
 

 

 

 

 

 

 

 كراس شروط

 (وضع على الذمةتركيز )بيتعلّق  

 موزعات آلية للمشروباتل

 بمقر وزارة الصحة 
 

 

 

 

 

 

 

 2023مارس  

 



 
 

 :االستشارةموضوع  -1الفصل 

تتعلق )للمرة الثانية( من حصة وحيدة  03/2023إ ع م م /وزارة الصحة القيام باستشارة وطنية عدد  تعتزم 

( بمقرها بباب Distributeurs automatiques de boissonsلية للمشروبات )آموزعات  03 لبوضع على الذمة 

 سعدون.

   شروط المشاركة: -2الفصل 

يمكن المشاركة لألشخاص الّطبيعيّين والمعنّويين الّذين تتوفّر فيهم الضمانات المهنيّة والفنية والمالية الّضروريّة 

 .االستشارةلحسن إنجاز الخدمات موضوع 

إال  العدلية، السوابق ذوي غير ومن بإفالسه حالتصري يقع لم ،راشدا الجنسية، تونسي المشاركأن يكون  يتعين

 الذين: صاألشخا مشاركة تقبلال  كما .عام بعفو انتفع وأ حقوقه استرد إذا

 والمنشآت اإلدارية الصبغة ذات العموميةوالمؤسسات  المحلية والجماعات الدولةأعوان  لسلك ينتمون 

 العمومية،

 إما الرتكابهم  معهم العقد فسخ ووقعبمؤسسات خاضعة إلشراف وزارة الصحة  محالت تسوغوا أن لهم بقس

 .التعاقدية المدة ءنتهاإ قبل التسويغ عنإرادتهم  بمحض لتخليهم وأ مخالفات

 سحب كّراسات الّشروط: - 3الفصل 

بمجّرد نشر إعالن الّدعوة إلى المنافسة يمكن للمشاركين المحتملين الّذين يرغبون في المشاركة سحب كّراسات 

 http://www.santetunisie.rns.tnالّشروط مجانا عبر موقع الواب التّابع لوزارة الصحة: 

 طريقة تقديم العروض:  - 4الفصل 

 والمالية. والفنية الوثائق اإلداريةيتكون العرض من 

 ال ”عبارةظرف داخلي وظرف خارجي يحمل وجوبا  مغلقين:كراس الشروط في ظرفين لتقّدم العروض طبقا 

مع اإلشارة  ”تركيز موزعات مشروبات بمقر وزارة الصحةبمتعلقة  03/2023عدد إ ع م م/ إستشارة –يفتح 

 .إشارة من شأنها التعريف بالمشارك عالمة أويحمل أيّة  أالإلى أّن الظرف الخارجي يجب 

عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن  05عدد الوثائق المذكورة بالفصل توّجه الظروف المحتوية على  

 1006باب سعدون  الضبط لوزارة الصحة على العنوان التالي:طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب 

  .09:30 على الساعة 2023 مارس 31 وصل إيداع في اجل أقصاه يوم مقابل تونس

الشروط وتمضى من قبل المترّشحين الذين يقّدمونها بأنفسهم يجب أن تحّرر العروض طبقا لألمثلة المبيّنة بكّراسات 

 أو عن طريق وكالئهم المؤّهلين قانونا دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترّشح واحد في نفس المنافسة.

 03المشارك خالل أجل يقصى كل عرض مخالف لشروط اإلستشارة أو يتضّمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل 

ورد بعد اآلجال ويعتمد ختم مكتب الضبط كما يقصى كل عرض  ن تاريخ مطالبة وزارة الصحة بذلك.م أيام ابتداء

 لوزارة الصحة لتحديد تاريخ وساعة الوصول.

http://www.santetunisie.rns.tn/


 
 

 الفصل 5 - الوثائق المكّونة للعرض: 

 

 واجبات المشارك العمليّات المطلوبة بيان الوثيقة

 1أ
بطاقة إرشادات عاّمة تهّم 

 المشارك

تاريخ وإمضاء وختم المشارك في   .1تحّرر طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 

 آخر البطاقة

 

 2أ

نخراط في نظام الضمان شهادة إ

 االجتماعي 

إمضاء وختم مصالح الّصندوق مع  .أصل الشهادة أو نسخة مطابقة لألصل

 .بيان التّاريخ

 3أ

مضمون مستخرج من السجل 

أو معرف  الوطني للمؤسسات

 جبائي )باتيندة(.

