
 

 

 

 

 

 اس الشروط كر  

 لنيابةو شركة مهنية للمحاماة أمتخصص  بتكليف محام  المتعلق 

 مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس
 

 

 

 

 

 

 2022- 2024- 2023لسنوات 
 

 

 

 

 

 

 الفهرس
 
 

 الجمهوري ة التونسي ة
 رئاسة الحكومة

 الهيئة العليا للطلب العمومي

 

لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية واإلدارية 
 والتعديلية والتحكيمية

      

 
  HAICOPجميع الحقوق محفوظة 

 2022 نوفمبر



1 

 

 2 الفصل األول : موضوع طلب العروض 
 2 شروط المشاركة:  2الفصل 
 2 كيفّية المشاركة: 3الفصل 
 3 مكونات طلب العروض: 2الفصل 

 3 سحب ملف طلب العروض: 6الفصل 
 4 صلوحية العروض: 7الفصل 
 4 : اإليضاحات ومالحق ملف طلب العروض8الفصل 
 4 : الضمانات المالية9 الفصل
 4 مدنّية والمهنّيةعن المسؤولّية ال : عقد التأمين10الفصل 
 2 : طريقة تقديم العروض 11الفصل 
 2 : الوثائق المكّونة للعرض12الفصل 
 9 : فتح الظروف الفنّية13الفصل 
في  قبل المشاركينالترشحات من  الرجوع في تقديمضبط آجال وصيغ : 14الفصل 
 الصفقة

9 

 10 العروض تقييم: 15الفصل 
 10 إسناد األعداد ض والعرو  تقييم: منهجّية 16الفصل 
 14 للمحامين: تعيين المحامي أو الشركة المهنّية 17الفصل 
 14 : إمضاء العقد والشروع في المهّمـة18الفصل 

 16 مالحقال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 طلب العروض : موضوعألّولاالفصل 
لدى  ن بجدول المحامينميالمرسّ من بين  ،للمحاماة مهنيةمباشر أو شركة  محام  اختيار يتمّثل طلب العروض في 

لدى  والدفاع عنه في حقه القانونّية جميع اإلجراءاتالقيام بو  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسنيابة ل ،التعقيب
الجاري بها  ام التشريعيةـاألحك تضيهتقة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية المحاكم وسائر الهيئات القضائية 

 .والتحكيم ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ اإلدارّيـة و  راءاتـجالمتعلقة باإل العمل
 المحمولة على الطرفين المتعاقدين. وااللتزاماتبدقة الحقوق  عقد النيابةن ويبيّ 

 : شروط المشاركة 2الفصل 
  :في طلب العروض يمكن المشاركة

 في تاريخ صدور طلب العروض. التعقيب المرسمين بجدول المحامين لدى المحامين 

  مرسم لدى التعقيبالشركات المهنية للمحاماة على أن تتضمن على محامي. 
وال تجوز مشاركة المحامين أو الشركات المهنية للمحاماة الذين تعّرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار 

كمة المختّصة خالل الثالث سنوات التي سبقت تأديبي بات أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم يتّم إلغاؤه من قبل المح
 .1التاريخ األقصى لقبول العروض

كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري 
ئيس الهيكل بها العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة المباشرة بين المحامي ور 

العمومي أو بأحد أعضاء هياكل الّتسيير أو المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنّية 
 من مرسوم المحاماة. 22لديهاأواي مانع اخر على معنى الفصل للمحامين قد قبل أّي دعوى ضّد جهة تعمل 

ألساتذة الجامعيين المباشرين أو المتقاعدين على الرغم من وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين وا
 ترسيمهم بجدول المحاماة.

 المشاركة كيفية : 3الفصل 
 :طلب العروضيمكن للمحامي المباشر المشاركة في 

 منفردا 
 أو                    

 ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل 
 

                                                

ز الفر )لجنةالفتح و  ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماةالتثّبت من  إن1
بالهيئة العليا للطلب العمومي  لّلجنة المختّصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامينإنما يندرج ضمن صالحيات او للغرض(، المحدثة 

لسنة  417عدد من األمر  11الفصل  ألحكامبالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي المختّص، عند االقتضاء، طبقا 
المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات  2117 جانفي 27مؤّرخ في ال 2117

 .القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

 



2 

 

 من قسط وحيد ن يتكو طلب عروض : 4الفصل 
 :موّجه إلى جميع1قسط وحيد
  المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى التعقيب في تاريخ صدور طلب العروض أو الشركات المهنية

 مرسم لدى التعقيب. على األقل للمحاماة على أن تتضمن على محامي

 القسط
عدد المحامين أو 
 التمثيل محل المخابرة الترسيم اةشركات المحام

11 11 
لدى التعقيب، أو شركة مهنية للمحاماة على 
أن يكون بها محام على األقل مرسم لدى 

 التعقيب
 كامل الجمهورية تونس الكبرى 

 : مكونات طلب العروض  2الفصل 
 يشمل طلب العروض اإلنابات المتعلقة بالمسائل التالية:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :طلب العروضسحب ملف  : 6الفصل 
ميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات يتولى المترشح تح

 .((https://avocat.org.tnأو موقع الهيئة الوطنية للمحامين )www.marchespublics.gov.tn (العمومية
يمكن  ، فإنهوباإلضافة إلى ذلك اإللكترونية الموجودة للغرض على الموقع المذكور. ارةبعد أن يتولى تعمير اإلستم

  .( بدون مقابلقسم الشراءات مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس) سحب كراس الشروط مباشرة من

                                                
 

 بالنسبة لـ: 

  المحامين المرسمين بجدول المحامين لدى االستئناف والتعقيب والذين تجاوزت

 وات.( سن5مدة ترسيمهم خمس )

 :الشركات المهنيّة للمحاماة 

القضايا بمختلف أنواعها التي ال يتجاوز مبلغ حجمها المالي التقديري المحدّد من 

قبل الهيكل العمومي ما قدره مائة ألف دينار بدون اعتبار األداء على القيمة 

المضافة طيلة مدة التكليف بالنسبة للمحامي الواحد أو للشركة المهنية للمحاماة 

 لواحدة.ا

http://www.marchespublics.gov.tn/
https://avocat.org.tn/
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 ضصلوحية العرو : 7الفصل 
 للتاريخمن اليوم الموالي  ا( ابتداءايوم 11) المدة سّتين يوم د تقديمهان بعروضهم بمجرّ يكون ملزميصبح المشار 

 محدد لقبول العروض.ال األقصى
 العروض:ومالحق ملف طلب  تاإليضاحا :8الفصل 

طلب  عن اإلعالننشر من تاريخ  ( أيام4سبعة )يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه 
 . العروض

التي  واالستفساراتبات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات اإلجان إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّ  يتمّ و 
( أيام قبل التاريخ 11كراس الشروط في أجل ال يتجاوز عشرة ) ساحبييوجه إلى جميع يطلبها المترشحون، و 

المبّين في  لشركة المهنية للمحاماةأو ل لمحاميلالبريد اإللكتروني  عبروذلك  األقصى المحدد لقبول العروض
لسنة  417عدد من األمر  7الفصلالفقرة الثانية من بسحب كّراس الشروط المشار إليها ل اإللكترونية االستمارة

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية  2117جانفي  27مؤّرخ في ال 2117
 .يميةلدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحك

 .لكافة المترشحين السريععن طريق البريدتعميم ملف طلب العروض المشار إليه  ،االقتضاءعند كما يجوز 
قصد مزيد توضيح  شروطالإلى المترشحين الذين سحبوا كراس  معطيات تكميلّيةتوجيه  ستشفىللم يمكنو  ،هذا

 عروض.ال أجل تقديم انتهاء( قبل 11عشرة )أدناه ملف طلب العروض في أجل 
 المالية: اتالضمان:9الفصل 
 .الصفقات العمومّية بتنظيمالتي تقتضيها التراتيب المتعّلقة  المالية الضمانات تقديم المشاركون منيعفى 

 :المسؤولّية المدنّية والمهنّيةعن  عقد تأمين:10الفصل 
في  المفعول ساريةلمهنية، المسؤولية المدنية وا عن تأمين عقد تقديم كل مشارك في طلب العروضعلى  يتعين
 آخر أجل لتقديم العروض.تاريخ 
اإلعالم تجديد شهادة التأمين سنويا إلى حين  ،أو شركة المحاماة صاحب)ة( الصفقةعلى المحامي  يجبكما 

 .د بهاه  تع  قضية م   آخرالمتعّلق ببالحكم 
 .)ة( آلخر قضّية تعّهد بها المحامي من يوم اإلعالم بالحكمداية ب أسبوع انقضاءعقد التأمين إلى حين  ويسري 

