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اﻷول  :ﻣوضوع طلب العروض
الفصل ّ

يتمثّل موضوع طلب العروض في اختيار ﺳﺒعة ﻋﺸر ) (17من المحامين المﺒاشرين أو من الﺸرﻛات
ﺳمين بجدول المحامين لنيابة المجمع الكيميائي التونسي )ﺗونﺲ أو صفاقﺲ أو
المهنية للمحاماة من بين المر ّ
قابﺲ أو قفصة( و القيام بجميع اﻹجراءات القانونيّة في حقه والدفاع ﻋنه لدى المحاﻛم وﺳائر الهيئات
القضائية والتحكيميّة واﻹدارية والتعديليّة وفق ما ﺗقتضيه اﻷحكـام التﺸريعية الجاري بها العمل المتعلقة
باﻹجـراءات اﻹداريّـة والمدنيّة والعسكرية والتجاريّة و الجﺒائيّة والجزائيّة والتحكيم .
و يﺒيّن ﻋقد النيابة بدقة الحقوق و اﻹلتزامات المحمولة ﻋلى الطرفين المتعاقدين.

الفصل  : 2شروط المشﺎركﺔ في الصفقﺔ:

المﺸارﻛة مفتوحة في إطار فردي لــــ :

 المحامين المرﺳمين بجدول المحامين لدى اﻹﺳتئناف ﻷﻛثر من  5ﺳنوات
 المحامين المرﺳمين بجدول المحامين لدى التعقيب
 للﺸرﻛات المهنية للمحاماة التي يكون بها ﻋلى اﻷقل محام ) (01لدى التعقيب.

ﻻ يمكن للمحامي أو للﺸرﻛة المهنية للمحاماة المﺸارﻛة في أﻛثر من ﻋرض واحد في نفﺲ الصفقة .

و يتعين ﻋلى المحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحاماة الراغب )ة( في المﺸارﻛة أن يكون محل مخابرﺗه )ها( أو
مقره )ها( بالجهة التي يعتزم المﺸارﻛة فيها.

ﺗعرضوا لﻺيقاف ﻋن المﺒاشرة بمقتضى
ﻻ ﺗجوز مﺸارﻛة المحامين أو الﺸرﻛات المهنية للمحاماة الذين ّ
صة خﻼل الثﻼث ﺳنوات التي
قرار ﺗأديﺒي بات أو محلّى بالنفاذ العاجل ما لم يت ّم إلغاؤه من قﺒل المحكمة المخت ّ
ﺳﺒقت التاريخ اﻷقصى لقﺒول العروض.1
ﻛمــا ﻻ يمكن مﺸارﻛة المحــامين الموجودين فـي إحـــدى حـــاﻻت المنع المنصوص ﻋليها بالتﺸريـع
و التراﺗيب الجاري بها العمل أو ﺗلك التي ﺗنﺸأ بسﺒب ﺗضارب المصالح المرﺗﺒطة بالعﻼقة المﺒاشرة بين
المﺸارك ورئيﺲ مدير العام للمجمع الكيميائي التونسي أو بأحد أﻋضاء هياﻛل التّسيير أو المداولة أو ﺗلك التي
ي دﻋوى ضدّ جهة ﺗعمل لديها أو أي مانع
يكون فيها المحامي أو أﻋضاء الﺸرﻛة المهنيّة للمحامين قد قﺒل أ ّ
أخر ﻋلى معنى الفصل  32من مرﺳوم المحاماة.
وﻻ ﺗقﺒل العروض الواردة من القضاة المتقاﻋدين واﻷﺳاﺗذة الجامعيين المﺒاشرين أو المتقاﻋدين ﻋلى
الرغم من ﺗرﺳيمهم بجدول المحاماة.

الفصل : 3توزيع طلب العروض

يوجه طلب العروض إلى جميع المحامين المرﺳمين لدى اﻹﺳتئناف ﻷﻛثر من  5ﺳنوات التعقيب و للمحامين
المرﺳمين لدى التعقيب و للﺸرﻛات المهنية للمحاماة ﻛما يلي :

1إن التثﺒّت من الوضعية القانونية للمحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحاماة ﻻ يدخل ضمن مﺸموﻻت الهيكل العمومي )لجنةالفتح
صة لمراقﺒة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا للطلب
والفرز المحدثة للغرض( ،وإنما يندرج ضمن صﻼحيات اللّجنة المخت ّ
المختص ،ﻋند اﻻقتضاء ،طﺒقا ﻷحكام الفصل  16من اﻷمرﻋدد
العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيﺲ الفرع الجهوي
ّ
مؤرخ في  24جانفي  2014المتعلّق بضﺒط شروط وإجراءات ﺗكليف المحامين بنيابة الهياﻛل العمومية لدى
 764لسنة  2014ال ّ
المحاﻛم والهيئات القضائية واﻹدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
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 02محاميين أو شرﻛتين
مهنيتين للمحاماة
01

الترسيم
مرﺳمين لدى التعقيب و بالنسﺒة

للﺸرﻛة المهنية للمحاماة يجب أن
يكون بها ﻋلى اﻷقل محامي لدى
التعقيب

مرﺳم لدى اﻹﺳتئناف أﻛثر من 5

ﻣﺤل ﻣخﺎبرة المشﺎرك في طلب
العروض

يجب أن يكون محل مخابرﺗه بتونﺲ
الكﺒرى.

ﺳنوات

يجب أن يكون محل مخابرﺗه بصفاقﺲ
مرﺳمين لدى التعقيب

يجب أن يكون محل مخابرﺗه بقابﺲ
يجب أن يكون محل مخابرﺗه بقفصة.

الفصل  : 4ﻣكونﺎت طلب العروض

يﺸمل طلب العروض اﻹنابات المتعلقة بالقضايا بمختلف أنواﻋها.

الفصل  : 5سقف اﻷتعﺎب ﻣدة العقد

يحدد السقف الجملي التقديري ،لﻸﺗعاب لكامل مدة التكليف للمحامي الواحد أو لﺸرﻛة المهنية للمحاماة
الواحدة بما ما قدره مائة و ﻋﺸرة ألف دينار ) ( 110 .000بدون اﻋتﺒار اﻷداء ﻋلى القيمة المضافة.

الفصل  : 6سﺤب ﻣلف طلب العروض :

يسحب ﻛراس الﺸروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التالي:
 http://www.marchespublics.gov.tnأو بموقع الهيئة الوطنية للمحاماة  https://avocat.org.tn/أو
بطلب يوجه ﻋﺒر الﺒريد اﻹلكتروني للمجمع الكيميائي التونسي التالي achat.dmg@gct.com.tn:أو
مﺒاشرة من إدارة المصالح العامة بالمجمع الكيميائي التونسي ﻋلى العنوان التالي7» :نهج المملكة العربية
السعودية  1002ﺗونﺲ بلفدير« بدون مقابل.

الفصل  : 7صلوحيﺔ العروض

بمجرد ﺗقديمها لمدة ﺳتّين يوما ) 60يوما( ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ
يلتزم المﺸارﻛون بعروضهم
ّ
اﻷقصى المحدد لقﺒول العروض.
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الفصل  : 8اﻹيضﺎحﺎت وﻣﻼحق ﻣلف طلب العروض :

يمكن لكل مﺸارك أن يطلب ﻛتابيا إيضاحات في أجل أقصاه ﺳﺒعة ) (07أيام من ﺗاريخ نﺸر اﻹﻋﻼن
ﻋن طلب العروض.

ويت ّم إﻋداد ملحق لملف طلب العروض يتض ّمن اﻹجابات و التوضيحات المطلوبة و اﻹﺳتفسارات التي
يطلﺒها المترشحون و يوجه إلى جميع المترشحين الذين ﺳحﺒوا ﻛراس الﺸروط في أجل ﻻ يتجاوز ﻋﺸرة )(10
أيام قﺒل التاريخ اﻷقصى المحدد لقﺒول العروض وذلك ﻋن طريق الﺒريد اﻹلكتروني للمحامي أو للﺸرﻛة
المهنية للمحاماة المﺒيّن في اﻹﺳتمارة اﻹلكترونية لسحب ﻛراس الﺸروط المﺸار إليها بالفقرة الثانية من الفصل
 4من اﻷمر ﻋـدد  764لسنة  2014المتعلق بتكليف المحامين لنيابة الهياﻛل العمومية لـدى المحاﻛم و الهيئات
القضائية و اﻹدارية والعسكرية و التعديلية و التحكيمية.

ﻛما يجوز ،ﻋند اﻹقتضاء  ،ﺗعميم ملف طلب العروض المﺸار إليه ﻋن طريق الﺒريد السريع لكافة
المترشحين.
ويمكن للمجمع الكيميائي التونسي ﺗوجيه معطيات ﺗكميليّة إلى المترشحين الذين ﺳحﺒوا ﻛراس الﺸروط
قصد مزيد ﺗوضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه ﻋﺸرة ) (10أيام قﺒل إنتهاء أجل ﺗقديم العروض.
الفصل  : 9الضمﺎنﺎت المﺎليﺔ :

يعفى المﺸارﻛون من ﺗقديم الضمانات المالية التي ﺗقتضيها التراﺗيب المتعلّقة بتنظيم الصفقات العموميّة.

الفصل  : 10عقد تأﻣين عن المسؤوليّﺔ المدنيّﺔ والمهنيّﺔ :

يتعين ﻋلى ﻛل مﺸارك في طلب العروض ﺗقديم نسخة مطابقة لﻸصل من العقد في ﺗأمين المسؤولية
المدنية و المهنية ﺳارية المفعول في ﺗاريخ آخر أجل لتقديم العروض.

ﻛما يجب ﻋلى المحامي صاحب الصفقة أو الﺸرﻛة المهنية للمحاماة صاحﺒة الصفقة ،ﺗجديد ﻋقد التأمين
ﺳنويا إلى حين اﻹﻋﻼم بالحكم المتعلق بآخر قضية متع ّهد بها.
و يسري ﻋقد التأمين إلى حين انقضاء أﺳﺒوع بداية من يوم اﻹﻋﻼم بالحكم ﻵخر قضيّة ﺗع ّهد بها
المحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحاماة المعنية.

و يصﺒح ﻋقد التأمين ﻻغيا بإنقضاء أﺳﺒوع بداية من يوم اﻹﻋﻼم بالحكم المتعلّق بآخر قضية يتعهد بها
المحامي المعني أو شرﻛة المحاماة المعنية .و إذا ﺗم إﻋﻼم شرﻛة التأمين المعنيّة من قﺒل المجمع الكيميائي
التونسي قﺒل إنقضاء اﻷجل المذﻛور أﻋﻼه و ذلك بمقتضى رﺳالة معلّلة و مضمونة الوصول مع اﻹﻋﻼم
بالﺒلوغ أو بأية وﺳيلة أخرى ﺗعطي ﺗاريخا ثابتا لهذا اﻹﻋﻼمّ ،
بأن المحامي المعني أو شرﻛة المحاماة المعنية
لم يف  /أو لم ﺗف بإلتزاماﺗه)ها( التعاقدية  ،يتم اﻹﻋتراض ﻋلى إنقضاء ﻋقد التأمين  .وفي هذه الحالة  ،ﻻ
يصﺒح ﻋقد التأمين ﻻغيا إﻻ بﺸهادة في الغرض يسلمها المجمع الكيميائي التونسي.
الفصل  : 11طريقﺔ تقديم العروض

يتم ﺗقديم العروض ﻋلى مرحلة واحدة .

الكراس في
و يض ّمن العرض الفني والوثائق اﻹداريّة و جميع مؤايداﺗها المﺒيّنة بالفصل ) (12من هذا ّ
ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب ﻋليه ﻋﺒارة :
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»ﻻ يفتح طلب ﻋروض ﻋدد  TS.18.3.0016لسنة  2018المتعلق بتكليف محامين أو شرﻛات مهنية
للمحاماة ﻹنابة المجمع الكيميائي التونسي جهة ﺗونﺲ الكﺒرى أو قابﺲ أو قفصة لدى المحاﻛم وﺳائر الهيئات
القضائية و التحكيمية واﻹدارية «.

ﺗو ّجه الظروف المحتوية ﻋلى العروض الفنية و الوثائق اﻹدارية و جميع المؤايدات ﻋن طريق الﺒريد
مضمون الوصول أو ﻋن طريق الﺒريد السريع أو ﺗسلّم مﺒاشرة إلى مكتب الضﺒط التابع للمجمع الكيميائي
التونسي ،مقابل وصل إيداع ،ﻋلى العنوان التالي :
» المجمع الكيميﺎئي التونسي
إدارة المصﺎلح العﺎﻣﺔ

07نهج المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ  1002تونس بلفدير« .

و ﺗس ّجل هذه الظروف ﻋند ﺗسلّمها في مكتب الضﺒط المعيّن للغرض ث ّم و في مرحلة ثانية ﺗس ّجل في
السجل الخاص بالصفقات العمومية حسب ﺗرﺗيب وصولها ويجب أن ﺗﺒقى مغلقة إلى موﻋد فتحها .ويعتمد
ختم مكتب الضﺒط المرﻛزي لتحديد ﺗاريخ الوصول.
يقصى آليا :

* ﻛ ّل ﻋرض ورد بعد اﻵجال.

* ﻛ ّل ﻋرض لم يكن مغلقا

* ﻛ ّل ﻋرض ﻻ يحمل ختم المحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحاماة.

ي ﺳﺒب من اﻷﺳﺒاب المطالﺒة بتعويض.
وﻻ يمكن للمﺸارﻛين الذين ﺗ ّم إقصاء ﻋروضهم ﻷ ّ

و يجب أن ﺗحرر العروض بكاملها بالحﺒر بما في ذلك وثيقة التعهد طﺒقا للنماذج الملحقة بكراس
الﺸروط.

المكونﺔ للعرض:
الفصل  : 12الوثﺎئق
ّ

يجب أن يحتوي الظرف المتضمن للعرض و وثائق التعهد و المؤيدات المصاحﺒة لها ﻋلى ما يلي :
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العمليﺎت المطلوبﺔ

واجبﺎت المشﺎرك

بيﺎن الوثيقﺔ

---

ﺗأشير المﺸارك وختمه ﻋلى ﻛ ّل صفحة
مع ﻋﺒارة " :اطلعت ووافقت "

وثيقة التع ّهد

)طﺒقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق ﻋدد (1

إمضاء وختم المﺸارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.

بطاقة إرشادات ﻋا ّمة حول المﺸارك

)طﺒقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق ﻋدد (2

إمضاء وختم المﺸارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.

نسخة مطابق لﻸصل من
بطاقة التعريف الجﺒائية.

---

ﻛراس الﺸروط

الــــوثــﺎئق اﻹداريـــــﺔ

وإمضاؤه في آخر الوثيقة مع بيان
التاريخ.

بطاقة ﺗعريف جﺒائية

شهادة انخراط بصندوق الحيطة و التقاﻋ د للمح امين ص الحة ف ي أصل الﺸهادة أو نسخة ممض اة ومختوم ة م ن قﺒ ل الﺸ خص
المفوض له مع بيان التاريخ
مطابقة لﻸصل من الﺸهادة.
ﺗاريخ ﺗقديم العرض
ّ
شهادة مهنية في ﺗرﺳيم بجدول المحامين أو قرار ﺗرﺳ يم الﺸ رﻛة أصل الﺸهادة المهنية أو ممض اة ومختوم ة م ن قﺒ ل العمي د أو
نسخة مطابقة لﻸصل منها الكاﺗ ب الع ام للهيئ ـة أو رئ يﺲ الف رع
المهنية للمحامين بجدول المحامين
أو من قرار ﺗرﺳيم الﺸرﻛة الجهوي دون ﺳواهم مع بيان التاريخ.
المهنية للمحاماة.

شهادة اﻹنخراط بالصندوق الوطني للضمان اﻻجتماﻋي )بالنسﺒة نس خة مطابق ة لﻸص ل م ن إمض اء وخ تم ال رئيﺲ الم دير الع ام
للص ندوق ال وطني للض مان اﻻجتم اﻋي
للمع اونين و اﻷﻋ وان( أو ﺗق ديم ﺗص ريح ﻋل ى الﺸ رف بع دم الﺸهادة.
أو م ن الﺸ خص المف ّوض ل ه م ع بي ان
اﻻﺳتعانة بمعاونين أو أﻋوان.
التاريخ.
ﻋقد ﺗأمين ﻋن المسؤولية المدنية و المهنية

ﺗصريح ﻋلى الﺸرف يلتزم بموجﺒه المﺸارك بعدم القي ام مﺒاش رة
أو بواﺳطة الغير بتقديم وﻋود أو ﻋطايا أو هدايا قصد التأثير ف ي
مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المه ّمة.

نس خة مطابق ة لﻸص ل م ن إمض اء و خ تم ال رئيﺲ الم دير الع ام
المفوض
لﺸرﻛة التأمين أو من الﺸخص
العقد
ّ
له مع بيان التاريخ
)طﺒقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق ﻋدد (3

إمضاء وختم المﺸارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.

)طﺒقا لﻸنموذج المدرج
ﺗصريح ﻋلى الﺸرف يقدّمه المﺸارك بأنّه لم يكن ﻋونا لدى بالملحق ﻋدد ( 4
المجمع الكيميائي التونسي ،أو مضت ﻋن إنقطاﻋه ﻋن العمل به
مدّة خمﺲ ﺳنوات ﻋلى اﻷقلّ.

إمضاء وختم المﺸارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.

ﺗصريح ﻋلى الﺸرف بعدم الوجود في إحدى الح اﻻت اﻹقص ائية )طﺒقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق ﻋدد (5
ﻛراس الﺸروط.
المنصوص ﻋليها بالفصل الثاني من ّ

إمضاء وختم المﺸارك مع بيان التاريخ.

الجوانب الفنيﺔ و الوثﺎئق التي يت ّم إعتمﺎدهﺎ في تقييم العروض :

ﺗصريح ﻋلى الﺸرف بص ّحة الﺒيانات و المراجع العامة المضمنة
7

)طﺒقا لﻸنموذج المدرج

إمضاء وختم المﺸارك مع بيان التاريخ.

بالملحق ﻋدد ( 6

بالعرض

)طﺒقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق ﻋدد ( 7

* قائمة إﺳمية في المحامين المﺒاشرين القارين بالمكتب أو
أﻋضاء الﺸرﻛة المهنيّة للمحاماة.
المهنية
الﺸرﻛة
أﻋضاء
لكافة
و
إلتزام لكل محام مﺸارك منفرد
)طﺒقا لﻸنموذج المدرج
للمحاماة بنيابة المجمع الكيميائي التونسي و القيام بجميع بالملحق ﻋدد (8
اﻹجراءات القانونية في حقه و الدفاع ﻋنه لدى المحاﻛم و ﺳائر
الهيئات القضائية و التحكيمية و اﻹدارية و التعديلية

8

إمضاء وختم المﺸارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ
إمضاء وختم المﺸارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ

التعري ف بإمض اء ﻛ ل مح ام مﺸ ارك
ﻋل ى أن يك ون ﺗ اريخ التعري ف
باﻹمض اء وجوب ا بع د ص دور إﻋ ﻼن
طلب العروض

قائم ة المراج ع المﺒين ة للتجرب ة العام ة للمح امي المﺒاش ر أو )طﺒقا لﻸنموذج المدرج إمضاء وختم المﺸارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ .
للمح امين المنتم ين للﺸ رﻛة المهني ة للمحام اة خ ﻼل الخمس ة بالملحق ﻋدد .( 9
السنوات اﻷخيرة
قائم ة ف ي ال دورات التكويني ة المتخصص ة الت ي ﺗابعه ا المح امي
المﺒاشر أو المحامين المنتمين للﺸرﻛة المهنية للمحام اة ف ي إط ار
دورات التك وين المس تمر ﻹﺳ تكمال الخﺒ رة الت ي ﺗنظمه ا الهيئ ة
الوطنية للمح امين بالتنس يق م ع المعه د اﻷﻋل ى للمح امين أو ف ي
إطار أنﺸطة الهياﻛل الدولية للمحامين

)طﺒق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء و ختم المﺸارك في آخر الوثيق ة
مع بي ان الت اريخ و ﺗق ديم نس خة مطابق ة
بالملحق ﻋدد (10
لﻸصل من شهادة المﺸارﻛة ف ي ال دورة
المعنية.

الس يرة الذاﺗيّ ة للمح امي المﺒاش ر و للمح امين المنتم ين للﺸ رﻛة )طﺒق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء صاحب السيرة الذاﺗية و إمضاء
صاحب العرض مع بيان التاريخ.
بالملحق ﻋدد (11
المهنية للمحاماة

جدول التعهدات في القضايا موضوع اﻻنابات الجارية و الت ي ﻻ )طﺒق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء و ختم المﺸارك في آخر الوثيق ة
مع بيان التاريخ
ﺗزال منﺸورة لدى المحاﻛم و ﺳائر الهيئات القضائية و التحكيمية بالملحق ﻋدد (12
و التعديلية
مﺸ روع ﻋق د النياب ة المﺒ رم ب ين المح امي المﺒاش ر أو الﺸ رﻛة )طﺒق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء و ختم المحامي المنفرد أو وﻛيل
الﺸرﻛة المهنية للمحاماة في آخر الوثيقة
المهنية للمحاماة من جهة و المجمع الكيمي ائي التونس ي م ن جه ة بالملحق ﻋدد (13
مع بيان التاريخ
ثانية .

ﻣﻼحظﺔ  :يعتﺒر ﻋدم ﺗقديم الملحق رقم  1وبقية المﻼحق المنصوص ﻋليها صلب الجوانب الفنية والتي ﺗندرج
ضمن ﺗقييم العرض ﺳﺒﺒا من أﺳ ﺒاب إقص اء الع رض ويج وز للمجم ع الكيمي ائي التونس ي بﺸ رط احت رام مﺒ دأ
المس اواة ب ين المﺸ ارﻛين أن يطل ب ﻋن د اﻻقتض اء ﻛتابي ا اﺳ تكمال بيان ات ومس تندات وﺗوض يحات ﺗتعل ق
بالعروض الفنية شريطة أﻻ يؤدي ذلك إلى ﺗغيير في محتواها.

الفصل  : 13فتح الظروف:

ﺗفتح الظروف الخارجية و الظروف المحتوية ﻋلى الوثائق اﻹداري ة و الع روض الفنيّ ة م ن قﺒ ل اللجن ة
بمقرر من ال رئيﺲ الم دير الع ام للمجم ع الكيمي ائي التونس ي،
الخا ّ
صة بفتح العروض وﺗقييمها التي يتم ﺗعيينها ّ
وفقا للمقتضيات التالية:

ﺗت ّم ﻋملية الفتح في جلسة ﻋلنية ،وﺗعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحد ّديْن بنص إﻋ ﻼن ال دﻋوة
إلى المنافسة.
ي ﺳ ﺒب م ن اﻷﺳ ﺒاب.
 ﻻ يسمح للحاضرين المﺸارﻛين بالتد ّخل في ﺳير أﻋمال اللجن ة ﻷ ّ
ي إضافات ﻋليها.
ﻛما ﻻ ﱠ
يخول لهم طلب ﺗمكينهم من ﺗعديل ﻋروضهم أو إدخال أ ّ
 ﻻ ﺗفتح إﻻّ العروض الواردة في اﻵجال القانونية المحد ّدة لقﺒول العروض.
ي ﻋارض أن يدخل ﻋلى ﻋرضه أية ﺗغييرات وإﻻ أﻋتﺒر هذا العرض ﻻغيا.
 ﻻ يمكن ﻷ ّ
 يت ّم الﺸروع في ﻋمليّة الف تح طﺒق ا للتسلس ل الترﺗيﺒ ي لت اريخ ال ورود وذل ك بف تح الظ رف الخ ارجيللعرض والتثﺒّت من وجود ﻛ ّل الوثائق اﻹداريّة المطلوبة.
 -فتح الظرف المحتوي ﻋلى العرض الفنّي واﻻقتصار ﻋلى التصريح بوجود الوثائق المطلوبة .

وباﺳتثناء الملحق ﻋدد  1و الوثائق التي ﺗدخل في ﺗقييم العرض الفنّي للمﺸارك ،يمكن ،ﻋند اﻻقتض اء ،للجن ة
صة بفتح الظروف و ﺗقييمها أن ﺗدﻋو ﻛتابيّا المﺸارﻛين ال ذين ل م يق د ّموا ﻛ ل الوث ائق المطلوب ة إل ى إﺗم ام
الخا ّ
ملفاﺗهم في أجل ﻻ يتجاوز  07أيّام ﻋمل من ﺗاريخ جلسة فتح الظروف و ذلك إما ﻋن طريق الﺒريد السريع أو
بإي داﻋها مﺒاش رة بمكت ب الض ﺒط الت ابع للمجم ع الكيمي ائي التونس ي ﻋل ى العن وان الت الي  7 " :نه ج المملك ة
العربية السعودية  1002ﺗونﺲ بلفدير" حتى ﻻ ﺗقصى ﻋروضهم.
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ﻛم ا يمك ن إرﺳ ال ه ذه الوث ائق ﻋ ن طري ق الﺒري د اﻹلكترون ي ب العنوان الت الي :
 achat.dmg@gct.com.tnﻋلى أن ﺗودع اﻷصول ،ﻻحق ا ،بمكت ب الض ﺒط أو إرﺳ الها ﻋ ن طري ق الﺒري د
السريع.
و يعتمد في هذه الحالة ﺗاريخ اﻹرﺳال اﻹلكتروني.