 أشهر. 03 نظير من السجل لم يمض على استخراجه

 

 

 4أ
 تصريح على الشرف 

 

 .تاريخ وإمضاء وختم العارض 2تصريح طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 

 5أ

عقد أو مراجع مصحوبة بنسخ من  . 3تحّرر طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد  مراجع المشارك

سات عمومية ممضاة مع مؤسّ عقود 

تركيز موزع بأو خاصة تتعلق 

 .مشروبات

 6أ
 التجهيزاتقائمة تفصيلية في 

 سيقع استغاللها. التي

  . 4حّرر طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد ت

 7أ

قائمة األعوان إلتزام بتقديم 

نسخة من بطاقة التعريف و

أصلية  3الوطنية وبطاقة عدد 

للعارض ولكافة األعوان الذين 

 لتنفيذ الطلبات.سيشغلهم 

تاريخ وإمضاء وختم المشارك في   .5يحّرر طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 

 .آخر البطاقة

 8أ

طبقا  قائمة مفصلة في المواد المراد بيعها وأسعارها قائمة المواد
 .6 للنموذج المدرج بالملحق عدد

وإمضاء المشارك  تعمير الجدول
وختمه في آخر الوثيقة مع بيان 

 التّاريخ.

 9أ

 تأشير المشارك على كّل صفحة. ختم وتأشيرة المشارك على كّل صفحة. كّراس شروط االستشارة

تاريخ وإمضاء وختم المشارك في 

 آخر الوثيقة.

 

تفويض ب الممثّل القانوني للمشارك أو ماذج المبيّنة بكّراسات الّشروط من طرفيجب أن تحّرر العروض طبقا للنّ 

 في حالة تفويض ال بّد أن يتّم طبقا للتشريع الساري المفعول.العرض والعقد. من طرفه إلمضاء 

هذه يتم التثبت من و، آخر أجل محّدد لقبول العروض عند للمشارك مسّواةجبائيّة الوضعيّة يتعين أن تكون ال

 بالنسبة لجميع المشاركين. عبر المنظومة اإلعالمية الوضعية من قبل مصالح وزارة الصحة

 : مّدة صلوحيّة العروض -6 الفصل

وما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل ( ي90مين بعروضهم لمجرد تقديمها لمّدة تسعون )يصبح المشاركين ملز

 محّدد لقبول العروض.

   الظروف: فتح -7الفصل 

  .في التّاريخ والّساعة والمكان المذكورين بإعالن الّدعوة إلى المنافسة العروضلجنة فتح  تجتمع
 ة.علنيّ  العروضتكون جلسة فتح 



 
 

أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها  ويمكن للجنة فتح العروض عند اإلقتضاء

وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع  أيام 06أجل  وثائقهم فيالوثائق اإلداريّة إلى استيفاء 

 حتّى ال تقصى عروضهم. لوزارة الصحة الضبط التابعأو إيداعها بمكتب 

 يم العروض:تقي منهجية-8الفصل 

 العشرةيجب على المشارك اإلدالء بما يثبت حصوله على عقد أو عقود تسويغ مماثلة لموضوع اإلستشارة خالل 

(. ويتعيّن عليه وجوبا تقديم جميع المؤيّدات 03ملحق عدد سنوات األخيرة الّتي تسبق سنة اإلعالن عن المنافسة )

 .أو نسخة من عقد التسويغ...( المثبتة لذلك )شهادة حسن اإلنجاز

 لكل مرجع مقبول. (01نقطة ) المشاركين:مراجع بالنسبة ل عداد فنيةأسناد إتتولى لجنة التقييم 

 من بين المشاركين. نقاطأحسن عدد  والمتحصل علىتسند االستشارة للعارض المطابق للشروط الدنيا المطلوبة 

 عدد السنوات التعاقدية للمراجع.ح نقاط يرجّ لكثر من مشارك على مستوى اأة التساوي بين حالفي 

  :في بحقّها وزارة الصحة تحتفظ

  سناده االستشارة.إثمان المواد مع المشارك المقترح أمناقشة 
 رفض عرضه صورة في كتابية توضيحات طلب للمشارك ويمكن عرض أي رفض أو قبول.  

 التّسويغ إلى تاريخ الحق في البتّ  تأجيل اإلستشارة أو إلغاء. 
 :إجراءات تبليغ اإلستشارة - 9الفصل 

على إثر المصادقة  اإلرشاداتبصفة وقتية في العنوان الرسمي المبين بوثيقة  اختيارهيتم إعالم العارض الذي تم 

 اإلستشارة.يتم تبليغها إلى صاحب  أالستشارةعلى 

 تبليغه.تخاذ كل اإلجراءات الضرورية لضمان انطالق اإلنجاز بمجرد إ اإلستشارةيجب على صاحب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنود التعاقدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 أحكام عامة

 األطراف المتعاقدة - 01الفصل 

 

 بين: أبرم هذا العقد
 ( )المسوغ...................................................................................................... -

 والصفة( االسم.......................................... )........................ممثّل في شخص السيّد............
 

