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 09/2021اإلعالن عن استشارة عدد
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 بعنوان سنة بإكساء عملة بلدية تستوريعلن السيد رئيس بلدية تستور عن إجراء استشارة تتعلق  
2021 .

 حسب القائمة المصاحبة في أجل أقصاه ةهم المالياتفعلى الراغبين في المشاركة تقديم اقتراح 
  بانتهاء التوقيت مع العلم أنه يؤخذ بعين االعتبار ختم مكتب ضبط 2021 أفريل 13 يوم يوم 

 بلدية تستور.

ترسل العروض باسم السيد رئيس بلدية تستور عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول 
أو إيداعه مباشرة ببلدية تستور  وتكون مرفوقة بنسخة من الباتيندا  وبطاقة إرشادات إلى 

  و يجب أن ينص الظرف الخارجي على 9060بلدية تستور طريق الكاف العنوان التالي: 
 و ذلك في أجل  متعلقة بإكساء عملة بلدية تستور"09/2021"ال يفتح استشارة عدد عبارة 
  وال يؤخذ بعين االعتبار إال تاريخ الوصول إلى مكتب الضبط بالبلدية.2021 أفريل 13أقصاه 

  على الساعة العاشرة صباحا2021 أفريل 13الجمعة حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 
 و يقع اعتماد ختم مكتب ضبط بلدية تستور 10:00

تفتح العروض في جلسة واحدة علنية بحضور المشاركين الراغبين في ذلك أو من يمثلهم و ذلك 
  بمقر بلدية تستور.10:30 على الساعة العشرة والنصف صباحا 2021 أفريل 13يوم 

 ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل )90تسعون يوما (يبقى المشاركون ملزمون بعروضهم مدة 
 لقبول العروض.

 يقصى آليا كل عرض مخالف لشروط المشاركة أو يرد بعد اآلجال المحددة لتقديم العروض
 يقع االختيار على العرض المقدم والذي يكون أقل ثمنا جملة.

 
 
 
 

 78.570.022 لمزيد اإلشادات يرجى االتصال ببلدية تستور على الرقم :مالحظة
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 وثيقــة التعهــــد

 
 ..................................................................................................إني الممضي(ة) أسفله

  .................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  الصفة:
  ....................................................................................................................ممثل:

 .........................................................................................................الكائن مقرها بـ
  ......................................تحت عدد ..................................... المرسم(ة) بالسجل التجاري بـ

  ........................................................................................................المعرف الجبائي
  بـ:2021 المتعلقة بتزويد بلدية تستور خالل سنة 9/2021بعد االطالع على ملف االستشارة عدد

  بدلة على المقاس رمادية اللون 08 الفصل األول:
 زي عمل أزرق اللون داكن لعمال النظافة يحمل إشارة ضوئية الصفة للوقاية من حوادث 35 الفصل الثاني:

 الطرقات
  قميص رجالي بكم طويل أزرق فاتح35 الفصل الثالث:
  قميص رجالي بكم قصير أزرق فاتح35 الفصل الرابع:

  زوج حذاء رجالي طويل الساق مسلح من األمام35 :الفصل الخامس
  زوج حذاء رجالي عادي أسود اللون من مادة الجلد 04: الفصل السادس
  قميص نسائي لون موحد01: الفصل السابع
  قميس نسائي شتوي01 الفصل الثامن:
  زوج حذاء نسائي أسود من مادة الجلد01: الفصل التاسع
  ميدعة بيضاء اللون02: الفصل العاشر

 والذي يحتوي على الوثائق التالية: االلتزام، كراس الشروط وجدول األسعار
 أتعهد و ألتزم:

تسلم    البضاعة موضوع االستشارة هذه طبقا للمقتضيات الفنية واإلدارية المنصوص عليها بجدول  -1
السعار ( ثابتة وغير قابلة للمراجعة) لكل الفصول وقد أوقف الحساب على المبلغ التالي باعتبار كافة 

.................................................................................. :  األداءات والضرائب
إيصال البضاعة إلى مغازة بلدية تستور طبقا للفصل العاشر من كراس الشروط في اآلجال المتفق  -2

 عليها.
 ) يوما ابتداءا من تاريخ  آخر أجل لقبول العروض.90يبقى العرض صالحا لمدة تسعون ( -3
ال أطالب بأي مراجعة لألسعار أو تعويض في حال ارتفاع محتمل ألسعار المواد موضوع هذه  -4

 الصفقة.
يتم تحويل المبالغ المناطة بعهدة اإلدارة إلى حسابي الجاري المفتوح باسمي بـ (البنك/  -5