الفصل  : 14ضبط آجﺎل وصيغ الرجوع في تقديم الترشﺤﺎت ﻣن قبل المشﺎركين في الصفقﺔ :

يمكن للمﺸارك الذي قد ّم ﺗر ّ
ي ،مقاب ل وص ل ﺗس ليم ،يق د ّم
شحه في طلب ﻋ روض أن يس حﺒه بطل ب ﻛت اب ّ
مﺒاشرة إلى المجمع الكيميائي التونسي أو ﻋن طريق الﺒريد مع اﻹﻋﻼم بالﺒلوغ في أجل أقص اه خمس ة ﻋﺸ رة
) (15يوما من ﺗاريخ آخر أجل لقﺒول الع روض المعل ن ﻋلي ه م ن قﺒ ل المجم ع الكيمي ائي التونس ي وذل ك دون
الحاجة إلى ﺗﺒرير هذا اﻻنسحاب.
وبانقضاء هذا اﻷجل ،ﺗؤخذ بعين اﻹﻋتﺒار ﻋرضهم في أﻋمال التقييم ،ويﺒقوا ملزمين بها.

غير أنه يمكن ﺳحب ذلك العرض بعد إنقض اء اﻷج ل الم ذﻛور إﻻ بمطل ب معل ل يقدّم ه المتر ّ
ش ح للجن ة
صة المنصوص ﻋليها بالفصل  7من اﻷمر ﻋدد  764لسنة  2014بهدف الموافقة ﻋليه.
المخت ّ
وفي صورة ﺗراجع المحامي المﺸارك أو شرﻛة المحاماة المﺸ ارﻛة دون إج ازة م ن اللجن ة و بع د إﺗم ام
ﻋملية الفتح ،يحرم من المﺸارﻛة في الصفقات التي ﺗنظمها ﻛ ّل الهياﻛ ل العمومي ة لم د ّة ﺳ نتين ) (02ﺗحتس ب،
حسب الحالة ،من ﺗاريخ ﺗراجعه الكتابي بعد اﻷجل المحدّد لذلك في الفقرة اﻷولى من هذا الفصل أو من ﺗاريخ
ﻋدم الردّ من طرفه ﻋلى إﻋﻼمه بقﺒوله النهائي الذي بقي دون رد ّ لمد ّة ﺗجاوزت ﻋﺸرة) (10أيام ﻋمل.

الفصل  : 15تقييم العروض

صة المﺸار إليها بالفصل  13من هذا الك ّراس ،ﺗت ولّى ه ذه اللجن ة
بعد فتح العروض من قﺒل اللّجنة الخا ّ
ﻛذلك ﺗقييم العروض المقﺒولة وﺗرﺗيﺒها وفقا للمنهجيّة المدرجة بالفقرة اﻷولى من الفصل  16من هذا الكراس.

الفصل  : 16ﻣنهجيّﺔ تقييم العروض وإسنﺎد اﻷعداد
 :1.16ﻣنهجيﺔ تقييم العروض

يت ّم ﺗقييم العروض وﺗرﺗيﺒها ﻻختيار المحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحامين باﻻﻋتماد ،حصريا ،ﻋلى المقاييﺲ
التاليــة:

العدد

1
2
3

ﻣعﺎيير التقييم

العدد اﻷقصى المسند

المراجع العامة للمحامي أو ﻷﻋضاء الﺸرﻛة المهنيّة للمحامين

 50نقطة

حجم المهام الموﻛولة للمحامي أو شرﻛة المحاماة من قﺒل الهياﻛل العموميّة وﻋددها

 30نقطة

المؤهﻼت العلميّة للمحامي

المجمــــــوع العـــــﺎم

10

 20نقاط

 100نقطﺔ

و ﺗقصى وجوبا :
-

العروض التي لم ﺗتض ّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني.
العروض التي ﺗنقصها الوثائق اﻹدارية المطلوبة للمﺸارﻛة في الصفقة بعد إنقضاء فت رة اﻹمه ال و
المحددة بالفصل  12من هذا الكراس
مزورة.
ﻛل ﻋرض ﺗض ّمن ﺗصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ّ
العروض التي يتولّى أحد المﺸارﻛين فيها ﺗقديم أﻛثر من ﻋرض واحد في نفﺲ الصفقة.

و بخصوص المﺸارﻛين الذين صدرت في شأنهم ﻋقوبات ﺗأديﺒية  ،فإن إﺳتﺒعادهم و رفض ﺗرشحاﺗهم ﻻ يتم
صة لمراقﺒة ومتابعة نيابة المحامين المحدثة بمقتضى اﻷمر ﻋدد  764لسنة 2014
إﻻ من قﺒل اللّجنة المخت ّ
مؤرخ في  28جانفي  2014المتعلّق بضﺒط شروط وإجراءات ﺗكليف المحامين بنيابة الهياﻛل العمومية لدى
ّ
المحاﻛم والهيئات القضائية واﻹدارية والعسكرية و التعديلية و التحكيمية بعد التثﺒت بدقة في وضعياﺗهم
المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين أو ﻛذلك رئيﺲ الفرع الجهوي المختص  ،ﻋند
مؤرخ في  28جانفي .2014
اﻹقتضاء ،ﺗطﺒيقا للفصل  15من اﻷمر  764لسنة ّ 2014
 .2.16إسنﺎد اﻷعداد

أ .المراجع العﺎﻣﺔ للمﺤﺎﻣي أو ﻷعضﺎء الشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة خﻼل الخمسﺔ سنوات اﻷخيرة ) 50
نقطﺔ(.

أ .1.كيفيﺔ إسنﺎد اﻷعداد

ﺗسند أﻋداد المراجع بحسب ﻋدد اﻹنابات التي أﺳداها المحامي أو أﻋضاء شرﻛة المهنية للمحاماة خﻼل
الخمﺲ السنوات اﻷخيرة قﺒل التاريخ اﻷقصى لتقديم العروض.

المصرح بها ،يتم اﻋتماد نسخ من ﻋيّنة من نصوص
وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع
ّ
اﻷحكام بعد معالجتها من قﺒل المتر ّ
شح بغاية حجب أﺳماء اﻷطراف وﺗقديمها بﺸكل يحول دون إمكانيّة
التعرف ﻋلى اﻷشخاص المذﻛورين بهذه اﻷحكام والمراجع

عدد اﻹنﺎبﺎت
لدى المﺤﺎكم

العدد المسند
بعنوان
المراجع
العﺎﻣﺔ

ﻣﺎ بين  40و50
إنﺎبﺔ خﻼل الخمسﺔ
سنوات السﺎبقﺔ
لتﺎريخ طلب
العروض

ﻣﺎ بين  51و60
إنﺎبﺔ خﻼل الخمسﺔ
سنوات السﺎبقﺔ
لتﺎريخ طلب
العروض

ﻣﺎ بين  61و70
إنﺎبﺔ خﻼل الخمسﺔ
سنوات السﺎبقﺔ
لتﺎريخ طلب
العروض
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أ .2.صيغ تقديم العيّنﺎت ﻣن المؤيّدات:
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ﻣﺎ بين  71و 80إنﺎبﺔ
خﻼل الخمسﺔ سنوات
السﺎبقﺔ لتﺎريخ طلب
العروض

أكثر ﻣن  81إنﺎبﺔ
خﻼل الخمسﺔ
سنوات السﺎبقﺔ
لتﺎريخ طلب
العروض

40

50

ﺗﺒعا ﻹمضاء المتر ّ
شح للتصريح ﻋلى الﺸرف بص ّحة الﺒيانات المتعلّقة بالتجربة العا ّمة )الملحق ﻋدد
 ،(6ﻻ يدﻋى ،في مرحلة أولى ،المتر ّ
المصرح بها.
شح المعني إلى ﺗأييد ﻋرضه بالمؤيّدات
ّ

ﺗعتمد ﻋيّنة اﻹنابات أو رﺳائل التكليف حسﺒما يراه المترشح المﺸارك في طلب العروض .وبصفة ﻋامة يتولى
المحامي أو شرﻛة المحاماة ﺗقديم ﻛل وثيقة ﺗثﺒت إنجاز العمل موضوع اﻹنابة.
وﻻ يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي ﺗ ّم رفضها شكﻼ.

ويكون المحامي مدﻋو إلى جمعها وﺗخزينها حسب السنوات وحسب طﺒيعتها بطريق ة ﺗحف ظ حماي ة المعطي ات
س ر المهن ي ف ي أق راص ممغنط ة أو ليزريّ ة أو ﻛ ذلك ف ي وﺳ ائل حف ظ إلكترونيّ ة ﺗراﻋ ى فيه ا
الﺸخص يّة وال ّ
الضّمانات الفنيّة ﻻﺳتغﻼلها طﺒق مواصفات ﺗتﻼءم م ع التّجهي زات المس تعملة ف ي المج ال وذل ك لتق ديمها ﻋن د
الطلب من قﺒل المجمع الكيميائي التونسي طﺒق المواصفات الفنيّة المﺒيّنة للغرض في ﻛراس الﺸروط.
ويجب اﻹشارة للمتر ّ
شحين ّ
أن ﻋمليّة التقييم وﺗرﺗيب العروض من الناحية الفنيّة ﺗت ّم ﻋلى النّحو التّالي:

 ﺗت ولّى لجن ة الف تح والف رز ﺗقي يم وﺗرﺗي ب الع روض ﻋل ى أﺳ اس المعطي ات المﺒيّن ة ف ي
س يرة الذّاﺗيّ ة الممض اة م ن قﺒ ل المتر ّ
التّص اريح ﻋل ى ال ّ
ش حين وبقي ة المﻼح ق
ﺸ رف وال ّ
المنص وص ﻋليه ا بمل ف طل ب الع روض وطﺒق ا للمع ايير والمق اييﺲ المعلن ة بك ّراس
الﺸروط.
ّ
 يقوم المجمع الكيميائي التونسي بعد اﻻنتهاء من هذه اﻷﻋمال بتوجيه الملفات إلى اللجن ة
ص ة للمراقﺒ ة والمتابع ة بالهيئ ة العلي ا للطل ب العم ومي ﻹج راء المراقﺒ ة الﻼّزم ة
المخت ّ
ﻋليه ا طﺒق ا ﻷحك ام الفص ل  10م ن اﻷم ر ﻋ دد  1039لس نة  2014الم ؤرخ ف ي 13
م ارس  .2014وإذا م ا اقتض ت أﻋم ال اللّجن ة الم ذﻛورة طل ب المؤيّ دات المض منة
بالتصاريح أو مؤيدات إض افية ح ول م ا ﺗ م التص ريح ب ه بخص وص الم ؤهﻼت العلمي ة
والمهني ة ،ف ّ
إن ه ذا الطل ب يو ّج ه إل ى المح امين المعني ين م ن قﺒ ل المجم ع الكيمي ائي
التونسي.
ب .المؤ ّهﻼت العلميّﺔ للمﺤﺎﻣي )  20نقﺎط(:

صل ﻋليها المﺸارك ﺗسند اﻷﻋ داد بحس ب وﻋ دد ال دورات التكوينيّ ة الت ي
إضافة إلى الﺸهادات العلميّة التي ﺗح ّ
ﺗلقّاها أو شارك فيها ﻋلى النحو التالي:
صص ة ف ي إط ار
 ﺗسند بصفة آلية  05نقاط لك ّل مﺸارك شارك فعليا أو ﺗابع بنجاح دورة ﺗكويني ة متخ ّالمستمر ﻹﺳتكمال الخﺒرة المهنيّ ة الت ي ﺗنظمه ا الهيئ ة الوطني ة بالتنس يق م ع المعه د
دورات التكوين
ّ
اﻻﻋلى للمحامين ويﺒلغ ﺳقف النقاط بهذا العنوان ﻋﺸرة ).(10
 ﺗس ند نقط ة واح دة ) (01لك ّل مﺸ ارﻛة ناجح ة ف ي دورة ﺗكوينيّ ة ق ام به ا المﺸ ارك ف ي إط ار أنﺸ طةالهياﻛل الدوليّة للمحامين ويﺒلغ ﺳقف النقاط بهذا العنوان ﻋﺸرة ).2(10
ﻹثﺒات المﺸارﻛة في ه ذه ال دورات ،يق دّم المح امي المترش ح نس خة مطابق ة لﻸص ل م ن ش هادة المﺸ ارﻛة ف ي
2ﻋندما يتعلّق اﻷمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قﺒل الهياﻛل العموميّة ،يؤخ ذ ،باﻹض افة إل ى ذل ك ،بع ين اﻻﻋتﺒ ار
ضمن هذا المعيار الفرﻋ ي دورات ﺗكوينيّ ة ق ام به ا مح امي ف ي إط ار أنﺸ طة الهياﻛ ل الدوليّ ة للمح امين م دى إلم ام المح امي
المتر ّ
شح بلغة المحكمة المنﺸورة أمامها القضيّة أو اللغ ة المتفّ ق ﻋليه ا ف ي العق د أو ﻋن د اﻻقتض اء اللغ ة اﻹنجليزي ة .ويمك ن،
ﻛذلك ،اﻷخذ بعين اﻻﻋتﺒ ار إض افة إل ى ه ذه المق اييﺲ ،انض واء المح امي أو ش رﻛة المحام اة ف ي ش ﺒكة مهنيّ ة دوليّ ة لمكاﺗ ب
محاماة من ﻋدمه.
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الدورة المعنية.
ت .حجم المهﺎم الموكولﺔ للمترشح ﻣن قبل الهيﺎكل العموﻣيّﺔ وعددهﺎ ) 30نقطﺔ (

يه دف ه ذا المعي ار إل ى إﻋط اء أﻛث ر ف رص للمتر ّ
ش حين المتف ّرغين .ل ذلك بق در م ا يك ون المح امي
متفرغا للمه ّمة بقدر ما يرﺗفع الع دد المس ند إلي ه به ذا العن وان والعك ﺲ ب العكﺲ وذل ك ﻋل ى
المترشح
ّ
النحو التالي :

 يت ّم حذف نصف نقط ة ﻋ ن ﻛ ّل قض يّة جاري ة ،لفائ دة هيك ل ﻋم ومي ف ي الط ور اﻻبت دائي ف ي ﺗ اريخ ﺗق ديمالتر ّ
شح للمﺸارﻛة في طلب العروض ﻋلى أﻻ يتجاوز  10نقاط.
 يت ّم حذف نصف نقطة ﻋن ﻛ ّل قضيّة جارية لفائدة هيكل ﻋمومي في طور اﻻﺳتئناف في ﺗاريخ ﺗقديم التر ّشح
للمﺸارﻛة في طلب العروض ﻋلى أﻻ يتجاوز  10نقاط.

 ي ت ّم ح ذف نص ف نقط ة ﻋ ن ﻛ ّل قض يّة جاري ة لفائ دة هيك ل ﻋم ومي ل دى محكم ة التعقي ب ف ي ﺗ اريخ ﺗق ديمالتر ّ
شح للمﺸارﻛة في طلب العروض ﻋلى أﻻ يتجاوز  10نقاط.

الفصل  : 17تعيين المﺤﺎﻣي أو الشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣين :

ص ﻼ ح ول مع ايير إختي ار
ﺗعد ّ لجنة الفتح و التقييم المحدثة لدى المجمع الكيمي ائي التونس ي ﺗقري را مف ّ
المتر ّ
ض ح في ه ﻛيفيّ ة ﺗرﺗي ب المتر ّ
ش حين وأﺳ ﺒاب إقص اء بع ض
شحين ونتائج أﻋمال التقييم ﻋلى ضوء ذلك ﺗو ّ
العروض إن حصل ذلك.

صة للمتابعة والمراقﺒة المحدثة بالهيئة
ويوجه المجمع الكيميائي التونسي وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة المخت ّ
والمؤرخ في  28جانفي 2014
العليا للطلب العمومي طﺒقا ﻷحكام الفصل 7من اﻷمر ﻋدد  764لسنة 2014
ّ
ﻹجراء مراقﺒتها ﻋليها طﺒقا لمقتضيات الفصل  8من اﻷمر السالف الذﻛر وإﻋادة النظر فيها ،ﻋند اﻹقتضاء.
وبعد اﻹنتهاء من هذه اﻷﻋمال  ،ﺗو ّجه اللجنة المذﻛورة قرارها إلى المجمع الكيميائي التونسي لتنفيذه.

الفصل  :18إﻣضﺎء العقد والشّروع في المه ّمﺔ :

يت ّم إﻋﻼم المحامي أو شرﻛة المحاماة الذي ﺗ ّم اختي اره م ن قﺒ ل المجم ع الكيمي ائي التونس ي ف ي العن وان
المﺒيّن بوثيقة التع ّهد .ويجب ﻋليه إمضاء العقد المحرر باللغة العربي ة طﺒق ا ﻷنم وذج المص احب له ذا .و يمك ن
إض افة بن ود ي رى الط رفين أهميّته ا و ض رورة ﺗوض يحها و ذل ك حس ب مقتض يات و واق ع نﺸ اط المجم ع
الكيميائي التونسي.
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ﻣلﺤق عدد  : 1وثيقﺔ التعهد

ﻣلﺤق عدد  : 2بطﺎقﺔ إرشﺎدات عﺎﻣﺔ حول المشﺎرك
ﻣلﺤق عدد  : 3تصريح على الشرف بعدم التأثيرفي ﻣختلف إجراءات التعيين وﻣراحل إنجﺎز المه ّمﺔ
ﻣلﺤق عدد  : 4تصريح على الشرف بعدم ﻣبﺎشرة العمل لدى المجمع الكيميﺎئي التونسي

كراس الشروط
ﻣلﺤق عدد  : 5تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الﺤﺎﻻت اﻹقصﺎئيّﺔ المنصوص عليهﺎ بﺎلفصل  2ﻣن ّ
ﻣلﺤق عدد  : 6تصريح على الشرف بصﺤّﺔ البيﺎنﺎت والمراجع العﺎ ّﻣﺔ المذكورة في الغرض
ﻣلﺤق عدد  : 7قﺎئمﺔ إسميـﺔ في المﺤﺎﻣين أو أعضﺎء الشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة

ﻣلﺤق عدد  :8إلتزام المﺤﺎﻣي أو أعضﺎء الشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة بنيﺎبﺔ المجمع الكيميﺎئي التونسي لدى المﺤﺎكم و سﺎئر الهيئﺎت
القضﺎئيﺔ و التﺤكيميﺔ و اﻹداريﺔ و التعديليﺔ
ﻣلﺤق عدد  :9قﺎئمﺔ المراجع المبينﺔ للتجربﺔ العﺎﻣﺔ للمﺤﺎﻣي أو للمﺤﺎﻣين المنتمين للشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة خﻼل الخمس السنوات
اﻷخيرة

ﻣلﺤق عدد  :10قﺎئمﺔ الدورات التكوينيﺔ المتخصصﺔ التي تﺎبعهﺎ المﺤﺎﻣي المبﺎشر أو المﺤﺎﻣين المنتمين للشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة في
إطﺎر دورات التكوين المستمر التي تنظمهﺎ الهيئﺔ الوطنيﺔ للمﺤﺎﻣين بﺎلتنسيق ﻣع المعهد اﻷعلى للمﺤﺎﻣين أو في إطﺎر أنشطﺔ الهيﺎكل الدوليﺔ
للمﺤﺎﻣين
ﻣلﺤق عدد  :11سيـــرة ذاتيـــﺔ
ﻣلﺤق عدد  :12جدول التعهدات في القضﺎيﺎ ﻣوضوع اﻹنﺎبﺎت الجﺎريﺔ والتي ﻻ تزال ﻣنشورة لدى المﺤﺎكم وسﺎئر الهيئﺎت القضﺎئيﺔ و
التﺤكيميّﺔ واﻹداريﺔ و التعديليّﺔ
الفصل  :13عقد النيﺎبﺔ المبرم بين المﺤﺎﻣي المبﺎشر أو الشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة و المجمع الكيميﺎئي التونسي

ﻣلﺤق عدد 1

وثيقﺔ التع ّهد
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 إني الممضي أﺳفله )اﻻﺳم واللقب والخطة(...................................................................... المتصرف باﺳم ولحساب...........................................................................................: المنخرط بصندوق الحيطة و التقاﻋد ﺗحت ﻋدد................................................................ : المعيّن محل مخابرﺗه بـ )ذﻛر العنوان بالكامل(.................................................................. بصفتي ............................................................................................................... :وبعد اﻹطﻼع ﻋلى إﻋﻼن طلب العروض وﻋلى ﻛراس الﺸروط اﻹدارية الخاصة المتعلقين بإختيار
محامي مﺒاشر و شرﻛة مهنية للمحامين من قﺒل المجمع الكيميائي جهة ﺗونﺲ أو صفاقﺲ أو قابﺲ أو قفصة .
وبعد أن قدّرت ﻋلى مسؤوليتي طﺒيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
أﺗع ّهد وألتزم بما يلي :
 (1بنيابة المجمع الكيميائي التونسي جهة ........................................................................
 (2قﺒول المه ّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون ﺗحفّظ.
 (3انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة وفقا لمقتضيات ﻛراس الﺸروط المذﻛورة أﻋﻼه ،مقابل الثّمن المحدّد
طﺒقا للتراﺗيب القانونيّة المعمول بها في الميدان.
صة باﻹنابات لدى المحاﻛم موضوع الصفقة خﻼل مدة قدرها  07أيام قﺒل الجلسة
 (4ﺗسليم التقارير الخا ّ
المحددة وفقا لما ﺗنص ﻋليه ﻛراس الﺸروط اﻹدارية الخاصة.
ﺗكون جزءا من العقد.
 (5ﺗطﺒيق جميع الﺒنود المدرجة بكراس الﺸروط اﻹدارية الخاصة التي ّ
 (6اﻹبقاء ﻋلى شروط هذا التعهد مدة  60يوما ابتداء من اليوم الموالي ﻵخر أجل محدد لقﺒول العروض.
 (7أشهد أنني لست )أو ّ
ي حجر قانوني .وفي
أن الﺸرﻛة التي أمثلها ليست( في حالة ﺗضارب مصالح أو أ ّ
صورة ثﺒوت خﻼف ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد بصفة آلية و أﺗحمل مسؤوليتي القانونية المترﺗﺒة ﻋن ذلك.
يدفع المجمع الكيميائي التونسي المﺒالغ المستوجﺒة بموجب ﻋقد الصفقة ويحولها إلى الحساب المفتوح بالﺒنك أو
الﺒريد ............................ :ﺗحت ﻋدد ) .......................... :ذﻛر الهويّة الﺒنكية أو الﺒريدية(.
حرر بـ  ..................في......................
)إمضاء وختم المﺸارك(

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

ﻣلﺤق عدد 2
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بطﺎقﺔ إرشﺎدات عﺎﻣﺔ حول المشﺎرك
اﻻﺳم واللقب أو إﺳم الﺸرﻛة المهنية للمحـاماة ............................................................................:
المرﺳم بالهيئة الوطنيّة ﺗحت ﻋدد................... :بتاريخ...............................................................:
المقر ....................................................................................................................:
ﻋنوان
ّ
ﻋنوان موقع الواب إن وجد.................................................................................................. :
الهاﺗف........................................................................................................................... :
العنوان اﻹلكتروني للمحامي أو شرﻛة المحاماة .........................................................................:
المعرف الجﺒائي ..........................................................................................................:
رقم
ّ
المفوض ﻹمضاء وثائق العرض )اﻻﺳم واللقب والخطة( ....................................................
الﺸخص
ّ

حرر بـ  ..................في......................
ّ
) إمضاء وختم المﺸارك(
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ﻣلﺤق عدد 3
تصريح على الشرف بعدم التأثير
في ﻣختلف إجراءات التعيين وﻣراحل إنجﺎز المه ّمﺔ

إنّي الممضي أﺳفله )اﻹﺳم واللّقب( ..........................................................................................
ممثّل الﺸرﻛة المهنيّة للمحامين...............................................................................................

المرﺳم بالهيئة الوطنيّة ﺗحت ﻋدد  .............................بتاريخ ....................................................
المعيّن مح ّل مخابرﺗه بـ )العنوان الكامل(...................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المﺸارك"

أصرح ﻋلى شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مﺒاشرة أو بواﺳطة الغير بتقديم وﻋود أو ﻋطايا أو هدايا
ّ
قصد التأثير في مختلف إجراءات إﺳناد الصفقة لفائدﺗي.

