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 شروط المشــــاركة 
 الفصل ألاول : موضوع إلاستشارة: 

ف و تعهد شبكات تصريف املياه يبار الرواغ و تنظآتفريغ  تتعلق بخدمات  يعتزم السيد رئيس بلدية جربة ميدون  القيام بطلب إستشارة 

   0202ديسمبر  12إلى غاية  0202مارس 01من بداية و ذلك املستعملة ببلدية جربة ميدون 

 الفصل الثاني : الوثائق املكونة مللف إلاستشارة : -ترتيب ألاولويات 

شروط املشاركة --            

إلاتفاقية-                

القائمة التقديرية-               

املالحق-               

 طريقة تقديم ملف إلاستشارة :الفصل الثالث 

 :مرجع إلاستشارة وموضوعها ويتضمن الظرف الوثائق التاليةيقدم ملف إلاستشارة في  ظرف يختم ويكتب عليه 

ر/ع  بيان الوثائق املطلوبة 

 

 املالحظات طريقة تقديم الوثائق

مؤرخة ومختومة وممضاة من طرف  01تقدم طبقا للملحق عدد  بطاقة إلارشادات خاصة باملؤسسة 10

 العارض

كراس الشروط الضابطة لشروط وطرق ممارسة أنشطة  10

النفايات غير الخطرة ونقلها املسلمة من الوكالة جمع 

  الوطنية للتصرف في النفايات

 نسخة  

إتفاقية مبرمة مع الديوان الوطني للتطهير لسكب المياه  10
 المستعملة بمحطات التطهير الراجعة له بالنظر

إستظهار بوصوالت تثبت إتالف  
الفضالت السائلة باألماكن المخصصة 

 .لذلك 
املشاركة شروط 10 الكراس الذي تم سحبه من  

 .إلادارة

مؤشر عليه في كل الصفحات ومؤرخ 

ومختوم وممض ى من طرف العارض في 

 .آخر صفحة

مؤرخة ومختومة وممضاة من طرف  02تقدم طبقا للملحق عدد إلتزام بتوفير أعوان لتنفيذ الخدمات 10

 .العارض

الخدماتإلتزام بتوفير املعدات الضرورية لتنفيذ  10  

 

 .مختومة وممضاة من طرف العارض 03تقدم طبقا للملحق عدد

 إلاتفاقية التي يجب أن تتضمن قيمة العرض بلسان القلم 10

 وألارقام

إلاتفاقية الذي تم سحبها من 

 .إلادارة

مؤرخة ومختومة وممض ى من طرف 

 .العارض

القائمة التقديرية التي سحبها  القائمة التقديرية 10

 إلادارةمن 

مؤشر عليها ومؤرخة ومختومة وممضاة 

 من قبل العارض

 .يجب أن تحرر الوثائق طبقا للنماذج املظروفة بملف إلاستشارة وأن تمض ى من قبل املترشحين الذين  يجب أن يقدموها بأنفسهم 

 الجمهورية التونســية

 و البيئة وزارة الشؤون املحلية

 جربة ميدون  بلديــــة

*/*/*/* 



أو يودع مباشرة بمكتب الضبط بمقر بلدية ميدون باسم   يصل العرض في ظرف مختوم عن طريق البريد املضمون الوصول أو البريد السريع

ال يفتح طلب "و ال يحمل أي عالمة أو رمز ما عدى موضوع العرض و عبارة مغلق(. ميدون  6224طريق أغير ) السيد رئيس بلدية جربة ميدون 

 "  . لةبار الرواغ و تنظيف و تعهد شبكات تصريف املياه املستعمآتفريغ  " 10  /0100عدد إستشارة 

ويقص ى كل عرض ورد بعد آلاجال املنصوص عليها بإعالن طلب إلاستشارة وذلك باعتماد تاريخ وصول العروض إلى مكتب الضبط           

