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 طلب العروضموضوع :ألّول ا الفصل

 

للمحاماة، من  مهنيةمحاٍم مباشر أو شركة  40عددطلب العروض في اختيار  يتمثّل موضوع

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال نيابة بين المرّسمين بجدول المحامين، ل
لدى المحاكم وسائر الهيئات ا والدفاع عنه هافي حق القانونيّة جميع اإلجراءاتالقيام بو

الجاري بها  ام التشريعيةـاألحك تقتضيهة وفق ما واإلدارية والتعديليّ والتحكيميّة القضائية 

 ةة والجزائيّ ة والجبائيّ والتجاريّ  والعسكرية ةالمدنيّ اإلداريّـة و راءاتـالمتعلقة باإلج العمل

 .والتحكيم

ويبيّن كراس الشروط اإلداريّة الخاصة بدقة الحقوق وااللتزامات المحمولة على الطرفين 

 المتعاقدين.
 

 : شروط المشاركة 2الفصل 



 

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

 أكثر من خمس سنوات االستئناف : 

 التعقيب 

 في تاريخ صدور طلب العروض

كما ال يمكن مشاركة المحامين الموجودين في إحدى حاالت المنع المنصوص عليها بالتشريع 

العمل أو تلك التي تنشأ بسبب تضارب المصالح المرتبطة بالعالقة  والتراتيب الجاري بها

المباشرة بين المحامي ورئيس الهيكل العمومي أو بأحد أعضاء هياكل التّسيير أو المداولة أو 

تلك التي يكون فيها المحامي أو أعضاء الشركة المهنيّة للمحامين قد قبل أّي دعوى ضدّ جهة 

 من مرسوم المحاماة. 23على معنى الفصل  او اي مانع اخرتعمل لديها

وال تقبل العروض الواردة من القضاة المتقاعدين واألساتذة الجامعيين المباشرين أو 

 المتقاعدين على الرغم من ترسيمهم بجدول المحاماة.
 

 : كيفية المشاركة 3الفصل 

 منفردا يمكن للمحامي المباشر المشاركة في طلب العروض: 

 توزيع طلب العروض إلى حصص : 4الفصل 
 

  أقساط مقسمة كاآلتي : 40عدد  يتكّون طلب العروض من:

 

 محل مخابرة المحامي الترسيم

 والية بنزرت سنوات لدى االستئناف 5تعقيب/ اكثرمن

 جندوبة المدينة سنوات لدى االستئناف 5تعقيب/ اكثرمن

 الكاف المدينة سنوات لدى االستئناف 5تعقيب/ اكثرمن

 سليانة المدينة سنوات لدى االستئناف 5تعقيب/ اكثرمن

  
  

 :سحب ملف طلب العروض:  5الفصل 

يتولى المترشح تحميل كراس الشروط مجانا من موقع الواب الخاص بالصفقات 

و موقع الهيئة الوطنية للمحامين )   )www.marchespublics.gov.tn(العمومية

https://avocat.org.tn )  بعد أن يتولى تعمير اإلستمارة اإللكترونية الموجودة للغرض على

يمكن سحب كراس الشروط مباشرة من الشركة الموقع المذكور. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه 

 بدون مقابل. شؤون القانونيةالوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال ،المصلحة الفرعية لل

 
 

 صلوحية العروض: 6الفصل 

http://www.marchespublics.gov.tn/


يوما( ابتداءا من  04يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجّرد تقديمها لمدة ستّين يوما )

 المحدد لقبول العروض. األقصى اليوم الموالي للتاريخ
 

 التوضيحات ومالحق ملف طلب العروض::7الفصل 

( أيام من تاريخ نشر 7لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات في أجل أقصاه سبعة ) يمكن

 اإلعالن عن طلب العروض. 

ويتّم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضّمن اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات 

، ويوجه إلى جميع ساحبي كراس الشروط في أجل ال واإلستفسارات التي يطلبها المترشحون

( أيام قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض وذلك عبر البريد 04يتجاوز عشرة )

لسحب  اإللكتروني للمحامي أو للشركة المهنية للمحاماة المبيّن في اإلستمارة اإللكترونية

 3400لسنة  700عدد من األمر 0 كّراس الشروط المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل

المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة  3400جانفي  30مؤّرخ في ال

 .الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية

البريدالسريع  كما يجوز عند االقتضاء،تعميم ملف طلب العروض المشار إليه عن طريق

 لكافة المترشحين.