قضية يتعهد بها  المتعّلق بآخراإلعالم بالحكم بداية من يوم  انبانقضاء أسبوع االغي عقد التأمينويصبح 
مستشفى البشير حمزة لألطفال معنّية من قبل الشركة التأمين وإذا تم إعالم ة المعني أو شركة المحاماة المحامي
أو  مع اإلعالم بالبلوغ مضمونة الوصولمعّللة و بمقتضى رسالة وذلك  ل المذكور أعالهاألج انقضاءقبل  بتونس

، يتم التعاقدّية )ها(التزاماتهب )لم تف( لم يف )ة( المحامي بأنّ  تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم،بأية وسيلة أخرى 
 في الغرضالغيا إاّل بشهادة  وفي هذه الحالة، ال يصبح عقد التأمين. عقد التأمين انقضاءعلى  االعتراض
 .مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسيسّلمها 
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 طريقة تقديم العروض:11الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

 ( من هـذا الكـّراس فـي يـرفين منفصـلين12المبّينة بالفصل ) وجميع مؤيداتها العرض الفني والوثائق اإلدارّية نضم  ي  
   لســنة 21 طلــب عــروض عــددعبــارة : ال ال يفــتح يكتــب عليــه يخــتم و ثالــخ خــارجي  فــي يــرف يــدرجانومختـومين 

 – 2122لســـنوات  مستشــفى البشــير حمـــزة لألطفــال بتــونسإلنابـــة  محامــاةأو شــركة  تكليــف محـــام  متعلــق بال 2122
 .العاشرة صباحاالساعة  على 2022يسمبر د  13 يوم أقصاه أجل في وذلك 2125

 عـــن طريـــق البريـــد مضـــمون والوثـــائق اإلداريـــة وجميـــع المؤيـــدات حتويـــة علـــى العـــروض الفنيـــة توّجـــه الظـــروف الم
 10مستشـــفى البشــير حمـــزة لألطفــال بتـــونس شـــارع علـــى العنـــوان التــالي: ال  الوصــول أو عـــن طريــق البريـــد الســريع 

مـزة لألطفـال بتـونس ستشـفى البشـير حمأو تسّلم مباشرة إلى مكتب الضبط التـابع لال  تونس 1111 ٲفريل باب سعدون 
 مقابل وصل إيداع. 

الخــاص ســجّل الفــي وفــي مرحلــة ثانيــة تســّجل تســّجل الظــروف عنــد تســّلمها فــي مكتــب الضــبط المعــّين للغــرض ثــّم 
 إلى موعد فتحها. مختومةحسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى  لصفقات العموميةلشراءات وابا

 آلّيا: يقصى

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 .م المحاميخت وال يحمل عرض لم يكن مغلقا* كّل 

 كما يقصى:

جــل األ خــالل ارفعهــلــم يــتّم المشــارك علــى بنــود كــّراس الشـروط و * كـّل عــرض تضــّمن تغييــرات أو تحّفظــات أدخلهـا 
 .مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسمن قبل  له الممنوح اإلضافي

 مزّورة.  * كّل عرض تضّمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق

 .قا للنماذج الملحقة بكراس الشروطيجب أن تحّرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طب
 وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.

 

 الوثائق المكّونة للعرض:: 12الفصل
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يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 
لها المصاحبة  ق التعّهد والمؤّيداتووثائ

 بيان الوثيقة:يليما  على

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة

 االدارية  الوثائق
المشــــــــارك علــــــــى كــــــــّل خــــــــتم وإمضاء --- كراس الشروط

صـفحة وإمضـاؤه فـي آخـر الوثيقـة مـع 
 بيان التاريخ

 تعّهدالوثيقة 

 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (1عدد)

فـــــي آخـــــر وختمــــه  مشـــــاركإمضــــاء ال
 الوثيقة مع بيان التاريخ .

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق  بطاقة إرشادات عاّمة حول المشارك
 (2عدد)

فـــــي آخـــــر ء المشـــــارك وختمــــه إمضــــا
 . الوثيقة مع بيان التاريخ

بطاقة من مطابقة لألصل نسخة  بطاقة تعريف جبائية
 التعريف الجبائية.

--- 

 والتقاعد للمحامينالحيطة  صندوق ب انخراط شهادة

 

أو نسخة مطابقة  الشهادة أصل
 .لألصل من الشهادة

الشخص المفّوض لـه ممضاة من قبل 
 .وختمها مع بيان التاريخ

 لمحامينا بجدول مهنية في ترسيمشهادة 

 

 

الشهادة المهنية أو نسخة  أصل
 مطابقة لألصل منها أو من قرار 

ـــب العـــام للهيئــــالعميدإمضـــاء  ةأو الكات
رئـــيس الفـــرع الجهـــوي دون ســــواهم أو 

 .مع بيان التاريخوختمه 

ـــــــوطني للضـــــــمان  اإلنخـــــــراطشـــــــهادة  بالصـــــــندوق ال
أو تقــديم  األعــوان(اإلجتمـاعي ) بالنســبة للمعـاونين و 
معـــــاونين أو  تشـــــغيلتصـــــريح علـــــى الشـــــرف بعـــــدم 

 أعوان.

من مطابقة لألصل نسخة 
 الشهادة.

إمضاء الرئيس المدير العام للصندوق 
 مـــن طني للضـــمان اإلجتمـــاعي أوالـــو 

مـع بيـان وختمه الشخص المفّوض له 
 .التاريخ

إمضـــاء الـــرئيس المـــدير العـــام لشـــركة  نسخة مطابقة لألصل من العقد عقد تأمين عن المسؤولّية المدنّية والمهنّية
التــامين أو مــن الشــخص المفــّوض لــه 

 وختمه مع بيان التاريخ.

ــه ال مشــارك بعــدم تصــريح علــى الشــرف يلتــزم بموجب
ــــديم وعــــود أو  ــــر بتق ــــام مباشــــرة أو بواســــطة الغي القي
عطايــا أو هــدايا قصــد التــأثير فــي مختلــف إجــراءات 

 مهّمة.الالتعيين ومراحل إنجاز 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (2)عدد

فـــــي آخـــــر وختمــــه إمضــــاء المشـــــارك 
 .الوثيقة مع بيان التاريخ
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يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 
لها المصاحبة  ق التعّهد والمؤّيداتووثائ

 بيان الوثيقة:يليما  على

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة

 االدارية  الوثائق

لم يكن مه المشارك بأّنه تصريح على الشرف يقدّ 
مستشفى البشير حمزة لألطفال عونا عموميا لدى 

عن العمل به مّدة  انقطاعه مضامين ، أو  بتونس
 خمس سنوات على األقّل.

أو نسخة  تقديم الترخيصيجب وفي خالف ذلك، 
 اإلعالم نسخة من مكتوب أو مطابقة لألصل منه

 تراتيب الجاري بها العملا للطبق (حسب الحالة)
األمر عدد من  5الفصل كام وخاّصة منها أح

 1007سبتمبر  27مؤّرخ في ال 1007لسنة  1745
بضبط الشروط واإلجراءات المتعّلقة بإسناد  المتعلق

 المويفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص
 بمقابل له عالقة مباشرة بمهامهم.

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (7)عدد

 

 

فـــــي آخـــــر وختمــــه إمضــــاء المشـــــارك 
 .وثيقة مع بيان التاريخال

 

 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى

 2الحاالت اإلقصائّية المنصوص عليها بالفصل 
 من كّراس الشروط

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (5عدد    )

المشـــــارك وختمــــه مـــــع بيـــــان إمضــــاء 
 .التاريخ

 :العروض  تقييم  في  اعتمادهاالجوانب الفنية والوثائق التي يتّم  

 البيانات والمراجعتصريح على الشرف بصّحة 
 .المضم نة بالعرض الخصوصّية/أو العاّمة و

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (1عدد    )

المشـــــارك وختمــــه مـــــع بيـــــان إمضــــاء 
 .التاريخ

 :قائمة إسمية في

 المحامي )منفرد( 

 .للمحاماة المهنّية الشركة أعضاء أو

حق طبقا لألنموذج المدرج بالمل
 (4عدد  )

فـــــي آخـــــر  وختمــــه إمضــــاء المشـــــارك
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

 الشركة أعضاء( أو مشارك )منفرد التزام لكل محام
 مستشفى البشير حمزةبنيابة  للمحاماة المهنّية

 جميع اإلجراءاتالقيام بو  لألطفال بتونس

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (7عدد    )

فـــــي آخـــــر وختمــــه إمضــــاء المشـــــارك 
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

كـــل محـــام مشـــارك  مضـــاءبإالتعريـــف 
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يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 
لها المصاحبة  ق التعّهد والمؤّيداتووثائ

 بيان الوثيقة:يليما  على

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة

 االدارية  الوثائق
في حقه والدفاع عنه لدى المحاكم وسائر  القانونّية

 .ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية ة الهيئات القضائي
ـــــــــف  علـــــــــى أن يكـــــــــون تـــــــــاريخ التعري
باإلمضــاء وجوبـــا بعـــد صـــدور إعـــالن 

 طلب العروض. 