 .و تقييم العروض كما تقص ى العروض التي لم يتم إستيفاء وثائقها بعد منحهم أجل من قبل لجنة فتح العروض.بمقر بلدية ميدون 

 :فتح العروض :  الفصل الرابع

 .تتولى لجنة محدثة في الغرض فتح الظروف ويكون ذلك بمقر بلدية جربة ميدون 

 :فرز العروض: الخامس الفصل 

ية تتولى نفس اللجنة في مرحلة أولى التثبت باإلضافة إلى الوثائق املكونة مللف إلاستشارة و في صحة العرض املالي وتصحيح ألاخطاء الحساب

وتقترح إسناده إلاستشارة لصاحب العرض املالي ألاقل ثمنا وتقترح إسناده . ترتيب جميع العروض املالية تصاعدياعند إلاقتضاء  ثم 

إلاستشارة في صورة تقديمه لجميع الوثائق املطلوبة بملف إلاستشارة  وفي خالفه يتم إعتماد نفس املنهجية بالنسبة للعروض املنافسة 

 .حسب ترتيبها املالي 

 :ملهنيةالضمانات ا

 : يتعين على العارض ان يضع عل ذمة املشروع املؤهالت البشرية التالية - أ

 املطلوب  ألادنى العدد املوارد البشرية

 20 عملة 
  

 1  الوزن الثقيل سواق
  

6ويقوم العارض بتقديم قائمة في ألاعوان الذين سيوضعون على ذمة املشروع وذلك وفقا للملحق عدد  

يوما من تاريخ تبليغه إلاتفاقية لإلمضاء والتسجيل موافاة إلادارة البلدية بقائمة إسمية في العملة  02يجب على املتعاقد معه في أجل -

كما يتوجب إعالم إلادارة كتابيا بكل تغيير أو تعويض . نسخ من بطاقة التعريف الوطنيةبالذين سيوضعون على ذمة املشروع مصحوبة 

 .مع إرفاقها بنفس املؤيدات املذكورة أعاله لخدماتألاعوان املكلفين بتنفيذ اأو إضافة في 

 .يجب على املتعاقد توفير عملة قادرين على أداء عملهم في ظروف عادية -

: يتعين على العارض ان يضع عل ذمة املشروع املعدات التالية-ب  

 

 املؤيدات العدد املطلوب نوعية  املعدات

مجهزة بصهريج وآلة شفط  (جيدةفي حالة )شاحنة 

بما في ذلك )لتر0222التقل سعته عن  لسوائلا

و ( نسبة الهواء  واملاء والسوائل التي سيتم شفطها 

بمعدات خاصة بتنظيف وتسريح شبكة تصريف 

 املياه املستعملة  

التي تثبت أن المعدات بطاقة الرمادية ال 10
على ملك المشارك او عقد كراء مرفوقا 

 بالبطاقة الرمادية

 

 0يقوم العارض بتقديم قائمة في املعدات التي ستوضع على ذمة املشروع وذلك وفقا للملحق عدد



قائمة بيوما من تاريخ تبليغه إلاتفاقية  لإلمضاء والتسجيل موافاة إلادارة البلدية  02يجب على العارض في حالة فوزه باإلستشارة  وفي أجل - 

 .ستوضع على ذمة املشروع مصحوبة باملؤيدات الضرورية واملبينة بالجدول أعالهفي املعدات التي 

 نفاذ إلاتفاقية :الفصل السادس 

  .التكون هذه إلاتفاقية نافذة إال بعد إتمام إجراءات املصادقة من طرف املتعاقدين 

 

 

 

 

 

 

 

 ....حرر ب   

 {إلامضاء والختم } املشارك    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ةــــــــــــاقيـــــــــاإلتف  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 إتفاقيـــــــة                                 
 ،بين املمضين أسفلـــه

 رئيـــــــــس بلدية جربة ميدون السيـــــــــد 

ـــــــن جـــــــــهة                                                                                                                                                                                                      024647P: املعرف الجبائي  مــــ

                                                                

