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 كــــّراس الّشــــروط

 زال اإلنتفاع هبا وغري قابلة إلعادة اإلستغالل واملكتبية اليت ةللّتفويت يف جمموعة من املعّدات اإلعالمي
  2022جانفي 

 
 

–، شارع الطاهر بن عّمار 08بــــــــــ :  الكائن معهد متويل التنموية للمغرب العريب يعتزم:  ةتوطئــــ
معّدات إعالمية ومكتبية زال اإلنتفاع هبا وغري قابلة إلعادة التفويت اختياريا عن طريق طلب العروض يف  بتونس 2املنار 

 .اإلستغالل 
 الفصل األّول : موضوع التفويت 

 اليت زال اإلنتفاع هبا وغري قابلة إلعادة اإلستغالل وهي ةكتبياملعالمية واإلعّدات امليتمّثل موضوع التفويت يف جمموعة من 
 

 نوعية المعدات
 الكمية

UNITES CENTRALES 19 

IMPRIMANTES et SCANNERS 28 

VIDEOS PROJECTEURS 11 

ONDULEURS 35 

ECRAN PLAT  13 

SWITCHERS 6 

PC PORTABLE 10 

PHOTOCOPIES 3 

Micro-onde 1 

Haut de parleur PC 2 

 كّل هذه املعّدات متواجدة مبقّر املعهد باملنار الثاين.
  شروط املشاركة:   2الفصل 

سحبها لكّراس  الشراء بعدعليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل تقدمي عرض املنصوص  تتوّفر فيها الشروطميكن لكّل شركة 
 التايل:موقع الواب اخلاص باملعهد عرب الشروط . كما ميكن سحب كّراس إدارة املعهدالشروط هذا جمانا مباشرة من 

www.ifid.org.tn  
واإللكترونية املتخّصصة واملؤّهلة للتصّرف يف النفايات الكهربائية  على الشركات طلب العروض حصريا علىوتقتصر املشاركة 

 ال.هلا من قبل الوزارة املكّلفة بالبيئة طبقا لإلجراءات اجلاري هبا العمل يف اجمل واملرّخص
تقّدم مع عرضها كّل املؤّيدات الّداعمة الستيفائها لشروط املشاركة املنصوص عليها يف هذا  نشركة مشاركة أ على كّلويتوّجب 
 الفصل.

 



  

 
 املعاينة  : 3الفصل 

باإلّتصال بإدارة يتعّين على كّل شركة راغبة يف املشاركة معاينة هذه املعّدات املعروضة للبيع مبكان تواجدها مبقّر املعهد وذلك 
   من التاسعة صباحا إىل منتصف النهار. واألحد وذلكاملعهد كامل أّيام األسبوع ما عدى يومي السبت 

ملصاحل املعهد بتوكيل مسند إليه من طرف وكيل  رف كّل شخص يستظهرططرف وكيل الشركة أو من  املعاينة منتّم تو  
  ويت فيها.املزمع التف تالشركة للقيام مبعاينة املعّدا

تنوي شراءها وتأّكدت من عددها وحالتها ومكّوناهتا  املعّدات اليتمبجّرد تقدميها لعرضها تعترب الشركة العارضة قد عاينت كل 
التها إذا فازت بطلب العروض هذا وال ميكنها حتعّين قبوهلا على يوذلك حتت مسؤوليتها، وبالتايل  وخصائصها ووضعّيتها املادية

 .هذا الشأناألحوال أن تثري حتّفظات أو احترازات يف  بأّي حال من
 : طريقة البيع  4الفصل 

فيها وذلك طبقا لوثيقة العرض املايل  املزمع التفويتجيب على كّل شركة راغبة يف الشراء تقدمي عرضها املايل لكامل املعّدات 
 (.1د، امللحق عدأمنوذج العرض املايل)

 ان املشاركة الضمان املايل بعنو:   5الفصل 
ك تونسي قابل للصرف عند أّول طلب بنجيب على كّل شركة مشاركة يف طلب العروض تقدمي ضمان بنكي للمعهد صادر عن 

 .قيمة العرض من % 3   قدره 
 يوما بداية من تاريخ أخر أجل لتقدمي العروض. ثالثنيصاحلا ملّدة يبقى الضمان البنكي 

الضمان  مبلغ إيداعمن طرف البنك أو  TRAITE AVALISEEمضمونة مبيالة كما ميكن للشركة املشاركة تقدمي ك
 .اإليداع بالعرض وصل خبزينة املعهد وإرفاق أصل

  تقدمي العروض:  6الفصل 
فيفري  10 اخلميسيف أجل أقصاه يوم ترسل العروض يف ظروف مغلقة هن طريق الربيد أو تودع مباشرة لدة مكتب الضبط 

 تايل:الالعنوان على  2022

 معهد متويل التنمية للمغرب العريب
  2املنار  2092–، شارع الطاهر بن عّمار 08

  علبه:ال حيمل الظرف اخلارجي أّي عالمة تدّل على هوّية العارض ويكتب 
 االنتفاع هبا ومكتبية زالإعالمية طلب عروض يبع معّدات 

 " ال يفتح "
 الظرف على:جيب أن حيتوي 

 للمؤسسات السجل الوطينمن ة نسخ -1
 الضمان املايل بعنوان املشاركة. -2
 العرض املايل حسب األمنوذج املصاحب لكّراس الشروط. -3
 كراس الشروط ممضى وخمتوم جبميع صفحاته. -4
 تفويض قانوين يف صورة تقّدم شخص لعملية البيع يف حق شخص آخر أو ذات معنوية أو جمموعة أشخاص. -5
 س إن وجد أو بريده اإللكتروين.العنوان الكامل للعارض ورقم هاتفه والفاك -6



  

