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اسية للخارج لفائدة طلبة المدرسة العليا للمواصالت بتونس.
الموضوع :التنظيم ّ
المادي لرحلة در ّ
تحية طيبة وبعد،

اسية للخارج لفائدة طلبة المدرسة العليا
مدنا بأحسن عروضـكم قصد التنظيم ّ
يش ّـرفني أن أطلب منكم ّ
المادي لرحلة در ّ
المبسطة عدد ،2018/01
للمواصالت بتونس (النقل الجوي واإلقامة) ،موضوع طلب العروض الوطني حسب اإلجراءات
ّ

الفنية)
كراس ّ
الشروط ّ
(أنظر ّ
يجب أن ترسل العروض وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو توضع مباشرة بمكتب

النصف )(12h.30
النهار و ّ
الضبط بالمدرسة في أجل أقصاه يوم الجمعة  02فيفري  ،2018على الساعة منتصف ّ
في ظروف مغلقة على العنوان التالي:
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

مدينة تكنولوجيا المواصالت بالغزالة –  2083أريانة
ويقع االعتماد على ختم مكتب الضبط لتحديد اآلجال.
أن المدرسة تعتبر كل العروض التي
كل االحتياطات لتصل عروضكم في اآلجال
ّ
المحددة حيث ّ
لذا يرجى منكم أخذ ّ
المحدد لقبولها ملغاة.
تصل خارج التوقيت اإلداري والتاريخ
ّ

لمزيد اإلرشادات حول طلب العروض هذا ،ويرجى اإلتّصال بـ:
مصلحة الشؤون
المالية
اإلدارية و ّ
ّ
الهاتف / 71 857 499 :الفاكس71 856 829:

المـــــدير
الشريف
سفيان ّ
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األول :موضوع طلب العروض
الفصل ّ
المبسطة لتنظيم ثالث رحالت
تعتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس إجراء طلب عروض حسب اإلجراءات
ّ
دراسية لفائدة التالمذة المهندسين المرسمين بالسنة الثانية مع مرافقين ( )02لكل مجموعة ،وحسب ما هو مفصل في
للمزود المشاركة في أحدها أو كّلها.
الرحلة ثالثة أقساط منفصلة يمكن
كراس الشروط الفنية.
ّ
مكونات ّ
ّ
وتشكل ّ
قسط

الوجهة

1

لندن  -أنقلترا

2

ميونخ  -ألمانيا

3

برشلونة  -اسبانيا

تاريخ المغادرة

تاريخ العودة

عدد الطلبة
ذكور

إناث

 18مارس  25 2018مارس 2018

20

12

 01أفريل 2018

12

20

 19مارس  26 2018مارس 2018

24

10

 18مارس  25 2018مارس 2018

24

10

 01أفريل 2018

25

06

 25مارس 2018

 25مارس 2018

الفصل الثّاني :صلوحية العرض
يصبح المشاركين ملزمين بعروضهم بمجرد تقديمهم لها وإلى غاية  60يوما ابتداء من آخر أجل محدد لتقديم
العروض.
الفصل الثّالث :الوثائق المصاحبة للعقد
ومؤرخ من قبل العارض.
ـ التع ّهد المالي ( )la soumissionطبقا للمثال المصاحب يقع تعميره بكل دقة ،ممضى
ّ
ـ جداول األسعار :طبقا للمثال المصاحب يقع تعميره بكل دقة ،ممضى ومؤرخ من قبل العارض (مع إحتساب األداء
على القيمة المضافة إن وجد).
التفصيل التقديري لألسعار.كراس الشروط اإلدارية الخاصة.
ـ ّ
كراس الشروط الفنية الخاصة.
ـ ّ
الرابع :الشّروط العا ّمة لتقديم العروض
الفصل ّ
يمكن لكل وكاالت األسفار التي تتوفر فيها الشروط القانونية المشاركة في بعض األقساط أو جميع األقساط من طلب
العروض .كما يلتزم العارض بتوفير الضمانات المطلوبة لتأمين تنفيذ الخدمات موضوع طلب العروض وفقا لكراس
صة والتشريع الجاري به العمل.
الشروط اإلدارية والفنيّة الخا ّ
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يجب أن تحرر العروض وتمضى من قبل العارضين أنفسهم أو عن طريق وكالئهم المؤهلين لذلك بصفة قانونية
دون أن يكون للوكيل الحق في تمثيل أكثر من عارض في هذه طلب العروض.
الفصل الخامس :المالحظات واالستفسارات
تقدّم المالحظات واالستفسارات فيما يخص طلب العروض كتابيا قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بسبعة
( )07أيام على أقصى تقدير وترسل وجوبا إلى العنوان التالي:
المدرسة العليا للمواصالت بتونس مدينة تكنولوجيا المواصالت طريق رواد كم  2088 ,3.5الغزالة
وتلتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس باإلجابة على المالحظات واالستفسارات المطلوبة وتعميمها على بقيّة
المشاركين قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض بأربعة ( )04أيام.
سادس :كيفية تقديم العروض
الفصل ال ّ
توجه الظروف المح توية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد
السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس (أثناء التوقيت اإلداري مقابل وصل
إيداع) وفي اآلجال المحددة إلى العنوان التالي:
المدرسة العليا للمواصالت بتونس مدينة تكنولوجيا المواصالت طريق رواد كم  2088 ,3.5الغزالة
ويؤخذ بعين االعتبار في كل الحاالت ختم مكتب الضبط التابع للمدرسة.
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  02فيفري  2018على الساعة الثانية عشر والنصف (.)12.30
يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدمجان في ظرف ثالث خارجي يختم
ويكتب عليه:
سطة عدد  2018/01المتعلق بتنظيم رحلة دراسية لفائدة المدرسة العليا
طلب العروض حسب اإلجراءات المب ّ
للمواصالت بتونس (ال يفتح)
أ  -الظرف الخارجي :يحتوي هذا الظرف الخارجي ،عالوة عن الظروف الداخلية الفنّية والمالية الخاصة
باألقساط المراد المشاركة فيها ،وجوبا على الوثائق اآلتية:
 .1ضمان بنكي وقتي قدره  500دينار لك ّل قسط على حدة ال تقل مدة صلوحيته عن  90يوما بداية من اليوم الموالي
لألجل األقصى لقبول العروض .وفيما يخص العروض الملغاة فيقع استرجاع هذا الضمان من قبل العارض بعد
اختيار صاحب الصفقة على أالّ يتم إرجاع الضمان الوقتي المقدم من هذا األخير إال بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك
في أجل أقصاه  20يوما إنطالقا من تاريخ تبليغه اإلذن اإلداري .علما وأن عدم تقديم الضمان الوقتي يؤدي إلى
إقصاء العرض بصفة آلية.
صة في صيغته األصلية مؤ ّ
شر ومختوم من قبل العارض نفسه أو وكيله المؤ ّهل
كراس ال ّ
شروط اإلدارية الخا ّ
ّ .2
قانونا لذلك مع إضافة اإلمضاء والختم والت ّاريخ في الصفحة األخيرة وإسم وصفة الممضي بها،
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صة في صيغته األصلية ممضى ومختوم من قبل العارض نفسه أو وكيله المؤ ّهل
كراس ال ّ
شروط الفنّية الخا ّ
ّ .3
قانونا لذلك،
 .4بطاقة إرشادات حول العارض معمرة وممضاة وتحمل ختم العارض طبقا لألنموذج المصاحب.
 .5شهادة في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية.
 .6شهادة في الوضعية الجبائية للعارض المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تكون سارية المفعول عند
تاريخ آخر أجل لقبول العروض.
 .7شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
 .8تصريح على الشرف ،يحمل ختم وإمضاء العارض يثبت:
 تأكيد التزامه بعدم قيامه مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير على مختلفكراس الشروط،
إجراءات إبرام العقد ومراحل إنجازه وذلك حسب أنموذج ملحق ّ
 تأكيده ّبأن صاحب الم ؤسسة أو المسير أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين
األساسين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق ( )% 30أو وكيل بيع ،لم يكن عونا عموميا لدى المدرسة
العليا للمواصالت بتونس والمعنية بهذه طلب العروض أو مضى عن إنقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات
على األقل،
.9