 .........................................................................................................................................................................   (إلاسم واللقب) السيد

 :..................................................................................................(وعنوانها قرهامإسم الشركة و )املتصرف بإسم ولحساب 

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

 :....................................................الفاكس.........................:....................................الهاتف

 ...........................................................:........................................................................................................املعرف الجبائي

                                                                 من جــــــــهة أخــــــــرى 

 الفصــــل ألاول :مـــــــوضوع إلانفاقيـــــة

 الرواغ و تنظيف و تعهد شبكات تصريف املياه املستعملة بار آتفريغ  :ب تتعلق إلاتفاقية
 الفـــصل الثـاني: مبلغ  إلاتفاقيـــــة

 ..........................................................................................:.......................................................................ب   حدد مبلغ إلاتفـــاقية

  (املبلغ باألرقام (...............................................................)املبلغ بلسان القلم...................................).....................................................

 بإعتبار جميع ألاداءات

 الفــصل الثالث: طبيعة ألاثمان:

 . تكون ألاثمان املقترحة من طرف العارضين ثابتة وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة إلانجاز  

 الفصل الرابع :أجال بداية إلانجاز وغرامات التأخيروالعقوبات املالية:

 .الخدماتيسري أجل التنفيذ بداية من التاريخ املحدد بإذن املصلحة ببدأ 

، ابتداء من اليوم املوالي لليوم الخدماتإنجاز لكل يوم تأخير غير مبرر في تفاقية  إلامن مبلغ  0222/2يتم توظيف غرامة مالية تساوي 

 .نجازخير ملدة إلا ألا 

إجراء آخر وال يحول وتطبق هذه الغرامات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي  .تفاقية  إلامبلغ من  % 0بـ غرامة التأخير لقص ى املبلغ ألاحدد 

 . ةعن إلاخالل بااللتزامات التعاقدي و تطبيقها دون املطالبة بغرامات لجبر ألاضرار الناتجة عن هذا التأخير أ

غرامات جزافية جملية تخصم من املبالغ الشهرية الراجعة في صورة عدم وفائه بإلتزاماته التعاقدية  تطبق على املتعاقد معه 

  .ات املقدمةللمؤسسة بعنوان الخدم

 قيمة العقوبة ةـــنوع املخالف

 د122 عدم توفير الشاحنة  املتعهد بها ليوم واحد

 د202 إنسكاب سوائل من الشاحنة على الطريق العام لغياب الصيانة والتعهد

 د 02 من حيث الصيانة أو النظافة :إستعمال شاحنة في وضعية سيئة

 دينار 222 .عدم إحترام تواتر التدخل  

 د عن كل عامل 12 نقص في العملة

 دينار 122 عدم إحترام مكان التفريغ

 الجمهورية التونســية

 و البيئة وزارة الشؤون املحلية

 جربة ميدون  بلديــــة
*/*/*/* 



ساعة 06املخالفة في أجل اليتجاوز على املتعاقد معه إنجاز الخدمات موضوع *     

قسط بعد التنبيه على املتعاقد معه بصفة رسمية بواسطة مكتوب بنوع املخالفة يقوم املشتري العمومي بخصم الغرامة من مبلغ *  

  .الشهر املوالي الذي يسند للمؤسسة

     من املبلغ الجملي لإلتفاقية  %0.5إن إلانقطاع غير املبرر لسبب غير املتصل بحاالت القوة القاهرة ليوم واحد ينجر عنه  خصم  *  

 .كثر من مرةتطرح مباشرة من مبلغ قسط الشهر املوالي ويمكن للمشتري العمومي فسخ إلاتفاقية إذا تكرر إلانقطاع أ

