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األول :موضوع طلب العروض
الفصل ّ
يتمثّل موضوع طلب العروض في اختيار عدد  08محامين مباشرين أو شركة مهنية

المرسمين بجدول المحامين ،لنيابة الصيدلية المركزية التونسية والقيام
للمحاماة ،من بين
ّ
القانونية في حقها والدفاع عنها لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية وفق
بجميع اإلجراءات
ّ
ما تقتضيه األحكـام التشريعية الجاري بها العمل.

ويبين عقد النيابة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين المتعاقدين.
ّ
الفصل  : 2شروط المشاركة

يمكن المشاركة في طلب العروض:
للمحامين المرسمين بجدول المحامين لدى:
 االستئناف

أو/و
 التعقيب
في تاريخ صدور طلب العروض

أو/و

للشركات المهنية للمحاماة
تعرضوا لإليقاف عن المباشرة بمقتضى قرار تأديبي بات
ال تجوز مشاركة المحامين أو الذين ّ
المختصة خالل الثالث سنوات
يتم إلغاؤه من قبل المحكمة
ّ
أو محّلى بالنفاذ العاجل ما لم ّ
1
التي سبقت التاريخ األقصى لقبول العروض .

1
التثبت من الوضعية القانونية للمحامي أو الشركة المهنية للمحاماة ال يدخل ضمن مشموالت الهيكل العمومي(لجنة
إن ّ
المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين بالهيئة العليا
الفتح والفرز المحدثة للغرض) ،وانما يندرج ضمن صالحيات الّلجنة
ّ

2

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
أي
المداولة أو تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة
ّ
المهنية للمحامين قد قبل ّ
ضد جهة تعمل لديها أو أي مانع أخر على معنى الفصل  32من مرسوم المحاماة.
دعوى ّ
الفصل  : 3كيفية المشاركة

1

يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض منفردا أو في إطار اتفاقية الشراكة أو
ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.
الفصل  : 4توزيع طلب العروض إلى حصص
يتكون طلب العروض من االقساط التالية:
ّ
1

للطلب العمومي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع الجهوي
المختص ،عند االقتضاء ،طبقا ألحكام الفصل  16من
ّ
مؤرخ في  28جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط واجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل
األمر عدد  764لسنة  2014ال ّ
العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية.

 1يقصد بتلك االتفاقية اتفاقية تفاهم بين محاميين أو أكثر يلتزمون فيها بشراكة بغرض المشاركة و وضع جميع إمكانياتهم
المهنية إلسداء الخدمات موضوع طلب العروض مع تحديد مسؤولياتهم و حقوقهم بدقة ومن هو مكلف باإلمضاء على وثائق
العروض و الصفقة وتكون االتفاقية مؤشرا عليها من الهيئة الوطنية للمحامين.
3

 -/1االقساط المتعلقة بتكليف محامين مباشرين لنيابة الصيدلية المركزية التونسية لدى سائر المحاكم و الهيئات القضائية
( محامين لدى التعقيب و استئناف اكثر من  5سنوات):
القسط

عدد

01

02

02

02

03

01

04

01

05
الجملة

01

المحامين

الواليات

الترسيم

مهنية للمحاماة على
تعقيب أو شركة ّ
تتضمن على األقل محام لدى
أن
ّ

التعقيب

طريقة

محل المخابرة

المشاركة
منفرد او

كامل تراب الجمهورية

شركة مهنية

تونس الكبرى

للمحاماة على
ان تتضمن
على االقل

إستئناف أكثر من  5سنوات

محامي لدى
التعقيب

تعقيب أو استئناف أكثر من 5
سنوات

الشمال الشرقي و الساحل

سوسة

الوسط و الجنوب الشرقي

صفاقس

الجنوب الغربي

"

مدنين

"

قفصة

"
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 -/2قسط يتعلق بتكليف محامين لم يتجاوز مدة ترسيمهم باالستئناف خمس ( )5سنوات لنيابة الصيدلية المركزية التونسية
لدى سائر المحاكم و الهيئات القضائية:
القسط

عدد المحامين

الترسيم

الواليات

06

01

محامين لم يتجاوز مدة

كامل تراب الجمهورية

محل

طريقة

المخابرة

المشاركة

تونس الكبرى

منفرد

ترسيمهم باالستئناف
خمس ( )5سنوات

مالحظة :1في هذه الحالة ،يمكن ،على سبيل الذكر ،أن يكون التقسيم حسب:
 الترسيم بجدول المحامين(استئناف -تعقيب).
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 التوزيع الجغرافي للهيكل العمومي ومحل مخابرة المحامي
 االختصاص المطلوب
 معيار آخر موضوعي (تراه الصيدلية المركزية التونسية مالئما)

يتعين وجوبا إدراج قسط أو
مالحظة  :2في صورة توزيع الطلب إلى قسطين أو أكثرّ ،
مدة ترسيمهم باالستئناف
(ين/ـة) للمحامين الذين لم تتجاوز ّ
أكثر مخصص ْ

الخاصة بهذا الصنف من
المنهجية
مدة خمس سنوات.وفي هذه الحالة تطبق
ّ
ّ
ّ
المحامين والواردة بكراس الشروط .

الفصل  : 5سحب ملف طلب العروض:

يرسل الهيكل العمومي نص إعالن طلب العروض مصحوبا بملف الدعوة إلى المنافسة إلى
الهيئة الوطنية للمحامين  3أيام على األقل قبل تاريخ اإلعالن عن طلب العروض بهدف

نشره على موقع الهيئة (.)https://avocat.org.tn

ويتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية
) (www.marchespublics.gov.tnبعد أن يتم تعمير االستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض
على الموقع المذكور .كما يمكن سحب كراس الشروط من موقع الهيئة الوطنية للمحامين أو
موقع واب الصيدلية المركزية التونسية عند االقتضاء .وباإلضافة إلى ذلك ،تسحب كراس
الشروط مباشرة من الصيدلية المركزية التونسية الكائن مقرها ب  51شارع  10ديسمبر
 1948حي المهرجان المنزه  1تونس ( مكتب الضبط المركزي) بداية من تاريخ اول نشر
لهذا االعالن خالل توقيت العمل االداري بدون مقابل.
الفصل  :6صلوحية العروض

بمجرد تقديمها لمدة مائة وعشرون يوما ( 120يوما)
يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم
ّ
ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض.
الفصل :7التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض:

يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه عشرة ( )10أيام من تاريخ نشر
اإلعالن عن طلب العروض.
5

يتضمن اإلجابات والتوضيحات
ويتم إعداد ملحق لملف طلب العروض ،عند االقتضاء،
ّ
ّ
المتصلة بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون ،ويوجه إلى جميع ساحبي كراس
الشروط في أجل ال يتجاوز خمسة ( )05أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض
المبين في االستمارة
وذلك عبر البريد اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة
ّ
كراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل  4من األمر عدد
اإللكترونية لسحب ّ
مؤرخ في  28جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط واجراءات تكليف
 764لسنة  2014ال ّ
المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية

والتعديلية والتحكيمية.
التكميلية إلى المترشحين الذين سحبوا
يوجه الهيكل العمومي ،عند االقتضاء ،المعطيات
ّ
ّ
كراس الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة ( )10قبل انتهاء
أجل تقديم العروض قبل آخر أجل لتقديم العروض على أال تمس هذه المعطيات التكميلية
بالخاصيات والمعايير الفنية والجوهرية.
الفصل :8الضمانات المالية :

يعفى المشاركون من تقديم الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعّلقة بتنظيم
العمومية.
الصفقات
ّ

الفصل :9الطعن في كراس الشروط :

يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة لألحكام الواردة

باألمر عدد  764لسنة  2014أن يتظلم لدى اللجنة المحدثة بالفصل  07من نفس األمر
بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه االخالالت ومدعما بالمؤيدات
الالزمة في أجل أقصاه عشرة ( )10أيام من تاريخ اإلعالن عن طلب العروض ويخفض
هذا األجل إلى خمسة ( )5أيام في الحاالت التي يحدد فيها أجل قبول العروض بعشرة()10
أيام.
توصلها بالتظلم نسخة من العريضة إلى الهيكل العمومي المعني
تحيل اللجنة
ّ
وبمجرد ّ
بطريقة تعطي تاريخا ثابتا.
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يمكن للجنة قبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق اإلجراءات حتى
البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها.
تتخذ لجنة مراقبة ومتابعة نيابة المحامين قرارها في أجـل أقصـاه عشـرة ( ) 10أيـام عمـل مـن
تــاريخ توص ــلها ب جاب ــة الهيك ــل العم ــومي مرفق ــة بجمي ــع الوث ــائق واإليض ــاحات المطلوب ــة وف ــي
غياب ذلك يرفع قرار تعليق اإلجراءات.
الفصل  : 10طريقة تقديم العروض
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة.
المبينة بالفصل ( )11من هذا الك ّـراس
ُي َّ
ضمن العرض الفني والوثائق اإلدارّية وجميع مؤيداتها ّ
في ظرفين منفصـلين ومختـومين يـدرجان فـي ظـرف ثالـث خـارجي يخـتم ويكتـب عليـه عبـارة" :
ال يفــتح طلــب عــروض عــدد  19لســنة  2022متعلــق بتكليــف محــام ( يــن) إلنابــة الصــيدلية
المركزية التونسية.
توجـه الظـروف المحتويـة علـى العـروض الفنيـة والوثـائق اإلداريـة وجميـع المؤيـدات عـن طريـق
ّ
البريــد مض ــمون الوص ــول أو ع ــن طري ــق البري ــد الس ـريع أو تسـ ـّلم مباشـ ـرة إلـ ـى مكت ــب الض ــبط
المركزي التابع للصيدلية المركزية التونسيةـ مقابل وصل إيداع.

ـجل
ـجل الظــروف عنــد تسـّلمها فــي مكتــب الضــبط المعـ ّـين للغــرض ثـ ّـم وفــي مرحلــة ثانيــة تسـ ّ
تسـ ّ
في الدفتر الخاص بقبول العـروض حسـب تـاريخ وصـولها ويجـب أن تبقـى مختومـة إلـى موعـد
فتحها.
آليا:
يقصى ّ
كل عرض ورد بعد اآلجال.
* ّ
يتضمن وثيقة التعهد.
* كل عرض لم
ّ
ألي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.
تم إقصاء عروضهم ّ
وال يمكن للمشاركين الذين ّ
تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة
يجب أن ّ
بكراس الشروط..
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المكونة للعرض:
الفصل :11الوثائق
ّ
المتضمن للعرض الوثائق التالية:
يجب أن يحتوي الظرف
ّ
العمليات المطلوبة

بيان الوثيقة
الوثائق اإلدارية

كل صفحة مع بيان التاريخ.
تعمير المالحق من  1إلى  5وختم وامضاء المشارك على ّ
الوثائق الفنيّة المعتمدة في تقييم العروض:
تعميــر المالحــق مــن  6إلــى  11المضــمنين بكـراس الشــروط وامضــاؤها وختمهــا فــي آخــر الوثيقــة مــع
بيان التاريخ وتقديم المؤيدات عند االقتضاء.
إمضاء وختم مشروع عقد النيابة المزمع إبرامه بين المحامي المباشـر أو مجمـع المحـامين المباشـرين
المهنية للمحاماة من جهة ،والصيدلية المركزية التونسية من جهة ثانية مع بيان التاريخ.
أو الشركة
ّ

مالحظة:يمثّل عدم تقديم الملحق رقم 1عند فتح العروض موجبا إلقصاء العرض غير
أنّه يمكن للجنة بالنسبة لبقيّة الوثائق اإلداريّة أن تطالب العارض (ين) المعنيين باستكمال
وثائقهم في أجل معيّن .وتقصى العروض التي لم تستكمل ما طلب منها في اآلجال
المضبوطة.
الفصل  :12فتح الظروف:
تحد ث لدى الهيكل العمومي لجنة خاصة بفتح وتقييم العروض يتم تعيينها بمقرر من
رئيس الهيكل العمومي قبل اإلعالن عن طلب العروض.
دين بنص إعالن الدعوة إلى المنافسة
وتعقد جلسة فتح العروض في التاريخ والمكان
ّ
المحد ْ
لفتح الظروف الخارجية والظروف المحتوية على الوثائق اإلدارية والفنية.
وتكون جلسة فتح الظروف علنية إال في الحاالت االستثنائية المبررة.
ألي سـبب
 ال يسمح للحاضرين المشاركين
ّ
بالتدخل في سـير أعمـال اللجنـة ّ
8

مــن األســباب .كمــا ال يخـ َّـول لهــم طلــب تمكيــنهم مــن تعــديل عروضــهم أو
أي إضافات عليها.
إدخال ّ

المحددة لقبول العروض.
 ال تفتح إالّ العروض الواردة في اآلجال القانونية
ّ
عمليـة الفــتح طبقـا للتسلسـل الزمنـي لتــاريخ قبـول العـروض وذلـك بفــتح
ـتم الشـروع فـي ّ
 يّكل الوثائق اإلدارّية المطلوبة.
الظرف الخارجي للعرض و ّ
التثبت من وجود ّ
الفنــي واالقتصــار علــى التص ـريح بوجــود الوثــائق
 فــتح الظــرف المحتــوي علــى العــرض ّالمطلوبة دون تعدادها.

الفصل  : 13ضبط آجال وصيغ الرجوع في تقديم الترشحات:
ترشــحه فــي طلــب عــروض أن يســحبه بطلــب كتــابي ،مقابــل وصــل
يمكــن للمحــامي الــذي قـ ّـدم ّ
ّ
يقدم مباشرة إلـى الصـيدلية المركزيـة التونسـية أو عـن طريـق البريـد مـع اإلعـالم بـالبلو
تسليمّ ،
فــي أجــل أقصــاه عشـرة ( )10يومــا مــن تــاريخ آخــر أجــل لقبــول العــروض المعلــن عليــه مــن قبــل
الصيدلية المركزية التونسية.
وبانقضاء هذا األجل ،تؤخذ بعين االعتبار عروضهم في أعمال التقييم ،ويبقوا ملزمين بها.
يقدمه
غير ّأنه ال يمكن سحب ذلك العرض بعد انقضاء األجل المذكور إال بمطلب معلل ّ
المختصة المنصوص عليها بالفصل  07من األمر  764لسنة  2014بهدف
المترشح للجنة
ّ
ّ
الموافقة عليه .وفي صورة تراجع المحامي أو شركة المحاماة أو المحامون المتعهدون في

اطار اتفاق شراكة وبعد إتمام عملية الفتح ،يحرم من المشاركة في طلبات العروض التي
لمدة سنتين ( )02تحتسب ،حسب الحالة ،من تاريخ تراجعه
تنظمها ّ
كاللهياكل العمومية ّ
الرد من
الكتابي بعد األجل
المحدد لذلك في الفقرة األولى من هذا الفصل أو من تاريخ عدم ّ
ّ
لمدة تجاوزت
رد ّ
طرفه على إعالمه بقبوله النهائي من قبل الهيكل العمومي الذي بقي دون ّ
عشرة ( )10أيام عمل ما لم تنقض مدة صلوحية عرضه.

الفصل:14تقييم العروض
الكراس،
بعد فتح العروض من قبل الّلجنة
الخاصة المشار إليها بالفصل  12من هذا ّ
ّ
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تقصى اللجنة وجوبا :
تتضمن إحدى المالحق المستوجب تعميرها من قبل العارض بهدف
 العروض التي لمّ
اعتمادها للتقييم الفني.
مزورة.
 كل عرضتضمن تصريحات أو معلومات خاطئة أو وثائق ثبت أنها ّ
ّ

 العروض التي يتوّلى أحد المشاركين فيها تقديم أكثر من عرض واحد في نفسمجمع.
الصفقة سواء في إطار فردي أو ّ

كتابيا
الخاصة بفتح الظروف وتقييمها أن تدعو
يمكن ،عند االقتضاء ،للجنة
ّ
ّ
يقدموا المؤيدات المطلوبة في ملف طلب العروض إلى إتمام
المشاركين الذين لم ّ

ملفاتهم في أجل ال يتجاوز ّ 07أيام عمل من تاريخ جلسة فتح الظروف وذلك عن
طريق البريد السريع أو ب يداعها مباشرة بمكتب ضبط الهيكل العمومي المعني بطلب
العروض حتى ال تقصى عروضهم بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين وأال

يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
ـتم إال
وبخصــوص المحــامين الــذين صــدرت فــي شــأنهم عقوبــات
ّ
تأديبيــة ،ف ـ ّن اســتبعادهم ال يـ ّ
ـؤرخ فـي 28
من قبل لجنة المراقبة والمتابعة المحدثـة بمقتضـى األمـر عـدد  764لسـنة  2014م ّ

