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اجلمهورّية التّونسيّة

الرقمي
و ازرة
ّ
تكنولوجيات اإلتّصال واإلقتصاد ّ
املدرسة العليا للمواصالت بتونس

كراس شروط يتعلق
بتسويغ مشرب باملدرسة العليا للمواصالت بتونس
األول :الموضوع
الفصل ّ
تعتزم المدرسة العليا للمواصالت بتونس ،ممثلة في شخص مديرها ،تسويغ محل ترفيهي (مشرب

مقر المدرسة الجديد بالقطب التكنولوجي الغزالة ،حسب جدول األسعار
دون تجهيزات) كائن داخل ّ
المصاحب وذلك ألحسن عارض قصد استغالله والتصرف فيها تصرفا مباشـ ار طبقا للشروط
المبينة بهذا الكراس مع مراعاة األحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

وعلــه هــذا األســاس ت ـوفر المدرســة الفضــاع علــه لن يلتــزم العــارض ،علــه حســابه الخــا

 ،بتــوفير

وتركيز التجهيزات والمعدات والوسائل الخاصة باستغالل المشرب.

الفصل الثّاني :طريقة إرسال العروض

ت ـ ّ تحديــد يــوم الخمــيس  23أوت  2018علىىا العىىاعة ف اصىىا ال لىىار والّ صىىا كأقصــه تــاري
لقبــول العــروض .وا يمكــن قبــول العــروض اّلتــي تــرد بعــد هــذا التّــاري  .ويعتمــد فــي ذلــك علــه خــت
مكتب الضبط بالمدرسة العليا للمواصالت بتونس.

السريع لو توضع مباشرة
يجب لن ترسل العروض عن طريق البريد المضمون الوصول لو البريد ّ
بمكتب الضبط بالمدرسة خالل التوقيت اإلداري في ظرفين مغلقين :ظرف داخلي وظرف خارجي.
ّ
ّ
تفاح العروض في نفس اليوم علا العاعة الواحدة بعد الزوال خالل جلعة عل ية.
ظرف الخارجي:
 -1ال ّ

يكتــب علــه الاــرف الخــارجي :المدرســة العليــا للمواصــالت بتــونس – القطــب التكنولــوجي الغ ازلــة –
لريانة  2083مع ذكر عبـارة «تسويغ مشرب» ،دون ذكر اس الباعث.

ارف عله الوثائق التّاليـة:
ويحتوي هذا ال ّ

ـار؛ مــدة صــلوحيته  90يومــا يرجــع لــه
 .1األصــل مــن الضــمان المــالي الــوقتي قــدر  500دينـ ا
العارضين الذين ل يت قبوله بعد المصادقة عله عقد التسويغ .ويرجع الضمان المالي لـه
العارض الذي ت قبوله بعد تقدي الضمان المالي النهائي.
 .2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل.
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لن العــارض قــد لدلــه بالتّصـريل بالـ ّـدخل لــد
ـعية
الجبائيــة لو شــهادة تثبــت ّ
ّ
 .3شــهادة فــي الوضـ ّ
دارة األداعات لسنة ( 2017نسخة مطابقة لألصل وسارية المفعول عند فتل العروض).
 .4شهادة اانخراط بالصندوق الوطني َّ
للضمان ااجتماعي (نسخة مطابقة لألصل).

كل صفحاته.
كراس الشروط في صيغته
ّ
ّ .5
األصلية ُممضه من طرف العارض في ّ
 .6تصريل عله الشرف حول:
 عدم اإلفالس لو التسوية القضائية عــدم قيــام العــارض والت ازمــه بعــدم قيامــه مباشـرة لو بواسطــة الغيــر بتقــدي وعــود لو عطايــالو هدايا قصد التأثير عله مختلف جراعات برام عقد التسويغ.
 لن العارض ا ينتمي له سلك الوظيفة العمومية.ييكــد فيــه العــارض علــه ّلنــه قــام بمعاينــة فضــاع المشــرب والميسســة
الشــرفّ ،
 .7تص ـريل علــه ّ
مسيوليتـ ــه كامل ــة ف ــي ص ــورة اإلخ ــالل
ـيتحمل
و ّلن ــه مس ـ ّ
ّ
ـتعد لإليف ــاع ّ
بتعهداتـ ــه كامل ــة و ّلن ــه س ـ ّ
بتعهداته حداها لو كّلها.
ّ
المحل.
المعدات واألثاث المزمع ستغالله في
 .9قائمة في
ّ
ّ
 .10قائمــة مفصــلة فــي الم ـواد الم ـراد بيعهــا فــي المشــرب ولســعارها ويتعــين وجو ــا مضــااها مــن
طرف العارض