 الفصل الخامس:مراقبة تنفيذ إلاتفاقية

 تهدف املراقبة إلى التعرف على الجودة في إنجاز الخدمات من الناحية الكمية والنوعية 

 ويخول لألشخاص آلاتي ذكرهم القيام بعمليات املراقبة 

أو من ينوبه رئيس بلدية جربة ميدون  -  

  بمقتض ى مذكرة  عمل إلاطار البلدي املكلف 

  منطقة التدخل:  السادسالفصل 
 : التالية ألاماكنتشمل التدخالت 

 .سوق التفصيل باملاي  -. بسدويكش املسلخ البلدي  -. املسلخ البلدي باملحبوبين  -

 .بميدون  ةالرياضي ات املركب -

 .بميدون  إلاداري املركب  -

 . شبكة قنوات املياه املستعملة بسوق التفصيل بميدون  -

 إلاتفاقيةتعهدات صاحب :  السابعالفصل 
 . ماكن التدخل وسالمة املعدات املوجودةأل الرواغ بطريقة تضمن  طريقة عمل صحية وناجعة  أبار تفريغ  -

 .جهر وتنظيف شبكة تصريف املياه املستعملة  -

 .مفصل حسب الاتفاق بين العارض والبلديةشهري حسب برنامج  الخدماتوتتم هذه 
  املخصص لتجميع الفضالت العضويةالفضاء :  الثامنالفصل 

تقديم نسخة من إتفاقية مبرمة مع الديوان الوطني للتطهير لسكب املياه املستعملة بمحطات التطهير تفاقيةصاحب إلا يجب على

 .جميع الفضالت العضوية على صاحب إلاتفاقية الراجعة له بالنظر وتحمل تكاليف عمليات تخصيص الفضاء وت

 

 تفريغ  آبار الرواغ-أ:  فصيل الخدماتت:  التاسعالفصل 

 ماكن التدخلأ
 طيلة فترة إلانجازعدد التدخالت 

 

 001 املسلخ البلدي املحبوبين-

 01 املسلخ البلدي بسدويكش

 00 سوق التفصيل باملاي-

ونقلها   تشمل عملية التدخل القيام بعملية التفريغ الكلي آلبار الرواغ ونقل وتجميع الفضالت العضوية: مالحظة

             للموقع املخصص لها بقطع النظر عن عدد الحموالت
 

 

 



 جهر وتنظيف شبكات تصريف املياه املستعملة -ب
 عدد التدخالت  التدخل أماكن

املسلخ البلدي بمياه املستعملة للالداخلية  قنواتالتنظيف  جهر و -

 املحبوبين

01  

املسلخ البلدي بمياه املستعملة للالداخلية  قنواتالتنظيف  جهر و-

 بسدويكش

01  

 0 سوق التفصيل باملايبمياه املستعملة للالداخلية  قنواتالجهر وتنظيف  -

مياه املستعملة للمركب الرياض ي للالداخلية  قنواتالجهر وتنظيف -

 بميدون 

3  

 إلاداري القنوات الداخلية للمياه املستعملة باملركب  تنظيف و جهر -

 لبلدية ميدون 

0 

جهر وتنظيف القنوات الداخلية للمياه املستعملة لسوق التفصيل  -

 بميدون 

8  

 .تحتفظ إلادارة البلدية بحقها في تغيير املسالك والتوقيت والدوريات ويكون صاحب الصفقة ملزما بتطبيق التعليمات الصادرة في الغرض

 :كيفية الخالص العاشر الفصل 

يتم خالص املتعاقد معه بناء على موافاة إلادارة البلدية في بداية كل شهر بالنسبة للخدمات التي تم إنجازها في الشهر السابق بقائمة 

 .خالص شهرية 

من تاريخ تقديم قائمة الخالص الشهرية  اإبتداءيوما (12)يجب إصدار ألامر بصرف املبالغ الراجعة للمتعاقد معه في أجل أقصاه ثالثون 

 يوما من تلقيه ألامر بالصرف( 20)ويتعين على املحاسب العمومي خالص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر .تامة املوجب 

املفتوح لدى :.......................................... بالحساب البنكي عدد ............................................تتعهد البلدية بتحويل املبالغ املستحقة لفائدة 