جــانفي 2014يتعلــق بضــبط شــروط واجـراءات تكليــف المحــامين بنيابــة الهياكــل العموميــة لــدى
ـعياتهم المهنيــة بالتنس ــيق مــع الهيئ ــة الوطنيــة للمح ــامين
التثب ــت بدّقــة ف ــي وضـ ّ
المحــاكم  ،بعــد ّ
مؤرخ في  28جانفي .2014
تطبيقا لمقتضيات الفصل  15من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
عملية تقييم العروض وترتيبها حصريا وفقا إحدى المنهجيات التالية:
وتتوّلى هذه اللجنة ّ
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منهجية تقييم العروض المتعّلقة باختيار محام ذو تكوين عام:
:1.14
ّ
أ-تعتمــد المعــايير الحص ـرّية التاليــة فــي صــورة رغبــة الهيكــل العمــومي فــي اختيــار محــام أو
شركة مهنية للمحاماة غير متخصصة
معايير الفرز

العدد األقصى المسند

العدد
1

المرسمين
المهنية للمحامين
التجربة العامة للمحامي أو ألعضاء الشركة
ّ
ّ
بالقسم المطلوب ( استئناف و/أو تعقيب)

 60نقطة

2

العلمية للمحامي و التكوين الستكمال الخبرة
المؤهالت
ّ

 30نقطة

3

العموميــة لــدى المحــاكم خــالل الــثالث
تجربــة المحــامي فــي نيابــة الهياكــل
ّ
سنوات األخيرة

 10نقطة
 100نقطة

المجمــــــوع العـــــام

ب : -إسناد األعداد:
المهنيــة للمحــامين بالقســم
 التجربــة العامــة للمحــامي أو ألعضــاء الشــركةّ

المطلوب (استئناف و /أو تعقيب) ( 60نقطة):

تسند  10نقطة بعنوان كل سنة ترسيم بالقسم المطلوب (تعقيب و /أو استئناف).
في صورة التنصيص صلب ملف الدعوة إلى المنافسة على فتح باب المشاركة
للمرسمين في التعقيب واالستئناف (أكثر من  5سنوات) في ذات القسط أو نفس طلب
المرسم فيه مع وجوب التقيد
العامة للمحامي المعني في القسم
العروض تحتسب الخبرة
ّ
ّ
بالسقف العددي األقصى المشار إليه في الجدول.
تبين تاريخ ترسيمه في
إلثبات التجرية
العامة ،ي ّ
قدم المترشح شهادة ترسيم مسّلمة من الهيئة ّ
ّ
القسم المعني (استئناف أو تعقيب).
العلمية للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة ( 30نقطة):
المؤهالت
ّ
ّ
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شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو

العلمية
الشهادة
ّ

شهادة الدكتوراه في القانون

شهادة الماجستير
5

العدد المسند

10

تحصل عليها المحامي تسند األعـداد بحسـب عـدد الـدورات
إضافة إلى الشهادات
ّ
العلمية التي ّ
التكوينية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
ّ
 تسـ ــند بصـ ــفة آليـ ــة  05نقـ ــاط لكـ ـ ّـل محـ ــام شـ ــارك فعليـ ــا أو تـ ــابع بنجـ ــا دورة تكوينيـ ــةالمهنيــة التــي تنظمهــا
ـتمر الســتكمال الخبـرة
ّ
متخصصــة فــي إطــار دورات التكــوين المسـ ّ
ّ
الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحـامين ويبلـس سـقف النقـاط بهـذا العنـوان

عشرة (.)10
تكوينيــة قــام بهــا محــامي فــي
 تســند نقطــة واحــدة ( )01لكـ ّـل مشــاركة ناجحــة فــي دورةّ
الدوليــة للمحــامين ويبلــس ســقف النقــاط بهــذا العنـوان خمســة نقــاط
إطــار أنشــطة الهياكــل
ّ
(.1)05

العلميــة والمشــاركة فــي هــذه الــدورات ،يقـ ّـدم المحــامي المترشــح نســخة
إلثبــات الشــهائد
ّ

العلمية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
مطابقة لألصل من شهادة
ّ

العموميـة لـدم المحـاكم خـالل الـثال
 تجربة المحامي في نيابـة الهياكـلّ

سنوات األخيرة ( 10نقاط)

تمت إنابته من قبل هيكل عمومي خـالل الـثالث
 تسند بصفة آلية  05نقاط ّلكل محام ّ
سنوات األخيرة ويبلس سقف النقاط بهذا العنوان عشرة (.)10

العموميــة ،يؤخــذ ،باإلضــافة إلــى ذلــك ،بعــين
1عنــدما يتعّلــق األمــر بتكليــف محــامي بقضــايا فــي الخــارج مــن قبــل الهياكــل
ّ
الدوليـة للمحـامين مـدى إلمـام
تكوينية قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل
االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات
ّ
ّ
المترش ــح بلغ ــة المحكم ــة المنش ــورة أمامه ــا القض ـ ّـية أو اللغ ــة المتّف ــق عليه ــا ف ــي العق ــد أو عن ــد االقتض ــاء اللغ ــة
المح ــامي
ّ
اإلنجليزية .ويمكن ،كذلك ،األخذ بعين االعتبار إضافة إلى هذه المقاييس ،انضواء المحامي أو شركة المحاماة فـي شـبكة
دولية لمكاتب محاماة من عدمه.
مهنية ّ
ّ
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إلثبــات هــذه اإلنابــات يقـ ّـدم المحــامي نســخا مــن عقــود اإلنابــات أو االتفاقيــات المبرمــة
مهمــة تكليــف ممضــاة مــن قبــل الهيكــل
مــع الهيكــل العمــومي أو شــهادة حســن إنهــاء ّ
العمومي.

المتحصلة على العدد الفني األدنى  60من  100نقطة
ال تقبل إال العروض
ّ
مدة ترسـيمه باالسـتئناف
منهجية تقييم العروض
: 3.14
الخاصة باختيار محام لم تتجاوز ّ
ّ
ّ
 5سنوات:
أ-في صورة رغبة الهيكل العمومي في تعيين أكثر من محام يجب عليه اختيار محـام
الحصرية التالية:
مدة ترسيمه باالستئناف  5سنوات وفقا للمعايير
لم تتجاوز ّ
ّ
معايير الفرز

العدد

العدد األقصى المسند

1

لمدة اقل من  5سنوات)
مرسم باالستئناف ّ
التجربة العامة للمحامي ( ّ

 50نقطة

2

العلمية للمحامي
المؤهالت
ّ

 30نقطة

3

العموميـ ــة أو األشـ ــخاص الطبيعيـ ــين أو
تجربـ ــة المحـ ــامي فـ ــي نيابـ ــة الهياكـ ــل
ّ
المعنويين الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة

 20نقطة
 100نقطة

المجمــــــوع العـــــام
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ب : -إسناد األعداد:
(مرســم باالســتئناف لمـ ّـدة اقــل مــن  5ســنوات)
 التجربــة العامــة للمحــاميّ

( 50نقطة):

تحذف 10نقاط بعنوان كل سنة ترسيم بقسم االستئناف.
العلمية للمحامي والتكوين الستكمال الخبرة ( 30نقطة):
المؤهالت
ّ
ّ

العلمية
الشهادة
ّ
العدد المسند

شهادة دكتوراه مرحلة ثالثة أو

شهادة الدكتوراه في القانون

شهادة الماجستير
5

10

تحصل عليها المحامي تسند األعـداد بحسـب عـدد الـدورات
إضافة إلى الشهادات
ّ
العلمية التي ّ
التكوينية التي تلّقاها أو شارك فيها على النحو التالي:
ّ
 تسـ ــند بصـ ــفة آليـ ــة  05نقـ ــاط لكـ ـ ّـل محـ ــام شـ ــارك فعليـ ــا أو تـ ــابع بنجـ ــا دورة تكوينيـ ــةالمهنيــة التــي تنظمهــا
ـتمر الســتكمال الخبـرة
ّ
متخصصــة فــي إطــار دورات التكــوين المسـ ّ
ّ
الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحـامين ويبلـس سـقف النقـاط بهـذا العنـوان

عشرة (.)10
تكوينيــة قــام بهــا محــامي فــي
 تســند نقطــة واحــدة ( )01لكـ ّـل مشــاركة ناجحــة فــي دورةّ
الدوليــة للمحــامين ويبلــس ســقف النقــاط بهــذا العنـوان خمســة نقــاط
إطــار أنشــطة الهياكــل
ّ
(.1)05

