقبول العروض أجلخر اليوم الموالي آلمن  ابتداءيوم  (09)تسعين لمدة  ابنكي وقتي صالحضمان  .9

 .(د  100,000)مائة دينارا 
 

 

  :الظرف الخارجييدرج بهذا كما 
 
 

   ويحتوي على الوثائق التاليةويكون مغلقا وجوبا  "العرض الفني " يكتب عليه أولظرف داخلي: 
 

مؤشر عليه ومختوم في جميع صفحاته ويحمل إمضاء العارض وطابعه في الصفحة الفنية الخـاّصة  شروطالكراس  .1

 .األخيرة
 (. 1الملحق عدد )جدول الخاصيات الفنية معمر وممضى ومختوم من قبل المزود  .2
 .حسب نوع العربة المقترحة مسلم من قبل الوكالة الفنية للنقل البريبطاقة البيان الوصفي ومحضر القبول  .3
 .) (prospectus, brochures et cataloguesبالسيارة المقترحة تتعلق  فهارس، كتيبات، اتينشر .4

 

  ويحتوي على الوثائق التّالية "لماليالعرض ا "يكتب عليه  ثان رف داخليظ: 
 

طبقا لألنموذج ومختومة ( modèle de soumission)التعهد محررة وممضاة ومؤرخة بعد تعميرها بدقة  وثيقة .1

 ،(7ملحق عدد) المصاحب لكراس الشروط
 (.0عددملحق )، ويكون وجوبا ممضى ومؤرخ ومختوم من قبل المشارك األثمانجدول  .2

 
 

 .يوما كاملة ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل لتقديم العروض (09) نعيستهذا ويبقى المشارك ملتزما بعرضه لمّدة 
 

يتّم إلغاء كّل عرض ال يحتوي على كّل الوثائق المذكورة بكّراس الّشروط أو الّتي ترد على مكتب الّضبط : مالحظة

 .المركزي بعد اآلجال المحّددة لقبول العروض
 

أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي مقابل عن طريق البريد المضمون الوصول أو البريد السريع العروض رسل ت

 :وذلك على العنوان التالي ،01000 على الساعة 6402 أفريل 40 إلثنينيوم اأقصاه أجل وصل إيداع في 

 الهيئة الوطنية لإلتصاالت

 تونس 3701نهج الشابية مونبليزير 

  "(04) ات مصلحةسيار أربعاقتناء تتعلق ب 71/1736 ددـع عروضطلب  -ال يفتح"
  (ختم مكتب الضبط المركزي إلثبات تاريخ الوصول عتمادا) 

 

  :صلوحية العروض  :7الفصل 

له  وال يمكن من تاريخ اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروضبداية يوما  (10)تسعين ة ملتزما بعرضه لمد عارضال بقىي

 .أو تغييره خالل المدة المذكورة سحب العرض
 

 :العروضوفرز فتح   :8الفصل 
 

من قبل لجنة فتع العروض المحدثة في الغرض بمقرر صادر تفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية  1.80

وترجع إلى أصحابها ، 00.44على الساعة  6402أفريل 40 اإلثنينوذلك وعلنية في جلسة واحدة عن رئيس الهيئة 

 .العروض الواردة بعد اآلجال مرفقة بنسخة من الظرف الخارجي الذي يحتفظ به كوثيقة إثبات
 

 

من قبل لجنة الفرز المحدثة في الغرض بمقرر صادر عن رئيس  فرز العروض المالية والفنيةويتم على اثر ذلك   2.80

 : على مرحلتينالهيئة 
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 وتصحيح  إلى الوثائق اإلدارية، في صحة الوثائق المكّونة للعرض المالي باإلضافة التثبت، :المرحلة األولى

  .تصاعديا ألخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع العروض الماليةا
 تكليفه المقّدم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا وتقترح  التثبت في مطابقة العرض الفني :المرحلة الثانية

 .لكراسات الشروط في صورة مطابقته الصفقةبتنفيذ 
 

المنافسة  يتّم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية ،إذا تبيّن أّن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروطو

 .التصاعدي حسب ترتيبها المالي
 

 

 :طبيعة ومحتوى األثمان  :9الفصل 
 

 اتثابا الثمن هذكون يو الصفقةالناتجة عن تنفيذ  واألداءاتالرسوم والضرائب جميع على  الالمقترح مشتملثمن عتبر اي

 :ومفصل كاآلتي ،وغير قابل للمراجعة
 

 .القيمة المضافة عتبار األداء علىا دونالفردي  الثمن -
 .عتبار األداء على القيمة المضافةالجملي دون ا مبلغال -
 .مبلغ األداء على القيمة المضافة -
 . عتبار األداء على القيمة المضافةابالجملي مبلغ ال -

 

 :ات الماليةالضمان :10 الفصل
 

 :الوقتيضمان ال 1.100
 

ويشترط أن يكون هذا ، دينار (100,000)مائة  سبعيجب على كل صاحب عرض أن يقدم ضمانا وقتيا بمبلغ يساوي 

 .آلخر أجل لقبول العروضيوما ابتداء من اليوم الموالي ( 10)الّضمان صالحا لمدة تسعين 
 

يمكن تعويض الّضمان الوقتي بالتزام كفيل بالتّضامن ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير  

 .المكلّف بالماليّة
 

ويرجع الّضمان الوقتي أو يوضع حد اللتزام الكفيل بالتّضامن بمجرد إمضاء عقد الصفقة من قبل المشارك الذي تم 

 .عرضه وبعد إيداعه الّضمان النّهائي اختيار
 

ويتم إرجاع الّضمان المالي إلى المشاركين الذين أقصيت عروضهم أو يوضع حّد اللتزام كفالء بالتضامن بعد اختيار 

 .العارض المكلف بتنفيذ الصفقة
 

 .بالتضامن بعد فتح العروض بالنّسبة للعروض الواردة بعد األجل، يتم إرجاع الضمان المالي أو يوضع حّد اللتزام كفالء
 

ويتم حجز الضمان الوقتي في صورة امتناع المشارك، الذي قبل عرضه وتم استدعاؤه بصفة قانونية، عن إمضاء عقد 

 .الصفقة أو تقديم الضمان النهائي
 

 :الضمان النهائي  10370
 

من تاريخ  (02)من مبلغ الصفقة وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما  %3يجب على المزود تقديم ضمان نهائي بقيمة 

 .طلب العروضاإلعالم بنتيجة 
 

يحرر طبقا للنموذج المحدد بقرار الوزير الذي وبطلب من المزود، يمكن تعويض الضمان النهائي بالتزام كفيل بالتضامن 

 .المكلف بالمالية
 

الضمان النهائي مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة والستخالص المبالغ التي يمكن أن يكون صاحب الصفقة  يبقى

 .   مطالبا بها بعنوان تنفيذ الصفقة
 

من تاريخ  (04)ينقضي التزام الكفيل بالتضامن المتعلق به في أجل ال يتجاوز أربعة أشهر  يرجع الضمان النهائي أو

 .القبول النهائي
 

 

 :آجال وشروط التسليم : 11ل الفص
 

ويتم تحرير  صفقةالتاريخ اإلذن اإلداري بتنفيذ اليوم الموالي ليوما ابتداء من  (02) ستونفي أجل أقصاه معدات التسلم 

تسليم بعد اآلجال المشار إليها أعاله تسليط خطايا تأخير تحتسب وفقا لما نص ينجر عن الو محضر استالم في الغرض

 .من كراس الشروط 51عليه الفصل 
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 : مدة الضمان: 12 الفصل
 

لمدة سنة كاملة على األقل، يشمل الضمان جميع مصاريف قطع موضوع الصفقة المعدات يتعهد كل مشارك بضمان 

كل عرض و ومن أنموذج أصليجديدة الصنع تكون  أنوالتي يجب  الغيار واليد العاملة ابتداء من تاريخ التسليم الوقتي

 . يتضمن مدة ضمان أقل مما هو مبين أعاله يعتبر الغيا

 
 

