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  01/2023 عدد االستشارة

ام عة أليلفائدة الدورة الراب Trophée et marionnette en boisاقتناء المتعلقة ب

  العرائس قرطاج لفنون
 

 

  .االستشارة: موضوع 1 الفصل

قرطاج  يامألالرابعة الدورة لفائدة  Trophée et marionnette en boisاقتناء يتمثل موضوع االستشارة في 

 . عرائسلفنون ال

 االستشارة. يمحتو :2الفصل 

 كاالتي: تتمثّل الحاجّيات المراد اقتنائها

N° Désignations Quantité 

1  Trophée personnalisés JAMC 4 en bois avec coffret : 

4 pièce rassemblée 

-longueur 295 mm. 

-matière bois d’olive noble. 

- 2 bras ou il’ Y au niveau de main une place d’accrochage 

N°4 et 2 pieds arrondis. 

- un socle en bois d’olive noble avec gravure de dimension 

170 mm*45 mm.  

* coffret aussi en bois d’olive de dimension 37 cm*25 cm 

extérieurs avec un plexiglas de 1 mm transparent en haut 

entouré par une bordure en bois d’olive de 4 cm de chaque 

côté, 

- dimensions de l’intérieur : 33 cm *22 cm*6.5 cm avec une 

couche de mousse d’épaisseur de 3 cm gravée sur cette 

couche l’emplacement du trophée avec découpage 

personnalisé de plaque. 

 
 

 

50 

2  Marionnette à fil en bois :  

C’est un ensemble de 4 éléments : une tête, une poitrine 

de hauteur 156 mm, 2 bras de longueur 139 mm et 2 

pieds de longueur 182 mm. 

100 
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3  Porte clé en bois d’olive noble : sous forme de Tanit. 

-dimension 41 mm et longueur 58 mm avec une gravure.  

 
 

200 

 

: تقديم عينة.3الفصل   

.ةودومراقبة الج الختيار بينهمليقع الكل المواد قام بصنعها  ةعينبمدنا  لمشاركينا ينمزوديقدم ال  

 صلوحية العروض. :4الفصل

ل محدّد لقبول ( يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أج60يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدّة )

 العروض.

 :: طريقة تقديم العروض5 الفصل

وقع معبر  وأالمركز الوطني لفن العرائس  من مجانا االستشارةملف  االستشارة سحبمكن للراغبين في المشاركة في ي

  n.twww.centremarionnetteبالوا

وقد حدّد  ونست 1001دلي القليبي محمد الخامس العروض الى مكتب الضبط للمركز الوطني لفن العرائس بمدينة الثقافة شاترسل 

 .ثانية عشر، على الساعة ال2023 جانفي 19 الخميسآخر أجل لتقديم العروض يوم 
 يتكون العرض من:و 

 الوثائق اإلدارية؛ 

 ؛العرض المالي 

  :الوثائق اإلدارية 

 واجبات المشارك كيفية إعداد الوثيقة لوثيقةبيان ا 

   نظير من السجل التجاري.

 سارية المفعول يةئافي الوضعية الجب شهادة

 .الى آخر أجل لقبول العروض

  

 اإلمضاء والختم. - طبقا للنموذج المدرج باالستشارة بطاقة إرشادات عامة حول المشارك.

 :العرض المالي

 تالية:المالي على الوثائق ال يحتوي العرض
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 واجبات المشارك كيفية إعداد الوثيقة بيان الوثيقة

 والتأشير. اإلمضاء والختم - المدرج باالستشارة نموذجللطبقا  - وثيقة التعهد. -

 اإلمضاء والختم والتأشير. - باالستشارة المدرج ولطبقا للجد- .األسعارجدول  -

 :األثمان د: تحدي6 الفصل

 .جعةراملابلة لي باعتبار األداءات مع التنصيص على نسبة األداءات وهي ثابتة وغير قيقدم العرض المالي بالدينار التونس

التغيير في الكميّة :09الفصل   

إّن الكميّة المنصوص عليها بهذا الكّراس يمكن أن تزيد أو تنقص دون أن يثير صاحب الطلبيّة أي اعتراض على أن ال 

 .صليمن المبلغ األ %20يتجاوز مبلغ التغيير نسبة 

 التسليم ل: آجا10الفصل 

  تداًء من تاريـخ اليوم الموالي لإلذن بالتزود.با أقصى كحد ( يوما30حدّدت آجال التّسليم بـ )

 تبليغ االستشارة : إجراءات11 الفصل

لضارورية على إثر المصادقة على نتائج االستشاارة، ياتم إعاصم صااحب العارض المقباول ومطالبتاذ باتخااذ كال اإلجاراءات ا