العموميــة ،يؤخــذ ،باإلضــافة إلــى ذلــك ،بعــين
1عنــدما يتعّلــق األمــر بتكليــف محــامي بقضــايا فــي الخــارج مــن قبــل الهياكــل
ّ
الدوليـة للمحـامين مـدى إلمـام
تكوينية قام بها محامي في إطار أنشطة الهياكل
االعتبار ضمن هذا المعيار الفرعي دورات
ّ
ّ
القضية أو اللغة المتّفق عليها في العقد.
المترشح بلغة المحكمة المنشورة أمامها
المحامي
ّ
ّ
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العلميــة والمشــاركة فــي هــذه الــدورات ،يقـ ّـدم المحــامي المترشــح نســخة
إلثبــات الشــهائد
ّ

العلمية وكذلك شهادة المشاركة في الدورة المعنية.
مطابقة لألصل من شهادة
ّ

العموميـة أو األشـخاص الطبيعيـين أو
 تجربة المحامي في نيابة الهياكلّ
المعنويين الخواص لدم المحاكم خالل الثال سنوات األخيرة ( 20نقطة)

تسند األعـداد بخصـوص هـذا المعيـار حسـب عـدد اإلنابـات التـي سـبق للمحـامي التعهـد بهـا مـن 01
جانفي  2020إلى تاريخ آخر أجل
لتقديم العروض وذلك على النحو المبين في الجدول الموالي:
ما بين  01و 10إنابات
العـــدد المســـند بعنـــوان
المراجع

ما بين  11و20

05

إنابة

ما بين  21و 30إنابة

10

أكثر من  30إنابة

15

20

المؤيدات:
العينات من
ّ
ج  -صيغ تقديم ّ
عينة اإلنابات أو رسائل التكليف حسبما يراه المترشح المشارك في طلب
تعتمد ّ
العروض .وبصفة عامة يتولى المحامي أو شركة المحاماة تقديم كل وثيقة تثبت إنجاز العمل
تم رفضها شكال.
موضوع اإلنابة وال يدخل ضمن احتساب التجربة القضايا التي ّ

ويكون المحامي مدعو إلـى جمعهـا وتخزينهـا حسـب السـنوات وحسـب طبيعتهـا بطريقـة تحفـ

السر المهني في أقراص ممغنطة أو ليزرّيـة أو كـذلك فـي وسـائل حفـ
حماية المعطيات
ّ
الشخصية و ّ
الفنية الستغاللها طبـق مواصـفات تـتالءم مـع التّجهيـزات المسـتعملة
إلكترونية تراعى فيها ّ
الضمانات ّ
ّ
في المجال وذلك لتقديمها ضمن عرضه.

 :4.13سير أعمال لجنة الفتح والتقييم:
النحو التّالي:
الفنية على ّ
عملية التقييم وترتيب العروض من الناحية ّ
تتم ّ
ّ

 تتــوّلى لجنــة الفــتح والتقيــيم تقيــيم العــروض وترتيبهــا علــى أســاس المعطيــات
15

المبينــة بعرضــه وبقيــة المالحــق المنصــوص عليهــا بملــف طلــب
الممضــاة و ّ

العــروض المدعومــة بالمؤيــدات وطبقــا للمعــايير والمقــاييس المعلنــة بكـ ّـراس

الشروط.




تض ـ ّـمن اللجنـ ــة أعماله ــا بتقريـ ــر لتقي ــيم العـ ــروض ممض ــي مـ ــن قب ــل كاّفـ ــة
أعضاءها بأسمائهم وصفتهم ومؤشر على كافة صفحاته.
يتولى الهيكـل العمـومي بعـد االنتهـاء مـن هـذه األعمـال توجيـه تقريـر تقيـيم
ورقيـ ــة و 7نسـ ــخ رقميـ ــة) إضـ ــافة إلـ ــى أصـ ــول
ـلية ّ
العـ ــروض (نسـ ــخة أصـ ـ ّ

بمذكرة تقديمية لطلب العروض ممضاة من قبـل
العروض ويكون مصحوبا ّ

المختص ــة للمراقب ــة والمتابع ــة بالهيئ ــة
رئ ــيس الهيك ــل العم ــومي إل ــى الّلجن ــة
ّ
العليا للطلـب العمـومي فـي أجـل أقصـاه  20يومـا مـن تـاريخ فـتح العـروض
إلجراء المراقبة الالّزمة عليها.
ويمك ــن ب ــالتوازي م ــع ه ــذا إرس ــال المل ــف ك ــامال عل ــى العنـ ـوان اإللكترون ــي
التالي haicop@pm.gov.tn
الفصل :15تعيين المحامي أو شركة محاماة:
المختصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئـة العليـا للطلـب العمـومي طبقـا ألحكـام
تجري اللجنة
ّ
ـؤرخ فــي  28جــانفي  2014مراقبتهــا علــى
الفصــل  7مــن األمــر عــدد  764لســنة  2014والمـ ّ

شرعّية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وترتيــب العــروض ومصــداقيتها وشفافيتها .وتتأّكــد من
الصبغة المقب ــولة لش ــروطهاااا .وتتثّب ــت من مطابق ــة مقاي ــيس التقي ــيم المعتم ــدة من قب ــل الهيك ــل
العمومي لمقتضيات ّكراس الشروط وتعيد النظر فيها ،عند االقتضاء.

توجه اللجنـة المـذكورة قـرار تعيـين المحـامي (يـن) إلـى الهيكـل
وبعد االنتهاء من هذه األعمالّ ،
العمومي المعني لتنفيذه.
الفصل  :16نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة وامضاء العقد:

ينشــر الهيكــل العمــومي وجوبــا نتــائو الــدعوة إلــى المنافســة واســم المتحصــل علــى عقــد اإلنابــة
16

على لوحة إعالنات موجهة للعموم وعلـى وموقـع الـواب الخـاص بـه عنـد االقتضـاء.ويوجه هـذا
ـتم تعييــنهم بهــذه
اإلعــالن إلــى الهيئــة
ّ
ـتم إعــالم بقيــة المشــاركين الــذين لــم يـ ّ
الوطنيــة للمحــامين ويـ ّ
المادية بطريقة تعطي تاريخا ثابتا.
مادية أو
ّ
النتائو بكل وسيلة ّ
المختصة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة
يمكن الطعن في قرار اإلسناد الصادر عن اللجنة
ّ
ـؤرخ فـي
العليا للطلب العمومي طبقا ألحكام الفصل  7مـن األمـر عـدد  764لسـنة  2014والم ّ
المختصة.
 28جانفي  2014لدى المحكمة
ّ

يجــب علــى المحــامي إمضــاء العقــد المحــرر باللغــة العربيــة طبــق النمــوذج المصــاحب لهــذا.

أهميتهــا وضــرورة توضــيحها وذلــك حســب مقتضــيات وواقــع
ويمكــن إضــافة بنــود يــرى الطــرفين ّ
نشاط الهيكل العمومي دون تغيير البنود الجوهرية للعقد والمساس باألتعاب.
وعلى إثر المصادقة على العقد وامضائه ،يتولى صاحب العقد اتخاذ كل اإلجراءات
المهمة بمجرد تسلم اإلذن بذلك.
الضرورية لضمان انطالق
ّ
إال ّأنه ،في صورة نكول المحامي أو شركة المحاماة التي وقع اختيارها نهائيا لإلنابة يحرم

لمدة سنتين ( )02تحتسب
كل الهياكل العمومية ّ
من المشاركة في عقود اإلنابات التي تنظمها ّ
لمدة تجاوزت عشرة ( )10أيام عمل.
رد ّ
من تاريخ إعالمه بقبوله النهائي الذي بقي دون ّ
المختصة
يقدم المشتري العمومي تقري ار خاصا في الغرض إلى اللجنة
وفي هذه الحالة ّ
ّ
يتضمن مقتر حرمان المحامي أو شركة المحاماة من
لمتابعة ومراقبة نيابة المحامين
ّ
الوطنية
المشاركة في طلبات العروض .وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة
ّ

للمحامين بذلك.