أو  بة العامة للمحاميلتجر قائمة المراجع المبّينة ل
خالل  اةلشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل المحامين

 .خيرةالخمس سنوات األ

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (0عدد  )

في آخر وختمهإمضاء المشارك 
 .الوثيقة مع بيان التاريخ

 الخصوصّية للمحاميتجربة قائمة المراجع المبّينة لل
لشركة المهنّية ن لالمنتمي المحامينالمباشر أو 

مجال  األخيرة فيسنوات الخمس خالل  اةلمحامل
األخطاء الطبية، المسؤولية القانونية المؤسسة )

 الصحية(

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (11عدد  )

ي آخـر الوثيقـة فـ وختمـه إمضاء المشـارك
 .مع بيان التاريخ

يقــــّدم المحــــامي المترشــــح نســــخة مطابقــــة 
شــــاركةفي الــــدورة لألصــــل مــــن شــــهادة الم

 .المعنية

 التي تابعهاالمتخصصة الدورات التكوينية قائمة في 
لشركة المنتمين ل المحامينأو لمحامي المباشر ا

في إطار دورات التكوين  اةالمهنّية للمحام
التي تنظمها الهيئة الوطنية  الستكمال الخبرةالمستمر 

تنسيق مع المعهد األعلى للمحامين أو للمحامين بال
 إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين. في

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 11عدد  )

فـــــي آخـــــر وختمــــه إمضــــاء المشـــــارك 
 الوثيقة مع بيان التاريخ

 المحامينأو المباشر  السيرة الذاتّية للمحامي
 اةلشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 ( 12)عدد 

ـــــــــة إمضــــــــاء صـــــــــاح ب الســــــــيرة الذاتّي
   صاحب العرضإمضاء و 

في القضايا موضوع اإلنابات  جدول التعهدات
وسائر الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم 

 . ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية الهيئات القضائية 

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (12)عدد 

فـــــي آخـــــر  وختمــــه إمضــــاء المشـــــارك
 .ان التاريخالوثيقة مع بي

أو  المباشر لمحاميالمبرم بين ا النيابةعقد مشروع 
من  اةلشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل المحامين

طبقا لألنموذج المدرج بالملحق 
 (17)عدد 

صاحب العرض )محـام منفـرد إمضاء 
أو رئيس مجمع أو وكيل شركة مهنية 

فـي آخـر الوثيقـة مـع  محاماة( وختمهلل
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يجب أن يحتوي الظرف المتضّمن للعرض 
لها المصاحبة  ق التعّهد والمؤّيداتووثائ

 بيان الوثيقة:يليما  على

 واجبات المشارك العمليات المطلوبة

 االدارية  الوثائق
 منمستشفى البشير حمزة لألطفال و جهة،

 جهة ثانية.

 

 .بيان التاريخ

 

 

وبقية المالحق المنصوص عليها صلب الجوانب الفنية والتي تندرج  1عدم تقديم الملحق رقم  يمثّل مالحظة:

 احترام شرط مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسل ضمن تقييم العرض سببا من أسباب إقصاء العرض ويجوز

 أيام من تاريخ جلسة فنح العروض، 14، في أجل ال يتجاوز االقتضاء عنديطلب  أنالمشاركين بين  المساواةمبدأ 

 يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها. أال شريطةتتعلق بالعروض الفنية  توضيحاتو مستنداتبيانات و استكمال كتابيا

 فتح الظروف:: 13الفصل 

صة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من لجنة خامستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس تحدث لدى 
تجتمع اللجنة المذكورة لفتح الظروف الخارجية والظروف  .مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسل العام المدير

 المحتوية على الوثائق اإلدارية والعروض الفنّية. 
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 .غير علنية تكون جلسة فتح العروض

 جال القانونية المحّددة لقبول العروض.ال تفتح إاّل العروض الواردة في اآل
 ال يمكن ألّي عارض أن يدخل على عرضه أية تغييرات وإال أعتبر هذا العرض الغيا.

يــتّم الشــروع فــي عملّيـــة الفــتح طبقــا للتسلســل الترتيبـــي لتــاريخ الــورود وذلــك بفـــتح الظــرف الخــارجي للعـــرض  -
 والتثّبت من وجود كّل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.

 تح الظرف المحتوي على العرض الفّني واالقتصار على التصريح بوجود الوثائق المطلوبة دون تعدادها.ف -

وباســتثناء الوثــائق  التــي تــدخل فــي تقيــيم العــرض الفّنــي للمشــارك، يمكــن، عنــد االقتضــاء، للجنــة الخاّصــة 
ائق المطلوبة إلى إتمـام ملفـاتهم فـي أجـل ال بفتح الظروف وفرزها أن تدعو كتابّيا المشاركين الذين لم يقّدموا كّل الوث

ــام عمــل مــن تــاريخ جلســة فــتح الظــروف وذلــك عــن طريــق البريــد الســريع أو بإيــداعها مباشــرة بمكتــب  14يتجــاوز  أّي
 ( حتى ال تقصى عروضهم.مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسضبط )

 مشاركين في الصفقة:: ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات من قبل ال 14الفصل 

يمكن للمحامي الـذي قـّدم ترّشـحه فـي طلـب عـروض أن يسـحبه بطلـب كتـابّي، مقابـل وصـل تسـليم، يقـّدم مباشـرة إلـى 
( 15أو عن طريق البريـد مـع اإلعـالم بـالبلوغ فـي أجـل أقصـاه خمسـة عشـرة )مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس 

وذلـك دون   مستشـفى البشـير حمـزة لألطفـال بتـونسعليـه مـن قبـل  يوما من تاريخ آخر أجل لقبـول العـروض المعلـن
 الحاجة إلى تبرير هذا االنسحاب.

 وبانقضاء هذا األجل، تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم، ويبقوا ملزمين بها.

للجنة المختّصة  غير أّنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل يقّدمه المترّشح
 بهدف الموافقة عليه.  2117لسنة  417( من األمر 4على معنى الفصل السابع )
الهياكل  المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ ، يحرم من بعد إتمام عملية الفتحو  وفي صورة تراجع المحامي 

عد األجل المحّدد لذلك في الفقرة ( تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ تراجعه الكتابي ب02العمومية لمّدة سنتين )
عدم الرّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد لمّدة تاريخ األولى من هذا الفصل أو من 

 ( أيام عمل.11)تجاوزت عشرة 

 تقييم العروض: 12 الفصل

، تتــوّلى هــذه اللجنــة كــذلك مــن هــذا الكــّراس 12بعــد فــتح العــروض مــن قبــل الّلجنــة الخاّصــة المشــار إليهــا بالفصــل 
 من هذا الكراس. 15الفصل بتقييم العروض المقبولة وترتيبها وفقا إلحدى المنهجّيات المدرجة 
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 منهجّية تقييم العروض و إسناد األعداد :16 الفصل

  : منهجّية تقييم العروض 61.1

 العدد األقصى المسند التقييممعايير  العدد
 نقطة 71 ألعضاء الشركة المهنّية للمحامين أو المراجع العامة للمحامي 1
 نقطة 21 (األخطاء الطبيةالمحامي أو المحامين الشركاء في اإلنابـات المعنية )  تجـربة 2
 نقطة 11 المؤهالت العلمّية للمحامي  2
حجــم المهــام الموكولــة للمحــامي أو شــركة المحامــاة مــن قبــل الهياكــل العمومّيــة  7

 وعددها
 نقطة 21

 نقطة  100 جمــــــوع العـــــامالم

 وتقصى وجوبا :

 .العروض التي لم تتضّمن إحدى الوثائق المعتمدة للتقييم الفني -

التي تنقصها الوثائق اإلدارية المطلوبة للمشاركة في الصفقة بعد انقضاء فترة اإلمهال والمحّددة العروض  -
 من هذا الكراس. 12في الفصل 

 ات خاطئة أو وثائق ثبت أنها مزّورة.كل عرض تضّمن تصريحات أو معلوم -

 العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفس الصفقة. -

وبخصوص المحامين الذين صدرت في شأنهم عقوبات تأديبّية، فإّن استبعادهم ورفض ترّشحاتهم ال يتّم إال من قبل 
يتعلق بضبط  2117جانفي   27مؤّرخ في  2117لسنة  417ر عدد لجنة المراقبة والمتابعة المحدثة بمقتضى األم

شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واالدارية والعسكرية 
الوطنية والتعديلية والتحكيمية ، بعد التثّبت بدّقة في وضعّياتهم المهنية بالتنسيق مع من له النظر في الهيئة 

من األمر  15للمحامين  أو كذلك مع رئيس الفرع الجهوي  المختّص عند االقتضاء، تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 .2117جانفي   27مؤّرخ في  2117لسنة  417عدد 

 : المبدأ العام في إسناد األعداد: 61.2

 :نقطة( 04) سنوات األخيرة خالل الخمس المراجع العامة للمحامي -أ

 سناد األعداد:. كيفية إ1أ.
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تسند أعداد المراجع بحسب عدد اإلنابات التي أسداها المحامي خالل الخمس سنوات األخيرة أي من الفترة الممتّدة 
 إلى تاريخ تقديم العروض. 2018بين غرة جانفي 

بعد وبهدف احتساب العدد المسند بعنوان المراجع المصّرح بها، يتم اعتماد نسخ من عّينة من نصوص األحكام  
معالجتها من قبل المترّشح بغاية حجب أسماء األطراف وتقديمها بشكل يحول دون إمكانّية التعرف على األشخاص 

 المذكورين بهذه األحكام والمراجع. 

عدد 
اإلنابات 
لدى 
 المحاكم

 20و  40ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 60و 21ما بين 
مسة إنابة خالل الخ

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 70و 61ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 80و 71ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

إنابة  81أكثر من 
خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

العـــــــــــــــدد 
المســــــــــند 
بعنـــــــــــوان 
المراجــــــــع 

 عامةال

05 10 20 30 40 

 نقطة(. 04)( األخطاء الطبية ) *سنوات األخيرة الخمس المحامي خالل تجـربة -أ

مستشـــفى البشـــير حمـــزة لألطفـــال  اختيـــاريتعّلـــق هـــذا المعيـــار بتمييـــز الجوانـــب المتعّلقـــة بـــالخبرة الخصوصـــّية فـــي مقـــاييس 
وقدرتــــه علــــى معالجــــة األخطــــاء الطبيــــة  صــــاصباختالمحــــامي لمحــــامي. وتتمّثــــل الخبــــرة الخصوصــــية فــــي إلمــــام بتــــونس 
 القانونية. إشكاالتها

 أو المشـابه التي سبق للمحامي التعهد بها فـي الميـدان المطلـوب اإلناباتتسند األعداد بخصوص هذا المعيار حسب عدد 
وض وذلــك اجــل لتنفيــذ العــر  آخــرتــاريخ  إلــى األخيــرةالخمــس ســنوات  مــنمستشــفى البشــير حمــزة لألطفــال بتــونس مــن قبــل 

  الموالي :  الجدولعلى النحو المبين في 
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 10و 02ما بين 
خالل  إنابات

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 11ما بين 
إنابة  12و

خالل الخمسة 
سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 20و 16ما بين 
إنابة خالل 

الخمسة سنوات 
السابقة لتاريخ 
 طلب العروض

 22و 21ما بين 
إنابة خالل الخمسة 

سنوات السابقة 
لتاريخ طلب 

 العروض

 22أكثر من 
إنابة خالل 
الخمسة 
سنوات 
السابقة 

لتاريخ طلب 
 العروض

ــدد المســند بعنــوان المراجــع  الع
 21 17 15 11 15 الخصوصية

 تقديم العّينات من المؤّيدات: صيغ .2أ.

نــات المتعّلقــة بالتجربــة الخصوصــّية والعاّمــة )الملحــق للتصــريح علــى الشــرف بصــّحة البيا المترّشــحتبعــا إلمضــاء 
 بها.عرضه بالمؤّيدات المصّرح يد كتأال المعني إلى أولى، المترّشح، في مرحلة (، ال يدعى1عدد 

تعتمد عّينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب العروض. وبصفة عامة 
 اماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل موضوع اإلنابة.يتولى المحامي أو شركة المح

 وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي تّم رفضها شكال.

وحســب طبيعتهــا بطريقــة تحفــا حمايــة المعطيــات حســب الســنوات  وتخزينهــا مــدعو إلــى جمعهــا ويكــون المحــامي
فـي وسـائل حفـا إلكترونّيـة تراعـى فيهـا الّضـمانات الفنّيـة  الشخصّية والّسـر المهنـي فـي أقـراص ممغنطـة أو ليزرّيـة أو كـذلك

مستشـفى البشـير حمـزة طبق مواصفات تتالءم مع الّتجهيزات المستعملة فـي المجـال وذلـك لتقـديمها عنـد الطلـب  الستغاللها
 كراس الشروط. لمبّينة للغرض فية  االمواصفات الفنيّ طبق   لألطفال بتونس

 تتّم على الّنحو الّتالي: من الناحية الفنّية وترتيب العروض التقييمعملّية  جب اإلشارة للمترّشحين أنّ يو 

 وترتيــب العــروض علــى أسـاس المعطيــات المبّينــة فــي الّتصـاريح علــى الّشــرف والّســيرة  تقيـيم لجنــة الفــتح و الفــرزتـوّلى ت
وطبقــــا للمعــــايير عــــروض وبقيــــة المالحــــق المنصــــوص عليهــــا بملــــف طلــــب الالّذاتّيــــة الممضــــاة مــــن قبــــل المترّشــــحين 

 . المعلنة بكّراس الشروطوالمقاييس 
 مــن هـــذه األعمــال بتوجيـــه الملفـــات إلــى الّلجنـــة المختّصـــة  االنتهـــاءبعـــد مستشـــفى البشــير حمـــزة لألطفـــال بتــونس  يقــوم

مــن األمــر  01المراقبــة الاّلزمــة عليهــا طبقــا ألحكــام الفصــل  العمــومي إلجــراءبالهيئــة العليــا للطلــب للمراقبــة والمتابعــة 
مؤّيـــدات الطلـــب أعمـــال الّلجنـــة المـــذكورة  اقتضـــتوإذا مـــا  .1104 مـــارس 00المـــؤرخ فـــي  1104لســـنة  0101عـــدد 

 ما تم التصريح المضمنة بالتصاريح أو مؤيدات إضافية حول 
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مستشفى البشير حمزة المعنيين من قبل ص المؤهالت العلمية والمهنية فان هذا الطلب يوجه إلى المحامين و بخص
 :نقطة( 04) الت العلمّية للمحاميالمؤهّ لألطفال بتونس 

إلــى الخبــرة المتمّيــزة  وباالســتنادباإلنابـة مــن المتــدخلين للقيــام  األمثــليهـدف هــذا المقيــاس إلــى تحديــد العـدد 
مـن ناحيـة وإلـى المـؤهالت العلميـة مستشـفى البشـير حمـزة لألطفـال بتـونس  من قبل أو المشابه في الميدان المطلوب

 التصنيف التالي:  وذلك حسب مترشح من ناحية أخرى،لل

 .التعقيب لدى المحامون المباشرون  -

الـدورات التكوينّيــة وعــدد تسـند األعــداد بحسـب إضـافة إلـى الشــهادات العلمّيـة التــي تحّصـل عليهــا المحـامي 
 على النحو التالي:التي تلّقاها أو شارك فيها 

فعليـا أو تـابع بنجـاح دورة تكوينيـة متخّصصـة فـي إطـار دورات نقاط لكّل محام شـارك  15تسند بصفة آلية  -
ــــرة المهنيــــة التكــــوين المســــتمرّ  ــــة بالتنســــيق مــــع المعهــــد الســــتكمال الخب ــــىالتي تنظمهــــا الهيئــــة الوطني  األعل

 (.15ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة ) للمحامين.

ام بهــا محــامي فــي إطــار أنشــطة الهياكــل ( لكــّل مشــاركة ناجحــة فــي دورة تكوينّيــة قــ11تســند نقطــة واحــدة ) -
 .1(15الدولّية للمحامين. ويبلغ سقف النقاط بهذا العنوان خمسة )

وإلثبات المشاركة في هذه الدورات، يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقـة لألصـل مـن شـهادة المشـاركة 
 في الدورة المعنية.

