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 العنوان األول

 أحكام عامة

 لالباب األو

 الصفقات وفقا لإلجراءات المبسطة

 القسم األول

 الموضوع وتعارٌف

من          55إجراءات الصفقات التً تبرم وفق اإلجراءات المبسطة المنصوص علٌها بالفصل  تنظٌم إلىٌهدف هذا الدلٌل  -1الفصل 

  والمتعلق بتنظٌم الصفقات العمومٌة. 4514ماس  13المؤرخ فً  1539األمر 

 التقدٌرٌة القٌمة تتراوح عندما وذلك المبسطة اإلجراءات باعتماد والدراسات وخدمات بمواد والتزود األشغال صفقات إبرام ٌتم ـ-4الفصل 

 :  األداءات جمٌع باعتبار للطلبات

 . لألشغال بالنسبة( د 555.555) دٌنار ألف خمسمائة إلى( د 455.555) دٌنار ألف مائتً من -

 اإلعالمٌة مجال فً وخدمات بمواد والتزود للدراسات بالنسبة( د 455.555) دٌنار ألف مائتً إلى( د 155.555) دٌنار ألف مائة من -

 . االتصال وتكنولوجٌا

 . األخرى القطاعات فً وخدمات بمواد للتزود بالنسبة( د 355.555) دٌنار ألف ثالثمائة إلى( د 155.555) دٌنار ألف مائة من -

 . األخرى القطاعات فً للدراسات بالنسبة( د 155.555)دٌنار ألف مائة إلى( د 55.555) دٌنار ألف خمسٌن من -

 ومدى وحجمها تسدٌدها المراد الحاجٌات وخاصٌات طبٌعة تتطلبه ما وفق المبسطة اإلجراءات تطبٌق طرقالدلٌل  هذا ٌحدد ـ 3 الفصل

 طرٌقة حسب تبرم التً للصفقات بالنسبة المنافسة، إلى الدعوة وثائق تضبط. الحاجٌات هذه تلبٌة ٌمكنها التً االقتصادٌة المؤسسات توّفر

 على تقتصر أن ٌمكنها كما. المنظم للصفقات العمومٌة األمر من 41 الفصل أحكام مراعاة مع اإلبرام وإجراءات طرق المبسطة اإلجراءات

 طرٌق وعن الصحف فً وجوبا المنافسة إلى الدعوة إشهار ٌتم. العرض واختٌار الصفقة إبرام وإجراءات لإلشهار األساسٌة الخاصٌات

 معقولة آجال انقضاء قبل وذلك الممكنة الالمادٌة أو المادٌة الوسائل كل طرٌق عن االقتضاء وعند العمومٌة بالصفقات الخاص الواب موقع

 أهمٌة مع وٌتالءم الحاجٌات تلبٌة فً المشاركة درجة ٌدعم بما شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة قبل من تحدٌدها ٌتم العروض لقبول

مقتضٌات  احترام وجوب من شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة المبسطة اإلجراءات تعفً ال. المبسطة اإلجراءات وطبٌعة الصفقة

 المتعلق بتنظٌم الصفقات العمومٌة.  4514س رما 13المؤرخ فً  1539األمر 

إحداث وٌمكن  .المبسطة لإلجراءات الخاضعة بالصفقات خاصة الحدٌدٌة السرٌعةشركة تونس للشبكة صلب  شراءات لجنة إحداث ٌجب

 .حسب طبٌعة الصفقات تأكثر من لجنة شراءا

 اثانًالقسم ا

 المبادئ العامة

 :التالٌة المبادئ إلى المبسطة اإلجراءات باعتماد العمومٌة الصفقات تخضع-4الفصل 

  المنافسة، -

  العمومً، الطلب فً المشاركة حرٌة -

  العمومً، الطلب أمام المساواة -

 . ونزاهتها اإلجراءات شفافٌة -
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. المستدامة التنمٌة مقتضٌات االعتبار بعٌن وتأخذ  الرشٌدة الحوكمة قواعد إلى المبسطة اإلجراءات باعتماد العمومٌة الصفقات تخضع كما

 هذه وتطبق. العمومٌة األموال فً التصرف وحسن العمومً الطلب نجاعة تضمن واضحة إجراءات بإتباع والقواعد المبادئ هذهم تجسٌ ٌتم