فالحظة :كل عرض ال يحاوي علا الوثائق المطلوبة يام إقصاؤه.
الداخلي:
 – 2الظىرف ّ

الداخلي اّلذي يحمل اس العارض ،عله:
يحتـوي ال ّ
ارف ّ
الس ــنة بال ـ ّـدينار التّونس ــي باعتب ــار ك ـ ّـل األداعات
 .1الع ــرض الم ـ
ـالي المقت ــرو ف ــي ّ
الش ــهر وف ــي ّ
ّ
والمعالي الممكنة يكون مكتو ا باألحرف و لسان القل .
المحل.
مفصلة في األسعار والمواد المراد بيعها في
ّ
 .2قائمة ّ
فالحظات:

نوعيات مختلفة من المشرو ات والمأكوات بأثمان مدروسة
يتعين عله العارض تقدي
•
ّ
ّ
إمكانيات الطلبة.
تتماشه و ّ
كراس الشروط جزًع ا يتج ّلز
لكراس الشروط هذا .ويعتبر ّ
• ا تقبل العروض اّلتي ترد مخالفة ّ
من عقد التسويغ.
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الفصل الثالث :شروط المشاركة

يتعين لن يكون مستغل المحل تونسي الجنسية ،راشدا ،ل يقع التصريل بإفالسه ومن غير ذوي

السوابق العدلية ،ا ذا استرد حقوقه لو انتفع بعفو عام .كما يجب لن يكون مختصا في مجال
الذين:

المشارب والمقاهي .كما ا تقبل مشاركة األشخا

 -ينتمون له سلك لعوان الدولة والجماعات المحلية والميسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

والمنشآت العمومية وكذلك الطلبة والتالميذ،
 سبق له لن تسوغوا محالت بميسسات جامعية خاضعة إلشراف و ازرة التعلي العالي والبحثالعقد معه

الرقمي ووقع فس
العلمي لو و ازرة تكنولوجيات اإلتّصال واإلقتصاد ّ
مخالفات لو لتخليه بمحض رادته عن التسويغ قبل انتهاع المدة التعاقدية.

ما ارتكابه

الفصل الرابع  :إلغاء اإلساشارة:

تحتفظ المدرسة العليا للمواصالت بتونس بحّقها في :
لي عــرض ويمكــن للمشــارب طلــب توضــيحات كتابيــة فــي صــورة رفــض
 -قبــول لو رفــض ّ

عرضه.

البت في التّسويغ له تاري احق.
 -لغـاع اإلستشارة لو تأجيـل ّ

الفصل الخافس  :فرز العروض

 -1يت ّ فرز العروض المالية للعروض المقبولة فنيا والمستوفاة لجميع الوثائق دون غيرها.
 -2ترتب العروض طبقا لقيمتها المالية لي من العرض األرفع له األدنه ويت ّ تسويغ المحل
لصاحب العرض المتضمن ألرفع معلوم كراع شهري وسنوي.

 -3في حـالة تساوي العـروض المالية المقترحة بيـن مشاركين لو لكثر ،يت استدعـاع المعنيين
باألمر لتقـدي عروض مالية جديدة .وتكون هذ ااستشارة كتابية وسرية وفقا لإلجراعات
الجاري بها العمل في ميدان برام العقود العمومية.

الفصل العادس  :تغيير العروض

يغيــر فــي عرض ـ ــه المــالي لمـ ّـدة شــهرين بدايـ ــة مــن اليــوم الم ـوالي للتّــاري
ألي عــارض لن ّ
ا يمكــن ّ
األقصه لقبول العروض المنصو عليه بالفصل الثّاني لعال .