نظير من مضمون السجل التجاري.

.10

رخصة في ممارسة المهنة أو كراس شروط ممضى من طرف وزارة السياحة ).(agrément

ب  -الظرف الفنّي الداخلي :يتض ّمن هذا الظرف العرض الفنّي المتعلّق بالقسط أو األقساط المعنية بالمشاركة ،يكون
سطة عــ 2018/01ـدد :العرض
مغلقا ويحمل إضافة إلى اسم المشارك ،عبارة طلب العروض حسب اإلجراءات المب ّ
الفنّي للقسط عدد  ،"...........ويحتوي وجوبا على الوثائق التالية:
معرف باإلمضاء حول توفير النقل الجوي واسم الناقلة الجوية.
• وثيقة تثبت الحجز المبدئي للتذاكر أو إلتزام ّ
معرف باإلمضاء حول توفير اإلقامة
• وثيقة تثبت استعداد الفندق لقبول الطلبة في الفترة المحددة أو إلتزام ّ
بالنزل المقترح.
• الوثائق الفنّية والمطبوعات الفوتوغرافية ( )Prospectus techniquesلمواصفات الفندق الخاص
بالقسط المعني أو األقساط المعنية :إسم الفندق ،عنوانه ،فئته...
ّ
• جدول توضيحي لتوزيع ّ
والطالبات على الغرف.
الطلبة
ويجب أن يكون العرض واضحا مكتوبا باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية ويحمل إمضاء وختم المشارك،
• مراجع وكالة األسفار في تنظيم رحالت مماثلة (مع المؤيدات) حيث ال يمكن قبول إالّ وكاالت األسفار التي
قامت بتنظيم رحلتين مماثلتين على األقل.
طلب عروض عدد 2018/01
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ج -الظرف الداخلي المالي  :يتض ّمن هذا الظرف العرض المالي المتعلّق بالقسط أو األقساط المعنية
بالمشاركة ،يكون مغلقا ويحمل إضافة إلى اسم المشارك ،عبارة " طلب العروض عـ 2018/01ـدد :العرض المالي
للقسط عدد  ،".......ويحتوي وجوبا على الوثائق اآلتية:
 -1التع ّهد المالي (  )*( )La soumissionبالنسبة للقسط أو األقساط المشارك فيها( ،حسب المثال المصاحب
لكراس الشروط) والتي تبيّن مبلغ العرض بالدينار التونسي بدون اعتبار األداءات من جهة وباعتبار جميع األداءات
ّ
من جهة أخرى (في صورة وجود أداءات) مع ضرورة ختم وإمضاء العارض إلى جانب التاريخ.
مؤرخ
 -2جدول األسعار (*) المقترحة بالنسبة للقسط أو األقساط المشارك فيها بالدينار التونسي مستكمـل البيانـاتّ ،
وممضى ومختوم من طرف العارض (حسب المثال المصاحب).
 -3التفصيل التقديري الفردي المقترح بالنسبة للقسط أو األقساط المشارك فيها بالدينار التونسي مستكملة البيانات،
مؤرخة وممضاة ومختومة من طرف العارض (حسب المثال المصاحب).
ّ
مالحظة هامة )*( :عدم تقديم هذه الوثائق  1و  2و 3يؤدّي إلى إقصاء العرض آليا.
سابع :الضمانات المالية
الفصل ال ّ
 - 1الضمان المالي النهائي :
على العارض الفائز بطلب العروض أن يقدم خالل أجل أقصاه عشرين ( )20يوما ابتداء من تاريخ إعالمه بإسناد
طلب العروض ضمانا ماليا نهائيا مقداره ثالثة بالمائة ( )% 3من المبلغ الجملي للصفقة يتم دفعه بضمان بنكي ،وال
تقبل الصكوك البنكيّة.
ويبقى الضمان النهائي صالحا طيلة فترة تنفيذ طلب العروض الستخالص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به
من مبالغ بعنوان طلب العروض.
يرجع الضمان النهائي في غضون شهر من تاريخ القبول النهائي شرط أن يكون صاحب الصفقة قد أوفى بجميع
تعهداته والتزاماته تجاه المدرسة.
ينجر عن عدم تقديم الضمان النهائي خالل المدة المذكورة أعاله اعتبار العارض قد تخلى ضمنيا عن عرضه ويتم
حجز الضمان المالي الوقتي لفائدة اإلدارة.
الفصل الثّامن :طبيعة األسعار وصلوحية العرض
أ -ال تسحب العروض المقدمة إلى المدرسة وال تنقح ويجب أن تتضمن األثمان الفردية للفصل المعين باحتساب كافة
المعاليم واألداءات بحيث تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة خالل مدة اإلنجاز.
ب -يعتبر العرض صالحا وملزما لمدة ستون يوما ( )60بداية من اليوم الموالي آلخر أجل لقبول العروض.
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الفصل التّاسع :منهجية تقييم العروض
تتم عملية تقييم العروض وفقا للمعطيات التالية:
• توفير تذاكر الطيران ذهابا وإيابا إلى الوجهة المقصودة في األجال المحددة.
• توفير نزل أو نزل شباب ) (auberge de jeunesإليواء الطلبة
• تحديد موقع النزل أو اإلقامة وفقا للشروط المنصوص عليها في كراس الشروط الفنية الخاصة
• توفير الغرف وبيان توزيع الطلبة في كل غرفة (إناث  /ذكور)
• توفير غرف تستوعب على األكثر  06طلبة
• عدم إدماج طلبة المدرسة مع أجانب في نفس الغرف
يتم تقييم العروض حسب األقساط من طرف لجنة الشراءات المكونة في الغرض بمقتضى مقرر من مدير المدرسة.
أ -المرحلة األولى:
المكونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند
تتولى لجنة الشراءات التثبت في ص ّحة الوثائق
ّ
االقتضاء ثم ترتيب حسب األقساط جميع العروض المالية تصاعديا (الترتيب باحتساب السعر المذكور في خانة
السعر الفردي باحتساب جميع األداءات).
ب -المرحلة الثّانية:
تتولى لجنة الشراءات في مرحلة ثانية التثبت حسب األقساط في مطابقة العرض الفنّي المقدّم من قبل صاحب
العرض المالي األقل ثمنا للشروط الفنية الدنيا المنصوص عليها في كراس الشروط الفنية والمذكورة أعاله وتقترح
كراس الشروط يتم إعتماد نفس المنهجية
إسناده طلب العروض .وإذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق ل ّ
بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.
الفصل العاشر :تنفيذ العقد
يلتزم المزود في أجل عشرة أيام ( )10إبتداءا من التاريخ المحدد باإلذن اإلداري ،تسليم المدرسة الوثائق التي تثبت
قيامه بإجراء الحجوزات في الفندق المذكور في العرض الفني لفائدة الطلبة المعنيين .تتكفل اإلدارة بتوفير القائمة
االسمية للطلبة مفصلة للغرض مرفقة مع اإلذن اإلداري.
تجاوز اآلجال المذكورة أعاله يؤدي إلى فسخ العقد وحجز كافة الضمانات المالية لفائدة المدرسة.
الفصل الحادي عشر :الغرامات والعقوبات المالية
كل إخالل في تأمين خدمة من الخدمات وااللتزامات التعاقدية المقدمة في عرض المزود تعرض صاحبها إلى
خطية مالية يتم خصمها باعتماد األثمان الفردية لهذه الخدمات حسب جدول األسعار التفصيلي.
الفصل الثاني عشر :المناولة

