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  دد74/0202 كراس شروط يتعلق باستشارة ع

 التابعة لجامعة صف اقس  تعهد وصيانة الحدائق  تتعلق ب 
 

 بني املمضني املتعاقدين : 
 

 واملشار إليها بعبارة اإلدارة. عبد الواحد املكينممثلة يف شخص رئيسها السيد  : جامعة صفاقس (  الطرف األول 2

 من جهة أوىل 

مؤرخاة يف   ...............................صااح  بطاقاة رعرياط وة ياة رقا   ..................................................( الطرف الثاا  السايد : 0
 واملشار إليها بعبارة  املزود.   ..............................................................وكيل شركة ................... ..........

 من جهة ثانية
 اإلستشارةموضوع الفصل األول : 

وذلك بتكليط أحسن عارض س ة ملدة  رعهد وصيانة احلدائققصد التعاقد ماع مزود خمتص يف  رعتزم جامعة صفاقس القيام بإستشارة
 ةبقا للفصول املذكورة أسفله والرتاري  اجلاري هبا العمل. هذه الفرتة قابلة للتجديد مررني ما مل يعارض أحد الطرفني على أن ال

الطرف  القرار بعدم جتديد العقد شريطة إعالم اجلملية للعقد ثالث س وات يف كل األحوال وميكن ألحد الطرفني أخذرتجاوز املدة 
 أشهر قبل هناية مدة العقد. 3الثا  يف أجل 

   تقدمي العروض شروطالفصل الثاين : 
، وحااادد يف ظارف مللااق وخمتااوم 6613ص.ب. 3503صاافاقس  5,0جيا  أن ررساال العااروض إىل إدارة جامعاة صاافاقس ةريااق املطاار كاا  

معة كماا جي  أن حيتوي الظرف اخلاارج  الضبط للجا ار خت  مكت  االعتبيأخذ بعني 0500 جانفي 05آخر أجل لقبول العروض يوم 
 على الوثائق التالية :

 كراس الشروط " ال سخة األصلية " مؤشرا وحيمل إمضاء وةابع العارض. .2

 شهادة يف الوضعية اجلبائية .0

 جتماع إلشهادة احنراط يف نظام الضمان ا .3

 ع البيانات وممضى من قبل العارض.كمال جلميجدول األسعار املقرتحة جي  أن يكون متضم ا جلميع األداءات ومست .7

 العروض وفرز فتح ثالث :ل الالفص
 يت  فتح العروض املقدمة من قبل املشاركني ويكون اإلختيار على صاح  العرض األقل مث ا.

 طبيعة األشغال الفصل الرابع:
جلامعة  عالتاب اجلامع  ط امللحقة مبركز ال قةعهد وصيانة احلدائق التابعة ملقرات اجلامعة واحلديتقيام بالرتمثل األشلال يف 

راء والع اية هبا، رقلي  األشجار وجتميع ملساحات اخلضر ظيط ا عشاب الطفيلية،رقليع لألمبا يف ذلك من صفاقس 



 ، حتويضبصفة دوريةالقيام بعملية املداواة الفضالت والتكفل ب قلها إىل املصبات البلدية، مقاومة انتشار عشبة ال ج  و 
 .إنتظامبر ورأمني عملية السق  األشجا
 . زود بإجنازها على الوجه األكمليف األشلال املزمع القيام هبا، ويتعهد املةل  رزود  داردارة بإصرقوم اإل

 كلما اقتضت احلاجة إىل ذلك.  أيام العملمالحظة: ميكن لإلدارة الرتفيع أو التخفيض يف عدد 
 

 راءات الدفعاألشغال وإج تأجري الفصل اخلامس :
لإلدارة اليت رتوىل القيام بإجراءات اخلالص يف أجل  ويسلمهازود ظائر ب اء على ةل  التن 53يقوم املزود بإعداد فارورة يف 

 يوما من راريخ رسل  الفارورة. 35أقصاه 
 العقد مقدار الفصل السادس :

عمل وركون هنائية وغري قابلة للتليري باعتبار كل األداءات املوظفة ةبقا للتشريعات اجلاري هبا اللواردة بالعرض املايل ادد األسعار حت 
 كما يل  :عقد  ورقدر قيمة ال

 + األداءات(شهرا x  60 من األداءات يةخال كلفة يوم العمل x أيام العمل يف الشهرعدد ) =القيمة اجلملية للعقد 
 تنفيذ العقد  : الفصل السابع

األحكااام املتعلقااة بااه ويف صااورة ل ورطبيااق كاا قااداإلدارة اإلجااراءات الكفيلااة بضاامان حساان ر فيااذ األشاالال املتصاالة مبوضااو  الع رتخااذ
 فسخ اآليل للعقد إذا اقتضى األمر.ال حبقو إخالل العارض بإحدى التزاماره فإن اإلدارة حتتفظ حبق الت بيه عليه 

 التسجيل  الفصل الثامن:
 اهل العارض املتعاقد معه.لى كيكون التسجيل ع

 األحكام القانونية : الفصل التاسع
بال سابة لكال احلااالت الايت ، واملتعلق بت ظي  الصفقات العمومياة 0562 مارس 63املؤرخ يف  0562لس ة  6533ر طبق أحكام األمر عدد 
 .مل يت اوهلا كراس الشروط

 

 اةلعت ووافقت

 .................................صفاقس يف : ...

 رئيس جامعة صفاقس             

 املزود

 اإلمضاء واخلت 

 
 
 
 

 



 جدول في األسعار

 
 

 ..................................................................................................................................................اس  املزود : 

 ..................................................................................................................................................: ع ااوان ال

 ..................................................................................................................................................اهلارااط : 

 ..................................................................................................................................................الفاكاس  : 

 ................................................................................................................................................:املعرف اجلبائ 

 التابعة جلامعة صفاقسعهد وصيانة احلدائق ر
 

 أيام العملعدد 

 يف الشهر

 أيام العملعدد 

 س ةيف ال

 كلفة يوم عمل

 تبار األداءاتإعدون 

  ية اجلمل الكلفة

 تبار األداءاتإع دون
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  داءاتاأل

  تبار األداءاتإعبية اجلمل الكلفة

 

 ....................................................................................................................با ستشارةحدد املبلغ املقرتح هلذه اإل

....................................................................................................................................................................... 
 .........................س يف صفاق

 العارض
 ) االس ، اللق  واخلت  (

 


