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األول :موضوع طلب العروض
الفصل ّ
سمين بجدول
يتمثّل موضوع طلب العروض في اختيار ( )7محامين مباشرين ،من بين المر ّ
المحامين ،لنيابة شركة تونس الطرقات السيارة والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة في حقها
والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة وفق ما
تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باإلجـراءات اإلداريّـة والمدنيّة
والعسكرية والتجاريّة والجبائيّة والجزائيّة والتحكيم.
ويبيّن عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.
الفصل  : 2شروط المشاركة
تفتح المشاركة في طلب العروض للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى االستئناف
والذين لم تتجاوز مدّة ترسيمهم باالستئناف مدّة خمس ( )5سنوات ،دون سواهم.
كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع
والتراتيب الجاري بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة
المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو
ي دعوى ضدّ جهة تعمل لديها أو أي مانع أخر على
تلك التي يكون فيها المحامي قد قبل أ ّ
معنى الفصل  32من مرسوم المحاماة.
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو
المتقاعدين على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.
الفصل :3كيفية المشاركة
يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض:
 منفردا
الفصل :4توزيع طلب العروض إلى حصص
يتكون طلب العروض من:
ّ
 7أقساط مو ّجه إلى جميع:
 المحامين الذين لم تتجاوز مدّة ترسيمهم باالستئناف مدّة خمس ()5
سنوات ،دون سواهم ،في تاريخ صدور طلب العروض.
 بإعتماد التوزيع الجهوي للطرقات السيارة موزعين كاآلتي.
القسط

قسط عدد1

قسط عدد2

قسط عدد3

قسط عدد4
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الفصل  : 5مكونات طلب العروض
يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالية:
2

 القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديريالمحدّد من قبل شركة تونس الطرقات السيارة ما قدره مائة ألف دينار بدون
اعتبار األداء على القيمة المضافة طيلة مدة التكليف.
أو /و
 استصدار األوامر بالدفع التي ال يتجاوز مبلغها المالي التقديري المحدّد منقبل شركة تونس الطرقات السيارة ما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء
على القيمة المضافة لكامل مدة التكليف ،على أن تحتفظ شركة تونس
سم لدى التعقيب إن
الطرقات السيارة بحقّها في إمكانية إضافة محام مر ّ
اقتضت ضرورة مواصلة اإلجراءات أو القضية ذلك.
أو /و
 استصدار األذون على العرائض وذلك باستثناء تلك المتعلّقة أو المرتبطةبقضايا أداء مال.
الفصل : 6سحب ملف طلب العروض:
يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات
للمحامين
الوطنية
الهيئة
العمومية)(www.marchespublics.gov.tnوموقع
( )https://avocat.org.tnوباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يمكن سحب كراس الشروط مباشرة
من شركة تونس الطرقات السيارة.
الفصل  :7صلوحية العروض
بمجرد تقديمها لمدة ستّين يوما ( 60يوما) ابتداءا من
يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم
ّ
اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.
الفصل :8التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:
يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عشرة ( )10أيام من تاريخ نشر
اإلعالن عن طلب العروض.
ويت ّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتض ّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات
واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون ،ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال
يتجاوز عشرة ( )10أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد
كراس الشروط المشار إليها
اإللكتروني للمحامي المبيّن في اإلستمارة اإللكترونية لسحب ّ
المؤرخ في  24جانفي 2014
بالفقرة الثانية من الفصل  4من األمر عدد  764لسنة 2014
ّ
المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم
والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.
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هذا ،ويمكن لشركة تونس الطرقات السيارة توجيه معطيات تكميليّة إلى المترشحين الذين
سحبوا كراس الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة ()10
قبل إنتهاء أجل تقديم العروض.
الفصل :9الضمانات المالية :
يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة بتنظيم
الصفقات العموميّة.
الفصل :10عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة:
يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية،
سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم العروض.
كما يجب على المحامي صاحب الصفقة ،تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين اإلعالم بالحكم
المتعلّق بآخر قضية ُمت َع َّهد بها.
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة
تع ّهد بها المحامي.
ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر
قضية يتعهد بها المحامي .وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل شركة تونس الطرقات
السيارة قبل انقضاء األجل المذكور أعاله وذلك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول
مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالمّ ،
بأن المحامي لم يف
(لم تف) بالتزاماته(ها) التعاقديّة ،يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين .وفي هذه الحالة،
ال يصبح عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في الغرض تسلّمها شركة تونس الطرقات السيارة.
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الفصل : 11طريقة تقديم العروض
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة.
يُض م َّمن العممرض الفنممي والوثممائق اإلداريّممة وجميممع مؤيممداتها المبيّنممة بالفصممل ( )12مممن هممذا
الكراس في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالم خمارجي يخمتم ويكتمب عليمه
ّ
محام إلنابمة شمركة تمونس
عبارة  " :ال يفتح طلب عروض عدد  ....لسنة  2019متعلق بتكليف
ٍ
الطرقات السيارة ".
تو ّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثائق اإلدارية وجميع المؤيمدات عمن طريمق
البريممد مضمممون الوصممول أو عممن طريممق البريممد السممريع أو تسمملّم مباشممرة إلممى مكتممب الضممبط
التابع لشركة تونس الطرقات السيارة مقابل وصل إيداع.
تس ّجل الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ث ّم وفي مرحلة ثانيمة تسم ّجل فمي
السج ّل الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلمى موعمد
فتحها.
يقصى آليّا:
* ك ّل عرض ورد بعد اآلجال.
* ك ّل عرض لم يكن مغلقا وال يحمل ختم المحامي.
كما يقصى:
كراس الشمروط ولمم يمت ّم
* ك ّل عرض تض ّمن تغييرات أو تحفّظات أدخلها المشارك على بنود ّ
يرفعها خالل األجل اإلضافي الممنوح له من قبل شركة تونس الطرقات السيارة.
مزورة.
* ك ّل عرض تض ّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ّ
ي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
وال يمكن للمشاركين الذين ت ّم إقصاء عروضهم أل ّ
تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة
يجب أن
ّ
بكراس الشروط .ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
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المكونة للعرض:
الفصل:12الوثائق
ّ
يجب أن يحتوي الظرف المتض ّمن للعرض ووثمائق التع ّهمد والمؤيّمدات المصماحبة لهما
على ما يلي:
بيان الوثيقة

