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  المجمع الكيميائي التونسي
  شركة خفية االسم 

  ديريتونس بلف 1002نهج المملكة العربّية السعوديّة  7 :االجتماعيالمقر 

  L 0003876: المعرف الوحيد

 
  كراس الشروط

  

 بها االنتفاعزال  معدات مكتبية مختلفةللتفويت في 
  

معدات مكتبية زال االنتفاع  في طلب عروض عن طريق التفويت اختياريا بتونس جتماعياال المقر-التونسيالمجمع الكيميائي يعتزم   : �ـــــــــ��ط�
  . والمبينة ضمن أحكام الفصل األول من كراس الشروط هذا بها

  .الجاري بها العمل وللتشريع والتراتيبكراس الشروط هذا بتخضع عملية البيع لإلجراءات المنصوص عليها 
  

  :موضوع التفويت: األّولالفصل 

  :االتي ك    هي وا في معدات مكتبية زال االنتفاع بهالتفويت  موضوع يتمّثل
 

 # ا����ول �
�ن ا��دد ا����� ا�����

��
� 10 Fax 1 

��
� 03 Machines à écrire  2 

��
� 06 Machines à spiral 3 

��
� 58 Ventilos 4 

��
� 04 Climatiseurs Unités internes et externes murales. 5 

��
� 10 Climatiseurs Unités internes et externes. 6 

��
� 02 Réfrigérateurs mini bar  7 

��
� 02 Réfrigérateurs grand format  8 

��
� 18 Photocopies grand format 9 

  

 .�و�س –��ر ا�ر
	ف ���ل ��ود كل هذه المعدات متواجدة بـ

  المشاركةشروط : 2الفصل 

� ����ي أو ط���� ���� ��ض ا
	�اء  ������ ��

,�(ّ�* �('ن'ھ%ا ��اس ا
	�وط 
 #ب�� ! � -�ّ'�

3 ا
�'ّ�- ا
�'�2- ب'1دارة ا'4�
��ة �� إدارة ا'�� 
�'ص ب'
�(�*>�' ����  . ن;: ا
��ب�ّ- ا
��6د�ّ- ب,����9 ��ن8 07ا
����'�2 ا
�7ن�6 

�  ! @ >�اس ا
	�وط �('ّن' �� ��?* ا
�اب ا'7
: ا
����'�2 ا
�7ن�6 ا

http://www.gct.com.tn 

   معاينةال: 3الفصل 
 A,� ���7� -<ر'	�

,��* ھ%ه ا
���ات��'��- >� را�B @C ا -Fو���

4�J' 3'ل بوذ
G ب , �و�س –��ل ��ود ����ر ا�ر
	ف ھ� د����ن �وا� ا'4�
Kدارة ا
'�

,�(ّ�*ا
�'ّ�- ا -�ّ'�
ا
��6د�ّ- ب,����9 ��ن8 >'�� أ�'م اM!��ع �' ��ى ���� ا
N�6 وا�LM وذ
G �� ا
7'!�- ن;: ا
��ب�ّ-  07ا
����'�2 ا
�7ن�6  �2- ب'1دارة ا

  .L'�S' إ
R47�� A ا
�;'ر

L';7'و �� ��دھ'و�T>� ا
�7 ���ي ��اءھ'  >� ا
���اتب�(�د �����# 
��F# ����7 ا
�'رض ?� �'��  ';4'42U7;' و���ن'�;' و��Fد�-  وو'�
� N وذ
G ا

�
'7

W6�  �ّ��7�';7و
�7#، وب''L A,� ';
  .�B ھ%ا ا
	Tنأو إ�7Lازات وJ ����# بTّي L'ل �� ا�LMال أن �]�� � Z9'ت إذا B'ز بX,@ ا
��وض ھ%ا  ?��
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 طريقة البيع: 4الفصل 

 @)�A,� �< B @Cاءـرا�	

 � ا �
'�

� �'�� ا
���ات ا
�_�* ا
�B N��97;' وذ
G ط��' 
�^��- ا
��ض ���� ��F# ا'�

�(ا'�
  ).أن��ذج ا
��ض ا

   المالي بعنوان المشاركة الضمان: 5الفصل 

� � %5 ��د	م +��ن ���� �*�'دة ا����) ا��	�	�'� ا��و�&� %�در �ن ��ك �و�&� "��ل ��%رف ��د أّول ط�ب "درهط�ب ا��روض 	�ب ��� �ل �
�رك �� 
  ?��- ا
��ض

  .	��� ا�+��ن ا����� %���1 ��ّدة �&�	ن 	و�� �دا	0 �ن ��ر	/ آ-ر أ�ل ���د	م ا��روض
أ%ل أو إ	داع ���5 ا�+��ن �-ز	�0 ا����) ا��	�	�'� ا��و�&� و إر��ق  �ن طرف ا���ك ��TRAITE AVALISEEد	م ���	��0 �+�و�0  ��� 	��ن ���
�رك

 .و%ل ا7	داع ����رض

 ديم العروضتق :6الفصل 

 :�دى ���ب ا�+�ط ��� ا���وان ا����� ا��روض �� ظروف �0��8 �ن طر	ق ا��ر	د أو �ودع ���
رة�ر&ل 
��	�
  ا����� ا�������� ا�

  ا��
������� ا�
��ّ� ا����د�ّ�  7��  %���$�#ا� ��	" 1002	!  ا������ ا�

�'ر�b أّي ��a- ��ّل �,A ھ��ّ 
  :  �,�#و��7@ - ا
�'رض J � �� ا
�Zف ا

 معدات مكتبية زال االنتفاع بها بيع طلب عروض 

  " ال يفتـح "
  

  :يجب أن يحتوي الظرف على
 .����&�0 ��ذوات ا����و	0�&�ل ا�وط�� ���ؤ&&�ت ا�&-0 �ن �ط�"0 ا���ر	ف ا�وط�	0 ����&�0 �>
-�ص ا�ط�	�		ن و�&-0 �ن �+�ون  - 1
 .ا�+��ن ا����� ���وان ا��
�ر�0 - 2
  .ا���وذج ا��%�1ب ��راس ا�
روطا��رض ا����� 1&ب  - 3
 .إذا كان املشارك شخصا طبيعيا وممضى وخمتوم إذا كان شخصا معنويا جبميع صفحاته �راس ا�
روط ��+� - 4
 .�*و	ض "��و�� �� %ورة ��دم 
-ص ����	0 ا��	) �� 1ق 
-ص آ-ر أو ذات ���و	0 أو ���و�0 أ
-�ص - 5
 .�د أو �ر	ده ا7���رو��ا����ل ����رض ور"م ھ��*A وا�*��س إن و ا���وان - 6

�Cدة �� ا����	�0 ا��%�0�1 ��راس ا�
روط 	�) ا�+�ؤھ� �ن طرف ��Bل ا����) ا��	�	�'� ا��و�&� - 7. 
 .وB	�0 ا��%ر	D ا����'� - 8

  ��ول ا��روض   :7ا���ل 
ا��ذ�ور أ�Fه أو ��ون �-��*0 ��
روط  6�*%ل ا��
�ر إ�	�C �� 7و E2 – 3 – 4 �ؤ-ذ ��	ن ا����Eر ا��روض ا��� E ��+�ن ا�و�B'ق �دد ����ر ���8ة و

  .ا�
��	0 وا��وھر	0 ا���%وص ��	�C ���*%ول ا�&���0 أو ا��� �رد ��د ا��ل ا��1دد ���ول ا��روض

ه ا�و�B'ق 	%�D دة �� �ر+A و	��D أ�ل أ&�وع �ذ�ك، و�� %ورة �دم ا&����ل ھذ����&�0 ���	0 ا�و�B'ق 	��ن �ط���0 ا���رض ��&������C إن �م ��ن �و�و
�	HE A+ر�.  

  

  ��و�
� ا��روض:  8ا���ل 
 .	و�� �دا	0 �ن ��ر	/ آ-ر أ�ل ���ول ا��روض 90	�ون ا���رض ��ز�� ��ر+A ��ّدة 

  اإلعالم :9الفصل 

وا�+�ء ا���د و��� ھذا ا�-	ر أن 	�ّ�م ���ل إ�راءات ا��	) ��� �� ذ�ك د�) ا��Bن ���F  .	�م إ�Fم ا���رض ا�ذي و") ��	A اE-�	�ر �I	0 و&	�0 ��رك أBرا
  .	و�� �ن ��ر	/ إ�A�F ��-�	�ر �ر+F-)20 (Aل �ّدة أ"%�ھ� �
رون

����) ا��	�	�'� ا��و�&� ودون أي و�� %ورة �Iّ-ر ا���رض �ن إ���م ���	0 ا��	) أو �دم د��A ا��Bن ا����رح ���F- Fل ا��ّدة ا��ذ�ورة أ�Fه، 	�و�� ا
%�1ب ���B أ�+ل �رض أو إ��دة ا�رام ا���	) �) ، و	�1*ظ ا����) ا��	�	�'� ا��و�&� �� ھذه ا�%ورة �A�1 �� �&�ق �*�	ل ا�+��ن ا�ذي �� 1وز�Aإ�Fم 

  .ط�ب ا��	)
  

  إ�راءات و�روط ر�� ا���
�:  10ا���ل 
  .لكامل الثمن ناجزا دفع المشتريإّال بعد يها المعدات المفّوت فرفع ال يمكن الشروع في 

               (Bon à enlever). عبالرف االذنتوصله ب من تاريخ ايام) 10(أقصاه في أجل رفع بإنجاز أشغال اليلتزم المشتري 

المشار جل ألفي ا لفائدتهتّم التفويت فيها  لتياية كامل المعدات المكتبلالمشتري في حّل من كل مسؤولية في صورة عدم رفع  الكيميائي التونسي ويكون المجمع
   .إليه أعاله

   .مصالح المجمع الكيميائي التونسيالرفع تحت مراقبة عملّية تم وت
أو يتولى المجمع  يلتزم بجبرها في صورة حدوثها الّذيعن األضرار التي قد يتسبب فيها للغير أو للبائع أثناء أشغال الرفع، و المسؤولية الناجمة المشتري  يتحّمل