الفصل العابع :تبليغ العارض

يــت عــالم العــارض الــذي ت ـ اختيــار عــن طريــق البريــد علــه العن ـوان المــدر بــالعرض المقــدم مــن
طرفــه ،ويعتبــر كــل عــارض متخليــا عــن التســويغ فــي صــورة تبليغــه بقبــول عرض ــه ولـ يحضــر لــد
دارة المدرسة العليا للمواصالت بتونس إلتمام جراعات التعاقد وتسل ناائر من العقد إلمضائها لو
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ل ـ يرجــع نا ـائر العقــود المســلمة ليــه لإلمضــاع و لو للتســجيل فــي لجــل خمســة عش ـرة يومــا .ويــت
المــرور فــي هــذ الحالــة مباشـرة لــه العــارض الــذي يليــه فــي الترتيــب المــذكور فــي الفصــل الخــامس
لعال .

الفصل الثافن :الم اولة

يــت ّ ســتغالل المشــرب مــن قبــل صــاحبه شخصــيا ،ذا كــان ذاتــا طبيعيــة ،وا يجــوز لــه تعيــين وكيــل
عنــه ا بصــفة ســتثنائية ،عنــد التغيــب الــوقتي لو المــرض ،لو عنــد حصــول مــانع لــه يكتســي صــبغة
القوة القاهرة ،وتعل بذلك دارة المدرسة العليـا للمواصـالت بتـونس مسـبقا .ويجـوز للشـركات التجاريـة

تعيين وكيل عنها.
المتسوغ بمباشرة استغالل المشرب المكر بصفة مباشـرة ولـيس لـه بـأي حـال مـن األحـوال
كما يلتزم
ّ
الح ــق ف ــي حال ــة العق ــد ل ــه الغي ــر .وك ــل خ ــالل بإح ــد ه ــذ الش ــروط ت ــت ّ معاينت ــه م ــن قب ــل دارة
األول ولحقيــة اإلدارة فـي المطالبــة بــإخ ار
المدرسـة ينــتع عنـه فسـ عقــد التسـويغ المبــرم مـع الطــرف ّ
الطرف الثاني من المكر بقضية ستعجالية في الخـرو لعـدم الصـفة وا يحـق ألي منهمـا المطالبـة

بأي تعويض عله ذلك.

الفصل الااسع :فعاليم اسالالك الماء والكلرباء والغاز

تحمــل مصــاريف اســتهالب المشــرب للمــاع والكهر ــاع والغــاز علــه كاهــل المتســوغ دون غيــر  .وفــي

غيـاب عــدادات فرديــة لو فرعيـة ،يــدفع المتســوغ شـهريا مقابــل اســتهالب المـاع والكهر ــاع والغــاز نســبة
مائويــة تقــدر بـ ـ %10مــن القيمــة الكرائيــة الشــهرية .ويمكــن إلدارة المدرســة مراجعــة هــذا المعلــوم ذا
تبين لها وجود فارق مشط مقارنة بحج اإلستهالب.

الفصل العاشر :تعجيل العقد

المتسوغ.
تحمل مصاريف تسجيل العقد في خمسة ناائر مرفقة بالمالحق ،عله كاهل
ّ

الفصل الحادي عشر :المحل والمعدات الموضوعة علا ذفة الماعوغ

يعتبر المحل المزمع تسويغه مهيئا وتتـوفر فيـه التهوئـة الطبيعيـة واإلضـاعة الكـافيتين ومجمـل شـروط
حفــظ الصــحة العامــة .وا يحــق للمتسـ ّـوغ ،س ـواع قبــل بــدع ااســتغالل لو بعــد  ،القيــام بــأي نــو مــن
األشغال داخله بدون ذن كتابي ومسبق من دارة المدرسة.
المتسوغ بتوفير لجهزة طفاع حرائق صالحة لالستعمال.
كما يلتزم
ّ
طرفين المتعاقدين عداد جـرد لألثـاث والمع ّـدات الموجـودة بالمح ّـل واّلتـي هـي علـه
يتعين عله ال ّ
كما ّ
الدولــة ،كمــا يعتــرف المتسـ ّـوغ لنــه تسـّل المحـ ّـل علــه حالـ ــة حســنة ويلتــزم بإرجاعــه علــه الحال ـ ــة
ملــك ّ
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التعاقديــة ،ويعتمــد فــي ذلــك علــه محضــر معاينــة ممضــه
التــي تسـّلمه فيهــا ،وذلــك ثــر انتهــاع المـ ّـدة
ّ
الميسســة.
المتسوغ وإدارة
من قبل
ّ
ّ