  خاصة: والمنظم للصفقات العمومٌة  األمرب المحددة للقواعد وفقا المبادئ

  المترشحٌن، بٌن التمٌٌز عدم -

  الصفقة، إبرام مراحل كافة خالل ومفصلة واضحة إجراءات اعتماد -

 أجل فً المترشحون ٌطلبها التً واالستفسارات بالمالحظات المتصلة والتوضٌحات اإلجابات وتعمٌم معقولة آجال فً المشاركٌن إعالم -

 .العروض تقدٌم أجل انتهاء قبل أٌام( 55) خمسة أدناه

 الثالث القسم

 الحاجٌات تحدٌد

 وفقا العمومٌة الصفقات إلبرام سنوي تقدٌري مخطط إعداد سنة كل بداٌة فً شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة على نٌتعٌ - 7 الفصل

 تبلٌغه وٌتم المرصودة االعتمادات مع متالئما المخطط هذا ٌكون أن ٌجب. زمنً وجدول موحد نموذج أساس على المٌزانٌة لمشروع

 إشهار السرٌعةشركة تونس للشبكة الحدٌدٌة  تولىت. سنة كل من فٌفري شهر موفى أقصاه أجل فً المختصة الشراءات لجان إلى لإلعالم

 إبرام إجراءات فً الشروع قبل األقل على ٌوما(35) ثالثٌن العمومٌة للصفقات الوطنً الموقع على مقابل ودون وجوبا التقدٌري المخطط

 . الوطنً والدفاع األمن بمتطلبات المتعلقة والصفقات القصوى التأكد حاالت باستثناء الصفقات

 مدة باالعتبار وتأخذ العمومً الطلب تلبٌة ونجاعة سرعة تضمن بصورة الصفقات إبرام آجال السرٌعةشركة تونس للشبكة الحدٌدٌة  ضبطت

 .التالٌة القصوى اآلجال على تقدٌرٌة بصفة باالعتماد وذلك العروض صلوحٌة

 التزود بمواد وخدمات والدراسات األشغال عة الصفقةٌطب

 ٌوما 07 ٌوما 57 والمالً الفنً التقٌٌم

 

 أٌام 07 أٌام 07  نشر نتائج طلب العروضو المصادقة

 أٌام 01 أٌام 01 الصفقة مشروع على اإلمضاء

 

 

 التً المسبقة والمصادقات التراخٌص على الحصول الصفقة إعداد مرحلة خالل شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة تولىت - 6الفصل 

 .االقتضاء عند تحٌٌنها على والحرص االعتمادات توفر من كذلك والتأكد التقدٌرات مبلغ وضبط الصفقة إبرام ٌقتضٌها
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 الثانًالعنوان  

 إبرام الصفقات باإلجراءات المبّسطة إجراءات

 األول بالبا

 الدعوة إلى المنافسة

 

 الصحافة بواسطة العروض لقبول المحدد األقصى التارٌخ قبل األقل على ٌوما( 45) عشرون المنافسة إلى الدعوة إعالن ٌنشر -7الفصل 

على  ماٌأ( 15) عشرة إلى األجل هذا فً التخفٌض وٌمكن العمومً، للطلب العلٌا بالهٌئة العمومٌة بالصفقات الخاص الواب موقع وعلى

 وعلى الخط على أو مادٌة إشهار وسٌلة بأي المنافسة إلى الدعوة إعالن نشر ذلك إلى باإلضافة ٌمكن كما.المبرر التأّكد صورة فً األقل

 منظومة على المنافسة عن اإلعالن ٌتم اإللكترونٌة، للشراءات بالنسبة. االقتضاء عند بشركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة الخاص الموقع

 . تشعبها ودرجة الصفقة أهمٌة مراعاة مع للمنافسة المناسب األجل دٌحدت ٌتم".تونٌبس" الخط على العمومً الشراء

 

 :  العروض طلب عن اإلعالن ٌبٌن

  الصفقة، موضوع - 1

 عند وثمنها المنظم للصفقات العمومٌة األمر من 35 بالفصل علٌها المنصوص الشروط كراسات على االطالع فٌه ٌمكن الذي المكان - 4

  االقتضاء،

  العروض، لقبول القصوى والساعة والتارٌخ المكان - 3

  علنٌة، الجلسة هذه كانت إذا العروض فتح جلسة وساعة وتارٌخ مكان - 4

  بعروضهم، ملزمٌن المترشحون فٌه ٌبقى الذي األجل - 5

 . العارضٌن من المطلوبة والمالٌة المهنٌة والضمانات المؤهالت ٌخص فٌما تقدٌمها الواجب المؤٌدات - 6

