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 االستشارةالفصل األّول: موضوع 

 ،الفنية العقودفي مجال خبرة  ذي أو العام الخاص في اختيار محام مختص في القانون  شارةاالستيتمّثل موضوع 
لفائدة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات  للقيام باستشارات قانونية وتحرير عقود ومساعدة فنية والفنية والملكّية األدبّية

 .والتظاهرات الثقافية والفنية في إطار المهام الموكلة إليها
 تتمّثل المهام المزمع إنجازها في ما يلي:

 بطلب كتابي من مدير عام المؤّسسةإستشارات القانونّية تقديم  -
 في مجال المهام المنوطة بعهدتها الّتي تعتمدها المؤّسسة تحرير ومراجعة العقود  -
 والّثقافّيةإعداد عقود فنّية نموذجّية لالستئناس بها في مختلف المهرجانات والّتظاهرات الفنّية  -
ندوق الّنظام الّداخلي لألعوان، إحداث ودادّية، ص) المساعدة الفنية في إعداد ملّفات ذات عالقة بنشاط المؤسسة -

 اجتماعي، ...( 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
 : مكتبيمكن أن يشارك في هذه االستشارة المحامين بصفة فردّية أو في إطار 

 سنوات 03ستئناف يكون قد مر على تاريخ ترسيمهم أكثر من المرسمين بجدول المحامين لدى اال 
  المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيبأو 

 مجال التدخل: تونس الكبرى وكامل تراب الجمهورية.
 تقديم العروض: كيفية 3الفصل 

ارجي رجـان فـي ظرف ثالـث خيتكـون العـرض من العرض الفني و العرض المالي و يجب تضمينهما في ظرفين منفصلين ومختوميـن يـد
 .وموضوعها االستشارةيختم و يتضمن إلى جانب العرضيـن الفـني و المالي الوثائـق اإلداريـة و يكـتب عليـه مـرجـع 

سة المؤستوجه الظروف المحتوية على العروض الفنية و المالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد الّسريع إلى 
أو تسلم مباشرة س تون 1002شارع محّمد الخامس  –لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنّية الكائنة بـمدينة الّثقافة الوطنية 

دد ـع شارة استال يفتح  مقابل وصل إيداع. تكون هذه الظروف مغلقة و مختومة و يكتب عليها عبارة " للمؤّسسةإلى مكتب الضبط التابع 
كتب الضبط " على أن يكون تاريخ ورودها لدى ممحام للقيام باستشارات قانونية وتحرير عقود ومساعدة فنيةاختيار   2021/ 14

 .اعوصل ايد شارة مقابل الحصول علىفي الّتاريخ والّساعة المنصوص عليهما في نّص اإلعالن عن طلب اإلست بالمؤّسسةالمركزي 
 صلوحية العروض: 4الفصل 

ألقصى امن اليوم الموالي للتاريخ  يوما( ابتداء 60يوما ) سّتون عروضهم بمجّرد تقديمها لمدة يصبح المشاركون ملزمين ب
 المحدد لقبول العروض.

 طريقة تقديم العروض:: 5الفصل 
  العرض الفني5.1 

 يحتوي العرض الفني على الوثائق التالية:

 كيفية إعداد الوثيقة بيان الوثيقة   

 م العارض على كل صفحة.إمضاء و خت  - , ممضاة و مختومة مع بيان التاريخ.كراس الشروط مؤشرة بكل صفحة
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قائمة األعمال المنجزة خالل السنوات الخمسة األخيرة ممضاة و مختومة مع بيان 

 التاريخ

 م العارض على كل صفحة.إمضاء و خت  -

  يخالتار  السيرة الذاتية للمحامي أو لكامل الفريق المقترح ممضاة و مختومة مع بيان

 شهادة مهنّية في الّترسيم بجدول المحامين أو
 قرار ترسيم الّشركة المهنّية للمحاماة بجدول المحامين.