العمليات المطلوبة

واجبات المشارك

الوثائق االدارية
---

كراس الشروط

ختم وإمضاءالمشمارك علمى كم ّل صمفحة
وإمضمممافه فمممي آخمممر الوثيقمممة ممممع بيمممان
التاريخ.

وثيقة التع ّهد (تحديد القسط المزمع المشارك فيه)

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ .
عدد()1

بطاقة إرشادات عا ّمة حول المشارك

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ .
عدد()2
---

بطاقة تعريف جبائية

نسخة مطابقة لألصل من بطاقة
التعريف الجبائية.

شهادة انخراط بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

أصل الشهادة أو نسخة مطابقة ممضمماة مممن قبممل الشممخض المفم ّموض لممه
وختمها مع بيان التاريخ.
لألصل من الشهادة.

شهادة مهنية في ترسيم بجدول المحامين

أصل الشهادة المهنية أو نسخة إمضاء العميد أو الكاتب العام للهيئمـة أو
رئمممميس الفممممرع الجهمممموي دون سممممواهم
مطابقة لألصل منها
وختمه مع بيان التاريخ.

شهادة اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي نسخة مطابقة لألصل من إمضماء المرئيس الممدير العمام للصمندوق
الممموطني للضممممان اإلجتمممماعي أو مممممن
( بالنسبة للمعاونين واألعوان) أو تصريح على الشرف الشهادة.
الشممخض المفم ّموض لممه وختمممه مممع بيممان
بعد تشغيل معاونين أو أعوان.
التاريخ.
عقد تأمين عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة

نسخة مطابقة لألصل من العقد.

إمضممماء المممرئيس الممممدير العمممام لشمممركة
مموض لمممه
التمممامين أو ممممن الشمممخض المفم ّ
وختمه مع بيان التاريخ.

تصريح على الشرف يلتزم بموجبه المشارك بعدم القيام طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.
مباشمممرة أو بواسمممطة الغيمممر بتقمممديم وعمممود أو عطايممما أو عدد()3
همممدايا قصمممد التممممأثير فمممي مختلممممف إجمممراءات التعيممممين
ومراحل إنجاز المه ّمة.
تصريح على الشرف يقدّمه المشارك بأنّه لم يكن عونا طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.
عموميا لدى شركة تونس الطرقات السيارة  ،أو مضت عدد ()4
عن إنقطاعه عن العمل به مدّة خمس سنوات على
األقلّ.
وفي خالف ذلك ،يجب تقديم الترخيض أو نسخة
مطابقة لألصل منه أو نسخة من مكتوب اإلعالم
(حسب الحالة) طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
صة منها أحكام الفصل  5من األمر عدد 1875
وخا ّ
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المؤرخ في  28سبتمبر  1998المتعلق
لسنة 1998
ّ
ّ
بضبط الشروط واإلجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين
العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له
عالقة مباشرة بمهامهم.
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضمممماء المشممممارك وختمممممه مممممع بيممممان
التاريخ.
عدد ()5

الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  2من
كراس الشروط
ّ

الجوانب الفنية والوثائق التي يت ّم اعتمادها في فرز العروض:
تصريح على الشرف بصحة البيانات والمراجع العامة طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضمممماء المشممممارك وختمممممه مممممع بيممممان
ّ
ّ
التاريخ.
عدد ()6
و/أو الخصوصيّة المض َّمنة بالعرض.
قائمة إسمية في:المحامي (منفرد)

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.
عدد ()7

التزام لكل محام مشارك (منفرد) بنيابة (شركة تونس طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مممع بيممان تمماريخ التعريممف بإمضمماء كممل
الطرقات السيارة) والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة عدد ()8
محمممام مشمممارك علمممى أن يكمممون تممماريخ
في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات
التعريمف باإلمضماء وجوبمما بعمد صممدور
القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة.
إعالن طلب العروض.
قائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي المباشر طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.
عدد ()9
خالل الخمس سنوات األخيرة.
طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع
قائمة في الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها
بيمممان التممماريخ  ،يقمممدّم المحمممامي المترشمممح
المحامي المباشر في إطار دورات التكوين المستمر عدد () 10
نسممممممخة مطابقممممممة لألصممممممل مممممممن شممممممهادة
الستكمال الخبرة التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين
المشاركةفي الدورة المعنية.
بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار

أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

السيرة الذاتيّة للمحامي المباشر

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء صاحب السميرة الذاتيّمة ممع بيمان
التاريخ.
عدد () 11

جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة
مع بيان التاريخ.
والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات عدد ()12
القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة.
مشروع عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر و طبقا لألنموذج المدرج بالملحق إمضاء صاحب العرض (محمام منفمرد)
وختمه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.
عدد ()13
شركة تونس الطرقات السيارة من جهة ثانية.