                                                

1
عتباار ضامن عندما يتعلّق األمر بتكليف محامي بقضايا في الخارج من قبل الهياكل العموميّة، يؤخذ، باإلضاافة إلاى ذلاك، بعاين اال

للمحاامين مادى إلماام المحاامي المترّشاح بلغاة قام بها محاامي فاي إطاار أنشاطة الهياكال الدوليّاة  هذا المعيار الفرعي دورات تكوينيّة

المحكمة المنشورة أمامهاا القضايّة أو اللغاة المتفّاق عليهاا فاي العقاد أو عناد االقتضااء اللغاة اإلنجليزياة. ويمكان، كاذلك، األخاذ بعاين 

 تبار إضافة إلى هذه المقاييس، انضواء المحامي أو شركة المحاماة في شبكة مهنيّة دوليّة لمكاتب محاماة من عدمه.االع
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 04قبل الهياكل العمومّية وعددها ) حجم المهام الموكولة للمحامي أو شركة المحاماة من -ج
 نقطة(

يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية، لفائدة هيكل عمومي في الطور االبتدائي في تاريخ تقديم الترّشح  -
 .نقاط 11على أال تتجاوز  للمشاركة في طلب العروض

ستئناف في تاريخ تقديم الترّشح يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمومي في طور اال   -
 .نقاط 11على أال تتجاوز  للمشاركة في طلب العروض

محكمة  لدى ةخاص و ماديةأذات معنوية  يتّم حذف نصف نقطة عن كّل قضّية جارية لفائدة هيكل عمومي أو -
 .نقاط 11على أال تتجاوز  التعقيب في تاريخ تقديم الترّشح للمشاركة في طلب العروض

 : محاماةلل المهنية شركةالأو  المحاميتعيين :71الفصل
تقريــرا مفّصــال حــول معــايير إختيــار مستشــفى البشــير حمــزة لألطفــال بتــونس لــدى  والفــرز المحدثــةالفــتح  تعــّد لجنــة 

كيفّيــــة ترتيـــب المترّشــــحين وأســـباب إقصــــاء بعــــض فيـــه فــــرز علـــى ضــــوء ذلـــك توّضــــح الالمترّشـــحين ونتــــائ  أعمـــال 
 .حصل ذلكالعروض إن 

لمتابعــة والمراقبــة المحدثــة المختّصــة لجنــة إلــى الل هــذا التقريــروجوبــا مستشــفى البشــير حمــزة لألطفــال بتــونس  وّجــهيو 
  جــانفي 27والمــؤّرخ فــي  2117لســنة  417مــن األمــر عــدد  4طبقــا ألحكــام الفصــل بالهيئــة العليــا للطلــب العمــومي 

 .عند اإلقتضاء ،وإعادة النظر فيها األمر السالف الذكرمن  7إلجراء مراقبتها عليها طبقا لمقتضيات الفصل 2117
 .وبعد اإلنتهاء من هذه األعمال ، توّجه اللجنة المذكورة قرارها إلى الهيكل العمومي المعني لتنفيذه

 : والّشروع في المهّمة العقد إمضاء: 18الفصل 
ن بوثيقـــة العنـــوان المبــيّ  فاايطفــال بتـــونس مستشــفى البشــير حمـــزة لألمــن قبـــل  هاختيـــار  تــمّ الــذي  المحـــاميإعــالم  يــتمّ 
يـرى  إضـافة بنـود يمكـنو . طبـق النمـوذج المصـاحب لهـذا المحـرر باللغـة العربيـة عقـدالد. ويجب عليـه إمضـاء التعهّ 

 . حسب مقتضيات وواقع نشاط الهيكل العموميوذلك وضرورة توضيحها  تهاالطرفين أهميّ 
اتخاذ كل اإلجراءات  يتولىل المحامي أو شركة المحاماةعالم ، يتم إ ئهوإمضا العقدعلى إثر المصادقة على و 

 .بذلك ذناإلالمهّمة بمجرد تسلم  انطالقالضرورية لضمان 
الهياكل  المشاركة في الصفقات التي تنظمها كلّ يحرم من إال أّنه، في صورة نكول المحامي  نهائيا لإلنابة 

ّد من طرفه على إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون رّد عدم الر تاريخ ( تحتسب من 02العمومية لمّدة سنتين )
 ( أيام عمل.11)لمّدة تجاوزت عشرة 
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 المالحق
 

 وثيقة التعّهد:  1ملحق عدد 
رشادات عامة حول المشارك: 2ملحق عدد   بطاقة ا 

نجاز المهّمة: 3ملحق عدد  جراءات التعيين ومراحل ا  ثير في مختلف ا 
 
  تصريح على الشرف بعدم التا

 تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى )الهيكل العمومي( صاحب طلب العروض: 4ملحق عدد 
قصائّية المنصوص عليها بالفصل : 5ملحق عدد  حدى الحاالت اال   4تصريح على الشرف بعدم الوجود في ا 

 من كّراس الشروط
/ او الخصوصّية المذكورة في تصريح على الشرف بصّحة البيانات  والمراجع العاّمة و: 6ملحق عدد 

 العرض
عضاء سميـة في ا  : قائمة 7ملحق عدد 

 
و ا

 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( ا

 
المحامي )المنفرد( ا

 الشركة المهنّية للمحاماة 
و المحامين المباشرين )في صورة تجّمع(  التزام: 8ملحق عدد 

 
 المحامي )المنفرد( ا

عضاء الشركة المهنّية ل
 
و ا

 
لمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت القضائّية ا

دارّية والتعديلية  والتحكيمية واال 
و المحامين المباشرين     )في حالة  لتجربة العامة للمحاميقائمة المراجع المبّينة ل: 9ملحق عدد 

 
المباشرا

و مجمع( 
 
 خل  اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينا

 
 خيرةل الخمس سنوات اال

و المحامين المباشرين )في المباشر  الخصوصّية للمحاميتجربة قائمة المراجع المبّينة لل:11ملحق عدد 
 
ا

و حالة مجمع( 
 
خيرة في مجال سنوات الخمس خلل  اةلشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل المحامينا

 
اال

و االختصاص المشابه االختصاص)ذكر 
 
 المماثل ا

و المحامين لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا: 11عدد ملحق 
 
ا

و المباشرين )في حالة مجمع( 
 
طار دورات التكوين لشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل المحامينا اة في ا 

و 
 
على للمحامين ا

 
نشطة المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد اال

 
طار ا في ا 

 الهياكل الدولية للمحامين.
 سيـــرة ذاتيـــة: 12ملحق عدد 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم  جدول التعهدات: 13ملحق عدد  في القضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

نابات الجارية والتي ال تزال منشورة لدى المحاكم في ال جدول التعهدات: 14ملحق عدد  قضايا موضوع اال 
دارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيائت القضائية   ةواال 

و مجمع المحامين المباشرين  لمحاميعقد النيابة المبرم بين ا:15ملحق عدد 
 
و المباشر ا

 
لشركة المهنّية اا

 .اة، والهيكل عمــوميللمحام
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 1 ملحق عدد

 
 تعّهدالوثيقة 

 .........................................................1)االسم واللقب والخطة( إني الممضي أسفله -

 ............................... ......................المتصرف باسم ولحساب:......... -

 ......................................... ........... تحت عدد: الحيطة و التقاعد  صندوق ب منخرطال -
 ................................. (...................العنوان بالكامل ذكر)المعّين محل مخابرته بـ -
 ........................................ بصفتي : ................................................... -
بإنابة المحامي )يحدده طلب العروض المتعّلق ملف المكّونة لو  2اآلتي ذكرها الوثائقجميع على  العاالطبعد و 

 ( :مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس
 ملف طلب العروض (1) 
 .مّثل وثيقةااللتزامتي توثيقة التعهد ال (2) 

 عقد النيابة. (2) 

 .الخدمات المزمع انجازها طبيعة وشروط يمسؤوليت رت علىدّ وبعد أن ق 
 يلي:وألتزم بما  أتعّهد

 ( قبول المهّمة موضوع طلب العروض المسندة لي دون تحّفا.1 

طبق  ةالمحّدد األجرةمقابل  أعاله،الوثائق المذكورة مبينة بوفقا للشروط ال( انجاز الخدمات القانونّية المطلوبة 2
 .التراتيب القانونّية في الميدان

وفقا  الجلسة تاريخ من أيام 11 موضوع الصفقة خالل مدة قدرها ارير الخاّصة باإلنابات لدى المحاكمالتق تسليم( 2
 اإلدارية الخاصة. نص عليه كراس الشروطتلما 

 .العقدن جزءا من التي تكوّ بكراس الشروط اإلدارية الخاصة مدرجة البنود تطبيق جميع ال( 7
 آلخر أجل محدد لقبول العروض. يوما ابتداء من اليوم الموالي 11 مدة اإلبقاء على شروط هذا التعهد( 5
صورة في قانوني. و حجر  تضارب مصالح أو أيّ  ةلافي ح مثلها ليست(التي أشركة ال )أو أنّ لست أنني شهد أ( 1

 .القانونية المترتبة عن ذلك آلية وأتحمل مسؤوليتيبصفة  العقدفسخ  يتمفإنه  ،ذلك خالفثبوت 
 

                                                

في صورة، تقديم العرض من قبل مجمع، تدرج عبارة الإني الممضي أسفله بصفتي وكيل المجمع )ذكر المجمع(ال دون إدراج البيانات 1
 و التقاعد.النخراط لدى صندوق الحيطة المتعلقة 

 

 يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء2
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فتوح حساب المالتحويلها إلى و بموجب عقد الصفقة  المستوجبةالمبالغ لبشير حمزة لألطفال بتونس مستشفى ايدفع 
أو  البنكية ذكر الهوّية.......................... ) عدد:............................ تحت  البريد:أو  البنكب

 (البريدية
 

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

 (مشاركالوختم إمضاء )                                                 
 

  بخط اليد عبارة ال صالح للمشاركة في طلب العروضال(مشارك يكتب ال) 
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 2 ملحق عدد
 
 

 حول المشارك بطاقة إرشادات عامة
 

 ...........................المحـاماةإسم شركة واللقب أو  االسم
 .....................تاريخ الترسيم في المحاماة:.................................................

