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الفصل األول :الموضوع
ر
ر
عت
تعتم الوكالة الوطنية للتددات التفويت اختياريا ف مجموعة من اإلطارات المطاطية المستعملة ألحسن عرض ر
الظروف المغلقة.
وللتشي ع ر
ر
تخضع عملية البيع لإلجراءات المنصوص عليها بكراس ر
والتاتيب الجاري بها العمل.
الشوط
الفصل الثان :قائمة اإلطارات
القسط عدد

المبيع

العدد

معلومات عامة

1

إطارات مطاطية مستعملة

142

قياسات مختلفة

الفصل الثالث  :رشوط المشاركة
الشوط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل تقديم عرض ر
يمكن لكل عارض تتوفر فيها ر
الشاء بعد سحبه
.
مباشة من مقر الوكالة الوطنية ر
الشوط مجانا ر
لكراس ر
للتددات الكائن ب  39نهج صدربعل الفايات تونس .كما يمكن سحب كراس
الشوط مجانا من موقع الواب الخاص بالوكالة الوطنية ر
ر
للتددات. https://www.anf.tn :
وتقترص المشاركة ف طلب العروض حرصيا عىل ر
الشكات المتخصصة والمؤهلة للترصف ف نفايات العجالت المطاطية
والمرخص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة طبقا لإلجراءات الجاري بها العمل ف هذا المجال.
ويتوجب عىل كل رشكة مشاركة أن تقدم المؤيدات الداعمة الستيفائها ر
لشوط المشاركة المنصوص عليها ف هذا الفصل.
الفصل الرابع :الوثائق المكونة للعرض
يجب أن يحتوي كل عرض عىل الوثائق التالية:
 .1كراس ر
الشوط مختومة وممضاة
نظت من السجل التجاري (نسخة جديدة).
.2
ر
 .3مطبوعة التعهد ر
بشاء اإلطارات المطاطية المستعملة ممضاة ومختومة مصحوبة ببطاقة التعريف الوطنية للممض.
 .4كل المؤيدات الداعمة الستيفاء العارض ر
لشوط المشاركة المنصوص عليها ف الفصل الثالث.
الفصل الخامس :طريقة تقديم العروض
التيد الشي ع أو تودع ر
مباشة لدى مكتب الضبط عىل
كي ف ظروف مغلقة عن طريق ر
 .1ترسل العروض من طرف المشار ر
العنوان التال:
الوكالة الوطنية ر
للتددات
المقر االجتماع
 39نهج صدربعل  1002تونس

الخارج أي عالمة ّ
تدل عىل هوية العارض ويكتب عليه عبارة:
ر
ال يحمل الظرف
" ال يفتح  :إعالن بيع ألحسن عرض إلطارات مطاطية مستعملة عن طريق الظروف المغلقة".
الفصل السادس :الثمن
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يحتسب ثمن البيع عىل أساس مبلغ العرض المقبول من طرف اإلدارة تضاف إليه نسبة  %10كمصاريف عامة .يدفع ثمن
البيع لفائدة الوكالة الوطنية ر
للتددات بصك بنك أو بريدي ُمعتمد ( )Chèque certifiéأو وصل إيداع بالحساب الجاري رقم
 08104000743000050535ببنك تونس العرن الدول فرع الهادي شاكر تونس ،وذلك قبل رفع المبيع.
الفصل السابع :طريقة معاينة اإلطارات المطاطية
المبي بالفصل الثان بالمركز الجهوي للقيس والمراقبة التقنية
المبي بالجدول
كي االطالع عىل المبيع
ر
ر
يمكن للمشار ر
ر
للتددات التابع للوكالة الوطنية ر
للتددات الكائن بالمزاوغة المنستت ،وذلك بداية من يوم  ........................................إل غاية
يوم  .......................................بدخول الغاية من الساعة التاسعة صباحا إل منتصف النهار ،ما عدى السبت واألحد.
ويمكن اإلتصال بالرقم  99 805 931لتحديد موعد المعاينة.
الفصل الثامن :أجل قبول العروض وصلوحيتها
تعتت الغية ،جميع العروض
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم  .............................................بدخول الغاية .و ر
الواردة عىل مكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية ر
ويعتت المرجع ف ذلك طابع وتاري خ مكتب الضبط
للتددات بعد األجل المحدد،
ر
المركزي بالوكالة الوطنية ر
للتددات.
يكون العارض ملزما بعرضه لمدة  60يوما بداية من تاري خ آخر أجل لقبول العروض.
الفصل التاسع :قبول العروض
الت ال تتضمن الوثائق عدد  3 – 1و 4المشار إليها بالفصل الرابع أو ر
بعي االعتبار العروض ر
الت ترد
ر
تعتت ملغاة وال تؤخذ ر
بعد األجل المحدد لقبول العروض.
بالنسبة لبقية الوثائق يمكن مطالبة العارض باستكمالها إن لم تكن موجودة ف عرضها وتمنح أجل أسبوع لذلك ،وف صورة عدم
استكمال الوثائق يصبح العرض ملغ.
الفصل ا ر
لعاش :البيع والرفع
الت ه عليها دون أي ضمان من طرف الوكالة الوطنية ر
تباع اإلطارات المطاطية عىل الحالة ر
للتددات وال يقبل أي احتجاج
مهما كان سببه.
تتم عملية الرفع ف أجل أقصاه سبعة أيام من تاري خ إعالم المشارك بقبول عرضه وذلك عىل نفقته.
الفصل الحادي ر
عش :عدم التفويت
تحتفظ الوكالة الوطنية ر
للتددات بحقها ف عدم التفويت ف اإلطارات المطاطية المبينة بالجدول المصاحب ف صورة
عدم بلوغ األثمان المحددة من قبل اإلدارة.

حرر بـ .................ف ................................
اطلعت عليه ووافقت وصادقت
العارض (الختم واالمضاء)
...........................................
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الملحق عدد 01

تعهد ر
بشاء
(عملية بيع عدد )2022/01
إن الممض أسفله ( :اإلسم واللقب) ...........................................................................................
.........................................................................................................................................
صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد  ...................................... :الصادرة ف ....................................... :
العنوان .............................................................................................................................. :
رقم الهاتف ......................................................... )2( ..................................................... )1( :
الممثل القانون ل ................................................................................................................... :

بعد إطالع عىل محتوى كراس ر
الشوط المتعلق ببيع إطارات مطاطية مستعملة لفائدة الوكالة الوطنية
ر
للتددات وعىل الحالة ر
الت عليها اإلطارات المطاطية المستعملة المعنية ،أشهد أن أرغب ف رشاء جميع
اإلطارات المطاطية المستعملة المعروضة (عددها  142إطار) ف إطار طلب العروض عدد  2022/01بمبلغ
قدره (المبلغ باألرقام وبلسان القلم):
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
هذا المبلغ يمثل مبلغ العرض بدون اعتبار المصاريف اإلضافية المقدرة بنسبة .%10

حرر بـ .................ف ................................
اطلعت عليه ووافقت وصادقت
العارض (الختم واالمضاء)
..........................................
اإلمضاء (معرف به)
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