 : قبول المعدات:  13 الفصل
 

، بحضور يقع القبول الوقتي عندما يتّم نهائيا تسليم و إنجاز جميع ما هو متّفق عليه في الّصفقة :القبول الوقتي 31310

 (.8ملحق عدد )المصاحب ألنموذج ل الوقتي طبقا االستالمتوقيع محضر  يتمالمزود حيث وممثلين عن اإلدارة 
 

حيث يقع  بحضور ممثلين عن اإلدارة والمزوديقع القبول النّهائي للمعدات بعد مرور مّدة الّضمان  :القبول النّهائي 11310

 (.1ملحق عدد )المصاحب ألنموذج ل النهائي طبقا االستالمتوقيع محضر 
 

 :خالص الصفقة :14الفصل 

 (54) خمسة وأربعوندون أي تحفظ في أجل أقصاه المطلوبة معدات التسليم واستالم محضر بموجب  المزود خالصيتم 

 :التالية الوثائقويستحق الدفع بموجب تقديم  .يوما
 

 .أصلي ومسجلالمبرم بين الطرفين عقد ال .1
 .فاتورة في أربعة نظائر مرقمة، مختومة، مؤرخة وممضاة .2

 .مسجلة الصفقةمن مبلغ  %3بقيمة أصل وثيقة الضمان النهائي  .3
 التسليم، محضرأصل  .4
 أصل شهادة الضمان، .5
 .شهادة في الوضعية الجبائيةنسخة مطابقة لألصل في  .6

 

 :التأخير في التسليمعقوبات  :15الفصل 

 :كالتالي خطايا تحتسبكل تأخير غير مبرر في التسليم ينجر عنه تسليط 

 (.499/عدد أيام التأخير  xبعد اآلجالالمواد المسلمة قيمة = ) العقوبةمبلغ 
 .صفقة المتحصل عليهالل الجملية قيمةالمن  %4على أن ال يتجاوز مقدار العقوبة 

 :الصفقةعقد فسخ  :16الفصل 

يمكنها ذلك في صورة عدم إيفاء صاحب  كما .إفالس المزود أوآليا في حالة وفاة  الصفقةعقد لإلدارة الحق في فسخ 

 .من األمر المنظّم للّصفقات العموميّة 111، وفقا للفصل الصفقة بالتزاماته التعاقدية تجاه اإلدارة
 

 :فصل النزاعات: 17الفصل 

بتونس لمحاكم المختصة يقع اللجوء إلى اتطبيق عقد الصفقة حول تأويل أو الصفقة  وصاحب الهيئة بينفي صورة النزاع 

  .العاصمة في حالة عدم التوصل إلى حل الخالف بالتراضي
 

 :معاليم تسجيل العقد  :18الفصل 

 .المزودعلى كاهل عقد التحمل معاليم تسجيل 
 

 دخول الصفقة حيز التنفيذ  :19الفصل 

 .إمضائه من الطرفين إال بعدساري المفعول  الصفقة عقدصبح يال 
 

 .............................................................في تونس،                                                                                                   

 

 
 

 

  رئيس الهيئة الوطنية لإلتصاالت                                                                            ــزودـمـال           
 (                                          اإلسم، اللقب، الختم واإلمضاء)   
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 الفنية الخـاّصة شروطالكراس 
Cahier des Clauses Techniques Particulières  

(CCTP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Cahier des Clauses Techniques Particulières  

(CCTP) 

Voiture Légère 5 CV Moteur Essence 

 

1. Caractéristiques minimales exigées 
 

- Voiture : Légère 
- Type : Berline 
- Nombre de places : 5 places 
- Nombre de portes  : 4 portes  
- Moteur : Essence sans plomb 
- Puissance fiscale  : 5 CV 
- Empattement : > 2350  
- Cylindrée : ≥ (7.2) 
- Eclairage et signalisation : Conformes au code de la route en Tunisie    
- Direction : Assistée 
- Vitre : Teintée 
- Climatiseur : Oui 
- Fermeture centrale à distance : Oui 
- Freinage : ABS 
- Lève vitre avant : électrique 
- Radio CD : intégré 
- Air Bag                                                                     : conducteur + passager avant 
-Appuie tête                                                              : Avant et arrière 
- Peinture : métallisée 
- Couleur : gris poivre ou noir 