تتولى الصيدلية المركزية التونسية إمضاء عقد النيابة وذلك في أجل سبعة أيام من
تاريخ تبليس قرار اللجنة ويتعين عليه موافاة اللجنة ببطاقة إسناد عقد النيابة تتضمن البيانات
والمعطيات المنصوص عليها بالعقد.
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ملحق عدد  : 1وثيقة ّ
التعهد
ملحق عدد  :2بطاقة ارشادات عامة حول المشارك
ملحق عدد  :3تصريح على الشرف بعدم التاثير في مختلف اجراءات التعيين ومراحل انجاز ّ
المهمة
ملحق عدد  :4تصريح على الشرف بعدم مباشرة العمل لدى (الهيكل العمومي) صاحب طلب العروض
ملحق عدد  :5تصريح على الشرف بعدم الوجود في احدى الحاالت االق ّ
صائية المنصوص عليها بالفصل 4
من ّكراس الشروط
ملحق عدد  :6تصريح على الشرف ّ
بصحة البيانات والمراجع ّ
ّ
الخصوصية المذكورة في
العامة و /او
العرض
ملحق عدد  :7التزام المحامي (المنفرد) او المحامين المباشرين (في صورة ّ
تجمع)
ّ
او اعضاء الشركة ّ
القضائية
المهنية للمحاماة بنيابة الهيكل العمومي لدى المحاكم و سائر الهيائت
واالدارّية.
ملحق عدد  :8التجربة العامة للمحامي المباشر او المحامين المباشرين (في حالة مجمع) او للمحامين
المنتمين للشركة ّ
المهنية للمحاماة (من تاريخ الترسيم الى تاريخ فتح العروض)
ملحق عدد ّ :9
(يتعلق فقط باختيار محام او اعضاء الشركة ّ
المهنية للمحامين في االختصاص المطلوب)
ّ
قائمة المراجع ّ
الخصوصية للمحامي المباشر او المحامين المباشرين (في حالة مجمع)
المبينة للتجربة
او للمحامين المنتمين للشركة ّ
المهنية للمحاماة خالل الخمس سنوات االخيرة (من  1جانفي.....الى
تاريخ فتح العروض)
ّ
ّ
ملحق عدد  9مكرر( :يتعلق فقط باختيار محام لم تتجاوز مدة ترسيمه باالستئناف  5سنوات)
ّ
قائمة المراجع ّ
العمومية او االشخاص الطبيعيين او المعنويين
المبينة لتجربة المحامي في نيابة الهياكل
الخواص لدى المحاكم خالل الثالث سنوات االخيرة (من  1جانفي.....الى تاريخ فتح العروض)
ملحق عدد  :10الشهائد ّ
العلمية وقائمة الدورات التكوينية المتخصصة الستكمال الخبرة و الدراسات
ّ
المتخصصة.
والمقاالت والبحوث
ّ
ملحق عدد  :11قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم خالل الثالث سنوات
االخيرة ( بالنسبة للمحامين ذو تكوين عام وتكوين متخصص)
ملحق عدد  :13عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر او مجمع المحامين المباشرين او الشركة المهنيةّ
للمحاماة  ،والهيكل عمــومي.
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ملحق عدد 1

تعهد
وثيقة ال ّ

( ذكر القسط المترشح فيه ).............................

 إني الممضي أسفله (االسم واللقب والصفة).......................................................1 المتصرف باسم ولحساب..........................................................................: -المنخرط بصندوق الحيطة و التقاعد تحت عدد.................. :لسنة...........................

المعين محل مخابرته بـ(ذكر العنوان بالكامل)......................................................
ّ
 -بصفتي ......................................................................................... :

2
المكونة لملف طلب العروض المتعّلق ب نابة
وبعد اإلطالع على جميع الوثائق اآلتي ذكرها و ّ
المحامي (يحدده الهيكل العمومي) :

)(1ملف طلب العروض.

( )2وثيقة التعهد التي تمثّل وثيقة االلتزام.
( )3عقد النيابة.

وبعد أن قّدرت على مسؤوليتي طبيعة وشروط الخدمات المزمع انجازها.
أتعهد وألتزم بما يلي:
ّ

المهمة المسندة لي دون تحّف .
 )1قبول
ّ
المحددة
القانونية المطلوبة وفقا للشروط المبينة بالوثائق المذكورة أعاله ،مقابل األجرة
 )2انجاز الخدمات
ّ
ّ
طبق بنود العقد.
الخاصة باإلنابات لدى المحاكم موضوع الصفقة خالل مدة قدرها
 )3تسليم التقارير
ّ
(........................يحددها الهيكل العمومي) من تاريخ اإلعالم به وفقا لما ينص عليه العقد.
 )4اإلبقاء على شروط هذا التعهد مدة()120يوما ابتداء من اليوم الموالي آلخر أجل محدد لقبول

العروض.

أي حجر قانوني.
 )6أشهد أنني لست (أو ّ
أن الشركة التي أمثلها ليست) في حالة تضارب مصالح أو ّ
وفي صورة ثبوت خالف ذلك ،ف نه يتم فسخ العقد بصفة آلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية المترتبة عن

ذلك.

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

2يمكن إضافة وثائق أخرى عند االقتضاء
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يدفع الهيكل العمومي المبالس المستوجبة بموجب عقد الصفقة وتحويلها إلى الحساب المفتو بالبنك أو

البريد ....................................................................................... :تحت

الهوية البنكية أو البريدية)
عدد( .......................... :ذكر
ّ

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 أو اسم شركة المحـاماة.................................................................
تاريخ

الترسيم

قسم

في

االستئناف

السنة.................................................
تاريخ

الترسيم

قسم

في

:

:

التعقيب

اليوم/

اليوم/

الشهر/
الشهر/

السنة...................................................

المقر.........................................................................................
عنوان ّ

عنوان موقع الواب إذا
........................................
الهاتف.................................................................................. ............:
كان

للمحامي

موقع

واب

وفقا

لإلجراءات

القانونيّة:

العنوان اإللكتروني للمحامي أو شركة المحاماة.....................................................................

المعرف الجبائي..................................................................................
رقم
ّ
الشخص

المفوض
ّ

وثائق

إلمضاء

العرض(االسم

واللقب

والصفة).........................................
حرر بـ  ..................في......................
ّ
(إمضاء وختم المشارك)

الخاصة به.
كل عضو تقديم الوثيقة
تجمع شركات محاماة أو محامين ،يجب على ّ
ّ
مالحظة :في صورة ّ
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ملحق عدد 3

تصريح على الشرف بعدم التأثير

المهمة
في مختلف إجراءات التعيين ومراحل إنجاز
ّ
إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب).
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

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 لدم الصيدلية المركزية التونسية
صاحب طلب العروض

إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

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 الصيدلية المركزية التونسية
ّ
أو مضت عن انقطاعي عن العمل بها مدّة خمس سنوات على األق ّل.
(وفي صورة القيام بإعالم الهيكل طبق أحكام األمر عددد  1875لسدنة  ،1998فترفدق نسدخة
من مكتوب اإلعالم مؤ ّ
شدر عليده مدن قبدل الهيكدل يوضّدة بدقّدة تداريخ إللدك أو اإلدالء بعالمدة
البلوغ عند االقتضاء).

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 5

تصريح على الشرف بعدم الوجود في إحدم

كراس الشروط
الحاالت
ّ
اإلقصائية المنصوص عليها بالفصل  2من ّ
إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب).
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

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

المعيّن مح ّل مخابرته بـ (العنوان الكامل)

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

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

المس ّمى فيما يلي "المشارك"
أصد ّدرح علددى شددرفي أنّددي وكافّددة أعضدداء الفريددق المتددد ّخل مددن المحددامين المقتددرحين ،عنددد
االقتضدداء ،ال نوجددد فددي إحددد حدداالت المنددع المنصددو

ّ
المددنلم لمهنددة
عليهددا بالمرسددوم

المحاماة.
أصرح أنّنا ال نوجدد فدي إحدد الحداالت المنصدو
كما
ّ

عليهدا بدالفقرة األخيدرة مدن الفصدل

الثاني من كراس شروط طلب العروض.
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عدد 6

بصحة البيانات
تصريح على الشرف
ّ
المذكورة في العرض

إنّي الممضي أسفله (االسم واللّقب)
ممثّل الشركة المهنيّة للمحامين

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

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

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 التي قدّمتها في هإلا العرض بما في إللك التجربة العا ّمة
ّ
و /أو الخصوصيّة.
وأتح ّمل مسؤوليّتي القانونيّة في صورة ثبوت خالف إللك أو تبعا لعدم تقديمي للّجنة المكلّفة
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
تجمع)
التزام المحامي (المنفرد) أو المحامين المباشرين (في صورة ّ

