بتة عمومية بواسطة الظروف المغلقة
للزمة استخالص معاليم الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز

توطئة:

العنوان األول :مقتضيات عامة

تنطبق أحكام هذا الكراس ،ما لم تخالفها نصوص خاصة ،على لزمة الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز لسنة .2222

أحكام عامة

الفصـل  : 1لغاية تنظيم التصرف في المنشئات الرياضية ودعم الحركية الشبابية من خالل إحكام العالقة بـين كافـة المتـدخلين بهـدف
تحقيــق دــودة الخــدمات وتــوفير فضــا ات ومرافــق عموميــة عصــرية ،يــنظم هــذا الكــراس ،إحالــة اســتغالل لزمــة الملعــب البلــدي للكــرة
السداسية بدوز  ،عن طريق طلب عروض مفتوح باعتماد صيغة الظروف المغلقـة ،وفـق كـراس وـروم نمـو دي  ،تطبيقـا ألحكـام القـانون
عدد  22لسنة  2222المؤرخ في  1أفريل  2222المتعلق باللزمات ،وألحكام األمر الحكومي عـدد  213لسـنة  2222المـؤرخ
في  22ماي  2222المتعلق بضبط وروم وإدرا ات منح اللزمات ومتابعتها.
الفصـل  : 2يمكن أن تسند لزمة استغالل الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز إلى كل وخص طبيعي أو معنوي يستجيب للشروم
الواردة بكراس الشروم والتشريع الجاري به العمل ،و لك لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
الفصـ ـ ـ ـ ـ ـل  : 2يحتوي الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز على:
 أرضية معشبة
 سور حديدي
 وبكة دانبية وعلوية
 معدات إنارة لكامل الملعب.
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العنوان الثاني :وروم منح اللزمة
الفصـل  : 4تمنح اللزمة بعد اإلعالن للمنافسة عن طريق طلب عروض مفتوح باعتماد صيغة الظروف المغلقة.
يتم اإلعالن عن اللزمة ثالثون ( )22يوما على األكثر ،وعشرة ( )12أيام على األقل ،قبل التاريخ األقصـى المحـدد لقبـول التروـحات
بصــحيفتين يــوميتين صــادرة باللغــة العربيــة ،عــالوة وعلــى مواقــع الــواص الخاصــة بمــانح اللزمــة وبالهيئــة العامــة للشــراكة بــين القطــا العــام
والقطا الخاص وبأية وسيلة إوهار مناسبة ومتاحة.
إال أنه وقياسا على أحكام الفصل  293من مجلة المرافعـات المدنيـة والتجاريـة يمكـن للبلديـة فـي حـال نكـول المتروـح الفـا ز باللزمـة
عن إتمام اإلدرا ات وعدم ودـود متروـح ثـان أو ثالـت يسـتجيب للشـروم وإعـالن طلـب العـروض ،التقلـيص مـن اردـال المـذكورة إلـى
أربعة أيام على األقل ،وريطة أال يمس لك من مبدأ المنافسة وتساوي الفرص بين المتروحين.
االفصـل  : 5على الراغبين في المشاركة توديه عروضهم على النحو التالي:
يقدم العرض في ظرفين:
 .Iالظرف األول :العرض اإلداري :ظرف إداري مختوم ومكتوص عليه " عرض اداري خاص بلزمة اسـتخالص
معاليم الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز لسنة  " 2222ويحتوي على:
 )1كــراس الشــروم هــذا تســحب مــن موقــع بلديــة دوز  www.communedouz.tnوتمضــى مــن طــرف المتروــح
دون حادة للتعريف باإلمضا .

 )2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشـخص الطبيعـي ،ونسـخة مـن العقـد التأسيسـي للشـركة إ ا كـان المتعهـد وخصـا
معنويا.

 )2وهادة تثبت تسوية الوضعية الجبا ية للمتروح.
 )4إثبات تأمين ضمان وقتي ( 12/1من السعر االفتتاحي) بمبلغ قدره  12220222د مسلم من قبل قابض المالية
بدوز محتسب البلدية.

ويمكن للمتروح أن يطلب معلومات أو إيضاحات حول اللزمـة مـن المصـلحة المتعهـدة بطلـب العـروض لـد بلديـة
دوز.
 .IIالظــرف الثــاني :العــرض المــالي :ظــرف مــالي مختــوم ومكتــوص عليــه " عــرض مــالي خــاص بلزمــة اســتخالص
معاليم الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز لسنة " 2222

2

كراس شروط لزمة الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز لسنة 2222

يتضمن العرض المالي المقترح من قبل المتروح ،المتمثل في بطاقة عرض السعر تسحب من موقع بلدية دوز

 www.communedouz.tnيقع تعميرها بدقة ومتضمنة لقيمة العرض المالي المقترح للقسط ويتعين على المشارك كتابته
باألرقام وبلسان القلم وبشكل واضح ودون تشطيب ،ويتم التعريف فيها باإلمضا .

يوضع الظرفان المتضمنان للعروض االدارية والمالية في ظـرف ثالـت ال يتضـمن أيـة معطيـات حـول مقـدم العـرض إال عبـارة "ال يفـتح
لزمة استخالص معاليم الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز لسنة ."2222
ترسل العروض ودوبا عبر البريد السريع أو مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ ،للعنوان التالي " :بلدية دوز وار الحبيب بورقيبة دوز
 "4232قبل التاريخ المحدد كآخر أدل لوصول العروض ،ويكون تاريخ تسجيله بمكتـب البريـد ،المردـع الوحيـد إلثبـات تـاريخ إيـدا
العــروض وال يقبــل أي عــرض يصــل بعــد لخــر أدــل لإليــدا بالبريــد ،ويــتم فــتح العــروض فــي نفــس اليــوم المحــدد كتــاريخ أقصــى لقبــول
العروض.
يمكن للعارض تقديم عرضه بصفة منفردة أو في إطار مجمع ،وال يمكن تقديم أكثر من عرض سوا بصفة فردية أو في إطار مجامع.