  

2. Accessoires exigés 

- Roue de secours + Cric +Clé démonté roue   

- Ceinture de sécurité avant et arrière 

- Extincteur de feu       

- Triangle de signalisation de panne  

 
3. Documents exigés 

 

- Notice d’entretien et d’utilisation 

 

  4. Documents ci-joints à remplir obligatoirement et à retourner avec l’offre 

 

- Fiche technique 
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 ــقــــــــالحــــــم
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 0ملحق عدد 
 

 وثيقـــة التعهـــد
 

 ................................................................................................................................................................................: إني الممضي أسفله

 .................................................................................................................................................................................................: بصفتي

 ..........................................................................................................................................................................: باسم ولحساب شركة 

..........................................................................................................................: المنخرط بالّصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي تحت رقم
 

تحت (بتونس)  مسّجل بالّسجل التجاري
 

                                                                                                                                                                              ......................................................................: بتاريخ............................................................:عدد

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

 ......................................................................................................................................................................................:بائي جالمعّرف ال

  .إلتصاالتلهيئة الوطنية ال لفائدة( 95)ات مصلحة سيار أربعالمتعلّق باقتناء  93/6912 عدد طلب العروضبعد التحقق من جميع مكّونات ملف 

 .الصفقةوعلى إثر اإلطالع  على جميع مكونات و إجراءات تنفيذ هذه 

 : أتعهّد وألتزم بما يلي
 .القيام بالمهام المطلوبة طبقا للشروط المضبوطة بكراس الشروط وجميع الوثائق المرفقة لها .1

 :قابلة للمراجعة ومفصلة كاآلتيأن األسعار المدونة من قبلي أنا شخصيا ثابتة وغير . 2

األحرف  بكامل( بالدينار التونسي)عتبار األداء على القيمة المضافة ا دونلثمن الفردي ا -

:.................................................................... ......... 
 ........................................................................: (باألرقام) ......................................................................................................................

بكامل األحرف ( بالدينار التونسي)عتبار األداء على القيمة المضافة ا دون الجملي مبلغال -

:...................... ....................................................... 
 ........................................................................:( باألرقام) ......................................................................................................................

 ................................. ..........................................................................:بكامل األحرف (بالدينار التونسي)مبلغ األداء على القيمة المضافة  -
 .........................................................................: (باألرقام) .....................................................................................................................

 ........................................... .......................................: بكامل األحرف (بالدينار التونسي)عتبار األداء على القيمة المضافة ابالجملي مبلغ ال -
 ......................................................................:( باألرقام) ........................................................................................................................

 .تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي تكون جزءا من الصفقة .3

يوما باعتبار اآلحاد واألعياد وذلك انطالقا من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول  (09)تسعون أن أبقى مرتبطا بتعهّدي طيلة مدة . 4

العروض الذي 

 ................................. .........................................................................................................................................................:هو

  .يوما (29)، في صورة تسميتي لتنفيذها في مدة ال تتجاوز ستون  الصفقةإنجاز  .5

منخرط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي وأدلي بما يثبت أنني في وضعية قانونية إزاء الصندوق طبقا للشهادة المصاحبة  بأنني .6

 .(بالنسبة للمقيمين فقط)والصالحة في هذا التاريخ 

في صورة ثبوت أن الشركة في حالة ، (أو على مسؤولية الشركة التي أمثلها)بصفة آلية وإنجازها على مسؤوليتي  الصفقةأنه يمكن فسخ عقد  .7

 .تحجير قانوني

 .............................................................................:الفرع........... ....................................................................:يودع بالحساب البنكي رقم. 8

 .أصّرح على الشرف بأن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة  
 .................................:في.................................:اطلعت عليه بـ

 المـــــــــــزود                                                                                                                       
 (أعلنت موافقتي على هذا التعهّد)                                                                                                  

 من طرف المتعهّد بلسان القلم                                                                                                                             

 الختم واإلمضاء                                                                                                                                      
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 انـــدول األثمـــج
 