 :.......................................................................................  عنوان المقرّ 
 ................................................................موقع الواب إذا كان للمحامي موقع واب: .... عنوان

:............................................................................................. لهاتفا
............. 

 اإللكتروني للمحامي  أو شركة المحاماة  العنوان

 .......................................................:..............المعّرف الجبائي
 .............خطة(................االسم واللقب وال)إلمضاء وثائق العرضض شخص المفوّ ال
 

 ......................ر بـ .................. فيحرّ 
 (اركالمشوختم إمضاء)                                                 

 
 

 ة به. تقديم الوثيقة الخاّص عضو  جب على كلّ ي، محامين أوشركات محاماة ع صورة تجمّ في  :مالحظة
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 3ملحق عدد 
 

 
 تصريح على الشرف بعدم التأثير

 مهّمة الفي مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز 
 

 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )اإلسم واللّقب( 

 ......................... .................................................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

 ..............................................................بتاريخ...........................................عدد  تحت الوطنيّةالمسّجل بالهيئة 

 ..................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي بعدم قيامي وألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا 

 .الصفقة لفائدتي إسناد أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات

 

 ..........................................في  .............................حّرر بـ                                         

 المشارك(   وختم  )إمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 4ملحق عدد 
 

 
 لدى  تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل
 مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس

 
 ................................................................................................................واللّقب(  االسمإنّي الممضي أسفله )

 ......................................................... ..................................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

 ..............................................................بتاريخ.........................................عدد  الوطنيّة تحتالمسّجل بالهيئة 

 ..................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

 "المشارك" المسّمى فيما يلي

مستشفى البشير حمزة لألطفال أو إطارات  أعمل ضمن أعوانأصّرح على شرفي أنّي لم أكن 
 عن العمل به مّدة خمس سنوات على األقّل. انقطاعيأو مضت عن   بتونس

 

، فترفإح نسإخة مإن 1007لسإنة  1745)وفي صورة القيام بإععمم الهيكإل طبإح أحكإام األمإر عإدد 

عليه من قبل الهيكإل يوّضإب بدقّإة تإاريخ ألإك أو اإلدالء بعممإة البلإو  عنإد مكتوب اإلعمم مؤّشر 

 اإلقتضاء.(

 

 ............................في ............................. حّرر بـ 

 المشارك(   وختم  )إمضاء
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 2ملحق عدد 
 
 

 تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدى
 من كّراس الشروط 2عليها بالفصل الحاالت اإلقصائّية المنصوص 

 
 ................................................................................................................إنّي الممضي أسفله )االسم واللّقب( 

 ............................................................................................................... ..........ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

 ..........................................................بتاريخ ..........................................المسّجل بالهيئة الوطنيّة تحت عدد 

 ....................................................................................................( المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

أصّرح على شرفي أنّي وكافّة أعضاء الفريح المتدّخل من المحامين المقترحين ال نوجد فإي إحإد  

 ّظم لمهنة المحاماة.حاالت المنع المنصوص عليها بالمرسوم المن

كما أصّرح أنّنا ال نوجد في إحد  الحاالت المنصوص عليها بالفقرة األخيرة من الفصل الثاني مإن 

 .كراس شروط طلب العروض

 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك( 
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 6ملحق عدد 
 

 
 ف بصّحة البيانات تصريح على الشر 

 رضعال والمذكورة فيالخصوصّية  العاّمة و/ او والمراجع
 
 

 ................................................................................................................واللّقب(  االسمإنّي الممضي أسفله )

 ................................................................. ........................................................للمحامينممثّل الشركة المهنيّة 

 .............................................................بتاريخ.........................................عدد  الوطنيّة تحتالمسّجل بالهيئة 

 ..................................................................................................المعيّن محّل مخابرته بـ )العنوان الكامل( 

 المسّمى فيما يلي "المشارك"

 ّشرف بصّحة البيانات والمراجع الخصوصيّة والعاّمة التي قّدمتها في هأا العرض.أصّرح على ال
وأتحّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خمف ألك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة بالفرز 

 وز عشرة أيّام.الما يثبتها من وثائح بعد طلبها منّي لمّدة تتج
 

 

 ............................في ............................. حّرر بـ 

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 7عدد  قملح
 

 
 المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( سميـة في إقائمة 

 أو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة
 

 ع ر االسمواللقب الشهادة المحرز عليها تاريخ الترسيم بالهيئة

   
 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   
 

4 

   
 

2 

   
 

6 

   
 

7 

   
 

8 

   
 

9 

   
 

10 

  

 ............................في............................. بـحّرر 

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 8عـدد ملحق
 

 المحامي )المنفرد( أو المحامين المباشرين )في صورة تجّمع( التزام
 مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسأو أعضاء الشركة المهنّية للمحاماة بنيابة 

 القضائّية والتحكيمية واإلدارّية والتعديلية لهيئاتوسائر الدى المحاكم 
 

 أقّر بأنّ ……………………………………………….............................................…………واللّقب(  االسم) إني الممضي أسفله

 كافّةصحة كما أقّر ب (بعنجاز المهّمة.)ألتزمالفريح المتدخل والمتكّون من السيّدات والسادة اآلتي أكرهم يلتزم

 المعلومات الواردة بهأا العرض:

 
 قب  اللو   سماال

 
 الترسيم

 

 محل المخابرة
 

المحامي    إمضاء
 1معرف به

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 ............................في............................. حّرر بـ

 المشارك( وختم  )إمضاء  

                                                
كما يجب التعريف باإلمضاء لكل محامي مشارك .صة لكّل واحد منهميتعيّن على كّل المتدخلين المعنيين اإلمضاء في الخانة المخصّ 1

 على أن يكون تاريخ التعريف باإلمضاء وجوبا بعد صدور إعالن طلب العروض.
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 9عـدد  ملحق

أو المحامين المباشرين )في حالة  المباشر لتجربة العامة للمحاميئمة المراجع المبّينة لقا
 خيرةخالل الخمس سنوات األ اةشركة المهنّية للمحاملل للمحامين المنتمينأو مجمع( 

 إلى تاريخ فتح العروض( 2018 جانفي 1)من  
 جدول تأليفي للمراجع العاّمة

 الطور
 

 
 المحكمة

 

 بةموضوع اإلنا
 

 االنابات  عدد

 8102سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا
    

    
    
    

 
 8101سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    

    
    
    

 8181سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    
    

    
    

 8180سنة حامي المباشر أو المحامين لتجربة العامة للما
    
    
    
    

 8188سنة لتجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين ا

    
    
    
    

........................ 
 خالل الخمس سنوات العدد الجملي لإلنابات المصرح بها 
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 جدول تفصيلي للمراجع العاّمة
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 لمهمّةا

 الطور
 

 عدد القضيّة

 
 المحكمة

 

 موضوع اإلنابة
 

 الخاص  الشخصأو الهيكل العمومي  

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض. 