........................................ ........................... تحت عدد   البريد)................... الفرع 
 

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

                                                                                          إطلعت عليه ووافقت
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 و تحتوي 2021 تتعلق بإكساء العملة بعنوان سنة 9/2021يعتزم رئيس  بلدية تستور إجراء استشارة عدد
 االستشارة على ما يلي:

 
 العدد
 

 بيان المحتوى

 بدلة على المقاس رمادية اللون 08
يحمل إشارة ضوئية الصقة للوقاية من veste+pantalon) زي عمل أزرق داكن اللون ( 35

 حوادث الطرقات
 ) رجالي بكم طويل أزرق فاتح اللونchemiseقميص ( 35
 ) رجالي بكم قصير أزرق فاتح اللونchemiseقميص ( 35
 زوج حذاء رجالي طويل الساق مسلح من األمام 35
 زوج حذاء رجالي عادي أسود اللون من مادة الجلد 04
 ) نسائي صيفي لون موحدchemiseقميص ( 01
 ) نسائي شتوي لون موحدchemiseقميص ( 01
 زوج حذاء نسائي عادي أسود اللون 01
 ميدعة بيضاء اللون 02

 
فعلى المزودين الراغبين في المشاركة في هذه االستشارة االتصال بمصلحة المالية ببلدية تستور لسحب ملف 

 االستشارة مجانا أو سحبها من موقع واب بلدية تستور أو من صفحة الفايسبوك للبلدية.
"ال يفتح  و مختوم يحمل اسم العارض و يكتب عليه عبارة  ظرف مغلقيرسل العرض الخاص باالستشارة في 

 و يتكون من:" 2021 حول إكساء العملة لسنة 9/2021استشارة عدد 
 وصل تسليم عينات من البضاعة المقدمة  -1
 كراس شروط المشاركة في االستشارة -2
 نسخة من الباتيندا -3
 ظرف آخر مغلق يحمل عبارة "العرض المالي" و يتكون من الوثائق التالية: -4

 وثيقة التعهد -أ
 جدول األسعار الفردية -ب

و يرسل هذا العرض باسم السيد رئيس بلدية تستور عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول أو إيداعه 
 مباشرة ببلدية تستور.

  بانتهاء التوقيت مع العلم أنه يؤخذ بعين االعتبار ختم مكتب 2021 أفريل 13آخر أجل لقبول العروض يوم 
 ضبط بلدية تستور و يلغى كل عرض ال يفي بهذه الشروط.

  2021 مارس 22  تستور في: 
                                                                                                     رئيس البلدية

      محمد المانسي 
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 جدول األسعار الفردية التفصيل التقديري

 

 بيان الموارد
 

الثمن الفردي  الكمية
بلسان القلم مشتمال 
على كافة األداءات 

 والضرائب

الثمن الفردي 
باألرقام مشتمال 

على كافة األداءات  
 و الضرائب

الثمن الجملي 
باألرقام مشتمال 

على كافة األداءات 
 و الضرائب

    08 بدلة على المقاس رمادية اللون
 زي عمل أزرق داكن اللون (

(veste+pantalon يحمل إشارة ضوئية الصقة
 للوقاية من حوادث الطرقات

35    

) رجالي بكم طويل أزرق فاتح chemiseقميص (
 اللون

35    

) رجالي بكم قصير أزرق فاتح chemiseقميص (
 اللون

35    

    35 زوج حذاء رجالي طويل الساق مسلح من األمام
    04 زوج حذاء رجالي عادي أسود اللون من مادة الجلد

    01 ) نسائي صيفي لون موحدchemiseقميص (
    01 ) نسائي شتوي لون موحدchemiseقميص (

    01 زوج حذاء نسائي عادي أسود اللون
    02 ميدعة بيضاء اللون

 المجمـــوع:
 

 

 

.....................................  أوقفت هذا التفصيل التقديري متضمنا لكافة األداءات و الضرائب بمبلغ قدره 

 

         المزود 

                                                                                                           اإلمضـــاء
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  موضوع االستشارةالفصل األول:

يعتزم رئيس بلدية تستور إجراء استشارة إلكساء العملة التابعين لبلدية تستور وذلك في حدود ما نصت عليه 
 القوانين و التراتيب الجاري بها العمل و حسب مقتضيات الفصول الموالية:

  كيفية المشاركةالفصل الثاني:

 يجب أن تحرر العروض وتمضى من قبل العارضين أنفسهم أو عن طريق وكالئهم المؤهلين لذلك قانونا

  الوثائق المكونة لالستشارةالفصل الثالث:

 يتكون العرض الخاص باالستشارة من الوثائق التالية:

 إكساء 9/2021"ال يفتح استشارة عدد ظرف مغلق و مختوم يحمل اسم العارض و تكتب عليه عبارة  -
 " و تتكون من:2021العملة التابعين لبلدية تستور بعنوان سنة 

 وصل تسليم عينات من البضاعة ممضى من البلدية -1
 كراس شروط المشاركة في االستشارة -2
 نسخة من الباتيندا -3
ظرف آخر مغلق يحمل عبارة "العرض المالي" ويتكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -4

 من الوثائق التالية:
 وثيقة التعهد -أ

 جدول األسعار الفردية -ب

   تقديم العروض:الفصل الرابع

تودع العروض مباشرة بمكتب الضبط  ببلدية تستور أو ترسل عن طريق البريد السريع أو مضمون الوصول 
. و يجب أن 9060 على العنوان التالي بلدية تستور طريق الكاف تستور 2021 أفريل 13في أجل أقصاه 

 إكساء العملة التابعين لبلدية تستور بعنوان سنة 9/2021"ال يفتح استشارة عدد تحمل وجوبا عبارة 
2021" 

 و يؤخذ بعين االعتبار ختم مكتب الضبط لبلدية تستور.

  العيناتالفصل الخامس:

يلتزم كل مشارك بتقديم عينة عن كل فصل ليتم عرضها على أنظار لجنة فنية تتكون للغرض و تتولى الفرز 
وإعداد محضر قبول في الغرض و تحتفظ  مصالح بلدية تستور بالعينات التي يقع عليها اإلختيار لتكون 

أنموذجا للمقارنة عند التسليم أما بالنسبة للعينات يقع عليها االختيار فتحسب من قبل المتعهدين بعد اإلعالن عن 
 نتائج الفرز.

  توصيات عامة:الفصل السادس
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 تقصى العروض المقدمة لألسباب التالية:

 ورودها بعد اآلجال القانونية المحدد لقبولها -
 إذا لم تستوفي جميع الوثائق المطلوبة و المكونة لالستشارة -
 إذا لم تتوفر على العينات -

  منهجية تقييم وفرز العروضالفصل السابع:

 تتم عملية فرز و تقييم العروض على النحو التالي:

تتولى لجنة فرز و تقييم العروض في مرحلة أولى التثبت من صحة ومطابقة الوثائق اإلدارية  -
 المطلوبة.

و تتولى في مرحلة ثانية فرز العروض المالية و التدقيق في جميع العمليات الحسابية و التأكد من  -
 صحتها وتصحيحها عند االقتضاء.

كما تتولى فحص  العرض الفني و ذلك بالتمحيص في العينات المقدمة من قبل العارضين و التثبت من  -
 جودتها و قبول أجودها و إلغاء السيء منها.

  المادة التعاقدية:الفصل الثامن

  يوما  إبتداء من آخر أجل لقبول العروض90يبقى العرض صالحا لمدة 

  التغيير في الكمية المطلوبة:الفصل التاسع

ال يجوز لصاحب العرض الفائز باالستشارة أن يقدم أي اعتراض أو أي ترفيع في األسعار أو فسخ العقد ما لم 
  من الكميات األولية المثبته بجدول األسعار.% 20يتجاوز حجم الزيادة أو النقصان 

  أجال التزويد ومكان التسليمالفصل العاشر:

 يوما ابتداء من تاريخ  تسلم إذن إداري للتزود في الغرض مرفوقا بالقياسات المطلوبة 60تسلم المواد في أجل 
 و تسلم البضاعة إلى المغازة البلدية بتستور الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة تستور.

  تسليم  البضاعة ومراقبتها:الفصل الحادي عشر

يتم تسلم البضاعة المطلوبة إلى المغازة البلدية بتستور، و يقع التثبت في نوعيتها و كميتها و مقارنتها بالنماذج 
المقدمة سلفا بحضور المزود أو من ينوبه و ذلك من قبل لجنة استالم تتكون في الغرض وال يشكل غياب 

المزود أو من يمثله عائقا أمام صحة التثبت في المواد و يحق لبلدية تستور االستعانة بأراء فنيين مختصين 
 للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

 الفصل الثاني عشر: المواد المرفوضة

ترجع المواد المرفوضة من اإلدارة بعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة للمزود على أن يقع تعويضها في أجل 
 ال يتعدى سبعة أيام.

 تستور في:   

         رئيس البلدية اطلعت عليه ووافقت 

                       المزود

 محمد المانسي         
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