الفصل الثاني عشر :فعؤولية الماعوغ

يتحمــل المتســوغ مســيولية ســرقة لو تلــف المعــدات المتواجــدة بالمحــل المكــر طيلــة فتـرة ااســتغالل.
يتحمل المتسوغ مسيولية ما يصدر عن لعوانه من تصـرفات مـن شـأنها لن تلحـق لضـرار ماديـة
كما ّ
لو معنويــة باألشــخا (لع ـوان لو طلبــة لو زوار) لو بممتلكــاته  ،وا تتحمــل اإلدارة مســيولية ســرقة
لو تلف معدات المتسوغ لو محله.
ا يحق للمتسوغ يواع لي كان بالمشرب خار لوقات العمل.

الفصل الثالث عشر :تراتيب خاصة بالعطل

يت ــوله المش ــرب تق ــدي خدمات ــه خ ــالل لوق ــات العم ــل اإلداري ــة والرس ــمية بالمدرس ــة وتواص ــلها ب ــدون
نقطـا طيلــة مـ ّـدة صــلوحية عقــد التســويغ وحسـب الشــروط المتفــق عليهــا وا يحــق للمتســوغ ســتغالل
المشرب خار لوقات العمل وليام األعياد الوطنية والدينية وليام اآلحاد وخالل شهر رمضان.

ويعفـه المتسـوغ مـن دفـع معلـوم الكـراع الشـهري خــالل العطـل الجامعيـة المحـددة بثالثـة ( )03لشـهر
في كل سنة.

الفصل الرابع عشر :الحق في األصل الاجاري

ا يمكــن للمتســوغ لن يطالــب بــأي وجــه مــن الوجــو بملكيــة األصــل التجــاري المســتغل بالمحــل الــذي
تسوغه من المدرسة العليا للمواصالت بتونس.

الفصل الخافس عشر :المىدة الاعىاقدية

يت التسويغ ّ
لمدة سنة تبتدئ من غرة سبتمبر  .2018وعند تعذر ذلك يعتمد التاري الذي يت ّ
المتسوغ (في طار جلسة عمل تعقد بين الطرفين وتشفع بمحضر
ااتفاق عليه بين دارة الميسسة و ّ

يت لحاقه بالعقد).

ويمكن تجديد التسويغ ضمنيا لمدة سنتين ضافيتين ما ل يمانع لحد الطرفين عله ذلك ويتعين
عليه بالتالي شعار الطرف المقابل كتابيا في لجل ا يقل عن ثالثة لشهر قبل انتهاع المدة

التعاقدية عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ بنيته العدول عله تجديد عقد
التسويغ.

الفصل العادس عشر :الضمان المالي

لضمان خال

معينات الكراع الشهرية ،يتعين عله المتسوغ لن يدفع له محاسب الميسسة

ضمانا ماليا نقدا قيمته معين كراع شهرين بعد مضاع عقد التسويغ وقبل تسل مفاتيل المحل مقابل
6

وصل في ذلك .ويرجع هذا المبلغ له المتسوغ ثر انتهاع المدة التعاقدية ،بناع عله شهادة براعة
الذمة ورفع اليد مسلمة من دارة المدرسة ما ل تمانع األخيرة في تسلي الشهادة المذكورة بسبب
خالل المتسوغ بإحد واجباتـه لو بأحد فصول كراس الشروط وعقد التسويغ لو تخليه عن التسويغ
قبل انتهاع المدة التعاقدية لو لي سبب كان.