وفي حال قبول العرض األوفر من قبل اللجنة القارة لمشاريع اللزمات ،ال يمكن معارضة قرارها إال وفـق مقتضـيات األمـر حكـومي عـدد
 213لسنة  2222مؤرخ في  22ماي  2222يتعلق بضبط وروم وإدرا ات منح اللزمات ومتابعتها ،وال تقبل زيادة السـدس علـى
الثمن المبتت به.
الفصـل  : 3يبقى مقدم العرض ملزما بعرضه لمدة أقصاها  32يوما من تاريخ لخر أدل لقبول العروض.
ويمكــن للبلديــة اللجــو إلــى التفــاوض المباوــر إ ا كانــت النتــا ت المحققــة والمترتبــة عــن اعتمــاد إحـد الصــيغتين المشــار إليهمــا بــاألمر
المذكور أعاله غير مثمرة و لك في مناسبتين متتاليتين على األقل.
يمكن طبقا ألحكام الفصل  12من القانون عدد  22لسنة  2222المـؤرخ فـي  1أفريـل  2222المشـار إليـه أعـاله اختيـار صـاحب
اللزمة إما بعد االستشارة أو عن طريق التفاوض المباور في إحد الحاالت االستثنا ية والحصرية التالية:
 إ ا تم التصريح بأن الدعوة إلى المنافسة كانت غير مثمرة.وتكون الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة إ ا لم يتم تقديم أي عرض أو إ ا كانت العروض المقدمـة غيـر مناسـبة أو ال تسـتجيب للشـروم
المطلوبة.
ويعد العرض غير مناسب النتفا عالقته باللزمة ولعدم استجابته لحاديات مانح اللزمة طبقا لملف طلب العروض.
ويعد العرض غير مستجيب للشروم المطلوبة إ ا لم يكن مطابقا لملف طلب العروض.
 ألسباص تقتضيها متطلبات الدفا الوطني أو األمن العام،3
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 في حالة التأكد لضمان استمرارية المرفق العمومي.ويمكن اختيار صاحب اللزمة عن طريق التفاوض المباور في إحد الحاالت االستثنا ية والحصرية التالية:
 إ ا تعلّـق إنجــاز موضــو العقـد بأعمــال ال يمكــن أن يعهـد بلنجازهــا إال لشــخص معـين لميــزات أو لخصوصــيات فنيـة تتصــل بالســالمةالسرية أو إ ا كان من وأن إبرام العقد تحقيق فوا د اقتصادية وادتماعية ثابتة،
أو ّ
 إ ا تعلق تنفيذ موضو العقد بنشام يختص باستغالله حصريا حامل برا ة اخترا محمية طبقا للقانون التونسي،العــروض التلقا يــة التــي ال تتضــمن تعهــدات ماليــة مباوــرة أو غيــر مباوــرة للدولــة علــى غــرار الضــمانات والمســاهمات المتعلقــة بتنفيــذ
المشرو .
يتعين على مانح اللزمة إعداد تقرير معلل مرفق برأي اللجنة القارة يتضمن بيان أسباص اختيار صيغة االستشارة
أو التفاوض المباور يعرض على الرأي المسبق للهيئة العامة للشراكة بين القطا العام والقطا الخاص.
تتم متابعة عملية منح اللزمة بعد تنظيم استشارة أو بالتفاوض المباور من قبل اللجنة القارة.