مالحظة:يمثّل عدم تقديم الملحق رقم  1وبقية المالحق المنصوص عليها صلب
الجوانب الفنية والتي تندرج ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوز
لشركة تونس الطرقات السيارة بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين أن يطلب عند
االقتضاء ،في أجل ال يتجاوز  07أيام من تاريخ جلسة فنح العروض ،كتابيا استكمال بيانات
ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أال يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
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الفصل  :13فتح الظروف:
تحدث لدى شركة تونس الطرقات السيارة لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها
بمقرر و تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف المحتوية على الوثائق
اإلدارية والعروض الفنيّة.
تكون جلسة فتح العروض علنية وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان المحدّديْن
بنض إعالن الدعوة إلى المنافسة.
ي سمبب
 ال يسمح للحاضرين المشاركين بالتد ّخل في سمير أعممال اللجنمة أل ّ
مممن األسممباب .كممما ال يخم َّمول لهممم طلممب تمكيممنهم مممن تعممديل عروضممهم أو
ي إضافات عليها.
إدخال أ ّ
 ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية المحدّدة لقبول العروض.
ي عارض أن يدخل علمى عرضمه أيمة تغييمرات وإال أعتبمر همذا
 ال يمكن أل ّ
العرض الغيا.
 يت ّم الشروع في عمليّة الفتح طبقا للتسلسل الترتيبي لتاريخ الورود وذلمك بفمتح الظمرفالخارجي للعرض والتثبّت من وجود ك ّل الوثائق اإلداريّة المطلوبة.
 فتح الظرف المحتوي علمى العمرض الفنّمي واالقتصمار علمى التصمريح بوجمود الوثمائقالمطلوبة دون تعدادها.
وباستثناء الوثائق التي تدخل في تقييم العرض الفنّي للمشارك ،يمكن ،عنمد االقتضماء،
صة بفتح الظروف وفرزها أن تدعو كتابيّا المشماركين المذين لمم يقمدّموا كم ّل الوثمائق
للجنة الخا ّ
المطلوبة إلى إتمام ملفاتهم فمي أجمل ال يتجماوز  07أيّمام عممل ممن تماريخ جلسمة فمتح الظمروف
وذلممك عممن طريممق البريممد السممريع أو بإيممداعها مباشممرة بمكتممب ضممبط شممركة تممونس الطرقممات
السيارة حتى ال تقصى عروضهم.

الفصللل  : 14ضللبط آجللال وصلليغ الرجللوع فللي تقللديم الترشللحات مللن قبللل المشللاركين فللي
الصفقة:
يمكممن للمحممامي الممذي ق مدّم تر ّ
ي ،مقابممل وصممل
شممحه فممي طلممب عممروض أن يسممحبه بطلممب كتمماب ّ
تسممليم ،يق مدّم مباشممرة إلممى شممركة تممونس الطرقممات السمميارة أو عممن طريممق البريممد مممع اإلعممالم
بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشرة ( )15يوما من تماريخ آخمر أجمل لقبمول العمروض المعلمن
عليه من قبل شركة تونس الطرقات السيارة وذلك دون الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.
وبانقضاء هذا األجل ،تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم ،ويبقوا ملزمين بها.
غير أنّه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقدّمه
المتر ّ
صة على معنى الفصل السابع ( )7من األمر  764لسنة  2014بهدف
شح للجنة المخت ّ
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الموافقة عليه.
وفي صورة تراجع المحامي دون إجازة من اللجنة وبعد إتمام عملية الفتح ،يحرم من
المشاركة في الصفقات التي تنظمها ك ّل الهياكل العمومية لمدّة سنتين ( )02تحتسب ،حسب
الحالة ،من تاريخ تراجعه الكتابي بعد األجل المحدّد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو
من تاريخ عدم الردّ من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت
عشرة ( )10أيام عمل.
الفصل:15تقييم العروض
الكمراس ،تتمولّى
صة المشمار إليهما بالفصمل  13ممن همذا
ّ
بعد فتح العروض من قبل اللّجنة الخا ّ
هذه اللجنة كذلك تقييم العمروض المقبولمة وترتيبهما وفقما إلحمدى المنهجيّمات المدرجمة بالفصمل
 16من هذا الكراس.
الفصل : 16منهجيّة تقييم العروض و إسناد األعداد
 : 1.16منهجيّة تقييم العروض:
يممت ّم تقيمميم العممروض وترتيبهمما الختيممار المحممامي باالعتممماد ،حصممريا ،علممى المقمماييس
التاليــة:
العدد

العدد األقصى المسند

معايير الفرز

1

المراجع العامة للمحامي

 50نقطة

2

المؤهالت العلميّة للمحامي

 20نقطة

3

حجم المهام الموكولة للمحامي من قبل الهياكل العموميّة وعددها

 30نقطة
 100نقطة

المجمــــــوع العـــــام

وتقصى وجوبا :
 العروض التي لم تتض ّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني. العروض التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاءفترة اإلمهال والمحدّدة في الفصل  12من هذا الكراس.
مزورة.
 كل عرض تض ّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها ّ العروض التي يتولّى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفسالصفقة.
وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبيّةّ ،
فإن استبعادهم ورفض
تر ّ
شحاتهم ال يت ّم إال من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األمر عدد  764لسنة
مؤرخ في  24جانفي  2014يتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة
ّ 2014
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
9