 

 قائمة إسمّية في :
 أو أعضاء الّشركة المهنّية للمحاماة المحامي )منفرد(

 

  يحتوي العرض المالي على الوثائق التالية :العرض المالي :  2.3

 انوعّيته الوثيقة

 تعّمر طبقا لألنموذج  وثيقة الّتعهد

  ا للجدول الوارد بكّراس الّشروطيعّمر طبق جدول األسعار 

  الوثائق اإلدارية 3.3

 كيفية إعداد الوثيقة  بيان الوثيقة

 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
تعمير النموذج الملحق بكراس الشروط بكل دقة و  

 تاريخاإلمضـاء و الختـم مع بيان ال
تقديم نسخة مطابقة لألصل من بطاقة المعرف 

 الجبائي
جارية الّصلوحّية إلى غاية الّتاريخ األقصى لتقديم 

 العروض 

في صندوق الحيطة والتقاعد االنخراط شهادة 
 للمحامين

جارية الّصلوحّية إلى غاية الّتاريخ األقصى لتقديم 
 العروض 

تعمير النموذج الملحق بكراس الشروط بكل دقة و   ءات اإلستشارةتصريح على الشرف بعدم التأثير في إجرا
 اإلمضـاء و الختـم مع بيان التاريخ

لم  المشاركتصريح على الشرف يتضّمن التأكيد على أّن 
أو المؤسسات يكن عونا عمومّيا لدى وزارة الشؤون الثقافية 

أوأّنه قد مضى عن انقطاعه عن  الراجعة إليها بالنظر
 ا مّدة خمس سنوات على األقّل. العمل به

تعمير النموذج الملحق بكراس الشروط بكل دقة و  
 اإلمضـاء و الختـم مع بيان التاريخ

 

 يقصى آلّيا: 
 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق مزّورة. 
 سبب من األسباب المطالبة بتعويض.وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي 

 فتح الظروف:: 6الفصل 
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 في جلسة علنّية يتم ضبط تاريخها و ساعتها في إعالن المنافسة الخاص وذلك تجتمع لجنة الشراءات لفتح العروض المالّية و الفنّية
 باإلستشارة.
 ول العــروض و يلتــزم المترشــحون بعروضــهم ال تفــتح إال العــروض التــي وردت فــي أجــل ال يتجــاوز التــاريخ األقصــى المحــدد لقبــ

  .بمجرد إرسالها وال يمكن لهم تغييرها أو تعويضها أو إلغاؤها
 اإلستشارة يقصى كل عرض مخالف لشروط 
  )يقصى كل ظرف ورد بعد اآلجال )يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لتحديد تاريخ الوصول 
  األثمان.يقصى كّل عرض لم يشتمل على وثيقة التعّهد أو جدول 

 ال يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
 تقييم العروض:7 الفصل

 : يتم تقييم العروض من طرف لجنة الشراءات وذلك على مرحلتين

  وتصحيح األخطاء الحسابية و المرحلة األولي: تتولي اّللجنة التثّبت من الوثائق اإلدارية و صحة الوثائق المكونة للعرض المالي

 المادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.

  وعلى أساس المعطيات المبينة في السيرفنية المقاييس لوفقا للمشاركين اتقييم عروض تتوّلى لجنة الشراءات : الثانيةالمرحلة 

 .الذاتية

ة بكّراس مطلوببقة عرضه الفّني لجميع الّشروط اللمشارك الّذي قّدم أقل ثمنا بعد مطايسند العقد ل
 الّشروط

 :المراجع (1

  ترة الل الفخ مؤّسسات وهياكل عمومّيةقائمة المراجع المبّينة للتجربة العامة للمشارك في مجال تقديم خدمات مماثلة لفائدة
 مؤّسسات مختلفة. 03 مععلي األقل ما يفيد الّتعاقد : إلى آخر أجل لقبول العروض 01/01/2015المتراوحة بين 

 مةالمبر  اتاالتفاقيمن  مع تقديم نسخ ة، عقود فنية ...(إنابات قضائية ، استشارات قانونيّ ونوعها ) ذكر عدد المهام
 .شهائد إنجازمع المؤّسسات والهياكل المتعاقد معها أو 

 قائمة المراجع المبّينة لتجربة المشارك في مجال :  
  جل لقبول أإلى آخر  2015خالل الفترة المتراوحة بين  أجنبيا األطرافونسيين أو كان أحد بين تالفنية تحرير العقود

 عدد العقود و مواضيعها و األطراف المتعاقد معها. ذكر :  العروض
  إلى آخر  2015 /01/01خالل الفترة المتراوحة بين  متعلقة بمجال الثقافة والملكية األدبية والفنيةاستشارات قانونية