العنوان الثالت :منح اللزمة وارثار المترتبة عنها
الفصـل  : 7يقع اختيار صاحب اللزمة ووركا ه حسب المقاييس التالية:
 )1توفر دميع الوثا ق المطلوبة بعنوان العرض اإلداري.
 )2أعلى ثمن مقترح.
وتكون دعوة أعضا اللجنة ومنهجية فتح العروض على النحو التالي:
دعوة اللجنة:
اللجنة القارة لمشاريع اللزمـات ،هـي اللجنـة المختصـة فـي مجـال اسـتخالص المعـاليم الوادبـة باللزمـات ،ويتعـين طبقـا للفصـل  75مـن
النظام الداخلي للمجلس البلدي بدوز ،على ر ـيس اللجنـة توديـه دعـوات وخصـية لجميـع األعضـا وفقـا للصـيغ اإلداريـة المعمـول بهـا
تتضـمن تـاريخ انعقـاد دلسـة التبتيـت وتوقيتهــا وموضـو التبتيـت ،ويـتم توديـه االسـتدعا ات قبــل ثالثـة ( )2أيـام علـى األقـل مـن التــاريخ
المحدد النعقاد الجلسة وعند التأكد يمكن اختصار األدل إلى  24ساعة فحسب.
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منهجية فتح العروض:
تكــون دلســات فــتح العــروض علنيــة وتعقــد الجلســات فــي نفــس اليــوم المحــدد كتــاريخ أقصــى لقبــول العــروض ،ويمكــن لكــل العارضــين
حضور الجلسـات العلنيـة لفـتح العـروض و لـك فـي المكـان والتـاريخ والسـاعة المحـددين بـنص اإلعـالن عـن طلـب العـروض ،ويـتم فـتح
العروض الفنية والمالية الواردة في دلسة واحدة ،ويمكن عند االقتضا للجنة القارة أن تطلب تقـديم توضـيحات أو اسـتكمال العـروض
في أدل محدد.
 فتح العروض اإلدارية:
يعــرض ر ــيس اللجنــة تقريــرا مفصــال يقــدم مــن خاللــه للحاضــرين موضــو الجلســة ويــذكرهم بالضــوابط الخاصــة بتســييرها واإلدــرا ات
والمراحل التي سيتم اعتمادها خالل الجلسة ومعايير فرز الظروف اإلدارية والمالية والعدد الجملي للعروض الواردة على البلدية.
تعتبــر العــروض الــواردة خــارا اردــال القانونيــة الغيــة وال يــتم فتحهــا ويــدون لــك ودوبــا بتقريــر فــرز العــروض ويتعــين أن يتضــمن التقريــر
المذكور المعلومات الخاصة بالعرض خاصة المتعلقة بتاريخ وصوله.
تتولى اللجنة فتح العروض اإلداريـة التـي وردت فـي اردـال القانونيـة والتثبـت مـن تـوفر كـل الوثـا ق والمسـتندات والمعطيـات واالثباتـات
والمؤيدات المطلوبة بمقتضى إعالن طلب العروض وبمقتضى كراس الشروم.
يعتبر كل عرض لم يتضمن إحد الوثا ق المطلوبة مهما كانت أهميتها الغيا ،ويقصى لليا من المشاركة في دلسة فتح العروض الماليـة
أي اخــالل بهــذا العنصــر مــن وــأنه أن يــؤدي إلــى المســاس بالمبــادع األساســية للطلــب العمــومي خاصــة منهــا المتعلقــة بالمســاواة بــين
المتروحين وتكافؤ الفرص والحياد وموضوعية معايير االختيار.
تدون ودوبا بمحضر الجلسة كل العروض التي تم فتحها سوا منها التي تم قبولهـا أو رفضـها ويتعـين عنـد الـرفض كـر الوثـا ق التـي لـم
يقم صاحب العرض المرفوض بتوفيرها ،وتجدر اإلوارة إلى أن كل رفض لعرض لم يقم على معايير االختيار التي تم تحديـدها بمقتضـى
إعالن طلب العروض وكراس الشروم يعتبر الغيا ويؤدي ودوبا إلى بطالن إدرا ات البتة.
 فتح العروض المالية:
ال يمكن في أي حال من األحوال فتح الظروف المحتوية على العروض المالية التي تبقى مختومة الى حين التثبت من مطابقـة الملفـات
اإلدارية إلعالن طلب العروض ،ويقصى ودوبا كامل العرض الذي ال يتضمن الوثا ق والمؤيدات اإلدارية المطلوبة بمقتضى اعالن طلب
العروض ،وهو ما يعني اإلبقا على الظروف المالية الخاصة بالمتروحين الذين رفضت ملفاتهم اإلدارية مغلقة دون فتحهـا ويـدون لـك
ودوبا بمحضر الجلسة.
ال يسـمح لغيـر المتروـحين الـذين قبلـت ملفـاتهم اإلداريـة أو لـوكال هم بمقتضـى كتـب توكيـل محـرر وفقـا للصـيغ القانونيـة حضـور دلســة
العروض المالية
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.يتم فتح الظروف المالية الخاصة بالمتروحين الذين قبلت ملفاتهم اإلدارية ،وتقصى العروض المالية التي يكون مبلغها أقـل مـن السـعر
االفتتاحي ،ويتم ترتيب المتروحين الذين قبلت عروضهم المالية حسب أهمية المبلغ المقترح.
يتعين إعالن طلـب العـروض غيـر مثمـر إ ا تبـين بعـد فـتح العـروض الماليـة أن األثمـان المقترحـة مـن قبـل كـل المتروـحين أقـل مـن الـثمن
االفتتاحي المقترح بمودب إعالن طلب العروض وكراس الشروم.
الفصـل  : 2تحتفظ بلدية دوز بقـرار الموافقـة أو رفـض العـروض المقدمـة والمتعلقـة بلحالـة اسـتغالل الملعـب البلـدي للكـرة السداسـية
بدوز  ،وف ي حالة رفض العروض المقدمة تعلن بلدية دوز أن طلب العروض غير مثمر ،بقرار معلل وال يترتب لمقدمي العروض في هـذه
الصورة أي حق في طلب التعويض.
تحرر اللجنة القارة محضر دلسة فتح العروض.
يمضى هذا المحضر من قبل دميع أعضا اللجنة الحاضرين ويتضمن مناقشاتهم وعند االقتضا تحفظاتهم.
يتم لليا إعالم العارضين بنتا ت فتح العروض مـع بيـان أسـباص اإلقصـا بالنسـبة للعـروض المقصـاة و لـك فـي أدـل ال يتجـاوز ثالثـة ()2