 الكمية المعداتبيان  ر/ع

 

الثمن الفردي 

دون اعتبار 

األداء على القيمة 

 المضافة

دون الجملي الثمن 

اعتبار األداء على 

 القيمة المضافة

باعتبار الجملي المبلغ  األداء على القيمة المضافة

األداء على القيمة 

 المبلغ النسبة المضافة

 95  ات مصلحة سيار 1

 

    

 المبلغ الجملي
 

 

 .....................................................................................................................: (باألحرف ( مبلغ العرض المالي بقيمةأوقف 

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

 

 ..........................في............................ 

 (إمضاء وختم الشركة)           
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 1 ملحق عدد           

 
 

  

 التصريح على الشرف بعدم اإلفالس أو التسوية القضائية

 

 .........................................................................................................................................:إني الممضي أسفله اإلسم، اللقب والصفة 

 ......................................................................................................................................................: (اإلسم واللقب)ممثل عن شركة 

 ..................................................................:بتاريخ....................................................................:حت عددالمرسم في السجل التجاري ت

 ................................................................................................................................................................................................:القاطن بـ

 ................................................................................................................................................................................: (العنوان الكامل)

هيئة الوطنية لفائدة ال (04)ات مصلحة سيار أربعالمتعلق باقتناء  93/6912 عدد طلب العروضالمشارك في 

 .أصرح على الشرف بعدم وجودي في حالة إفالس أوالتسوية القضائيةلالتصاالت،

 

 ................................في.................................

 

اإلسم واللقب،الصفة )العارض                     

 (والختم
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 التصريح على الشرف في عدم التأثير على مجريات االستشارة 

 

 .........................................................................................................................................:إني الممضي أسفله اإلسم، اللقب والصفة 

 ........................................................................................................................................................:(اإلسم واللقب)ممثل عن شركة 

 ........................................................................:بتاريخ.............................................................: المرسم في السجل التجاري تحت عدد

 ................................................................................................................................................................................................:القاطن ب

 ..................................................................................................................................................................................: (العنوان الكامل)

 هيئة الوطنية لالتصاالت،لفائدة ال( 04)ات مصلحة سيار أربعالمتعلق باقتناء  93/6912 ددع طلب العروضالمشارك في 

 الصفقةأصرح على الشرف بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا لغاية التأثير على مختلف إجراءات 

 . ومراحل إنجازها

 

 ................................في.................................

 

اإلسم واللقب،الصفة )العارض                     

 (والختم
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 0 ملحق عدد           

 

 

 التصريح على الشرف بكون المشارك لم يكن عونا تابعا للهيئة الوطنية لالتصاالت  

 سنوات (5) أو قد مضى على انقطاعه عن العمل بها مدة تفوق خمس

 

 .........................................................................................................................................:إني الممضي أسفله اإلسم، اللقب والصفة 

 ......................................................................................................................................................: (اإلسم واللقب)ممثل عن شركة 

 ..................................................................: .بتاريخ................................................................: المرسم في السجل التجاري تحت عدد

 ................................................................................................................................................................................................:القاطن بـ

 ................................................................................................................................................................................:(العنوان الكامل) 

هيئة الوطنية لالتصاالت، لفائدة ال( 04)ات مصلحة سيار أربعالمتعلق باقتناء  93/6912 ددطلب العروض عالمشارك في 

أو قد مضى على انقطاعي عن العمل بها  الوطنية لالتصاالتهيئة أصرح على الشرف بأنني لم أكن عونا عموميا لدى ال

 .سنوات (4) مدة تفوق خمس

 .................................في...................................

 

 (اإلسم واللقب، الصفة والختم)العارض            

 

  



13 
 

 

 

 2 ملحق عدد           

 

 

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
 

 ..........................................................................................................................................................:اإلسم االجتماعي االسم واللقب أو

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

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

 ..................................................................................................................................................................................................:الهاتف

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

 ..............................................................................................................................................................................................:الرأس الم

 ..........................................................................................................................................................:مرسم بالسجل التجاري تحت عدد

 ...............................................................................................................................................................................:رقم المعرف الجبائي

 .................................................................................................................................................:اسم ولقب المفوض إلمضاء وثائق العرض

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

 

 ............................في.................................  