طلب عروض عدد 2018/01

التنظيم المادي لرحلة دراسية للخارج

8

يتعين على المزود أن ينجز طلب العروض شخصيا ،وال يمكن له في أي حال التعاقد مع مناول آخر لتنفيذ طلب
العروض.
الفصل الثالث عشر :التغيير في حجم الطلبية
يمكن لإلدارة أن تلجأ إلى تغيير حجم الطلبية بالزيادة أو بالنقصان في حدود  %20من مبلغ العقد دون أن يكون
للعارض الحق في االعتراض أو التعويض وفي صورة تجاوز هذا الحد يتم اللجوء إلى ملحق صفقة.
الفصل الرابع عشر :القبول الوقتي والنهائي
بعد اإلنتهاء من تنفيذ العقد (بعد العودة إلى تونس) ،تقوم اإلدارة بتحرير محضر إنجاز الخدمات وبيان مدى قيام
المزود بجميع إلتزاماته تجاهها ويمضي من الطرفين.
ّ
الفصل الخامس عشر :الخالفات والنزاعات
في صورة نشوء خالف يتم فضه بالحسنى ،وإن استحالت التسوية يتم اللجوء إلى المحكمة ذات النظر طبقا للقوانين
والتراتيب الجاري بها العمل في الصفقات العمومية.
الفصل السادس عشر :فسخ العقد
يحتفظ مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس بحق فسخ عقد العقد وذلك في الحاالت التالية:
أ ـ في حالة تجاوز التأخير عن توفير الوثائق الثبوتية للحجوزات عشرة ( )10أيام من تاريخ استالم صاحب العقد
لإلذن اإلداري.
ب ـ إذا ثبت لدى المدرسة إخالل صاحب العقد بالتزامه المصرح به والمتعلق بعدم القيام مباشرة أو بواسطة غيره
بتقد يم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام العقد وإنجازها وذلك طبقا للتصريح على
الشرف المصاحب.
ج ـ عند وفاة المزود أو فقدانه لألهلية المدنية أو حل شركته أو إفالسه أو وقوعه في حالة تصفية قضائية.
غير أنّه إذا تقدم ورثة المزود المتوفى أو دائنوه أو المصفى بعرض خالل الخمسة عشر ( )15يوما الموالية للحادثة
إلتمام التزامات المزود وتنفيذها حسب شروط طلب العروض نفسها ،يمكن لمدير المدرسة الموافقة على الطلب.
الفصل السابع عشر :كيفية الخالص
يتم إصدار األمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب العقد في أجل أقصاه ثالثون ( )30يوما إبتداء من تاريخ اإلستالم
الوقتي والنهائي بتحويل بريدي أو بنكي بحساب المزود وذلك بعد تقديم الوثائق التالية:
الفاتورة في أربعة ( )04نظائر محتوية للمبلغ الجملي للصفقة بلسان القلم وتكون مختومة ومرقمة وممضاة من
طرف المزود ومدير المدرسة مرفقة بالنسخة األصلية لإلذن إلى جانب تقديم محضر إنجاز الخدمات ممضى من قبل
مدير المدرسة.
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الفصل الثامن عشر :تسجيل العقد
تحمل على كاهل المزود مـصاريف تسجيل العقد ومالحقه إن وجدت ،كما يتكفّل بكل التراتيب التي تخص إجراءات
التحويل مع البنك المركزي أو غيره من المصالح المعنية.
الفصل التاسع عشر :أحكام عامة.
تبقى جميع الحاالت التي لم يتعرض إليها كراس الشروط خاضعة لـــ:
.1