أيام عمل من تاريخ الفتح.
ويمكن للعارض المقصى أن يطعن لد الهيئة العامة للشراكة بين القطا العام والقطا الخاص في أدل أقصاه ثالثة ( )2أيام عمل من
تاريخ اإلعالم.
تتخذ الهيئة قرارها في أدل أقصاه عشرة ( ) 12أيام عمل ابتدا من تاريخ توصلها بلدابة مانح اللزمة.
في حالة إقرار الهيئة بعدم ورعية اإلدرا ات ،يتعين على مانح اللزمة تطبيق قرار الهيئة.
تتــولى اللجنــة فــرز العــروض المقدمــة مــن قبــل العارضــين وتحليلهــا وترتيبهــا وفقــا للمعــايير ومنهجيــة الفــرز المعلــن عنهــا فــي نظــام طلــب
العروض.
يمكن لمانح اللزمة أن يطلب من المشاركين تقديم عروض مالية دديدة في حالة تساوي أفضل العروض باعتبار كل العناصر.
تتولى اللجنة القارة إعداد تقرير نها ي لفرز العروض الفنية والمالية يتضمن مقترحاتها في هذا الخصوص.
يمضى التقرير المشار إليه من قبل دميع أعضا اللجنة الحاضرين ويتضمن مناقشاتهم وعند االقتضا تحفظاتهم.
يعرض هذا التقرير على مانح اللزمة الذي يتولى إعداد مذكرة تأليفية في الغرض تتضمن رأيـه ومقترحاتـه بخصـوص النتـا ت يحيلهـا مرفقـة
بال تقرير النها ي للجنة القارة على الهيئة العامة للشراكة بين القطا العام والقطا الخاص للدرس وإبدا الرأي.
يتولى مانح اللزمة بالتصريح بنتا ت فرز العروض من خالل نشرها بموقع الواص الخاص به أو تبليغها للعارضين.
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ويمكــن لكــل مــن لــه الصــفة والمصــلحة القيــام بــتظلم لــد مــانح اللزمــة فــي أدــل ال يتجــاوز خمســة ( )5أيــام عمــل مــن تــاريخ التصــريح
بالنتا ت.
ويتولى مانح اللزمة إصدار قرار بخصوص التظلم المشار إليه أعاله في أدل ال يتجاوز عشرة ( )12أيام عمل من تاريخ انقضا األدـل
األقصى المسموح به لتقديم التظلم .ويعتبر سكوته رفضا ضمنيا.
يمكن الط عن لكل من له الصفة والمصلحة في القرارات الصادرة عن مانح اللزمة لد الهيئة العامة للشـراكة بـين القطـا العـام والقطـا
الخاص و لك في أدل أقصاه خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار.
تتخذ الهيئة قرارها بخصوص الطعن المقدم في أدل أقصـاه خمسـة عشـر ( )15يـوم عمـل مـن تـاريخ توصـلها بلدابـة مـانح اللزمـة حـول
هذا الطعن.
في حالة إقرار الهيئة بعدم ورعية اإلدرا ات ،يتعين على مانح اللزمة تطبيق قرار الهيئة.
يعهــد للجنــة القــارة قيــادة المفاوضــات لمــنح اللزمــة المعنيــة وإتمــام دميــع الوثــا ق المتعلقــة بهــا بعــد اختيــار صــاحب اللّزمــة .وتتعلــق هــذه
المفاوضات بالمسا ل المالية وبالروزنامة المتعلقة باللزمة.
الفصـل  : 9عند الموافقة على أحد العروض المقدمة تقوم البلدية بدعوة صاحب اللزمة ل ــ:
 تأمين مبلغ الضمان النها ي لد السيد قابض المالية بدوز محتسب البلدية ،في أدل أقصاه  72من تاريخ اإلعالن على نتا تاللزمة والمقدر بربع الثمن النها ي المقدم من صاحب العرض الفا ز.
 تأمين مبلغ ضمان تسـجيل عقـد اللزمـة وكـراس الشـروم فـي أدـل أقصـاه  72سـاعة مـن تـاريخ اإلعـالن علـى نتـا ت اللزمـة ،ويـتمتحديد مبلغ الضمان المستودب وفقا ألحكام مجلة التسجيل والطابع الجبا ي.
 إمضا عقد مطابق لمقتضيات كراس وروم وعقد اللزمة النمو دي والتشريع الجاري به العمل. تسجيل العقد وكراس الشروم بالقباضة المالية في أدل  12أيام من تاريخ اإلعالم من طـرف البلديـة عـن طريـق إوـعار مضـمونالوصول مع اإلعالم بالبلوغ  ،وتحمل مصاريف التسجيل والطابع الجبا ي على صاحب اللزمة.
 تقديم عقد تأمين لضمان المسؤولية المدنية عن األضرار التي يمكن أن يتعرض لها األوخاص والبنايات والتجهيـزات المودـودةضمن لزمة الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز و لك وفقا لمقتضيات الفصول  22و 29من هذا الكراس.
ويدخل العقد حيز التنفيذ بعد استيفا اإلدرا ات المنص وص عليها بهذا الفصل بداية من التاريخ المضمن بالعقد.
الفصـل  : 12يدفع مبلغ اللزمة على أقسام وهرية متساوية يقع تسديد كل قسط منها مسبقا خالل السبعة أيام األولى من كـل وـهر،
و لك بداية من تاريخ دخول عقد اللزمة حيز التنفيذ.
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وفي صورة عدم قيام صـاحب اللزمـة بخـالص القسـط المسـتودب بعـد حلـول أدـل الخـالص ،تودـه لـه البلديـة إنـذارا بالـدفع بواسـطة
رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة أخر قابلة لإلثبات.
وإ ا لم يقم صاحب اللزمة بتسديد القسط المطلوص بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إنذاره وفقا لإلدرا ات الواردة بـالفقرة السـابقة،
يحق للبلدية فسخ العقد.
وال يمكن بأي حال من األحوال استعمال الضمان النها ي المود لد القابض لخالص األقسام إال في صورة امتنا المستلزم عن
الوفا بالتزاماته المالية أو لتغطية نفقات ودوبية لم يقم المستلزم بتأديتها وبعد فسخ عقد اللزمة.