  .على سبيل الّذكر ليس شرطا اقصائّيا .لقبول العروضأجل 
 :فريق العمل (2

  سنوات أو محام  03محام مرسم بجدول المحامين لدى االستئناف يكون قد مر على تاريخ ترسيمه أكثر من
 .والفنية والملكّية األدبّيةفي مجال العقود الفنية  مرّسم بجدول المحامين لدى التعقيب ذو خبرة 

 سيرة ذاتّية.الوجوبا نسخة من الّشهادة العلمّية و  ركالمشايوفر 

 

 



5 / 14 

 

 البنود التعاقديّة
  

 موضوع العقد  : 1الفصل  
دبّية والملكّية األ ،الفنية العقودفي مجال محام مختص في القانون الخاص ذو خبرة  تعيينفي  العقديتمّثل موضوع 

 والفنية في لثقافيةئدة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفا للقيام باستشارات قانونية وتحرير عقود ومساعدة فنية
 إطار المهام الموكلة إليها.

 تتمّثل المهام المزمع إنجازها في ما يلي:
 بطلب كتابي من مدير عام المؤّسسةإستشارات القانونّية تقديم  -
 منوطة بعهدتهاتحرير ومراجعة العقود الّتي تعتمدها المؤّسسة  في مجال المهام ال -
 إعداد عقود فنّية نموذجّية لالستئناس بها في مختلف المهرجانات والّتظاهرات الفنّية والّثقافّية -
ندوق )الّنظام الّداخلي لألعوان، إحداث ودادّية، ص المساعدة الفنية في إعداد ملّفات ذات عالقة بنشاط المؤسسة -

 اجتماعي، ...( 

 لصاحب العقد الواثئق الواجب تسليمها : 2الفصل
قد ومكّوانته العة من ظائر أصلين، جّماان ومقابل وصل مخسة العقدمبجرد اإلعالم إبسناد  العقدصاحب املؤسسة تسلم 

 املتمثلة يف: 
 وثيقة التعهد. -
 جدول األسعار. -
 كرّاس الّشروط اإلدارية اخلاصة. -

 طبيعة األمثان : 3الفصل 
 اجعة وشاملة جلميع األداءات.أمثان العقد اثبتة وغري قابلة للمر        

 قيمة اخلدمات السنوية املطلوبة : 4الفصل
 دينارا. ألف 30دينار و  ألف 01بني  ترتاوح قيمة اخلدمات السنوية املطلوبة      

 فرتة اخلدمات : 4الفصل
حد الطّرفني عن  يعّّب أمل ما، ث سنواتثالملدة أقصاها  مرّتني أي ضمنّيا للّتجديد قابلة نةسحّددت فرتة اخلدمات ملّدة      

 ل.الفص من هذاوفقا لإلجراءات املنصوص عليها ابلفقرة األخرية  انّيته يف الّتخلي عن العمل هب
ذلك و ة هبذا الكرّاس املضبوط الّشروطبنفس األسعار املقّدمة يف إطار عرضه و  العقدإبسداء اخلدمات موضوع  احملاميويقوم    

 معه. العقديف حالة جتديد 
قّل على األ ربعة أشهرأقبل  ديددم التجع، يتم إعالم الّطرف األخر بنّية العقد عدم جتديدويف صورة اعتزام أحد الطرفني       

 من انتهاء املّدة التعاقدية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
 طريقة اخلالص : 9الفصل
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لنظري ابمرفقة ة قانونية مي فاتور ثر تقدبواسطة أمر ابلتحويل على إ من العون املكّلف ابلدفع يتم صرف املستحقات املالية     
 ل الفاتورة.يوما من اتريخ قبو  45على أن ال يتجاوز إصدار األمر ابلتحويل  األصلي من إذن التزّود

 فسخ العقد : 13الفصل
ة عد تنبيهه بواسطالعقد ب  فسخيفإذا أّخل صاحب العقد أبحد الشروط املنصوص عليها هبذا الكراس فإن للمؤسسة احلق      

 ع التنبيه. الّرسالة موضو العام يف ملديررسالة مضمونة الوصول تدعوه فيها إىل القيام إبلتزاماته يف أجل يتّم حتديده من طرف ا
 يف صورة جتاوز األجل احملّدد دون إجابة يفسخ العقد آلّيا.

