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  كــراس الشـروط
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يضبط كراس الشروط هذا االلتزامات التي يجب احترامها و الشروط الواجب           : الفصل األول   

   .توفرها للقيام بعمليات توريد المقاعد واألثاث وأجزاؤه
  

ينطبق كراس الشروط هذا على المقاعد واألثاث وأجزاؤه المدرج تحت أرقام  : 2الفصل  
  :لتعاريف الديوانية التاليةا
  

 تعريف المواد البند الديواني
مقاعد94018000900 إلى 94013010006 من -
أثاث وأجزاؤه94039090008 إلى 94031010008 من -
  
 

و تستثنى من مجال تطبيق هذا الكراس المقاعد و األثاث و أجـزاؤه الموجهـة لالسـتعمال                 
و مراقبة عمليات توريد المقاعد و األثاث و أجزاؤه ضمن          الخاص و التي تحددها لجنة متابعة       

  .  قائمة يتم تحينها دوريا و يتم إعالم المصالح الديوانية بأي تغيير يطرأ عليها
  

  :البـاب األول
  شـروط التـوريـد و إجـراءاتـه

 
ال يمكن توريد المقاعد واألثاث وأجزاؤه موضوع هذا الكراس إال من قبـل كـل                : 3الفصل  
 طبيعي أو معنوي مسجل بقائمة موردي المقاعد واألثاث وأجزاؤه المنصوص عليهـا             شخص

 كما يجب أن تتـوفر فـي المـورد          . من قرار المصادقة على كراس الشروط هذا       5بالفصل  
  :الشروط التالية

مرسم بالـسجل التجـاري     (أن تكون له هوية تجارية       -
إذن تـسليم   منصوص عليها بكل    ) ومتحصل على بطاقة التعريف الجبائي    

  وبفواتير البيع،
علـى  " مسؤولية مدنيـة مهنيـة    "أن يبرم عقد تأمين      -

 % 2المقاعد واألثاث وأجزاؤه المورد على أن ال يقل مبلغ الضمان عن            
ويجب أن يشمل الضمان األضرار     . من رقم المعامالت التقديري السنوي    

 .المترتبة عن  استعمال مقاعد وأثاث وأجزاؤه ذات جودة متردية
  
  :يتعين على المورد أن يوفر : 4لفصل ا

  مكانا للخزن مطابقا لشروط السالمة،- -
وسائل نقل مجهزة بمعدات  الـسالمة و اإلطفـاء          - -

  الضرورية 
  .مصلحة ما بعد البيع يشرف عليها إطار- -

  
يجب على المورد  أن يمد كتابة اللجنة و مصالح الديوانة عند كل عملية توريـد                 : 5الفصل  

  :لوثائق التاليةبالبيانات وا
   المورد، وأجزاؤهثالمقاعد أو األثانوع  -



  ، وأجزاؤهثلمقاعد أو األثاالبلد األصلي ل -
 اسم المزود وعنوانه، -
  اسم المورد وعنوانه، -
 الموردة   وأجزاؤه ثلمقاعد أو لألثا  الخاصيات الفنية ل   -

  من كراس الشروط،8والمنصوص عليها بالفصل 
ـ      - ة أو الفرنـسية أو     تقرير اختبار محرر باللغة العربي

االنقليزية و مسلم من قبل مخبر معتمد يتضمن نتائج التحاليل و التجارب             
مع التنصيص على مطابقة كل دفعة من المنتجات المـوردة للمواصـفات          

و تتم المصادقة على التقرير والتثبت      . التونسية أو العالمية سارية المفعول    
 .وزارة المكلفة بالصناعةمن صفة المخبر من قبل المصالح الفنية بال

 
 

أن يضع نظاما لمعالجة التشكيات الواردة عليه وكذلك نظامـا  يجب على المورد    : 6الفـصل   
 وأجزاؤه الذي تم توزيعه إذا كان موضوع قرار سحب صادر           ثسريعا لسحب المقاعد أو األثا    

 .عن المصالح اإلدارية المختصة
 

 وعنـاوينهم   ءسجيل أسماء الحرفـا   مكن من ت   ي كما يجب على المورد أن يضع نظاما للمتابعة       
وأعداد الفواتير وتواريخها والكميات الموزعة وأعداد الدفعات وذلك طبقا للتشريع والتراتيـب            

 .الجاري بها العمل
 
 

يجب على المورد مد لجنة متابعة و مراقبة عمليات توريد المقاعد واألثاث :  7الفصل 
ات التوريد و لعمليات التزود من السوق المحلية و ذلك وأجزاؤه ببرنامج تقديري سنوي لعملي

كما يجب عليه خالل نفس الفترة أن يمد اللجنة باإلرشادات . خالل شهر جانفي من كل سنة
اإلحصائية المتعلقة بمبيعاته من المقاعد واألثاث وأجزاؤه الموردة و المصنعة محليا خالل 

  .السنة المنقضية
  

  :البـاب الثـانـي
   الفـنـيـةالشـروط

 
 

 الموردة مطابقـة للخـصائص الفنيـة        المقاعد واألثاث وأجزاؤه  يجب أن تكون     :  8الفصل  
  . السارية المفعولةوالمواصفات التونسية أو العالمي

  
  : الموردة البيانات التاليةالمواديجب أن تحمل  : 9الفصل 

  اسم المصنع،  -
 الماركة، -
 بلد المنشأ، -
 تاريخ الصنع، -
 النوع، -



 . الفنيةالخصائص -
  

  :البـاب الثـالـث
   الـمــراقـبــة 

 
تتم مراقبة مطابقة المورد لمقتضيات كراس الشروط هذا من قبل لجنـة متابعـة              : 10الفصل  

  .و يقع إعداد محضر معاينة في الغرض. ومراقبة التوريد أو من تفوضه
  

ائص الفنيـة   تتم مراقبة مطابقة المقاعد و األثاث و أجـزاؤه  المـوردة  للخـص              : 11الفصل  
  .المنصوص عليها بكراس الشروط هذا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة

  
و تقوم المصالح المذكورة، عند االقتضاء و بطلب من اللجنة ، برفع عينـات مـن المنتـوج                  

 سـبتمبر   18المورد في نقاط العبور،  و ذلك طبقا لقرار وزير االقتصاد الوطني المؤرخ في               
 بقرار وزير الـسياحة و التجـارة و         المتعلق بضبط طرق أخذ العينات كما تم تنقيحه        و 1993

،  بغرض إجراء التحاليل  و التجارب طبقا         2003 جويلية   21الصناعات التقليدية المؤرخ في     
  .للمواصفات التونسية أو العالمية سارية المفعول

  . و تحمل مصاريف التحاليل و التجارب على المورد
  

مد المصالح المذكورة  لجنة متابعة و مراقبة عمليات توريد المقاعد و األثـاث وأجـزاؤه                و ت 
  .بتقرير عن كل التحاليل  والتجارب التي تم إجراؤها

 