27 

 

 10عـدد  ملحق
أو المحامين المباشرين )في المباشر  الخصوصّية للمحاميتجربة قائمة المراجع المبّينة لل

األخيرة سنوات الخمس خالل  اةاملشركة المهنّية للمحالمنتمين ل ن المحاميأو حالة مجمع( 
 األخطاء الطبية.في مجال 

 إلى تاريخ فتح العروض( 2018 جانفي 1)من 
 جدول تأليفي للمراجع

 الطور
 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 عدد القضايا 
 8102سنة للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيةلتجربة ا

    

    
    
    

 
 2019سنة امي المباشر أو المحامين للمح الخصوصيّةلتجربة ا

    

    
    
    

 2020سنة للمحامي المباشر أو المحامين الخصوصيّة لتجربة ا

    
    

    
    

 2021سنة للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا
    
    
    
    

 2022سنة للمحامي المباشر أو المحامين  الخصوصيّةلتجربة ا
    
    
    
    

 خالل الخمس سنوات العدد الجملي لإلنابات المصرح بها ...........................
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 الخصوصّية جدول تفصيلي للمراجع
 

  بداية وانتهاء  تاريخ
 المهمّة

 الطور
 عدد القضيّة 

 
 المحكمة

 
 موضوع اإلنابة

 الخاص  الشخص    أوالهيكل العمومي   

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      
      

     

 
 

     

 
 

     

 
 

      
      
      

 

 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك( 

 

 .يها بالعرضيمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عل
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 00عـدد  ملحق 

 المحامينأو أو المحامين المباشرين )في حالة مجمع( لمحامي المباشر قائمة الدورات التكوينية المتخصصة التي تابعها ا

اة في إطار دورات التكوين المستمر التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين بالتنسيق مع المعهد لشركة المهنّية للمحامالمنتمين ل

 على للمحامين أو في إطار أنشطة الهياكل الدولية للمحامين.األ

 ع ر المحور السنة

 المنظمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامينو شهادات استكمال الخبرةالدورات التكوينية
  

 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  
 

2 

  6 

  7 

 أنشطة الهياكل الدوليةالدورات التكوينية للمحامين في اطار  

  
 

1 

  
 

2 

  
 

3 

  
 

4 

  2 

  6 

  7 

 ............................في............................. حّرر بـ

 )إمضاء وختم المشارك(

 .في الدورة المعنية يقّدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من شهادة المشاركة
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 12عدد  ملحق
 

 ةسيـــرة ذاتيـــ
 

 ........................................................................................................................واللقب:  اإلسم* 
 .......................................................................................................................................* تاريخ الوالدة ومكانها: 

 ............................................................................................................................تاريخ الترسيم بالهيئة الوطنّية : *
 ..................................................................................تاريخ الترسيم بقسم اإلستئناف: *

 ......................................................................................* تاريخ الترسيم بقسم التعقيب: 

 ..............................................................................: إن وجد وفقا لإلجرءات القانونّية * عنوان موقع الواب

 
 : ل عليها المترشحالمتحصّ  الشـهــائد العلميــة

 

 الشهـادة العلمي ة الجامعيةالمؤسسة  جسنة التـخـر  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 : ملّخص الخبرة العاّمة في المحاماة
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 مال المنجزةاألع

 
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
التي قام المحامي أو  القطاع الخاص

 شركة المحاماة بنيابتها
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النتائج المحّققة أو نتائج 

 مال المنجزةاألع

 
 هذه األعمال إنجاز تاريخ 

 
 ميدان النزاع 

 الناشطة في شركةالأو الهيكل العمومي 
التي قام المحامي أو  القطاع الخاص

 شركة المحاماة بنيابتها

    
    

    

    

    
    

    

    
    

    
 الدراسات والبحوث

- 
- 
- 
-  
-  
- 

 (أخطاء طبية)في مهنة المحاماة  الخبرة الخصوصيةص ملخّ 
 

 
النتائج المحّققة أو نتائج 

 األعمال المنجزة

 
 تاريخ إنجاز هذه األعمال 

 
 ميدان النزاع 

الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في 
القطاع الخاص التي قام المحامي أو 

 شركة المحاماة بنيابتها
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نشاطه في العالقة بالمهّمة أهمية ذكرها في المعطيات اإلضافية التي يرى المترشح  -

 المترّشح إليها:

 التكوين في اللغات. 

 

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط اللغة

     

     

     

     

 
 

 لمحاماةالترسيم في اخبرة في ميدان معين قبل ال. 

-  

-  

-  

 اإلنضواء في شبكة دوليّة لمكتب محاماة 

-  

-  

-  

 إمضاء صاحب السيرة الذاتية
 

 ............................في............................. حرّر بـ

 المشارك(  وختم  )إمضاء
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 13عدد  ملحق
 

في القضايا موضوع اإلنابات الجارية والتي ال تزال منشورة  جدول التعهدات
 ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيمّية وسائر الهيئات القضائية  لدى المحاكم

 

 
اآلجال  اإلنابات الجارية

التقريبية 
إلنتهاء اإلنابات 

 الجاريّة

المالحظات اإلضافية 
والتوضيحية التي يراها 
المترشح أنّها ضروريّة 
لذكرها لتحديد جدول 

 التعهدات

عدد 
 اإلنابات

موضوع 
 اإلنابات

المحاكم أو 
ات الهيئ

المنشورة 
 أمامها القضايا

 

الهيكل  الطور
 العمومي

شخص 
 خاص

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

        

        

        

        

 
 

 
 

 

 المترشح  إمضاء وختم         
 

 ............................في............................. حرّر بـ
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 14عدد  ملحق

 

المباشر أو مجمع  لمحاميالنيابة المبرم بين ا عقد
 اة، لشركة المهنّية للمحاماأو المحامين المباشرين 

 مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس و
 

 

 : تعريف المهّمـة:الفصل األّول
 تتمثّل مهمة: 

 .................األستاأ ......................................................................... 
 أو 

 ...................................................)مجّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة( 
 أو
 .......................................... .)الشركة المهنيّة للمحاماة( ........................ 

 جميع اإلجراءاتالقيام بو زة لألطفال بتونسمستشفى البشير حمطبح هأه االتفاقية في نيابة 
 ةواإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة لد  المحاكم وسائر الهيئات القضائية  والدفاع عنه في حقه القانونيّة

 .س أو كألك خارجها عند اإلقتضاءنسواء في تو

 

 ة بالعقد:قالمطبّ والتراتيب التشريع :  0الفصل  

وأعوانه إلى صاحب العقد كما يخضع  .تراتيب الجاري بها العمللاو تخضع هأه الصفقة للتشريع
 .اإلجتماعي نالجبائي والضما نالتشريع الساري المفعول في الميدا

 

 : األتعــاب : 3الفصل 
تضبط أتعاب المحاماة بخصوص المهاّم المشار إليها بالفصل األّول أعمه طبح أحكام القرار 

لوزير المكلف بالتجارة والتي تشمل أيضا معاليم نشر القضايا المشترك الصادر عن وزير العدل وا
 ومبلغ تأمين أحكام االستئناف والتعقيب. والمصاريف المكتبيّة والطوابع الجبائية

 

في نفس الطور والتي تعد قضايا كحد أقصى  (15) خمسةكحد أدنى و قضية (02)يتم تجميع 
أو المادة أو نظرا لطبيعة القضايا أو  ببمرتبطة ببعضها بالنظر إلى وحدة الموضوع أو الس

 تشابهها أو تداولها أو سهولة معالجتها والتي تعتبر أتعاب قضية واحدة.
 

، إأا ما تبين له ان المحامي قد بأل العناية المزمة  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسل يمكن
ها، أن يسند له منحة تكميلية تقّدر وحقح نتائج إيجابية بالنظر الي القضية المتعهد بها ودرجة تشعب

من قبله وإمضاء ملحح في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة 
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والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هأه المنحة ضمن السقف المحّدد 
 للمحامي.

 

  هل الهيكل العمومي :: اإللتـزامات الموضوعة على كا  4الفصل 

بتوفير الظروف الممئمة إلنجاز المحامي مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس يلتزم  -أ

لمهّمته. ولهأا الغرض، تتولى خاصة توفير كل أصول مؤيدات القضايا التي تطلب من 

المحامي رفعها تضّمن مع رسالة التكليف مقابل وصل تسلّم ممضى من المحامي. كما 

مستشفى البشير ة تلخص معطيات الملف وطلبات لف وجوبا بمأكرة توضيحييضّمن الم

 .حمزة لألطفال بتونس

تمكين المحامي من المعطيات المطلوبة سواء من طرفه أو من طرف المحكمة أو الهيئة أو  -ب

 الهيكل المعني قبل موعد الجلسة، أو االجتماع، بأسبوع على األقل.

 .ستشفىالموالمؤيدات التي قّدمها في إطار نيابة عدم نشر أو توزيع تقارير المحامي  -ت

كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات العلميّة  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسلال يمكن  -ث   
من  15المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبح أحكام الفقرة األولى من الفصل 

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2117جانفي   27 مؤّرخ في 2117لسنة  417عدد األمر 
المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية 

 .والتحكيمية
 
 

 : طرق خالص صاحب العقد: 2الفصل
  .العقد لصاحب الجاري الحساب إلى تحويل حطري عنيتّم خمص صاحب المهمة 

( يوما من 21يتّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثمثون )
إأا كان الحكم صادرا لفائدة تاريخ إيداع الفاتورة بعد صدور الحكم أو اإلعمم بالنسخة التنفيأية 

 .مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس
طور  في)باستثناء القضايا عدول التنفيأ  أجر مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسوتحمل على 

التعقيب وتلك المنشورة لد  المحكمة العقارية والمحكمة اإلدارية التي يتحمل فيها المحامي معاليم 
 تسليم الوثائح والمؤيدات(.