العنوان الرابع :استغالل الملعب
الفصـل  : 11يسلم الملعب لصاحب اللزمة بداية من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ.
الفصـل  : 12يتعين على صاحب اللزمة احترام أمثلة التهيئة الخاصة بالملعب والمعدة من قبل البلدية.
الفصـل  : 12تقوم البلدية بتشخيص وضع الملعب قبل بداية االستغالل بحضور صاحب اللزمة ويحرر في لك محضر وترفق نسخة
من محضر التشخيص ممضاة من قبل الطرفين بعقد اللزمة.
الفصـل  : 14يؤمن صاحب اللزمة استغالل المناطق المحيطة بالملعب من أماكن إنزال ومآوي للسيارات والشاحنات ،وأماكن لوضع
الفضالت التي يتم ضبطها وتحديدها وتنظيمها من قبل البلدية.
ويكــون صــاحب اللزمــة ملزمــا بتــوفير الوســا ل الماديــة والبشــرية الضــرورية لــذلك ،وتحــتفظ البلديــة بحقهــا فــي تغييــر نظــام الوقــوف
والتوقف داخل فضا الملعب أو خارده.
وال يمكن لصاحب اللزمة توظيف أو استخالص أي معلوم بالمناطق المحيطة بالملعب بعنوان وقـوف وسـا ل النقـل التابعـة للحرفـا
أو غيرهم.
الفصـل  : 15يتعين على صاحب اللزمة:
 توفير الوسا ل المادية والبشرية الالزمة لضمان استغالل الملعب على الوده المطلوص ووضعها على مة المستعملين.
 توفير وسا ل السالمة.
 توفير زي مميز ووارات خاصة باألعوان التابعين لصاحب اللزمة بحيت يمكن تمييزهم عن غيرهم.
 اصالح وتجديد التجهيزات الموضوعة على مته.
 العناية بالبيئة وسالمة المحيط داخل الملعب ومحيط إوعاعه.
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 توفير وسا ل الوقاية واالسعاف.
الفصـل  : 13تتولى البلدية مد صاحب اللزمة بقا مة المستغلين المرخص لهم في تعاطي مختلف األنشـطة فـي محـيط الملعـب ومهـام
كل منهم.
الفصـل  : 17يتعين على صاحب اللزمة:
 إعــالم البلديــة والجهــات المؤهلــة قانونــا للقيــام بعمليــات المراقبــة بكــل المخالفــات المرتكبــة مــن قبــل المســتغلين واإلدــرا ات
المتخذة في وأنهم.
 إعالم البلدية والجهات المؤهلة قانونا بالحوادث التي قد تطرأ داخل الملعب.
 إبالغ المستغلين للملعب بكل التدابير المتخذة لحسن تسييره.
الفصـ ـل  : 12حــدد توقيــت العمــل داخــل الملعــب كامــل أيــام األســبو  ،مــا عــدا أوقــات المقــابالت الرســمية حســب روزنامــة رابطــة
الجنوص الشرقي.
يتم ودوبا إعالم صاحب اللزمة بكـل تغييـر يطـرأ علـى التوقيـت ،وال يمكـن لصـاحب اللزمـة تغييـر توقيـت العمـل داخـل الملعـب دون
الحصول على ترخيص مسبق من البلدية.
غيـر أنــه وبصــفة اســتثنا ية وبعــد تــرخيص كتــابي مســبق مــن البلديــة ،يمكـن فــتح الملعــب فــي غيــر أوقــات عملــه حســب وــروم تضــمن
حقوق دميع المتدخلين.
الفص ـل  : 19تحمــل مصــاريف اســتغالل الملعــب والمنــاطق المحيطــة بــه علــى صــاحب اللزمــة (أدــرة األعــوان التــابعين لــه والمعــدات
والمقتضيات المتعلقة بالملعب ومصاريف اإلصالح والصيانة والنظافة والتجديد واألدا ات ومعاليم استهالك الما والكهربا ومصاريف
التأمين و .)...
الفصـل  : 22يضمن صاحب اللزمة تمويل دميع مصاريف اللزمة وال تقبل عمليات التمويل بمقتضى اإليجار المالي.
تحصل عليها صاحب اللزمة وال ترخص في رهن الملعب موضو اللزمة.
الفصـل  : 21ال تضمن البلدية القروض التي ّ
الفصـل  : 22يمكن لصاحب اللزمة تقديم اقتراحات دديدة للبلدية تهـدف لتحسـين اسـتغالل الملعـب وتتـولى البلديـة دراسـة هـذه
المقترحات ولها أن تقبلها أو أن تجري تعديالت عليها أو أن ترفضها.
الفصـل  : 22يمكن للبلدية أو الجهات المؤهلة قانونا مراقبة سير استغالل الملعب بواسطة أعوانها المكلفين بـذلك ،ويمكـن لهـم
اتخا دميع اإلدرا ات القان ونية التي تمكنهم من أدا مهامهم والمطالبة بالوثا ق والمعطيات التي يرونها مناسبة.
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يتعين على صاحب اللزمة تسهيل مهام مصالح المراقبة المؤهلين قانونا لذلك ومدهم بالوثا ق والمعطيات المطلوبة ويعتبر كل تعطيل
أو منع أو امتنا خطأ فادحا مودبا لفسخ العقد.
الفصـل  : 24ال يمكن لصاحب اللزمة غلق أو منع األعوان المؤهلين والمكلفين بالرقابة من دخول الملعب ويعتبر هذا المنع خطأ
فادحا مودبا لفسخ العقد.
يتعهد صاحب اللزمة بتقديم تقرير وهري في أنشطة الملعب للمصالح البلدية.