 المترشحٌن إلى ومباشرة فردٌة بصفة التارٌخ نفس فً أعاله علٌها المنصوص البٌانات تبلٌغ ٌتم فإنه مضٌق، عروض طلب صورة فً

 نفس إلى العروض لقبول األقصى والتارٌخ البٌانات تبلٌغ تارٌخ بٌن الفاصلة المدة تحدٌد ٌخضع الحالة هذه وفً. انتقاؤهم تم الذٌن

 . المفتوح العروض لطلب بالنسبة المطبقة المقتضٌات

 بالنسبة لطلبات العروض المتعلقة باألشغال ٌوما( 60) ستون أقصاها لمدة تقدٌمها بمجرد بعروضهم المترشحون ٌلتزم ـ 8الفصل

 األقصى للتارٌخ الموالً الٌوم من ابتداء وذلكض المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات بالنسبة لطلبات العرو( ٌوما 45أربعون)و الدراساتو

 المعلومات كل بجمع مسؤولٌاتهم كامل وتحت الخاصة بوسائلهم تولوا قد المترشحون ٌعتبر العروض تقدٌم وبمجرد.العروض لقبول المحدد

 القادرٌن المعنوٌٌن أو المادٌٌن األشخاص مع إال الصفقات إبرام ٌمكن ال. اللتزاماتهم المحكم وللتنفٌذ عروضهم لتقدٌم الزمة ٌرونها التً

 الدعوة عن اإلعالن فً المطلوبة والمالٌة والفنٌة المهنٌة الناحٌة من الالزمة والكفاءات الضمانات فٌهم تتوفر والذٌن بالتزاماتهم الوفاء على

 طبقا رضائٌة أو قضائٌة تسوٌة حالة فً هم الذٌن المعنوٌٌن أو المادٌٌن لألشخاص ٌمكن.التزاماتهم تنفٌذ لحسن والضرورٌة للمنافسة

 مسدًٌ أو المزودٌن مع التعاقد ٌمكن ال. الصفقة إنجاز حسن على ذلك ٌؤثر ال أن شرٌطة عمومٌة صفقات إبرام العمل به الجاري للتشرٌع

 عن تمض ولم شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة لدى عمومٌٌن أعوانا كانوا الذٌن األجانب أو التونسٌٌن المصنعٌن ممثلً أو الخدمات

 أو سةؤسالم صاحب الفصل، هذا معنى على المصّنعٌن ممثلً أو بالمزودٌن وٌقصد. األقل على سنوات خمس مدة بها العمل عن انقطاعهم

 بالمائة ثالثٌن تفوق أو تساوي بنسبة المال رأس فً األساسٌٌن المساهمٌن أحد أو التسوٌق فً أو التصرف فً مسؤولٌة له الذي أو الوكٌل

 .المصّنع بٌع وكٌل أو%( 35)
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 الثانً بالبا

 العروض إرسالطرٌقة 

 . الخط على أو مادٌة اإلجراءات تكون -9الفصل 

 طرٌق عن أو بأنفسهم ٌقدمونها الذٌن المترشحٌن قبل من وتمضى الشروط بكراسات المبٌنة لألمثلة طبقا التعهد ووثائق العروض رتحر

 فً مشتركا عرضا قدم مشارك ألي ٌمكن ال. المنافسة نفس فً واحد مترشح من أكثر الوكٌل نفس ٌمّثل أن دون قانونا المؤهلٌن وكالئهم

 .أخرى مجامع إطار فً أو الخاص لحسابه فردٌة بصفة مستقال عرضا ٌقدم أن مجمع إطار

 :  من العرض ٌتكون

  فنً، عرض -

 . مالً وعرض -

 خارجً ثالث ظرف فً ٌدرجان ومختومٌن منفصلٌن ظرفٌن فً المادٌة اإلجراءات اعتماد حالة فً المالً والعرض الفنً العرض ٌضمن 

 الوقتً الضمـان وثٌقة والمالً الفنً العرضٌن جانب إلى الخارجً الظرف ٌتضمن. وموضوعه العروض طلب مرجع علٌه وٌكتب ٌختم

 السرٌع البرٌد طرٌق عن أو الوصول مضمون البرٌد طرٌق عن والمالٌة الفنٌة العروض على المحتوٌة الظروف توجه. اإلدارٌة والوثائق

 . إٌداع وصل مقابل تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعةلشركة  التابع الضبط مكتب إلى مباشرة تسلّم أو