 .................................................................................................................................................فرع(...............................................إسمالبنك)
 املحاسب املكلف بالدفع:الحادي عشر الفصل 

 املحاسب املكلف بالدفع هو قابض املالية بميدون محتسب بلدية جربة ميدون 

 الفصل الثاني عشر : املعدات والعملة: : يتعهد املتعاقد معه بتوفير :

 املطلوب  ألادنى العدد املوارد البشرية

  20 عملة 

 22  الوزن الثقيل سواق

يوما من تاريخ تبليغه إلاتفاقية لإلمضاء والتسجيل موافاة إلادارة البلدية بقائمة إسمية في العملة  02يجب على املتعاقد معه في أجل -

كما يتوجب إعالم إلادارة كتابيا بكل تغيير أو .نسخ من بطاقة التعريف الوطنية يب الذين سيوضعون على ذمة املشروع مصحوبة

.العملة املكلفين بتنفيذ الخدمات مع إرفاقها بنفس املؤيدات املذكورة أعاله تعويض أو إضافة في  

:املعدات التالية كما يتعهد املتعاقد معه بتوفير  

  املؤيدات العدد المطلوب نوعية  المعدات
التقل  لسوائلامجهزة بصهريج وآلة شفط  (في حالة جيدة)شاحنة 

بما في ذلك نسبة الهواء  واملاء والسوائل التي )لتر0222سعته عن 

بمعدات خاصة بتنظيف وتسريح شبكة تصريف و ( سيتم شفطها 

 املياه املستعملة  

التي تثبت أن بطاقة الرمادية ال 10
المعدات على ملك المشارك 
او عقد كراء مرفوقا بالبطاقة 

 الرمادية

 



يوما من تاريخ تبليغه إلاتفاقية  لإلمضاء والتسجيل موافاة إلادارة البلدية  02حالة فوزه باإلستشارة  وفي أجل يجب على العارض في -

 .تقديم قائمة في املعدات التي ستوضع على ذمة املشروع مصحوبة باملؤيدات الضرورية واملبينة بالجدول أعاله

 في ظروف عاديةيجب على املتعاقد توفير عملة قادرين على أداء عملهم -

 -الفصل الثالث  عشر:إلتزامات املتعاقد معه

إلى زيارات مراقبة صيانة املعدات ويمنح أعوان البلدية املؤهلين لذلك حق الدخول ملستودعاته وورشته  إلاتفاقيةيخضع صاحب 

توقع للخدمات يجب على صاحب ومغازاته وغيرها ويتعهد باتخاذ إلاجراءات الكفيلة بضمان دوام خدماته وفي صورة انقطاع غير م

تبعا لذلك أن يتخذ  تفاقيةساعة ويتعين على صاحب إلا 06لبلدية جربة ميدون بذلك كتابيا في أجل ال يتجاوز اإعالم رئيس   تفاقيةإلا

 .لبلدية جربة ميدون  اإلاجراءات الالزمة لتفادي إلاخالل باالتفاق مع رئيس 

 .بتوفير معدات ووسائل إضافية ملجابهة كل ما قد يطرأ من أعطاب  و إخالالت أثناء قيامه بالخدمات  تفاقيةكما يتعهد صاحب إلا

 .صاحب إلاتفاقية باإلستظهار بوصوالت تثبت إتالف الفضالت السائلة باألماكن املخصصة لذلك كما يتعهد 

 

 الفصل الرابع عشر :فسخ إلاتفاقية

:الحاالت التاليةيمكن للمشتري العمومي فسخ العقد في   

 من مبلغ إلاتفاقية %5تجاوز خطايا التأخير سقف -

إذا ثبت قيام املؤسسة مباشرة أو عن طريق الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة -

 .وإنجازها

 إذا ثبت إنجاز الخدمات بواسطة الغير -

مواصلة الصفقة مع (بالنسبة لحالة الوفاة)و فقدانه لحقوقه املدنية إال إذا رأى املشتري العمومي في حالة وفاة صاحب املؤسسة أ-