 من جهة 
 

 والصفة( )االسم................................................................................................. والسيّد
 (  المتسوغالمؤسسة،  )اسم...................................................................عن ................ممثّل 

 

 :العقدموضوع  - 02الفصل 

 Distributeursلية للمشروبات )آموزعات  03 وزارة الصحة ذمةوضع على في  العقديتمثل موضوع 

automatiques de boissonsتونس. 1002الكائن بنهج الجبل األخضر ساحة باب سعدون  ( بمقرها 

 للعقد:الوثائق المكونة  - 03الفصل 

 يتكون العقد من الوثائق التالية:

  بوزارة الصحة.قائمة األثمان المحددة لكل المواد المستهلكة بالنسبة للعاملين 

 .جميع الوثائق اإلدارية والفنية المطلوبة والمبينة بالمالحق 

  الالزمة والوثائق الفنيةكراس الشروط اإلدارية 

أو التضارب بين الوثائق المكونة للصفقة المضمنة بالفصل الثالث ترجح الوثائق حسب  في صورة اإلختالف

 .ترتيبها

 المدة التعاقدية: – 04الفصل 

لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين بصفة ضمنية، ويمكن ألحد الطرفين أن يعرب عن عدم  الوضع على الذمةيمتد عقد 

أشهر على األقل من تاريخ انتهاء  03تجديده للعقد بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ قبل 

 .السنة التعاقدية الجارية

 أوقات العمل: - 05الفصل 

  العمل التالية: في أوقاتيتم تموين موزعات المشروبات 

كامل أيام األسبوع باستثناء شهر رمضان ويوم السبت واألحد واألعياد الدينية والوطنية من الساعة السابعة صباحا 

 خارج هذه األوقات إال بترخيص خاص من قبل وزارة الصحة. تموينهاإلى الساعة الخامسة بعد الزوال، وال يمكن 

 :اإللتزامات التعاقدية – 06الفصل 

  الطبيعية التهوئة فيها تتوفرلتركيز موزعات المشروبات  مهيّئةتتولى وزارة الصحة توفير فضاءات 

 .العامة الصحة شروط حفظ باإلضافة إلى الربط بالماء والكهرباء ومجمل الكافيتين واإلضاءة

  إلى انقطاع التيار الكهربائي والماء إذا كان خارجا عن  الموزعاتمسؤولية تعرض  وزارة الصحةال تتحمل

 .نطاقها

 



 
 

  المنصوص عليها بقائمة المواد المشروباتيتعهد المتسوغ باإللتزام بتوفير جميع. 

 على حسابه الخاص. موزعات المشروباتيجب على المتسوغ أن يقوم بصيانة 

الموضوع فيه  بالفضاءأن يطالب بأي وجه من الوجوه بملكية األصل التجاري المستغل  ال يمكن للمتسوغ

 .موزعات المشروبات

من  ومسبق كتابي إذن بدون نوع من األشغال بأي ال يحق للمتسوغ سواء قبل بداية االستغالل أو بعده القيام

 .وزارة الصحة

  

 النّظـــــام المـــــالي

 معاليم:ال – 07الفصل 

 02توزع على  مقابل استهالك الماء والكهرباءد ت )ألفين دينار(  2.000سنويا مبلغ يدفع المتسوغ  أنيجب 

 لقضائية التيار عن التتبعات ظالفوري لعقد التسويغ بقطع الن خعنه الفسج ينت أخالل بهذا المبدإوكل  سداسيات

 .غير مدفوعة كراءمن معينات  تهما تخلد بذم صالستخالالمتسوغ  هيمكن القيام بها تجا

البيوطبية بالحساب عدد مركز الدراسات الفنية والصيانة محاسب  لفائدة إستهالك الماء والكهرباءمعلوم يدفع 

17001000000006145720. 