مجلة المحاسبة العمومية.

.2

األمر  1039لسنة  2014المؤرخ في  13مارس  2014المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

.3

كراس الشروط اإلدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد عادية وخدمات
الملحق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  80المؤرخ في  04أكتوبر .1996

.4

التشريعات التونسية الجاري بها العمل في الميدان.

تونس ،في ......................................

إطلعت عليه وصادقت
مدير المدرسة العليا للمواصالت بتونس

تونس ،في ......................................

إطلعت عليه ووافقت
العارض (اإلسم و اللقب و الصفة)

الشريف
سفيان ّ
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كرّاسّالشّروطّالفنيّة
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الفصــل  : 1الـم ــوض ـ ــوع:

تعتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس تنظيم ثالث رحالت دراسية في نطاق البرنامج التكويني للتالميذ
المهندسين على النّحو التالي:
عـــدد الطلبة
تاريخ العودة
تاريخ المغادرة
الوجهة
قسط
المطار
المرافقين
إنــاث
ذكــور
 18مارس 2018
1

لندن  -أنقلترا

 25مارس
2018

 25مارس 2018

2

ميونخ -
ألمانيا

3

برشلونة -
اسبانيا

20

24

10

02

ميونخ الدولي

 25مارس
2018

 25مارس 2018

12

لندن الدولي
(هيثرو)

 26مارس
2018

 18مارس 2018

 02لكل
مجموعة

 01أفريل
2018

 19مارس 2018

20

12

24

10
 02لكل
مجموعة

 01أفريل
2018

25

برشلونة
الدولي

06

الفص ـل  :2النقـل الجوي:

تتعهد وكالة األسفار بتوفير تذاكر النقل الجوي من تونس إلى الوجهات المعنية إلى جميع
المشاركين في الرحلة (طلبة ومرافقين).
الفص ـل  : 3اإلقـامة :

تتعهد وكالة األسفار بتوفير اإلقامة حسب الشروط المطلوبة الحقا إلى جميع الطلبة المشاركين في
الرحلة.
القسط : 1
المجموعة األولى (لندن):
نزل أو نزل شباب في لندن يكون داخل الدائرة المبيّنة على الخريطة المصاحبة أو على مسافة ال
تبعد عنها بأكثر من  500متر وعلى مسافة  500متر على أقصى تقدير من محطة نقل عمومي وعلى
مسافة اقصاها  10كيلومتر من مركز المدينة وفي حدود  20دقيقة باستعمال وسائل النقل العمومي.
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القسط :2
المجموعة الثانية (ميونخ) :نزل أو نزل شباب في المنطقة (انظر الخريطة المصاحبة)

يكون النزل داخل الدائرة ) .(CITYأو على مسافة ال تبعد عنها بأكثر من  500متر ويكون على مسافة ال تبعد
عن  500متر على أقصى تقدير عن إحدى المحطات الرئيسية للمترو أو الترامواي مربوطة مباشرة بإحدى محطات
القطار وعلى مسافة اقصاها  10كيلومتر من مركز المدينة.
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القسط : 3
المجموعة الثالثة (برشلونة) :نزل أو نزل شباب في المنطقة.
نزل أو نزل شباب في برشلونة يكون داخل الدائرة المبيّنة على الخريطة المصاحبة أو على مسافة ال تبعد عنها
بأكثر من  500متر وعلى مسافة  500متر على أقصى تقدير من محطة نقل عمومي وعلى مسافة اقصاها 10
كيلومتر من مركز المدينة وفي حدود  20دقيقة باستعمال وسائل النقل العمومي.

الفص ـل  : 4الغرف :

يتوجب توفير غرف الئقة .كما يجب توزيع الطلبة والطالبات في غرف منفصلة مع االلتزام بعدد  06طلبة كحد
أقصى في كل الغرف وعدم إدماج طلبة المدرسة مع أجانب في نفس الغرفة.
وفي هذا النطاق توكل المدرسة العليا للمواصالت لوكالة أسفار مختصة التكفل بخدمات اإليواء للفترات المبينة
في الجدول أعاله لكل مجموعة حسب الشروط الواردة أعاله.
وعلى صاحب العقد أن ينجز الخدمات المطلوبة في أحسن الظروف والسالمة.
الفص ـل  : 5مراجع وكالة األسفـار :

على المشارك توفير مؤيدات المراجع الدنيا التالية :تنظيم رحلتين إلى الخارج لمدة  06أيام أو أكثر لمجموعة
متكونة من  30فردا على األقل مع تأمين التنقل بالطائرة واإلقامة.
تونس في ………….…..