 لقيام مباشرة أوالق بعدم املتعو احب العقد إبلتزامه املصرح به كما ميكن لإلدارة فسخ العقد إذا ثبت لديها إخالل ص    
 جنازه.إراحل بواسطة الغري وعود أو عطااي أو هدااي قصد التأثري على خمتلف إجراءات إبرام العقد وم

 فض اخلالفات والنزاعات : 14الفصل 
ة لفض إلستشارياأي اللجنة ر ألطراف على تعرض اخلالفات والّنزاعات املتولدة من جراء تنفيذ العقد بطلب أحد ا     

 .2014لسنة  1039من األمر  190إىل  185النزاعات ابحلسىن كما هو منصوص عليه ابلفصول 
 ملختّصة.لمحاكم الّم اللجوء ويف صورة عدم التوّصل لفّض اخلالفات والنزاعات ابحلسىن طبقا للفقرة السابقة يت     

 معاليم تسجيل العقد : 15الفصل
 .ن العقدمحتمل مصاريف تسجيل العقد على صاحب العقد وحتتفظ املؤسسة بنظريين أصليني مسجلني     

 العقدصحة  : 16الفصل
  .الوطنية لتنمية املهرجاانت والتظاهرات الثقافية والفنية دير العام للمؤسسةاملال يكون العقد صحيحا إال بعد مصادقة      

   
 .................يف...........ب                                                                                         
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 01 عدد ملحق

  
 بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

 .....................................................................................................)االسم واللقب و الخطة( إني الممضي أسفله
 ............................................................................................................ )االسم االجتماعي والعنوان( ممثل شركة

 ............................................................................... ........................................................................الشكل القانوني
 ................................................................... .........................................................................................عنوان المقر

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

 ................................................................................. ....................................................................................الفاكس
 .........................................................................................................................مرّسم بالسجل التجاري تحت عدد.

 ...............................................................................................................................................رقم المعّرف الجبائي.
 

 حرر بـ .................. في......................                                         
 إمضاء المشارك وختمه(  )                                 
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 2ملحق عدد 
 
 
 

 تصريح على الّشرف بعدم الّتأثير
 إبرام العقدفي مختلف إجراءات 

 
 

 .......................................................................إّني الممضي أسفله )اإلسم والّلقب( -

 ........................................بتاريخ.................................وطنّية  تحت عدد :المسجّل بالهيئة ال -

 ......................................................المعّين محّل مخابرته بــــــ)ذكر العنوان بالكامل( -

 المسّمى فيما يلي "المشارك".

 يا أوالقيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطا مألتزم بعدأصّرح على شرفي بعدم قيامي و 

 لفائدتي. العقدهدايا قصد الّتأثير في مختلف إجراءات إسناد 

 حّرر بــــــ:.................في.......................
 رك()إمضاء وختم المشا
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 30ملحق عدد 
 

 ونا عموميابأن المشارك لم يكن عتصريح على الشرف 
 لدى المؤسسة الوطنّية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافّية والفنّية

  

 

 ........................................................................................................)االسم واللقب والخطة( إني الممضي أسفله
 ............................................................................................................ عنوان()االسم االجتماعي وال ممثل شركة

 .............................................تحت عدد...................................................................المرسمة بالسجل التجاري بـ 
 ........................................................................................................ المعّين محل مخابرتها بـ )العنوان بالكامل(

 المسمى في ما يلي " العارض". 
 

و أ النظرسات الراجعة إليها بوزارة الثقافة أو إحدى المؤس لم أكن عونا عموميا لدىأصّرح على شرفي أني     
 مضى عن انقطاعي عن العمل بها أكثر من خمس سنوات.

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

 (إمضاء المشارك وختمه  )                                        
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 40 ملحق عدد 

 عهدوثيقة الت  
 .........................................................................................................................................................إني الممضي أسفله -
 .........................................................................................................ةالمؤسس..................................................... بصفتي -

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

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

 ..............................................................................................................................................................المعرف الجبائي -
باختيار محام للقيام وبعد اإلطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها و المكّونة لملف اإلستشارة المتعّلقة        

 :باستشارات قانونية وتحرير عقود ومساعدة فنية
 االلتزام وثيقة التعهد التي تمّثل وثيقة  -1
 مان. جداول األث  -2
 الخاّصة. كراس الشروط اإلدارية  -3

 أتعّهد وألتزم بما يلي:  