 ،بعد التثبّت بدقّة في وضعيّاتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة الوطنية للمحامين
المختض عند االقتضاء ،تطبيقا لمقتضيات الفصل  15من
أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي
ّ
مؤرخ في  24جانفي .2014
األمر عدد  764لسنة ّ 2014
 : 2.1.16إسناد األعداد:
أ -المراجع العامة للمحامي خالل الخمسة سنوات األخيرة( 50نقطة):
أ .1.كيفية إسناد األعداد:
تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي خالل الخمس سنوات األخيرة
أي من الفترة الممتدّة بين غرة جانفي  2014إلى تاريخ تقديم العروض.
المصرح بها ،يتم اعتماد نسخ من عيّنة من
وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع
ّ
نصوص األحكام بعد معالجتها من قبل المتر ّ
شح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل
يحول دون إمكانيّة التعرف على األشخاص المذكورين بهذه األحكام والمراجع.
عدد
اإلنابات
لدى
المحاكم

العللللللللدد
المسللللند
بعنللللوان
المراجع
العامة

ما بين  40و45
إنابة خالل
الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

10

ما بين  46و50
إنابة خالل
الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

ما بين  51و55
إنابة خالل
الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

20

ما بين  56و60
إنابة خالل
الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

30

40

أكثر من 60
إنابة خالل
الخمسة سنوات
السابقة لتاريخ
طلب العروض

50

أ .صيغ تقديم العيّنات من المؤيّدات:
تبعا إلمضاء المتر ّ
شح للتصريح على الشرف بص ّحة البيانمات المتعلّقمة بالتجربمة الخصوصميّة
والعا ّمممة (الملحممق عممدد  ،)6ال يممدعى ،فممي مرحلممة أولممى ،المتر ّ
شممح المعنممي إلممى تأييممد عرضممه
المصرح بها.
بالمؤيّدات
ّ
تعتمد عيّنة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض.
وبصفة عامة يتولى المحامي تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.
وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي ت ّم رفضها شكال.
ويكون المحامي مدعو إلى جمعهما وتخزينهما حسمب السمنوات وحسمب طبيعتهما بطريقمة تحفمظ
سر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزريّة أو كمذلك فمي وسمائل
حماية المعطيات الشخصيّة وال ّ
حفظ إلكترونيّة تراعى فيها الضّمانات الفنيّة الستغاللها طبق مواصفات تتالءم مع التّجهيمزات
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المسممتعملة فممي المجممال وذلممك لتقممديمها عنممد الطلممب شممركة تممونس الطرقممات السمميارة طبممق
المواصفات الفنيّة المبيّنة للغرض في كراس الشروط.
ويجممب اإلشممارة للمتر ّ
شممحين ّ
أن عمليّممة التقيمميم وترتيممب العممروض مممن الناحيممة الفنيّممة تممت ّم علممى
النّحو التّالي:
 تتولّى لجنة الفمتح والفمرز تقيميم وترتيمب العمروض علمى أسماس المعطيمات
المبيّنممة فممي التّصمماريح علممى ال ّ
سمميرة الذّاتيّممة الممضمماة مممن قبممل
شممرف وال ّ
المتر ّ
شحين وبقية المالحق المنصوص عليها بملف طلب العمروض وطبقما
بكراس الشروط.
للمعايير والمقاييس المعلنة ّ
 يقمموم الهيكممل بعممد االنتهمماء مممن هممذه األعمممال بتوجيممه الملفممات إلممى اللّجنممة
صة للمراقبة والمتابعة بالهيئة العليا للطلب العمومي إلجراء المراقبة
المخت ّ
الالّزمة عليها طبقا ألحكام الفصل  07من األمر عمدد  1039لسمنة 2014
المممؤرخ فممي  13مممارس  .2014وإذا ممما اقتضممت أعمممال اللّجنممة المممذكورة
طلممب المؤيّممدات المضمممنة بالتصمماريح أو مؤيممدات إضممافية حممول ممما تمممم
التصريح به بخصوص المؤهالت العلمية والمهنيةّ ،
فإن همذا الطلمب يو ّجمه
إلى المحامين المعنيين من قبل شركة تونس الطرقات السيارة
ب  -المؤ ّهالت العلميّة للمحامي ( 20نقطة):
يهدف هذا المقياس إلى تحديد العدد األمثل من المتدخلين للقيام باإلنابمة وباالسمتناد إلمى الخبمرة
المتميّممزة فممي الميممدان المطلمموب مممن قبممل شممركة تممونس الطرقممات السمميارة مممن ناحيممة وإلممى
المؤهالت العلمية للمترشح من ناحية أخرى ،وذلك حسب ترسيمهم بقسم االستئناف.
صل عليها المحامي تسند األعداد بحسب عمدد
إضافة إلى الشهادات العلميّة التي تح ّ
الدورات التكوينيّة التي تلقّاها أو شارك فيها على النحو التالي:
 تسمممند بصمممفة آليمممة  05نقممماط لكممم ّل محمممام شمممارك فعليممما أو تمممابع بنجممماح دورة تكوينيمممةالمستمرإلسممتكمال الخبممرة المهنيّممةالتي تنظمهمما
صصممة فممي إطممار دورات التكمموين
ّ
متخ ّ
الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد االعلى للمحمامين ويبلمغ سمقف النقماط بهمذا العنموان
عشرة نقاط (.)10
 تسممند نقطممة واحممدة ( )01لكم ّل مشمماركة ناجحممة فممي دورة تكوينيّممة قممام بهمما محممامي فمميإطار أنشطة الهياكل الدوليّمة للمحمامين .ويبلمغ سمقف النقماط بهمذا العنموان عشمرة نقماط
(.)10إلثبممات المشمماركة فممي هممذه الممدورات ،يق مدّم المحممامي المترشممح نسممخة مطابقممة
لألصل من شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
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ج -حجللم المهللام الموكولللة للمحللامي مللن قبللل الهياكللل العموميّللة وعللددها (30
نقطة)
 يت ّم حذف نصف نقطة عن ك ّل قضيّة جارية ،لفائدة هيكل عممومي فمي الطمور االبتمدائي فميتاريخ تقديم التر ّ
شح للمشاركة في طلب العروض على أالتتجاوز  15نقطة.
 يت ّم حذف نصف نقطة عن كم ّل قضميّة جاريمة لفائمدة هيكمل عممومي فمي طمور االسمتئناف فميتاريخ تقديم التر ّ
شح للمشاركة في طلب العروض على أالتتجاوز  15نقطة.
الفصل :17تعيين المحامي:
صممال حممول
تع مدّ لجنممة الفممتح والتقيمميم المحدثممة لممدى شممركة تممونس الطرقممات السمميارة تقريممرا مف ّ
معممايير اختيممار المتر ّ
ضممح فيممه كيفيّممة ترتيممب
شممحين ونتممائا أعمممال التقيمميم علممى ضمموء ذلممك تو ّ
المتر ّ
شحين وأسباب إقصاء بعض العروض إن حصل ذلك.
صممة للمتابعممة
وتو ّجممه شممركة تممونس الطرقممات السمميارة وجوبمما هممذا التقريممر إلممى اللجنممة المخت ّ
والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلمب العممومي طبقما ألحكمام الفصمل  7ممن األممر عمدد 764
والمؤرخ في  24جانفي  2014إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضميات الفصمل 8
لسنة 2014
ّ
من األمر السالف الذكر وإعادة النظر فيها ،عند االقتضاء.
وبعممد االنتهمماء مممن هممذه األعمممال ،تو ّجممه اللجنممة المممذكورة قرارهمما إلممى شممركة تممونس الطرقممات
السيارة لتنفيذه.
الفصل  :18إمضاءالعقد والشّروع في المه ّمة:
يت ّم إعالم المحامي الذي ت ّم اختياره من قبل شركة تونس الطرقات السيارة فمي العنموان المبميّن
بوثيقة التع ّهد .ويجب عليه إمضاء العقد المحرر باللغة العربية طبق النمموذج المصماحب لهمذا.
ويمكن إضافة بنود يرى الطرفين أهميّتها وضرورة توضيحها وذلك حسب مقتضيات وواقع
نشاط شركة تونس الطرقات السيارة.
وعلى إثر المصادقة على العقد وإمضائه ،يتم إعالم المحامي ليتولى اتخاذ كل اإلجراءات
الضرورية لضمان إنطالق المه ّمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
إال أنّه ،في صورة نكول المحامي الذي وقع إختياره نهائيا لإلنابة يحرم من المشاركة في
الصفقات التي تنظمها ك ّل الهياكل العمومية لمدّة سنتين ( )02تحتسب من تاريخ عدم الردّ من
طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ردّ لمدّة تجاوزت عشرة ( )10أيام عمل.
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صاحب طلب العروض
ملحق عدد  :5تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى الحاالت اإلقصائيّة
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تج ّمع)
أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و
سائر الهيئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية
ملحق عدد  :9قائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي المباشرأو
المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو للمحامين المنتمينللشركة المهنيّة
للمحاماة خالل الخمس سنوات األخيرة
ملحق عدد  :10قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي
المباشر أو المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو المحامينالمنتمين للشركة
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ملحق عدد 1