الفصل العابع عشر :تعديد فعاليم الكراء

كل شهر وفي اليوم الخامس من ــه
يجب لن يدفع المتسوغ معلوم الكراع الشهري مسبقا في بداي ــة ّ
عله لقصه تقديـ ــر و صفــة منتام ــة ومهما كانت الاروف واألسباب .وكـل خالل بهذا المبدل ينتع

عنه الفس الفوري لعقد التسويغ وحجز الضمان المالي بقطع النار عن التتبعات القضائية التي
يمكن القيام بها تجا المتسوغ استخال ما تخلد بذمة المتس ّوغ من معينات كراع غير مدفوعة.
ويعفـ ــه المتعاقـد مـن دفـع معــين
تـدفع معينـات الكـراع علـه امتــداد ) (09تسـعة لشـهر مـن ك ّـل سنـ ــةُ .
بالنســبة ألشــهر ج ـوان وجويلي ـ ــة ولوت .يضــاف ليهــا شــهر رمضــان ذا ل ـ يت ـزامن مــع لحــد
الك ـراع ّ
الميسسـ ـ ــة وذلــك خ ـ ــالل
األشــهر المــذكورة ويــت ّ تأم ـ ــين حـ ّـد لدنــه مــن الخــدمات بااتّفـ ـ ــاق مــع دارة
ّ

العطــل.

الفصل الثافن عشر :الازافات الماعوغ
يتعين عله المتسوغ:

 -1مد دارة المدرسة ،قبل اإلنطالق في استغالل المشرب ،بقائمة في األعوان المزمع تشغيله

بالمشرب مع نس من بطاقات التعريف الوطنية ،بطاقات عدد  03تكون ميرخة في مدة ا

تفوق  03لشهر التي تسبق تاري اإلستغالل ،كما يجب عله المتسوغ عالم اإلدارة بكل
تغيير في األعوان ويكون اإلعالم مرفقا وجو ا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية و طاقة
عدد  3والفحوصات الطبية الالزمة.

 -2احترام قواعد الناافة ومضمون القرار الصحي المتعلق بشروط حفظ الصحة الواجب حترام
مقتضياته من قبل متداولي المواد الغذائية سواع فيما يتعلق بناافة المعدات والتجهيزات لو
فيما يتعلق بناافة المحل والفضاعات المحيطة به.
 -3مراقبة صلوحيه المواد المستعملة إلعداد الطعام والمشرو ات لو المعروضة للبيع والحر
عله استعمال مواد صالحة لإلستهالب.
 -4لـزام العاملين بالمحل سواع منه المكلفين بإعداد األطعمة والمشرو ات لو بتوزيعها عله
الحرفاع بقواعد حسن السيرة والسلوب و قواعد الصحة الجسدية كالناافة العامة وتقلي األظافر
وحلق اللحية.
7

 -5تمييز هياع العملة بارتدائه لز ّي موحد من :قميص وجمازة فاتحي اللون ور طة عنق سوداع
لما العملة المكلفين بناافة المحل وناافة
لو حمراع وسروال داكن اللون (لسود لو لزرق)ّ .
المركب الصحي ،فبارتدائه لبدلة شغل خاصة و ارزة من ضمنها ميدعة و لوزة ذات لون

رمادي لو لزرق داكن .ك يتعين عله هياع العملة حمل شارة عمل.

 -6اإلداع بشهادات طبية تثبت سالمة األعوان من األمراض عامة وخاصة األمراض الباطنية
والجلدية المعدية وكذلك بنتائع التحاليل الب ارزية والطفيلية لكافة العاملين بالمشر ة وذلك
بصورة سنوية دورية مع بداية كل سنة ستغالل وكلما دعت الحاجة له ذلك.
 -7اامتنا

بصفة قطعية عن طهي الطعام و يعه بالمحل المسوغ باستثناع األكلة الخفيفة

( ،)Sandwich, Pizza, etc.وكل خالل بهذا المبدل ينجر عنه فس العقد بصفة آلية.
 -8اامتنا بصفة قطعية عن بيع المرطبات بالكريمة سريعة التعفن (.)Gâteau à crème
 -9العدول عن عرض و يع لي مادة غذائية ذا ل تتوفر المعدات الضرورية لحفاـها وخزنها
وكل خالل بهذا المبدل ينجر عنه تالف المواد الغذائية المعروضة للبيع بما في ذلك المواد
المذكورة لعال من قبل لعوان التغذية وحفظ الصحة التابعين لو ازرة اإلشراف لو لو ازرة
الصحة.
 -10توفير مواد ذات نوعية جيدة ،كما يجب عليه استعمال القهوة الصافية والشاي األحمر لو
األخضر من النو الرفيع.
 -11اامتنا