 : التالٌة بالوثائق مرفقة العروض تكون أن ٌجب -15الفصل 

  الوقتً، الضمان. 1

 العمل، به الجاري بالتشرٌع علٌها المنصوص الجبائٌة الوضعٌة فً شهادةالتزام بتقدٌم  . 4

 االجتماعً، للضمان نظام فً انخراط شهادة التزام بتقدٌم .3

 علٌه تنص ما حسب وذلك المقٌمٌن غٌر للعارضٌن بالنسبة ذلك ٌعادل ما أو القضائٌة التسوٌة أو اإلفالس عدم فً شهادة التزام بتقدٌم .4

  بلدانهم، تشرٌعات

  بلدانهم، تشرٌعات علٌه تنص ما حسب المقٌمٌن لغٌر بالنسبة ٌعادلها ما أو للمقٌمٌن بالنسبة التجاري السجل من نظٌر. 5 

 قصد هداٌا أو عطاٌا أو وعود بتقدٌم الغٌر بواسطة أو مباشرة القٌام بعدم بموجبه ٌلتزمون العارضون ٌقدمه الشرف على تصرٌح. 6

  إنجازها، ومراحل الصفقة إبرام إجراءات مختلف فً التأثٌر

 صفقة ستبرم التً العمومٌة المنشأة أو المؤسسة أو اإلدارة نفس لدى عمومٌا عونا ٌكن لم بأّنه المشارك ٌقدمه الشرف على تصرٌح. 7

  األقل، على سنوات خمس مدة بها العمل عن انقطاعه عن تمض لم خدمات أو بمواد التزود

  الشروط، كراسات علٌها نصت أخرى وثٌقة كل. 8

 عند العارضٌن تمكٌن بعد إقصاؤه ٌقع الشروط كراسات ضمن مطلوبة أخرى وثٌقة أٌة أو المذكورة الوثائق ٌتضمن ال عرض كل

 .آلٌا العرض إلقصاء سببا تقدٌمه عدم ٌمثل الذي الوقتً الضمان باستثناء،  الشراءات لجنة تمنحه الذي اإلضافً األجل من االقتضاء

 الصفقة صاحب ومن وقتً ضمان بعنوان عارض كل قبل من تقدٌمها الواجب المالٌة الضمانات الشروط كراسات تضبط - 11 الفصل

 من% 1.5و% 5.5 بٌن نسبته تتراوح قار بمبلغ الوقتً الضمان قٌمة شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة حددت.نهائً ضمان بعنوان

 الضمان مبلغ شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة حددت أن االستثنائٌة الحاالت فً ٌمكن. الصفقة موضوع للطلبات التقدٌرٌة القٌمة

 الضمان تقدٌم من العمومٌة الصفقات فً المشاركة عند الدراسات مكاتب تعفى. وتشعبها الصفقة أهمٌة درجة حسب جزافٌة بصورة الوقتً

 .الوقتً
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 ترتٌب حسب خاص سجل فً تسجل ثانٌة مرحلة وفً ثم للغرض المعٌن الضبط مكتب فً تسلّمها عند الظروف تسجل- 14الفصل 

 عبر وجوبا والمالٌة الفنٌة العروض إرسال ٌتم فإنه الخط على اإلجراءات اعتماد حالة فً. فتحها موعد إلى مختومة وتبقى وصولها

 العمومً الشراء منظومة تخول. العمومً للطلب العلٌا الهٌئة قبل من إعداده ٌتم إجراءات لدلٌل طبقا الخط على العمومً الشراء منظومة

 . آلٌة بصورة لعروضهم الدلٌل هذا من 15 بالفصل علٌها المنصوص اإلدارٌة الوثائق إرفاق للمشاركٌن الخط على

 

 الثالث بالبا

 لجنة الشراءاتسٌر أعمال 

 القسم األول

 تركٌبة لجنة الشراءات ومشموالتها

رئٌسها ٌتم ال ٌقل عددهم عن أربعة باعتبار  لشركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعةتتكون لجنة الشراءات من أعضاء تابعٌن  -13الفصل

، وٌمكن عند االقتضاء تدعٌم تركٌبة هذه اللجنة بعضو أو أعضاء من ذوي الرئٌس المدٌر العام تعٌٌنهم بمقتضى مقرر صادر عن

 استدعاءلجنة الشراءات رئٌس  وٌتولى .االختصاص فً مجال الطلب المعنً وال ٌمكن لهذه اللجنة أن تجتمع إال بحضور أغلبٌة أعضائها