 شهادة يف املعاينة املصاحبة لكراس الشروط يقع إمضاؤها من طرف ممّثل ملعهد. -7
 .2كل املؤيدات الّداعمة الستيفاء العارض لشروط املشاركة املنصوص عليها يف الفصل  -8

 
 ول العروض بق :7الفصل 

أعاله أو  املذكور 6املشار إليها بالفصل  7و 4-3-2الوثائق عدد ّمن تعترب ملغاة وال تؤخذ بعني اإلعتبار العروض اليت ال تتض
 السابقة أو اليت ترد بعد األجل احملّدد لقبول العروض.  بالفصولية املنصوص عليها رهوتكون خمالفة للشروط الشكلية واجل
الشركة العارضة باستكماهلا إن مل تكن موجودة يف عرضها ومتنح أجل أسبوع لذلك، ويف بالنسبة لبقية الوثائق ميكن مطالبة 

 صورة عدم استكمال هذه الوثائق يصبح عرضها الغيا.
 العروض  صلوحيه :8الفصل 

 من تاريخ آخر أجل لقبول العروض. يوما بداية 30تكون الشركة العارضة ملزمة بعرضها ملّدة 
 اإلعالم  :9الفصل 

وسيلة تترك أثر وعلى هذه األخرية أن تتّمم كامل إجراءات البيع مبا يف  بأيةاالختيار  وقع عليهااليت الشركة العارضة إعالم يتّم 
 ( يوما من تاريخ إعالمها باختيار عرضها. 20ذلك دفع الثمن كامال وإمضاء العقد خالل مّدة أقصاها عشرون )

ملية البيع أو عدم دفعها الثمن املقترح كامال خالل املّدة املذكورة أعاله، يتوّلى ويف صورة تأّخر الشركة العارضة عن إمتام ع
ثاين يف إبرام البيع مع صاحب  الصورة حبقهتفعيل الضمان الذي يف حوزته، وحيتفظ املعهد يف هذه  إعالم مسبقاملعهد ودون أّي 

 إعادة طلب البيع. عرض أو أفضل
 بيع  : إجراءات وشروط رفع امل 10الفصل 

 الثمن ناجزا. لال ميكن الشروع يف رفع املعّدات املفّوت فيها إاّل بعد دفع الشركة املشترية لكام

 .(Bon à enlever) رفع( أّيام من تاريخ توصلها باإلذن بال10تلتزم الشركة املشترية بإجناز أشغال الرفع يف أجل أقصاه ) 

األجل  لفائدهتا يفاملشترية لكامل املعّدات اليت مّت التفويت فيها  رفع الشركة ولية يف صورة عدمؤويكون املعهد يف حّل من كل مس
 املشار إليه أعاله.

 وتتّم عملية الرفع حتت رقابة مصاحل املعهد.

جبربها تتحّمل الشركة املشترية املسؤولية النامجة عن األضرار اليت قد تتسّبب فيها للغري أو للبائع أثناء أشغال الرفع. واليت تلتزم 
 املبلغ املودعالذي حبوزته أو صرف الكمبيالة اليت حبوزته أو عدم إرجاع يف صورة حدوثها أو يتوّلى املعهد تفعيل الضمان البنكي 

 مان.ضلديه بعنوان ال
 : إلغاء طلب العروض   11الفصل 

 ــــ:حيتفظ املعهد حبق إلغاء طلب العروض أو اعتباره غري مثمر وال ميكن مطالبته بـــــــ
 تكون الشركة العارضة قد حتملتها للمشاركة يف طلب العروض. استرجاع مصاريفأّي غرامة أو  -
 إلغاء طلب العروض. عرض أواإلعالن عن أسباب عدم اختيار أّي  -

 
 إرجاع الضمان املايل بعنوان املشاركة   :12الفصل 

  الضمان:يتّم إرجاع 
 طلب العروض أو اعتباره غري مثمر.اإلعالن عن إلغاء ع املشاركني يف صورة جلمي -
 بعد دخول عقد صاحب أفضل عرض حّيز التنفيذ. مللمشاركني الذين مل يتم اختيار عروضه -



  

 
 

   األداءات واملصاريف :31الفصل 
وتتحّمل  ُتحمل كامل املصاريف املترّتبة عن عملية البيع مبا يف ذلك حترير العقد وتسجيله على الشركة املشترية اليت تلتزم بذلك

 كامل املسؤولية. وحدها
 

 مجيع البنود  علىعلى كراس الشروط و عليه ووافقتاطلعت 
 )اإلمضاء مع اخلتم أو رقم بطاقة التعريف عند االقتضاء(
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 1 امللحق عدد
 أمنوذج العرض املايل

 
 -------------------------------------------------العارض:

 ---------------------------------------------املعرف اجلبائي
 --------------------------------------------------العنوان

 -------------------------الربيد اإللكتروين--------------رقم اهلاتف
 

قيمة العرض املايل دون إعتبار الداء على ال 
 بالديناراملضافة 

األداء على القيمة املضافة 
 بالدينار

العرض املايل باعتبار األداء على 
 بالدينارالقيمة املضافة 

    باألرقام 
  باألحرف 

 
 

  

 
 اإلمضاء و اخلتم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 معهد متويل التنمية للمغرب العريب
 اإلدارة العامـــــة          
 

 عاينــــــــةاملشــهـــادة يف 
 

يشهد السّيد 

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

..................على الساعة.............حضر لدينا . أّنه بتاريخ

 السّيد..................

......................صادرة . صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد

 ..................بتاريخ...

ممّثل 

 شركة.............................................................................

 التفويت فيها. معهد متويل التنمية للمغرب العريبوأجرى معاينة للمعّدات اليت يعتزم 
 

 
يف،  تونس                                                               

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

 اإلمضــــاء و اخلتـــم
 