وثيقة التع ّهد( القسط عدد )

 إني الممضي أسفله (االسم واللقب والخطة)...................................................................... المتصرف باسم ولحساب.............................................................................................: المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد........................... ....................................... : المعيّن محل مخابرته بـ(ذكرالعنوان بالكامل)........................................................................ بصفتي ................................................................................................................... :والمكونة لملف طلب العروض المتعلّق بإنابة
وبعد االطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها
ّ
المحامي لشركة تونس الطرقات السيارة:
)(1ملف طلب العروض
( )2وثيقة التعهد التي تمثّل وثيقة االلتزام
( )3عقد النيابة.
وبعد أن قدّرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
أتع ّهد وألتزم بما يلي:
ّ
 )1قبول المه ّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحفظ.
 )2انجاز الخدمات القانونيّة المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله ،مقابل األجرة المحددة
طبق التراتيب القانونيّة في الميدان.
صة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها  3ايام من تاريخ
 )3تسليم التقارير الخا ّ
الجلسة وفقا لما تنض عليه كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
تكون جزءا من العقد.
 )4تطبيق جميع البنود المدرجة بكراس الشروط اإلدارية الخاصة التي ّ
 )5اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة  60يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول العروض.
ي حجر قانوني .وفي صورة ثبوت خالف ذلك ،فإنه
 )6أشهد أنني لست في حالة تضارب مصالح أو أ ّ
يتمفسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن ذلك.
تدفع شركة تونس الطرقات السيارة المبالغ المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتوح
بالبنك أو البريد ............................ :تحت عدد( .......................... :ذكر الهويّةالبنكية أو البريدية)
حرر بـ  ..................في......................
(إمضاء وختم المشارك)
(يكتب المشارك بخط اليد عبارة " صالح للمشاركة في طلب العروض")
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ملحق عدد2