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

)إمضاء وختم المﺸارك(
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ﻣلﺤق عدد 4
تصريح على الشرف بعدم ﻣبﺎشرة العمل لدى المجمع الكيميﺎئي التونسي
صﺎحب طلب العروض
إنّي الممضي أﺳفله )اﻻﺳم واللّقب( ..........................................................................................
ممثّل الﺸرﻛة المهنيّة للمحامين...............................................................................................

المرﺳم بالهيئة الوطنيّة ﺗحت ﻋدد  .............................بتاريخ ....................................................

المعيّن مح ّل مخابرﺗه بـ )العنوان الكامل(...................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المﺸارك"

أصرح ﻋلى شرفي أنّني لست ﻋونا من أﻋوان المجمع الكيميﺎئي التونسي و لم أكن ﻣن أعوانه
ّ
أو لم يمضي ﻋلى إنقطاﻋي ﻋن العمل به مدّة خمﺲ ﺳنوات ﻋلى اﻷق ّل.

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

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

)إمضاء وختم المﺸارك(
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ﻣلﺤق عدد 5
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
كراس الشروط
الﺤﺎﻻت اﻹقصﺎئيّﺔ المنصوص عليهﺎ بﺎلفصل  2ﻣن ّ

إنّي الممضي أﺳفله )اﻹﺳم واللّقب( ..........................................................................................
ممثّل الﺸرﻛة المهنيّة للمحامين ..............................................................................................

المرﺳم بالهيئة الوطنيّة ﺗحت ﻋدد  .............................بتاريخ ....................................................
المعيّن مح ّل مخابرﺗه بـ )العنوان الكامل( ..................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المﺸارك"

أص ّرح ﻋل ى ش رفي أنّ ي وﻛافّ ة أﻋض اء الفري ق المت د ّخل م ن المح امين ﻻ نوج د ف ي إح دى ح اﻻت المن ع
ّ
المنظم لمهنة المحاماة.
المنصوص ﻋليها بالمرﺳوم

أصرح أنّنا ﻻ نوجد في إحدى الح اﻻت المنص وص ﻋليه ا ب الفقرة اﻷخي رة م ن الفص ل الث اني م ن ﻛ راس
ﻛما
ّ
شروط طلب العروض و أنني لست بصدد إنابة منﺸأة ﻋمومية أو هيكل ﻋمومي .

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

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

)إمضاء وختم المﺸارك(
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ﻣلﺤق عدد 6
تصريح على الشرف بص ّﺤﺔ البيﺎنﺎت
والمراجع العﺎ ّﻣﺔ المذكورة في الغرض
إنّي الممضي أﺳفله )اﻹﺳم واللّقب( ..........................................................................................
ممثّل الﺸرﻛة المهنيّة للمحامين ..............................................................................................

المرﺳم بالهيئة الوطنيّة ﺗحت ﻋدد  .............................بتاريخ ....................................................

المعيّن مح ّل مخابرﺗه بـ )العنوان الكامل(...................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المﺸارك"

أصرح ﻋلى ال ّ
ﺸرف بص ّحة الﺒيانات والمراجع العا ّمة التي قد ّمتها في هذا العرض.
ّ
وأﺗح ّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ﻋدم ثﺒوت ص ّحة الﺒيانات والمراجع العا ّمة أو ﺗﺒعا لعدم ﺗقديمي للّجنة
المكلّفة بالفرز لما يثﺒتها من وثائق بعد طلﺒها منّي لمدّة ﺗتجاوز ﻋﺸرة أيّام.

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

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

)إمضاء وختم المﺸارك(
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ﻣلﺤق عدد 7
قﺎئمﺔ إسميـﺔ في المﺤﺎﻣين
أو أعضﺎء الشركﺔ المهنيّﺔ للمﺤﺎﻣﺎة
عر
1

اﻻسم واللقب

الشهﺎدة المﺤرز عليهﺎ

تﺎريخ الترسيم بﺎلهيئﺔ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
....

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

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

)إمضاء وختم المﺸارك(
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ﻣلﺤق عـدد 8

إلتزام المﺤﺎﻣي و أعضﺎء الشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة بنيﺎبﺔ المجمع الكيميﺎئي التونسي
لدى المﺤﺎكم و سﺎئر الهييئﺎت القضﺎئيﺔ و التﺤكيميﺔ و اﻹداريﺔ و التعديليﺔ

أقر ّ
بأن الفريق
إني الممضي أﺳفله )اﻹﺳم واللّقب(……ّ ………….............................................
أقر بصحة ﻛافّة
المتدخل
والمتكون من السيّدات والسادة اﻵﺗي ذﻛرهم يلتزم ) ألتزم( بإنجاز المه ّمة .ﻛما ّ
ّ
المعلومات الواردة بهذا العرض:
اﻹﺳم واللقب

...

قار

غير قار

المحكمة المرﺳم بها

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

إمضاء المحامي معرف به

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

)إمضاء وختم المﺸارك(

1
صصة لك ّل واحد منهم مع التعريف باﻹمضاء بالنسﺒة للمحامين
يتعيّن ﻋلى ﻛ ّل المتدخلين المعنيين اﻹمضاء في الخانة المخ ّ
ﻋلى أن يكون ﺗاريخ التعريف باﻹمضاء وجوبا بعد صدور إﻋﻼن طلب العروض
23

1

ﻣلﺤق عـدد 9

قﺎئمﺔ المراجع المبينﺔ للتجربﺔ العﺎﻣﺔ للمﺤﺎﻣي المبﺎشر أو للمﺤﺎﻣين المنتمين للشركﺔ
المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة خﻼل الخمسﺔ السنوات اﻷخيرة
التي تسبق تﺎريخ تقديم العروض
جدول تأليفي للمراجع العﺎ ّﻣﺔ

ﻋدد اﻻنابات

المحكمة

موضوع اﻹنابة

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2013

الطور

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2014
التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2015
التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2016
التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2017
العدد الجملي لﻺﻧابات المصرح بها خﻼل الخمس ﺳﻧوات

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

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

)إمضاء وختم المﺸارك(

24

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

جدول تفصيلي للمراجع العﺎ ّﻣﺔ
الهيكل العمومي أو الﺸخص
الخاص

موضوع
اﻹنابة

المحكمة

ﻋدد القضيّة

الطور

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

ﺗاريخ بداية وانتهاء
المه ّمة

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

)إمضاء وختم المﺸارك(
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ﻣلﺤق عـدد 10

قﺎئمﺔ الدورات التكوينيﺔ المتخصصﺔ التي تﺎبعهﺎ المﺤﺎﻣي المبﺎشر أو المﺤﺎﻣين المنتمين
للشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة في إطﺎر دورات التكوين المستمر التي تنظمهﺎ الهيئﺔ الوطنيﺔ
للمﺤﺎﻣين بﺎلتنسيق ﻣع المعهد اﻷعلى للمﺤﺎﻣين أو في إطﺎر أنشطﺔ الهيﺎكل الدوليﺔ
للمﺤﺎﻣين

عر
1
2
3
4

السنة

المحور

الدورات التكوينيﺔ و شهﺎدات استكمﺎل الخبرة المسلمﺔ ﻣن قبل الهيئﺔ الوطنيﺔ بﺎلتنسيق ﻣع المعهد اﻷعلى للمﺤﺎﻣين

5
6
7
1

الدورات التكوينيﺔّ للمﺤﺎﻣين في اطﺎر أنشطﺔّ الهيﺎكل الدوليﺔ

2
3
4
5
6
7

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

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

)إمضاء وختم المﺸارك(

يقدّم المﺤﺎﻣي المترشح نسخﺔ ﻣطﺎبقﺔ لﻸصل ﻣن شهﺎدة المشﺎركﺔ في الدورة المعنيﺔ.
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ﻣلﺤق عدد 11

سيـــرة ذاتيـــﺔ
* اﻹﺳم واللقب............................................................................................................... :
* ﺗاريخ الوﻻدة ومكانها...................................................................................................... :
*ﺗاريخ الترﺳيم بالهيئة الوطنيّة ........................................................................................... :
* ﺗاريخ الترﺳيم بقسم اﻹﺳتئناف ...........................................................................................:
* ﺗاريخ الترﺳيم بقسم التعقيب ............................................................................................. :
* ﻋنوان موقع الواب إن وجد .............................................................................................. :

الشـهــﺎئد العلميــﺔ التي تﺤصل عليهﺎ المترشح :

المؤﺳسة الجامعية

الﺸهـادة العلميّة

ّ
ﻣلخص الخبرة العﺎ ّﻣﺔ في المﺤﺎﻣﺎة :
الهيكل أو الﺸرﻛة الناشطة في
القطاع الخاص التي قام
المحامي أو شرﻛة المحاماة
بنيابتها

ميدان النزاع

الدراسﺎت والبﺤوث
-

27

ﺗاريخ إنجاز هذه
اﻷﻋمال

التـخـرج
ﺳنة
ّ

النتائج المح ّققة أو
نتائج اﻷﻋمال
المنجزة

-

المعطيﺎت اﻹضﺎفيﺔ التي يرى المترشح أهميﺔ ذكرهﺎ في ﻧشاطه في العﻼقة بالمه ّمة
المترشّح إليها:

 التكوين في اللغات.

اللغﺔ

جيد

ﻣتوسط

جيد جدا

 الخبرة في ميدان معين قبل الترﺳيم في المحاماة

-

 اﻹﻧضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة :
-

إمضاء صاحب السيرة الذاﺗية

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

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

)إمضاء وختم المﺸارك(
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ﻣمتﺎز

ﻣلﺤق عدد 12

جدول التعهدات في القضايا موضوع اﻹﻧابات الجارية والتي ﻻ تزال
مﻧشورة لدى المحاكم وﺳائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واﻹدارية
والتعديليّة
اﻹﻧابات الجارية
عدد اﻹﻧابات

موضوع اﻹﻧابات

المحاكم أو الهيئات المﻧشورة أمامها
القضايا

اﻵجال التقريبية
ﻹﻧتهاء اﻹﻧابات
الجاريّة

المﻼحظات اﻹضافية
والتوضيحية التي يراها
المترشح أﻧّها ضروريّة
لذكرها لتحديد جدول
التعهدات

إمضاء وختم المترشح

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

ﻣلﺤق عدد 13

ﻣشروع عقد النيﺎبﺔ المبرم
بين المجمع الكيميﺎئي التونسي والمﺤﺎﻣي المبﺎشر أو
الشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة

بيــــــن :

المجمع الكيميﺎئي التونسي ،شركﺔ خفيﺔ اﻹسم رأس ﻣﺎلهﺎ  476.084,064دينﺎرا تونسيﺎ ،ﻣقرهﺎ اﻹجتمﺎعي الكﺎئن بـ ،7نهج
المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ 1002 ،تونس البلفيدير ،المدرجﺔ بﺎلسجل التجﺎري بتونس تﺤت عدد  ،B133611997رقم التعريف

الجبﺎئي  003876 L/A/M/000والممثلﺔ في شخص السيد  ...............بصفته الكﺎتب العﺎم أو الرئيس المدير العﺎم.
ﻣن جهﺔ أولى

واﻷستﺎذ ...المرسم بﺎلهيئﺔ الوطنيﺔ للمﺤﺎﻣين تﺤت  ...بتﺎريخ  ...المعين ﻣﺤل ﻣخﺎبرته بـ  ...صﺎحب المعرف الجبﺎئي عدد .......
أو الشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣين ) بيﺎن التسميﺔ اﻹجتمﺎعيﺔ – شكل الشركﺔ :تجﺎري)خفيﺔ اﻹسم أو ذات ﻣسؤوليﺔ ﻣﺤدودة( رأس

ﻣﺎلهﺎ ﻣتبوع بعبﺎرة ...أو ﻣدني  -في شخص ﻣمثلهﺎ القﺎنوني ...

ﻣن جهﺔ ثﺎنيﺔ

اﻷول  :تعريف المه ّمـﺔ :
الفصل ّ
ﺗتمثّل مهمة اﻷﺳتاذ ) .......أو الﺸرﻛة المهنية للمحامين( طﺒق هذا العقد في القيام بجميع اﻹجراءات القانونيّة
المستوجﺒة للدفاع ﻋن مصالح المجمع الكيميائي التونسي جهة ﺗونﺲ أو صفاقﺲ أو قابﺲ أو قفصة لدى
المحاﻛم وﺳائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واﻹدارية والتعديليّة وفق ما ﺗقتضيه اﻷحكـام التﺸريعية الجاري
بها العمل المتعلقة باﻹجـراءات اﻹداريّـة والمدنيّة والعسكرية والتجاريّة والجﺒائيّة والجزائيّة والتحكيم  ،في
القضايا والملفات التي ﺗطلب منه  /منها إنابته فيها.
الفصل  : 2التشريع والتراتيب المنطبقﺔ على العقد :

ﺗخضع هذه الصفقة للتﺸريع و التراﺗيب الجاري بها العمل .ﻛما يخضع صاحب الصفقة و أﻋوانه إلى التﺸريع
الساري المفعول في الميدان الجﺒائي والضمان اﻹجتماﻋي.

الفصل : 3اﻷتعــﺎب :

اﻷول أﻋﻼه طﺒق أحكام القرار المﺸترك
ﺗضﺒط أﺗعاب المحاماة بخصوص المها ّم المﺸار إليها بالفصل ّ
الصادر ﻋن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي ﺗﺸمل أيضا معاليم نﺸر القضايا والطوابع الجﺒائية و
معاليم ﺗسجيل اﻷحكام و المصاريف المكتﺒية .

الفصل  : 4اﻻلتزاﻣﺎت الموضوعﺔ على كﺎهل المجمع الكيميﺎئي التونسي :

أ .يلتزم المجمع الكيميﺎئي التونسي بتوفير الظروف المﻼئمة ﻹنجاز المحامي أو /الﺸرﻛة
المهنية للمحاماة مه ّمته/ها .ولهذا الغرض ،يتولى خاصة ﺗوفير ﻛل أصول مؤيدات القضايا
التي ﺗطلب من المحامي وﺗضمينها مع رﺳالة التكليف مقابل وصل ﺗسلّم ممضى من
30

المحامي .ﻛما يض ّمن الملف وجوبا بمذﻛرة ﺗوضيحية ﺗلخص معطيات الملف وطلﺒات أو
دفوﻋات المجمع الكيميائي التونسي حسب الحالة.
ب .ﺗمكين المحامي أو /الﺸرﻛة المهنية للمحاماة من المعطيات المطلوبة ﺳواء من طرفه أو
من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل المعني قﺒل موﻋد الجلسة ،أو اﻻجتماع ،بأﺳﺒوع
ﻋلى اﻷقل.
ت .ﻋدم نﺸر أو ﺗوزيع ﺗقارير صاحب الصفقة والمؤيدات التي قد ّمها في إطار نيابة المجمع
الكيميائي التونسي
ّ
ث .ﻻ يمكن للمجمع الكيميائي التونسي ﻛﺸف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلقة
بالمحامي أو بالﺸرﻛة المهنية للمحاماة المتعاقد معها طﺒقا ﻷحكام الفقرة اﻷولى من الفصل
المؤرخ في  28جانفي  2014المتعلّق بضﺒط شروط
 14من اﻷمر ﻋدد  764لسنة 2014
ّ
وإجراءات ﺗكليف المحامين ﻹنابة الهياﻛل العمومية لدى المحاﻛم والهيئات القضائية
واﻹدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

الفصل  : 5طرق خﻼص المﺤﺎﻣي المتعﺎقد أو الشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة المتعﺎقدة:

يت ّم خﻼص صاحب الصفقة ﻋن طريق ﺗحويل إلى الحساب الجاري للمحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحامين.
يتولى الخﻼص :

 oاﻹدارة الماليّة المرﻛزية بالنسﺒة لجهة ﺗونﺲ
 oواﻹدارات المالية بالنسﺒة لجهات صفاقﺲ و قابﺲ و قفصة.

يت ّم إصدار اﻷمر بصرف المﺒالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثﻼثون ) (30يوما من ﺗاريخ إيداع
الفاﺗورة بعد صدور الحكم أو اﻹﻋﻼم بالنسخة التنفيذية إذا ﻛان الحكم صادرا لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.

وﺗحمل ﻋلى المجمع الكيميائي التونسي أجرة ﻋدول التنفيذ ) بإﺳتثاء القضايا في طور التعقيب و ﺗلك المﺸورة
لدى المحكمة العقارية و المحكمة الﻺدارية التي يتحمل فيها المحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحاماة معاليم ﺗسليم
الوثائق و المؤيدات(
و ﺗحمل ﻋلى المجمع الكيميائي التونسي وﻋدول اﻹشهاد والخﺒراء ومصاريف الترﺳيم بإدارة الملكية العقارية
وﺗسجيل اﻷحكام.
ّ
ﻛما يتح ّمل المجمع الكيميائي التونسي مصاريف التنقل المتعلقة باﻹنابات خارج مجال منطقة ﺗونﺲ الكﺒرى
)وﻻية ﺗونﺲ و بن ﻋروس و منوبة و أريانة ( بالنسﺒة لجهة ﺗونﺲ أو خارج مراﻛز الوﻻيات بالنسﺒة لجهة
صفاقﺲ وقابﺲ وقفصة ،وذلك ﻋندما ﺗتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي أو أﻋضاء شرﻛة المحاماة
لهذا الغرض  30ﻛلم في حدود حاﻻت التنقل الفعلية و الثابتة للحامي شخصيا أو ﻷﻋضاء الﺸرﻛة المهنية
للمحامين المتعهدين بملف اﻹنابة.
الملف التنقّل للخارج ،يتكفّل المجمع الكيميائي التونسي بتح ّمل مصاريف التن ّقل
وإذا ما إقتضت ضرورة
ّ
واﻹقامة حصريّا في حدود أيّام المه ّمة دون ﺳواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.
وفي ﻛل الحاﻻت ،ﺗكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واﻹقامة في الخارج موضوع إﺗّفاق ﻛتابي منفرد
ومسﺒق بين الطرفين و ذلك بصرف النظر ﻋن اﻹﺗفاقية المتعلقة باﻷﺗعاب.
إﻻّ أنّه وفي صورة ﺗسﺒقة المصاريف من قﺒل المحامي أو شرﻛة المهنية للمحاماة  ،يتولى المجمع الكيميائي
التونسي خﻼصها ﻋلى أﺳاس فاﺗورات مثﺒتة لهذه اﻷﻋمال مسلّمة من المعنيين القائمين باﻷﻋمال موضوع
اﻹﺳترجاع وذلك اثر التثﺒت من الطابع الفعلي ﻹنجاز المه ّمة.
الفصل  : 6اﻹلتزاﻣﺎت الموضوعﺔ على كﺎهل المﺤﺎﻣي أو الشركﺔ المهنيﺔ للمﺤﺎﻣﺎة:
يلتزم المحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحاماة بما يلي:

 بذل العناية الﻼزمة للدفاع ﻋن مصالح المجمع الكيميائي التونسي ﻋند إنابته له أمام المحاﻛم أو الهياﻛل أوالهيئات المختصة.
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 حضور ﻛل الجلسات بنفسه أو بواﺳطة مساﻋديه من المحامين ،ﻋند اﻹقتضاء ،وإﻋﻼم المجمع الكيميائيالتونسي ﻛتابيا بمآلها في أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة ) (03أيام من ﺗاريخ إنعقادها.
صصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاﻋات المجمع الكيميائي التونسي أو
 حضور اﻻجتماﻋات المخ ّبدراﺳة الملفات التي وقع ﺗكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة المجمع الكيميائي التونسي فيها.

ولهذا الغرض ،يتولى المجمع الكيميائي التونسي دﻋوﺗه ﻛتابيا ﺳواء ﻋن طريق الفاﻛﺲ أو الﺒريد
اﻹلكتروني لحضور هذه اﻹجتماﻋات وذلك قﺒل إنعقادها وفي حيّز زمني معقول.
 ﺗمكين المجمع الكيميائي التونسي ،مقابل وصل ﺗسلّم ،من مﺸروع العريضة أو التقرير ،حسب الحالةالمزمع ﺗقديمها بمناﺳﺒة ﻛل جلسة أو اﻻﺳتﺸارة قﺒل إمضائها حتى يﺒدي رأيه فيها .وفي صورة ﻋدم إبداء
المجمع الكيميائي التونسي لمﻼحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام ﻋمل من ﺗاريخ ﺗسلمها من قﺒله،
فيعد ّ ذلك موافقة ضمنية منه ﻋلى محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اﻹجراءات التي يقتضيها القانون.
 ﺗمكين المجمع الكيميائي التونسي من شهادة في خﻼص معاليم الضمان اﻹجتماﻋي وخﻼص معاليمإنخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة وذلك وجوبا قﺒل خﻼص اﻻﺗعاب.
 اﻹجابة ﻋن إﺳتﺸارات و ﺗساؤﻻت المجمع الكيميائي التونسي بخصوص القضايا المكلف بها في أجلمعقول.
الفصل  : 7ﻣدّة العقد :

ﺗضﺒط مدّة العقد بـثﻼث ﺳنوات ﺗﺒدأ من  .........وﺗنتهي في .......................................

صة للمتابعة
وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ اﻷخير ولم يتم ﺗعيين محامي من قﺒل اللجنة المخت ّ
والمراقﺒة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي  ،فيتولى مواصلة هذه القضايا وفق قواﻋد العناية المهنيّة
نص الحكم الصادر
وذلك إلى حين إنتهاء طورها الجاري ،دون ﺳواه ،وﺗمكين المجمع الكيميائي التونسي من ّ
فيها.
الفصل  : 8التق ّيد بتركيبﺔ الفريق المتد ّخـل :

يلتزم صاحب الصفقة بتوفير الفريق الذي ر ّ
شحه في المﺸارﻛة في طلب العروض من حيث العدد والمستوى
العلمي والتجربة المهنيّة دون ﺳواه.
إﻻّ أ ّنه وفي صورة ﺗغيير الترﻛيﺒة في اﻷثناء ،فيجب ﻋلى المحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحاماة إﻋﻼم المجمع
الكيميائي التونسي بذلك ﻛتابيا مسﺒّقا وﺗغيير المحامي أو المحامين المتخلين ﻋن المه ّمة بمن لهم نفﺲ
المؤهﻼت العلمية والمهنيّة ونفﺲ التجربة من حيث ﻋدد السنوات ﻋلى أن يحظى ذلك ،بموافقة المجمع
الكيميائي التونسي ﻛتابيا ﻋلى هذا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتم ﻋرضه مسﺒقا ﻋلى
اللجنة المختصة للمتابعة و المراقﺒة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.
وفي خﻼف ذلك ،وفي صورة ﺗعذّر ﺗوفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات ﻛراس الﺸروط الذي ﺗ ّم ﻋلى
شح المقترح ،فله ّ
أﺳاﺳه إختيار المتعاقد أو في صورة ﻋدم موافقة المجمع الكيميائي التونسي ﻋلى المتر ّ
حق
فسخ العقد بعد إصدار ﺗنﺒيه في الغرض للمحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحاماة ﻋن طريق ﻋدل منفذ وإمهاله
بأجل إضافي أقصاه خمسة ﻋﺸر ) (15يوما لم يقع ﻋلى إثره ﺗدارك النقص أو إصﻼح الخلل مقارنة مع
العرض المقد ّم من قﺒله.
الفصل :9فسخ العقد:

مع مراﻋاة مقتضيات الفقرة اﻷخيرة من الفصل  ،8يفسخ هذا العقد  ،آليا ،في الحاﻻت التالية :

 بإنتهاء مدّة التكليف المﺸار إليها بالفصل السابع أﻋﻼه. بوفاة المحامي أو حل الﺸرﻛة المهنية للمحاماة أو اﻹحالة ﻋلى ﻋدم المﺒاشرة. ﻋدم إيفاء صاحب الصفقة بالتزاماﺗه التعاقدية .و في هذه الصورة يوجه له المجمع الكيميائي التونسيﺗنﺒيها بواﺳطة رﺳالة مضمونة الوصول يدﻋوه فيها إلى القيام بالتزاماﺗه في أجل محد ّد ﻻ يق ّل ﻋن ﻋﺸرة
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أيام ابتداء من ﺗاريخ ﺗﺒليغ التنﺒيه .وبانقضاء هذا اﻷجل ،يمكن للمجمع الكيميائي التونسي فسخ العقد دون
ي إجراء آخر أو ﺗكليف من يتولى إنجازه حسب اﻹجراء الذي يراه مﻼئما.
أ ّ
 إذا ثﺒت لدى المجمع الكيميائي التونسي إخﻼل صاحب الصفقة بالتزامه و إهدار حق المجمع الكيميائيالتونسي في التقاضي أو ثﺒت قيامه مﺒاشرة أو بواﺳطة الغير بتقديم وﻋود أو ﻋطايا أو هدايا قصد التأثير
في مختلف إجراءات إبرام العقد و انجازه.