 لجلساتها. المحدد التارٌخ من األقل على( 4) ٌومٌن قبل األعضاء

المبرمة وفقا إسناد الصفقات  الرئٌس المدٌر العامتتولى لجنة الشراءات فتح الظروف وتقٌٌم العروض طبقا للمنهجٌة المحددة وتقترح على  

كما تتولّى هذه اللجنة دراسة مالحق الصفقات وكل مشكل أو نزاع ٌتعلّق بإعداد وإبرام وتنفٌذ وخالص وختم هذه . لإلجراءات المبسطة

ٌكتسً رأي لجنة الشراءات صبغة استشارٌة وال ٌلزم  الخالفات أو المسائل المطروحة. مقترحات لحلّ  اإلدارة العامةالصفقات وتقّدم إلى 

 مجلس االدارة. 

حدٌد اختصاص لجنة الشراءات عند النظر فً تقارٌر فرز العروض باعتبار القٌمة التقدٌرٌة للطلبات وعندما ٌتبٌن ٌتم ت -14الفصل 

 نة الشراءات المحدد بالفصل الثانًاختصاص لج انالعرض المالً األقل ثمنا )بعد التثبت منه( ٌتجاوزمعدل العروض المفتوحة و أن

العامة فً ظرف ال ٌتجاوز ٌومٌن من تارٌخ فتح الظروف حتى تعرض هاته األخٌرة الملف على أعاله تقوم بإحالة الملف على اإلدارة 

أنظار لجنة الصفقات بعد أن تقوم لجنة فرز معٌنة للغرض بتقٌٌم العروض وتقوم اإلدارة العامة فً هذه الحالة بطلب تمدٌد صلوحٌة 

  العروض إذا تبٌن لها ضرورة القٌام بذلك.

 

 القسم الثانً

 فتح العروض

 :  لفتح الشراءات فً مرحلة أولى   لجنة تجتمع-15الفصل

 . المالً والعرض الفنً العرض على المحتوٌة والظروف الخارجٌة الظروف -

 ". تونٌبس" الخط على العمومً الشراء منظومة عبر قبولها تم التً والمالٌة الفنٌة العروض -

 الدفاع أو العام األمن لمتطلبات نظرا ذلك خالف على استثنائٌة بصفة الشروط كراسات تنص أن وٌمكن علنٌة الظروف فتح جلسات تكون

  المحدد كتارٌخ أقصى لقبول العروض. تعقد جلسات فتح الظروف وجوبا فً نفس الٌوم.الوطنً

 مسموع بصوت المقترحة التخفٌضات وكذلك المالٌة والمبالغ األسماء بقراءة العلنٌة الجلسات خالل الشراءات  لجنة تقوم -16الفصل

  . اللجنة أعمال سٌر فً بالتدخل المشاركٌن للحاضرٌن ٌسمح وال وواضح،

 إلى اإلدارٌة الوثائق فٌها بما المطلوبة الوثائق كل ٌقدموا لم الذٌن المشاركٌن كتابٌا تدعو أن االقتضاء عندالشراءات   لجنةل ٌمكن -الفصل

 للمشتري التابع الضبط بمكتب بإٌداعها أو السرٌع البرٌد أو الوصول مضمون البرٌد طرٌق عن وذلك محدد أجل فً وثائقهم استٌفاء
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 بعد المسلّمة أو الواردة العروض تقصى. العارضٌن إلى وٌوجهها المراسالتالشراءات   لجنة رئٌس ٌعد.عروضهم تقصى ال حتى العمومً

 . العروض لقبول أجل آخر

 جمٌع ٌمضٌه أن وٌجب والمالٌة الفنٌة العروض فتح جلسة محضر المادٌة اإلجراءات اعتماد حالة فًالشراءات   لجنة تحرر -17الفصل

 :التالٌة المعطٌات خاصة المحضر هذا فً وجوبا وتدون. الظروف فتح إتمام بعد مباشرة الحاضرٌن أعضائها

  المشاركٌن، وأسماء وصولها وتارٌخ لدلٌلا هذا من 9 الفصل ألحكام طبقا للظروف المسندة الرتبٌة األعداد -1

  العروض، مع الواردة المطلوبة الوثائق -4

  صلوحٌتها، مدة انقضت التً أو العروض ضمن المقدمة وغٌر المطلوبة الوثائق -3

  االقتضاء، عند والتحفظات اللجنة أعضاء ومناقشات إقصائها وأسباب المقبولة غٌر والعروض المقبولة العروض -4

