
 

 الشركة الجهوية للنقل بمدنين

مع مزود لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد والتعاقد  الشركة الجهوية للنقل بمدنين القيام باستشارةتعتزم  

: التاليةفي مجال طبع المطبوعات ذات القيمة المالية  

19/05/2022  بتاريخ 07/2022 استشارة عدد   

السعر الجملي 
 باعتبار األداء

السعر الجملي 
 خال من األداء

نسبة 
 األداء

fodec  السعر الفردي
 خال من األداء

الكمية 
 المطلوبة

نوعية  اللون المقاس
 الورق

 بيان المادة

     30000 3.5/8  BULL غ60 برتقالي )*(   ( تذكرة100الكنش  )   1كنش تذاكر بالجذر قسم       

     17000 3.5/8 غ60 ازرق  )*(   ( تذكرة100الكنش  )   2كنش تذاكر بالجذر قسم    

     4000 3.5/8 غ60 اخضر  )*(    ( تذكرة100الكنش  )  3كنش تذاكر بالجذر قسم    

( تذكرة250الكنش  )كنش تذاكر خطوط بعيدة     )**( NCR اصفر+ابيض 8/6 6000       

 المجمـــــــــــــــوع  

 %20هذه الكميات قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة 

  سهل االقتطاع:الورق /  السلسلة والرقم باألحمر  /  الطباعة باللون األسود.  باللون األخضر(sigle)شعار الشركة  : )*(

  سهل االقتطاع:الورق  /السلسلة والرقم باألحمر  /  والطباعة باللون األسود(sigle) شعار الشركة : )**(

باسن السٍد السئٍس الودٌس العام للشسكت الجهىٌت للنقل بودنٍن أو هباشسة إلى هكتب الضبظ الوسكزي للشسكت  العسوض فً ظسوف هغلقت عن طسٌق البسٌد زسلث

ٌؤخر بعٍن  :27/05/2022أجل أقصاه يوم  و ذلك فً "هطبوعاث ذاث قيوت هاليتال يفتح استشارة " عبازة إضافت هع  4100 هدنٍن 1952 جانفً 18نهج 

 .هكتب الضبط الوركزي للشركت ختن االعتباز

 

 



 

توضيح الخدمة   :1الفصل   
 .07/2022موضوع االستشارة عدد  وٌلتزم بالقٌام بطباعة المطبوعات ذات القٌمة المالٌة  المزود الذي ٌقع اختٌاره ٌتعهد

 .وذلك بعد إرسال إذن طلبٌة وإذن بالسحب فً الغرض 
 

  : جودة الخدمات : 2الفصل 
 :بٌن االخالالت وخاصة ومن  ٌتم التأكد من جودة المطبوعات عند تسلمها وان تبٌن وجود اخالالت ترجع فً اإلبان للمزود إلصالحها

 غٌاب التسلسل الرقمً -

 .عدم وضوح الطباعة واألرقام أو غٌابها أحٌانا -

 . صعوبة اقتطاع التذاكر  -

 .(copie et ncr)عدم التطابق بٌن التذاكر والنسخ   -

-  

  األسعار : 3الفصل  -

 .تعتبر األسعار المقدمة من المزود ثابتة وال رجعة فٌها وذلك طٌلة فترة التعاقد
 

 مّدة العقد و صلوحيته : 4الفصل  -
 .بسنة واحدة غير قابلة للتجديد      ال ٌدخل هذا العقد حٌّز التنفٌذ إالّ بعد مصادقة وإمضاء الطرفٌن و حددت مدة التعاقد 

 
  الفوترة و كيفية الخالص : 5الفصل 

ممضى من مغازة ) (bon de livraison نظائر وترسل إلى الشركة الجهوٌة للنقل بمدنٌن مصحوبة بوصل التسلٌم 3ٌتم تقدٌم الفواتٌر مع كل عملٌة تسلٌم جزئٌة أو كلٌة للمطبوعات  فً 

 .المطبوعات وإذن الطلبٌة سواء األصلً أو نسخة منه وكل فاتورة غٌر مصحوبة بهذه الوثائق ٌقع رفضها

 . ٌوما من تارٌخ الفاتورة باعتبار نهاٌة الشهر (ستون) 60ٌتم استخالص الفواتٌر بعد
  

 النقل : 6الفصل 
 . ٌتحمل المزود مسؤولٌة نقل البضاعة إلى مغازة المطبوعات بالورشة المركزٌة طرٌق بنقردان مدنٌن

 
 معاليم التسجيل :  7الفصل 

 .    ٌتكفل المزود بإتمام إجراءات التسجٌل 
 

 فسخ العقد : 8الفصل 
 :        تحتفظ الشركة الجهوٌة للنقل بمدنٌن بحّق فسخ العقد كلٌا أو جزئٌا دون أن تدفع أي تعوٌض بعد التنبٌه على المزود كتابٌا و ذلك فً الحاالت التالٌة 

 إخالل المزود بالتزاماته- 
 .تكرر حاالت عدم جودة الخدمات المقّدمة - 
 

 الخالفات والنزاعات:  9الفصل 

 . ٌوما من تارٌخ إعالم المزود بها15ترفع مباشرة أمام المحاكم المختصة بمدنٌن كل النزاعات او الخالفات التً قد تطرأ خالل تنفٌذ االستشارة والتً تعذر فضها بالتراضً فً أجل 
 

 