 :الموادقائمة  – 08 الفصل

 قيتعل يهعل جبي. كما (6)ملحق عدد  المدرجة بقائمة الموادعلى المتسوغ عدم تجاوز األسعار القصوى  جبي 

 .اإلدارةمن  هايعل ريفي مكان واضح للعموم بعد التأش األسعار قائمة

 حيصر باتفاق ادةيفي إحدى مكونات مواد اإلعداد وتكون الز عيفي أسعار المواد إالّ إذا سجل ترف عيالترف مكني وال

أن  جبيمقدارها في مكّون المشروبات. ووعلى أساس نسبة مناسبة لنسبة ارتفاع سعر المادة باعتبار  نيمن الطرف

 .وزارة الصحةفي األسعار لمصادقة  عيالترف خضعي

 

 اإللتزامات الخاصة باألعوان

  :09الفصل 

وذلك في أجل  المكلفين بتموين موزعات المشروباتيجب على المتسوغ التعريف المسبق لدى اإلدارة بالعمال 

أصلية  3وتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة عدد  يوم من تاريخ تبليغه بنتائج اإلسناد 15أقصاه 

 )لم يمضي على إستخراجها ثالث أشهر(.للعارض ولكافة العمال 

إعالم اإلدارة بكل تغيير في األعوان ويكون اإلعالم مرفقا وجوبا بنسخة من بطاقة  كما يجب على المتسوغ 

 والفحوصات الطبية الالزمة. 3التعريف الوطنية وبطاقة عدد 

 :10الفصل 

يتعهد المتسوغ بتشغيل أعوان تتوفر فيهم شروط الكفاءة المهنية حسن األخالق وخاليين من األمراض المعدية 

وح وخاصة منها التي تسبب التسممات الغذائية وأن يحافظوا على نظافة أجسامهم وهندامهم والطفيليات والقر

باستمرار ويباشر هؤالء األعوان مهامهم تحت مسؤولية المتسوغ فيما يتعلق بأدبيات وإحترام المهنة وقانون الشغل، 

  .كما يجب على األعوان حمل شارة تعرف بهويتهم

 

 

 



 
 

 حفظ الصحةإلتزامات 

 :11الفصل 

يقوم به أعوان الرقابة الصحية  الذيواألدوات المستعملة وكذلك العملة إلى التفقد موزعات المشروبات خضع ت

مصاريف التحاليل والرقابة إذا أظهرت  غيرها من السلطات المسؤولة ويتحمل المتسوغ التابعين لوزارة الصحة أو

 نتائجها تقصيرا أو إهماال أو خرقا لقواعد حفظ الصحة.

 :12الفصل 

 .يمنع منعا باتا بيع التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المنشطة بمختلف أصنافها

 والعقوبات والنزاهة وتسوية النّزاعات العقدفسخ 

 :13الفصل 

من طرف المتسوغ وبعد التنبيه عقد الينجر عن ثبوت أي إخالل أو تهاون في احترام أحد بنود كراس الشروط أو 

كامل المسؤولية المدنية والعقدية المنجزة عن فسخ العقد ويتحمل المتسوغ  عليه ومنحه أجل لتسوية ذلك اإلخالل

 .ارة الصحةوزذلك بمقتضى قرار في هذا الصدد يقع اتخاذه من طرف 

 :14الفصل 

الماء ، أن يسدد معلوم 13لألسباب المذكورة بالفصل  رفع موزعات المشروباتيجب على المتسوغ في صورة 

 ولإلدارة الحق في المطالبة بما زاد عن ذلك.بذمته  المتخلدوالكهرباء 

 حاالت الفسخ - 15الفصل 

 :التاليةيمكن لوزارة الصحة فسخ العقد في الحاالت 

 ،عند وفاة المتسوغ 

 ،في حالة إفالس المتسوغ 

  عند عدم ايفاء المتسوغ بالتزاماته وبعد التنبيه عليه بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه فيها إلى

 ( أيّام إبتداءا من تاريخ تبليغ التّنبيه.10الوفاء بإلتزاماته في أجل محّدد ال يقّل عن عشرة )

 :فض النزاعات – 16 الفصل

يتم، عند اإلقتضاء، فض النزاعات الناشئة بين الطرفين بالحسنى، وإن تتعذر ذلك، يتم اللجوء للمحاكم المختصة 

 بتونس العاصمة.

  :التسجيل – 17 الفصل

 تحمل مصاريف تسجيل هذا العقد على المتسوغ.

 :سريان مفعول العقد – 18الفصل 

ال يكون عقد التسويغ ساري المفعول إال بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والتعاقدية وإمضائه من قبل المتسوغ 

 والمصادقة عليه من قبل وزارة الصحة وتسجيله لدى القباضة المالية.