العنوان الخامس :المعاليم الموظفة داخل الملعب
الفصـل  : 25يتعهد صاحب اللزمة بتعليق تعريفة المعاليم للعموم بـداخل الملعـب (مهمـا كـان نوعـه) ،وبقـرص الفضـا ات المرودـة بهـا
مختلف المنتجات في أماكن بارزة وواضحة ،وتكون الكتابة بأحرف بينة وكبيرة الحجم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما يتعهد بعدم إدخال أي تعديل على التعريفـات سـوا ب بـالترفيع أو التخفـيض أو الزيـادة أو الحـذف أو التعـويض ،وبتطبيـق التشـريع

والتراتيب النافذة أو التي يتم استصدارها أثنا تنفيذ عقد اللزمة.

معاليم استغالل الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز ،وفقـا للقـرار عـدد  54المـؤرخ فـي  22أكتـوبر  2212المتعلـق بالمعاالم
والرسو والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعممر المخول لبلدمة دوز ضبط مبالغها أو تعرمفاتها وهي كالتالي:

 .VIIمعاليم إسداء خدمات
.11استغالل الملعب البلدي (كرة سداسية)

050555

عن كل  60دقيقة

الفصـل  : 23يعد كل ترفيع من قبل صاحب اللزمة فـي التعريفـات والمعـاليم المـرخص لـه فـي استخالصـها دون موافقـة البلديـة ،خطـأ
فادحا يستودب معه فسخ العقد.
وتكون البلدية ملزمة مسبقا بمراقبة احترام هذا االدرا .
يمكن لكل متضرر فـي صـورة عـدم احتـرام صـاحب اللزمـة اللتزاماتـه الـواردة بهـذا الفصـل أن يـود عريضـة بمكتـب الضـبط الخـاص
بالبلدية مقابل وصل استالم ،وتكون هذه األخيرة ملزمة بالتحري فيها وإدابة العارض كتابيا في أدل أقصاه  22يومـا مـن تـاريخ تضـمين
العريضة بمكتب الضبط.

12

كراس شروط لزمة الملعب البلدي للكرة السداسية بدوز لسنة 2222

العنوان السادس :وروم االستغالل وأوغال البنا والصيانة والتجديد
الفصـل  : 27يتعين في خصوص كل عمليـة بنـا وصـيانة وتجديـد داخـل الملعـب أو فـي محيطـه حصـول صـاحب اللزمـة علـى تـرخيص
مكتوص من البلدية ،واحترام التشريع المتعلق بالمنشآت الرياضية وخاصة التراتيب العمرانية ووـروم الصـحة والبيئـة والسـالمة المعمـول
بها في هذا المجال.
وال يترتب عن عمليات البنا والصيانة والتجديد أي تعويض لفا دة صاحب اللزمة وال يجوز اقتطا تكاليف إنجازها من ثمن اللزمة.
الفصـل  : 22يتعين على صاحب اللزمة القيام بأوغال صيانة كل البنا ات والمعدات والتجهيزات المخصصة لحسن استغالل الملعب
وسالمة المستعملين ،ويتم إصالحها من قبله وعلى حسابه.
وتتعلق األوغال المعنية خاصة بـ:
 صيانة الشباك الجانبي والعلوي
 صيانة األرضية وتنظيفها وتطهيرها.
 صيانة السياا الخاردي.
 صيانة معدات اإلضا ة والسالمة بالملعب وبمحيطه.
 صيانة معدات الحماية من الحرا ق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
 تطبيق قواعد النظافة بالملعب وبالمناطق المحيطة بعه.
 استبدال كل القطع المعطبة بالتجهيزات المتعلقة بالسالمة والحراسة واإلضا ة.
الفصـل  : 29في صورة عدم احترام المستلزم لمقتضيات الفصل  ،22يمكن للبلدية بعد التنبيـه علـى صـاحب اللزمـة بضـرورة تـدارك
االخالالت ومنحه أدال معقوال يتناسب مع طبيعة التدخل المطلوص ،القيام بتلك األعمال بنفسـها أو بواسـطة مـن تعنيـه خصيصـا لـذلك
على نفقة صاحب اللزمة.
وفــي صــورة امتنــا صــاحب اللزمــة عــن تأديــة النفقــات المترتبــة عــن عمليــة اإلصــالح والصــيانة يــتم اقتطاعهــا لليــا مــن مبلــغ الضــمان
النها ي المؤمن لد قابض المالية بدوز محتسب البلدية.
الفصل  : 22يعد سو استغالل الملعب أو عدم تنظيفه من قبل صاحب اللزمة خطأ فادحا يستودب معه فسخ العقد.
وال يمكن لصاحب اللزمة إبرام اتفاقية مع البلدية تقوم بمقتضاها هـذه األخيـرة بعمليـة التنظيـف بمقابـل مـالي( ،ويشـمل تنظيـف الملعـب
والعناية بمحيطه).
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الفصـل  : 21يتعهــد صـاحب اللزمــة بتجديـد التجهيـزات التـي أصــبحت غيــر صـالحة لالســتعمال والقيـام بأوــغال الصـيانة والتعهــد التــي
تشير بها مصالح البلدية وكل امتنا عن لك يعد خطأ فادحا مودبا للفسخ.
الفصل  : 22تتولى البلدية سن نظام داخلي يضبط خاصة وروم الدخول والجوالن في محيط الملعب وصيانة التجهيزات والمعدات
والخدمات العامة والخاصة به.
الفصل  : 22يتعين على صاحب اللزمة مراقبة األعوان المباورين داخل الملعب ومسـتعمليه ،ويجـب عليـه ضـمان احتـرامهم للتراتيـب
الصحية خاصة من حيت:
 ارتدا زي نظيف خاص بالعمل.
 حسن استغالل األرضية واالضا ة ودميع التجهيزات.
 حسن استغالل محيط الملعب.