  االقتضاء، عند الشروط لكراسات المطلوبة واإلمضاءات المنقوصـــــــــة الوثــــــــائق الســـــــــتٌفاء المحــــــــدد األجــــــــل -5

 من الوثائق هذه على التأشٌر ٌتم. المقترحة التخفٌضات وخاصة األخرى المالٌة المعطٌات وكل ومبالغها قبولها تم التً العروض قائمة -6

 العمومً الشراء منظومة من آلٌا العروض فتح محضر ٌستخرج الخط، على اإلجراءات اعتماد حالة فً. الحاضرٌن اللجنة أعضاء قبل

 قبل من الجلسة محضر على التأشٌر ٌتم. الجلسة بمحضر أعاله علٌها المنصوص المعطٌات وجود منالشراءات   لجنة وتتثبت. الخط على

 . الحاضرٌن اللجنة أعضاء

لجنة  حتفظتو. أصحابها إلى العروض لقبول أجل آخر بعد الواردة العروض ترجع المادٌة اإلجراءات اعتماد حالة فً - 18 الفصل

 التً والعروض ،هذا الدلٌل من 15 الفصل أحكام تحترم لم التً العروض ترجع كما. إثبات كوسٌلة األصلً الظرفالشراءات بنسخة من 

 المحددة اآلجال فً بها الخاصة الشروط كراسات إمضاء ٌتم لم التً أو استٌفاؤها ٌتم لم التً والعروض الوقتٌة الضمانات على تحتو لم

 طرٌق عن أو كتابٌا العارضٌن علمت أن شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة على ٌجب الحاالت، كل فً. المقصاة العروض وكذلك

 .معقول أجل فً وذلك عروضهم إقصاء بأسباب اإللكترونٌة الوسائل

 القسم الثالث

 العروض تقٌٌم

 ووفقا الشروط كراسات علٌها تنص لمنهجٌة طبقا وتحلٌلها العروض تقٌٌملالشراءات  فً مرحلة ثانٌة   لجنة تجتمع - 19 الفصل

  لإلجراءات

 :  التالٌة

 للعرض نةوالمك الوثائق صحة من الوقتً، والضمان اإلدارٌة الوثائق إلى باإلضافة التثبت، أولى مرحلة فًالشراءات   لجنة تتولى. 1

   تصاعدٌا؛ المالٌة العروض جمٌع ترتٌب ثم االقتضاء عند والمادٌة الحسابٌة األخطاء وتصحٌح المالً

 إسناده وتقترح ثمنا األقل المالً العرض صاحب قبل من المقدم الفنً العرض مطابقة فً التثبت ثانٌة مرحلة فًالشراءات   لجنة تتولى. 4

 المنهجٌة نفس اعتماد ٌتم الشروط لكراسات مطابق غٌر المعنً الفنً العرضن أ تبٌن وإذا. الشروط لكراسات مطابقته صورة فً الصفقة

 .التصاعدي المالً ترتٌبها حسب المنافسة الفنٌة للعروض بالنسبة

 وٌتم والجودة الكلفة بٌن الموازنة أساس على اإلسناد ٌتم أن ٌمكن فنٌة خصوصٌة ذات هامة وتجهٌزات بمواد التزود لصفقات بالنسبة 

 :  التالٌة اإلجراءات بإعتماد و الشروط كراسات علٌها تنص التً للمنهجٌة طبقا العروض تقٌٌم الحالة هذه فً

 للعرضٌن المكونة الوثائق صحة من الوقتً، والضمان اإلدارٌة الوثائق إلى باإلضافة التثبت، أولى مرحلة فًالشراءات   لجنة تتولى. 1

 والمواصفات للخاصٌات تستجٌب ال التً أو المطلوبة للضمانات أو الصفقة لموضوع المطابقة غٌر العروض وإقصاء المالً و الفنً

 االقتضاء، عند والمادٌة الحسابٌة األخطاء وتصحٌح المنافسة إلى الدعوة وثائق فً المطلوبة

فً مرحلة ثانٌة الترتٌب النهائً للعروض وفقا للقاعدة المدرجة بمنهجٌة التقٌٌم ثم تقترح إسناد الصفقة لصاحب  الشراءاتتتولى لجنة  ..4