 مان انطصق عملية التزويد بمجرد تسلم طلب التزود.لض

 صالطريقة الخ :12الفصل 

قديم يتم صرف المستحقات عن طريق تحويل مصرفي أو بريدي من طرف المؤسسة إلى الحساب الجاري للمزّود على إثر ت

 رة.يخ قبول الفاتو( يوما من تار45فاتورة قانونية، على أن ال يتجاوز إصدار األمر بالتحويل خمسة وأربعون )

 العـــــــارض   )*( 

 اطلعت عليه           

  الّطابع و اإلمضاء , المؤّسسة لوكي أو حبصا بقلو اسم 

 

 

 

 

                                                                                                       

 01ملحق عدد

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
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إني الممضي أسفلذ)االسم واللقب و 

 ...................................................................................................الخطة(

ممثل شركة)االسم االجتماعي و 

 ......................................................................................................العنوان(

الشكل القانوني 

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

عنوان 

................................................................................................................................................المقر

 ........... 

..............................................................................................................................................لهاتفا

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

..............................................................................................................................................الفاكس

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

رأس 

................................................................................................................................................المال.

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

مرّسم بالسجل التجاري تحت 

 ........................................................................................................................عدد

رقم المعّرف 

 ............................................................................................................................................الجبائي.

 .............................................................(الشخص المفوض إلمضاء وثائق العرض)االسم و اللقب و الخطة

 

 

 ـ .................. في......................ب حرر                                         

 )إمضاء المشارك وختمذ 
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 02ملحق عدد 

 وثيقة التعـــّهــــد

إني الممضي  -

 ......................................................................................................................................أسفلذ

 بصفتي -

 ....................................................................................المؤسسة.....................................................

 .......................................................والكائن مقرها.................................المرسمة بالسجل التجاري تحت -

 ..................................................المفتوح لدى ............................................الحساب البنكي الجاري عدد . -

المعرف  -

 ...........................................................................................................................................الجبائي

 Trophée et المتعلّق باقتناء االستشارةعلى جميع الوثائق اآلتي ذكرها والمكّونة لملف  االطصعوبعد        

marionnette en bois  فن العرائسلالمركز الوطني لفائدة: 

 وثيقة التعهد التي تمثّل وثيقة االلتزام. -1

 األسعار. ل وجدا -2

 .كراس الشروط اإلدارية -3

 أتعّهد وألتزم بما يلي:  

ـن الـذي ابل الثموفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعصه طبقا لجدول األسعار، مق االستشارةإنجاز هذه  (1

 القلم(بلسان قـدره )ذ وباعتبار األداءات، وقد حـدد المبـلغ الجمـلي المقـترح بما اقتـرحت

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

آداء على ك.............................................................................................. لقلم()بلسان وضمنذ 

 القيمة المضافة

 قبول الطبيعة الثابتة ألثمان الصفقة. (2

 ن جزءا من الصفقة.التي تكو والفنيةجميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية ق تطبي (3

يمكن  فإنذ ك،صورة ثبوت عكس ذل وفيأشهد أنني لست )أو أن الشركة التي أمثلها ليست( في حالة حجر قانوني،  (4

 صفة آلية.فسخ الصفقة ب

تحت  ............................ (البريدالبنك أو ـ )توح بمفالتدفع اإلدارة المبالغ المستحقة بتحويلها إلى الحساب      

 .عدد........................................... )ذكر الهويّة البنكية أو البريدية(

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

 (شارك وختمذلماإمضاء )االسم والصفة و
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Bordereau de prix 

 

°N Désignations  QTE PUHT P THT 

1 Trophée avec coffret en bois  50 
  

2 Marionette à fil  100 
  

3 Porte clé en bois. 200 
  

 PRIX TOTAL HT  

 Remise  

 TVA  

 PRIX TOTAL TTC  

Le montant total toutes taxes comprises est arrêté à 

……………………………………………………. 

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

........... 
 

                                                                                                                               

Tunis le :……………                                                                          

                                                                                                    

 

Cachet et signature 

 

 

 

 


	إنّ الكميّة المنصوص عليها بهذا الكرّاس يمكن أن تزيد أو تنقص دون أن يثير صاحب الطلبيّة أي اعتراض على أن لا يتجاوز مبلغ التغيير نسبة 20% من المبلغ الأصلي.
	حدّدت آجال التّسليم بـ (30) يوما كحد أقصى ابتداءً من تاريـخ اليوم الموالي للإذن بالتزود.
	الفصل 12: طريقة الخلاص
	وبعد الاطلاع على جميع الوثائق الآتي ذكرها والمكوّنة لملف الاستشارة المتعلّق باقتناء Trophée et marionnette en bois لفائدة المركز الوطني لفن العرائس:
	Bordereau de prix