 

 العارض                     وزير الصحة              

 إطلعت ووافقت

 

 

 



 
 

 01ملحق عدد 

 إرشادات عامة حول املشاركبطاقة 

 

 

 الصحة مشروبات بوزارةاملتعلقة بتركيز موزعات  03/3202 إ ع م م/ ــــــــددع اإلستشارة
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                      ............................................................................................................... المقر:عنوان 

  ............. االلكتروني:...................................العنوان  الفاكس:................................ الهاتف:

                      ..................................................................................... عدد:رسم بالسجل التجاري تحت م

   .................................................................................................... الجبائي:رقم المعرف 

 .والخطة( ..............................................رض )االسم واللقب الشخص المفوض إلمضاء وثائق الع

 

 

 

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

 وختمهإمضاء املشارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 02 ملحق عدد

 تصريح على الشرف

 

 الصحة بوزارةمشروبات املتعلقة بتركيز موزعات  03/2023 إ ع م م/ ــــــــددع اإلستشارة
 

 ...........................................................................................................( .................والخطةواللقب  اإلسم)أسفله إني املمض ي 

 ....................................................( ..........................................................................والعنوان االجتماعي اإلسمممثل الشركة )

 .............................................................................تحت عدد.........................................املرسمة بالسجل التجاري ب..............

 ...........الكامل( .....................................................................................................................املعين محل مخابرتها ب )العنوان 

 يلي "العارض". فيمااملسمى 

 في وضعية تسوية قضائية.أصرح على شرفي أني لست في حالة إفالس أو 

القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات  وألتزم بعدمأصرح على شرفي بعدم قيامي 

 ومراحل إنجازها. اإلستشارةإبرام 

 .لالستشارةبوزارة الصحة خالل الخمسة سنوات السابقة بأني لم أكن عونا عموميا أصرح على شرفي 

صبغة اإلدارية واملنشآت لسلك أعوان الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات ال أصرح على شرفي أني ال أنتمي

 .العمومية

محالت بمؤسسات خاضعة إلشراف وزارة الصحة ووقع فسخ العقد معهم إما محل أو  تتسوغسبق أن أصرح على شرفي أنه لم ي

 عن التسويغ قبل إنتهاء املدة التعاقدية.ي بمحض إرادت ييلتخل وأمخالفات ي الرتكاب

 

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

 )إمضاء املشارك و ختمه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 03ملحق عدد 

 بطاقة بيانّية ملراجع املشارك

 .العشرة سنوات األخيرة )عند اخر أجل لقبول العروض(خالل 

 

 

 إسم الجهة المتعامل 

 معها

 

 نوعيّة الوثيقة المثبتة السنة

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 

 

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

    
 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                      

 

 

 

 



 
 

 04ملحق عدد 

 سيقع إستغاللهاالتي  التجهيزاتقائمة تفصيلية في 

 

.والخطة( .................................................................االسم واللقب الممضي )إنّي  -  

.(: .............................................................ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان -  

وزارة بمقر  تركيز موزعات مشروباتب المتعلقة 03/2023ستشارة عدد إ ع م م /إلباألتزم في صورة فوزي 

 التالية: موزعات حسب المواصفاتالصحة بتوفير 

 

 العالمة التجارية 

 و الصنف 

الحالة )متوسطة،  تاريخ االقتناء

 جديدة....(

    01موزع مشروبات عدد 

    02موزع مشروبات عدد 

    03موزع مشروبات عدد 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 05ملحق عدد 

 بتقديم قائمة األعوان االلتزامأنموذج لوثيقة 

 

 

 ..................................والخطة( .......................................االسم واللقب الممضي )إنّي  -

 .....................................(: ................................ممثل شركة )االسم االجتماعي والعنوان -

 ................................ عدد:حت المرسمة بالسجل التّجاري ب.......................................ت -

 .الكامل( ......................................................................العنوان ) بالمعين محل مخابرتها  -

 

وزارة بمقر  تركيز موزعات مشروباتب المتعلقة 03/2023ستشارة عدد إ ع م م /إلباألتزم في صورة فوزي 

أصلية  3من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة عدد  الصحة بتقديم قائمة األعوان المكلفين بتنفيذ اإلستشارة ونسخة

 تبليغ بنتائج اإلسناد.اليوما من تاريخ  15جل أقصاه أوذلك في للعارض ولكافة األعوان 

 

 

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 06ملحق عدد 

 املوادقائمة 

 

 السعر المقترح

 مليم 
 وادالم

 ع/ر

 1 قهوة إكسرباس  

 capucin 2قهوة إكسرباس ابحلليب :  

 directe 3قهوة إكسرباس ابحلليب حجم كبري :  

 4 شاي  

 5 لرت 0,5ماء معدين   

 6 صل 33 معلبمشروب غازي   

  Jus (fraise, citronnade, orange) 7 

  ......... 8 

  .......... 9 

 ..........  
 

 *قائمة على سبيل الذكر.             

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

 )إمضاء المشارك وختمه(                                                                         