العنوان السابع :إنجاز الحسابات
الفصـل  : 24يتعين على صاحب اللزمة:
 استعمال كنشات الفواتير ووصوالت البيع ووصوالت استخالص المعاليم ات قسا م مؤور عليها من قبل البلدية ومسلمة من
قبل محاسبها ،ويمنع منعا باتا استعمال أية دفاتر أخر .
 االستظهار بكنشات الفواتير وال وصوالت عند كل طلب من طرف أعوان البلدية أو أعوان الدولة المؤهلين لذلك.
 الحصول على موافقة البلدية في صورة استعمال الفوترة اإلعالمية التي تحتفظ بحقها فـي الحصـول علـى المعطيـات الضـرورية
عند أي طلب.
الفصـل  : 25يمكن للبلدية اإل ن لقابض المالية محتسب البلدية بعدم تجديد الدفاتر للمسـتلزم المعنـي إال بعـد االسـتظهار بمـا يفيـد
خالص ما تخلد بذمته من معاليم رادعة للبلدية.
الفصـل  : 23يتعين على صاحب اللزمة:
 تق ـ ـديم الموازنـ ــة الختاميـ ــة المنجـ ــزة والمؤيـ ــدات الماليـ ــة الخاصـ ــة بكـ ــل المصـ ــاريف (التشـ ــغيل ،التسـ ــيير ،الصـ ــيانة ،أعبـ ــا
االستثمار (.....طبقا للقوانين المعمول بها للبلدية في أدل  2أوهر من نهاية كل سنة.
 تأمين الفـارق بـين الضـمان النهـا ي للسـنة األولـى والضـمان النهـا ي للسـنة الثانيـة إ ا اقتضـى عقـد االسـتلزام نسـبة زيـادة سـنوية
تضاف عند بداية كل سنة طيلة مدة التعاقد.
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 إعداد حسابات االستغالل لألنشطة والخدمات المنجـزة بالملعـب ،ويسـتعمل للغـرض مفهـوم حسـاص االسـتغالل حسـبما وقـع
تعريفه بالنظام المحاسبي العام المنطبق على المؤسسات الخاصة الذي يتضمن:
-

في باص االعتمادات :موارد الخدمات الرادعة لصاحب اللزمة.

-

في باص الدين :المصاريف الخاصة باالستغالل واألوغال.

-

فارق حساص االستغالل :يظهر إما فا ض استغالل أو نقص استغالل.

الفصـل  : 27للبلدية الحق في مراقبة المعلومات والمعطيات المقدمة بالتقرير السنوي وحسابات االستغالل المشار إليها أعاله.
ولهذا الغرض ،يمكن للبلدية طلب المعطيات والوثا ق الضرورية الخاصة بالمحاسبة والتحقق فيها.
الفصـل  : 22يتعين على البلدية التثبت من استغالل الملعب طبقا لمقتضيات اللزمـة وفقـا للتشـاريع والتراتيـب الجـاري بهـا العمـل فـي
هذا المجال.