منعا باتا عن بيع لو تـرويع لو استهالب الممنوعـات المشرو ات الكحولية

والمخـدرات وغيرهما داخل المحل والميسسة وكذلك األدوية وإدخال المفرقعات لو المواد
الخطرة لو سريعة االتهاب حفاظا عله سالمة األعوان والطلبة والزوار ،وكل خالل بهذا
المبدل ينجر عنه فس العقد بصفة آلية بقطع النار عن التبعات القضائية التي يمكن جرااها
تجا المتسوغ.
 -12غلق المشرب خالل العطل اإلدارية وخالل شهر رمضان ما ل يت ّ ااتفاق احقا عله
خالف ذلك.
 -13عدم ستغالل ساحة المدرسة لو األرصفة المجاورة للمحل المسوغ وعدم تعليق عالنات
شهارية داخل المحل لو خارجه لو في لي مكان آخر تابع للميسسة ما ل يت الترخيص في
ذلك كتابيا من دارة الميسسة.
 -14عدم دخال لي تغيير عله المحل ا برخصة كتابية مسبقة من دارة الميسسة.
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 -15تأمين األعـوان الذين سيشغله وكذلك المحـل والمعدات من كل األخطـار المحتملة طبقا
للتراتيب الجاري بها العمل.

 -16عرض األطعمة المعدة لالستهالب والمشرو ات في لوان ذات استعمال وحيد (كيوس،
مالعق ،مناديل ،لل .).
 -17تجميع القمامة واألوساخ في لكياس بالستيكية وحملها من المحل المكر
الميسسة بوسائله الذاتية وعله نفقته الخاصة.

مقر
له خار ّ

 -18عدم عرقلة السير العادي للميسسة وخاصة لثناع عمليات تموين المحل ولا يكون لهذا
التموين تأثير سلبي عله سيولة الحركة بساحة المدرسة.
 -19عدم عرقلة عمل مراقبي السلط اإلدارية والصحية المختصة ،ويتعين للغرض وضع جميع
البيانات الالزمة تحت تصرف األعوان المكلفين بالرقابة.
يمكن لن يترتب عن مخالفة الشروط الواردة بهذا الكراس ،منع ممارسة النشاط وغلق المشرب،
حته ااستجابة من جديد لتلك الشروط.

الفصل الااسع عشر :تراتيب خاصة بعير العمل

عله المتسوغ تعليق قائمة األسعار المعتمدة لكل المواد المعروضة للبيع تكون ممضاة من قبل

المتسوغ وكاتب عام المدرسة عله لاّ تكون هذ األسعار لرفع من األسعار الجارية لو المعمول

بها قانونا في مشارب مماثلة.

علما لنه ا يمكن جراع لي ترفيع في لسعار المواد المعروضة ا سجل ترفيع في حد مكونات

مواد اإلعداد ،وتكون الزيادة باتفاق صريل بين اإلدارة والمتسوغ عله لساس نسبة مناسبة لنسبة
ارتفا سعر المادة باعتبار مقدارها في مكونات المشرو ات لو السندويتشات لو المرطبات.
كما يضبط توقيت فتل وغلق المحل باتفاق بين المتسوغ وإدارة المدرسة ،وينبغي تعليق هذا التوقيت
بمكان بارز للطلبة بعد مضائه من الطرفين.

الفصل العشرون :فعخ العقد

يحــق لمــدير المدرســة العليــا للمواصــالت بتــونس فس ـ العقــد فــي صــورة خــالل المتســوغ بالتزاماتــه
التعاقدية المدرجة بكراس الشروط و عقد التسويغ ويعتمد في ذلك عله تقريـر صـادر عـن كاتـب عـام
المدرسـة لو صــادر عــن المصــالل المختصــة بـو ازرة اإلشـراف القطــاعي لو صــادر عــن مصــالل و ازرة
الصحة لو و ازرة التجارة.

كـ ينج ّـر علـه ثبـوت لي خـالل لو تهـاون لو تقـاعس للمتسـوغ فـي تنفيـذ التزاماتـه التعاقديـة لو تنفيــذ
لوامر وطلبات اإلدارة غلق المحل ما لمدة محدودة لو نهائيا مع فس عقد التسويغ بعد التنبيه علـه
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المتس ــوغ ومنح ــه لج ــال يس ــمه احق ــا لتس ــوية اإلخ ــالات الملحوظ ــة لو تنفي ــذ طلب ــات ولوام ــر اإلدارة
الموجهة ليه بدون مكانية المطالبة بالتعويض.