عدول اإلشهاد والخبراء ومصاريف أجرة  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسوتحمل على 

 ة العقارية.الترسيم بعدارة الملكي

مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسيتحّمل  كما 

أو منطقة تونس الكبر  أو خارج مراكز الواليات عندما تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي 

ة والثابتة للمحامي، في حدود حاالت التنقل الفعليّ كلم  01لهأا الغرض  أعضاء شركة المحاماة

 شخصيّا، أو ألعضاء شركة المحاماة المتعّهدين بملّف اإلنابة.

وإأا ما إقتضت ضرورة الملّف التنقّل للخارج، يتكفّل الهيكل العمومي بتحّمل مصاريف التنقّل 

 واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المهّمة دون سواها بما فيها يومي الأهاب والرجوع.
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ت، يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج موضوع وفي كل الحاال

 إتّفاق كتابي منفرد ومسبح بين الطرفين وألك بصرف النظر عن االتفاقية المتعلقة باألتعاب.

مستشفى البشير إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة، يتولى 
مثبتة لهأه األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين  تتورااخمصها على أساس ف طفال بتونسحمزة لأل

 باألعمال موضوع االسترجاع وألك إثر التثبت من الطابع الفعلي إلنجاز المهّمة.
 

 

 : االلتزامات الموضوعة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة : 6الفصل 
  

 ة المحاماة بما يلي:يلتزم المحامي أو شرك
بأل العناية المزمة للدفاع عن مصالب الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو الهيئات  -

 القضائيّة و التعديلية والتحكيمية.

حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه، عند االقتضاء، وإعمم الهيكل العمومي كتابيا  -

 أو اإلعمن عنها من الجهة المتعّهدة. م من تاريخ انعقادهابمآلها في أجل أقصاه ثمثة أيا

حضور االجتماعات المخّصصة للنظر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو  -

 بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.

 ولهأا الغرض،

دعوته كتابيا سواء عن طريح الفاكس أو البريد  لألطفال بتونس مستشفى البشير حمزةيتولى  

 ي لحضور هأه االجتماعات وألك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.ناإللكترو
، مقابل وصل تسلّم، من مشروع العريضة قبل  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونستمكين  -

 مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسإمضائها حتى تبدي رأيها فيها. وفي صورة عدم إبداء 
بممحظات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله، فيعّد ألك موافقة 

 ضمنية منه على محتواها وإأن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها القانون.

الضمان االجتماعي من شهادة في خمص معاليم  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونستمكين  -

وألك مسؤوليته المدنيّة وخمص معاليم انخراطه في صندوق التأمين وما يفيد قيامه بتأمين 

 وجوبا قبل خمص االتعاب.

 : مّدة اإلتفــاقية : 7الفصل 
 

 تضبط مّدة االتفاقية بـثمثة سنوات تبدأ من ..................... وتنتهي في ....................
ة وجود قضايا جارية في هأا التاريخ األخير ولم يتم تعيين محامي أو شركة مهنيّة وفي صور

فيتولى  للمحاماة من قبل اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي
واه، مواصلة هأه القضايا وفح قواعد العناية المهنيّة وألك إلى حين انتهاء طورها الجاري، دون س

 من نّص الحكم الصادر فيها. مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسوتمكين 
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 : التقيّد بتركيبة الفريق المتدّخـل : 8الفصل 
يلتزم صاحب العقد بتوفير الفريح الأي رّشحه في المشاركة في طلب العروض من حيث العدد 

ي صورة تغيير التركيبة في األثناء، فيجب والمستو  العلمي والتجربة المهنيّة دون سواه إالّ أنّه وف
بألك كتابيا وتغيير المحامي )ن(  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسعلى المحامي إعمم 

المتخلي )ن ( عن المهّمة بمن له )م( نفس المؤهمت العملية والمهنيّة ونفس التجربة من حيث عدد 
كل المعني كتابيا على هأا التغيير وإمضاء ملحح السنوات على أن يحظى ألك، مسبّقا، بموافقة الهي

في الغرض بين الطرفين يتّم عرضه مسبقا على اللجنة المختّصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة 
 العليا للطلب العمومي.

وفي خمف ألك، وفي صورة تعأّر توفير مترشب جديد يستجيب لمقتضيات كراس الشروط الأي 
أوفي صورة عدم موافقة  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسار المتعاقد مع تّم على أساسه اختي

الهيكل المعني على المترّشب المقترح، فله حّح فسخ عقد الصفقة بعد إصدار تنبيه في الغرض 
( يوما إن لم يقع 15للمتعاقد معه عن طريح عدل تنفيأ وإمهاله بأجل إضافي أقصاه خمس عشرة )

 قص أو إصمح الخلل مقارنة مع العرض المقّدم من قبله.على إثره تدارك الن
 

 :فسخ االتفاقية: 9الفصل 
 : ، تفسخ هأه االتفاقية، آليا في الحاالت التالية7مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل 

 انتهاء مّدة التكليف المشار إليها بالفصل السابع أعمه. -

 .أو اإلحالة على عدم المباشرة حاماةالمحامي أو حل الشركة المهنية للم وفاة -

مستشفى البشير هأه الصورة يوجه له  عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية. وفي -

تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام  حمزة لألطفال بتونس

هأا  التنبيه. وبانقضاء عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ د ال يقلّ بالتزاماته في أجل محدّ 

إجراء آخر أو  دون أيّ  العقدفسخ  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسليمكن  ،األجل

 .حسب اإلجراء الأي يراه ممئماه تكليف من يتولى إنجاز

وإهدار بالتزامه  العقد إخمل صاحب مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسلد  إأا ثبت  -

مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو  هقيامثبت في التقاضي أو  ستشفىمالحح 

 .العقد وانجازهإبرام  تمختلف إجراءا هدايا قصد التأثير في

ويتولى المحامي إرجاع الوثائق التي بحوزته في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من طلبها كتابيّا 
 .مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسمن قبل 

 
 :10الفصل 
تغيير صاحب العقد دون وجود مبررات  مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونسرة قرار في صو

قانونيّة أو واقعية ثابتة لألك ، في قضيّة ال زالت جارية، ففي هأه الحالة، تصرف له وجوبا أتعابه 
من  71كاملة التي تحتسب طبح أحكام الفصل الثالث من هأه االتفاقية وألك عمم بأحكام الفصل 

 والمتعلّح بتنظيم مهنة المحاماة. 2111أوت  21المؤّرخ في  2111لسنة  40رسوم عدد الم
 

  :  فّض النزاعات المتعلقة بهذه االتفاقية : 11الفصل 
في حالة نشوب خمف في تأويل أحكام هأه االتفاقية، تبّجل، وجوبا، المساعي الصلحية. ولهأا 

من  (4مكاتبة اللّجنة المحّدثة بمقتضى الفصل) ونسمستشفى البشير حمزة لألطفال بتالغرض يتولى 
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المتعّلق بضبط شروط وإجراءات تكليف  2117جانفي   27مؤّرخ في  2117لسنة  417عدد األمر 
المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية 

 .والتحكيمية
فصل الخالف ودّيا، فيمكن للطرف األحرص مواصلة اإلجراءات القانونية وبانقضاء أجل شهر دون 

 .التي يراها للدفاع عن حقوقه لدى المحكمة المختّصة
 

  : مصـاريف التسجيل:  12الفصل 
 .المحاميتحمل مصاريف التسجيل على 

 :العقدصحة : 12الفصل 
مستشفى البشير حمزة لألطفال ل ةمالعا ةئه من قبل المديرإمضا إال بعدحيحا ص ا العقدكون هأيال 

 .بتونس

 : محّل المخـابرة:14الفصل  

عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المأكور أعمه. غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير ألك 
طريح إعمم  نعبمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعمم بالبلو  للطرف اآلخر أو كألك 

 فيأ.نبواسطة عدل الت
 

 ر بـ......... في ..................حــرّ 

 

 إلمضــاءات  ا

 
             المحـــــــــامي                    مستشفى البشير حمزة لألطفال بتونس  

 أو                                                                        
 تجمع المحامين                                                                             

 أو                        
 شركة المحـاماة                                                 