توجيه معطيات تكميليّة إلى المترشحين الذين سحبوا كراس  يمكن للهيكل العموميهذا،و

( قبل إنتهاء أجل 04قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض في أجل أدناه عشرة ) الشروط

 تقديم العروض.
 

 المالية : الضمانات:8الفصل 
الضمانات المالية التي تقتضيها التراتيب المتعلّقة بتنظيم  يعفى المشاركون من تقديم

 الصفقات العموميّة.

 

 
 

 :عن المسؤوليّة المدنيّة والمهنيّة عقد تأمين:9الفصل 

في تأمين المسؤولية المدنية  شهادة يتعين على كل مشارك في طلب العروض تقديم

 العروض.والمهنية، سارية المفعول في تاريخ آخر أجل لتقديم 

كما يجب على المحامي أو شركة المحاماة صاحب)ة( الصفقة، تجديد شهادة التأمين سنويا 

د بها.  إلى حين اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية ُمتَعهَّ

ويسري عقد التأمين إلى حين انقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم آلخر قضيّة تعّهد 

 المحامي أو شركة المحاماة المعني)ة(. بها

ويصبح عقد التأمين الغيا بانقضاء أسبوع بداية من يوم اإلعالم بالحكم المتعلّق بآخر قضية 

المعني)ة(. وإذا تم إعالم شركة التأمين المعنيّة من قبل  يتعهد بها المحامي أو شركة المحاماة

وذلك  قبل انقضاء األجل المذكور أعالهل الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشما

بمقتضى رسالة معلّلة ومضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تعطي 

لم يف )لم  المحامي أو شركة المحاماة المعني تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأنّ 

وفي هذه الحالة، ال  تف(بالتزاماته)ها( التعاقديّة، يتم االعتراض على إنقضاء عقد التأمين.



الشركة الوطنية العقارية للبالد  يصبح عقد التأمين الغيا إالّ بشهادة في الغرض يسلّمها
  التونسية للشمال.

 طريقة تقديم العروض:  01الفصل 

 يتم تقديم العروض على مرحلة واحدة. 

ن العممرض الفنممي والوثممائق اإلداريّممة وجميممع مؤيممداتها المبيّنممة بالفصممل  ( مممن هممذا 00)يُضمممَّ

عليمه ثالم  خمارجي يخمتم ويكتمب  ومختومين يدرجان في ظرف الكّراس في ظرفين منفصلين

الشمركة الوطنيمة متعلمق بتكليمف محماٍم إلنابمة  40/3430عددعبارة : " ال يفتح طلب عروض 
 ."العقارية للبالد التونسية للشمال

اإلدارية وجميع المؤيمدات عمن طريمق توّجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والوثائق 

الوصممول أو عممن طريممق البريممد السممريع أو تسمملّم مباشممرة إلممى مكتممب الضممبط  البريممد مضمممون

الكمائن بسماحة اتحماد المغمرب العربمي  لشركة الوطنية العقارية للبالد التونسمية للشممالالتابع ل
 مقابل وصل إيداع.  ، 7444بنزرت 

تب الضبط المعيّن للغرض ثّم وفي مرحلة ثانيمة تسمّجل فمي تسّجل الظروف عند تسلّمها في مك

السجّل الخاص بالصفقات العمومية حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلمى موعمد 

 فتحها.

 يقصى آليّا:

 * كّل عرض ورد بعد اآلجال.

 * كّل عرض لم يكن مغلقا ومختوما.

 كما يقصى:

ا المشارك على بنود كّراس الشمروط ولمم يمتّم * كّل عرض تضّمن تغييرات أو تحفّظات أدخله

 الممنوح له من قبل الهيكل العمومي. ألجل اإلضافيا خالال يرفعها

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

 وال يمكن للمشاركين الذين تّم إقصاء عروضهم ألّي سبب من األسباب المطالبة بتعويض.

العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد طبقا للنماذج الملحقة يجب أن تحّرر 

 بكراس الشروط. ويقصى كل عرض ال تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
 