اطلعت عليه ووافقت
العارض
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املبسطة عدد 2018/01
طلب عروض حسب اإلجراءات ّ
تنظيم رحلة دراسية

لفائدة تالميذ املدرسة العليا للمواصالت بتونس
األول :من  18مارس إىل  25مارس 2018
القسط  : 1رحلة لندن الفوج ّ
جــدول األسـعـار

املزود

.........................................................................................................................................:

الثمن الفردي

بيان اخلدمات

رقم الفصل

1

تذكرة النقل بالطائرة ذهابا
وإيابا :تونس -لندن -تونس

2

إقامة من  18مارس إلى 25
مارس ( 2018سبع ليالي)

دون اعتبار

الثمن الفردي دون اعتبار األداءات

األداءات
الوحدة :د ت

(بلسان القلم)
الوحدة :د ت

اخلاصة والفنية( املتعلقتني هبذه طلب العروض ووافق عليهما.
يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط (اإلدارية
ّ

املزود ............................................................................................................. :
اسم ّ

العنوان………………………………………………………………….…………………:

اهلاتف/الفـاكس ......................................................................................................... :
ح ـ ـ ـ ـ ـ ّرر بـ

 .................... :يف .....................................

إمضاء وخـتم املـزود
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املبسطة عدد 2018/01
طلب العروض حسب اإلجراءات ّ
تنظيم رحلة دراسية

لفائدة تالميذ املدرسة العليا للمواصالت بتونس
األول :من  18مارس إىل  25مارس 2018
القسط  : 1رحلة لندن الفوج ّ
التّفصيل الت ـقديري لألسعار

املزود

.........................................................................................................................................:

نسبة

رقم

الفصل

العدد

بيان نوع اخلدمات

01

تذكرة النقل بالطائرة ذهابا
وإيابا
تونس -لندن -تونس

34

02

إقامة من  18مارس إلى 25
مارس ( 2018سبع ليالي)

32

الثمن الفردي األداء على
دون اعتبار
القيمة
األداءات

املضافة
%

الثمن الفردي
ابعتبار

األداءات

الثمن اجلملي دون
اعتبار األداءات

الثمن اجلملي
ابعتبار

األداءات

املبلغ اجلملي
اخلاصة ( املتعلقتني هبذه طلب العروض ووافق عليهما.
كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية
ّ
يشهد املزود أنه اطلع على ّ

اسم املزود ............................................................................................................. :

العنوان…………………………………………........……………………………………:

اهلاتف/الفـاكس ......................................................................................................... :
حرر بـ

طلب عروض عدد 2018/01

 .................... :يف .....................................
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املبسطة عدد 2018/01
طلب العروض حسب اإلجراءات ّ
تنظيم رحلة دراسية

لفائدة تالميذ املدرسة العليا للمواصالت بتونس
القسط  : 1رحلة لندن الفوج الثّاين :من  25مارس إىل  01أفريل 2018
جــدول األسـعـار

املزود

.........................................................................................................................................:

الثمن الفردي

بيان اخلدمات

رقم الفصل

1

تذكرة النقل بالطائرة ذهابا
وإيابا :تونس -لندن -تونس

2

إقامة من  25مارس إلى 01
أفريل ( 2018سبع ليالي)

دون اعتبار

الثمن الفردي دون اعتبار األداءات

األداءات
الوحدة  :د ت

(بلسان القلم)
الوحدة  :د ت

يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية ( املتعلقتني هبذه طلب العروض ووافق عليهما.

املزود ............................................................................................................. :
اسم ّ

العنوان………………………………………………………………….…………………:

اهلاتف/الفـاكس ......................................................................................................... :
ح ـ ـ ـ ـ ـ ّرر بـ

 .................... :يف .....................................

إمضاء وخـتم املـزود
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املبسطة عدد 2018/01
طلب العروض حسب اإلجراءات ّ
تنظيم رحلة دراسية

لفائدة تالميذ املدرسة العليا للمواصالت بتونس
القسط  : 1رحلة لندن الفوج الثّاين :من  25مارس إىل  01أفريل 2018
التّفصيل الت ـقديري لألسعار

املزود

.........................................................................................................................................:

نسبة

رقم

الفصل

الكمية

بيان نوع اخلدمات

1

تذكرة النقل بالطائرة ذهابا
وإيابا  :تونس -لندن -تونس

34

2

إقامة من  25مارس إلى 01
أفريل ( 2018سبع ليالي)

32

الثمن الفردي األداء على
دون اعتبار
القيمة
األداءات

املضافة
%

الثمن الفردي
ابعتبار

األداءات

الثمن اجلملي دون
اعتبار األداءات

الثمن اجلملي
ابعتبار

األداءات

املبلغ اجلملي
اخلاصة ( املتعلقتني هبذه طلب العروض ووافق عليهما.
كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية
ّ
يشهد املزود أنه اطلع على ّ

اسم املزود ............................................................................................................. :

العنوان…………………………………………........……………………………………:

اهلاتف/الفـاكس ......................................................................................................... :
حرر بـ

 .................... :يف .....................................

إمضاء وخـتم املـزود
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املبسطة عدد 2018/01
طلب العروض حسب اإلجراءات ّ

تنظيم رحلة دراسية

لفائدة تالميذ املدرسة العليا للمواصالت بتونس
القسط  :2رحلة مونيخ -أملانيا من  19مارس إىل  26مارس 2018

جــدول األسـعـار
املزود ............................................................................. ............................................................:

بيان اخلدمات

رقم الفصل

1

تذكرة النقل بالطائرة ذهابا
وإيابا :تونس -مونيخ -تونس

2

إقامة من  19مارس إلى 26
مارس ( 2018سبع ليالي)

الثمن الفردي دون

الثمن الفردي دون اعتبار األداءات

اعتبار األداءات
الوحدة  :د ت

(بلسان القلم)
الوحدة  :د ت

يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية ( املتعلقتني هبذه طلب العروض ووافق عليهما.
اسم املزود ............................................................................................................. :

العنوان……………………………………………………………………………………:

اهلاتف/الفـاكس ......................................................................................................... :
حرر بـ  .................... :يف .....................................
إمضاء وخـتم املـزود
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املبسطة عدد 2018/01
طلب العروض حسب اإلجراءات ّ
تنظيم رحلة دراسية

لفائدة تالميذ املدرسة العليا للمواصالت بتونس
القسط  : 2رحلة مونيخ -أملانيا من  19مارس إىل  26مارس 2018

التّفصيل الت ـقديري لألسعار
املزود .........................................................................................................................................:

رقم

الفصل

الكمية

بيان نوع اخلدمات

1

تذكرة النقل بالطائرة ذهابا
وإيابا :تونس -مونيخ -تونس

36

2

إقامة من  19مارس إلى 26
مارس ( 2018سبع ليالي)

34

نسبة

الثمن الفردي

األداء على

األداءات

املضافة
%

دون اعتبار

القيمة

الثمن الفردي
ابعتبار

األداءات

الثمن اجلملي دون
اعتبار األداءات

الثمن اجلملي
ابعتبار

األداءات

املبلغ اجلملي

يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية ( املتعلقتني هبذه طلب العروض ووافق عليهما.