ويتولى المحامي أو الﺸرﻛة المهنية للمحاماة إرجاع الوثائق التي بحوزﺗه في أجل أقصاه خمسة ﻋﺸر يوما من
ﺗاريخ طلﺒها ﻛتابيّا من قﺒل المجمع الكيميائي التونسي.

الفصل :10

في صورة قرار المجمع الكيميائي التونسي ﺗغيير صاحب الصفقة دون وجود مﺒررات قانونيّة أو واقعية ثابتة
لذلك  ،في قضيّة ﻻ زالت جارية ،ففي هذه الحالة ،ﺗصرف له وجوبا أﺗعابه ﻛاملة التي ﺗحتسب طﺒق أحكام
المؤرخ في 20
الفصل الثالث من هذا العقد وذلك ﻋمﻼ بأحكام الفصل  40من المرﺳوم ﻋدد  79لسنة 2011
ّ
أوت  2011والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة .

فض النزاعﺎت المتعلقﺔ بهذا العقد :
الفصل : 11
ّ

في حالة نﺸوب خﻼف حول ﺗأويل أحكام هذا العقد  ،ﺗﺒ ّجل ،وجوبا ،المساﻋي الصلحية .ولهذا الغرض يتولى
مؤرخ
المجمع الكيميائي التونسي مكاﺗﺒة اللّجنة المحد ّثة بمقتضى الفصل  7من اﻷمر ﻋدد  764لسنة ّ 2014
في  28جانفي  2014المتعلّق بضﺒط شروط وإجراءات ﺗكليف المحامين بنيابة الهياﻛل العمومية لدى المحاﻛم
والهيئات القضائية واﻹدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
وبإنقضاء أجل شهر دون فصل الخﻼف وديّا ،فيمكن للطرف اﻷحرص مواصلة اﻹجراءات القانونية التي
صة.
يراها للدفاع ﻋن حقوقه لدى المحكمة المخت ّ

الفصل  :12ﻣصـﺎريف التسجيل :

ﺗحمل مصاريف التسجيل ﻋلى صاحب الصفقة.

الفصل  : 13صﺤﺔ العقد :

ﻻ يكون هذا العقد صحيحا إﻻ بعد مصادقة مجلﺲ اﻹدارة و إمضاءه من قﺒل الممثل القانوني للمجمع الكيميائي
التونسي.

الفصل  :14دخول العقد حيز التنفيذ :

يدخل هذا العقد حيز التنفيذ بعد إمضائه من قﺒل الطرفين.

الفصل  :15ﻣﺤ ّل المخـﺎبرة :

ﻋيّن ﻛل طرف محل مخابرﺗه في ﻋنوانه المذﻛور أﻋﻼه .غير أنّه يمكن ﻷحد الطرفين ﺗغيير ذلك بمقتضى
رﺳالة مضمونة الوصول مع اﻹﻋﻼم بالﺒلوغ للطرف اﻵخر أو ﻛذلك ﻋن طريق إﻋﻼم بواﺳطة ﻋدل التنفيذ .
اﻹﻣضــﺎءات
المجمع الكيميﺎئي التونسي

حــرر بـ .........في ..................
ّ

المﺤـــــــــﺎﻣي
أو شركﺔ المهنيﺔ للمﺤــﺎﻣــﺎة
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الجمهوريّﺔ التونسيّﺔ
رئاسﺔ الحكومﺔ
الهيئﺔ العليا للطلب العمومي

طلب العروض عدد 2018 /TS.18.3.0016

ﻛراس الشروط عدد2
ّ

المتعلق بتكليف محام متﺨﺼﺺ أو شرﻛﺔ مهنيﺔ للمحاماة
لنيــابﺔ المجمــع الكيميـائي التـونســي

لــدى المحاﻛـم وســـائـر الهيئـات القضـــائيــﺔ والتحـكيميــﺔ
واﻹداريﺔ والتعديليﺔ

لسنوات 2021/2018

جميع الحقوق محفوظة HAICOP
1

الفﺼل اﻷول  :موضوع طلب العروض
الفﺼل  : 2شروط المشارﻛﺔ

الفــــــهرس

الفﺼل  : 3ﻛيفيﺔ المشارﻛﺔ

الفﺼل  :4توزيع طلب العروض
الفﺼل  :5مكونات طلب العروض

الفﺼل  : 6سقف اﻷتعاب مدة العقد
الفﺼل  :7سحب ملف طلب العروض
الفﺼل  :8صلوحيﺔ العروض
الفﺼل  :9اﻹيضاحات ومﻼحق ملف طلب العروض
الفﺼل  :10الضمانات الماليﺔ
الفﺼل  :11عقد التأمين عن المسؤوليّﺔ المدنيّﺔ والمهنيّﺔ

الفﺼل  :12طريقﺔ تقديم العروض
المكونﺔ للعرض
الفﺼل  :13الوثائق
ّ
الفﺼل  :14فتح الظروف
الفﺼل  :15ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشارﻛين في الﺼفقﺔ
الفﺼل  :16تقييم العروض
الفﺼل  :17منهجيّﺔ تقييم العروض و إسناد اﻷعداد
الفﺼل  :18تعيين المحامي
الفﺼل  :19إمضاء العقد و الشروع في المهمﺔ
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اﻷول  :موضوع طلب العروض
الفﺼل ّ

يتمثّل موضوع طلب العروض في اختيار) (01محام مباشر أو ) (01شرﻛة مهنية للمحاماة من بين
سمين بجدول المحامين لنيابة المجمع الكيميائي التونسي القيام بجميع اﻹجراءات القانونيّة في حقه والدفاع
المر ّ
عنه لدى المحاﻛم وسائر الهيئات القضائية و التحكيميّة واﻹدارية و التعديليّة وفق ما تقتضيه اﻷحكـام
التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باﻹجـراءات اﻹداريّـة والمدنيّة والعسكرية والتجاريّة و الجبائيّة
والجزائيّة والتحكيم
و يبيّن عقد النيابة بدقة الحقوق و اﻹلتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.

الفﺼل  : 2شروط المشارﻛﺔ في الﺼفقﺔ:

المشارﻛة مفتوحة في إطار فردي لكافة المحامين المباشرين لدى التعقيب و للشرﻛات المهنية للمحاماة التي
يكون بها على اﻷقل محام ) (01لدى التعقيب.
ﻻ يمكن للمحامي أو للشرﻛة المهنية للمحاماة المشارﻛة في أﻛثر من عرض واحد في نفس الصفقة.

يتعين على المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة الراغب في المشارﻛة أن يكون محل مخابرته أو مقرها
بتونس الكبرى.
ﻻ يجوز قبول مشارﻛة:
تعرضوا لﻺيقاف عن المباشرة
 المحامين أو الشرﻛات المهنية للمحاماة الذين ّ
بمقتضى قرار تأديبي بات أو محلّى بالنفاذ العاجل ما لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة
صة وذلك خﻼل الثﻼث سنوات التي سبقت التاريخ اﻷقصى آخر أجل لقبول
المخت ّ
1
العروض .
 المحامين أو الشرﻛات المهنية للمحاماة الموجود في إحدى حاﻻت المنع
المنصوص عليها بالتشريع و التراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب
تضارب المصالح المرتبطة بالعﻼقة المباشرة بين المحامي والرئيس المدير العام
للمجمع الكيميائي التونسي أو بأحد أعضاء هياﻛل التّسيير أو المداولة أو تلك التي
يكون فيها المحامي أو أعضاء الشرﻛة المهنية للمحاماة قد قبل أي دعوى ضد ّ جهة
تعمل لديها أو أي مانع آخر على معنى الفصل  32من مرسوم المحاماة .

و ﻻ تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين و اﻷساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم
من ترسيمهم بجدول المحاماة.

الفﺼل  : 3ﻛيفيﺔ المشارﻛﺔ

المشارﻛة مفتوحة في إطار فردي لكافة المحامين المباشرين لدى التعقيب و للشرﻛات المهنية للمحاماة التي
يكون بها على اﻷقل محام ) (01لدى التعقيب.
 1إن التثبّت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة ﻻ يدخل ضمن مشموﻻت الهيكل العمومي )لجنة الفتح
صة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا للطلب
والفرز المحدثة للغرض( ،وإنما يندرج ضمن صﻼحيات اللّجنة المخت ّ
المختص ،عند اﻻقتضاء ،طبقا ﻷحكام الفصل  15من اﻷمر عدد
العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي
ّ
مؤرخ في  24جانفي  2014المتع ّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياﻛل العمومية لدى
 764لسنة  2014ال ّ
المحاﻛم والهيئات القضائية واﻹدارية والعسكرية و التعديلية و التحكيمية.
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الفﺼل  : 4توزيع طلب العروض

يتكــون طلب العــروض مـن قسط وحيـد موجـه إلـى المحامين المرسمين بجــدول المحاميــن لــدى التعقيب
و للشرﻛات المهنية للمحاماة التي يكون بها على اﻷقل محام ) (01لدى التعقيب متخصص )ة( في قانون
البحري و التجارة البحرية و يكون محل مخابرته )ها( بتونس الكبرى.

الفﺼل  : 5مكونات طلب العروض

يشمل طلب العروض اﻹنابات المتعلقة بالقضايا بمختلف أنواعها.

الفﺼل  : 6سقف اﻷتعاب مدة العقد

يحدد السقف الجملي التقديري ،لﻸتعاب لكامل مدة التكليف للمحامي الواحد أو للشرﻛة المحاماة الواحدة بما ما
قدره مائة و عشرة ألف دينار ) ( 110 .000بدون اعتبار اﻷداء على القيمة المضافة.

الفﺼل  : 7سحب ملف طلب العروض :

يسحب ﻛراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التالي:
 http://www.marchespublics.gov.tnأو بموقع الهيئة الوطنية للمحاماة  https://avocat.org.tn/أو
بطلب يوجه عبر البريد اﻹلكتروني للمجمع الكيميائي التونسي التالي achat.dmg@gct.com.tn:أو
مباشرة من إدارة المصالح العامة بالمجمع الكيميائي التونسي على العنوان التالي7» :نهج المملكة العربية
السعودية  1002تونس بلفدير« بدون مقابل.
الفﺼل  : 8صلوحيﺔ العروض

بمجرد تقديمها لمدة ستّين يوما ) 60يوما( ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ
يلتزم المشارﻛون بعروضهم
ّ
اﻷقصى المحدد لقبول العروض.
الفﺼل  : 9اﻹيضاحات ومﻼحق ملف طلب العروض :
يمكن لكل مشارك أن يطلب ﻛتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة ) (07أيام من تاريخ نشر اﻹعﻼن عن
طلب العروض.
ويت ّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتض ّمن اﻹجابات و التوضيحات المطلوبة و اﻹستفسارات التي يطلبها
المترشحون  ،و يوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا ﻛراس الشروط في أجل ﻻ يتجاوز عشرة ) (10أيام
قبل التاريخ اﻷقصى المحدد لقبول العروض وذلك عن طريق البريد اﻹلكتروني للمحامي أو للشرﻛة المهنية
للمحاماة المبيّن في اﻹستمارة اﻹلكترونية لسحب ﻛراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل  4من
اﻷمر عدد  764لسنة  2014المتعلق بضبط شروط و إجراءات تكليف المحامين لنيابة الهياﻛل العمومية لدى
المحاﻛم و الهيئات القضائية و اﻹدارية و العسكرية و التعديلية و التحكيمية.
ﻛما يجوز ،عند اﻹقتضاء ،تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة المترشحين.

ويمكن للمجمع الكيميائي التونسي توجيه معطيات تكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا ﻛراس الشروط قصد
مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة ) (10أيام قبل إنتهاء أجل تقديم العروض.
الفﺼل  : 10الضمانات الماليﺔ :

يعفى المشارﻛون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة بتنظيم الصفقات العموميّة.
الفﺼل  : 11عقد تأمين عن المسؤوليّﺔ المدنيّﺔ والمهنيّﺔ :

يتعين على ﻛل مشارك في طلب العروض تقديم نسخة مطابقة لﻸصل مــن العقد في تأمين المسؤولية المدنية
و المهنية سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.
4

ﻛما يجب على المحامي صاحب الصفقة أو الشرﻛة المهنية للمحاماة صاحبة الصفقة ،تجديد عقد التأمين سنويا
إلى حين اﻹعﻼم بالحكم المتعلق بآخر قضية متعهد بها.
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع بداية من يوم اﻹعﻼم بالحكم ﻵخر قضيّة تع ّهد بها المحامي أو
شرﻛة المحاماة المعني )ة(.
و يصبح عقد التأمين ﻻغيا بإنقضاء أسبوع بداية من يوم اﻹعﻼم بالحكم المتعلق بآخر قضية يتعهد بها
المحامي أو شرﻛة المحاماة المعني )ة( .و إذا تم إعﻼم شرﻛة التأمين المعنية من قبل المجمع الكيميائي
التونسي قبل إنقضاء اﻷجل المذﻛور أعﻼه و ذلك بمقتضى رسالة معللّة و مضمونة الوصول مع اﻹعﻼم
بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اﻹعﻼم ،بأن المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة
المعني)ة( لم يف )لم تف( بإلتزاماته )ها( التعاقدية  ،يتم اﻹعتراض على إنقضاء عقد التأمين  .وفي هذه
الحالة  ،ﻻ يصبح عقد التأمين ﻻغيا إﻻ بشهادة في الغرض يسلمها المجمع الكيميائي التونسي.
الفﺼل  : 12طريقﺔ تقديم العروض

يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة .
الكراس في ظرفين
و يض ّمن العرض الفني والوثائق اﻹداريّة و جميع مؤايداتها المبيّنة بالفصل ) (13من هذا ّ
منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة :
" ﻻ يفتح طلب عروض عدد  TS.18.3.0016لسنة  2018المتعلق بتكليف محام متخصص أو شرﻛة مهنية
للمحاماة ﻹنابة المجمع الكيميائي التونسي ".
تو ّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية و الوثائق اﻹدارية و جميع مؤايداتها عن طريق البريد مضمون
الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمجمع الكيميائي التونسي
،مقابل وصل إيداع ،على العنوان التالي :
» المجمع الكيميائي التونسي
إدارة المﺼالح العامﺔ

07نهج المملكﺔ العربيﺔ السعوديﺔ  1002تونس بلفدير« .
وتس ّجل هذه الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثم في مرحلة ثانية تس ّجل في السج ّل
الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مغلقة إلى موعد فتحها.
ويعتمد ختم مكتب الضبط المرﻛزي لتحديد تاريخ الوصول.
يقصى آليا :
* ﻛ ّل عرض ورد بعد اﻵجال.
* ﻛ ّل عرض لم يكن مغلقا
* ﻛ ّل عرض ﻻ يحمل ختم المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة.
ي سبب من اﻷسباب المطالبة بتعويض.
وﻻ يمكن للمشارﻛين الذين ت ّم إقصاء عروضهم ﻷ ّ
تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط.
و يجب أن ّ

المكونﺔ للعرض:
الفﺼل  : 13الوثائق
ّ

يجب أن يحتوي الظرف المتضمن للعرض و وثائق التعهد و المؤيدات المصاحبة لها على ما يلي :
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العمليات المطلوبﺔ

واجبات المشارك

بيان الوثيقﺔ

---

تأشير المشارك وختمه على ﻛ ّل صفحة
مع عبارة " :اطلعت ووافقت "
وإمضاؤه في آخر الوثيقة مع بيان
التاريخ.

وثيقة التع ّهد

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد (1

إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.

بطاقة إرشادات عا ّمة حول المشارك

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد (2

إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.

نسخة مطابق لﻸصل من
بطاقة التعريف الجبائية.

---

ﻛراس الشروط

الــــوثــائق اﻹداريـــــﺔ

بطاقة تعريف جبائية

شهادة انخراط بصندوق الحيطة و التقاع د للمح امين ص الحة ف ي أصل الشهادة أو نسخة ممض اة ومختوم ة م ن قب ل الش خص
المفوض له مع بيان التاريخ
مطابقة لﻸصل من الشهادة.
تاريخ تقديم العرض
ّ
شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين أو قرار ترس يم الش رﻛة أصل الشهادة المهنية أو ممض اة ومختوم ة م ن قب ل العمي د أو
نسخة مطابقة لﻸصل منها الكات ب الع ام للهيئ ـة أو رئ يس الف رع
المهنية للمحامين بجدول المحامين
أو من قرار ترسيم الشرﻛة الجهوي دون سواهم مع بيان التاريخ.
المهنية للمحاماة.

شهادة اﻹنخراط بالصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي )بالنسبة نس خة مطابق ة لﻸص ل م ن إمض اء وخ تم ال رئيس الم دير الع ام
للص ندوق ال وطني للض مان اﻻجتم اعي
للمعاونين و اﻷعوان( أو تقديم تصريح على الشرف بعدم تشغيل الشهادة.
أو م ن الش خص المف ّوض ل ه م ع بي ان
معاونين أو أعوان
التاريخ.
عقد تأمين عن المسؤولية المدنية و المهنية

تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك بعدم القي ام مباش رة
أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير ف ي
مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المه ّمة.

نس خة مطابق ة لﻸص ل م ن إمض اء و خ تم ال رئيس الم دير الع ام
المفوض
لشرﻛة التأمين أو من الشخص
العقد
ّ
له مع بيان التاريخ
)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد (3

)طبقا لﻸنموذج المدرج
تصريح على الشرف يقدّمه المشارك بأنّه لم يكن عونا لدى بالملحق عدد ( 4
المجمع الكيميائي التونسي ،أو مضت عن إنقطاعه عن العمل به
مدّة خمس سنوات على اﻷقلّ.
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إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.
إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الح اﻻت اﻹقص ائية )طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء وختم المشارك مع بيان التاريخ.
بالملحق عدد (5
ﻛراس الشروط.
المنصوص عليها بالفصل الثاني من ّ

الجوانب الفنيﺔ و الوثائق التي يت ّم إعتمادها في تقييم العروض :

تصريح على الشرف بص ّحة البيانات و المراجع العامة و
الخصوصية المضمنة بالعرض

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد ( 6

إمضاء وختم المشارك مع بيان التاريخ.

* قائم ة إس مية ف ي المح امين المباش رين الق ارين بالمكت ب أو
أعضاء الشرﻛة المهنيّة للمحاماة.

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد ( 7

إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ

إلتزام على الشرف لكل مشارك و لكافة أعضاء الشرﻛة المهنية
للمحاماة بنيابة المجمع الكيميائي التونسي و القيام بجميع
اﻹجراءات القانونية في حقه و الدفاع عنه لدى المحاﻛم و سائر
الهيئات القضائية و التحكيمية و اﻹدارية و التعديلية

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد (8

إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ

التعري ف بإمض اء ﻛ ل مح ام مش ارك
عل ى أن يك ون ت اريخ التعري ف
باﻹمض اء وجوب ا بع د ص دور إع ﻼن
طلب العروض

قائم ة المراج ع المبين ة للتجرب ة العام ة للمح امي المباش ر أو )طبقا لﻸنموذج المدرج إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ مع تقديم المؤيّدات ذات
للمحامين المنتمين للشرﻛة المهنية للمحاماة خ ﻼل خم س س نوات بالملحق عدد .( 9
الصلة.
اﻷخيرة
قائمة المراجع المبينة للتجربة الخصوص ية للمح امي المباش ر أو )طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.
للمحامين المنتمين للشرﻛة المهنية للمحاماة خ ﻼل خم س س نوات بالملحق عدد .( 10
اﻷخيرة في مجال التجارة البحرية و القانون البحري .
يق دم المح امي المترش ح نس خة مطابق ة
لﻸصل من شهادة المشارﻛة ف ي ال دورة
المعنية.

قائم ة ف ي ال دورات التكويني ة المتخصص ة الت ي تابعه ا المح امي )طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق ة
مع بيان الت اريخ و تق ديم المؤيّ دات ذات
المباشر أو المحامين المنتمين للشرﻛة المهنية للمحامين في إط ار بالملحق عدد (11
الصلة.
دورات التك وين المس تمر ﻹس تكمال الخب رة الت ي تنظمه ا الهيئ ة
الوطنية للمح امين بالتنس يق م ع المعه د اﻷعل ى للمح امين أو ف ي
إطار أنشطة الهياﻛل الدولية للمحامين
الس يرة الذاتيّ ة للمح امي المباش ر و للمح امين المنتم ين للش رﻛة )طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء صاحب السيرة الذاتية و إمضاء
صاحب العرض مع بيان التاريخ.
بالملحق عدد (12
المهنية للمحاماة

جدول التعهدات في القضايا موضوع اﻻنابات الجارية و الت ي ﻻ )طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق ة
مع بيان التاريخ
تزال منشورة لدى المحاﻛم و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية بالملحق عدد (13
و التعديلية
مش روع عق د النياب ة المب رم ب ين المح امي المباش ر أو الش رﻛة )طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء و ختم المحامي المنفرد أو وﻛيل
الشرﻛة المهنية للمحاماة في آخر الوثيقة
المهنية للمحاماة من جهة و المجمع الكيمي ائي التونس ي م ن جه ة بالملحق عدد (14
مع بيان التاريخ
ثانية .

مﻼحظﺔ:يعتبر عدم تقديم الملحق رقم  1وبقية المﻼحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي
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تندرج ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوز للمجمع الكيميائي التونسي بشرط احترام
مبدأ المساواة بين المشارﻛين أن يطلب عند اﻻقتضاء ﻛتابيا استكمال بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق
بالعروض الفنية شريطة أﻻ يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
الفﺼل  : 14فتح الظروف:

بمقرر من الرئيس
صة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها
تحدث لدى المجمع الكيميائي التونسي لجنة خا ّ
ّ
المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي.
تجتمع اللجنة المذﻛورة لفتح الظروف الخارجية و الظروف المحتوية على الوثائق اﻹدارية و العروض
الفنيّة .و تت ّم عملية الفتح في جلسة علنية  .وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحد ّديْن بنص
إعﻼن الدعوة إلى المنافسة.

ي س بب م ن اﻷس باب.
 ﻻ يسمح للحاضرين المشارﻛين بالتد ّخل في سير أعمال اللجن ة ﻷ ّ
ي إضافات عليها.
ﻛما ﻻ ﱠ
يخول لهم طلب تمكينهم من تعديل عروضهم أو إدخال أ ّ
 ﻻ تفتح إﻻّ العروض الواردة في اﻵجال القانونية المحد ّدة لقبول العروض.
ي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييرات وإﻻ أعتبر هذا العرض ﻻغيا.
 ﻻ يمكن ﻷ ّ
 ي ت ّم الش روع ف ي عمليّ ة الف تح طبق ا للتسلس ل الترتيب ي لت اريخ ال ورود وذل ك بف تح الظ رف الخ ارجيللعرض والتثبّت من وجود ﻛ ّل الوثائق اﻹداريّة المطلوبة.
 فتح الظرف المحتوي على العرض الفنّي واﻻقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة .وباستثناء الملحق عدد  1و الوثائق التي تدخل في تقييم العرض الفنّي للمشارك ،يمكن ،عند اﻻقتض اء ،للجن ة
صة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو ﻛتابيّا المشارﻛين ال ذين ل م يق د ّموا ﻛ ل الوث ائق المطلوب ة إل ى إتم ام
الخا ّ
ملفاتهم في أجل ﻻ يتجاوز  07أيّام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف و ذل ك إم ا ع ن طري ق البري د الس ريع
أو بإيداعها مباشرة بمكتب الض بط الت ابع للمجم ع الكيمي ائي التونس ي عل ى العن وان الت الي  7" :نه ج المملك ة
العربية السعودية  1002تونس بلفدير" حتى ﻻ تقصى عروضهم.
يمكن إرسال هذه الوثائق ع ن طري ق البري د اﻹلكترون ي ب العنوان الت الي achat.dmg@gct.com.tn :
على أن تودع اﻷصول  ،ﻻحقا ،بمكتب الضبط أو إرسالها عن طريق البريد السريع.
و يعتمد في هذه الحالة تاريخ اﻹرسال اﻹلكتروني.

الفﺼل  : 15ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل المشارﻛين في الﺼفقﺔ :

يمكن للمش ارك ال ذي ق د ّم تر ّ
ي ،مقاب ل وص ل تس ليم ،يق د ّم
ش حه ف ي طل ب ع روض أن يس حبه بطل ب ﻛت اب ّ
مباشرة إلى المجمع الكيميائي التونسي أو عن طريق البريد مع اﻹعﻼم بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عش رة
) (15يوما من تاريخ آخر أجل لقبول العروض المعل ن علي ه م ن قب ل المجم ع الكيمي ائي التونس ي وذل ك دون
الحاجة إلى تبرير هذا اﻻنسحاب.

