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محامين إلنابة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
يتعلق بتكليف
ٍ
تعتز وكالز حمايز وتهيئز الشززطي السززاح
محامي إلنابتها لدى المحاكم .

اإلعز

عز ط ز عززطو

يتع ز بتك يز
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فع ى المحامين المباشرين و المرسمين لدى محاكم اإلستئناف أو التعقيب و الطاغبي ف

المشاركة في طلب العروض بصفة منفردة أو ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع

الجاري به العمل و تضم على األقل محام لدى التعقيب إلنجاز الصفقة تحميل كراس الشروط
مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية ) (www.marchespublics.gov.tnأو

موقع الهيئة الوطنية للمحامين ( )https://avocat.org.tnأو من موقع الواب الخاص بوكالة حماية

وتهيئة الشريط الساحلي( ) apal.nat.tnبعد أن يتولى تعمير اإلستمارة اإللكترونية الموجودة

للغرض على الموقع المذكور .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يمكن سحب كراسي الشروط مباشرة

من المقر اإلجتماعي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الكائن مقرها بـ " 2نهج محمد
رشيد رضا االبلفيدير  1002تونس" بدون مقابل.

ال تجوز مشاركة المحامين الذين تعرضوا لإليقاف عن المباشـرة بمقتضـى قـرار تـيديبي بـات أو
محلى بالنفاذ العاجـل مـا لـم يـتم إلغـا ق مـن قبـل المحكمـة المختصـة ـنو الـلني سـنوات التـي

سبقت التاريخ األقصى لقبوو العروض.

يكون تقسيم األقساط حسب محل مخابرة المحامي.
وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين
على الرغم من ترسيمهم بجدوو المحاماة.
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يج ز أ يك ز إعززدا العززطو وتقززديمها مطابقززا لمقتضززيا كززطا
ال ثائ التالي مقسم إلى ث ث مجم عا ف ث ث ظطوف متفطق .

الشززطوط وتحت ز

ع ززى

ظطف يحمل عبارة " ملف إداري " ويضم ال ثائ المنص ص ع يها بالفصل عد  11م
شطوط ط العطو و يحمل إسم المتطشح ،عن انه ،رقم هاتفه و م ض ع طـ ـ العــطو
و يضم ال ثائ التالي :
 كطا الشطوط وثيق التع ّهد بطاق إرشا ا عا ّم ح ل المشارك بطاق تعطي جبائي شها ة انخطاط بصندوق الحيط والتقاعد ل محامي شها ة مهنيز فز تطسزيم بجزدول المحزامي أو قزطار تطسزيم الشزطك المهنيز ل محامزاة بجزدولالمحامي .
 شها ة االنخطاط بالصندوق ال طن ل ضما االجتماع ( بالنسب ل معاوني واألع ا ) أوتقديم تصطيح ع ى الشطف بعد االستعان بمعاوني أو أع ا .
 عقد تأمي ع المسؤوليّ المدنيّ والمهنيّ تصطيح ع ى الشطف ي ت بم جبه المشارك بعد القيا مباشطة أو ب اسط الغيط بتقديموع أو عطايا أو هدايا قصد التأثيط ف مخت إجطاءا التعيي ومطاحل إنجاز المه ّم .
 تصطيح ع ى الشطف يقدّمه المشارك بأنّه لم يك ع نا عم ميا لدى وكال حماي وتهيئالشطي الساح  ،أو مضت ع انقطاعه ع العمل به مد ّة خمس سن ا ع ى األق ّل.
 تصطيح ع ى الشطف بعد ال جكطا الشطوط
م
ّ

ف إحدى الحاال اإلقصائيّ المنص ص ع يها بالفصل 2

ظطف يحمل عبارة "ملف فني" ويضم ال ثائ المنص ص ع يها بالفصل عد  11م شطوط
ط العطو و يتضم ال ثائ التالي :
 تصطيح ع ى الشطف بص ّح البيانا والمطاجع العا ّم و/أو الخص صيّ المض َّمن بالعط . قائم إسمي ف المحام (منفط ) أو أعضاء الشطك المهنيّ ل محاماة. الت ا لكل محا مشارك (منفط ) أو شطك مهني ل محاماة) بنياب وكال حماي وتهيئالشطي الساح والقيا بجميع اإلجطاءا القان نيّ ف حقه(ها) والدفاع عنه(ها) لدى المحاكم
وسائط الهيئا القضائي والتحكيميّ واإل اري والتعدي يّ .
 قائم المطاجع المبيّن ل تجطب العام ل محام المباشط أو ل محامي المنتمي ل شطك المهنيّل محاماة خ ل الخمس سن ا األخيطة.
 قائم ف الدورا التك يني المتخصص الت تابعها المحام المباشط أو المحامي المنتميل شطك المهنيّ ل محاماة ف إطار ورا التك ي المستمط الستكمال الخبطة الت تنظمها
الهيئ ال طني ل محامي بالتنسي مع المعهد األع ى ل محامي أو ف إطار أنشط الهياكل
الدولي ل محامي .
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 السيطة الذاتيّ ل محام المباشط أو المحامي المنتمي ل شطك المهنيّ ل محاماة. جدول التعهدا ف القضايا م ض ع اإلنابا الجاري والت ال ت ال منش رة لدى المحاكموسائط الهيئا القضائي والتحكيميّ واإل اري والتعدي يّ .
 مشطوع عقد النياب المبط بي المحام المباشط أو الشطك المهنيّ ل محاماة م جه  ،ووكال حماي وتهيئ الشطي الساح م جه ثاني .
ي ضع الظطفا وس الظطف الخارجي وع يه عبارة « ال يفتح – طلب عروض عدد
محامين إلنابة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي "
 2019/..قسط عدد  ..يتعلق بتكليف
ٍ
وت جه ع ططي البطيد مضم ال ص ل أو البطيد السطيع أو تس م مباشطة إلى مكت الضب
المطك ل كال حماي وتهيئ الشطي الساح مقابل و صل ايداع ف أجل أقصاه ي  ..جوان
 2019على الساعة الواحدة بعد الزوال صباحا ويعتمد ف ذلك ختم مكت الضب المطك
ل كال .
كل عط
العارض
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غيط مطاب لكطا الشطوط أو يصل إلى ال كال بعد اآلجال يعد الغيا ويبقى
م ت مي بعطوضهم لمدة  60ي ما ابتداءا م تاريخ آخط أجل لتقديم العطو .