اسم املزود ................................................................................................................................... :

العنوان.....................……………………………………………………………………………………:

اهلاتف/الفـاكس ............................................................................................................................... :
حرر بـ  .................... :يف .....................................
إمضاء وخـتم املـزود
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املبسطة عدد 2018/01
طلب العروض حسب اإلجراءات ّ
تنظيم رحلة دراسية

لفائدة تالميذ املدرسة العليا للمواصالت بتونس
القسط  : 3رحلة برشلونة -إسبانيا (الفوج األول) من  18مارس إىل  25مارس 2018
جــدول األسـعـار

املزود ............................................................................. ...........................................................

رقم الفصل

بيان اخلدمات

1

تذكرة النقل بالطائرة ذهابا
وإيابا :تونس -برشلونة -تونس

2

إقامة من  18مارس إلى 25
مارس ( 2018سبع ليالي)

الثمن الفردي دون

الثمن الفردي دون اعتبار األداءات

الوحدة :د ت

الوحدة :د ت

اعتبار األداءات

(بلسان القلم)

يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية ( املتعلقتني هبذه طلب العروض ووافق عليهما.

اسم املزود ............................................................................................................................. :

العنوان…………………..........................…………………………….................……………………………………:

اهلاتف/الفـاكس .......................................................................................................................... :

حرر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .................... :يف .....................................
إمضاء وخـتم املـزود
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طلب العروض حسب اإلجراءات املبسطة عدد 2018/01

تنظيم رحلة دراسية
لفائدة تالميذ املدرسة العليا للمواصالت بتونس
القسط  : 3رحلة برشلونة -إسبانيا (الفوج األول) من  18مارس إىل  25مارس 2018

التّفصيل الت ـقديري لألسعار
املزود ............................................................................. ............................................................:

رقم

بيان نوع التجهيزات

العدد

1

تذكرة النقل بالطائرة ذهابا
وإيابا :تونس -برشلونة -تونس

36

2

إقامة من  18مارس إلى 25
مارس ( 2018سبع ليالي)

34

الفصل

نسبة

الثمن الفردي

األداء على

األداءات

املضافة
%

دون اعتبار

القيمة

الثمن الفردي
ابعتبار

األداءات

الثمن اجلملي دون
اعتبار األداءات

الثمن اجلملي

ابعتبار األداءات

املبلغ اجلملي

يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية ( املتعلقتني هبذه طلب العروض ووافق عليهما.

اسم املزود ................................................................................................................................. :

العنوان………………………………………………….....................…………………………………:
اهلاتف/الفـاكس .............................................................................................................................. :
حرر بـ  .................... :يف .....................................
إمضاء وخـتم املـزود
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املبسطة عدد 2018/01
طلب العروض حسب اإلجراءات ّ
تنظيم رحلة دراسية

لفائدة تالميذ املدرسة العليا للمواصالت بتونس
القسط  : 3رحلة برشلونة -إسبانيا (الفوج الثاين) من  25مارس إىل  01أفريل 2018
جــدول األسـعـار
املزود ............................................................................. ...........................................................

رقم الفصل

بيان اخلدمات

1

تذكرة النقل بالطائرة ذهابا
وإيابا :تونس -برشلونة -تونس

2

إقامة من  25مارس إلى 01
أفريل ( 2018سبع ليالي)

الثمن الفردي دون

الثمن الفردي دون اعتبار األداءات

اعتبار األداءات
الوحدة :د ت

(بلسان القلم)
الوحدة :د ت

يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية ( املتعلقتني هبذه طلب العروض ووافق عليهما.

اسم املزود ............................................................................................................................. :

العنوان…………………..........................…………………………….................……………………………………:

اهلاتف/الفـاكس .......................................................................................................................... :
حرر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .................... :يف .....................................
إمضاء وخـتم املـزود
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طلب العروض حسب اإلجراءات املبسطة عدد 2018/01

تنظيم رحلة دراسية
لفائدة تالميذ املدرسة العليا للمواصالت بتونس
القسط  : 3رحلة برشلونة -إسبانيا (الفوج الثاين) من  25مارس إىل  01أفريل 2018

التّفصيل الت ـقديري لألسعار
املزود .........................................................................................................................................:

رقم

بيان نوع التجهيزات

العدد

1

تذكرة النقل بالطائرة ذهابا
وإيابا :تونس -برشلونة -تونس

33

2

إقامة من  25مارس إلى 01
أفريل ( 2018سبع ليالي)

31

الفصل

نسبة

الثمن الفردي

األداء على

األداءات

املضافة
%

دون اعتبار

القيمة

الثمن الفردي
ابعتبار

األداءات

الثمن اجلملي دون
اعتبار األداءات

الثمن اجلملي

ابعتبار األداءات

املبلغ اجلملي

يشهد املزود أنه اطلع على كراسيت الشروط )اإلدارية اخلاصة والفنية ( املتعلقتني هبذه طلب العروض ووافق عليهما.