وبانقضاء هذا اﻷجل ،تؤخذ بعين اﻹعتبار عروضهم في أعمال التقييم ،ويبقوا ملزمين بها.
غير أنه ﻻ يمكن سحب ذلك العرض بعد إنقض اء اﻷج ل الم ذﻛور إﻻ بمطل ب معل ل يقدّم ه المتر ّ
ش ح للجن ة
صة المنصوص عليها بالفصل  7من اﻷمر عدد  764لسنة  2014بهدف الموافقة عليه.
المخت ّ
وفي ص ورة تراج ع المح امي المش ارك أو ش رﻛة المحام اة المش ارﻛة دون إج ازة م ن اللجن ة و بع د إتم ام
عملية الفتح ،يحرم من المشارﻛة في الصفقات التي تنظمها ﻛ ّل الهياﻛل العمومي ة لم د ّة س نتين ) (02تحتس ب،
حسب الحالة ،من ت اريخ تراجع ه الكت ابي بع د اﻷج ل المح دّد ل ذلك ف ي الفق رة اﻷول ى م ن ه ذا الفص ل أو م ن
تاريخ عدم الردّ من طرفه على إعﻼمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رد ّ لمد ّة تجاوزت عشرة) (10أيام عمل.

الفﺼل  : 16تقييم العروض

ص ة المش ار إليه ا بالفص ل  14م ن ه ذا الك ّراس ،تت ولّى ه ذه اللجن ة
بعد فتح العروض من قبل اللّجن ة الخا ّ
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ﻛذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا للمنهجيّة المدرجة بالفقرة اﻷولى من الفصل  17من هذا الكراس

الفﺼل  : 17منهجيّﺔ تقييم العروض وإسناد اﻷعداد
 . 1.17منهجيﺔ تقييم العروض :

ي ت ّم تقي يم الع روض وترتيبه ا ﻻختي ار المح امي أو الش رﻛة المهني ة للمح امين باﻻعتم اد ،حص ريا ،عل ى
المقاييس التاليــة:

العدد

1
2
3
4

معايير التقييم

المراجع العامة للمحامي أو ﻷعضاء الشرﻛة المهنيّة للمحاماة

تجربة الخصوصية للمحامي أو ﻷعض اء الش رﻛة المهني ة للمحام اة ) اختص اص  :ق انون
البحري و قانون التجارة البحرية (
المؤهﻼت العلميّة للمحامي

حجم المهام الموﻛولة للمحامي أو شرﻛة المحاماة من قبل الهياﻛل العموميّة وعددها

المجمــــــوع العـــــام

العدد اﻷقﺼى المسند
 40نقطة
 20نقاط

 10نقطة

 30نقطة

 100نقطﺔ

و تقصى وجوبا :
 العروض التي لم تتض ّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني العروض التي تنقصها الوثائق اﻹدارية المطلوبة للمشارﻛة في الصفقة بعد إنقضاء فت رة اﻹمه ال والمحددة بالفصل  14من هذا الكراس
مزورة.
 ﻛل عرض تض ّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها ّ -العروض التي يتولّى أحد المشارﻛين فيها تقديم أﻛثر من عرض واحد في نفس الصفقة.

و بخصوص المشارﻛين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبية  ،ف إن إس تبعادهم و رف ض ترش حاتهم ﻻ
ص ة لمراقب ة ومتابع ة نياب ة المح امين المحدث ة بمقتض ى اﻷم ر ع دد  764لس نة
ي تم إﻻ م ن قب ل اللّجن ة المخت ّ
ؤرخ ف ي  28ج انفي  2014المتعلّ ق بض بط ش روط وإج راءات تكلي ف المح امين بنياب ة الهياﻛ ل
 2014م ّ
ّ
العمومية لدى المحاﻛم والهيئات القضائية واﻹدارية والعسكرية و التعديلية و التحكيمي ة ،بع د التثب ت بدق ة ف ي
وضعيّاتهم المهني ة بالتنس يق م ع م ن ل ه النظ ر ف ي الهيئ ة الوطني ة للمح امين أو ﻛ ذلك رئ يس الف رع الجه وي
مؤرخ في  28جانفي .2014
المختص  ،عند اﻹقتضاء  ،تطبيقا للفصل  15من اﻷمر  764لسنة ّ 2014
 . 2.17المبدأ العام في إسناد اﻷعداد

أ .المراجع العامﺔ للمحامي أو ﻷعضاء الشرﻛﺔ المهنيﺔ للمحاماة خﻼل الﺨمس السنوات اﻷخيرة ) 50
نقطﺔ(

تس ند أع داد المراج ع بحس ب ع دد اﻹناب ات الت ي أس داها المح امي أو أعض اء ش رﻛة المهني ة للمحام اة خ ﻼل
الخمس السنوات اﻷخيرة قبل التاريخ اﻷقصى لتقديم العروض.
وبه دف احتس اب الع دد المس ند بعن وان المراج ع المص ّرح به ا ،في تم اعتم اد نس خ م ن عيّن ة م ن نص وص
اﻷحك ام بع د معالجته ا م ن قب ل المتر ّ
ش ح بغاي ة حج ب أس ماء اﻷط راف وتق ديمها بش كل يح ول دون إمكانيّ ة
التعرف على اﻷشخاص المذﻛورين بهذه اﻷحكام والمراجع.
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عدد اﻹنابات
لدى المحاﻛم
العدد المسند
بعنوان
المراجع
العامﺔ

ما بين  40و50
إنابﺔ خﻼل الﺨمس
سنوات السابقﺔ
لتاريخ طلب
العروض

ما بين  51و60
إنابﺔ خﻼل الﺨمس
سنوات السابقﺔ
لتاريخ طلب
العروض

ما بين  61و70
إنابﺔ خﻼل الﺨمس
سنوات السابقﺔ
لتاريخ طلب
العروض

10

20

30

ما بين  71و 80إنابﺔ
خﻼل الﺨمس سنوات
السابقﺔ لتاريخ طلب
العروض

أﻛﺜر من  81إنابﺔ
خﻼل الﺨمس
سنوات السابقﺔ
لتاريخ طلب
العروض

40

50

ب .تجربﺔ المحامي أو أعضاء الشرﻛﺔ المهنيﺔ للمحاماة في اﻹنابات الﺨﺼوصيﺔ خﻼل الﺨمسﺔ
السنوات اﻷخيرة )اختﺼاص  :قانون البحري و قانون التجارة البحريﺔ( )  20نقطﺔ(

تسند اﻷعداد بخصوص هذا المعيار حسب عدد اﻹنابات التي سبق للمشارك التعهد به ا ف ي مي دان التج ارة
البحرية و القانون البحري خﻼل الخمس سنوات السابقة لتاريخ طلب العروض و ذلك على النحو المب ين ف ي
الجول الموالي:
عدد اﻹنابات
لدى المحاﻛم
العدد المسند
بعنوان
المراجع
الﺨﺼوصيﺔ

ت.

ما بين  05و10
إنابﺔ خﻼل الﺨمسﺔ
سنوات السابقﺔ
لتاريخ طلب
العروض

ما بين  11و15
إنابﺔ خﻼل الﺨمسﺔ
سنوات السابقﺔ
لتاريخ طلب
العروض

ما بين  16و20
إنابﺔ خﻼل الﺨمسﺔ
سنوات السابقﺔ
لتاريخ طلب
العروض

05

10

15

صيغ تقديم العيّنات من المؤيّدات:

ما بين  21و 25إنابﺔ
خﻼل الﺨمسﺔ
سنوات السابقﺔ
لتاريخ طلب العروض

أﻛﺜر من  25إنابﺔ
خﻼل الﺨمسﺔ
سنوات السابقﺔ
لتاريخ طلب
العروض

18

20

تبعا ﻹمضاء المترشّح للتصريح على الشرف بص ّحة البيانات المتعلّقة بالتجربة الخصوصية و العا ّمة )الملحق
عدد  ،(6ﻻ يدعى ،في مرحلة أولى ،المتر ّ
المصرح بها .
شح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤيّدات
ّ
تعتمد عيّنة اﻹنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك ف ي طل ب الع روض .وبص فة عام ة
يتولى المحامي أو شرﻛة المحاماة تقديم ﻛل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اﻹنابة.
وﻻ يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي ت ّم رفضها شكﻼ
و يك ون المش ارك م دعو إل ى جمعه ا وتخزينه ا حس ب الس نوات وحس ب طبيعته ا بطريق ة تحف ظ حماي ة
سر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزريّة أو ﻛذلك في وسائل حفظ إلكترونيّة تراع ى
المعطيات الشخصيّة وال ّ
ّ
فيها الضّمانات الفنيّة ﻹستغﻼلها طبق مواصفات تتﻼءم مع التجهي زات المس تعملة ف ي المج ال وذل ك لتق ديمها
عند طلب المجمع الكيميائي التونسي طبق المواصفات الفنيّة المبيّنة للغرض في ﻛراس الشروط.
و تتم عمليّة التقييم وترتيب العروض على النّحو التّالي:
 تتولى لجنة الفتح و تقييم العروض عملية الفتح و تقييم وترتيب العروض على أساس
سيرة الذّاتيّة الممضاة من قبل المتر ّ
المعطيات المبيّنة في التّصاريح على ال ّ
شحين
شرف وال ّ
وطبقا للمعايير والمقاييس المحد ّدة في هذا الكراس.
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 ويقوم المجمع الكيميائي التونسي بعد اﻹنتهاء من هذه اﻷعمال بتوجيه الملفات إلى اللّجنة
صة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي ﻹجراء المراقبة الﻼّزمة عليها طبقا
المخت ّ
ﻷحكام الفصل  6من اﻷمر عدد  746لسنة  2014المؤرخ في  28جانفي .2014

وإذا ما إقتضت أعمال اللّجنة المذﻛورة طلب المؤيّدات المضمنة بالتصاريح أو مؤيدات إضافية حول ما تم
التصريح به بخصوص المؤهﻼت العلمية والمهنيةّ ،
فإن هذا الطلب يو ّجه بواسطﺔ المجمع الكيميائي
التونسي المحامين المعنيين.
ث .المؤهﻼت العلميﺔ للمحامي أو أعضاء الشرﻛﺔ المهنيﺔ للمحاماة )  10نقطﺔ(

إضافة إلى الشهائد العلمية التي تحصل عليها المشارك  ،تسند اﻷعداد بحسب عدد الدورات
التكوينيّة التي تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:
صصة
• تسند بصفة آلية  05نقاط لك ّل مشارك شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخ ّ
المستمر ﻹستكمال الخبرة المهنية التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين
في إطار دورات التكوين
ّ
بالتنسيق مع المعهد اﻷعلى للمحامين .ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة )(05
تسند نقطة ) (01لك ّل مشارﻛة ناجحة في دورة تكوينيّة تابعها فعليا المشارك في إطار
•
أنشطة الهياﻛل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة ).(05

وﻹثبات المشارﻛة في هذه الدورات ،يقدّم المترشح نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة المشارﻛة في الدورة
المعنية.
ج .حجم المهام الموﻛولﺔ للمترشح من قبل الهياﻛل العموميّﺔ وعددها ) 30نقطﺔ (

يهدف هذا المعيار إلى إعطاء أﻛثر فرص للمتر ّ
المتفرغين .لذلك بقدر ما يكون المشارك المترشح
شحين
ّ
متفرغا للمه ّمة بقدر ما يرتفع العدد المسند إليه بهذا العنوان والعكس بالعكس وذلك على النحو التالي :
ّ
 يت ّم حذف نصف نقطة عن ﻛ ّل قضيّة جارية ،لفائدة هيكل عمومي في الطور اﻹبتدائي في تاريخ
تقديم التر ّ
شح للمشارﻛة في طلب العروض على أﻻ تتجاوز  10نقاط.
 يت ّم حذف نصف نقطة عن ﻛ ّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي في طور اﻹستئناف في تاريخ تقديم
التر ّ
شح للمشارﻛة في طلب العروض على أﻻ تتجاوز  10نقاط.
 يت ّم حذف نصف نقطة عن ﻛ ّل قضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي لدى محكمة التعقيب في تاريخ تقديم
التر ّ
شح للمشارﻛة في طلب العروض على أﻻ تتجاوز  10نقاط.

الفﺼل  : 18تعيين المحامي أو الشرﻛﺔ المهنيﺔ للمحامين :

صﻼ حول معايير إختيار
تعد ّ لجنة الفتح و التقييم المحدثة لدى المجمع الكيميائي التونسي تقريرا مف ّ
شحين ونتائج أعمال التقييم على ضوء ذلك توضّح فيه ﻛيفيّة ترتيب المتر ّ
المتر ّ
شحين وأسباب إقصاء بعض
العروض إن حصل ذلك.
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة
ويوجه المجمع الكيميائي التونسي وجوبا هذا التقرير إلى اللجنة المخت ّ
والمؤرخ في  28جانفي 2014
العليا للطلب العمومي طبقا ﻷحكام الفصل  7من اﻷمر عدد  764لسنة 2014
ّ
ﻹجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل  8من اﻷمر السالف الذﻛر وإعادة النظر فيها ،عند اﻹقتضاء.
وبعد اﻹنتهاء من هذه اﻷعمال  ،تو ّجه اللجنة المذﻛورة قرارها إلى المجمع الكيميائي التونسي لتنفيذه.
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الفﺼل  :19إمضاء العقد والشّروع في المه ّمﺔ :

يت ّم إعﻼم المحامي أو شرﻛة المحاماة الذي ت ّم اختياره من قبل المجمع الكيميائي التونسي في العنوان المبيّن
بوثيقة التع ّهد .ويجب عليه إمضاء العقد المحرر باللغة العربية طبقا ﻷنموذج المصاحب لهذا .و يمكن إضافة
بنود يرى الطرفين أهميّتها و ضرورة توضيخها و ذلك حسب مقتضيات و واقع نشاط المجمع الكيميائي
التونسي.
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه ،يتم إعﻼم المحامي أو ممثل شرﻛة المحاماة ليتولى اتخاذ ﻛل
اﻹجراءات الضرورية لضمان إنطﻼق المه ّمة بمجرد تسلم اﻹذن بذلك.
إﻻ أنّه ،في صورة نكول المحامي أو شرﻛة المحاماة التي وقع إختيارها نهائيا لﻺنابة فيحرم من المشارﻛة
في الصفقات التي تنظمها ﻛل الهياﻛل العمومية لمدة سنتين ) (02تحتسب من تاريخ عدم الرد ّ من طرفه على
إعﻼمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمد ّة تجاوزت عشرة ) (10أيام عمل .
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ملحق عدد 1

وثيقﺔ التع ّهد
 إني الممضي أسفله )اﻻسم واللقب والخطة(...................................................................... المتصرف باسم ولحساب...........................................................................................: المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد................................................................ : المعيّن محل مخابرته بـ )ذﻛر العنوان بالكامل(.................................................................. بصفتي ............................................................................................................... :وبعد اﻹطﻼع على إعﻼن طلب العروض وعلى ﻛراس الشروط اﻹدارية الخاصة المتعلقين بإختيار
محام مباشر و شرﻛة مهنية للمحاماة من قبل المجمع الكيميائي.
وبعد أن قدّرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
أتع ّهد وألتزم بما يلي :
 (1بنيابة المجمع الكيميائي التونسي .
 (2قبول المه ّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحفّظ.
 (3انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة وفقا لمقتضيات ﻛراس الشروط المذﻛورة أعﻼه ،مقابل ااﻷجرة المحدّد
طبقا للتراتيب القانونيّة المعمول بها في الميدان.
صة باﻹنابات لدى المحاﻛم موضوع الصفقة خﻼل مدة قدرها  07أيام قبل الجلسة
 (4تسليم التقاريرالخا ّ
المحددة وفقا لما تنص عليه ﻛراس الشروط اﻹدارية الخاصة.
تكون جزءا من العقد.
 (5تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اﻹدارية الخاصة التي ّ
 (6اﻹبقاء على شروط هذا التعهد مدة  60يوما ابتداء من اليوم الموالي ﻵخر أجل محدد لقبول العروض.
 (7أشهد أنني لست )أو ّ
ي حجر قانوني .وفي
أن الشرﻛة التي أمثلها ليست( في حالة تضارب مصالح أو أ ّ
صورة ثبوت خﻼف ذلك ،فإنه يتم فسخ العقد بصفة آلية و أتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.
يدفع المجمع الكيميائي التونسي المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة ويحولها إلى الحساب المفتوح
بالبنك أو البريد ............................ :تحت عدد ) .......................... :ذﻛر الهويّة البنكية أو البريدية(.
حرر بـ  ..................في......................
)إمضاء وختم المشارك(

) يكتب المشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشارﻛة في طلب العروض"(
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ملحق عدد 2

بطاقﺔ إرشادات عامﺔ حول المشارك

اﻻسم واللقب أو إسم الشرﻛة المهنية للمحـاماة ............................................................................:
تاريخ الترسيم في المحاماة ...................................................................................................:
المقر ....................................................................................................................:
عنوان
ّ
عنوان موقع الواب إن وجد.................................................................................................. :
الهاتف........................................................................................................................... :
العنوان اﻹلكتروني للمحامي أو شرﻛة المحاماة .........................................................................:
المعرف الجبائي ..........................................................................................................:
رقم
ّ
المفوض ﻹمضاء وثائق العرض )اﻻسم واللقب والخطة( ....................................................
الشخص
ّ

حرر بـ  ..................في......................
ّ
) إمضاء وختم المشارك(
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ملحق عدد 3
تﺼريح على الشرف بعدم التأثير
في مﺨتلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المه ّمﺔ

إنّي الممضي أسفله )اﻹسم واللّقب( ..........................................................................................
ممثّل الشرﻛة المهنيّة للمحاماة ...............................................................................................

المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد  .............................بتاريخ ....................................................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(...................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المشارك"

أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا
ّ
قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.

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

)إمضاء وختم المشارك(
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ملحق عدد 4
تﺼريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى المجمع الكيميائي التونسي
صاحب طلب العروض

إنّي الممضي أسفله )اﻻسم واللّقب( ..........................................................................................
ممثّل الشرﻛة المهنيّة للمحاماة...............................................................................................

المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد  .............................بتاريخ ....................................................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(...................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المشارك"

أصرح على شرفي أنّني لست عونا من أعوان المجمع الكيميائي التونسي و لم أﻛن من أعوانه أو مضت على
ّ
إنقطاعي عن العمل به مدّة خمس سنوات على اﻷق ّل.

حرر بـ  .............................في ............................
ّ
)إمضاء وختم المشارك(
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ملحق عدد 5
تﺼريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
ﻛراس الشروط
الحاﻻت اﻹقﺼائيّﺔ المنﺼوص عليها بالفﺼل  2من ّ

إنّي الممضي أسفله )اﻹسم واللّقب( ..........................................................................................
ممثّل الشرﻛة المهنيّة للمحامين ..............................................................................................

المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد  .............................بتاريخ ....................................................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( ..................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المشارك"

أصرح على شرفي أنّي وﻛافّة أعضاء الفري ق المت د ّخل م ن المح امين المقت رحين ﻻ نوج د ف ي إح دى ح اﻻت
ّ
ّ
المنظم لمهنة المحاماة.
المنع المنصوص عليها بالمرسوم

أصرح أنّنا ﻻ نوجد في إحدى الح اﻻت المنص وص عليه ا ب الفقرة اﻷخي رة م ن الفص ل الث اني م ن ﻛ راس
ﻛما
ّ
شروط طلب العروض.

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

18

ملحق عدد 6
تﺼريح على الشرف بﺼ ّحﺔ البيانات
والمراجع العا ّمﺔ و الﺨﺼوصيﺔ المذﻛورة في الغرض

إنّي الممضي أسفله )اﻹسم واللّقب( ..........................................................................................
ممثّل الشرﻛة المهنيّة للمحامين ..............................................................................................

المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد  .............................بتاريخ ....................................................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(...................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المشارك"

أصرح على ال ّ
شرف بص ّحة البيانات والمراجع الخصوصية و العا ّمة التي قدّمتها في هذا العرض.
ّ
وأتح ّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة عدم ثبوت خﻼف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالتقييم لما
يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمد ّة تتجاوز عشرة أيّام.

حرر بـ  .............................في ............................
ّ
)إمضاء وختم المشارك(
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ملحق عدد 7
قائمﺔ إسميـﺔ في المحامين
أو أعضاء الشرﻛﺔ المهنيّﺔ للمحاماة
عر
1

اﻻسم واللقب

الشهادة المحرز عليها

تاريخ الترسيم بالهيئﺔ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
....

حرر بـ  .............................في ............................
ّ
)إمضاء وختم المشارك(
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ملحق عـدد 8
إلتزام المحامي و أعضاء الشرﻛﺔ المهنيﺔ للمحاماة بنيابﺔ المجمع الكيميائي التونسي
لدى المحاﻛم و سائر الهييئات القضائيﺔ و التحكيميﺔ و اﻹداريﺔ و التعديليﺔ
أقر ّ
بأن الفريق
إني الممضي أسفله )اﻹسم واللّقب(……ّ ………….............................................
أقر بصحة ﻛافّة
المتدخل
والمتكون من السيّدات والسادة اﻵتي ذﻛرهم يلتزم ) ألتزم( بإنجاز المه ّمة .ﻛما ّ
ّ

المعلومات الواردة بهذا العرض:
اﻻسم واللقب

قار

غير قار

المحكمة المرسم بها

إمضاء المحامي
معرف به

1

حرر بـ  .............................في ............................
ّ
)إمضاء وختم المشارك(
1
صصة لك ّل واحد منهم.ﻛما يجب التعريف باﻹمضاء لكل محامي
يتعيّن على ﻛ ّل المتدخلين المعنيين اﻹمضاء في الخانة المخ ّ
مشارك على أن يكون تاريخ التعريف باﻹمضاء وجوبا بعد صدور إعﻼن طلب العروض.
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ملحق عـدد 9

قائمﺔ المراجع المبينﺔ للتجربﺔ العامﺔ للمحامي المباشر أو للمحامين المنتمين للشرﻛﺔ
المهنيﺔ للمحاماة خﻼل الﺨمسﺔ السنوات اﻷخيرة التي تسبق تاريخ تقديم العروض
جدول تأليفي للمراجع العامﺔ

عدد اﻻنابات

المحكمة

موضوع اﻹنابة

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2013

الطور

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2014
التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2015
التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2016
التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2017

العدد الجملي لﻺﻧابات المصرح بها خﻼل الخمس ﺳﻧوات

22

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

جدول تفصيلي للمراجع العامة
الهيكل العمومي

موضوع اﻹنابة

المحكمة

عدد القضية

الطور

تاريخ بداية
المه ّمة

تاريخ إنتهاء
المه ّمة

...

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

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

)إمضاء وختم المشارك(
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ملحق عدد 10
قائمﺔ المراجع المبينﺔ للتجربﺔ الﺨﺼوصيﺔ للمحامي المباشر أو المحامين المنتمين
للشرﻛﺔ المهنيﺔ للمحاماة خﻼل الﺨمس سنوات اﻷخيرة التي تسبق تاريخ فتح العروض
إختﺼاص  :قانون البحري و قانون التجارة البحريﺔ
جدول تأليفي للمراجع الﺨﺼوصيﺔ

عدد القضايا

المحكمة

موضوع اﻹنابة

الطور

التجربة الخصوصية للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2013

التجربة الخصوص ّية للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2014
التجربة الخصوصيّة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2015
التجربة الخصوصيّة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2016
التجربة الخصوصيّة للمحامي المباشر أو المحامين ﺳﻧة 2017
العدد الجملي لﻺﻧابات المصرح بها خﻼل الخمس ﺳﻧوات
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...........................

جدول تفﺼيلي للمراجع الﺨﺼوصيﺔ

الهيكل العمومي

موضوع اﻹنابة

المحكمة

عدد القضية

الطور

تاريخ بداية
المه ّمة

تاريخ إنتهاء
المه ّمة

...