 .العرض األفضل من الناحٌتٌن الفنٌة والمالٌة
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د مالٌة أو باالعتماد على الكلفة المالٌة المترتبة ٌمكن ضبط القاعدة المشار إلٌها بالفقرة السابقة باالعتماد على الموازنة بٌن أعداد فنٌة وأعدا

 .عن األعداد الفنٌة المسندة للعروض أو باالعتماد عند االقتضاء على قاعدة أخرى تتالءم وطبٌعة الطلبات

 

أو على الخط طلب عند االقتضاء كتابٌا بمقتضى وثٌقة مادٌة تبدأ المساواة بٌن المشاركٌن، أن ، بشرط احترام مجنة الشراءاتللٌجوز 

 .بٌانات ومستندات وتوضٌحات تتعلق بالعروض الفنٌة شرٌطة أن ال ٌؤدي ذلك إلى تغٌٌر فً محتواها

 

، لدٌه مصالح فً مؤسسة عارضة أو لدٌه علم بمعطٌات من شأنها الحد من استقاللٌته، أن ٌعلم بها شراءات ٌجب على كل عضو لجنة

 .وبقٌة أعضائها الشراءاترئٌس لجنة 

 

ٌّن على أعضاء اللجنة المشار إلٌهم بالفقرة السابقة أن ٌمتنعوا عن المشاركة فً أعمال اللجنة  .ٌتع

تقٌٌم العروض باالعتماد على الشروط المحددة بكراسات الشروط وكذلك على مجموعة من المعاٌٌر المرتبطة بموضوع  ٌتم -45الفصل 

 : الصفقة دون تمٌٌز بٌن العارضٌن والتً تهم خاصة

 

 .تحفٌز المقاوالت التونسٌة لألشغال أو المنتجات ذات المنشأ التونسً. 

 أهمٌة األقساط واألشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع تكلٌف مؤسسات أو مكاتب دراسات محلٌة بإنجازها،. 

 

 الجودة أو القٌمة الفنٌة للعروض وعند االقتضاء المٌزات الخاصة اإلضافٌة األخرى، . 

 

 كلفة استغالل المنشأ أو التجهٌزات أو البراءات، .

 

 الضمانات المهنٌة والمالٌة المقدمة من قبل كل مترشح، . 

 

 أهمٌة األداء فً مجال حماٌة البٌئة، . 

 

 اإلدماج المهنً لألشخاص ذوي احتٌاجات خصوصٌة أو الذٌن ٌعانون من صعوبات فً اإلدماج، . 

 

 عدة الفنٌة،خدمة ما بعد البٌع والمسا . 

 

 .آجال التسلٌم أو التنفٌذ عند االقتضاء . 

 

فً كل الحاالت ال ٌمكن إدراج معاٌٌر ٌنجر عنها تمٌٌز غٌر مبرر و ٌمكن اعتماد معاٌٌر أخرى على أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة

 .بٌن العارضٌن

 

ٌّن وجود عرض مفرط االنخفاض،  - 41الفصل  إقصاؤه وذلك بعد طلب اإلٌضاحات  اإلدارة العامة تقترح لجنة الشراءات علىإذا تب

وٌعتبر عرضا مفرط االنخفاض كل عرض ٌقل عن التقدٌرات أو عن معدل  .الضرورٌة بطرٌقة كتابٌة وبعد التثبت من التبرٌرات المقدمة

 .% 45العروض المشاركة بنسبة 

 

 

أن تقترح على ً المقترح مقبول إجمالٌا لكنه مشط فً بعض فصوله، ، عندما ٌتبٌن لها أن العرض المالالشراءاتٌمكن للجنة  - 44الفصل 

 .مناقشة أسعار هذه الفصول قصد التخفٌض فٌها اإلدارة العامة
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الذٌن ٌتعٌن علٌهم  الحاضرون تقرٌرا تضمن فٌه تفاصٌل نتائج أعمالها وٌمضى من قبل جمٌع أعضائها راءاتالشتعد لجنة  - 43الفصل 

 : وجوبا تسجٌل تحفظاتهم صلب هذا التقرٌر عند االقتضاء. وٌتضمن تقرٌر التقٌٌم وجوبا

 

 وكذلك مقترحها فً خصوص اإلسناد، الشراءاتتفاصٌل ونتائج أعمال لجنة  -

 

لذٌن أقصٌت عروضهم لعدم مطابقتها تقٌٌم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذٌن سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلً للعارضٌن وعدد ا -

 .لمقتضٌات كراس الشروط وتقٌٌم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعٌة التنافسٌة الموضوعٌة للقطاع المعنً بالطلبات