المهنية للمحاماة بنيابة الصيدلية المركزية التونسية
أو أعضاء الشركة
ّ
اإلدارية
ضائية و ّ
لدم المحاكم و سائر الهيئات الق ّ
أقر
إني الممضي أسفله (االسم واللّقب) ………………………………………………ّ ………….............................................
ّ
والمتكون من السيّدات والسادة اآلتي إلكرهم يلتزم (ألتزم) بإنجاز
بأن الفريق المتدخل ،عند االقتضاء،
ّ
أقر بصحة كافّة المعلومات الواردة بهإلا العرض:
المه ّمة كما ّ
االسم واللقب

الترسيم

محل المخابرة

إمضاء المحامي

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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ملحق عـدد 8

التجربة العامة للمحامي المباشر أو المحامين المباشرين (في حالة مجمع) أو
المهنية للمحاماة
للمحامين المنتمين للشركة
ّ
(من تاريخ الترسيم إلى تاريخ فتح العروض)

االسم واللقب
رقم التسجيل بالهيئة الوطنيّة للمحامين وتاريخه
تاريخ الترسيم بقسم االستئناف (اليوم /الشهر /السنة) *
تاريخ الترسيم بقسم التعقيب (اليوم /الشهر /السنة) *
محل المخابرة

* نسخة من شهادة الترسيم تعطي تاريخا ثابتا للترسيم.
حرر بـ .............................في
ّ

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

(إمضاء وختم المشارك)
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مدة ترسيمه باالستئناف  5سنوات)
ملحق عـدد( 9يتعّلق فقط باختيار محام لم تتجاوز ّ
العمومية أو األشخاص الطبيعيين
المبينة لتجربة المحامي في نيابة الهياكل
ّ
قائمة المراجع ّ

أو المعنويين الخواص لدم المحاكم خالل الثال سنوات األخيرة (من  1جانفي2022إلى
تاريخ فتح العروض)

العدد الرتبي
الهيكل العمومي أو الشخص الخاص

موضوع اإلنابة

المحكمة

1

عدد القضيّة

الطور

تاريخ بداية وانتهاء
المهمّة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

(إمضاء وختم المشارك)
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 يمكن نسخ الجدول إلضافة المراجع والقضايا المقترح التنصيص عليها بالعرض.

العلمية وقائمة الدورات التكوينية الستكمال الخبرة و الدراسات والمقاالت
ملحق عـدد 10الشهائد
ّ
والبحو .
عر

السنة

الشهادة  /الدورة /المقال العلمي
الشهائد العلميّة

1
2
3

الدورات التكوينية للمحامين في إطار أنشطة الهياكل الدولية
1
2
3
4

الدورات التكوينية و شهائد استكمال الخبرة المسلمة من قبل الهيئة الوطنية بالتنسيق مع المعهد األعلى للمحامين
1
2
3

الدراسات والمقاالت والبحوث المتخصّصة ( .ذكر الميدان المطلوب أو المشابه)
1
2
3
4

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

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

(إمضاء وختم المشارك)

يقدم المحامي المترشح نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المعنية.
ّ
العلمية وسنة النشر.
يقدم المحامي المترشح نسخة من كل دراسة أو مقال أو بح مع ذكر عنوان المجّلة
ّ
ّ
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ملحق عدد ( 11يتعّلق باختيار محامي ذو تكوين عام وكذلك المحامي ذو تكوين
متخصص)
ّ

قائمة تجربة المحامي في نيابة الهياكل العموميّة لدى المحاكم خالل الثالث سنوات األخيرة
الهيكل العمومي أو الشركة الناشطة في
القطاع العام التي قام المحامي أو شركة
المحاماة بنيابتها

تاريخ إنجاز هذه األعمال

ميدان النزاع

النتائج المح ّققة أو نتائج
األعمال المنجزة

سنة ..................................

سنة ..................................

سنة ..................................

إمضاء وختم المترشح
حرر بـ .............................في
ّ

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

مهمـة تكليـف
ّ
يقدم المحامي نسخا من عقود اإلنابات أو االتفاقيات المبرمة مع الهيكـل العمـومي أو شـهادة حسـن إنهـاء ّ
ممضاة من قبل الهيكل العمومي.
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ملحق عدد 12

عقد النيابة المبرم بين المحامي المباشر أو

المهنية
مجمع المحامين المباشرين أو الشركة
ّ
للمحاماة  ،والصيدلية المركزية التونسية

1

األول :تعريف المه ّمـة:
الفصل ّ
تتمثّل مهمة:
األستاإل ..........................................................................................
أو
(مج ّمع المحامين موضوع اتفاقية الشراكة) ...................................................
أو
(الشركة المهنيّة للمحاماة) .......................................... .........................
طبق هإله االتفاقية في نيابة الصيدلية المركزية التونسية والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة
في حقهاوالدفاع عنها لد المحاكم وسائر الهيئات القضائية سواء في تونس أو كإللك
خارجها عند االقتضاء.
والمعين محل مخابرته ب (إلكر العنوان كامال)
الفصل  : 2التشريع والتراتيب المطبّقة بالعقد:
تخضع هإله الصفقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .كما يخضع صاحب العقد
وأعوانه إلى التشريع الجاري به العمل في المادة الجبائية والضمان االجتماعي.
2

الفصل  : 3األتعــاب :
األول أعاله بصفة
 تضبط أتعاب المحاماة بخصوالمها ّم المشار إليها بالفصل ّ
جمليّة جزافيّة طبق أحكام القرار المشترك الصادر عن وزير العدل والوزير المكلف
بالتجارة والتي تشمل معاليم نشر القضايا والمصاريف المكتبيّة ومعاليم الطوابع
الجبائية ،دون تلك المتعلّقة باستخراج األحكام.
 يتم تجميع عدد ) (02قضايا كحد أدنى وأربعة ( )04قضايا كحد أقصى ،وتعتبرأتعاب قضية واحدة في صورة توفر الشروط التالية:
 القضايا في نفس الطور والتي تعد مرتبطة ببعضها بالنلر إلى وحدة الموضوع أو
السبب أو المادة.
ّ
متطلبات الملف أو اإلنابات وخصوصيّاتها.
1يمكن إضافة فصول أخرى وذلك حسب
المكونة للفصل المتعلّق باألتعاب.
2بجب المحافظة على الفقرات الثالث
ّ
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 القضايا أو األإلون على العرائض بالنلر إلى طبيعتها من حيث تشابهها أو تداولها أو
سهولة معالجتها نلرا الستقرار فقه القضاء بشأنها
يمكن للصيدلية المركزية التونسية إإلا ما تبين لها أن المحامي قد بإلل العناية الالزمة وحقق
نتائج إيجابية بالنلر إلي القضية المتعهد بها ودرجة تشعبها ،أن يسند له منحة تكميلية تقدّر
من قبلها وإمضاء ملحق في الغرض بين الطرفين وإللك بعد استكمال جميع أطوار
صة للمتابعة والمراقبة
التقاضي .يت ّم عرض مشروع الملحق مسبقا على اللجنة المخت ّ
المحدثة بالهيئة العليا للطلب العمومي على أن تدخل هإله المنحة ضمن السقف المحدّد
للمحامي.
المهنية:
المسؤولية
الفصل :4عقد تأمين
المدنية و ّ
ّ
ّ
يتعين على المحامي صاحب عقد اإلنابة تقديم عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية،
ساري المفعول في تاريخ إبرام العقد وقبل الشروع في أي قضيّة.
كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب(ة) العقد ،تجديد عقد التأمين سنويا إلى
حين اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية ُمت َع َّهد بها وانقضاء كامل مدة العقد بما في إللك
السنة الرابعة والتي تم إضافتها بمقتضى ملحق في الغرض عند االقتضاء.
ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوعين بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة
تع ّهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة).
ويصبة عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوعان بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر
قضية يتعهد بها المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة).
وإإلا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل الصيدلية المركزية التونسية قبل انقضاء األجل
المإلكور أعاله وإللك بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية
وسيلة أخر تعطي تاريخا ثابتا لهإلا اإلعالمّ ،
بأن المحامي أو شركة المحاماة المعني(ة) لم
يف (لم تف) بالتزاماته(ها) التعاقديّة ،يتم االعتراض على انقضاء عقد التأمين .وفي هإله
الحالة ،ال يصبة عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في الغرض تسلّمها الصيدلية المركزية
التونسية.
الفصل  : 5االلتزامات المحمولة على كاهل الصيدلية المركزية التونسية :
أ -تلتزم الصيدلية المركزية التونسية بتوفير اللروف المالئمة إلنجاز المحامي لمه ّمته.
ولهإلا الغرض ،يتولى بصفة 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 بمإلكرة توضيحية تلخ معطيات الملف وطلبات الصيدلية
المركزية التونسية.
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.
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ال يمكن للصيدلية المركزية التونسية كشف المعطيات الماليّة والمؤيدات
ث-
العلميّة المتعلّقة بالمحامي أو بشركة المحاماة المتعاقد معه طبق أحكام الفقرة األولى
مؤرخ في  28جانفي  2014المتعّلق
من الفصل  15من األمر عدد  764لسنة 2014ال ّ
بضبط شروط واجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم

والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية.
الفصل  : 6االلتزامات المحمولة على كاهل المحامي أو الشركة المهنية للمحاماة :
يلتزم المحامي أو شركة المحاماة بما يلي:
 قبول رسالة التكليف والقيام بجميع اإلجراءات القانونيّة المستوجبة وفي صورةالرفض غير المبرر يعتبر إللك نكوال موجبا لفسخ عقد النيابة ولحرمانه من المشاركة
لمدة سنتين ( )02تحتسب من
كل الهياكل العمومية ّ
في عقود اإلنابات التي تنظمها ّ
لمدة تجاوزت عشرة ( )10أيام عمل.
تاريخ رفضه بقبوله
رد ّ
المهمة الذي بقي دون ّ
ّ
المختصة
ير في الغرض إلى اللجنة
يقدم المشتري العمومي تقر ا
وفي هذه الحالة ّ
ّ

يتضمن مقتر حرمان المحامي أو شركة المحاماة من
لمتابعة ومراقبة نيابة المحامين
ّ
المشاركة في طلبات العروض .وتتخذ اللجنة قرارها في هذا الشأن وتعلم الهيئة

الوطنية للمحامين بذلك.
ّ
-

-

-

بإلل العناية الالزمة للدفاع عن مصالة الهيكل العمومي عند نيابته له أمام المحاكم أو
الهيئات القضائيّة.
حضور كل الجلسات بنفسه أو بواسطة مساعديه ،عند االقتضاء ،وإعالم الهيكل
العمومي كتابيا بمآلها في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ انعقادها أو اإلعالن عنها من
الجهة المتع ّهدة.
صصة للنلر في المسائل المتعلقة بنزاعات الهيكل العمومي أو
حضور االجتماعات المخ ّ
بدراسة الملفات التي وقع تكليفه بها قصد إبداء رأيه فيها أو إحاطة الهيكل العمومي فيها.
ولهإلا الغرض،
تتولى الصيدلية المركزية التونسية دعوته كتابيا سواء عن طريق الفاكس أو البريد
اإللكتروني لحضور هإله االجتماعات وإللك قبل انعقادها وفي حيّز زمني معقول.
تمكين الصيدلية المركزية التونسية ،مقابل وصل تسلّم ،من مشروع العريضة قبل
إمضائها حتى تبدي رأيها فيها .وفي صورة عدم إبداء الصيدلية المركزية التونسية
بمالحلات حولها في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من تاريخ تسلمها من قبله ،فيعدّ إللك
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موافقة ضمنية منه على محتواها وإإلن للمحامي بمواصلة اإلجراءات التي يقتضيها
القانون
الفصل : 7طرق خالص صاحب العقد:
يت ّم خال صاحب العقد عن طريق:
□ تحويل إلى الحساب الجاري لصاحب العقد
الفصل  : 8شروط الخالص
 1.8دفع قسط ّأول على الحساب:
تسند نسبة  %10من أتعاب القضيّة المتع ّهد بها بعنوان قسط أول على الحساب وال يجوز
للهيكل العمومي منة صاحب العقد هإلا القسط إال في صورة تقديمه طلبا صريحا للتمتع به.
- 2.8تقديم مذكرة األتعاب:
يت ّم خال صاحب العقد بناء على موافاته لـ الصيدلية المركزية التونسية بمإلكرة خال
أتعاب.
- 3.8تسديد المستحقات:1
 يت ّم تمكين الصيدلية المركزية التونسية من نسخة من شهادة في خال معاليم الضمانمعاليم انخراطه في صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وما يفيد
االجتماعي وخال
سالمة وضعيّته الجبائيّة و قيامه بتأمين مسؤوليته المدنيّة وإللك وجوبا قبل خال
األتعاب.
 يت ّم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل خمس وأربعون( )45يوما من تاريخ استالم مإلكرة األتعاب مستوفية الشروط وبعد التصرية بالحكم.
وفي خالف إللك يتمتع صاحب العقد وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم
الإلي يلي انتهاء األجل المإلكورة أعاله،
تحمل على الصيدلية المركزية التونسية أجر عدول التنفيإل وكإللك أجرة عدول اإلشهاد
والخبراء ومصاريف الترسيم بإدارة الملكية العقارية.
كما يتح ّمل الصيدلية المركزية التونسية مصاريف التنقل المتعلّقة باإلنابات خارج مجال
منطقة تونس الكبر أو خارج مراكز الواليات التي حيث عيّنت مح ّل مخابرتهم عندما
تتجاوز مسافة التنقل التي يقطعها المحامي أو أعضاء شركة المحاماة لهإلا الغرض  30كلم
في حدود حاالت التنقل الفعليّة والثابتة للمحامي ،شخصيّا ،أو ألعضاء شركة المحاماة
بملف اإلنابة وإللك طبقا للتعريفة المنصو عليها بالقرار المشترك بين وزير
المتع ّهدين
ّ
العدل والوزير المكلف بالتجارة المؤرخ في  22أفريل .2016

1يمكن للهيكل العمومي التنصيص صلب مشروع العقد قبل اإلعالن عن المنافسة على تسديد المستحقات الجزئيّة في صورة
اللجوء إلى تجميع اإلنابات.
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الملف التنقّل للخارج ،يتكفّل الهيكل العمومي بتح ّمل مصاريف
وإإلا ما اقتضت ضرورة
ّ
التنقّل واإلقامة حصريّا في حدود أيّام المه ّمة دون سواها بما في إللك يومي الإلهاب
والرجوع.
وفي كل الحاالت ،يجب أن تكون النفقات التقديرية المتعلّقة بالنقل واإلقامة في الخارج
موضوع مشروع ملحق يعرض وجوبا وبصفة مسبقة على أنلار اللجنة المحدثة بالفصل 07
من األمر عدد  764وإللك بصرف النلر عن الفصل عدد  03من هإلا العقد المتعلق باألتعاب.
إالّ أنّه وفي صورة تسبقه المصاريف من قبل المحامي أو شركة المحاماة ،يتولى الهيكل
العمومي خالصها على أساس فواتير مثبتة لهإله األعمال مسلّمة من المعنيين القائمين
باألعمال موضوع االسترجاع وإللك إثر التثبت من القيام بالمهمة على أساس قاعدة العمل
المنجز.
الفصل  : 9مدّة العقد :
تضبط مدّة العقد بـثالثة سنوات تبدأ من التاريخ المضمن بالعقد الممضى بين الطرفين.
وفي صورة وجود قضايا جارية في تاريخ انتهاء مدّة العقد ولم يتم تعيين محامي أو شركة
صة للمتابعة والمراقبة المحدثة بالهيئة العليا للطلب
مهنيّة للمحاماة من قبل اللجنة المخت ّ
العمومي فيتولى صاحب العقد مواصلة هإله القضايا وفق قواعد العناية المهنيّة وإللك إلى
حين انتهاء طورها الجاري ،دون سواه والتصرية بالحكم.
الفصل  : 10تنفيذ العقد :
يجب على المحامي أن يلتزم بتنفيإل مقتضيات العقد بنفسه وال يمكن بأي حال من األحوال
للهيكل العمومي تغيير المحامي إال في الصورة المنصو عليها بالفصل  11أو حدوث
أمر طارئ أو قوة قاهرة حالت دون قيام صاحب العقد بتنفيإل التزاماته.
و في هإله الصورة يجب علي المحامي إعالم الهيكل العمومي بإللك كتابيا وال يمكنه مناولة
النيابة إلى أي محام أخر.
عليها
و في صورة تخلي المحامي (صاحب العقد) بخالف الحاالت المنصو
بالفصل  11أو حدوث أمر طارئ أو قوة قاهرة يتّخإل الهيكل العمومي اإلجراءات المستوجبة
بهدف تعيين محام (ين) أخر ضمانا الستمرارية سير المرفق العام عوضا عن المحامي
المتخلي(ن) عن المه ّمة تطبيقا للفصل  5من األمر عدد  764المؤرخ في  28جانفي
.2014
ّ
المطة األولى من
كما يجب على الهيكل في هإله الصورة األخيرة العمومي تطبيق
الفصل السادس لهإلا العقد.
الفصل : 11فسخ العقد:
مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة والفصل  ،9تفسخ هإلا العقد ،آليا في الحاالت التالية:
 وفاة المحامي أو حل الشركة المهنية للمحاماة أو اإلحالة على عدم المباشرة.35