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

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

)إمضاء وختم المشارك(
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ملحق عـدد 11
قائمﺔ الدورات التكوينيﺔ المتﺨﺼﺼﺔ التي تابعها المحامي المباشر أو المحامين المنتمين
للشرﻛﺔ المهنيﺔ للمحاماة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئﺔ الوطنيﺔ
للمحامين بالتنسيق مع المعهد اﻷعلى للمحامين أو في إطار أنشطﺔ الهياﻛل الدوليﺔ
للمحامين
عر
1

السنة

المحور

الدورات التكوينيﺔ و شهادات استكمال الﺨبرة المنظمﺔ من قبل الهيئﺔ الوطنيﺔ بالتنسيق مع المعهد اﻷعلى للمحامين

2
3
4
5
6
7
1
2

الدورات التكوينيﺔّ للمحامين في اطار أنشطﺔّ الهياﻛل الدوليﺔ

3
4
5
6
7

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

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

)إمضاء وختم المشارك(

يقدم المشارك نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة المشارﻛة في الدورة المعنية
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ملحق عدد 12

سيـــرة ذاتيـــﺔ
* اﻹسم واللقب............................................................................................................... :
* تاريخ الوﻻدة ومكانها...................................................................................................... :
*تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنيّة ........................................................................................... :
* تاريخ الترسيم بقسم اﻹستئناف ...........................................................................................:
* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب ............................................................................................. :
* عنوان موقع الواب إن وجد وفقا لﻺجراءات القانونية .............................................................. :

الشـهــائد العلميــﺔ التي تحﺼل عليها المترشح :

المؤسسة الجامعية

الشهـادة العلميّة

ّ
ملﺨﺺ الﺨبرة العا ّمﺔ في المحاماة :
الهيكل أو الشرﻛة الناشطة في
القطاع الخاص التي قام
المحامي أو شرﻛة المحاماة
بنيابتها

ميدان النزاع

الدراسات والبحوث
-

27

تاريخ إنجاز هذه
اﻷعمال

التـخـرج
سنة
ّ

النتائج المح ّققة أو
نتائج اﻷعمال
المنجزة

ّ
ملﺨﺺ الﺨبرة الﺨﺼوصيّﺔ في مهنﺔ المحاماة
الهيكل العمومي أو الشرﻛة
الناشطة في القطاع الخاص
التي قام المحامي أو شرﻛة
المحاماة بنيابتها

-

)قانون البحري و قانون التجارة البحريﺔ(

تاريخ إنجاز هذه
اﻷعمال

ميدان النزاع

النتائج المح ّققة أو
نتائج اﻷعمال
المنجزة

المعطيات اﻹضافيﺔ التي يرى المترشح أهميﺔ ذﻛرها في ﻧشاطه في العﻼقة بالمه ّمة
المترشّح إليها:

 التكوين في اللغات.

اللغﺔ

جيد

متوسط

جيد جدا

 الخبرة في ميدان معين قبل الترﺳيم في المحاماة

-

 اﻹﻧضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة :
-

إمضاء صاحب السيرة الذاتية

حرر بـ  .............................في
ّ
28

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

)إمضاء وختم المشارك(

ممتاز

ملحق عدد 13

جدول التعهدات في القضايا موضوع اﻹﻧابات الجارية والتي ﻻ تزال
مﻧشورة لدى المحاكم وﺳائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واﻹدارية
والتعديليّة
اﻹﻧابات الجارية
عدد اﻹﻧابات

موضوع
اﻹﻧابات

المحاكم أو الهيئات المﻧشورة
أمامها القضايا

اﻵجال التقريبية ﻹﻧتهاء
اﻹﻧابات الجاريّة

المﻼحظات اﻹضافية والتوضيحية
التي يراها المترشح أﻧّها ضروريّة
لذكرها لتحديد جدول التعهدات

إمضاء وختم المترشح

حرر بـ .............................في
ّ
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ملحق عدد 14

عقد النيابﺔ المبرم
بين المجمع الكيميائي التونسي والمحامي المباشر أو
الشرﻛﺔ المهنيﺔ للمحاماة
بيــــــن :

المجمع الكيميائي التونسي ،شرﻛة خفية اﻹسم رأس مالها  476.084,064دينارا تونسيا ،مقرها
اﻹجتماعي الكائن بـ ،7نهج المملكة العربية السعودية 1002 ،تونس البلفيدير ،المدرجة بالسجل
التجاري بتونس تحت عدد  ،B133611997رقم التعريف الجبائي 003876 L/A/M/000
والممثلة في شخص السيد  ...............بصفته الكاتب العام أو الرئيس المدير العام.
من جهة أولى

واﻷستاذ ...المرسم بالهيئة الوطنية للمحامين تحت  ...بتاريخ  ...المعين محل مخابرته بـ  ...صاحب
المعرف الجبائي عدد .......

أو الشرﻛة المهنية للمحامين ) بيان التسمية اﻹجتماعية – شكل الشرﻛة :تجاري)خفية اﻹسم أو ذات
مسؤولية محدودة( رأس مالها متبوع بعبارة ...أو مدني  -في شخص ممثلها القانوني ...
من جهة ثانية

اﻷول  :تعريف المه ّمـﺔ :
الفﺼل ّ
تتمثّل مهمة اﻷستاذ ) .......أو الشرﻛة المهنية للمحامين( طبق هذا العقد في القيام بجميع اﻹجراءات
القانونيّة المستوجبة في حق المجمع الكيميائي التونسي و الدفاع عن مصالحه لدى المحاﻛم وسائر
الهيئات القضائية و التحكيميّة واﻹدارية و التعديليّة وفق ما تقتضيه اﻷحكـام التشريعية الجاري بها
العمل المتعلقة باﻹجـراءات اﻹداريّـة والمدنيّة والعسكرية والتجاريّة والجبائيّة والجزائيّة والتحكيم ،
في القضايا والملفات التي تطلب منه  /منها إنابته فيها ،اﻵتي ذﻛرها :
 ... ...... -

الفﺼل  : 2التشريع و التراتيب المنطبقﺔ على العقد :

تخضع هذه الصفقة للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل .ﻛما يخضع المحامي المتعاقد أو شرﻛة
المحاماة المتعاقدة و أعوانهما الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان اﻹجتماعي.

الفﺼل  : 3اﻷتعــاب :

اﻷول أعﻼه طبق أحكام القرار المشترك
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إليها بالفصل ّ
الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطوابع
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الجبائية و معاليم طوابيع تسجيل اﻷحكام و مبلغ تأمين أحكام اﻹستئناف أو التعقيب و المصاريف
المكتبية.

الفﺼل  : 4اﻻلتزامات الموضوعﺔ على ﻛاهل المجمع الكيميائي التونسي :

أ -يلتزم المجمع الكيميائي التونسي بتوفير الظروف المﻼئمة ﻹنجاز المحامي أو/
الشرﻛة المهنية للمحاماة مه ّمته/ها .ولهذا الغرض ،يتولى خاصة توفير ﻛل أصول
مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي أو /الشرﻛة المهنية للمحاماة وتضمينها مع
رسالة التكليف باﻹنابة مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي أو /ممثل الشرﻛة
المهنية للمحاماة .ﻛما يض ّمن الملف وجوبا بمذﻛرة توضيحية تلخص معطيات الملف
وطلبات أو دفوعات المجمع الكيميائي التونسي حسب الحالة.
ب -تمكين المحامي أو /الشرﻛة المهنية للمحاماة من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه
أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة ،أو اﻻجتماع،
بأسبوع على اﻷقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي أو /الشرﻛة المهنية للمحاماة والمؤيدات التي قدّمها
في إطار نيابة المجمع الكيميائي التونسي
ث -ﻻ يمكن للمجمع الكيميائي التونسي ﻛشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلّقة
بالمحامي أو بالشرﻛة المهنية للمحاماة المتعاقد معه )ها( طبقا ﻷحكام الفقرة اﻷولى من
المؤرخ في  28جانفي  2014المتعلّق
الفصل  14من اﻷمر عدد  764لسنة 2014
ّ
بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياﻛل العمومية لدى المحاﻛم
والهيئات القضائية واﻹدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

الفﺼل  : 5طرق خﻼص المحامي المتعاقد أو الشرﻛﺔ المهنيﺔ للمحاماة المتعاقدة:

يت ّم خﻼص المحامي المتعاقد أو الشرﻛة المهنية للمحامين المتعاقدة عن طريق تحويل إلى الحساب
الجاري للمحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة.
و يتولى الخﻼص اﻹدارة الماليّة المرﻛزية بالنسبة لجهة تونس

يت ّم إصدار اﻷمر بصرف المبالغ الراجعة للمحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة في أجل أقصاه ثﻼثون
) (30يوما من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اﻹعﻼم بالنسخة التنفيذية إذا ﻛان الحكم
صادرا لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.

وتحمل على المجمع الكيميائي التونسي أجرة عدول التنفيذ وعدول اﻹشهاد والخبراء ومصاريف
الترسيم بإدارة الملكية العقارية.
ﻛما يتح ّمل المجمع الكيميائي التونسي مصاريف التنقل المتعلّقة باﻹنابات خارج مجال منطقة تونس
الكبرى )وﻻية تونس و بن عروس و منوبة و أريانة (  ،وذلك عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها
المحامي أو أعضاء شرﻛة المحاماة لهذا الغرض  30ﻛلم في حدود حاﻻت التنقل الفعلية و الثابتة
للحامي شخصيا أو ﻷعضاء الشرﻛة المهنية للمحامين المتعهدين بملف اﻹنابة.
الملف التنقّل للخارج ،يتكفّل المجمع الكيميائي التونسي بتح ّمل مصاريف
وإذا ما إقتضت ضرورة
ّ
التنقّل واﻹقامة حصريّا في حدود أيّام المه ّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.
وفي ﻛل الحاﻻت ،تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واﻹقامة في الخارج موضوع إتّفاق ﻛتابي
منفرد ومسبق بين الطرفين و ذلك بصرف النظر عن اﻹتفاقية المتعلقة باﻷتعاب.
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إﻻّ أ ّنه وفي صورة تسبقة المصاريف من قبل المحامي أو شرﻛة المهنية للمحاماة  ،يتولى المجمع
الكيميائي التونسي خﻼصها على أساس فاتورات مثبتة لهذه اﻷعمال مسلّمة من المعنيين القائمين
باﻷعمال موضوع اﻹسترجاع وذلك اثر التثبت من الطابع الفعلي ﻹنجاز المه ّمة.
الفﺼل  : 6اﻹلتزامات الموضوعﺔ على ﻛاهل المحامي أو الشرﻛﺔ المهنيﺔ للمحاماة:
يلتزم المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة بما يلي:

 بذل العناية الﻼزمة للدفاع عن مصالح المجمع الكيميائي التونسي عند نيابته له أمام المحاﻛم أو أوالهيئات القضائية و التعديلية و التحكيمية .
 حضور ﻛل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه من المحامين ،عند اﻹقتضاء ،وإعﻼم المجمعالكيميائي التونسي ﻛتابيا بمآلها في أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة ) (03أيام من تاريخ إنعقادها أو اﻹعﻼن
عنها من الجهة المتع ّهدة.
صصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات المجمع الكيميائي التونسي أو
 حضور اﻻجتماعات المخ ّبدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة المجمع الكيميائي التونسي فيها.

ولهذا الغرض ،يتولى المجمع الكيميائي التونسي دعوته ﻛتابيا سواء عن طريق الفاﻛس أو البريد
اﻹلكتروني لحضور هذه اﻹجتماعات وذلك قبل إنعقادها وفي حيّز زمني معقول.
 تمكين المجمع الكيميائي التونسي ،مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة أو التقرير ،حسبالحالة،المزمع تقديمها بمناسبة ﻛل جلسة أو اﻻستشارة قبل إمضائها حتى يبدي رأيه فيها .وفي
صورة عدم إبداء المجمع الكيميائي التونسي لمﻼحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من
تاريخ تسلمها من قبله ،فيعد ّ ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي أو للشرﻛة
المهنية للمحاماة بمواصلة اﻹجراءات التي يقتضيها القانون.
 تمكين المجمع الكيميائي التونسي من شهادة في خﻼص معاليم الضمان اﻹجتماعي وخﻼص معاليمإنخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة وذلك وجوبا قبل خﻼص
اﻻتعاب.
 اﻹجابة عن إستشارات و تساؤﻻت المجمع الكيميائي التونسي بخصوص القضايا المكلف بها فيأجل معقول.
الفﺼل  : 7مدّة اﻹتفــاقيﺔ :

تضبط مدّة اﻹتفاقية بـثﻼث سنوات تبدأ من  .........وتنتهي في .......................................

وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ اﻷخير ولم يتم تعيين محامي أو شرﻛة مهنية للمحاماة
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي  ،فيتولى مواصلة
من قبل اللجنة المخت ّ
هذه القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين إنتهاء طورها الجاري ،دون سواه ،وتمكين
نص الحكم الصادر فيها.
المجمع الكيميائي التونسي من ّ
الفﺼل  : 8التقيّد بترﻛيبﺔ الفريق المتد ّخـل :

يلتزم المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة بتوفير الفريق الذي ر ّ
شحه في المشارﻛة في طلب العروض
من حيث العدد والمستوى العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه.
إﻻّ أ ّنه وفي صورة تغيير الترﻛيبة في اﻷثناء ،فيجب على المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة إعﻼم
المجمع الكيميائي التونسي بذلك ﻛتابيا مسبّقا وتغيير المحامي أو المحامين المتخلين عن المه ّمة بمن لهم
نفس المؤهﻼت العلمية والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد السنوات على أن يحظى ذلك ،مسبقا،
بموافقة المجمع الكيميائي التونسي ﻛتابيا على هذا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتم
عرضه مسبقا على اللجنة المختصة للمتابعة و المراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.
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وفي خﻼف ذلك ،وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات ﻛراس الشروط الذي ت ّم
على أساسه إختيار المتعاقد مع المجمع الكيميائي التونسي أو في صورة عدم موافقة المجمع الكيميائي
التونسي على المتر ّ
شح المقترح ،فله ّ
حق فسخ العقد بعد إصدار تنبيه في الغرض للمحامي أو الشرﻛة
المهنية للمحاماة عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمسة عشر ) (15يوما لم يقع على
إثره تدارك النقص أو إصﻼح الخلل مقارنة مع العرض المقدّم من قبله.
الفﺼل  : 9فسخ العقد:

مع مراعاة مقتضيات الفقرة اﻷخيرة من الفصل  ،9يفسخ هذا العقد  ،آليا ،في الحاﻻت التالية :
-

-

إنتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل الثامن أعﻼه.
وفاة المحامي أو حل الشرﻛة المهنية للمحاماة أو اﻹحالة على عدم المباشرة
عدم إيفاء المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة بالتزاماته )ها( التعاقدية .و في هذه الصورة يوجه
له المجمع الكيميائي التونسي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام
بالتزاماته )ها( في أجل محد ّد ﻻ يق ّل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه .و بانقضاء هذا
ي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازه
اﻷجل ،يمكن للمجمع الكيميائي التونسي فسخ العقد دون أ ّ
حسب اﻹجراء الذي يراه مﻼئما.
إذا ثبت لدى المجمع الكيميائي التونسي إخﻼل المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة بالتزامه )ها( و
إهدار حق المجمع الكيميائي التونسي في التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم
وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد و انجازه.

ويتولى المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة إرجاع الوثائق التي بحوزته )ها( في أجل أقصاه خمسة
عشر يوما من تاريخ طلبها ﻛتابيّا من قبل المجمع الكيميائي التونسي.

الفﺼل :10

في صورة قرار المجمع الكيميائي التونسي تغيير المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة دون وجود
مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لذلك  ،في قضيّة ﻻ زالت جارية ،ففي هذه الحالة ،تصرف له وجوبا
أتعابه ﻛاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هذا العقد وذلك عمﻼ بأحكام الفصل  40من
المؤرخ في  20أوت  2011والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة .
المرسوم عدد  79لسنة 2011
ّ

فض النزاعات المتعلقﺔ بهذا العقد
الفﺼل : 11
ّ

في حالة نشوب خﻼف تأويل أحكام هذا العقد  ،تب ّجل ،وجوبا ،المساعي الصلحية .ولهذا الغرض يتولى
المجمع الكيميائي التونسي مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل  7من اﻷمر عدد  764لسنة 2014
مؤرخ في  28جانفي  2014المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياﻛل
ّ
العمومية لدى المحاﻛم والهيئات القضائية واﻹدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

وبإنقضاء أجل شهر دون فصل الخﻼف وديّا ،فيمكن للطرف اﻷحرص مواصلة اﻹجراءات القانونية
صة.
التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المخت ّ
الفﺼل  : 12مﺼـاريف التسجيل

تحمل مصاريف التسجيل على المحامي أو الشرﻛة المهنية للمحاماة صاحب )ة( الصفقة.

الفﺼل  : 13صحﺔ العقد

ﻻ يكون هذا العقد صحيحا إﻻ بعد إمضاءه من قبل الممثل القانوني للمجمع الكيميائي التونسي و
المصادقة عليه من طرف مجلس اﻹدارة.
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الفﺼل  :14دخول العقد حيز التنفيذ

يدخل هذا العقد حيز التنفيذ بعد إمضائه من قبل الطرفين.

الفﺼل  :15مح ّل المﺨـابرة

عيّن ﻛل طرف محل مخابرته في عنوانه المذﻛور أعﻼه .غير أ ّنه يمكن ﻷحد الطرفين تغيير ذلك
بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اﻹعﻼم بالبلوغ للطرف اﻵخر أو ﻛذلك عن طريق إعﻼم
بواسطة عدل تنفيذ .
حــرر بـ .........في ..................
ّ
اﻹمضــاءات
المحـــــــــامي
أو شرﻛﺔ المهنيﺔ للمحــامـــاة

المجمع الكيميائي التونسي
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الجمهوريّة التونسيّة
رئﺎسة الﺤكوﻣة
الهيئة العليﺎ للطلب العموﻣي

طلب العروض عدد 2018 /TS.18.3.0016

كراس الشروط عدد3
ّ

المتعلق بتكليف ﻣﺤﺎﻣين لم تتجﺎوز ﻣدّة ترسيمهم بﺎﻹستئنﺎف ﻣدّة ﺧمﺲ
سنوات

لنيﺎبة المجمع الكيميﺎئي التونسي
لـــــدى المﺤـــﺎكم وســـﺎئر الهيئﺎت القضـــﺎئية والتﺤكيميــة واﻹداريـــة
والتعديلية

لسنوات 2021/2018

جميع الحقوق محفوظة HAICOP
1

الفصل اﻷول  :ﻣوضوع طلب العروض

الفــــــهرس

الفصل  : 2شروط المشﺎركة

الفصل  :3توزيع طلب العروض

الفصل  :4ﻣكونﺎت طلب العروض

الفصل  :5سﺤب ﻣلف طلب العروض

الفصل  :6صلوحية العروض
الفصل  :7اﻹيضﺎحﺎت وﻣﻼحق ﻣلف طلب العروض
الفصل  :8الضمﺎنﺎت المﺎلية
الفصل  :9عقد التأﻣين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة
الفصل  :10طريقة تقديم العروض

المكونة للعرض
الفصل  :11الوثﺎئق
ّ

الفصل  :12فتح الظروف:
الفصل  :13ضبط آجﺎل وصيغ الرجوع في تقديم الترشﺤﺎت ﻣن قبل المشﺎركين في الصفقة
الفصل  :14تقييم العروض

الفصل  :15ﻣنهجيّة تقييم العروض و إسنﺎد اﻷعداد
الفصل  :16تعيين المﺤﺎﻣي
الفصل  : 17إﻣضﺎء العقد و الشروع في المهمة
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اﻷول  :ﻣوضوع طلب العروض
الفصل ّ

سمين بجدول المحامين و الذين ﻻ
يتمثّل موضوع طلب العروض في اختيار ) (02محاميين من بين المر ّ
تتجاوز مدة ترسيمهم باﻹستئناف خمﺲ سنوات لنيابة المجمع الكيميائي التونسي ) ﻗابﺲ أو ﻗفصة( و القيام
بجميع اﻹجراءات القانونيّة في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واﻹدارية
والتعديليّة وفق ما تقتضيه اﻷحكـام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باﻹجـراءات اﻹداريّـة والمدنيّة
والعسكرية والتجاريّة والجبائيّة والجزائيّة والتحكيم .
و يبيّن عقد النيابة بدﻗة الحقوق و اﻹلتزامات المحمولة على الطرفين المتعاﻗدين.

الفصل  : 2شروط المشﺎركة:

المشاركة مفتوحة في إطار فردي للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى اﻻستئناف والذين لم تتجاوز مد ّة
ترسيمهم باﻻستئناف مد ّة خمﺲ ) (5سنوات ،دون سواهم.
ﻻ يمكن للمحامي المشاركة في أكثر من عرض واحد في نفﺲ الصفقة .

و يتعين على المحامي الراغب في المشاركة أن يكون محل مخابرته أو مقره بالجهة التي يعتزم المشاركة
فيها.
كما ﻻ يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاﻻت المنع المنصوص عليها بالتشريع و التراتيب
الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعﻼﻗة المباشرة بين المحامي ورئيﺲ
المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو تلك التي يكون فيها
ي دعوى ضدّ جهة تعمل لديها أو أي مانع أخر على معنى الفصل  32من مرسوم المحاماة.
المحامي ﻗد ﻗبل أ ّ
وﻻ تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واﻷساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم
من ترسيمهم بجدول المحاماة.
الفصل : 3توزيع طلب العروض

يوجه طلب العروض إلى جميع المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى اﻹستئناف و الذين لم تتجاوز مدة
ترسيمهم باﻹستئناف مد ّة خمﺲ ) (05سنوات كما يلي :
اﻷجزاء

الجهة

القسط 1

ﻗابﺲ

القسط 2

ﻗفصة

عدد المﺤﺎﻣين
 01محام
 01محام

الترسيم

مرسمين لدى اﻹستئناف و ﻻ

تتجاوز مدة ترسيمه باﻹستئناف
مدّة خمﺲ ) (05سنوات دون
سواهم

الفصل  : 4ﻣكونﺎت طلب العروض

ﻣﺤل ﻣخﺎبرة المﺤﺎﻣي
يجب أن يكون محل مخابرته بقابﺲ
يجب أن يكون محل مخابرته بقفصة.

يشمل طلب العروض اﻹنابات المتعلقة بالمسائل المتعلقة بإستصدار اﻷذون على العرائض و ذلك بإستثناء
تلك المتعلقة أو المرتبطة بقضايا أداء مال.
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الفصل  : 5سﺤب ﻣلف طلب العروض :
يسحب

كراس

الشروط

مجانا

من

موﻗع

الواب

الخاص

بالصفقات

العمومية

التالي:

 http://www.marchespublics.gov.tnأو بموﻗع الهيئة الوطنية للمحاماة  https://avocat.org.tn/أو بطلب يوجه عبر

البريد اﻹلكتروني للمجمع الكيميائي التونسي التالي achat.dmg@gct.com.tn:أو مباشرة من إدارة المصالح العامة بالمجمع
الكيميائي التونسي على العنوان التالي7» :نهج المملكة العربية السعودية  1002تونﺲ بلفدير« بدون مقابل.
الفصل  : 6صلوحية العروض

بمجرد تقديمها لمدة ستّين يوما ) 60يوما( ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ
يلتزم المشاركون بعروضهم
ّ
اﻷﻗصى المحدد لقبول العروض.

الفصل  : 7التوضيﺤﺎت وﻣﻼحق ﻣلف طلب العروض :

يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أﻗصاه سبعة ) (07أيام من تاريخ نشر اﻹعﻼن عن
طلب العروض.

ويتـ ّم إعــداد ملحــق لمـلف طلـب العروض يـتض ّمـن اﻹجـابـات و التوضيحـات المتصلـة بـالمـﻼحـظات
و اﻹستفسارات التي يطلبها المترشحون ،و يوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط في أجل
ﻻ يتجاوز عشرة ) (10أيام ﻗبل التاريخ اﻷﻗصى المحدد لقبول العروض وذلك عن طريق البريد اﻹلكتروني
كراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل  4من
للمحامي المبيّن في اﻹستمارة اﻹلكترونية لسحب ّ
اﻷمر عدد  764لسنة  2014المؤرخ في  28جانفي  2014المتعلق بتكليف المحامين لنيابة الهياكل العمومية
لدى المحاكم و الهيئات القضائية و اﻹدارية و العسكرية و التعديلية و التحكيمية.
كما يجوز ،عند اﻹﻗتضاء ،تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق البريد السريع لكافة
المترشحين.

ويمكن للمجمع الكيميائي التونسي توجيه معطيات تكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس الشروط
ﻗصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة ) (10أيام ﻗبل إنتهاء أجل تقديم العروض.
الفصل  : 8الضمﺎنﺎت المﺎلية :

يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة بتنظيم الصفقات العموميّة.

الفصل  : 9عقد تأﻣين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة :

يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم نسخة مطابقة لﻸصل من العقد في تأمين المسؤولية
المدنية و المهنية سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.

كما يجب على المحامي صاحب الصفقة ،تجديد عقد التأمين سنويا إلى حين اﻹعﻼم بالحكم المتعلق
بآخر ﻗضية متع ّهد بها.
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع بداية من يوم اﻹعﻼم بالحكم ﻵخر ﻗضيّة تع ّهد بها
المحامي.
ّ
المتعلق بآخر ﻗضية يتعهد بها
و يصبح عقد التأمين ﻻغيا بإنقضاء أسبوع بداية من يوم اﻹعﻼم بالحكم
المحامي المعني .و إذا تم إعﻼم شركة التأمين المعنيّة من ﻗبل المجمع الكيميائي التونسي ﻗبل إنقضاء اﻷجل
المذكور أعﻼه و ذلك بمقتضى رسالة معلّلة و مضمونة الوصول مع اﻹعﻼم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى
تعطي تاريخا ثابتا لهذا اﻹعﻼمّ ،
بأن المحامي المعني لم يف بإلتزاماته التعاﻗدية  ،يتم اﻹعتراض على إنقضاء
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عقد التأمين  .و في هذه الحالة ،ﻻ يصبح عقد التأمين ﻻغيا إﻻ بشهادة في الغرض يسلمها المجمع الكيميائي
التونسي.
الفصل  : 10طريقة تقديم العروض :

يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة .

الكراس في
و يض ّمن العرض الفني والوثائق اﻹداريّة و جميع مؤايداتها المبيّنة بالفصل ) (11من هذا ّ
ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه عبارة :
» ﻻ يفتح طلب عروض عدد  TS.18.3.0016لسنة  2018المتعلق بتكليف محامين لم تتجاوز مدّة
ترسيمهم باﻹستئناف خمﺲ سنوات ﻹنابة المجمع الكيميائي التونسي جهة ﻗابﺲ أو ﻗفصة لدى المحاكم
وسائر الهيئات القضائية والتحكيمية واﻹدارية« .

تو ّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية و الوثائق اﻹدارية و جميع المؤايدات عن

طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع
للمجمع الكيميائي التونسي ،مقابل وصل إيداع ،على العنوان التالي :

» المجمع الكيميﺎئي التونسي
إدارة المصﺎلح العﺎﻣة

07نهج المملكة العربية السعودية  1002تونﺲ بلفدير« .
تس ّجل هذه الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ث ّم في مرحلة ثانية تس ّجل في السج ّل
الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مغلقة إلى موعد فتحها .ويعتمد ختم مكتب
الضبط المركزي لتحديد تاريخ الوصول.

يقصى آليا :
* ك ّل عرض ورد بعد اﻵجال.
* ك ّل عرض لم يكن مغلقا .
* ك ّل عرض ﻻ يحمل ختم المحامي.
ي سبب من اﻷسباب المطالبة بتعويض.
و ﻻ يمكن للمشاركين الذين ت ّم إﻗصاء عروضهم ﻷ ّ
و يجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة بكراس الشروط.
المكونة للعرض:
الفصل  : 11الوثﺎئق
ّ

يجب أن يحتوي الظرف المتضمن للعرض و وثائق التعهد و المؤيدات المصاحبة لها على ما يلي :

5

بيﺎن الوثيقة
كراس الشروط

العمليﺎت المطلوبة

واجبﺎت المشﺎرك

---

تأشير المشارك وختمه على ك ّل ص فحة
مع عبارة:

الــــوثــﺎئق اﻹداريـــــة

" اطلعت ووافقت "

وإمض اؤه ف ي آخ ر الوثيق ة م ع بي ان
التاريخ.

وثيقة التع ّهد

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد (1

إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.

بطاﻗة إرشادات عا ّمة حول المشارك

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد (2

إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.

بطاﻗة تعريف جبائية

نسخة مطابق لﻸصل من
بطاﻗة التعريف الجبائية.

---

شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين .

أصل الشهادة المهنية أو ممض اة ومختوم ة م ن ﻗب ل العمي د أو
نسخة مطابقة لﻸصل منها  .الكات ب الع ام للهيئ ـة أو ك ذلك رئ يﺲ
الف رع الجه وي دون س واهم م ع بي ان
التاريخ.

عقد تأمين المسؤولية المدنية و المهنية

نس خة مطابق ة لﻸص ل م ن إمض اء و خ تم ال رئيﺲ الم دير الع ام
المفوض
لشركة التأمين أو من الشخص
العقد
ّ
له مع بيان التاريخ

شهادة انخراط بصندوق الحيطة و التقاع د للمح امين ص الحة ف ي أصل الشهادة أو نسخة ممض اة ومختوم ة م ن ﻗب ل الش خص
المفوض له مع بيان التاريخ
مطابقة لﻸصل من الشهادة.
تاريخ تقديم العرض
ّ

شهادة اﻹنخراط بالصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي )بالنسبة نس خة مطابق ة لﻸص ل م ن إمض اء وخ تم ال رئيﺲ الم دير الع ام
للص ندوق ال وطني للض مان اﻻجتم اعي
للمعاونين و اﻷعوان( أو تقديم تصريح على الشرف بعدم تشغيل الشهادة.
أو م ن الش خص المف ّوض ل ه م ع بي ان
معاونين أو أعوان.
التاريخ.

تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك بعدم القي ام مباش رة
أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا ﻗصد التأثير ف ي
مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المه ّمة.

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد (3

)طبقا لﻸنموذج المدرج
تصريح على الشرف يقدّمه المشارك بأنّه لم يكن عونا لدى بالملحق عدد ( 4
المجمع الكيميائي التونسي ،أو مضت عن إنقطاعه عن العمل به
مدّة خمﺲ سنوات على اﻷﻗلّ.
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إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.
إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الح اﻻت اﻹﻗص ائية )طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء وختم المشارك مع بيان التاريخ.
بالملحق عدد (5
كراس الشروط.
المنصوص عليها بالفصل الثاني من ّ

الجوانب الفنية و الوثﺎئق التي يت ّم إعتمﺎدهﺎ في تقييم العروض :

تصريح على الشرف بص ّحة البيانات و المراجع العامة المضمنة
بالعرض

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد ( 6

إلتزام على الشرف لكل محام مشارك بنيابة المجمع الكيميائي
التونسي و القيام بجميع اﻹجراءات القانونية في حقه و الدفاع
عنه لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية
واﻹدارية و التعديلية

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد (8

* ﻗائمة إسمية في المحامين المباشرين القارين بالمكتب .

)طبقا لﻸنموذج المدرج
بالملحق عدد ( 7

إمضاء وختم المشارك مع بيان التاريخ
إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ

إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ

التعري ف بإمض اء ك ل مح ام مش ارك
عل ى أن يك ون ت اريخ التعري ف
باﻹمض اء وجوب ا بع د ص دور إع ﻼن
طلب العروض

ﻗائم ة المراج ع المببن ة للتجرب ة العام ة للمح امي المباش ر خ ﻼل )طبقا لﻸنموذج المدرج إمضاء وختم المشارك ف ي آخ ر الوثيق ة
مع بيان التاريخ مع تقديم المؤيّدات ذات
بالملحق عدد .( 9
الخمﺲ السنوات اﻷخيرة.
الصلة.
ﻗائم ة ف ي ال دورات التكويني ة المتخصص ة الت ي تابعه ا المح امي )طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق ة
مع بي ان الت اريخ و تق ديم نس خة مطابق ة
المباشر في إطار دورات التكوين المستمر ﻹستكمال الخبرة التي بالملحق عدد (10
لﻸصل من شهادة المشاركة ف ي ال دورة
تنظمه ا الهيئ ة الوطني ة للمح امين بالتنس يق م ع المعه د اﻷعل ى
المعنية.
للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين
)طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء المشارك مع بيان التاريخ.
بالملحق عدد (11

السيرة الذاتيّة للمحامي المباشر .

جدول التعهدات في القضايا موضوع اﻻنابات الجارية و الت ي ﻻ )طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء و ختم المشارك في آخر الوثيق ة
مع بيان التاريخ
تزال منشورة لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائية و التحكيمية بالملحق عدد (12
و التعديلية

مش روع عق د النياب ة المب رم ب ين المح امي المباش ر م ن جه ة )طبق ا لﻸنم وذج الم درج إمضاء و ختم المحامي صاحب الص فقة
في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.
بالملحق عدد (13
و المجمع الكيميائي التونسي من جهة ثانية.

ﻣﻼحظة  :يعتبر عدم تقديم الملحق رﻗم  1وبقية المﻼحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي تندرج ضمن
تقييم العرض سببا من أسباب إﻗصاء العرض ويجوز للمجمع الكيميائي التونسي بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن
يطلب عند اﻻﻗتضاء كتابيا استكمال بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أﻻ يؤدي ذلك إلى تغيير في
محتواها.
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الفصل  : 12فتح الظروف:

تف تح الظ روف الخارجي ة و الظ روف المحتوي ة عل ى الوث ائق اﻹداري ة و الع روض الفنيّ ة م ن ﻗب ل اللجن ة
بمقرر من ال رئيﺲ الم دير الع ام للمجم ع الكيمي ائي التونس ي،
الخا ّ
صة بفتح العروض وتقييمها التي يتم تعيينها ّ
وفقا للمقتضيات التالية:

 تت ّم عملية الفتح ف ي جلس ة علني ة وتعق د جلس ة ف تح الع روض ف ي الت اريخ والمك ان
المحدّديْن بنص إعﻼن الدعوة إلى المنافسة.
ي س بب م ن
 ﻻ يس مح للحاض رين المش اركين بالت د ّخل ف ي س ير أعم ال اللجن ة ﻷ ّ
ي
اﻷس باب .كم ا ﻻ يخ ﱠول له م طل ب تمكي نهم م ن تع ديل عروض هم أو إدخ ال أ ّ
إضافات عليها.
 ﻻ تفتح إﻻّ العروض الواردة في اﻵجال القانونية المحدّدة لقبول العروض.
ي عارض أن يدخل على عرضه أية تغيي رات وإﻻ أعتب ر ه ذا الع رض
 ﻻ يمكن ﻷ ّ
ﻻغيا.
 يت ّم الشروع في عمليّة الفتح طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ الورود و ذلك بفتح الظرف الخارجي للع رضو التثبت من وجود ك ّل الوثائق اﻹدارية المطلوبة .
 فتح الظرف المحتوي على العرض الفنّي و اﻻﻗتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة.وباستثناء الملحق عدد  1و الوثائق التي تدخل في تقييم العرض الفنّي للمشارك ،يمك ن ،عن د اﻻﻗتض اء ،للجن ة
صة بفتح الظروف و تقييمها أن تدعو كتابيّا المشاركين ال ذين ل م يق د ّموا ك ل الوث ائق المطلوب ة إل ى إتم ام
الخا ّ
ملفاتهم في أجل ﻻ يتجاوز  07أيّام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف و ذلك إما عن طريق البريد السريع أو
بإيداعها مباشرة بمكتب الضبط التابع للمجمع الكيميائي التونسي على العنوان التالي  7» :نهج المملكة العربية
السعودية  1002تونﺲ بلفدير «حتى ﻻ تقصى عروضهم.
يمكن إرسال ه ذه الوث ائق ع ن طري ق البري د اﻹلكترون ي ب العنوان الت الي achat.dmg@gct.com.tn :
على أن تودع اﻷصول ،ﻻحقا ،بمكتب الضبط أو إرسالها عن طريق البريد السريع.
و يعتمد في هذه الحالة تاريخ اﻹرسال اﻹلكتروني.

الفصل  : 13ضبط آجﺎل وصيغ الرجوع في تقديم الترشﺤﺎت ﻣن قبل المشﺎركين في الصفقة :

يمك ن للمح امي ال ذي ﻗ د ّم تر ّ
ي ،مقاب ل وص ل تس ليم ،يق د ّم
ش حه ف ي طل ب ع روض أن يس حبه بطل ب كت اب ّ
مباشرة إلى المجمع الكيميائي التونسي أو عن طريق البريد مع اﻹعﻼم بالبلوغ في أجل أﻗص اه خمس ة عش رة
) (15يوما ﻗبل تاريخ آخر أجل لقبول الع روض المعل ن علي ه م ن ﻗب ل المجم ع الكيمي ائي التونس ي وذل ك دون
الحاجة إلى تبرير هذا اﻻنسحاب.
وبانقضاء هذا اﻷجل ،تؤخذ بعين اﻹعتبار عروضهم في أعمال التقييم ،ويبقوا ملزمين بها.

غير أنه ﻻ يمكن سحب ذلك العرض بع د إنقض اء اﻷج ل الم ذكور إﻻ بمطل ب معل ل يقدّم ه المتر ّ
ش ح للجن ة
المختصة على معنى الفصل  07من اﻷمر عدد  764لسنة  2014بهدف الموافقة عليه.

وفي صورة تراجع المحامي المشارك دون إجازة من اللجنة و بعد إتمام عملية الفتح ،يح رم م ن المش اركة
في الصفقات التي تنظمها ك ّل الهياكل العمومية لمد ّة س نتين ) (02تحتس ب ،حس ب الحال ة ،م ن ت اريخ تراجع ه
الكتابي بعد اﻷجل المحد ّد لذلك في الفقرة اﻷولى من هذا الفصل أو من تاريخ عدم الردّ من طرفه على إعﻼمه
بقبوله النهائي الذي بقي دون رد ّ لمد ّة تجاوزت عشرة) (10أيام عمل.

الفصل  : 14تقييم العروض

ص ة المش ار إليه ا بالفص ل  12م ن ه ذا الك ّراس ،تت ولّى ه ذه اللجن ة
بعد فتح العروض من ﻗب ل اللّجن ة الخا ّ
كذلك تقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا للمنهجيّة المدرجة بالفقرة اﻷولى من الفصل  15من هذا الكراس.
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الفصل : 15ﻣنهجيّة تقييم العروض وإسنﺎد اﻷعداد
 : 1.15ﻣنهجيّة تقييم العروض

يت ّم تقييم العروض وترتيبها ﻻختيار المحامي باﻻعتماد ،حصريا ،على المقاييﺲ التاليــة:

العدد

1
2
3

المراجع العامة للمحامي

العدد اﻷقصى المسند

ﻣعﺎيير التقييم

 50نقطة

المؤهﻼت العلميّة للمحامي

حجم المهام الموكولة للمحامي من ﻗبل الهياكل العموميّة وعددها

المجمــــــوع العـــــﺎم

 20نقطة
 30نقطة

 100نقطة

و تقصى وجوبا :
 العروض التي لم تتض ّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني. العروض التي تنقصها الوثائق اﻹدارية المطلوبة للمش اركة ف ي الص فقة بع د إنقض اء فت رة اﻹمه ال و المح ددةبالفصل  12من هذا الكراس
 العروض التي يتولّى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفﺲ الصفقة.و بخصوص المشاركين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبية  ،فإن إستبعادهم و رفض ترشحاتهم
صة لمراﻗبة ومتابعة نيابة المحامين المحدثة بمقتضى اﻷمر عدد  764لسنة
ﻻ يتم إﻻ من ﻗبل اللّجنة المخت ّ
مؤرخ في  28جانفي  2014المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل
2014
ّ
العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واﻹدارية والعسكرية و التعديلية و التحكيمية ،بعد التثبت بدﻗة في
وضعياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين أو كذلك رئيﺲ الفرع الجهوي
مؤرخ في  28جانفي .2014
المختص  ،عند اﻹﻗتضاء  ،تطبيقا للفصل  15من اﻷمر  764لسنة ّ 2014

2.15
أ.1.

:

إسنﺎد اﻷعداد :

أ -المراجع العﺎﻣة للمﺤﺎﻣي ﺧﻼل الخمسة سنوات اﻷﺧيرة) 50نقطة(:

كيفية إسنﺎد اﻷعداد :

تسند أعداد المراجع بحسب عدد اﻹنابات التي أسداها المحامي خﻼل الخمﺲ السنوات اﻷخيرة ﻗبل
التاريخ اﻷﻗصى لتقديم العروض.
المصرح بها  ،يتم إعتماد نسخ من عيّنة من نصوص
و بهدف إحتساب العدد المسند بعنوان المراجع
ّ
اﻷحكام بعد معالجتها من ﻗبل المتر ّ
شح بغاية حجب أسماء اﻷطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانيّة
التعرف على اﻷشخاص المذكورين بهذه اﻷحكام.
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عدد اﻹنﺎبﺎت
لدى المﺤﺎكم
العدد المسند
بعنوان
المراجع
العﺎﻣة

أ.2.

ﻣﺎ بين  40و45
إنﺎبة ﺧﻼل الخمسة
سنوات السﺎبقة
لتﺎريخ طلب
العروض

ﻣﺎ بين  46و50
إنﺎبة ﺧﻼل الخمسة
سنوات السﺎبقة
لتﺎريخ طلب
العروض

ﻣﺎ بين  51و55
إنﺎبة ﺧﻼل الخمسة
سنوات السﺎبقة
لتﺎريخ طلب
العروض
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20

30

ﻣﺎ بين  56و 60إنﺎبة
ﺧﻼل الخمسة
سنوات السﺎبقة
لتﺎريخ طلب العروض

أكثر ﻣن  60إنﺎبة
ﺧﻼل الخمسة
سنوات السﺎبقة
لتﺎريخ طلب
العروض

40

50

صيغ تقديم العيّنﺎت ﻣن المؤ ّيدات:

تبعا ﻹمضاء المتر ّ
شح للتصريح على الش رف بص ّحة البيان ات المتعلّق ة بالتجرب ة العا ّم ة )الملح ق ع دد  ،(6ﻻ
يدعى ،في مرحلة أولى ،المتر ّ
المصرح بها.
شح المعني إلى تأييد عرضه بالمؤيّدات
ّ

تعتمد عيّنة اﻹنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض .وبصفة عامة يتولى
المحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اﻹنابة.
وﻻ يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي ت ّم رفضها شكﻼ.

ويكون المحامي مدعو إلى جمعها وتخزينها حسب السنوات وحسب طبيعتها بطريق ة تحف ظ حماي ة المعطي ات
س ر المهن ي ف ي أﻗ راص ممغنط ة أو ليزريّ ة أو ك ذلك ف ي وس ائل حف ظ إلكترونيّ ة تراع ى فيه ا
الشخص يّة وال ّ
ّ
الضّمانات الفنيّة ﻻستغﻼلها طبق مواصفات تتﻼءم م ع التجهي زات المس تعملة ف ي المج ال وذل ك لتق ديمها عن د
الطلب من ﻗبل المجمع الكيميائي التونسي طبق المواصفات الفنيّة المبيّنة للغرض في كراس الشروط.
ويجب اﻹشارة للمتر ّ
شحين ّ
أن عمليّة التقييم وترتيب العروض من الناحية الفنيّة تت ّم على النّحو التّالي:
 تتولّى لجنة الف تح و تقي يم الع روض عل ى أس اس المعطي ات المبيّن ة ف ي التّص اريح عل ى
سيرة الذّاتيّة الممضاة من ﻗبل المتر ّ
ال ّ
ش حين وبقي ة المﻼح ق المنص وص عليه ا
شرف وال ّ
بكراس الشروط.
بملف طلب العروض وطبقا للمعايير والمقاييﺲ المعلنة ّ
 يقوم المجمع الكيميائي التونسي بعد اﻻنتهاء من هذه اﻷعمال بتوجيه الملفات إلى اللّجن ة
ص ة للمراﻗب ة والمتابع ة بالهيئ ة العلي ا للطل ب العم ومي ﻹج راء المراﻗب ة الﻼّزم ة
المخت ّ
عليها طبقا ﻷحكام الفصل  10من اﻷمر عدد  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس
 .2014و إذا ما اﻗتضت أعمال اللّجنة المذكورة طلب المؤيّدات المضمنة بالتص اريح أو
مؤيدات إضافية حول ما تم التصريح به بخصوص المؤهﻼت العلمية والمهنيةّ ،
فإن هذا
الطلب يو ّجه إلى المحامين المعنيين من ﻗبل المجمع الكيميائي التونسي.

ب -المؤ ّهﻼت العلميّة للمﺤﺎﻣي )  20نقﺎط(:

إض افة إل ى الش هائد العلمي ة الت ي تحص ل عليه ا المش ارك  ،تس ند اﻷع داد بحس ب ع دد ال دورات
التكوينيّة التي تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:
صصة في إطار
• تسند بصفة آلية  05نقاط لك ّل محام شارك فعليا أو تابع بنجاح دورة تكوينية متخ ّ
مر ﻹستكمال الخبرة المهنية التي تنظمها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد
دورات التكوين المست ّ
اﻷعلى للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة ). .(10
• تسند نقطة واحدة ) (01لك ّل مشاركة ناجحة في دورة تكوينيّة ﻗام بها المشارك في إطار أنشطة
الهياكل الدوليّة للمحامين ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان عشرة ).(10
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وﻹثبات المشاركة في هذه الدورات ،يقدّم المترشح نسخة مطابقة لﻸصل من شهادة المشاركة في الدورة
المعنية.

ج -حجم المهﺎم الموكولة للمترشح ﻣن قبل الهيﺎكل العموﻣيّة وعددهﺎ ) 30نقطة (

يه دف ه ذا المعي ار إل ى إعط اء أكث ر ف رص للمتر ّ
ش حين المتف ّرغين .ل ذلك بق در م ا يك ون المح امي
متفرغا للمه ّمة بقدر ما يرتفع الع دد المس ند إلي ه به ذا العن وان والعك ﺲ ب العكﺲ وذل ك عل ى
المترشح
ّ
النحو التالي :

 يت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل ﻗضيّة جارية ،لفائ دة هيك ل عم ومي ف ي الط ور اﻹبت دائي ف ي ت اريخ
تقديم التر ّ
شح للمشاركة في طلب العروض على أن ﻻ يتجاوز  15نقطة.
 يت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل ﻗضيّة جارية لفائدة هيكل عمومي في طور اﻹستئناف في تاريخ تق ديم
التر ّ
شح للمشاركة في طلب العروض على أن ﻻ يتجاوز  15نقطة.

الفصل  : 16تعيين المﺤﺎﻣي:

ص ﻼ ح ول مع ايير إختي ار
تعد ّ لجنة الفتح و التقييم المحدثة لدى المجمع الكيمي ائي التونس ي تقري را مف ّ
المتر ّ
شحين ونتائج أعمال التقييم على ضوء ذلك توضّح فيه كيفيّة ترتي ب المتر ّ
ش حين وأس باب إﻗص اء بع ض
العروض إن حصل ذلك.
ص ة للمتابع ة والمراﻗب ة المحدث ة
ويوج ه المجم ع الكيمي ائي التونس ي وجوب ا ه ذا التقري ر إل ى اللجن ة المخت ّ
ؤرخ ف ي 28
بالهيئ ة العلي ا للطل ب العم ومي طبق ا ﻷحك ام الفص ل  7م ن اﻷم ر ع دد  764لس نة  2014والم ّ
جانفي  2014ﻹجراء مراﻗبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل  8من اﻷمر الس الف ال ذكر وإع ادة النظ ر فيه ا،
عند اﻹﻗتضاء.
وبعد اﻹنتهاء من هذه اﻷعمال  ،تو ّجه اللجنة المذكورة ﻗرارها إلى المجمع الكيميائي التونسي لتنفيذه.

الفصل  :17إﻣضﺎء العقد والشّروع في المه ّمة :

يت ّم إعﻼم المحامي الذي ت ّم اختياره من ﻗبل المجمع الكيمي ائي التونس ي ف ي العن وان المب يّن بوثيق ة التع ّه د.
ويجب عليه إمضاء العق د المح رر باللغ ة العربي ة طبق ا ﻷنم وذج المص احب له ذا .و يمك ن إض افة بن ود ي رى
الطرفين أهميّتها و ضرورة توضيحها و ذلك حسب مقتضيات و واﻗع نشاط المجمع الكيميائي التونسي.

وعل ى إث ر المص ادﻗة عل ى العق د وإمض ائه ،ي تم إع ﻼم المح امي ليت ولى اتخ اذ ك ل اﻹج راءات الض رورية
لضمان إنطﻼق المه ّمة بمجرد تسلم اﻹذن بذلك.
إﻻ أنّه ،في صورة نكول المحامي التي وﻗع إختياره نهائيا لﻺنابة يحرم من المشاركة في الصفقات التي
تنظمها ك ّل الهياكل العمومية لمد ّة سنتين ) (02تحتسب من تاريخ عدم الردّ من طرفه على إعﻼمه بقبوله
النهائي الذي بقي دون رد ّ لمدّة تجاوزت عشرة ) (10أيام عمل.
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ﻣلﺤق عدد  : 3تصريح على الشرف بعدم التأثيرفي ﻣختلف إجراءات التعيين وﻣراحل إنجﺎز المه ّمة
ﻣلﺤق عدد  : 4تصريح على الشرف بعدم ﻣبﺎشرة العمل لدى المجمع الكيميﺎئي التونسي

كراس الشروط
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ﻣلﺤق عدد  :10قﺎئمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تﺎبعهﺎ المﺤﺎﻣي المبﺎشر في إطﺎر دورات التكوين المستمر التي تنظمهﺎ الهيئة
الوطنية للمﺤﺎﻣين بﺎلتنسيق ﻣع المعهد اﻷعلى للمﺤﺎﻣين أو في إطﺎر أنشطة الهيﺎكل الدولية للمﺤﺎﻣين
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ﻣلﺤق عدد 1

وثيقة التع ّهد
 إني الممضي أسفله )اﻻسم واللقب والخطة(...................................................................... المتصرف باسم ولحساب...........................................................................................: المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد................................................................ : المعيّن محل مخابرته بـ )ذكر العنوان بالكامل(.................................................................. بصفتي ............................................................................................................... :وبعد اﻹطﻼع على إعﻼن طلب العروض وعلى كراس الشروط اﻹدارية الخاصة المتعلقين بإختيار
محامي مباشر من ﻗبل المجمع الكيميائي جهة تونﺲ أو ﻗابﺲ أو ﻗفصة .
وبعد أن ﻗدّرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
أتع ّهد وألتزم بما يلي :
 (1بنيابة المجمع الكيميائي التونسي جهة ........................................................................
 (2ﻗبول المه ّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحفّظ.
 (3انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة وفقا لمقتضيات كراس الشروط المذكورة أعﻼه ،مقابل اﻷجرة المحدّد
طبقا للتراتيب القانونيّة المعمول بها في الميدان.
صة باﻹنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خﻼل مدة ﻗدرها  07أيام ﻗبل الجلسة
 (4تسليم التقارير الخا ّ
المحددة وفقا لما تنص عليه كراس الشروط اﻹدارية الخاصة.
تكون جزءا من العقد.
 (5تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اﻹدارية الخاصة التي ّ
 (6اﻹبقاء على شروط هذا التعهد مدة  60يوما ابتداء من اليوم الموالي ﻵخر أجل محدد لقبول العروض.
ي حجر ﻗانوني .وفي صورة ثبوت خﻼف ذلك ،فإنه يتم
 (7أشهد أنني لست في حالة تضارب مصالح أو أ ّ
فسخ العقد بصفة آلية و أتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.