حد لمفعـول عقـد التسـويغ ألي سـبب مـن األسـباب المـذكورة بهـذا الكـراس وكـذلك فـي
تقرر وضع ّ
ذا ّ
صــورة عــدم تمكــن المتســوغ مــن مــن مواصــلة تعهــد بتســيير المشــرب ألي ســبب كــان قبــل انتهــاع
مفعول العقـد ،يحـق إلدارة المدرسـة لن تتخـذ جميـع اإلجـراعات التـي ت ارهـا مناسـبة لضـمان اسـتم اررية
تقــدي المشــرب للخــدمات المطلو ــة منــه بغــض الناــر علــه فــتل بــاب المنافســة مــن جديــد لتســويغ
المشرب.

الفصل الواحد والعشرون :سريان ففعول العقد

ا يكــون عقــد التســويغ ســاري المفعــول ا بعــد اســتيفاع كافــة الشــروط القانونيــة والتعاقديــة وإمضــائه

مـن قبـل المتســوغ والمصـادقة عليــه مـن قبــل مـدير المدرسـة العليــا للمواصـالت بتــونس وتسـجيله لــد
حد القباضات المالية.

فض ال زاعات
الفصل الثاني والعشرونّ :

يت  ،عند ااقتضاع ،فـض الـنزاعات الناشئة بين الطرفين بالحسـنه ،وإن تعـذر ذلـك ،يت ـ اللجـوع لـه
المحاك المختصة بتونس العاصمة.

اطلعت عليه ووافقت

اطلعت عليه وصادقت

العـارض

مديراملدرسة العليا للمواصالت بتونس

(اإلمضـاء واخلتم)
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ّ
ك ـ ّـراس شـ ــروط يتعل ــق بتسوي ــغ مشـ ــرب
ملح ــق ع ــدد 1
ّ
قائم ـ ــة ّ
مرجعيــة
مهني ــة

* االس ـ ــم واللّقـ ــب

التّعري ـ ـ ــف ابلع ــارض

املؤسسـ ــة عند االقتض ـ ــاء
واسم ّ

* تـ ــاريخ االنطـ ــالق يف النّشـ ــاط
أو اإلحـ ــداث

* ه ــل لك ــم شهادات مسلّم ــة

مؤسس ــات خمتص ـ ـّة يف التّكوي ـ ــن؟
من ّ

ال

نعـم

املؤسسـ ـ ــة أو
* يف صـ ـ ــورة اإلجابـ ـ ــة بـ ـ ــنعم ا ـ ـ ــر اسـ ـ ــم ّ
املؤسس ــات.
ّ

نوع النّش ــاط ()1

حوصـ ــلة للنّش ـ ــاط
الصفـ ــة ()3
ّ

املؤسسة احملتضنة هلذا النّشـاط ()2
ّ

الـمـ ـ ـ ّدة

تونــــس في:

الوث ـائق املثبتـ ـ ــة

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

اإلمضــــــــاء

-1

نــــــوع النّشــــاط  :نــزل ،مقهــــى ،مطعــــم،مــــحلّ مأكــــوالت خفيفـــــة ،مــح ّل بيــــع املرطّبــــات واحللويـــــــّات.

-2

اســــم املؤسّســـة.

-3

مشغّــل خمتـــــصّ،مشغـــّل ،نــــــادل ،أجـــــري خمتـــــص ،.أجيـــــــــر.
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وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد ال ّرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

ّ
ك ـ ّـراس شـ ــروط يتعل ــق بتسوي ــغ مشـ ــرب
ملح ــق ع ــدد 2

ّ
ّ
ّ
اإلمك ــاني ـات البشري ـة واملادي ـة املزم ــع توفيرهـ ــا
إنّـي املمضـي أسفلــه:
*االســـــــم

واللّقــــــــب ............................................................................................................:

*املؤسّســة عند االقتضـــاء ..........................................................................................................:

أصـــرّح على شــــريف بـنّ أتـــــــ ب بـيـــــــ عــــ

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

عامــــ باشيـرم مــــــم عــــ

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

عملــة خمـصّــــن يف اشـــــ ان  ،وسنقوب بـق يـــم اتوثائق اشثبـــــــة خلربة اشعـــــــــّن باألمر.
كمــــا أتـــــ ب بـوفــــري اشعــــ ّات اتـــــّاتـــــــة:
العـــدد
الرتبــــــيّ

النــــــّوع

العـــــدد

تاريخ االقتنــــــاء

احلــــالة

القيمـة املاليـّة عند

(جيّدة ،حسنة ،متوسّطة)

االقتنـاء

01
02
03
04
05

06

اإلمضــــــــاء
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ّ
ك ـ ّـراس شـ ــروط يتعل ــق بتسوي ــغ مشـ ــرب
ملح ــق ع ــدد  :3قائمـ ـ ـ ـ ــة أسع ـ ـ ـ ــار
املشروبـــــــــات
السّعـــــر املقتــــــــرح

النــــــــّوع
* عصري غالل Jus de fruits
* قهــــوة Cafés
 Crème Direct Express Capucin* شــــاي Thé
* مشروبــــات غازيـــّة
* ماء معدني (مع ذكر النّوع)
 نصف لتر 2/1 -واحد لتر 1

 -لتر ونصف

املأكــــــــوالت
السّعــــر املقتـــــــــرح

النّـــــــوع

احللويـــــــــــــــــّات
السّعــــر املقتـــــــــرح

النّـــــــوع

إسرتاحة القهوة » « pause-café
 حلويات فرنسية (القطعة) مرطبات (القطعة) حلو عربي (الكلغ) ( Saléeالكلغ) عصري (اللرت) -خدمات

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

وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد ال ّرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

ّ
ك ـ ّـراس شـ ــروط يتعل ــق بتسوي ــغ مشـ ــرب
ملح ــق ع ــدد 4

تصريح على الشرف

لصرو
ني الممضي(ة) لسفله (ااس  ،اللقب)...............................................................
ّ

عله الشرف وللتزم بــ:

 -1عدم القيام مباشرة لو بواسطة الغير بتقدي وعود لو عطايـا لو هدايـا القصد منه التأثير عله مختلف
جراعات برام عقد تسويغ المشرب ومراحل نجاز بما يخدم مباشرة و بصفة غير مباشرة مصلحتي.
2
3

4

اإلسـم واللقب واإلمضـاء
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وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد ال ّرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

ّ
ك ـ ّـراس شـ ــروط يتعل ــق بتسوي ــغ مشـ ــرب
ملح ــق ع ــدد 5

تصريح على الشرف بمعاينة ّ
املحل

ني الممضي(ة) لسفله …................…......…........................................صاحب(ة)
بطاقـة التعريـف عدد………..………......المسلمة بتاري  ........................لشهد بأنني قمت بزيارة
فضاع المشرب الكائن بمقر المدرسة العليا للمواصالت بتونس و عد معاينته مـن كـل الجوانب تبين لي لنه صالل
لالستغالل………........……......................وإني مستعد(ة) للعمل به واإليفاع بتعهداتي كاملة.

اإلسم واللقب واإلمضاء
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وزارة تكنولوجيات اإلتصال واإلقتصاد ال ّرقمي
المدرسة العليا للمواصالت بتونس

ّ
ك ـ ّـراس شـ ــروط يتعل ــق بتسوي ــغ مشـ ــرب
ملح ــق ع ــدد 6

العرض املالي
ااس واللقب :
الصفة:

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

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

رق الهاتف:

العنوان:

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

رق الفاكس:

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

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

رق اانخراط بالصندوق الوطني للضمان ااجتماعي :

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

القيمة الكرائية

المدة الكرائية

القيمة الكرائية

المقارحة بلعان القلم

المقارحة باألرقام

الشهر
التسعة لشهر

المزود خال
فالحظة هافة :يجب عله
ّ
معلوم ستهالب الكهر اع والغاز والماع.

 ،شهريا ،معلوم ضافي وقدر  10بالمائة عن المعلوم الشهري بعنوان

ّحرر ب........................في..............................
ااس واللقب واإلمضاع والخت
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