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك
االسم واللقب..............................................................................:
تاريخ الترسيم في المحاماة............................................................................................:
المقر .............................................................................................................:
عنوان
ّ
عنوان موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب وفقا لإلجراءات القانونيّة...................................... :
الهاتف......................................................................................................................:
المحاماة
شركة
أو
للمحامي
اإللكتروني
العنوان
.......................................................................:
المعرف الجبائي.......................................................................................................:
رقم
ّ
المفوض إلمضاء وثائق العرض(االسم واللقب والخطة)..................................................
الشخض
ّ
حرر بـ  ..................في......................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 3
تصريح على الشرف بعدم التأثير
في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز المه ّمة
إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)

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

جل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد ...........................................بتاريخ
المس ّ

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو
ّ
عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إسناد الصفقة لفائدتي.
حرر بـ  .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 4
تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى شركة تونس الطرقات السيارة
صاحب طلب العروض
إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)

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

جل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .........................................بتاريخ
المس ّ

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على شرفي أنّي لم أكن أعمل ضمن أعوان أو إطارات شركة تونس الطرقات السيارة
ّ
أو مضت عن إنقطاعي عن العمل بها مدّة خمس سنوات على األق ّل.
(وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبمق أحكمام األممر عمدد  1875لسمنة  ،1998فترفمق نسمخة
ممن مكتمموب اإلعممالم مؤ ّ
شممر عليمه مممن قبممل الهيكممل يوضّمح بدقّممة تمماريخ ذلممك أو اإلدالء بعالمممة
البلوغ عند االقتضاء).

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 5
تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
كراس الشروط
الحاالت اإلقصائيّة المنصوص عليها بالفصل  2من ّ
إنّي الممضي أسفله (اإلسم واللّقب)

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

جل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد  ..........................................بتاريخ
المس ّ

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
ّ
الممنظم
أصرح على شرفي أنّي ال نوجد في إحدى حماالت المنمع المنصموص عليهما بالمرسموم
ّ
لمهنة المحاماة.
أصمرح أنّمي ال نوجمد فممي إحمدى الحماالت المنصموص عليهمما بمالفقرة األخيمرة ممن الفصممل
كمما
ّ
الثاني من كراس شروط طلب العروض.
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 6
تصريح على الشرف بص ّحة البيانات
والمراجع العا ّمة المذكورة في العرض
إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب)

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

جل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد .........................................بتاريخ
المس ّ

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصرح على ال ّ
شرف بص ّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعا ّمة التي قدّمتها في هذا
ّ
العرض.
ّ
ّ
وأتح ّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف ذلك أو تبعا لعدم تقديمي للجنة المكلفة
بالفرز لما يثبتها من وثائق بعد طلبها منّي لمدّة تتجاوز عشرة أيّام.

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 7
قائمة إسميـة في المحامي
عر

االسمواللقب

الشهادة المحرز عليها

تاريخ الترسيم بالهيئة

1

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عـدد8
التزام المحامي (المنفرد)
بنيابة شركة تونس الطرقات السيارة
لدى المحاكم و سائر الهيئات القضائيّة والتحكيمية واإلداريّة والتعديلية
أقر
إني الممضي أسفله (االسم واللّقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
أقر بصحة كافّة المعلومات الواردة بهذا العرض:
ألتزم بإنجاز المه ّمة .كما ّ
االسم واللقب

الترسيم

محل المخابرة

إمضاء المحامي

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عـدد 9
قائمة المراجع المبيّنة للتجربة العامة للمحامي خالل الخمس سنوات األخيرة
(من  1جانفي 2014إلى تاريخ فتح العروض)
جدول تأليفي للمراجع العا ّمة
عدد االنابات

المحكمة

موضوع اإلنابة

الطور

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2014

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2015

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2016

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2017

التجربة العامة للمحامي المباشر سنة 2018

العدد الجملي لإلنابات المصرح بها خالل الخمس سنوات

22

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

جدول تفصيلي للمراجع العا ّمة
الهيكل العمومي أوالشخض
الخاص

موضوع
اإلنابة

المحكمة

عدد القضيّة

الطور

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

تاريخ بداية وانتهاء
المه ّمة

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عـدد 10
قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها المحامي المباشر في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة
الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.

السنة
المحور
عر
الدورات التكوينيةو شهادات استكمال الخبرةالمنظمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين
1
2
3
4
5
6
7

الدورات التكوينية للمحامين في اطار أنشطة الهياكل الدولية
1
2
3
4
5
6
7

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
يقدّم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركةفي الدورة المعنية.
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ملحق عدد 11

سيـــرة ذاتيـــة
* اإلسم واللقب:
* تاريخ الوالدة ومكانها.................................................................................................................................................................. :
*تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنيّة .............................................................................................................................................. :
* تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف.............................................................................................................................................. :
* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب................................................................................................................................................ :
* عنوان موقع الوابإن وجد وفقا لإلجرءات القانونيّة................................................................................... :
.......................................................................................................................................................................................