 عدم إيفاء صاحب العقد بالتزاماته التعاقدية .وفي هإله الصورة يوجه له الهيكلالعمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في
أجل محدّد ال يق ّل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه .وبانقضاء هإلا األجل،
ّ
المطة األولى من الفصل
يمكن الصيدلية المركزية التونسية فسخ العقد وتطبيق
السادس لهإلا العقد.
 إإلا ثبت لد الصيدلية المركزية التونسية إخالل صاحب العقد بالتزامه وإهدار حقالصيدلية المركزية التونسية في 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.
الفصل :13في صورة قرار الصيدلية المركزية التونسية تغيير صاحب العقد دون وجود
مبررات قانونيّة أو واقعية ثابتة لإللك  ،في قضيّة ال زالت جارية ،ففي هإله الحالة،تصرف
له وجوبا أتعابه كاملة التي تحتسب طبق أحكام الفصل الثالث من هإله االتفاقية وإللك عمال
المؤرخ في  20أوت  2011والمتعلّق
بأحكام الفصل  40من المرسوم عدد  79لسنة 2011
ّ
بتنليم مهنة المحاماة.
الفصل :14الحفاظ على السرية

يكتسي كامل العقد صبغة السرية من حيث شروط التنفيذ ويخضع الطرفان لكل
االلتزامات العامة المتعلقة بالمحافظة على السرية.
الفصل :15النزاهة

يخضع كل المتدخلين مهما كانت صفتهم في تنفيذ هذا العقد لحساب الطرف األول
لألحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح.
فض النزاعات:
الفصل : 16
ّ
في حالة نشوب خالف في تأويل أحكام هإلا العقد ،تب ّجل وجوبا المساعي الصلحية .ولهإلا
الغرض يتولى أوال الصيدلية المركزية التونسية مراسلة اللّجنة المحدّثة بمقتضى الفصل ()7
مؤرخ في  28جانفي  2014المتعّلق بضبط شروط
من األمر عدد  764لسنة ّ 2014
واجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية

صلحية أو تقديم مقتر أخر لفض الخالف.
والعسكرية دون سواها القت ار تسوية
ّ
الوطنية للمحامين لحضور الجلسة لفض النزاع
تتم دعوة ممثّل الهيئة
ّ
وفي هذه الحالة ّ
المعروض عليها بالحسنى.
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وبانقضاء أجل شهر من تاريخ توصل اللجنة بمكتوب الهيكل العمومي دون فصل الخالف
وديّا ،فيمكن للطرف األكثر حرصا لمواصلة اإلجراءات القانونية التي يراها للدفاع عن
صة.
حقوقه لد المحكمة المخت ّ
الفصل  : 17مصـاريف التسجيل :
تحمل مصاريف التسجيل على المحامي أو شركة المحاماة.
الفصل  :18صحة العقد:
ال يكون هإلا العقد نافإلا إال بعد إمضائه من قبل:
□ الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية
الفصل  :19مح ّل المخـابرة:
عيّن كل طرف محل مخابرته في عنوانه المإلكور أعاله .غير أنّه يمكن ألحد الطرفين تغيير
إللك بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ للطرف اآلخر أو كإللك عن
طريق إعالم بواسطة عدل التنفيإل.

حــرر بـ .........في ..................
ّ
اإلمضــاءات
الصيدلية المركزية التونسية

المحـــــــــامي
أو
تجمع المحامين
أو
الشركة
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الصيدلية المركزية التونسية
استشارة وطنية عدد  2022/19للمرة الثانية
اعالن طلب عروض حول تكليف محامين لنيابة الصيدلية المركزية التونسية لدم سائر المحاكم و الهيئات القضائية
و االدارية خالل السنوات  2023الى 2025
تعتزم الصيدلية المركزية التونسية تكليف عدد  08محامين مباشرين من بين المرسمين بجدول المحامين لنيابتها لدى سائر المحاكم و الهيئات
القضائية و ذلك للفترة الممتدة من  2023الى  2025موزعة على كراس شروط كما يلي:
 -/1االقساط المتتعلقة بتكليف محامين مباشرين لنيابة الصيدلية المركزية التونسية لدم سائر المحاكم و الهيئات القضائية
( محامين لدم التعقيب و استئناف اكثر من  5سنوات):
القسط

عدد

الترسيم

الواليات

محل المخابرة

المحامين

طريقة
المشاركة

01

02

مهنية للمحاماة على
تعقيب أو شركة ّ
تتضمن على األقل محام لدى
أن
ّ

02

02

إستئناف أكثر من  5سنوات

03

01

04

01

05

01

الجملة

07

التعقيب

منفرد او
كامل تراب الجمهورية

تونس الكبرى

شركة مهنية
للمحامة على
ان تتضمن
على االقل
محامي لدى
التعقيب

الشمال الشرقي و الساحل

سوسة
""""""""""""

تعقيب أو إستئناف أكثر من 5
سنوات

الوسط و الجنوب الشرقي

صفاقس
مدنين

الجنوب الغربي

""""""""""""""

قفصة
"""""""""
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 -/2قسط يتعلق بتكليف محامين لم يتجاوز مدة ترسيمهم باالستئناف خمس ( )5سنوات لنيابة الصيدلية المركزية التونسية لدم سائر المحاكم
و الهيئات القضائية :
القسط

عدد المحامين

الترسيم

الواليات

06

01

محامين لم يتجاوز مدة

كامل تراب الجمهورية

محل

طريقة

المخابرة

المشاركة

تونس الكبرى

منفرد

ترسيمهم باالستئناف
خمس ( )5سنوات
فهلى الراغبين في المشاركة سحب كراس الشروط مجانا من الصيدلية المركزية التونسية الكائن مقرها ب  51شارع  10ديسمبر  1948حي
المهرجان المنزه  1تونس ( مكتب الضبط المركزي) بداية من تاريخ اول نشر لهذا االعالن خالل توقيت العمل االداري ،او تحميل كراس الشروط
مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية( )www.marchespublics.gov.tnو موقع الهيئة الوطنية للمحامين
) )www.avocat.org.tnاو موقع الصيدلية المركزية التونسية ))www.phct.com.tn
يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة :يتضمن العرض الفني و الوثائق االدارية و جميع مؤيداتها في ظرفين منفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلين و مختومين يدرجان في
ظرف ثالث يختم و يكتب عليه " ال يفتح طلب عروض استشارة وطنية عدد  2022/19متعلق بتكليف محامين مباشرين لنيابة الصيدلية المركزية
التونسية لدى سائر المحاكم و الهيئات القضائية بالنسبة لإلقساط المتعلقة بتكليف محامين مباشرين لنيابة الصيدلية المركزية التونسية لدى سائر
المحاكم و الهيئات القضائية ( محامين لدى التعقيب و استئناف اكث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من  5سنوات)،او بتكليف محامين لم يتجاوز مدة ترسيمهم
باالستئناف خمس ( )5سنوات لنيابة الصيدلية المركزية التونسية لدى سائر المحاكم و الهيئات القضائية بالنسبة للقسط السادس المضمن بالجدول
الثاني.
توجه الظروف المحتوية على العروض عن طريق البريد مضمون الوصول او عن طريق البريد السريع الى العنوان التالي :الصيدلية المركزية
التونسية  51شارع  10ديسمبر  1082 – 1948حي المهرجان المنزه  - 1تونس
او تودع مباشرة لدى مكتب الظبط المركزية على العنوان المذكور اعاله مقابل وصل في الغرض.
يقصى آليا :
 كل عرض ورد بعد االجال كل عرض لم يكن مغلقا و مختوما كل عرض تضمن تغييرات او تحفظات ادخلها المشارك على بنود كراس الشروط و لم يتم رفعها خالل االجل االضافي الممنو له من قبلالصيدلية المركزية التونسية.
حدد اخر اجل لقبول العروض ليوم الجمعة الموافق ل  09ديسمبر 2022

على الساعة العاشرة صباحا و تلغى كل العروض الواردة بعد هذا التاريخ و التوقيت و يعتمد ختم مكتب الضب المركزي.
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