  ي بحوزته أو عدم ارجاع المبلغ المودع لديه بعنوان الضمان النهائيالكمبيالة التأو صرف  الكيميائي التونسي تفعيل الضمان البنكي الذي بحوزته
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  ط�ب ا��روضإ�!�ء : 11  ا���ل
  :�ن �ط����A �ـH	ر ��Bر وE 	� أو ا����رهط�ب ا��روض 	�1*ظ ا����) ا��	�	�'� ا��و�&� �1ق إ��8ء 


�ر�0 -��� �C��ّ1� رض "د��  .�� ط�ب ا��روض أّي Hرا�0 أو ا&�ر��ع �%�ر	ف 	�ون ا�
 .ط�ب ا��روض أو إ��8ء �رضاى  اF�7ن �ن أ&��ب �دم ا-�	�ر -

  ا����& ���وان ا����ر%�إر��ع ا�#��ن : 12ا���ل 
  

   :	�م إر��ع ا�ّ+��ن
  .H	ر ��Bر هأو ا����ر ط�ب ا��روضء ���	) ا��
�ر�	ن �� %ورة اF�7ن �ن إ��8 •
• �
�د د-ول ��د %�1ب أ�+ل �رض 1	ز ا���*	ذ ر�	ن ا�ذ	ن �م 	�م ا-�	�ر �رو+Cم����. 
  
 
  

  ا�#��ن ا��'��&:  13ا���ل 
��د ��+	�ط�ب ا��روض � ا�*�'ز	�و�� ا���رض  •�� Aن  ��د أر�����+� A+و��د	د، و	���ر ����س إ�� ا���د	د �� �دة ا�+��ن إ�� ��C	0 �دة ا�ر�) أو 	

��وان ا��
�ر�0ا���رض �ن ذ�ك ��وE �ن طر�A 	&�د�� �*�	ل ا�+��ن ا� �����. 

 .�� ?��- ا
��ض % 5الضمان النهائي صالح لغاية إتمام الرفع وٕامضاء محضر في ذلك على أن قيمة الضمان النهائي تساوي  •

 النزاعات :14الفصل 
  .فض النزاع أمام محاكم تونس العاصمةهذه األخيرة بالفشل يقع اللجوء إلى  وٕاذا باءتمحاولة صلحية،  بين المتعاقدين تجرى في صورة نشوب خالف

  اآلداءات والمصاريف :15الفصل 
 

  .بما في ذلك تحرير العقد وتسجيله على  المشتري الذي يلتزم بذلك ويتحمل وحده كامل المسؤولية حمل كامل المصاريف المترتبة عن عملية البيعتُ 
  
  

 )وا�-وط�� 15ا���ل  إ�+ ا,ول�ن ا���ل (ا���ود  و(�+ ��
�(�+ %راس ا��روط  اط��ت (�
) ووا��ت
 )ا�3#�ء �� ا�2-م أو ر�م �ط��� ا�-�ر
ف (�د ا.�-#�ء(

. 
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 ا��رض ا����& أ��وذج
 

  ا��رض ا����& ���د
��ر
(en toutes lettres) 

ض ا����& ا��ر
  ���د
��ر

 (en chiffres) 
 ا�-�و
ت �و#وع

…………………………… 

…………………………… 
…………….  ���-2� �

�� �& ا���ل ( زال ا.�-��ع �'� ��دات �%-���1 ( 

 
 
 

 ا��
���ت ا����2 �����رض
 :اE&م ا������E أو/ اE&م وا���ب                

 

                      
 

�ر	ف %�1ب وB	�0   :و�و�	��C ب ت و   �واز &*ر   ا���رف ا�و1	د �: 
 

 : ر"م          
 

 :ا7%دار��ر	/ و���ن                  
 

 :ا��0�C وا��
�ط                 
 

 :ا���وان                 
 

 :ا��ر"	م ا��ر	دي    
 

 :ا���Cفر"م                  
 

 : ن و�د�*��س إ ر"م ا                 
 

 :ا��ر	د اE���رو�� ��وان                 
 

 ........................�� ............... ـ1رر �
 ا���رض  إ�+�ء

 )����&�0 ��ذوات ا����و	0 إ���ريا�-�م (
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         ����� ا�
�	���ا����� ا�� 
��م�ا� ا��*��( إدارة     

  
  
  

�,���  .!�دة -� م
  

�;	�    ��6
  ..................................................... ............................ا

  d6'�-  .................  أن# ب7'ر�

���'.......................  �,A ا �eL   ��6
    ..........................ا

  ............................. ...S'درة ب7'ر�L'S  ..........................    d@ بR���� -?'X وط��- ��د

  -<�� �[��..........................................................................................................  

  .��B N;'�7ن�6 ا
��97'�2 ا
��_م ا
�(�* ا
���7ا
�7  ا
����7- ا
�7 زال ا1ن97'ع ب;' و و أ�bى ��'��- 
,���ات

  
 .........................�B   ��ن8

  
  

7�
 اe�1'ء و ا
  
 
  