اسم املزود ................................................................................................................................. :

العنوان………………………………………………….....................…………………………………:
اهلاتف/الفـاكس .............................................................................................................................. :
حرر بـ  .................... :يف .....................................
إمضاء وخـتم املـزود
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اإللـتـزام الـمـالــي

() 1

األول من  18مارس إىل  25مارس )2018
القسط  : 1رحلة لندن (الفوج ّ

إين املمضي أسفله (....................................................................................................................... )2
الصفة ..................................................................................................................................... :
االسم االجتماعي للمؤسسة ................................................................................................................. :
رقم اهلاتف  ................................................ :رقم الفاكس .................................................................. :
رقم السجل التجاري للمؤسسة ......................................................................................... ......... .... ..... :
رقم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ........................................ :بتاريخ.............................................
رقم احلساب اجلاري للمؤسسة ............................................................................................................... :
أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامايت املضمنة بكراس الشروط هذا واخلاص بطلب العروض حسب
املبسطة عـ ـ ـدد  2018/01واملتعلقة تنظيم رحلة دراسية لفائدة طلبة املدرسة العليا للمواصالت بتونس.
اإلجراءات ّ

كما ألتزم بعرضي هذا ملدة ستون ( )60يوما ابتدءا من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض وذلك حسب األسعار الفردية املنصوص عليها جبداول

األسعار هلذه طلب العروض.

وأصرح على الشرف أن كل البياانت اليت هتمين واملذكورة سابقا صحيحة.
ـ القيمة اجلملية للعرض املايل (....................... ...................................................................:دون إعتبار األداءات )3( )HT
(وبلسان القلم) .....................................................................................................................................
القيمة اجلملية للعرض املايل  (........................ ....................................................................:إبعتبار األداءات )3( )TTC
(وبلسان القلم) .....................................................................................................................................

حرر بـ  .............يف.............
(االسم واللقب ـ التاريخ واإلمضاء واخلتم)

-1
-2
-3

هذا االلتزام املايل جيب أن يكون به اتريخ اثبت وممضى.
االسم واللقب والصفة.
جيب أن يقع ذكر القيمة اجلملية لاللتزام املايل وإال فإن العرض يعترب الغ.
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اإللـتـزام الـمـالــي

() 1

القسط  : 1رحلة لندن (الفوج الثّاين من  25مارس إىل  01أفريل )2018

إين املمضي أسفله (....................................................................................................................... )2
الصفة ..................................................................................................................................... :
االسم االجتماعي للمؤسسة ................................................................................................................. :
رقم اهلاتف  ................................................ :رقم الفاكس .................................................................. :
رقم السجل التجاري للمؤسسة ......................................................................................... ......... .... ..... :
رقم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ........................................ :بتاريخ.............................................
رقم احلساب اجلاري للمؤسسة ............................................................................................................... :
أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامايت املضمنة بكراس الشروط هذا واخلاص بطلب العروض حسب
املبسطة عـ ـ ـدد  2018/01واملتعلقة تنظيم رحلة دراسية لفائدة طلبة املدرسة العليا للمواصالت بتونس.
اإلجراءات ّ

كما ألتزم بعرضي هذا ملدة ستون ( )60يوما ابتدءا من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض وذلك حسب األسعار الفردية املنصوص عليها جبداول

األسعار هلذه طلب العروض.

وأصرح على الشرف أن كل البياانت اليت هتمين واملذكورة سابقا صحيحة.
ـ القيمة اجلملية للعرض املايل (....................... ...................................................................:دون إعتبار األداءات )3( )HT
(وبلسان القلم) .....................................................................................................................................
القيمة اجلملية للعرض املايل  (........................ ....................................................................:إبعتبار األداءات )3( )TTC
(وبلسان القلم) .....................................................................................................................................

حرر بـ  .............يف.............
(االسم واللقب ـ التاريخ واإلمضاء واخلتم)

-4
-5
-6

هذا االلتزام املايل جيب أن يكون به اتريخ اثبت وممضى.
االسم واللقب والصفة.
جيب أن يقع ذكر القيمة اجلملية لاللتزام املايل وإال فإن العرض يعترب الغ.
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اإللـتـزام الـمـالــي

() 1

القسط  : 2رحلة ميونخ (من  18مارس إىل  25مارس )2018
إين املمضي أسفله (.......................................................................................................................... )2
الصفة ....................................................................................................................................... :
االسم االجتماعي للمؤسسة ................................................................................................................... :
رقم اهلاتف  ................................................ :رقم الفاكس ..................................................................... :
رقم السجل التجاري للمؤسسة ..................................................................................................... ..... ..... :
رقم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ....................................... :بتاريخ.................................................
رقم احلساب اجلاري للمؤسسة .................................................................................................................. :
أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامايت املضمنة بكراس الشروط هذا واخلاص بطلب العروض حسب

املبسطة عدد  2018/01واملتعلقة تنظيم رحلة دراسية لفائدة طلبة املدرسة العليا للمواصالت بتونس.
اإلجراءات ّ

كما ألتزم بعرضي هذا ملدة ستون ( )60يوما ابتدءا من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض وذلك حسب األسعار الفردية املنصوص عليها جبداول

األسعار هلذه طلب العروض.

وأصرح على الشرف أن كل البياانت اليت هتمين واملذكورة سابقا صحيحة.
ـ القيمة اجلملية للعرض املايل (.................................................. .......................................:دون إعتبار األداءات )3( )HT
(وبلسان القلم) .....................................................................................................................................
القيمة اجلملية للعرض املايل  (.................................................... .......................................:إبعتبار األداءات )3( )TTC
(وبلسان القلم) .....................................................................................................................................