يدفع المجمع الكيميائي التونسي المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة ويحولها إلى الحساب المفتوح بالبنك أو
البريد ............................ :تحت عدد ) .......................... :ذكر الهويّة البنكية أو البريدية(.
حرر بـ  ..................في......................
)إمضاء وختم المشارك(

) يكتب المشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض"(
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ﻣلﺤق عدد 2

بطﺎقة إرشﺎدات عﺎﻣة حول المشﺎرك
اﻻسم واللقب...............................................................................................................
تاريخ الترسيم في الهيئة الوطنية للمحاماة ...............................................................:
المقر ....................................................................................................................:
عنوان
ّ
عنوان موﻗع الواب إن وجد.................................................................................................. :
الهاتف........................................................................................................................... :
العنوان اﻹلكتروني للمحامي................................................................................................:
المعرف الجبائي ..........................................................................................................:
رﻗم
ّ
المفوض ﻹمضاء وثائق العرض )اﻻسم واللقب والخطة( ....................................................
الشخص
ّ

حرر بـ  ..................في......................
ّ
) إمضاء وختم المشارك(
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ﻣلﺤق عدد 3
تصريح على الشرف بعدم التأثير
في ﻣختلف إجراءات التعيين وﻣراحل إنجﺎز المه ّمة

إنّي الممضي أسفله )اﻹسم واللّقب( ..........................................................................................
المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد  .............................بتاريخ ....................................................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(...................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المشارك"

أصرح على شرفي بعدم ﻗيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا
ّ
ﻗصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.

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

)إمضاء وختم المشارك(
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ﻣلﺤق عدد 4
تصريح على الشرف بعدم ﻣبﺎشرة العمل لدى المجمع الكيميﺎئي التونسي
صﺎحب طلب العروض
إنّي الممضي أسفله )اﻻسم واللّقب(..........................................................................................

المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد  .............................بتاريخ ....................................................

المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(...................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المشارك"

أصرح على شرفي أنّني لست عونا من أعوان المجمع الكيميائي التونسي و لم أكن أعمل ضمن أعوانه أو
ّ
إطاراته أو لم يمضي على إنقطاعي عن العمل به مدّة خمﺲ سنوات على اﻷﻗ ّل.

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

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

)إمضاء وختم المشارك(
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ﻣلﺤق عدد 5
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
كراس الشروط
الﺤﺎﻻت اﻹقصﺎئيّة المنصوص عليهﺎ بﺎلفصل  2ﻣن ّ
إنّي الممضي أسفله )اﻹسم واللّقب( .........................................................................................

المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد  .............................بتاريخ ....................................................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( ..................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المشارك"

أص ّرح عل ى ش رفي أنّ ي وكافّ ة أعض اء الفري ق المت د ّخل م ن المح امين ﻻ نوج د ف ي إح دى ح اﻻت المن ع
ّ
المنظم لمهنة المحاماة.
المنصوص عليها بالمرسوم

أصرح أنّنا ﻻ نوجد في إحدى الح اﻻت المنص وص عليه ا ب الفقرة اﻷخي رة م ن الفص ل الث اني م ن ك راس
كما
ّ
شروط طلب العروض.

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

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

)إمضاء وختم المشارك(
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ﻣلﺤق عدد 6
تصريح على الشرف بص ّﺤة البيﺎنﺎت
والمراجع العﺎ ّﻣة المذكورة في الغرض
إنّي الممضي أسفله )اﻹسم واللّقب( ..........................................................................................
المرسم بالهيئة الوطنيّة تحت عدد  .............................بتاريخ ....................................................
المعيّن مح ّل مخابرته بـ )العنوان الكامل(...................................................................................

المس ّمى فيما يلي "المشارك"

أصرح على ال ّ
شرف بص ّحة البيانات والمراجع العا ّمة التي ﻗد ّمتها في هذا العرض.
ّ
ّ
ّ
وأتح ّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خﻼف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للجنة المكلفة بالتقييم لما يثبتها
من وثائق بعد طلبها منّي لمد ّة تتجاوز عشرة أيّام.

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

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

)إمضاء وختم المشارك(
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ﻣلﺤق عدد 7
قﺎئمة إسميـة في المﺤﺎﻣين
عر
1

اﻻسم واللقب

الشهﺎدة المﺤرز عليهﺎ

تﺎريخ الترسيم بﺎلهيئة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
....

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

19

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

)إمضاء وختم المشارك(

ﻣلﺤق عـدد 8

إلتزام المﺤﺎﻣي بنيﺎبة المجمع الكيميﺎئي التونسي لدى المﺤﺎكم و سﺎئر الهييئﺎت
القضﺎئية و التﺤكيمية و اﻹدارية و التعديلية

أﻗر ّ
بأن الفريق
إني الممضي أسفله )اﻹسم واللّقب(……ّ ………….............................................
أﻗر بصحة كافّة
المتدخل
والمتكون من السيّدات والسادة اﻵتي ذكرهم يلتزم ) ألتزم( بإنجاز المه ّمة .كما ّ
ّ
المعلومات الواردة بهذا العرض:
اﻹسم واللقب

...

ﻗار

غير ﻗار

المحكمة المرسم بها

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

إمضاء المحامي
معرف به

1

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

)إمضاء وختم المشارك(

1
صصة لك ّل واحد منهم مع التعريف باﻹمضاء بالنسبة للمحامين
يتعيّن على ك ّل المتدخلين المعنيين اﻹمضاء في الخانة المخ ّ
على أن يكون تاريخ التعريف باﻹمضاء وجوبا بعد صدور إعﻼن طلب العروض
20

ﻣلﺤق عـدد 9

قﺎئمة المراجع المبينة للتجربة العﺎﻣة للمﺤﺎﻣي المبﺎشر
ﺧﻼل الخمسة السنوات اﻷﺧيرة التي تسبق تﺎريخ فتح العروض
جدول تأليفي للمراجع العﺎ ّﻣة

عدد اﻻنابات

موضوع اﻹنابة

الطور

المحكمة

التجربة العامة للمحامي المباشر ﺳﻧة 2013

التجربة العامة للمحامي المباشر ﺳﻧة 2014
التجربة العامة للمحامي المباشر ﺳﻧة 2015
التجربة العامة للمحامي المباشر ﺳﻧة 2016
التجربة العامة للمحامي المباشر ﺳﻧة 2017
العدد الجملي لﻺﻧابات المصرح بها خﻼل الخمس ﺳﻧوات

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

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

)إمضاء وختم المشارك(
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............................

جدول تفصيلي للمراجع العﺎ ّﻣة
الهيكل العمومي

موضوع
اﻹنابة

المحكمة

عدد القضيّة

الطور

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

تاريخ بداية وانتهاء
المه ّمة

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

)إمضاء وختم المشارك(
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ﻣلﺤق عـدد 10

قﺎئمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تﺎبعهﺎ المﺤﺎﻣي المبﺎشر في إطﺎر دورات
التكوين المستمر التي تنظمهﺎ الهيئة الوطنية للمﺤﺎﻣين بﺎلتنسيق ﻣع المعهد اﻷعلى
للمﺤﺎﻣين أو في إطﺎر أنشطة الهيﺎكل الدولية للمﺤﺎﻣين

عر
1
2
3
4
5
6
7
1

السنة

المحور

الدورات التكوينية و شهﺎدات استكمﺎل الخبرة المنظمة ﻣن قبل الهيئة الوطنية بﺎلتنسيق ﻣع المعهد اﻷعلى للمﺤﺎﻣين

الدورات التكوينيةّ للمﺤﺎﻣين في اطﺎر أنشطةّ الهيﺎكل الدولية

2
3
4
5
6
7

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

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

)إمضاء وختم المشارك(

يقدّم المﺤﺎﻣي المترشح نسخة ﻣطﺎبقة لﻸصل ﻣن شهﺎدة المشﺎركة في الدورة المعنية.
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ﻣلﺤق عدد 11

سيـــرة ذاتيـــة
* اﻹسم واللقب............................................................................................................... :
* تاريخ الوﻻدة ومكانها...................................................................................................... :
*تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنيّة ........................................................................................... :
* تاريخ الترسيم بقسم اﻹستئناف ...........................................................................................:
* عنوان موﻗع الواب إن وجد وفقا لﻺجراءات القانونية ............................................................. :

الشـهــﺎئد العلميــة التي تﺤصل عليهﺎ المترشح :

المؤسسة الجامعية

الشهـادة العلميّة

ّ
ﻣلخص الخبرة العﺎ ّﻣة في المﺤﺎﻣﺎة :
الهيكل أو الشركة الناشطة في
القطاع الخاص التي ﻗام
المحامي بنيابتها

ميدان النزاع

الدراسﺎت والبﺤوث
-

24

تاريخ إنجاز هذه
اﻷعمال

التـخـرج
سنة
ّ

النتائج المح ّققة أو
نتائج اﻷعمال
المنجزة

-

المعطيﺎت اﻹضﺎفية التي يرى المترشح أهمية ذكرهﺎ في ﻧشاطه في العﻼقة بالمه ّمة
المترشّح إليها:

 التكوين في اللغات.

اللغة

جيد

ﻣتوسط

جيد جدا

 الخبرة في ميدان معين قبل الترﺳيم في المحاماة

-

 اﻹﻧضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة :
-

إمضاء صاحب السيرة الذاتية

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

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

)إمضاء وختم المشارك(

25

ﻣمتﺎز

ﻣلﺤق عدد 12

جدول التعهدات في القضايا موضوع اﻹﻧابات الجارية والتي ﻻ تزال
مﻧشورة لدى المحاكم وﺳائر الهيئات القضائية و التحكيميّة واﻹدارية و
التعديليّة
عدد
اﻹﻧابات

اﻵجال التقريبية ﻹﻧتهاء
اﻹﻧابات الجاريّة

اﻹﻧابات الجارية
المحاكم أو الهيئات المﻧشورة
موضوع
أمامها القضايا
اﻹﻧابات

المﻼحظات اﻹضافية والتوضيحية التي
يراها المترشح أﻧّها ضروريّة لذكرها لتحديد
جدول التعهدات

إمضاء وختم المترشح

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

26

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

ﻣلﺤق عدد 13

عقد النيﺎبة المبرم
بين المجمع الكيميﺎئي التونسي والمﺤﺎﻣي لم تتجﺎوز ﻣدّة
ترسيمه بﺎﻻستئنﺎف ﻣدّة ﺧمﺲ سنوات
بيــــــن :
المجمع الكيميﺎئي التونسي ،شركة ﺧفية اﻹسم رأس ﻣﺎلهﺎ  476.084,064دينﺎرا تونسيﺎ ،ﻣقرهﺎ اﻹجتمﺎعي الكﺎئن بـ ،7نهج
المملكة العربية السعودية 1002 ،تونﺲ البلفيدير ،المدرجة بﺎلسجل التجﺎري بتونﺲ تﺤت عدد  ،B133611997رقم التعريف

الجبﺎئي  003876 L/A/M/000والممثلة في شخص السيد  ...............بصفته الكﺎتب العﺎم أو الرئيﺲ المدير العﺎم.
ﻣن جهة أولى

واﻷستﺎذ ...المرسم بﺎلهيئة الوطنية للمﺤﺎﻣين تﺤت  ...بتﺎريخ  ...المعين ﻣﺤل ﻣخﺎبرته بـ  ...صﺎحب المعرف الجبﺎئي عدد .......
ﻣن جهة ثﺎنية

اﻷول  :تعريف المه ّمـة :
الفصل ّ
تتمثّل مهمة اﻷستاذ ............ .......طبق هــذا العقد في نيابة المجمع الكيميائي التونسي جهة ﻗابﺲ أو ﻗفصة
و القيام بجميع اﻹجراءات القانونيّة المستوجبة في حقه و الدفاع عن مصالحه لدى المحاكم وسائر الهيئات
القضائية و التحكيميّة واﻹدارية و التعديليّة وفق ما تقتضيه اﻷحكـام التشريعية الجاري بها العمل  ،في القضايا
والملفات التي تطلب منه إنابته فيها.
الفصل  : 2التشريع والتراتيب المنطبقة على العقد :

تخضع هذه الصفقة للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب الصفقة و أعوانه إلى التشريع
الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان اﻹجتماعي.

الفصل  : 3اﻷتعــﺎب :

اﻷول أعﻼه طبق أحكام القرار المشترك
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إليها بالفصل ّ
الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا والطــوابع الجبائية
و معاليم طوابع تسجيل اﻷحكام و مبلغ تأمين أحكام اﻹستئناف و المصاريف المكتبية.

الفصل  : 4اﻻلتزاﻣﺎت الموضوعة على كﺎهل المجمع الكيميﺎئي التونسي :

أ -يلتزم المجمع الكيميﺎئي التونسي بتوفير الظروف المﻼئمة ﻹنجاز المحامي لمهمته .ولهذا
الغرض ،يتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من المحامي وتضمينها
مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي .كما يض ّمن الملف وجوبا بمذكرة
توضيحية تلخص معطيات الملف وطلبات أو دفوعات المجمع الكيميائي التونسي حسب
الحالة.
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ب -تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو
الهيكل المعني ﻗبل موعد الجلسة ،أو اﻻجتماع ،بأسبوع على اﻷﻗل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي صاحب الصفقة والمؤيدات التي ﻗدّمها في إطار نيابة
المجمع الكيميائي التونسي
ّ
ث -ﻻ يمكن للمجمع الكيميائي التونسي كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة المتعلقة
بالمحامي المتعاﻗد معه طبقا ﻷحكام الفقرة اﻷولى من الفصل  14من اﻷمر عدد  764لسنة
المؤرخ في  28جانفي  2014المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين
2014
ّ
ﻹنابة الهياكل العمومية لــدى المحاكم والهيئــات القضائية واﻹدارية والعسكريــة والتعديلية
و التحكيمية.

الفصل  : 5طرق ﺧﻼص المﺤﺎﻣي المتعﺎقد:

يت ّم خﻼص صاحب الصفقة عن طريق تحويل إلى الحساب الجاري للمحامي صاحب الصفقة .
و يتولى الخﻼص اﻹدارات المالية لجهتي ﻗابﺲ أو ﻗفصة.

يت ّم إصدار اﻷمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أﻗصاه ثﻼثون ) (30يوما من تاريخ إيداع
الفاتورة بعد صدور الحكم أو اﻹعﻼم بالنسخة التنفيذية إذا كان الحكم صادرا لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.

وتحمل على المجمع الكيميائي التونسي أجرة عدول التنفيذ ) بإستثناء القضايا المنشورة لدى المحكمة العقارية
و المحكمة اﻹدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم تسليم الوثائق و المؤيدات (.
كما يتح ّمل المجمع الكيميائي التونسي أجرة عدول اﻹشهاد و الخبراء و مصاريف الترسيم بإدارة الملكية
العقارية .كما يتحمل المجمع الكيميائي التونسي مصاريف التنقل المتعلّقة باﻹنابات خارج مراكز الوﻻيات
لجهتي ﻗابﺲ /أوﻗفصة ،وذلك عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي لهذا الغرض  30كلم في حدود
حاﻻت التنقل الفعلية و الثابتة للمحامي شخصيا المتعهد بملف اﻹنابة.
الملف التنقّل للخارج ،يتكفّل المجمع الكيميائي التونسي بتح ّمل مصاريف التن ّقل
وإذا ما إﻗتضت ضرورة
ّ
واﻹﻗامة حصريّا في حدود أيّام المه ّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب والرجوع.
وفي كل الحاﻻت ،يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واﻹﻗامة في الخارج موضوع إتّفاق كتابي
منفرد ومسبق بين الطرفين و ذلك بصرف النظر عن اﻹتفاﻗية المتعلقة باﻷتعاب.
إﻻّ أنّه وفي صورة تسبقة المصاريف من ﻗبل المحامي  ،يتولى المجمع الكيميائي التونسي خﻼصها على أساس
فاتورات مثبتة لهذه اﻷعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باﻷعمال موضوع اﻹسترجاع وذلك اثر التثبت من
الطابع الفعلي ﻹنجاز المه ّمة.
الفصل  : 6اﻹلتزاﻣﺎت الموضوعة على كﺎهل المﺤﺎﻣي:
يلتزم المحامي بما يلي:

 بذل العناية الﻼزمة للدفاع عن مصالح المجمع الكيميائي التونسي عند إنابته له أمام المحاكم أو الهياكل أوالهيئات القضائية و التعديلية و التحكمية المختصة.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه من المحامين ،عند اﻹﻗتضاء ،وإعﻼم المجمع الكيميائيالتونسي كتابيا بمآلها في أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة ) (03أيام من تاريخ إنعقادها.
صصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات المجمع الكيميائي التونسي أو
 حضور اﻻجتماعات المخ ّبدراسة الملفات التي وﻗع تكليفه بها ﻗصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة المجمع الكيميائي التونسي فيها.

ولهذا الغرض ،يتولى المجمع الكيميائي التونسي دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكﺲ أو البريد
اﻹلكتروني لحضور هذه اﻹجتماعات وذلك ﻗبل إنعقادها وفي حيّز زمني معقول.
 تمكين المجمع الكيميائي التونسي ،مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة أو التقرير ،حسب الحالة،المزمع تقديمها بمناسبة كل جلسة أو اﻻستشارة ﻗبل إمضائها حتى يبدي رأيه فيها .وفي صورة عدم إبداء
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المجمع الكيميائي التونسي لمﻼحظات حولها في أجل أﻗصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من ﻗبله،
فيعدّ ذلك موافقة ضمنية منه على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اﻹجراءات التي يقتضيها القانون.
 تمكين المجمع الكيميائي التونسي من شهادة في خﻼص معاليم الضمان اﻹجتماعي وخﻼص معاليمإنخراطه في صندوق التأمين وما يفيد ﻗيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة وذلك وجوبا ﻗبل خﻼص اﻷتعاب.
 اﻹجابة عن إستشارات و تساؤﻻت المجمع الكيميائي التونسي بخصوص القضايا المكلف بها في أجلمعقول.
الفصل  : 7ﻣدّة اﻹتفــﺎقية :

تضبط مدّة اﻹتفاﻗية بـثﻼث سنوات تبدأ من  .........وتنتهي في .......................................

صة للمتابعة
وفي صورة وجود ﻗضايا جارية في هذا التاريخ اﻷخير ولم يتم تعيين محامي من ﻗبل اللجنة المخت ّ
والمراﻗبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي  ،فيتولى مواصلة هذه القضايا وفق ﻗواعد العناية المهنيّة
نص الحكم الصادر
وذلك إلى حين إنتهاء طورها الجاري ،دون سواه ،وتمكين المجمع الكيميائي التونسي من ّ
فيها.
الفصل  :8التقيّد بتركيبة الفريق المتد ّﺧـل :

يلتزم صاحب الصفقة بتوفير الفريق الذي ر ّ
شحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد والمستوى
العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه.
إﻻّ أ ّنه وفي صورة تغيير التركيبة في اﻷثناء ،فيجب على المحامي إعﻼم المجمع الكيميائي التونسي بذلك
كتابيا مسبّقا وتغيير المحامي عن المه ّمة بمن له نفﺲ المؤهﻼت العلمية والمهنيّة ونفﺲ التجربة من حيث عدد
السنوات على أن يحظى ذلك ،مسبقا ،بموافقة المجمع الكيميائي التونسي كتابيا على هذا التغيير وإمضاء
ملحق في الغرض بين الطرفين يتم عرضه مسبقا على اللجنة المختصة للمتابعة و المراﻗبة المحدثة بالهيئة
العليا للطلب العمومي.
وفي خﻼف ذلك ،وفي صورة تعذّر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الذي ت ّم على
شح المقترح ،فله ّ
أساسه إختيار المتعاﻗد أو في صورة عدم موافقة المجمع الكيميائي التونسي على المتر ّ
حق
فسخ العقد بعد إصدار تنبيه في الغرض للمحامي المتعاﻗد معه عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي
أﻗصاه خمسة عشر ) (15يوما لم يقع على إثره تدارك النقص أو إصﻼح الخلل مقارنة مع العرض المقدّم من
ﻗبله.

الفصل  : 9فسخ العقد:

مع مراعاة مقتضيات الفقرة اﻷخيرة من الفصل  ،8يفسخ هذا العقد  ،آليا ،في الحاﻻت التالية :
-

-

إنتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعﻼه.
وفاة المحامي .
عدم إيفاء صاحب الصفقة بالتزاماته التعاﻗدية .و في هذه الصورة يوجه له المجمع الكيميائي التونسي
تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل محد ّد ﻻ يق ّل عن عشرة
أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه .و بانقضاء هذا اﻷجل ،يمكن للمجمع الكيميائي التونسي فسخ العقد دون
ي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازه حسب اﻹجراء الذي يراه مﻼئما.
أ ّ
إذا ثبت لدى المجمع الكيميائي التونسي إخﻼل صاحب الصفقة بالتزامه و إهدار حق المجمع الكيميائي
التونسي في التقاضي أو ثبت ﻗيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا ﻗصد التأثير
في مختلف إجراءات إبرام العقد و انجازه.

و يتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أﻗصاه خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها كتابيّا من ﻗبل
المجمع الكيميائي التونسي.
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الفصل :10

في صورة ﻗرار المجمع الكيميائي التونسي بتغيير صاحب الصفقة دون وجود مبررات ﻗانونيّة أو واﻗعية ثابتة
لذلك  ،في ﻗضيّة ﻻ زالت جارية ،ففي هذه الحالة ،تصرف له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام
المؤرخ في 20
الفصل الثالث من هذا العقد وذلك عمﻼ بأحكام الفصل  40من المرسوم عدد  79لسنة 2011
ّ
أوت  2011والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة .

فض النزاعﺎت المتعلقة بهذا العقد :
الفصل : 11
ّ

في حالة نشوب خﻼف حول تأويل أحكام هذا العقد  ،تب ّجل ،وجوبا ،المساعي الصلحية .ولهذا الغرض يتولى
مؤرخ
المجمع الكيميائي التونسي مكاتبة اللّجنة المحد ّثة بمقتضى الفصل  7من اﻷمر عدد  764لسنة ّ 2014
في  28جانفي  2014المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم
والهيئات القضائية واﻹدارية والعسكرية و التعديلية و التحكيمية.
و بإنقضاء أجل شهر دون فصل الخﻼف وديّا ،فيمكن للطرف اﻷحرص مواصلة اﻹجراءات القانونية التي
صة.
يراها للدفاع عن حقوﻗه لدى المحكمة المخت ّ

الفصل  : 12ﻣصـﺎريف التسجيل :

تحمل مصاريف التسجيل على المحامي صاحب الصفقة.

الفصل  : 13صﺤة العقد :

ﻻ يكون هذا العقد صحيحا إﻻ بعد إمضاءه من ﻗبل الممثل القانوني للمجمع الكيميائي التونسي و المصادﻗة
عليه من طرف مجلﺲ اﻹدارة .

الفصل  :14دﺧول العقد حيز التنفيذ :

يدخل هذا العقد حيز التنفيذ بعد إمضائه من ﻗبل الطرفين.

الفصل  :15ﻣﺤ ّل المخـﺎبرة :

عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعﻼه .غير أ ّنه يمكن ﻷحد الطرفين تغيير ذلك بمقتضى
رسالة مضمونة الوصول مع اﻹعﻼم بالبلوغ للطرف اﻵخر أو كذلك عن طريق إعﻼم بواسطة عدل التنفيذ.

اﻹﻣضــﺎءات
المجمع الكيميﺎئي التونسي

حــرر بـ .........في .................
ّ
المﺤـــــــــﺎﻣي
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