صل عليها المترشح :
الشـهــائد العلميــة المتح ّ
المؤسسة الجامعية

الشهـادة العلميّة

التـخـرج
سنة
ّ

مل ّخص الخبرة العا ّمة في المحاماة :
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في
القطاع الخاص التي قام المحامي أو
شركة المحاماة بنيابتها

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

25

النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

الدراسات والبحوث
-

مل ّخص الخبرة الخصوصية في مهنة المحاماة ( ذكراالختصاص ان وجد أو المادّة
المطلوبة)
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في
القطاع الخاص التي قام المحامي أو
شركة المحاماة بنيابتها

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

 المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح أهمية ذكرها في نشاطه في العالقةبالمه ّمة المترشّح إليها:
 التكوين في اللغات.

اللغة

متوسط

جيد

26

جيد جدا

ممتاز

 الخبرة في ميدان معين قبل الترسيم في المحاماة.
 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة
إمضاء صاحب السيرة الذاتية
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 12

جدول التعهدات في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال
منشورة لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيم ّية واإلدارية
والتعديليّة
عدد
اإلنابات

موضوع
اإلنابات

اإلنابات الجارية
الطور
المحاكم أو
الهيئات
المنشورة أمامها
القضايا

الهيكل
العمومي

شخص
خاص

اآلجال
التقريبية
إلنتهاء اإلنابات
الجاريّة

المالحظات
اإلضافية
والتوضيحية التي
يراها المترشح أنّها
ضروريّة لذكرها
لتحديد جدول
التعهدات

إمضاء وختم المترشح
حرر بـ .............................في
ّ
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ملحق عدد 13

عقد النيابة المبرم بين محامي لم تتجاوز مدّة
ترسيمه باالستئناف مدّة خمس سنوات  ،شركة
تونس الطرقات السيارة
األول :تعريف المه ّمـة:
الفصل ّ
تتمثّل مهمة:
األستاذ ..........................................................................................