حرر بـ  .............يف.............
(االسم واللقب ـ التاريخ واإلمضاء واخلتم)

.1
.2
.3

هذا االلتزام املايل جيب أن يكون به اتريخ اثبت وممضى.
االسم واللقب والصفة.
جيب أن يقع ذكر القيمة اجلملية لاللتزام املايل وإال فإن العرض يعترب الغ.
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االلـتـزام الـمـالــي

() 1

القسط  : 3رحلة برشلونة (الفوج األول من  18مارس إىل  25مارس )2018
إين املمضي أسفله (.............................................................................................................................. )2
الصفة ............................................................................................................................................ :
االسم االجتماعي للمؤسسة ........................................................................................................................ :
رقم اهلاتف  ....................................................... :رقم الفاكس .................................................................. :
رقم السجل التجاري للمؤسسة ......................................................................................................... ..... ..... :
رقم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ............................................ :بتاريخ................................................
رقم احلساب اجلاري للمؤسسة ...................................................................................................................... :
أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامايت املضمنة بكراس الشروط هذا واخلاص طلب العروض حسب
املبسطة عدد  2018/01واملتعلقة تنظيم رحلة دراسية لفائدة طلبة املدرسة العليا للمواصالت بتونس.
اإلجراءات ّ

كما ألتزم بعرضي هذا ملدة ستون ( )60يوما ابتدءا من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض وذلك حسب األسعار الفردية املنصوص عليها جبداول

األسعار هلذه طلب العروض.
وأصرح على الشرف أن كل البياانت اليت هتمين واملذكورة سابقا صحيحة.
ـ القيمة اجلملية للعرض املايل (....................... ...................................................................:دون إعتبار األداءات )3( )HT
(وبلسان القلم) .....................................................................................................................................
القيمة اجلملية للعرض املايل  (........................ ....................................................................:إبعتبار األداءات )3( )TTC
(وبلسان القلم) .....................................................................................................................................

حرر بـ  .............يف.............
(االسم واللقب ـ التاريخ واإلمضاء واخلتم)

-1
-2
-3

هذا االلتزام املايل جيب أن يكون به اتريخ اثبت وممضى.
االسم واللقب والصفة.
جيب أن يقع ذكر القيمة اجلملية لاللتزام املايل وإال فإن العرض يعترب الغ.
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االلـتـزام الـمـالــي

() 1

القسط  : 3رحلة برشلونة (الفوج الثاين من  25مارس إىل  01أفريل )2018
إين املمضي أسفله (.............................................................................................................................. )2
الصفة ............................................................................................................................................ :
االسم االجتماعي للمؤسسة ........................................................................................................................ :
رقم اهلاتف  ....................................................... :رقم الفاكس .................................................................. :
رقم السجل التجاري للمؤسسة ......................................................................................................... ..... ..... :
رقم االخنراط يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ............................................ :بتاريخ................................................
رقم احلساب اجلاري للمؤسسة ...................................................................................................................... :
أشهد إبطالعي وبكامل مسؤولييت على مجيع املعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ مجيع التزامايت املضمنة بكراس الشروط هذا واخلاص بطلب العروض حسب

املبسطة عدد  2018/01واملتعلقة تنظيم رحلة دراسية لفائدة طلبة املدرسة العليا للمواصالت بتونس.
اإلجراءات ّ

كما ألتزم بعرضي هذا ملدة ستون ( )60يوما ابتدءا من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض وذلك حسب األسعار الفردية املنصوص عليها جبداول

األسعار هلذه طلب العروض.

وأصرح على الشرف أن كل البياانت اليت هتمين واملذكورة سابقا صحيحة.
ـ القيمة اجلملية للعرض املايل (....................... ...................................................................:دون إعتبار األداءات )3( )HT
(وبلسان القلم) .....................................................................................................................................
القيمة اجلملية للعرض املايل  (........................ ....................................................................:إبعتبار األداءات )3( )TTC
(وبلسان القلم) .....................................................................................................................................

حرر بـ  .............يف.............
(االسم واللقب ـ التاريخ واإلمضاء واخلتم)

-4
-5

هذا االلتزام املايل جيب أن يكون به اتريخ اثبت وممضى.
االسم واللقب والصفة.

-6

جيب أن يقع ذكر القيمة اجلملية لاللتزام املايل وإال فإن العرض يعترب الغ.

طلب عروض عدد 2018/01

التنظيم المادي لرحلة دراسية للخارج

29

املــالحــق
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الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد ّ
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

مـلـحـق ع ـ ــدد 01
قائمة يف األقساط املشارك فيها
إين املمضى أسفله (االسم واللقب والصفة) .......................................................................................:
ممثل شركة ( :االسم االجتماعي والعنوان) .........................................................................................:
أصرح أين شاركت يف األقساط التالية :
 .1القسط عدد  .......املتعلق ب .................................................................... :
 .2القسط عدد  .......املتعلق ب .................................................................... :
 .3القسط عدد  .......املتعلق ب .................................................................... :

حرر

بـ....................يف.......................

(إمضاء املشارك وختمه)
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الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد ّ
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

مـلـحـق ع ـ ــدد 02
بطاقة إرشادات عامة حول املشارك
االسم واللقب أو االسم االجتماعي.............................................................................................:
الشكل القانوين................................................................................................................:
عنوان املقر....................................................................................................................:
اهلاتف......................................................:الفاكس...........................................................
رأس املال......................................................................................................................:
مرسم ابلسجل التجاري حتت عدد................................................................................................
رقم املعرف اجلبائي..............................................................................................................:
الشخص املفوض إلمضاء واثئق العرض (االسم واللقب واخلطة)......................................................................

حرر

بـ....................يف.......................

(إمضاء املشارك وختمه)
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الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد ّ
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

مـلـحـق ع ـ ــدد 03

تصريح على الشرف
(تعمري هذه املطبوعة وإرجاعها ضمن العرض)

إين املمضى أسفله (االسم ،اللقب ،الصفة)
ّ

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

واملتعهد ابسم وحلساب شركة

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

*

2018 01

.%30

 ..............................يف

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

العارض ( االسم ،اللقب ،الصفة التاريخ واخلتم )
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الرقمي
وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد ّ
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

مـلـحـق ع ـ ــدد 04

مراجع وكالة األسفار
( تعمري هذه املطبوعة و إرجاعها ضمن العرض )

إين املمضى أسفله ( االسم ،اللقب ،الصفة )
ّ
واملتعهد ابسم وحلساب شركة

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

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

اخلاصية املقرتحة

اخلاصية الدنيا املطوبة

تنظيم رحلتين إلى الخارج لمدة  06أيام أو أكثر
لمجموعة متكونة من  30فردا على األقل مع تأمين
التنقل بالطائرة واإلقامة.

 ..............................يف

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

العارض ( االسم ،اللقب ،الصفة التاريخ واخلتم )
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