 

 عرض استفسارات المشاركٌن حول كراسات الشروط واإلجابات المقدمة لهم عند االقتضاء، -

 

 لعروض ونتائجها على المشاركة عند االقتضاء،تبرٌر قرارات تمدٌد أجل قبول ا -

 

 تحفظات واعتراضات المشاركٌن إن وجدت، -

 

 أسباب إقصاء العروض غٌر المقبولة أو التً أقصٌت لوجود حالة منع من الترشح،-

 

 العرض األفضل العرضإذا ما تجاوز تحلٌل لألسعار المقترحة من قبل العارضٌن، وفً صورة اعتماد الموازنة بٌن الكلفة والجودة و -

ٌّن على لجنة التقٌٌم تقدٌم التبرٌرات بخصوص الكلفة المالٌة اإلضافٌة بالنظر  ٌّة اإلضافٌة منالمالً األقل ثمنا، ٌتع خالل  إلى المٌزات الفن

 .القٌام بتحلٌل معّمق لألسعار لغاٌة التأكد من صبغتها المقبولة

 

طلب من المشاركٌن المعنٌٌن بناء تأن  لإلدارة العامةبار كل العناصر المعتمدة، ٌمكن فً حالة تساوي أفضل العروض، باعت - 44الفصل 

 .مع مراعاة اآلجال النصوص علٌها أعاله ةالستشارة كتابٌوفقا  تقدٌم عروض مالٌة جدٌدة الشراءاتعلى رأي لجنة 

 

 علن طلبت، أن الشراءاترأي لجنة  بناءا على، العامةاإلدارة فً حالة تواطؤ بٌن المشاركٌن أو البعض منهم، ٌجب على  - 45الفصل 

ٌّن وفً هذه الحالة ٌمكن  اإلدارة العامةعلم تة، كما عٌد الدعوة إلى المنافستالعروض غٌر مثمر و الوزٌر المكلف بالتجارة بحاالت التواطؤ الب

 .للتشرٌع الجاري به العملللوزٌر المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه العروض طبقا 

 

كما ٌتعٌن إعالن طلب عروض غٌر مثمر فً صورة عدم تسجٌل مشاركة فً المنافسة أو فً صورة عدم مقبولٌة العروض الواردة من 

 .الناحٌة الفنٌة أو المالٌة

 

العامة وفً هذه الحالة ٌتعٌن إعالم جمٌع  إلغاء طلب العروض ألسباب فنٌة أو مالٌة أو العتبارات تتعلق بالمصلحة ةلإلدارة العامّ كما ٌمكن 

 .المشاركٌن

 

حال ٌبخصوص اإلسناد  لجنة الشراءاتتضبط نتائج طلب العروض فً تقرٌر ٌبٌن مراحل وصٌغ عملٌة التقٌٌم وٌبرر اقتراح  - 46الفصل 

 .بداء الرأيإل اإلدارة العامةعلى 

 

ٌّن على  - 47الفصل   انص صراحة ضمن تقرٌر كتابً على رأٌهتأن  اإلدارة العامةعند تقدٌم تقرٌر تقٌٌم العروض إلى  لجنة الشراءاتٌتع

معطٌات  إقصاء عروض المشاركٌن الذٌن تضّمنت بشأنهم بطاقات المتابعة ابخصوص اختٌار صاحب الصفقة واألسعار المقترحة وٌمكنه

 .العمومٌة المنظم للصفقات من األمر 156بالفصل  المنصوص علٌها تمس بالضمانات المهنٌة لحسن إنجاز الصفقة
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 القسم الرابع

 الصفقة إسناد إشهار

لوحة إعالنات  وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم المتحصل على الصفقة على شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعةنشر ت -48الفصل

شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة موقع الواب الخاص بالصفقات العمومٌة التابع للهٌئة العلٌا للطلب العمومً وموقع  موجهة للعموم وعلى

 وٌوجه هذا اإلعالن إلى العموم وٌبٌن اسم المتحصل على الصفقة ومبلغ الصفقة وموضوعها وآجال اإلنجاز التعاقدٌة االقتضاء ندعالسرٌعة 

 على تقرٌر فرز العروض الفنٌة والمالٌة.وذلك بعد مصادقة مجلس اإلدارة 

 خامسالقسم ال

 تبلٌغ الصفقة

 . صاحبها قبل الشروع فً التنفٌذ إلىتبرم الصفقة وتبلغ  -49الفصل

 