طبق هذه االتفاقية في نيابة شركة تونس الطرقات السيارة والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة
في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والتحكيميّة واإلدارية والتعديليّة
سواء في تونس أو كذلك خارجها عند اإلقتضاء.
الفصل : 2التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد:
تخضع هذه الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد وأعوانه
إلى التشريع الساري المفعول في الميدان الجبائي والضمان اإلجتماعي.
الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعاله طبق أحكام القرار
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المها ّم المشار إليها بالفصل ّ
المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر
القضايا والطوابع الجبائية ومعاليم طوبع تسجيل االحكام ومبلغ تأمين أحكام اإلستئناف.
يتم تجميع ( )02قضايا كحد ادني وخمسة ( )05قضايا كحد أقصي في نفس الطور والتي تعد
مرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو السبب أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو
تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة.
يمكن لشركة تونس الطرقات السيارة إذا ما تبين لها أن المحامي قد بذل العناية الالزمة وحقق
نتائا ايجابية بالنظر إلي القضية المتعهد بها و درجة تشعبها  ,أن تسند له منحة تكميلية تقدر
من قبلها و إمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يتم عرضه مسبقا على اللجنة المختصة
للم تابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هذه المنحة ضمن
السقف المحدد للمحامي.
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الفصل : 4اإللتـزامات الموضوعة على شركة تونس الطرقات السيارة:
أ -تلتزم شركة تونس الطرقات السيارة بتوفير الظروف المالئمة إلنجاز المحامي
لمه ّمته .ولهذا الغرض ،تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب
من المحامي رفعها تض ّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي.
كما يض ّمن الملف وجوبا بمذكرة توضيحية تلخض معطيات الملف وطلبات شركة
تونس الطرقات السيارة.
ب -تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو
الهيئة أو الهيكل المعني قبل موعد الجلسة ،أو االجتماع ،بأسبوع على األقل.
ت -عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي والمؤيدات التي قدّمها في إطار نيابة الهيكل
العمومي.
ث -ال يمكن لشركة تونس الطرقات السيارة كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة
المتعلّقة بالمحامي المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى من الفصل  15من األمر عدد 764
مؤرخ في  24جانفي  2014المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين
لسنة ّ 2014
بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية
والتحكيمية.
الفصل : 5طرق خالص صاحب العقد:
يت ّم خالص صاحب المهمة حسب الصيغ التالية شركة تونس الطرقات السيارة يكون
الخالص عن طريق:
□ تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد
يتولى الخالص:
اإلدارة الماليّة لشركة تونس الطرقات السيارة
يت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما
من تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعالم بالنسخة التنفيذية إذا كان الحكم صادرا
لفائدة شركة تونس الطرقات السيارة
وتحمل على شركة تونس الطرقات السيارة أجرة عدول التنفيذ
كما تحمل على شركة تونس الطرقات السيارة أجرة عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف
الترسيم بإدارة الملكية العقارية .كما يتح ّمل شركة تونس الطرقات السيارة مصاريف التنقل
المتعلّقة باإلنابات خارج مجال منطقة تونس الكبرى أو خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز
مسافة التنقل التي يقطعها المحامي لهذا الغرض  30كلم في حدود حاالت التنقل الفعليّة
بملف اإلنابة.
والثابتة للمحامي ،شخصيّا ،المتع ّهد
ّ
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الملف التنقّل للخارج ،تتكفّل شركة تونس الطرقات السيارة بتح ّمل
وإذا ما إقتضت ضرورة
ّ
مصاريف التنقّل واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المه ّمة دون سواها بما فيها يومي الذهاب
والرجوع.
وفي كل الحاالت ،يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج
موضوع إتّفاق كتابي منفرد ومسبق بين الطرفين وذلك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة
باألتعاب.
إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي  ،تتولى شركة تونس الطرقات السيارة
خالصها على أساس فالتورات مثبتة لهذه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين باألعمال
موضوع االسترجاع وذلك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المه ّمة.
الفصل  : 6االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي:
يلتزم المحامي بما يلي:
 بذل العناية الالزمة للدفاع عن مصالح شركة تونس الطرقات السيارة عند نيابته له أمامالمحاكم أو الهيئات القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.
 حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعالم شركة تونسالطرقات السيارة بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها.
صصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات شركة تونس
 حضور االجتماعات المخ ّالطرقات السيارة أو بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة
شركة تونس الطرقات السيارة فيها.
ولهذا الغرض،
تتولى شركة تونس الطرقات السيارة دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد
اإللكتروني لحضور هذه االجتماعات وذلك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
 تمكين شركة تونس الطرقات السيارة ،مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة قبلإمضائها حتى تبدي رأيها فيها .وفي صورة عدم إبداء شركة تونس الطرقات السيارة
بمالحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله ،فيعدّ ذلك
موافقة ضمنية منها على محتواها وإذن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها
القانون.
 تمكين شركة تونس الطرقات السيارة من شهادة في خالص معاليم الضمان االجتماعيوخالص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة
وذلك وجوبا قبل خالص االتعاب.
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الفصل  : 7مدّة اإلتفــاقية :
تضبط مدّة االتفاقية بـثالثة سنوات تبدأ من  .....................وتنتهي في ....................
وفي صورة وجود قضايا جارية في هذا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي من قبل اللجنة
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي فيتولى مواصلة هذه
المخت ّ
القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وذلك إلى حين انتهاء طورها الجاري ،دون سواه ،وتمكين
نض الحكم الصادر فيها.
شركة تونس الطرقات السيارة من ّ
الفصل  : 8التقيّد بتركيبة الفريق المتد ّخـل :
يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريق الذي ر ّ
شحه في المشاركة في طلب العروض من حي
العدد والمستوى العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وفي صورة تغيير التركيبة في
األثناء ،فيجب على المحامي إعالم شركة تونس الطرقات السيارة بذلك كتابيا وتغيير
المحامي (ن) المتخلي (ن ) عن المه ّمة بمن له (م) نفس المؤهالت العملية والمهنيّة ونفس
التجربة من حي عدد السنوات على أن يحظى ذلك ،مسبّقا ،بموافقة الهيكل المعني كتابيا
على هذا التغيير وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين يت ّم عرضه مسبقا على اللجنة
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي.
المخت ّ
ّ
وفي خالف ذلك ،وفي صورة تعذر توفير مترشح جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط
الذي ت ّم على أساسه اختيار المتعاقد مع شركة تونس الطرقات السيارة أوفي صورة عدم
شح المقترح ،فله ّ
موافقة الهيكل المعني على المتر ّ
حق فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في
الغرض للمتعاقد معه عن طريق عدل تنفيذ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة ()15
يوما إن لم يقع على إثره تدارك النقض أو إصالح الخلل مقارنة مع العرض المقدّم من قبله.
الفصل : 9فسخ االتفاقية:
مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل  ،8تفسخ هذه االتفاقية ،آليا في الحاالت التالية،:
 انتهاء مدّة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعاله. وفاة المحامي. عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية .وفي هذه الصورة توجه له شركة تونسالطرقات السيارة تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام
بالتزاماته في أجل محدّد ال يق ّل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه.
ي إجراء
وبانقضاء هذا األجل ،يمكن لشركة تونس الطرقات السيارة فسخ العقد دون أ ّ
آخر أو تكليف من يتولى إنجازه حسب اإلجراء الذي يراه مالئما.
 إذا ثبت لدى شركة تونس الطرقات السيارة إخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حقهافي التقاضي أو ثبت قيامه مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا
قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وانجازه.
ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها
كتابيّا من قبل الهيكل العمومي.
32

الفصل :10
في صورة قرار شركة تونس الطرقات السيارة تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات
قانونيّة أو واقعية ثابتة لذلك  ،في قضيّة ال زالت جارية ،ففي هذه الحالة ،تصرف له وجوبا
أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثال من هذه االتفاقية وذلك عمال بأحكام
ؤرخ في  20أوت  2011والمتعلّق بتنظيم
الفصل  40من المرسوم عدد  79لسنة  2011الم ّ
مهنة المحاماة.
فض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية :
الفصل : 11
ّ
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هذه االتفاقية ،تب ّجل ،وجوبا ،المساعي الصلحية .ولهذا
الغرض تتولى شركة تونس الطرقات السيارة مكاتبة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل( )7من
مؤرخ في  24جانفي  2014المتعلّق بضبط شروط وإجراءات
األمر عدد  764لسنة ّ 2014
تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية
والتعديلية والتحكيمية.
وبانقضاء أجل شهر دون فصل الخالف وديّا ،فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات
صة.
القانونية التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المخت ّ
الفصل  : 12مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على المحامي.
الفصل  :13صحة العقد:
ال يكون هذا العقد صحيحا إال بعد إمضائه من قبل:
□ الرئيس المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة.
الفصل  :14مح ّل المخـابرة:
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المذكور أعاله .غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير
ذلك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كذلك عن طريق
إعالم بواسطة عدل التنفيذ.

حــرر بـ .........في ..................
ّ
اإلمضــاءات
المحـــــــــامي

شركة تونس الطرقات السيارة
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