 

 (إمضاء وختم المشارك)                                  
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 جدول الخاصيات الفنية
Acquisition Voiture Légère 5 CV Moteur Essence 

Fiche des spécifications techniques 
 

 

Caractéristiques techniques et équipements Oui Non 

- Type : Berline, 4 portes   

- Nombre de places : 5 places   

- Moteur : Essence sans plomb   

- Puissance fiscale : 5 CV   

- Empattement : > 2350 mm    

- Cylindrée : ≥7.0     

- Eclairage et signalisation   

- Direction assistée   

- Vitre teintée   

- Climatisation    

- Fermeture centrale à distance   

- Freinage ABS    

- Vitres électriques avant   

- Radio CD intégré   

- Air Bag : conducteur + passager avant   

- Appuie tête avant et arrière   

- Peinture métallisée   

- Couleur : gris poivre ou noir    

- Le délai de livraison à partir de la lettre de commande (en nombre de jours)  

- La durée de garantie (en nombre de mois)  

 

                     Cachet et signature 
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 استـــالم وقــتـي  محضـر
 

 ....................................................................................................................................................................................:موضوع الصفقة

 .....................................................................................................................................................................................:صاحب الصفقة

 ....................................................................................................................................................................:تاريخ المصادقة على الصفقة

 ...........................................................................:سنة................................................: من شهر..................................................: في يوم

 : (7)نحن الممضون أسفله 

 ..............................................................................................................................................................................................:(ة)السيد 

 ..............................................................................................................................................................................................:(ة)السيد 

 ..............................................................................................................................................................................................:(ة)السيد 

 ..............................................................................................................................................................................................:(ة)السيد 

 ..............................................................................................................................................................................................:(ة)السيد 

 (0)قمنا بمعاينة اإلنجاز بــ 

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

 (0)من قبل 

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

تمت بتاريخ  (4)نشهد أن الخدمة موضوع الصفقة و

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

 ون تحفظد  لالستالم الوقتي          وهي قابلة

 .مع اعتبار التحفظات الواردة بالمحضر                                              

 .واعتمادا على ذلك حرر هذا المحضر
 

 ............................في................................ 

 اإلمضاءات                                                                                                       

                                                   

 اذكر الهوية والصفة (7)

 مكان اإلنجاز( 0)

 صاحب الصفقة( 0)

 .....الخدمة موضوع الصفقة يمكن أن تكون أشغاال أو تزودا بمواد أو خدمة أخرى (4)
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 نهـائياستـــالم  محضـر
 

 ....................................................................................................................................................................................:موضوع الصفقة

 .....................................................................................................................................................................................:صاحب الصفقة

 ....................................................................................................................................................................:تاريخ المصادقة على الصفقة

 ...........................................................................:سنة................................................: من شهر..................................................: في يوم

 :( 7)نحن الممضون أسفله 

 ..............................................................................................................................................................................................:(ة)السيد 

 ..............................................................................................................................................................................................:(ة)السيد 

 ..............................................................................................................................................................................................:(ة)السيد 

 ..............................................................................................................................................................................................:(ة)السيد 

 ..............................................................................................................................................................................................:(ة)السيد 

 (0)قمنا بمعاينة اإلنجاز بــ 

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

 (0)من قبل 

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

تمت بتاريخ  (4)نشهد أن الخدمة موضوع الصفقة و

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

 ون تحفظد         نهائي وهي قابلة لالستالم ال

 .مع اعتبار التحفظات الواردة بالمحضر                                              

 .واعتمادا على ذلك حرر هذا المحضر
 

 ............................في................................ 

 اإلمضاءات                                                                                                       

                                                   

 اذكر الهوية والصفة (7)

 مكان اإلنجاز( 0)

 صاحب الصفقة( 0)

 .....الخدمة موضوع الصفقة يمكن أن تكون أشغاال أو تزودا بمواد أو خدمة أخرى (4)

 