 الورثة

 في حالة إفالس املؤسسة-

 الفصل الخامس عشر :مدة إلاتفاقية

.ألاحاد  بإعتبار أيام ألاعياد والعطل و 0100ديسمبر  00غاية  إلى 0100 مارس 10من  تمتد الخدمات   

 الفصل السادس عشر:الوثائق املكونة مللف إلاتفاقية :ترتيب ألاولويات

إلاتفاقية-2  

القائمة التقديرية-0  

 الفصل السابع عشر:  مصاريف التسجيل:

:تحمل مصاريف تسجيل الوثائق التالية  

القائمة التقديرية  -إلاتفاقية -  

 على كاهل املتعاقد معه

 الفصل الثامن عشر:نفاذ إلاتفاقية

  ةف املتعاقداطر ألا إال بعد إتمام إجراءات املصادقة من  ةنافذهذه إلاتفاقية كون تال

..............                                                       في............. :حرر ب  

(                                                                      إلامضاء والختم)العارض  

                                              
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القائمة التقديريـــــــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

                                               
 

 تفريغ آبار الرواغ وتنظيف شبكات تصريف المياه المستعملة
 القــــائمة التقــديرية

 (المضافة بدون اعتبار اآلداء على القيمة )السعر بالدينار  الكمية الوحدة بيان الخدمــــــات
 باألرقام يالسعر الجمل  باألرقام  السعر الفردي

 تدخل تفريغ آبار الرواغ
Intervention 

050 ..................... ................................... 

تنظيف شبكات تصريف 
 المياه المستعملة

 

 تدخل املسلخ البلدي املحبوبين
Intervention 

01  ..................... ................................. 

 تدخل املسلخ البلدي بسدويكش
Intervention 

01  ..................... ................................. 

 تدخل سوق التفصيل باملاي
Intervention 

0 ..................... ................................. 

 تدخل ركب الرياض ي بميدون امل -
Intervention 

3  ..................... ................................. 

 تدخل لبلدية ميدون  إلاداري املركب 
Intervention 

0 ..................... ................................. 

 تدخل سوق التفصيل بميدون 
Intervention 

8  ..................... ................................. 

  األداء على القيمة المضافة اعتباربدون الثمن الجملي 

  على القيمة المضافة مبلغ األداء

  جميع اآلداءات اعتبارالثمن الجملي ب

 :..................................................................حددت هذه القائمة التقديرية بما قدره  
 (باألرقام )  (.....................................بلسان القلم )  .....................................

 
                    ......................في ..................

               االمضــــاء والختم                       
                                                    

 

 

 

 

 الجمهورية التونســية

 و البيئة وزارة الشؤون املحلية

 جربة ميدون  بلديــــة
*/*/*/* 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المـــــــــالحق

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 



 

    

 

 10ملحق عدد                   

  

 إرشادات عامة عن املشارك

 

 

 إلاسم واللقب أو إلاسم إلاجتماعي:...............................................................................................................................................................

 

 العنوان:.........................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................الفاكس.......................................................الهاتف  

 

...............................................................................................................................................................................................السجل التجاري   

 

...........................................................................................................................................................................................تاريخ التسجيل  

 

..................................................................................................................................................................................املعــرف الجبــائي  
 

....................................................................................................الشخص املكلف بتوقيع الوثائق املتعلقة بالغرض  

 

 

 

:.....................................................في...............................  