العنوان الثامن :المسؤولية والتأمين
الفصـل  : 29تحمل على صاحب اللزمة التعهدات التالية:
 )1بالنسبة لألرضية والتجهيزات:
يتعــين علــى صــاحب اللزمــة ابــرام عقــد تــأمين لضــمان مســؤوليته المدنيــة ضــد األخطــار النادمــة عــن األوــغال لتــي ينجزهــا وعــن
استغالل األرضية والتجهيزات المذكورة وعقد التأمين للمنشأة موضو اللزمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
 )2بالنسبة لالستغالل:
يتحمــل صــاحب اللزمــة مســؤولية كــل األضــرار المنجــرة عــن االســتغالل ،وال تتحمــل البلديــة إال األضــرار المتأتيــة عــن فعلهــا
الشخصي.
الفصـل  : 42دميع عقود التأمين ووصوالت خالص األقسام المتعلقـة بهـا علـى مـة البلديـة ،ويعتبـر عـدم قيـام صـاحب اللزمـة بهـذا
االدرا خطأ فادحا يستودب معه فسخ العقد وحجز مبلغ الضمان ،وال يمكن لصاحب اللزمة ادخال تعديالت أو فسخ عقود التأمين
دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة للبلدية.
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العنوان التاسع :الضمانات-الفسخ-النزاعات
الفص ـل  : 41يلتــزم صــاحب اللزمــة فــي أدــل  72ســاعة مــن تــاريخ اإلعــالن عــن نتيجــة طلــب العــروض بليــدا مبلــغ يســاوي ¼ قيمــة
المبلغ النها ي للعرض المالي بعنوان ضمان نها ي وتـأمين قيمـة تسـجيل عقـد اللزمـة لـد قـابض الماليـة بـدوز محتسـب البلديـة دون أن
يترتب له حق في المطالبة بفا ض قانوني عند استرداعه للمبالغ المودعة.
ويكون قابض المالية بدوز محتسب البلدية ملزما بلردا المبلغ المؤمن لديه بعنوان قيمـة تسـجيل العقـد بمجـرد اتصـاله مـن البلديـة بمـا
يفيد تسجيل العقد.
الفصـل  : 42يمكن للبلدية في صورة امتنـا صـاحب اللزمـة عـن إتمـام إدـرا ات تسـجيل العقـد فـي اردـال المحـددة بالفصـل  2مـن
القانون عدد  52لسنة  1992المؤرخ في  17ماي  1992المتعلق بلصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبا ي إتمام إدرا ات
التسجيل من تلقـا نفسـه باالعتمـاد علـى المبلـغ المـؤمن لـد قـابض الماليـة بـدوز محتسـب البلديـة بعنـوان ضـمان التسـجيل وال يمكـن
لص احب اللزمة في هذه الحالة المطالبة باستردا المبلغ المؤمن بهذا العنوان.
وإ ا تلدد صاحب اللزمة في دفع قيمة الضمان النها ي وتأمين قيمة تسجيل العقد في األدل المحدد أعاله ،يمكن لمانح اللزمـة حجـز
الضمان الوقتي وإسناد اللزمة للمتروح الذي تقدم بثـاني أعلـى عـرض مـالي أو اإلعـالن عـن طلـب عـروض دديـد والمطالبـة بغـرم الضـرر
النادم عن المماطلة.
الفصـل  : 42يبقى الضمان النها ي مخصصا لضمان حسن تنفيذ اللزمة والستخالص ما عسى أن يكون المستلزم مطالبا به مـن مبـالغ
بعنوان عقد اللزمة ،وال يمكن استرداعه إال بعد انتها مدة اللزمة وبل ن من البلدية.
وال يمكن بأي حال من األحـوال اسـتعمال الضـمان النهـا ي المـود لـد القـابض لخـالص األقسـام إال فـي صـورة امتنـا المسـتلزم عـن
الوفا بالتزاماته المالية أو لتغطية نفقات ودوبية لم يقم المستلزم بتأديتها وبعد فسخ عقد اللزمة.
الفصـل  : 44تنتهي اللزمة بانتها المدة المتفق عليها بعقد اللزمة.
الفصـل  : 45قد تنتهي اللزمة قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد باتخا البلدية إحد اإلدرا ات التالية:
أ) – فسخ العقد:
عند إخالل صاحب اللزمة بأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية أو بمقتضيات كراس الشروم أو بااللتزامات الواردة بوثا ق
اللزمة وفي كل الصور الواردة بالتشريع الجاري به العمل.
ويعد من قبيل االخالل الجوهري:
 التلدد المتكرر في دفع أقسام اللزمة.
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 ارتكاص مخالفة خطيرة.
 عــدم تفــادي االخــالالت المنصــوص عليهــا بالتقــارير الــواردة عــن المصــالح البلديــة فــي غضــون مــدة
أقصاها  7أيام من إعالمه إ ا كانت صيانة خفيفة ووهر إ ا كانت صيانة ثقيلة.

 منع األعوان المكلفين بالرقابة من أدا المهام المنوطة بعهدتهم.
 اإلضرار بالبنا ات أو المنشآت أو المعدات موضو اللزمة.
 إحالة اللزمة بأي صيغة كانت دون موافقة البلدية.
 استعمال كنشات فـواتير ووصـوالت اسـتخالص غيـر مؤوـر عليهـا مـن قبـل البلديـة وغيـر مسـلمة مـن
قبل المحاسب المختص.

 استخالص مبالغ غير مرخص له في استخالصها.
 الترفيع في المعاليم المستخلصة دون ترخيص مسبق من البلدية.
 االمتنــا ع ــن تمك ــين مس ــتغلي الملع ــب م ــن وصــوالت الخ ــالص تتض ــمن المب ــالغ الفعلي ــة الت ــي ت ــم
استخالصها.

 عدم تنظيف الملعب.
 عدم احترام أوقات فتح الملعب.
 عدم إيدا عقود التأمين لد البلدية أو االمتنا عن دفع األقسام المستودبة بهذا العنوان.
 استخالص معاليم خارا األماكن المرخص فيها.
ويترتب عن فسخ العقد إسقام حقوق صاحب اللزمة وال يمنع فسخ العقد وإسقام الحق البلديـة مـن المطالبـة بجبـر الضـرر
الذي لحق به.
ص) – استردا اللزمة:
بقطع النظر عن االستثمارات غير المهتلكة وريطة إعالم صاحب اللزمة بذلك بواسطة مكتوص مضمون الوصول مع اإلعالم
بالبلوغ وهرا على األقل قبل التاريخ المحدد لالستردا  ،و لك في الحاالت التالية:
 مخالفة مقتضيات كراس الشروم.
 مخالفة أحكام عقد اللزمة.
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 تعاطي صاحب اللزمة مهنة وسيط داخل الملعب.
 إفالس صاحب اللزمة.
 التأخير في الخالص.
وعنــد فســخ العقــد ،تحــل البلديــة محــل صــاحب اللزمــة إلــى حــين إعــادة إســناد لزمــة اســتغالل الملعــب إلــى وــخص طبيعــي
أو معنوي لخر.
ا) – بوفاة صاحب اللزمة إن كان وخصا طبيعيا ،إ ال إ ا رأت البلدية إحالتها في المدة المتبقية ألحد الورثـة عنـد حصـول
اتفاق بينهم وبعد مصادقة السلطة اإلدارية المختصة على لك.
الفص ـل  : 43تخــتص المحــاكم العدليــة بــالنظر فــي دميــع النزاعــات التــي قــد تنشــأ بــين المتعاقــدين ،خاصــة فــي مــا يتعلــق بتنفيــذ عقــد
اللزمة.
دوز في 11 :دانفي 2222

رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيس البلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قـابل اللزم ــة

بلقاسم بنحامد
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