قتـرحته ان الـذي ، مقابل الثمـثمانطبقا لجدول األ وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله العقد إنجاز هذا (1
ه نوضم......... ..................األداءات، وقد حـدد المبـلغ الجمـلي المقـترح بما قـدره  )بلسان القلم( وباعتبار
 .كآداء على القيمة المضافة..................................القلم(  )بلسان

 .العقدقبول الطبيعة الثابتة ألثمان  (2

 ن جزء من العقد.تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية التي تكوّ  (3
فإنه  حالة حجر قانوني، وفي صورة ثبوت عكس ذلك، الشركة التي أمثلها ليست( في أشهد أنني لست )أو أنّ 

نجازها على مسؤوليتي )أو على مسؤولية الشركة التي أمثلها(. يمكن  فسخ العقد بصفة آلية وا 

البنك أو ـ )تدفع اإلدارة المبالغ المستحقة بموجب العقد بتحويلها إلى الحساب المفتوح ب    
بنكية أو ال ّيةعدد........................................... )ذكر الهو  ............................ تحت(البريد

 .البريدية(
 حرر بـ .................. في......................                                        

مضاء المشارك وختاإلسم والصفة و  )                                                   (مها 
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 5ملحق عدد 

ماثلة مللمشارك في مجال تقديم خدمات لتجربة العامة قائمة المراجع المبّينة ل
إلى  01/01/2015لفائدة مؤّسسات وهياكل عمومّية خالل الفترة المتراوحة بين 

 لفةمؤّسسات مخت 03األقل ما يفيد الّتعاقد مع  ىعلآخر أجل لقبول العروض: 
 ةالمبرم اتاالتفاقيمن  مع تقديم نسخ )إنابات قضائية ، استشارات قانونيية، عقود فنية ...(ونوعها  ذكر عدد المهام

 .مع المؤّسسات والهياكل المتعاقد معها أو شهائد إنجاز
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 6ملحق عدد 

 
 قائمة المراجع المبّينة لتجربة المشارك في مجال:

  
  جل لقبول أإلى آخر  2015خالل الفترة المتراوحة بين  ياأجنب األطرافبين تونسيين أو كان أحد الفنية تحرير العقود

 عدد العقود و مواضيعها و األطراف المتعاقد معها. ذكر :  العروض
  إلى آخر  2015 /01/01خالل الفترة المتراوحة بين  متعلقة بمجال الثقافة والملكية األدبية والفنيةاستشارات قانونية

 ارات و مواضيعها و األطراف المستفيدة منها.عدد االستشذكر :  .أجل لقبول العروض
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 7ملحق عدد 

 فريق العمل 
  سنوات أو محام  03محام مرسم بجدول المحامين لدى االستئناف يكون قد مر على تاريخ ترسيمه أكثر من

 .والملكّية األدبّية الفنية في مجال العقودمرّسم بجدول المحامين لدى التعقيب ذو خبرة 
 

 تاريخ الّترسيم بالهيئة الشهادة المحرز عليها اإلسم والّلقب

   

   

   

   

   

 
 حّرر بــــــ:.................في.......................

 )إمضاء وختم المشارك(  
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 8ملحق عدد 

                                      

 جدول األسعار
 14/2021استشارة عدد  

 نيةاستشارات قانونية وتحرير عقود ومساعدة فتتعلق باختيار محام للقيام ب
المهّمة 

 عدد
الّسعر الفردي  بيان المهّمة

دون اعتبار 
 األداءات

الّسعر الفردي باعتبار 
 األداءات

بطلب كتابي من مدير قانونّية تقديم إستشارات  - 01
 عام المؤّسسة

تحرير ومراجعة العقود الّتي تعتمدها المؤّسسة   -
 وطة بعهدتهافي مجال المهام المن

إعداد عقود فنّية نموذجّية لالستئناس بها في  -
 ةمختلف المهرجانات والّتظاهرات الفنّية والّثقافيّ 

المساعدة الفنية في إعداد ملّفات ذات عالقة  -
)الّنظام الّداخلي لألعوان،  بنشاط المؤسسة

 إحداث ودادّية، صندوق اجتماعي، ...( 

  

 

  المجموع دون اعتبار األداءات

  األداءات

  المجموع باعتبار األداءات

 ..............في.............بـ                                                                          

 العـــارض                                                                     

 طلعت و وافقتا                                                                                