 إلامضاء وطابع املشارك                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية التونســية

 و البيئة املحليةوزارة الشؤون 

 جربة ميدون  بلديــــة
*/*/*/* 



      

 
 

 10ملــحق عدد                                                      

  

 إلتـــــــــــزام بتوفير أعوان تنفيذ الخدمات

  
.........................................................................................(..........................................................إلاسم واللقب:)إني املمض ي أسفله  

......................................................................................(:....................................................إلاسم إلاجتماعي والعنوان)ممثل شركة   

.......................................................................................:..................تحت عدد :..................................املرسمة بالسجل التجاري بـ  

.............................................................................................................................:........................................................املعرف الجبائي  

...........................................................................................(......................................................العنوان بالكامل)املعين محل مخابرتها بـ  

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

  :بتوفير تفريغ آبار الرواغ وتنظيف شبكات تصريف المياه المستعملة خدمات :إنجاز  ألتزم في صورة فوزي باإلستشارة املتعلقة

 اإلسم واللقب الصفة
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

كما ألتزم بتقديم قائمة إسمية في ألاعوان املزمع تكليفهم بتنفيذ الخدمات طبقا للشروط املضمنة .لتنفيذ الخدمات موضوع إلاتفاقية 

 .  الخامس من شروط املشاركةبالفصل 

 

 :....................في.............                                                         
 إلامضاء وطابع املشارك                             

 
 

 

 

 

 الجمهورية التونســية

 و البيئة وزارة الشؤون املحلية

 جربة ميدون  بلديــــة
*/*/*/* 



 
      

 

 
 

 13ملــحق عدد                                                      

  

 الضرورية لتنفيذ الخدماتإلتـــــــــــزام بتوفير املعدات 

  
...............................................................................................(..........................................................إلاسم واللقب:)إني املمض ي أسفله  

....................................................................................................................................(:........إلاسم إلاجتماعي والعنوان)ممثل شركة   

...................................................................................:..................تحت عدد :..................................املرسمة بالسجل التجاري بـ  

..............................................................................................:............................................................................املعرف الجبائي  

...................................................................................(......................................................العنوان بالكامل)املعين محل مخابرتها بـ  

 :بتوفري وتنظيف شبكات تصريف المياه المستعملةتفريغ آبار الرواغ  بخدمات ألتزم في صورة فوزي باإلستشارة املتعلقة 
 بيان المعدات العدد المقدم المؤيدات 

 
   

 
 

   
 
 

 

شروط من  الخامس  كما ألتزم بتقديم قائمة في املعدات املذكورة طبقا للشروط املضمنة بالفصل.لتنفيذ الخدمات موضوع إلاتفاقية

.  املشاركة  

 :....................في.............                                                        
 إلامضاء وطابع املشارك                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية التونســية

 و البيئة وزارة الشؤون املحلية

 جربة ميدون  بلديــــة
*/*/*/* 



      

 

   

 
 آبار الرواغ وتنظيف شبكات تصريف مياه األمطار والمياه المستعملة تفريغ

 تقديرات إلادارة

 
 (بدون اعتبار اآلداء على القيمة المضافة )السعر بالدينار  الكمية الوحدة بيان الخدمــــــات

 باألرقام يالسعر الجمل  باألرقام  السعر الفردي
 تدخل تفريغ آبار الرواغ

Intervention 

050   

تنظيف وتعهد شبكات 
 المستعملةتصريف مياه 

 

 تدخل املسلخ البلدي املحبوبين
Intervention 

01    

 تدخل املسلخ البلدي بسدويكش
Intervention 

01    

 تدخل سوق التفصيل باملاي
Intervention 

0   

 تدخل ركب الرياض ي بميدون امل -
Intervention 

3    

 تدخل لبلدية ميدون  إلاداري املركب 
Intervention 

0   

 تدخل سوق التفصيل بميدون 
Intervention 

8    

  األداء على القيمة المضافة اعتباربدون الثمن الجملي 

  على القيمة المضافة مبلغ األداء

  جميع اآلداءات اعتبارالثمن الجملي ب

 ..................................................................................................... :هذه القائمة التقديرية بما قدره حددت 
 :.....................ميـــدون في                                 :................دون فيمي        

 البلديةرئيس                                         إدارة النظافة والمحيط

 الجمهورية التونســية

 و البيئة وزارة الشؤون املحلية

 جربة ميدون  بلديــــة
*/*/*/* 


